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Nijmegenaar
van het jaar

Boswachter Tim Hogenbosch

De Zuider Apotheek maakt het u
graag gemakkelijk. Lees alles over de
MedGemak app. Eenvoudig en snel
herhaalrecepten aanvragen wanneer
het u uitkomt.
Ga hiervoor naar de website en download de app.
www.mijngezondheid.net
Heeft u nog vragen? Bel uw apotheek
of mail naar herhaalrecepten@zuiderapotheek.nl

Zuider Apotheek Nijmegen
St. Jacobslaan 339

Zuider Apotheek Hazenkamp
Vossenlaan 90

Zuider Apotheek Malvert
Malvert 5133

Zuider Apotheek Brakkenstein
Heyendaalseweg 288

6533 VD Nijmegen
T 024 - 3550300

6531 SP Nijmegen
T 024 - 3592535

6538 DG Nijmegen
T 024 - 3443738

6525 SM Nijmegen
T 024 - 2082288

Met jouw inzet gebruiken we al ons gft-afval opnieuw!
Acties in Dukenburg

Wij halen steeds meer groente-, fruit en tuinafval (gft-afval) op in Dukenburg. De kwaliteit
van dit gft-afval kan wel een stuk beter. Er zit helaas nog veel ander afval bij het gft-afval
en dat is zonde. Bijvoorbeeld glas, plastic of grond.

Wat gaan we doen?
Wij starten met acties in Dukenburg voor beter
gescheiden gft-afval.
Wij helpen bij het beter scheiden van gft-afval.
Bijvoorbeeld met een speciale containersticker.
Twijfel je welk afval waar hoort? Kijk in de Dar app of op
www.dar.nl/afvalwijzer. Wij helpen graag!

www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000
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Tim ten voeten uit

Sinds Tim Hogenbosch bekendheid geniet
als Tim de Boswachter van het tv-programma Beestenbrigade is hij in kranten, bladen
en via digitale kanalen vrijwel op de voet te
volgen. Maar als er één medium is dat Tim
ten voeten uit mag, zelfs móét neerzetten,
dan is dat wel dit blad, de Dukenburger.
Het waarom wordt dadelijk duidelijk. Eerst
aandacht voor de nagelnieuwe titel van
Tim: Nijmegenaar van het jaar 2020.

De dertiende

De verkiezing Nijmegenaar van het jaar werd
in 2008 geïntroduceerd door burgemeester
Thom de Graaf. Dit betekent dat Tim Hogenbosch twaalf plaatselijk bekende voorgangers
heeft. De verkiezingsformule luidt: er worden
vijf kandidaten genomineerd die een prestatie
lever(d)en met een positieve opsteker voor de
stad. Een publieksjury en een digitaal stadspanel maken een keuze. De burgemeester huldigt de winnaar traditioneel in januari. Ook
nu gebeurde dat in een lege theaterzaal van de
Vereeniging, maar niettemin op een geslaagde,
feestelijk aangeklede manier. En er kon langs
de digitale snelweg meegekeken worden naar
de gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie. Bij de
burgemeester aan tafel zat Tim naast zijn directe voorganger Qader Shafiq die vorig jaar
de gelukkige was. De redactie van dit blad was
toen al minstens zo trots als Qader zelf. Qader
is immers een actieve en sympathieke bewoner van ons stadsdeel. Hij beschouwt Nijme4

gen-Dukenburg als zijn thuis en Qader is ook
nog eens aan ons wijkmagazine verbonden.

Maar dan Tim…

Niet in ieder nummer, maar wel zo nu en dan
afgestoft, kent de Dukenburger de rubriek
Opgegroeid in Dukenburg. Er wordt met een
fotograaf en een redacteur een nostalgische
wandeling gemaakt door het verleden van de
hoofdrolspeler in het artikel. Het betekent meer
dan eens dat kinder- en/of jeugdherinneringen
verrassend opborrelen. (tv-)boswachter en
Nijmegenaar van het jaar Tim was hierop geen
uitzondering. Sterker nog, de sportieve, eerdere ‘knuffel’-BOA en intussen vader van twee
schatten van dochtertjes, Roosje en Liselot, zei
meerdere malen hardop: ‘Wat is dit leuk.’ De
winterwandeling door de nostalgie van Tim
startte op een vriesdroge ochtend op het Zegersterrein in Zwanenveld. Het braakliggende
stuk grond, intussen getooid met een natuurlijke, boeiende begroeiing, maakt een stadspark
hier overbodig. En laat die flatbebouwing ook
maar zitten! Op deze bodem liggen honderden voetstappen van Tim, die als zevenjarige
al wist dat hij boswachter wilde worden. Het
mooiste beroep van de wereld. Tegenover
het Zegersterrein, de Oude Dukenburgseweg
overgestoken, loopt het laantje met onlangs
ver teruggesnoeide coniferen: de oude toegangsweg van het voormalige kasteel Duckenburg. Daar weer achter, door een sloot gescheiden, staan de ouderlijke huizen van Tim. Het

Links: toegangsweg kasteel Duckenburg. Boven: bij ouderlijk huis 1 en met buurvrouw Annet.

eerste was een huurhuis midden in een rij, het
tweede een koophuis op de hoek van hetzelfde
rijtje. Het gezin kon destijds lopend verhuizen.
Voor de deur(en) in elk geval het zó goed verstopte speeltuintje dat het vorig jaar al twee
keer met foto’s en artikeltje door de redactie
in beeld werd gebracht. Nu do(o)lde daar de
Nijmegenaar van het jaar rond, die in 1983 in
dit hoekje van de wereld werd geboren, als een
honderd-procent-Dukenburger. Warme herinneringen aan oma Evers achter het heuveltje
kwamen bij Tim boven. Maar oma Evers was
helemaal zijn oma niet! Ook groetten oude bekenden op straat de BN’er (Bekende Nijmegenaar in dit geval) en maakten een praatje. Tims
vroegere buurvrouw Annet feliciteerde hem
hartelijk met zijn successen. Want naast de
nieuwste gemeentelijke onderscheiding ontving Boswachter Tim van de Beestenbrigade
in 2020 ook de Televizier-Ster, afdeling jeugd.
Twee jaar eerder werd hij uitgeroepen tot de
beste twitteraar van Nederland met meer dan
33.000 volgers (@BoswachterTim).

Natuurbeheerder

Als Dukenburger kind en later, opgeleid tot
natuurbeheerder, ontwikkelde Tim een scherp
oog voor flora en fauna, planten en dieren
dus. Maar de mens verliest hij evenmin uit het
oog. Wandelaars met loslopende honden in de
natuur, waar dat loslopen niet is toegestaan,
kunnen rekenen op een reprimande. Dan zijn
er natuurlijk - hoezo natuurlijk - ook de vele
afvaldumpingen en sporen van vandalisme die
Tim op zijn rondes tegenkomt. Hij roept fietsers, wandelaars en zeker kinderen dan ook op
om Staatsbosbeheer te laten weten als ze iets
de Dukenburger - februari 2021

Boven: op het Zegersterrein en in de speeltuin.
Rechts: op de achtergrond de flat Leuvensehof.

zien dat niet in de haak is in een buitengebied.
Bellen naar (030) 692 61 11 of waarschuwen
via internet. Een groeiend probleem zijn de
vele fietsers die over paden of zandweggetjes
raggen waar ze wandelaars de bermbegroeiing
in jagen, of erger.

In het veld

Niet alleen de fotograaf van onze glossy, maar
ook Jan Lintsen, fotograaf van de Nijmeegse
Stadskrant, namen de vlot pratende en gebarende Tim onder schot in het territorium van
zijn jeugd. Tim: ‘Dáár stond de boerderij van
Zegers waar aardappelen, groente en fruit verkocht werden. Wij hebben er menig appeltje
weggepakt. Mijn vriendje woonde aan de andere kant van het terrein achter een berg zand,
waarop we met behulp van een gevonden badkuip, de mooiste avonturen beleefden. Maar
mijn eerste gevoelens van passie voor de natuur ontstonden in het coniferenlaantje, waar
díe boom onze vaste klimboom was. Langs
het water in de bermsloot zag ik voor het eerst
een aalscholver. Ik dacht: ‘Wat een grote zwarte vogel.’ Later zette ik hem op de foto. Toen
die ontwikkeld was kringelde ik er een rood
rondje omheen met de aantekening Dit is een
aalscholver. De foto kreeg een plaatsje in mijn
eigen vogelmuseum met botjes, vogelschedeltjes en uilenballen. Bij de boerderij van mijn
kameraad en zijn zusje Liselot (inspiratie voor
de naam van zijn babydochter - HM) vonden
we een zwanenei. In een verlaten nest, dus
ging het ei mee naar huis om het uit te broeden.
Maar het legsel was oud en viel in stukken op
de vloer. Huize Hogenbosch in Zwanen(!)veld
heeft drie weken lang ranzig geroken. Maar
de Dukenburger - februari 2021

wat hebben we hier enorm veel plezier gehad.
We bouwden vlotten en hutten, in het speeltuintje zelfs ondergronds, want alles was toen
royaler begroeid, niemand zag dat.’
Tims huidige ‘speeltuin’ - zijn werkgebied loopt vanaf de Duitse grens tot de Afferdense
en Deestse waarden bij Druten. Hij krijgt geregeld te horen dat veel kinderen én volwassenen dolgraag boswachter zouden willen worden/zijn.

ten voor kinderen verblijvend in de Nijmeegse ziekenhuizen. Bovendien – het houdt niet
op – mag boswachter Tim zich ambassadeur
noemen van Jantje Beton. Ook schreef hij recentelijk een boek met de titel Tim, de kleine
boswachter en gaat hij zich inzetten voor de
Operatie Steenbreek. Wég met die tegels in
de tuin, in straten en op pleinen; er moet meer
groen in de aarde worden gepoot.

Schooljeugd

Quizliefhebbers zullen niet opkijken als er
in bijvoorbeeld de populaire Slimste mens de
vraag voorbijkomt: ‘Wat weet u van Tim Hogenbosch?’ In menig Dukenburgs huishouden
hoor je dan: ‘Zwanenveld, boswachter, blogger, beste twitteraar van Nederland, voorlichting, schooljeugd, televisiepresentator Beestenbrigade, KRO/NCRV, Nijmegenaar van het
jaar, Mijn liefste Wens, ambassadeur Jantje
Beton’, ‘Tim, de kleine boswachter’, operatie
Steenbreek’, terwijl bij deze quiz slechts vier
of vijf juiste antwoorden voldoende zijn.

Op een vraag van fotograaf Lintsen of er in
Tim een leraar schuilgaat, antwoordde Tim
overtuigend: ‘Ja!’ Momenteel mist hij vooral
de excursies met schoolkinderen. Het is zo fantastisch om met hen door de natuur te struinen,
in plassen te stampen. Dat walhalla aan vennetjes, strandjes, struikgewas, struinpaden en
meerdere soorten wild in het rivierengebied.
Om het de kinderen aan te leren van de natuur
te genieten. Deze opvatting past intussen als
een plaketiket op het tv-programma Beestenbrigade, dat wordt uitgezonden via Zapp. Als
jeugdidool heeft Tim zich intussen verbonden
aan de stichting Mijn liefste Wens met projec-

Tenslotte

Tekst: Hette Morriën
Foto’s: Jacqueline van den Boom
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Drie nieuwe wijkbeheerders in Dukenburg
OOG VOOR ELKAAR
Woonwaarts

Iets meer dan twee jaar is Lana Navest nu sociaal wijkbeheerder voor woningcorporatie
Woonwaarts in de Dukenburgse wijken Tolhuis, Zwanenveld, Lankforst, Malvert en Aldenhof. Veel Dukenburgers kennen Lana nog
als toezichthouder in Dukenburg. Vaak was ze
aanwezig op bewonersavonden van wijkplatforms en op gemeentelijke informatiebijeenkomsten. Lana is een geboren en getogen Nijmeegse, volgde op het ROC de opleiding htv
(handhaving, toezicht en veiligheid). In mei
2016 startte ze als boa bij de gemeente Nijmegen in Dukenburg. In de Dukenburger van
november 2017 vertelde ze over haar werk als
toezichthouder in dit stadsdeel.

Sam Bogers

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.
Een belangrijke schakel in al die verbindingen
zijn de sociaal wijkbeheerders van de woningcorporaties. We willen hier drie sociaal
wijkbeheerders voorstellen die in Dukenburg,
naast hun basistaken, bewoners helpen met dit
verbinden. We spreken met Sam Bogers van
Talis, Lana Navest van Woonwaarts en Niels
Otten van WoonGenoot.

De contacten met bewoners, met mensen is
wat hem het beste ligt. Geen vergelijk met het
werken vanachter een beeldscherm. Het onbevooroordeeld met iedereen in gesprek gaan levert het meeste op, geeft hij aan. Mensen voelen snel dat ze gelijkwaardig behandeld worden en dat krijg je terug. ‘Ik ben van maandag
tot en met donderdag in de wijk. Wanneer ze
zien dat ik in het kantoor ben mogen ze aankloppen’, vertelt Sam. ‘Voor de rest kunnen ze
een mailtje sturen of inspreken, mocht ik niet
kunnen opnemen. En dan maken we zo nodig
een afspraak.’

Eind 2018 maakte ze de overstap naar woningcorporatie Woonwaarts. Door corona spreken
we Lana op afstand, de eerdere kennismaking
door bovengenoemde functie hielp hierbij
gelukkig. Zo ontstond een gesprek met een
opgewekte en duidelijk tevreden dame. Het
contact met mensen ziet ze als belangrijkste
taak. ‘Als je geïnteresseerd bent merk je dat
mensen graag hun verhaal kwijt willen’, vertelt ze in een interview op famegroep.nl. ‘Zeker 80 procent van de tijd wil ik in de wijk
zijn’, legt Lana uit. ‘Alleen wordt dat nu met
corona soms heel lastig. Een belangrijk deel,

Talis

Met een kop thee en aan de andere kant van
de grote tafel Talis-wijkbeheerder Sam, had de
redacteur het eerste gesprek. Hij was de enige
bezoeker in het buurtkantoortje in Meijhorst,
de coronaregels zijn immers streng. Sam Bogers is sinds oktober 2020 sociaal wijkbeheerder van de woningcorporatie Talis in de
wijken Meijhorst en Tolhuis. Opgegroeid en
naar school gegaan in Nijmegen is de achtentwintigjarige Sam een echte Nijmegenaar. Sam
werkte al anderhalf jaar bij de klantenservice,
afdeling welkom van de woningcorporatie. Hij
is dus al goed bekend met veel wat er speelt.
Toch zag hij in een baan de hele dag achter een
beeldscherm geen toekomst. Maar de gedachte
te gaan solliciteren bij de politie werd snel omgezet toen er intern bij Talis een vacature voor
wijkbeheerder vrijkwam.
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Lana Navest
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Kettingzagen bij het kanaal

Niels Otten

de gesprekken met bewoners in hun eigen
buurt, is hierdoor beperkt. Een praatje bijvoorbeeld moet op afstand. Even aanbellen om de
bewoner te vragen hoe het gaat lukt ook nog
wel, maar koffiebezoekjes worden al moeilijker. Met haar team ondersteunt Lana mensen
juist in het samenleven door ze met elkaar in
contact te brengen. ‘Zodat ook begrip ontstaat
voor elkaars eigenaardigheden’, vertelt ze verder. Er is geen buurtkantoor voor de wijkbeheerders. Lana werkt vanuit het kantoor van
Woonwaarts op het Takenhofplein.

WoonGenoot

Bij woningcorporatie WoonGenoot is Niels Otten wijkbeheerder en huismeester. Elke werkdag is hij tot ongeveer 11.00 uur in wooncentrum de Meiberg aanwezig. Hier functioneert
Niels eigenlijk als huismeester en probeert
ook te helpen met kleine reparaties naast de
taken als wijkbeheerder. In Dukenburg volgt
dan het maisonnettegebied in Aldenhof als het
werkterrein van Niels. De aanwezigheid in
andere Nijmeegse wijken is wisselend en als
geheel goed te behappen. Het woningbestand
van woningcorporatie WoonGenoot is niet zo
groot. De lijntjes kunnen daardoor heel kort
zijn. Niels is in april 2020 het team van WoonGenoot komen versterken. Daarvoor heeft hij
onder andere lange tijd bij defensie gewerkt.
Ook hier vanuit de basis om mensen te helpen.
Verschillende malen is hij uitgezonden geweest vertelt hij. Bijzondere missies naar Bosnië, Kosovo en Oost-Afrika. ‘De uitzending
naar Kosovo was er echt om mensen te helde Dukenburger - februari 2021

pen. We hebben daar geholpen met het opbouwen van een in oorlog beschadigd gebied.’ In
Oost-Afrika was het de UNMEE-missie (United Nations Mission in Ethiopia and Eritrea)
waar de Nederlandse troepen de terugkerende
bevolking hielpen na het staakt het vuren.
Als complexbeheerder, zoals zijn functie bij
WoonGenoot omschreven wordt, is ook hier
‘het in gesprek komen met mensen’ belangrijk.
Daarom is Niels veel in de wijken. Hij hoopt
dat mensen bij problemen eerst met elkaar in
gesprek gaan. Lukt dat niet dan is snel melden
heel belangrijk om te voorkomen dat dingen
escaleren. ‘Wanneer er een melding is probeer ik er dezelfde dag op te reageren’, vertelt
Niels.

Contact

• Talis: Sam is op maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur in de wijk. Kantoor
Meijhorst 14-00, verder bereikbaar via mail:
sam.bogers@talis.nl en telefoon 06 82 82 61
46.
• Woonwaarts: Lana is bereikbaar op maandag
tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Telefoon (024) 382 01 00. Mail: lana.navest@
woonwaarts.nl.
• WoonGenoot: met Niels is contact mogelijk
via telefoon: (024) 344 06 39. Mailen kan naar:
n.otten@woongenoot.nl. Niels is bereikbaar
op maandag tot en met donderdag van 8.30 tot
16.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.
Tekst en foto’s Sam en Niels: Peter Saras
Foto Lana: Woonwaarts

U hebt het vast gemerkt: de jaarwisseling
verliep kalm. Maar de dagen daarna brak
een oorverdovende herrie van kettingzagen
los. Via de Gelderlander werd duidelijk dat
Rijkswaterstaat langs de oevers van het
Maas-Waalkanaal gigantisch veel bomen
aan het kappen was. Elders in deze Dukenburger meer hierover. Door groen weg
te halen zou de radar op langsvarende
vrachtschepen beter werken en de kanaaldijk veiliger worden.
Zeiden ze tenminste bij Rijkswaterstaat…
Toen ik dit bericht las dacht ik: daar zit wat
in. In waterrijke gebieden zijn bomen riskant voor betrouwbaarheid en onderhoud
van dijken.
Maar toen ik het verhaal opnieuw las,
begon ik te twijfelen. Dat kwam door het
argument dat radar op schepen gehinderd
zou worden door groen. Ik kan me niet
voorstellen dat schippers hun vak zó slecht
beheersen dat ze alleen op radar zouden
kunnen varen. Ook vraag ik me af of radar
tegenwoordig zó slecht is dat die niet door
een boompje heen zou kunnen kijken. En
wat veiligheid betreft: hadden ze dan niet
alles op de dijk moeten kappen? Of durfde
Rijkswaterstaat dat niet aan?
Ik dacht opeens aan wat ik gehoord had
van een ervaren schooljuf. Zij zei dat ze
snel door had wanneer kinderen jokken.
Zij hebben dan méér redenen nodig om te
vertellen waarom ze iets (niet) gedaan hebben. Eén excuus vond zij overtuigender.
Het radarverhaal deed mij daar erg aan
denken. Toen ik later las dat schippers een
hekel hebben aan open boomloze stukken
vanwege zijwind, vertrouwde ik het helemaal niet meer.
‘Het valt wel mee met die kap’, zeggen
sommigen. Maar daar gaat het mij niet om.
Soms moet er inderdaad iets gebeuren.
Maar vertel dan wat er echt speelt. En
draai er niet (achteraf) omheen. Dan neem
je mensen serieus.
Ik wil hier niet preken over het belang van
bomen. Alleen geloof ik er heilig in dat
groen fantastische dingen doet en echt
geen radarinstallaties stoort. Ook niet langs
het Maas-Waalkanaal. Rijkswaterstaat:
berg dus die kettingzagen maar meteen op.
Voor minstens twintig jaar!
Toon Kerssemakers (Foto: Huub Luijten)
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Huisartsen gaan en komen
De jaarwisseling 2020/2021 zorgde voor
een verandering in twee huisartsenpraktijken in gezondheidscentrum de Schakel in
Meijhorst. De huisartsen Marianne Dees en
René Hendrickx stopten met hun praktijk,
respectievelijk om als zzp’er verder te gaan
(dokter Dees) en vanwege de pensioengerechtigde leeftijd (dokter Hendrickx).
De huisartsen worden opgevolgd door de dames Loes van den Einden en Charlotte Willemse. Dokter Van den Einden werkt in de
praktijk Pennings & Van den Einden. Huisarts Willemse zet de praktijk van dokter Hendrickx voort onder de naam praktijk Willemse.
Op de website van het gezondheidscentrum is
alle verdere informatie te vinden, maar ook de
mensen die voor de telefoon kiezen, krijgen te
horen wat op het moment van bellen aan de
orde is. De redactie van de Dukenburger legde
de vertrokken artsen dezelfde vragen voor betreffende hun werkzame tijd in de dokterspraktijken.

Dokter Dees vertelt
‘Op 1 december 1990 was ik klaar met mijn
huisartsenopleiding en mijn dochter Frederike was nog geen jaar oud. Ik was van plan
om een tijdje te gaan waarnemen, maar mijn
schoonmoeder vond dat een onverantwoord
plan. Zij knipte een advertentie uit de Gelderlander waarmee in de Schakel in Dukenburg
een fulltime werkende, bij voorkeur vrouwelijke huisarts werd gezocht. Tussen Kerst en Oud
en Nieuw reed ik vanuit West-Kapelle (een
waarneming in een apotheekhoudende praktijk met bevallingen) naar Nijmegen. Ik bleek
de enige vrouwelijke kandidaat die fulltime
wilde werken. Ik heb er geen seconde spijt
van gehad. In de tussenliggende dertig jaar
is veel veranderd. Het eerste dat ik afschafte
waren de nummertjes in het kastje waarmee je
aanspraak kon maken op een consult. En mijn
garagehouder was blij toen hij de autotelefoon
niet meer hoefde om te zetten. Het had ook wel
iets om de boodschappen in de Albert Heijn
achter te laten omdat mijn pieper ging. Mijn
kinderen vonden het zeker een vooruitgang
toen er ’s nachts een oppas kwam als ik dienst
op de huisartsenpost had. De patiëntenzorg is
alleen maar boeiender geworden. Dukenburg
werd een steeds kleurrijker wijk, de problematiek nam medisch en psychosociaal toe. Dat is
op zich geen goede zaak maar het maakte mijn
vak wel boeiender. Samen met de patiënt informatie op waarde schatten en elkaar helpen
8

Marianne Dees

een geïnformeerd besluit te nemen. Daar kan
ik nog jaren energie aan ontlenen.’
‘Op 1 februari 1991 begon ik dus als huisarts in
de Schakel. Ik volgde dokter Kregting op. Hij
overleed in oktober 1990 toen hij aan het squashen was met zijn collega Ad Jansen. Ik was
inderdaad een fulltime werkende vrouwelijke
huisarts. Omdat in die tijd zwangerschap niet

was verzekerd, werkte ik door totdat de gynaecoloog zei dat ik om medische reden bedrust
moest houden. De dag van de bevalling was ik
volgens de verzekering weer arbeidsgeschikt.
Na vier weken ging ik weer aan het werk.
De praktijk ging door en een waarneemster
is duur. Er is één patiënt vertrokken: zij vond
dat ik thuis bij mijn kinderen hoorde te zijn.
Tja. Verder sta ik voor wat ik belangrijk vind.
de Dukenburger - februari 2021

Dat heeft niets te maken met mijn vrouw-zijn.
Aan kwetsbare mensen de zorg verlenen die
past bij hun eigen wensen en verwachtingen,
is mijn motto. Los van hun opleiding, afkomst
of culturele achtergrond.’
‘De oude en nieuwe Schakel zijn niet te vergelijken. De tijden veranderen; dat vraagt
om een passende locatie en andere organisatiestructuren. Het gezondheidscentrum is een
fantastisch pand om in te mogen werken, aangepast aan de eisen van deze tijd (al is het nu
alweer worstelen met gebrek aan ruimte). De
toenemende en veranderende zorgvragen betekenden dat er meer personeel kwam. Daarmee
veranderde de organisatie en is het zeker een
uitdaging om persoonlijke en continuïteit van
zorg te blijven leveren. De apotheek en andere
disciplines onder één dak zorgen voor kortere
lijntjes, samenwerking en daardoor betere zorg
voor de patiënt of cliënt. Gewoon even bij elkaar binnenlopen werkt prima.’
‘Nog steeds ben ik op verschillende manieren
betrokken bij de euthanasie-ontwikkelingen
op landelijk niveau. Daarnaast ben ik verbonden aan het Expertisecentrum Euthanasie, het
centraal Tuchtcollege en doe ik waarnemingen en diensten door het gehele land. Aan de
Schakel ben ik niet meer verbonden. Wel ga ik
door als onderzoekster aan de Radboud. Mijn
speerpunten zijn laaggeletterdheid, beperkte
gezondheidsvaardigheden, kwetsbare ouderen
en palliatieve zorg. Ik ben altijd met veel plezier praktijk houdend huisarts geweest. Nooit
heb ik dat als stressvol ervaren. Er is nu wel
meer ruimte in mijn hoofd voor creatief denken en schrijven. En ik heb geen idee hoe mijn
leven er verder uit gaat zien. Voor nu is er herwonnen vrijheid. En dat voelt goed.’

Dokter Hendrickx vertelt
‘Ik heb mijn opleiding in Amsterdam gevolgd
en heb daarna kort in Thailand gewerkt als algemeen arts in een vluchtelingenkamp. Daarna
volgde ik in Amsterdam de opleiding tot huisarts. Wij woonden daar met drie kinderen op
tweehoog, dat was niet fijn. En wij wilden erg
graag een grotere woning in een rustige woonomgeving. Nijmegen kende ik als een leuke en
fijne stad met een mooie omgeving. Toen ik
een vacature zag heb ik gesolliciteerd en was
snel aangenomen. Dukenburg was echter onbekend voor mij, maar ik voelde mij daar snel
thuis. Ik vind Dukenburg een mooie en ruim
opgezette wijk, met veel groen. De populatie
is erg divers en die heb ik in de loop van jaren ook zien veranderen. Er kwamen mensen
uit Vietnam, Ethiopië, Sudan en andere Afrikaanse landen, mediterrane landen, Caribisch
de Dukenburger - februari 2021

René Hendrickx

gebied en recent veel mensen uit Syrië. Dat
zorgde voor kleur en diversiteit in mijn werk
en dat heb ik altijd erg leuk gevonden. Ik heb
nog een tijdje visites gereden met de motor.
Dat vond ik ook heerlijk om te doen. Met
de komst van de huisartsenpost in Nijmegen
is er een grote verbetering gekomen van de
werklast door diensten in Nijmegen. Dat was
vroeger toch wel een forse belasting van het
hele gezin. Dan moest ik onderweg gebruik
maken van een pieper. Als die afging moest ik
een telefoon gaan zoeken. De mobiele telefoon
was ook echt een uitkomst.’

veranderd daardoor: minder afspraken zodat
de wachtkamer niet te vol wordt, meer telefonisch werken en beeldbellen. Vooral tijdens de
eerste golf was alles nieuw en anders en kostte
veel energie. Ondertussen zijn we weer eraan
gewend geraakt en lopen zaken weer soepel.
Ook het afscheid en de praktijkoverdracht zijn
dus anders gelopen. Maar we moeten het er
mee doen.’

‘De nieuwe Schakel is een hele vooruitgang.
Het oude gebouw voelde steeds meer als een
donkere bunker met tralies voor de ramen (tegen de herhaalde inbraken). Nu zitten we in
een heerlijk nieuw gebouw met veel licht en
ruimte. Ik vind het ook een mooi gebouw op
een mooie plek bij de ingang van de Meijhorst.
Met spijt neem ik daarvan afscheid, echt een
heerlijke werkplek. Ook overleg met andere
gebruikers en vooral de apotheek is heel makkelijk en direct.’

‘Ik heb op dit moment een hele leuke kleindochter van twee jaar en de volgende wordt
in april verwacht. Zij houdt erg van doktertje
spelen en heeft een eigen dokterskoffertje. Helaas woont zij in Amsterdam en zien we haar
minder dan we willen (zeker met corona).
Mijn hobby’s zijn sporten (wielrennen, tennis, wintersport) en sleutelen aan mijn oude
BMW-motoren. Voor liefhebbers: een R90/6
uit ’73 en een R100RS uit ’84. Ik ben eigenlijk
wel een klusser. Daarnaast ben ik sinds enkele
jaren weer begonnen met pianolessen en daar
heb ik veel plezier in. Tja, ik denk dat er genoeg te doen is om mij mee bezig te houden en
daar heb ik veel zin in.’

‘Het is jammer dat het laatste jaar zo anders is
gegaan door COVID-19. Het werk is ook erg

Tekst: Marianne Dees en René Hendrickx,
Hette Morriën. Foto’s: Peter Saras
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Rook- en brandgevaar
hoogbouw Dukenburg

2021, een belangrijk
jaar voor Dukenburg
Het wordt voor Dukenburg een belangrijk jaar:
Meijhorst krijgt een ander winkelcentrum, er wordt
volop gebouwd op de vroegere HAN-locatie. Het
winkelcentrum in Zwanenveld moet op de schop,
er zijn herbouwplannen voor het Winkelcentrum
Weezenhof, de skaeve huse komen er en wat zijn
de plannen voor de torenhoge windmolens langs de
A73? Tenslotte zijn er nog de vergaande plannen
rond de bebouwing van de Maas-Waalkanaaloever.
Voor het kalm realiseren van deze projecten heb
je veel gemeenschapszin nodig. Dat was ver te
zoeken tijdens de oud-nieuwnacht. Er werd lustig
geknald of er geen vuurwerkverbod bestond. Is het
een wonder dat Nijmegen zoveel coronapatiënten
heeft? Mensen verliezen hun discipline. Dat is begrijpelijk omdat ze zwaar gefrustreerd zijn geraakt.
Dat neemt niet weg dat een gedisciplineerd gedrag
veel invloed heeft op de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus. Die slapte kost levens,
operaties gaan niet door en de verpleegkundigen
raken overbelast. En wat te denken van het risico
dat onze zorgverleners lopen tijdens de verpleging
van zo veel corona-patiënten.
Ik zie de corona-epidemie als een frontgevecht
waar aan de ene kant het zeer gevaarlijke virus
de bevolking aanvalt die wordt verdedigd door het
zorgleger, onze helden die zorgen dat de virusbesmetting en vooral de gevolgen ons zo weinig mogelijk raken. Net zoals in de oorlog de Rode-Kruissoldaten de gewonden uit de loopgraven haalden;
zo gaat nu ons ambulancepersoneel de viruslijders
in besmette huizen ophalen. Dit met risico voor
eigen gezondheid. Incidenteel vallen er dodelijke
slachtoffers bij onze helden in de strijd tegen het
virus. Dit brengt mij op de gedachte dat wanneer de
pandemie in kalmer vaarwater is gekomen, we voor
onze helden een standbeeld moeten oprichten, met
de namen van de gesneuvelde zorgslachtoffers in
hun anti-virusstrijd. Jaarlijks zouden we de slachtoffers van de viruspandemie kunnen gedenken, net
zoals we nu de gevallen veteranen jaarlijks herdenken. Dat zal niet alleen de slachtoffers in herinnering roepen maar ook een waarschuwingsteken zijn
dat we onze zorg goed op peil moeten houden.
Janwillem Koten (Foto: Jacqueline van den Boom)
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Met oud en nieuw 2019-2020 werd Nederland opgeschrikt door een brand en
het overlijden van een vader en zoon in
een Arnhemse lift. Het trappenhuis van
het flatgebouw en de liftschacht stonden vol rook omdat een ‘gratis mee te
nemen’ bankstel in brand was geraakt.
Een noodlottige samenloop van omstandigheden die begon met die onachtzaam
weggezette bank.
Dergelijke afdankers horen niet in ruimtes die absoluut vrij moeten blijven, zoals
trappenhuizen, liftschachten, galerijen en
portieken. Een klein brandje kan al voor
enorme rookontwikkeling zorgen en de
vluchtweg ernstig belemmeren of onmogelijk maken. We maakten januari 2020 een
rondje langs alle Dukenburgse complexen
en hebben dit afgelopen kerst en oud en
nieuw weer gedaan. Ook spraken we met
enkele wijkbeheerders en voorlichters van
woningcorporaties en brandweer.

Brief brandweer

In een brief van de gemeente Nijmegen en
de brandweer van 15 december aan alle
woningcorporaties lezen we: ‘Met het oog
op de tragische gebeurtenissen in Arnhem
tijdens de voorgaande jaarwisseling, doe
ik een dringend beroep op uw organisatie
om uw panden (extra) te controleren op de
aanwezigheid van brandbare materialen
(grofvuil, huisraad, afval en wrakken) in

portieken en trappenhuizen. Ik verzoek u
deze materialen tijdig te (laten) verwijderen. Het verwijderen van brandbare materialen draagt bij aan de veiligheid van uw
bewoners en vermindert de kans op het
ontstaan van brand – voor, tijdens en na
de jaarwisseling, wanneer veel vuurwerk
wordt afgestoken. Niet alleen uw organisatie, maar ook uw huurders kunnen daaraan een bijdrage leveren.’ Hiermee geven
de gemeente en de brandweer aan dat de
verantwoordelijkheid ligt bij de verhuurders. Hieronder de reacties van de woningcorporatie en hun acties, bijvoorbeeld rond
oud en nieuw. De brandweer controleert
alleen bij klachten!

Wat we aantroffen

Een jaar geleden troffen we in Tolhuis een
hal aan compleet in kerstversiering, het
was ook onze eerste stop deze ronde. Ook
nu troffen we mooie kerstversiering aan,
heel sfeervol. Maar wat doet deze kunststofversiering bij brand, hoeveel rook
komt er vrij? Woningcorporatie Woonwaarts meldde voor de kerst ermee aan
de slag te gaan. Maar na de jaarwisseling
was de situatie onveranderd. Navraag bij
bewoners leerde dat men wel had geïnvesteerd in het impregneren van de versiering
maar er was geen contact geweest met de
verhuurder.
Bij de Talis-hoogbouw in Zwanenveld,
waar verleden jaar nog een kerstboom

Dichtgetimmerd
de Dukenburger - februari 2021

tra rondes. De redacteur was uitgenodigd om
mee te lopen. Helaas staken de ontwikkelingen
rond corona hier een stokje voor. Met de redactie worden wel nieuwe afspraken gemaakt.
Brandveiligheid houdt niet op na de feestdagen, maar moet het hele jaar door op de agenda
staan.
• WoonGenoot. Hier heeft de huismeester samen met bewoners en een schoonmaakbedrijf
controlerondes uitgevoerd. Tappenhuizen en
galerijen moesten vrij zijn van obstakels en
zeker brandbare dingen. Op oudejaarsdag is
nog een extra controleronde gelopen.

Wat mag wel en wat mag niet?

Versiering in Tolhuis

stond te pronken in een van de trappenhuizen,
was de versiering nu gereduceerd tot een enkele slinger voor de ramen. Geen kerstboom
meer toegestaan. Maar in een ander complex
stonden helaas nog steeds de onderste deuren
van trappenhuizen geblokkeerd open. Bij een
eventuele brand kan zo in een mum van tijd het
hele trappenhuis vol rook staan.
De entreehallen en trappenhuizen van Portaal
waren leeg en schoon.
Flats in Malvert: In diverse trappenhuizen/
lifthallen in Malvert stonden kerstbomen. De
complexen zijn niet van woningcorporaties.
Het zijn huizen in de vrije sector en van VvE’s
(vereniging van eigenaren).

Reactie woningcorporaties

We vroegen de woningcorporaties om een reactie.
• Woonwaarts. Een woordvoerder van de woningcorporatie vertelde: ‘Alle bewoners van
de woongebouwen ontvingen een brief van de
corporatie over brandveilige feestdagen. Per
woongebouw bekeken we de voorschriften
Is het brandbaar? Op brandweer.nl geeft
men aan dat: ‘Kunstkerstbomen veiliger
zijn dan natuurlijke kerstbomen.’ Voor
de rest zijn de richtlijnen en voorschriften soms onduidelijk. Aangeraden wordt
zelf een test uit te voeren: ‘Neem een
stukje van het materiaal, houd het vijf
seconden in een vlam.’ Het materiaal is
brandveilig als: ‘Er geen druppels vrijkomen, geen roetvlokken vrijkomen en
het niet meer dan 15 seconden navlamt
en 60 seconden nagloeit.’ Dat geldt natuurlijk niet alleen voor kerstversiering.
de Dukenburger - februari 2021

en regels en bespraken deze met de eventuele
bewonerscommissies en bewoners. Zij moeten
zelf zorgen voor de veiligheid.’ Woonwaarts
geeft wel aan dat de wijkbeheerders regelmatig controleren of bewoners zich houden aan
de afspraken.
• Talis. Op oudjaarsdag heeft een schoonmaakbedrijf alle portalen van Talis-complexen
schoon opgeleverd. Inmiddels waren de kwetsbare punten bij de Meijhorst-maisonnettes met
houten schermen beschermd. Dat betekende
wel enige overlast voor de bewoners omdat
een paar dagen de brievenbussen niet bereikbaar waren, maar dat woog niet op tegen de
schade die vuurwerk veroorzaakt.
• Portaal. Woningcorporatie Portaal is hier actief mee bezig. De wijkbeheerders liepen ex-

Het is soms lastig concrete informatie te verkrijgen. De gemeente geeft aan dat de aan de
woningcorporaties gestuurde brief een attentie
is, maar de verhuurder blijft overal voor verantwoordelijk. Het is natuurlijk zo dat men
het hele jaar door brandgevaarlijke situaties
moet zien te voorkomen. En in de donkere
dagen rond kerst en oudejaar is het heel gezellig wat versiering aan te brengen en zeker
met wat verlichting geeft dat extra sfeer. Maar
niet alles is even geschikt. Boven alles telt dat
er nergens iets in de weg mag staan. Het beste
kan men, voordat men iets wil doen, contact
opnemen met de verhuurder. Het advies van de
brandweer is duidelijk: ‘Het is niet wenselijk
om kerstbomen te plaatsen in centrale hallen
en trappenhuizen.’ Vertrouw je het als bewoner
niet dan kun je altijd contact opnemen met de
brandweer. De brandweer is voor informatie
bereikbaar via mail: info@vgrz.nl of telefoon:
088 45 75 200.
Tekst en foto’s: Peter Saras

Versiering in Zwanenveld
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Markt

Een nieuw plein in Meijhorst
Het plein dat straks ontstaat tussen de twee
nieuwe supers, de dagwinkels en het wijkcentrum is straks het nieuwe Hart van Meijhorst. Wat zou het mooi zijn als hier met de
komende kerst de oliebollenkraam staat en
je er misschien wel kerstbomen kan kopen.
Elke vrijdag is dit plein, ons plein, dan het centrale ontmoetingspunt met de markt. Soms gecombineerd met kraampjes om de activiteiten
van dat moment te promoten. En de gezamenlijke acties van bewoners en welzijnsorganisaties. Of om soepie te doen. Dan kan er echt een
Meijhorst – Blijhorst gevoel zijn, zoals een
oud Meijhorster winkelier al jaren verkondigt.

Achter(kant)gesteld

Het ziet er niet zo mooi uit. Zo viel bij de
herindeling van de parkeerplaats direct op dat
de nieuwe stroomkast voor de marktkramen
werd geplaatst aan de achterkant van de dagwinkels. Dus niet op of aan ons nieuwe plein.
Is er overleg gepleegd met de betrokkenen? De
redacteur ging eens vragen.

ken zien we veel klanten vertrekken. Met het
vernieuwen van de parkeerplaatsen werden we
van hot naar haar geschoven. Vaak op het allerlaatste moment.’
Ook is men op de markt bevreesd dat die twee
‘giganten’ (Albert Heijn en Lidl) meer voor
elkaar krijgen dan een paar marktkooplieden
en de kleine zelfstandigen in de dagwinkels.
‘Daar zit het geld meneer, voor ons de kruimels.’
‘Voor de diversiteit en levendigheid van het
winkelcentrum in de toekomst moeten we er
alles aan doen om de marktkramen te behouden. Ook het betaalbaar aanbieden van verse
groenten en fruit is hier heel belangrijk’, vertelde wijkbewoner Geert die op de fiets tegen
sluitingstijd nog even fruit kocht.

Oliebollen

Sinds drie jaar is Meijhorst in december gastheer voor de oliebollenkraam van Bianca.
Een voltreffer, zo is gebleken. Dukenburgers

Markt

Gesprekjes met de marktkooplieden brachten
al snel duidelijkheid: er was geen enkel overleg geweest tussen hen en de gemeente. Ze
waren zelfs verrast dat er opeens een nieuwe
stroomkast geplaatst was. Maar, zo vertelden
ze: ‘De huidige plek is ook zonder overleg tot
stand gekomen.’ En er zijn zorgen. ‘We zijn
maar met z’n vieren, hopelijk blijft dat zo.
Door de bouw en het tekort aan parkeerplek12

Nieuwe stroomkast

hebben massaal de kraam bezocht. Alleen de
standplaats was dit jaar een ramp: ‘In deze
voor winkeliers zo moeilijke tijden was er geen
overleg geweest met de gemeente en overige
partijen’, aldus Nico de Boer, belangenvertegenwoordiger van de winkeliers. Juist als er
door de werkzaamheden meer dan tweederde
van de parkeerplekken wegvalt neemt de ambulante handel vele tientallen parkeerplekken
ongelukkig in. Daar was in de zomer al voor
gewaarschuwd. Was een plek ter hoogte van
de oude wereldwinkel geen goed alternatief?

Gemeente

We bevroegen de projectleider, want er zou al
in het begin van het project beslist zijn dat de
markt op de huidige locatie blijft. Mark Vermeulen van de gemeente antwoordde: ‘Dit was
al besloten voordat ik bij dit project betrokken
was. De marktkooplui weten hiervan af.’
Alle partijen zitten kennelijk niet op één lijn.
Uit de vele reacties komt naar voren dat dit
niet alleen aan corona ligt.
Verder kregen we van Mark de informatie dat
in week 6, 7 en 8 van 2021 het nieuwe plein
tussen de beide nieuwe supermarkten bestraat
zal worden. Wanneer alles meezit kan dit dan
eind februari klaar zijn. Na de Paasdagen begint dan de sloop van de oude Albert Heijn.
In de zomer wordt de kruising met de 10e, 11e
en 70e straat Meijhorst aangepakt. Het plan
is om deze werkzaamheden in de nacht uit
te voeren en overdag verkeer toe te laten. De
werkzaamheden op de kruising hoopt men in
één week te kunnen voltooien.
Tekst en foto’s: Peter Saras
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Gemmy’s Hairstyling stopt
Eigenaresse Gemmy van Doorn gaat na 40 jaar met pensioen
Toen ik mijn liefste vertelde dat Gemmy
haar zaak ging sluiten was ze ineens in de
war. Al vele jaren was ze bij Gemmy een
vaste klant die haar wensen ten aanzien
van haar kapsel goed kende. ‘Een tegenvaller vandaag’, zei ze. ‘Ik zal nu een nieuwe
kapster moeten zoeken die weer aan mij gewend raakt. Het is maar de vraag of ik hier
in de buurt iemand als Gemmy kan vinden.’
Veel dames zullen bij het lezen van dit bericht
dezelfde verzuchting slaken. Begrijpelijk,
Gemmy is gedurende de veertig jaar dat zij in
Winkelcentrum Weezenhof een salon had, een
bekende en gewaardeerde figuur in de wijk geworden. Ik memoreer hierbij vooral dat zij, ondanks veel problemen, na de catastrofale brand
weer de moed had haar zaak te herstellen en te
heropenen, al maakte de onaantrekkelijkheid
van het winkelcentrum dat destijds niet eenvoudig. Men kon daarbij vaststellen dat haar
salon er toen weer piekfijn uitzag.

Winkelcentrum

Gemmy had gehoopt dat een van haar medewerksters de zaak zou kunnen overnemen.
Door de slechte sfeer die het winkelcentrum
nu uitstraalt en doordat nog steeds niet duidelijk is wat er met het winkelcentrum op korte
termijn gaat gebeuren, had niemand van haar
medewerkers daar belangstelling voor. Wel
zuur voor haar dat niemand heil ziet om deze
mooie goedlopende zaak, waar ze keihard
voor gewerkt heeft, voort te zetten.

Grote ervaring

Hoewel zij de laatste jaren minder uren werkte, waren er nog tal van dames die vanwege
haar grote ervaring hun haar bij voorkeur door
Gemmy lieten verzorgen. Vooral deze groep
wat oudere dames zullen Gemmy zeer gaan
missen. Ze zijn gedwongen elders een opvolgster te vinden. Gemmy wist in de zaak voor
haar clientèle een prettige sfeer en ambiance
te creëren. Ook dat is zeer belangrijk. Want tijdens het kappen deelt men vaak elkaars lief en
leed. Men hoort als kapster zodoende wat er in
de wijk omgaat, meer dan wie ook. Discretie
is echt op zijn plaats, zoals ook geldt voor ziekenverpleegsters en dergelijke beroepen. Ogen
en oren open, mondje dicht, is het devies.
In 1968 ging Gemmy als volleerd kapster werde Dukenburger - februari 2021

ken in de diverse gerenommeerde zaken tot
zij in 1981 hier haar eigen kapsalon opende.
Naast de kapstersactiviteiten in haar eigen
salon bood zij werk aan heel wat kapsters en
leerlingen die van haar ruime ervaring hebben
kunnen profiteren.

Afscheid

Door de huidige omstandigheden kan ze geen
afscheid nemen van de mensen die haar zo
lang trouw zijn gebleven en kon zij sommigen
van hen niet eerder informeren. Ook had zij
graag persoonlijk afscheid van haar klanten
genomen, maar ook dit is gezien corona helaas
niet mogelijk. Vandaar dat ze me uitdrukkelijk
verzocht haar clientèle te bedanken voor de

vele jaren dat zij haar trouw waren. Heel hartelijke dank dus allemaal.
Met haar vertrek nemen ook haar medewerkers Mia, Melissa en Sam afscheid van Weezenhof. Hopelijk vinden zij snel een nieuwe
werkomgeving. We danken ook jullie voor de
service en wensen jullie verder veel succes toe.
Namens de Weezenhofredactie van de Dukenburger wil ik je hartelijk danken voor veertig
jaar trouwe inzet voor de wijk, Gemmy. Ik
hoop dat je nog een mooie tijd zult hebben en
dat je van je pensioen mag genieten.
Tekst: Janwillem Koten
Foto: Jacqueline van den Boom
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Fractievolgers van het CDA

Delano van Luik en Clemens Keultjes
wist ik niet of ik het moest doen. Uiteindelijk
dacht ik ja. Als ik dat niet doe omdat het werk
me te zwaar lijkt, wat zegt dat dan over mij?
Hoe kan ik meepraten, terwijl ik aan de wal
wil blijven staan als het moeilijk wordt. Ik ben
er gaan werken en heb er een paar van mijn
beste collega’s ooit leren kennen. Ik heb ervaren wat het van elkaar op aan kunnen echt
betekent. Ik voelde mijn werk nuttig bij deze
jongeren. Ik hoop dat het voor sommigen van
hen een verschil gemaakt heeft.’

Delano van Luik

Helaas was de redactie van de Dukenburger
niet in de gelegenheid om deze interviews
fysiek te doen, maar moest het per e-mail
en telefonisch.
Een fractievolger is iemand die namens haar/
zijn fractie raadscommissies kan bijwonen.
Het grote verschil met een gemeenteraadslid
is dat een fractievolger niet door het volk is
verkozen en dus geen stemrecht heeft in raadsvergaderingen.
Sinds wanneer zijn jullie fractievolger van het
CDA?
Delano: ‘Ik ben sinds september 2015 fractievolger. Ik loop dus al enige tijd mee, maar leer
dagelijks nog hordes nieuwe dingen.’
Clemens: ‘Ik ben na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 fractievolger geworden, officieel op 16 mei van dat jaar. Het was een beetje
vreemd, want ik was in één klap ook het oudste lid van de fractie. Vroeger was ik meestal
ergens de jongste, maar ja, die tijd is voorbij.’
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Wat houdt fractievolger zijn in? Is dat louter
werk, hobby, passie of een combinatie?
Delano vindt het meedraaien in de politiek een
combinatie van hobby en passie. Om met de
stad bezig te zijn is prachtig. Als student is hij
al de politiek ingegaan om de stad beter te leren kennen. ‘Dat is absoluut gelukt en ik ben
verliefd geworden op onze prachtige stad aan
de Waal.’ Delano woont sinds kort in Dukenburg en is ook veel meer waardering gaan krijgen voor het stadsdeel aan deze kant van het
kanaal.
Clemens: ‘Moeilijk, want ik denk dat het eigenlijk geen van deze drie is. Ik wil het toelichten. Ik heb gewerkt in De Hunnerberg,
de justitie-inrichting in Nijmegen-Oost waar
jongeren behandeld moesten worden. Dat ging
volgens de zogenaamde PIJ-maatregel, een
soort tbs voor jongeren. (PIJ staat voor Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen - PvK)
Ik ben daar destijds gekomen, omdat mijn
naam uit een kaartenbak van het arbeidsbureau
kwam. Omdat het echt ging om zware jongens,

Wat trekt jullie aan in het CDA?
Delano: ‘Ik vind het gemeenschapsgevoel
belangrijk. Je staat niet als individu in de
maatschappij maar we moeten het met elkaar
doen. Voor mij heeft de coronacrisis des te
meer benadrukt dat we dit virus alleen samen
onder controle krijgen. Dat betekent ook dat
we solidair met elkaar moeten zijn en ervoor
moeten zorgen dat iedereen een plekje in de
maatschappij krijgt maar die ook neemt. Organisaties van Nijmegenaren moeten zelf zoveel
mogelijk regie hebben. We mogen dan ook
trots zijn dat veel duurzaamheids- en sociale
initiatieven vanuit de Nijmegenaren zelf komen en niet vanuit het stadhuis. Ik ben trots
op ons Nijmegen van, voor en door ons Nijmegenaren!’
Clemens vult aan dat hij naar aanleiding van
de vorige Tweede Kamerverkiezingen lid
van het CDA is geworden. Hem viel Sybrand
Buma op hoe hij ideeën toelichtte en verdedigde, met een beroep op moraal. ‘Het gaat in
deze maatschappij te vaak over RESPECT dat
je kunt opeisen en te weinig over REKENING
HOUDEN met anderen. Een partij die dit belangrijk vindt is dan mijn partij! Ik ben toegetreden tot een veelkleurige partij waar ruimte
is voor iedereen. Dat beeld van het CDA kent
(nog) niet iedereen.’
Wat denken jullie te kunnen betekenen voor
Nijmegen in het algemeen en - nog belangrijker - voor stadsdeel Dukenburg in het bijzonder?
Delano vindt dat het begint bij kleine beetjes.
Hem viel bij het eerste rondje hardlopen in
Stadspark Staddijk op dat er geen watertappunten zijn noch bankjes om even te zitten
tijdens het wandelen. Na schriftelijke vragen
gaat de gemeente beide plaatsen. ‘Die dingen
zie je alleen als je zelf in de buurt woont.’ Hij
is vanuit de fractie ook verantwoordelijk voor
de Dukenburger - februari 2021

Clemens Keultjes

stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening. Ook vindt hij het een goede keuze van
de gemeente om meer functies in gebieden van
de stad te combineren. ‘Ik denk dat we Dukenburg met meer voorzieningen op loopafstand
een stukje mooier kunnen maken. De bouw
van de kanaalzone zal daar zeker alle kansen
toe bieden. Vanuit het CDA wordt ook ingezet
op wijkbudgetten. Organisaties van bewoners
weten vaak veel beter wat met en in wijken
kan gebeuren dan het stadhuis. Daarom willen
we dat bijvoorbeeld wijkraden een eigen budget krijgen voor projecten in hun wijk. Wijken
hebben niet eens meer een eigen hoofdstuk in
de stadsbegroting.’
En Clemens erkent dat het CDA een kleine
partij in Nijmegen is, slechts twee zetels van
de 39. ‘Wil je dan iets bereiken, dan moet je
je laten gelden met goede ideeën en overleg.
Op het vlak van Sociale Rechtvaardigheid
heeft ons gemeenteraadslid Marjolijn Mijling
zich hard gemaakt voor de leesbaarheid van
gemeentelijke stukken. En samen met GroenLinks en de SP hebben we stappen kunnen zetten voor ondersteuning waar mensen recht op
hebben.’
Hebben jullie dingen in gedachten waar jullie
je hard voor willen maken?
Clemens denkt dan meteen aan een afhandeling van de gevolgen van de toeslagenaffaire
voor de Nijmeegse slachtoffers, een bruisend
Dukenburg en de bomen (terug) langs het
Maas-Waalkanaal.
Hoe is jullie contact met de landelijke politiek
van het CDA?
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Zowel Delano als Clemens geven aan dat dit
contact goed is. Delano merkt wel dat het CDA
in onze stad veel meer een eigen geluid heeft
dan in andere afdelingen. ‘We zijn hier meer
van de sociale kant, barmhartigheid. Binnen
het CDA mag men gelukkig je eigen lijn voeren als stedelijke afdeling. We kunnen ons prima vinden in de lijn van onze landelijke partij,
maar kunnen ook goed gebruikmaken van het
netwerk om zaken te regelen die stadsoverstijgend zijn.’
Clemens is erg betrokken bij Zorg en Welzijn
en Werk en Inkomen. Dan heeft hij snel contact met René Peters in Den Haag. Hij durft
vragen te stellen en met oplossingen te komen.
Kunnen de wegbezuinigde sociale werkplaatsen niet terug? Hoeveel schade heeft het gebrek aan zorg voor de zwakkeren in de maatschappij ons opgeleverd? En hoe belangrijk is
een vangnet voor hen?

Solidariteit
met een in Afrika gekweekte
Hollandse roos
plunderaar van water en
brood daar in
de streken van
honger en dorst
wordt u hier
voor uw deur verleid
het verhaal van
eerlijk delen
te horen
Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)

En verder?
Delano hoopt dat Dukenburgers hem en zijn
collega’s weten te vinden voor allerlei zorgen
of ideeën. Sinds hij zelf in Meijhorst woont
ziet hij veel meer wat Dukenburg te bieden
heeft. ‘Na een bericht op mijn e-mailadres
delanovanluik@nijmegen.cda.nl maken we
graag een afspraak.’
En Clemens vindt dat hij op één van de mooiste plekken van Nijmegen woont, namelijk in
Dukenburg. Hij hoopt dat meer mensen Dukenburg zo gaan ontdekken. Hij heeft ook zijn
werk aan deze kant van het kanaal. ‘Wat kan
een mens meer willen?’
Tekst: Peter van Kraaij. Foto’s: Peter Saras
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Gebiedsregisseur gemeente Tom Verhoef:
‘Het is een zoektocht hoe we er allemaal beter van worden’
Tom Verhoef is getrouwd met Puck. Ze
hebben drie kinderen: Hugo (7), Jasmijn (6) en Lily (3). Ze wonen in Nijmegen-Oosterhout. Tom is in dienst van
Spectrum, een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. Het doel is
om leefbaarheid in Gelderland te bevorderen. Tom werkt op meerdere plekken
in Gelderland voor aardgasvrije wijken.
De gemeente Nijmegen heeft hem ingehuurd tot eind 2021. Hij werkt toe naar
een wijkwarmteplan voor Zwanenveld
en het noordelijke deel van Lankforst.
Wat trof je aan?
‘Zwanenveld en het noordelijk gedeelte van
Lankforst zijn proeftuin binnen het programma Aardgasvrije wijken waar de gemeente en
de woningcorporaties rijkssubsidie voor ontvangen. Zwanenveld en een deel van Lankforst
behoren dus bij de eerste wijken in Nederland
die van het aardgas afgaan. Het doel van het
Rijk is om CO2 te besparen en de gaskraan in
Groningen dicht te draaien. Daarom zijn aardgasvrije woningen nodig. Er zijn nog heel veel
vragen. De gemeente heeft gesprekken gevoerd, nieuwsbrieven uitgebracht en campagnes voor energiebesparing gehouden. Er is een
technisch onderzoek over de haalbaarheid van
het warmtenet geweest.’

Warmte
Zwanenveld en het noorden van Lankforst
worden aardgasvrij. Dat is de bedoeling van
de gemeente Nijmegen. Samen met wijkbewoners, woningcorporaties Portaal, Talis,
Woonwaarts en WoonGenoot en Liander
werkt ze aan een plan hiervoor.
Het meeste wordt verwacht van een warmtenet. Restwarmte van de ARN in Weurt wordt
via een transportleiding naar Dukenburg geleid. Het idee was eerst om de leiding onder
de Westkanaaldijk te leggen. Inmiddels heeft
de gemeente een voorkeur voor de route via
de IJpenbroekweg in Lindenholt en de Van
Schuylenburgweg in Dukenburg. Een ander
alternatief voor aardgas zijn waterpompen.
Het project werd getrokken door gebiedsregisseur Geert-Jan van den Brand, inmiddels heeft
Tom Verhoef het stokje overgenomen.
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‘Het warmtenet was vanaf het begin een oplossing voor woningen in Dukenburg. Er komt
een hoofdleiding richting Zwanenveld. Dan
wordt de warmte verspreid in de wijk. Het
warmtenet dat de wijk in gaat is het belangrijkste, want deze sluit aan op de woningen. Er
komt dan één partij die de warmteleverancier
is. We verwachten later dit jaar een uitvraag te
doen aan de markt. Er moet zekerheid zijn dat
inwoners niet teveel gaan betalen; dit betekent
niet meer dan voor aardgas. Als er aanbiedingen zijn besluiten we of we wel of niet een
warmtenet aanleggen.’
In oktober 2018 heeft de gemeente haar eerste
plannen gepresenteerd. Toen ging het vooral
over een deel van de flats van de woningcorporaties. Nu lijkt dat uitgebreid.
‘De vraag is nu: kan ál het bezit van de woningcorporaties meedoen aan het warmtenet?
Een besluit daarover valt naar verwachting

NIEUWE ENERGIE
in de loop van dit jaar. Dan bekijken we ook
wanneer welke complexen aan de beurt komen. Het aansluiten van woningen aan het
warmtenet gebeurt niet vóór 2022. Uiteindelijke doelstelling is: woningen in Zwanenveld
en een deel van Lankforst in 2035 van het gas
af, of eerder waar dat mogelijk is. We willen
een enquête houden onder alle bewoners. We
hebben nu contact met een groepje inwoners
in Zwanenveld.We willen meningen van meer
mensen weten.’

Particuliere woningen

‘Individuele eigenaren hebben vrijheid om een
keuze te maken: aansluiten op het warmtenet
of een warmtepomp plaatsen. Er zijn al energiescans en warmtescans van de veelvoorkomende woningtypen gemaakt die helpen in de
bewustwording en het zetten van besparingsstappen. We komen verder met praktische
oplossingen, ook met wat je nú al ter voorbereiding aan je huis kunt doen, zoals energie besparen en isoleren. En we voeren gesprekken
met de verenigingen van eigenaren.’
Een deel van de huiseigenaren woont tussen
huurwoningen van woningcorporaties.
‘Dat noemen we gespikkeld bezit. Als we de
volgorde van aanleg van het warmtenet weten,
gaan we nadrukkelijk met de bewoners praten.
Woningcorporaties zijn een lange terugverdientijd gewend, particulieren niet. We willen
dat het voor iedereen betaalbaar en haalbaar is.’
Een idee is om een lening niet te binden aan de
particuliere eigenaar, maar aan het gebouw.
‘Die gebouwgebonden financiering van de
Rijksoverheid is er nog niet. Er is sinds kort
wel een subsidie voor aansluiten op een warmtenet. Wij willen dat overstappen naar een
warmtenet bewoners niet méér kost dan wat
zij nu betalen voor aardgas. Er moeten daarvoor nog wel dingen geregeld worden. Hoe
makkelijker hoe prettiger. Iedereen moet mee
kunnen doen.’

Keuze

Een warmtenet schijnt vooral geschikt te zijn
voor bestaande woningen, een warmtepomp
voor nieuwbouwwoningen.
‘Het voorziene warmtenet levert een relatief
de Dukenburger - februari 2021

Bezittingen woningcorporaties
De woningcorporaties bezitten de volgende woningen in Zwanenveld: en
Lankforst-Noord:
• Portaal: Zwanenveld: laagbouw 40’er
straten, Bloemberg (54e straat), de
Zwaan (56e straat), Wetering (65e straat),
Leuvensehof (Oude Dukenburgseweg).
• Talis: Zwanenveld: blauwe flat (20e en
21e straat), rode flat (23e straat), gele flat
(61e en 62e straat), groene flat (70e-72e
straat), de Vlechting (73e straat).
• WoonGenoot: Lankforst: galerijwoningen (31e en 34e-39e straat).
• Woonwaarts: Lankforst: maisonnettes
(14e en 43e-46e straat), de Valckenaer
(53e-56e straat). Zwanenveld: laagbouw
50’er straten, noordflat Heeren van Nijmegen (Spijkerhofplein).
Belangrijk: een deel van bovenstaande
woningen is verkocht aan particulieren.
Dat is bijvoorbeeld het geval in Zwanenveld 40’er straten en Lankforst 56e straat.
hoge temperatuur van 70 graden, wat handig
is voor woningen die verwarmd worden met
radiatoren. In goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen is warmte van lage temperatuur
voldoende. Die krijg je gemakkelijk met een
warmtepomp. Warmtenet en warmtepomp
kunnen in een straat naast elkaar bestaan. Woningeigenaren kunnen zelf beslissen. Bij huurders is een meerderheid van 70 procent nodig.
Het toekomstbestendig maken van je woning
kan je extra comfort opleveren. En ook kan de
waarde van je goed geïsoleerde woning stijgen.’

Natuurspeeltuin
‘Nederland is enkel water, in geen land is
het zo nat.’ Dit is de eerste regel van een
20e-eeuws jarenvijftig kindergedicht.

Lang proces

Tja, na een aantal superdroge zomers met
ernstig zakkend grondwater en droogvallende vennen alsook rivierbeddingen in déze
eeuw, lijkt de aangehaalde dichtregel intussen een uitzondering. Maar als het herfst is
geworden, de paddenstoelen uit de grond
schieten en de zon nog een beetje warmte
geeft, kun je prachtig wandelen in ons ‘water’land. Maanden later in de vroege lente,
idem dito. Ook door bossen, over heidevelden, slootjes springend, via dijken, bruggen
of wandelwegen, dikwijls kom je langs het
water. Heeft de regen intussen zijn best gedaan en stroomt er weer nattigheid, dan komt
de dichtregel dichterbij.

Tekst: René van Berlo
Foto: Dennis Vloedmans

Twee van onze rivieren, de Maas en de Rijn,
meanderden eeuwen geleden samen door het
Brabantse land ten zuiden van Nijmegen. Het
water van beide stromen zocht langzaamaan
gescheiden zijn eigen weg naar zee. Intussen
hadden de waterwegen van alles meegevoerd
en hier en daar in het landschap achtergelaten. Geen zwerfvuil, hoor. Geen vieze smurrie van wattenstaafjes, papieren zakdoekjes
en mondkapjes, nee, gewoon natuurlijk materiaal. Vooral de Maas leverde nabij het stadje Cuijk zand en grind af. Alsmede grote en
kleine stenen, zeer variërend van samenstelling. De zandstenen uit zuidelijk grind stam-

Winkelcentrum Dukenburg zou ook meedoen.
‘Winkelcentrum Dukenburg gaat mee in een
groter verhaal over de toekomst van het winkelcentrum en de nieuwbouw die daar komt.’
‘Ik wil open zijn. Het is een lang proces, een
zoektocht hoe we allemaal betaalbaar en duurzaam onze huizen kunnen verwarmen en we er
gelijktijdig allemaal beter van worden. Iedereen die vragen of ideeën heeft kan contact met
me opnemen. We willen dit jaar een locatie
openen in Winkelcentrum Dukenburg om met
mensen in gesprek te gaan en informatie te geven. Naast Pronk, in de oude Bakker Bart. Dat
gebeurt na de lockdown. Iedereen is daar welkom.’ Toms telefoonnummer is 06 28 12 75
10, zijn e-mailadres is t.verhoef@nijmegen.nl.

de Dukenburger - februari 2021

men uit verschillende geologische perioden.
Het oudste zandsteentype is Revinien-kwartsiet (Laat-Cambrisch). Als onderdeel van de
Kraaijenbergse Plassen ontstonden bij Cuijk
de Heeswijkse Plassen, waaraan en waaróp
talloze eilandhuizen gerealiseerd werden. De
bewoners hier kunnen zich met recht watermensen noemen. Het water klotst bijna overal: ‘Altijd hoor je er geklater, altijd hoor je
er gespat.’*) Met de naam de Nielt is aan de
Heeswijkse Plassen een prachtige natuurspeeltuin aangelegd, waar die stenen uit de
rivier een plaatsje gekregen hebben. Informatieborden leggen precies uit aan de ouders/
verzorgers van de spelende kinderen welke
zandstenen er te bewonderen zijn. Uiteraard
moeten ze daar wel belangstelling voor hebben. Spelen op de toestellen kan zonder meer.
Zonnen aan en zwemmen in de Heeswijkse
Plassen gebeurt aan de overkant, waar afgelopen zomer een strandrestaurant zijn deuren
opende: Évive aan het water, kadastraal gemeente Katwijk. Zó dichtbij Nijmegen – en
zeker Nijmegen-Dukenburg – hoef je niet
het hele land door te reizen om je te vermaken als watermens. Het snelfietspad via de
fonkelnieuwe fietsbrug Maasover brengt de
peddelaar zelfs heel dichtbij het strand en de
speeltuin.
*) De tweede regel uit het gedicht Nederland-Waterland van M. Mok in Het Groot
Vakantie Boek, uitgave damesweekblad Margiet, 1958.
Tekst: Hette Morriën
Foto: familie-album Schledorn

17

Redactielid de Dukenburger schreef
bijdrage in beroemd medisch tijdschrift
Janwillem Koten, redactielid
van de Dukenburger, schreef
een bijdrage over corona in
het beroemde medisch tijdschrift British Medical Journal.

Triest begin
2021 was net vijf dagen oud toen Dukenburg triest verrast
werd door een schietpartij met noodlottige afloop. Dukenburgers zagen op die dinsdagmiddag in januari helikopters
cirkelen boven de maisonnettes in Lankforst. De traumaheli
landde op het grasveld tegenover het gebouw waar de
schietpartij had plaatsgevonden. Groot was in het nieuws
hoe de verdachten afgevoerd werden en automobilisten
werden verrast met wegcontroles en zoekacties naar vermeende voortvluchtigen. Kortom, alles wat je in een woonwijk eigenlijk nooit wil hebben.
Een dag later werd er groot verslag van gedaan in de
media. Buren en wijkbewoners werden, weliswaar anoniem, geciteerd. De correspondent van de regionale omroep deed verslag van een balkon tegenover de bewuste
maisonnette. De uitspraken logen er niet om: drugshandel,
prostitutie, invallen voor verboden wapens, enzovoorts.
Een politiewoordvoerder liet de-escalerend weten dat ze de
flat niet als probleemwoning wilde bestempelen, er waren
wel incidenten.
Vervolgens moest de woningcorporatie het ontgelden.
‘Woningcorporatie Woonwaarts wilde niet reageren’, las je
in bijna alle verslagen. En bewoners trokken, in interviews,
toch fel van leer tegen de corporatie. ‘De woningbouw doet
er niets aan’, hoorde je. Toch zit het vaak anders. Velen
weten niet hoeveel werk de corporaties steken in overlastgevende bewoners. Veel uren worden er besteed aan het
opbouwen van dossiers, overleggen met bewoners, zorgpartijen en aan rechtszaken. Wijkbeheerders en woonconsulenten zitten vaak met de handen in het haar om deze
problemen te behandelen. Ze willen niets liever dan een
veilige en rustige woonomgeving voor alle huurders. Gaan
zelfs zover dat ze, bij ernstige gevallen, in privétijd nog te
bereiken zijn. En dit geldt voor alle woningcorporaties.
Helaas zijn de corporaties vaak machteloos. Het door politieke keuzes ontstane woningtekort en het opeisen van
(goedkope) woningen door hulpinstanties, speelt ze parten.
Het vervolgens wegkrijgen van de ‘rotte appels’ wordt mede
door tegenwerken van de (vaak gemeentelijke) instanties
weer enorm bemoeilijkt. Rechters gaan vaak eerst voor het
recht op een woning, gaan daarnaast tot in den treure door
met adviezen voor bemiddeling. Maar altijd zijn het de mensen van de corporaties die ‘de gebeten hond’ zijn! Ook al
werken ze niet bij de betrokken woningcorporatie, het grijpt
ze allemaal behoorlijk aan, zo was te zien in diverse mailen whatsapp-berichten in die week.
Van welke kant je het ook bekijkt, 2021 had een triest begin…
Peter Saras (Foto: Jacqueline van den Boom)
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Janwillem is een zeer ervaren
geneeskundige. Na zijn opleiding tot arts en patholoog
werkte hij onder andere als
universitair hoofdambtenaar in
Utrecht en hoogleraar pathologie voor de wereldgezondheidsorganisatie. Zijn proefschrift ging over het ontstaan
van kanker. Janwillem woonde
en werkte jarenlang als tropenarts in Nairobi, Kenia, Tanzania, Oeganda, Congo, Syrië
Janwillem Koten
(Aleppo) en Saoedi-Arabië.
Hij werkte daarna in Nederland als sociaal geneeskundige en kreeg hiervoor het
erelidmaatschap van de Nederlandse vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde.
Hij woont al jaren in Weezenhof.
Dat je graag voor de Dukenburger artikelen schrijft wisten we, maar dat je naam
onlangs ook in het British Medical Journal verscheen verraste ons. Wat voor
blad is dat?
Janwillem: ‘Dit blad behoort tot de drie belangrijkste medische tijdschriften. Het
wordt over de hele wereld gelezen. Wie hierin een artikel krijgt kan heel wat
bonuspunten op zijn cv bijschrijven. Dat is niet iedereen gegeven, dat begrijp je
wel. Ik heb veel buitenlandse vrienden met wie ik heb samengewerkt. Ik vind
het leuk wanneer die zien dat ik ondanks mijn leeftijd (91 - RvB) nog niet uitgeschreven ben.’
Waarover ging je bijdrage?
‘Dit korte artikel raadt aan bij een corona-infectie een goedkope hoestdrank
(NAC) te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat het vastzittend slijm wat oplost, zodat
je meer lucht kunt krijgen bij de ademhaling. Nog belangrijk is dat het ook een
dempende werking op ons afweersysteem heeft. Bij corona werkt deze afweer te
hard, het schiet door en beschadigt daardoor sommige lichaamsorganen. Het is
dus geen genezend middel, maar kan de behandeling soms ondersteunen en dat
is ook wat waard.’
Je zult wel trots zijn.
‘Waar ik blij om ben is dat ik nog niet geheel ben afgeschreven. Oudere mensen
als ik worden soms wel eens met dor hout vergeleken. De bijdrage laat zien dat
ook ouderen nog iets voor de samenleving kunnen betekenen door hun oude vakken en grote ervaring. Ook ouderen kunnen soms een belangrijke bijdrage aan de
samenleving geven. Ieder op zijn of haar eigen manier afhankelijk van kennis,
handvaardigheid en ervaring. Laten we daar met zijn allen nuttig gebruik van
maken in plaats van hen af te schrijven.’
Met dank aan de website Canon van Dukenburg.
Tekst: René van Berlo en Janwillem Koten. Foto: Jacqueline van den Boom
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Kroniek van zwembad Dukenburg
Vanwege het veertigjarig bestaan van zwembad Dukenburg beschrijft toenmalig manager Wil Rengers in een serie de geschiedenis van dit bad.

Gewend aan nieuwe organisatie

Inmiddels werd zwembad Dukenburg sinds
enkele jaren geëxploiteerd door Sportfondsen
Nijmegen. Het zwembad was getransformeerd
van een gemeentebad naar een sportfondsenbad. De organisatievorm en werkwijze waren
geleidelijk een vanzelfsprekendheid geworden bij de medewerkers van het Dukenburgse
zwembad. Deze vanzelfsprekendheid betrof
ook het promotieplan. Daarin stonden activiteiten en punten die het zwembad nadrukkelijker onder de aandacht moest brengen van
bezoekers en potentiële bezoekers. Naast de
bestaande zwembadpromoties werden ook
nieuwe mogelijkheden bedacht, zoals aanwezig zijn op een Seniorenbeurs, Bedrijvenbeurs,
Sportinfomarkt of het jaarlijkse Dukenburg
Present.

De NRZ organiseerde in 1996 een wedstrijd
met als opdracht: wie ontwerpt een leuke cadeaubon? Één van de prijswinnaars was de
toenmalig 10-jarige Merel van de Nieuwenhof
uit Weezenhof. Zij was regelmatig met haar
ouders, broertje en vriendinnetje te vinden in
Sportfondsenbad Dukenburg. De prijs die ze
won was honderd gulden aan Zwemfan-cadeaubonnen. Als extra prijs mocht ze in ‘haar’
Sportfondsenbad Dukenburg een uur gratis
zwemmen met haar klas. Tevens verscheen
drie keer per jaar een ZwemfanKrant, huis aan
huis verspreid, met specifieke informatie over
de drie sportfondsenbaden in Nijmegen.

Kop krant

Dukenburg Present

Advertentie cadeaubon

Het zwemmen met baby’s en peuters werd regelmatig onder de aandacht gebracht middels
een speciale baby- en peuterweek. De actie
bestond eruit dat kinderen gratis naar binnen
mochten. Hun ouder en/of begeleider betaalden dan twee gulden in plaats van zes, wat het
normale tarief toen was.

Enquête

Zwemfanpromotie

Sportfondsen Dukenburg deed gezamenlijk
met Nijmegen-Oost en -West mee aan de landelijke Zwemfanpromotie. Dit was door de
Nationale Raad Zwemdiploma’s (NRZ) ontwikkeld. Als zwembadorganisatie kon je tegen
een vast bedrag per jaar gebruik maken van
verschillende collectieve promotieactiviteiten.
Een daarvan was de Zwemfancadeaubon, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een bioscoopbon
of VVV-bon. De bon was door heel Nederland
bij de aangesloten zwembaden te gebruiken.
de Dukenburger - februari 2021

Met het idee Meten is weten werd een onderzoek gedaan bij de bezoekers van het zwembad. In september 1996 vond dit onderzoek
plaats, omdat men wilde weten hoe tevreden
de bezoekers waren over de geboden kwaliteit.
Uit de uitslag van dit onderzoek bleek dat meer
dan de helft (65 procent) van de ondervraagden de door het zwembad geboden kwaliteit
goed vond en bijna 22 procent van de ondervraagden vond het zelfs zeer goed. De overigen vonden het redelijk.
Deze score stemde tot tevredenheid, zeker
omdat de vraag of men het zwembad zou aanbevelen bij anderen door 90 procent met ja
beantwoord werd. Over openingstijden waren
de meningen nogal verdeeld. Bij de vraag over
veiligheid en toezicht houden was de conclusie dat men veiligheid conformeerde aan het
aantal toezichthouders, wat in de praktijk niet

altijd zo hoefde te zijn. Meer toezichthouders
hoeft niet altijd veiliger te zijn!
Bij de vraag over eigentijds en aantrekkelijk
was de score negatief, maar dat was zeker beïnvloed door de geplande optimalisering van
de accommodatie in 1997. In de volgende
Dukenburger zal hier uitvoeriger op ingegaan
worden.
Op de vraag ‘Waarom kiest u voor Sportfondsenbad Dukenburg?’ antwoordde 33 procent
van de ondervraagden: ‘Het is dichtbij en goed
bereikbaar.’ De goede bereikbaarheid is zeker
te danken aan de nieuwe bewegwijzering richting zwembad, waar bij toenmalig PvdA-wethouder Wim Hompe vaak op aangedrongen is
door de leiding van Sportfondsenbad Dukenburg. Vriendelijkheid personeel en gezelligheid waren met 25 procent een goede tweede.
Het bleef prioriteit om daar een eerste plaats
van te maken.
Deze enquête uit 1996 liet zien dat Sportfondsenbad Dukenburg tevreden bezoekers had.
Doelstelling was in contact te blijven met deze
en nieuwe bezoekers. Een manier was dat dit
onder andere gebeurde via een klachten-/suggestieformulier dat aan de receptie kon worden
ingeleverd.

Klachten/suggestieformulier

Na verloop van tijd kwam daar een klantenpanel bij, bestaande uit zwemgasten vanuit verschillende activiteiten. Dit panel kwam twee
keer per jaar bij elkaar.
Tekst: Wil Rengers
Foto’s en illustraties: zwembad Dukenburg
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VERGETEN VERLEDEN

De koudste decemberdagen ooit
Maandag 19 en dinsdag 20 december 1938
zijn de koudste decemberdagen ooit gemeten. In De Bilt was het 13,4 graden onder
het nulpunt. Er was een matige maar zeer
koude wind uit het noordoosten. Daardoor
zakte de gevoelstemperatuur naar -22,5
graden op maandag en -21,2 graden op
dinsdag.
Uiteraard schreven de kranten hier uitgebreid
over. Op deze pagina’s staan enkele artikelen
uit de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche
Courant.
Maandag 19 december 1938

BEVROREN LICHAAMSDEELEN
De felle Oostenwind en de daarmee gepaard
gaande strenge vorst hielden Zondag de meeste
menschen te 's Gravenhage binnenshuis. Doch niet
allen, die zich toch op straat begaven, konden den
invloed van de vorst weerstaan. Zoo werd de gemeentelijke geneeskundige dienst herhaaldelijk opgebeld voor inlichtingen aangaande de behandeling
van bevroren lichaamsdeelen. Tientallen meldingen
kwamen binnen van personen, die door de koude
waren bevangen. Het spreekt vanzelf, dat in de huizen de kachels tot het uiterste werden opgestookt.
Dit had weer tot gevolg, dat de brandweer herhaaldelijk moest uitrukken voor het blusschen van
schoorsteenbranden. Tot ernstige ongelukken is het
evenwel nog niet gekomen.
Dinsdag 20 december 1938

Felle vorst en snijdende wind
over ons land

De Winterkoning regeert

Het IJsselmeer reeds grootendeels met ijs bedekt
Veerdiensten gestaakt — Schepen vast gevroren

IJsgang op de groote rivieren
Schaatsenrijders in actie

Zeer plotseling Is een felle koude over ons land
gekomen, zoodat de velen, die vorige week nog in
regenjassen rondliepen, ijlings de winterkleedmg
voor den dag hebben gehaald. Maar erger nog dan
de strenge vorst de snijdende wind, die uit Oostelijke richtingen waait en die door merg en been schijnt
te dringen. Overal in ons land heeft de onverwachte
koude-inval gevolgen gehad, vooral echter op en
om het IJsselmeer, waar de scheepvaart in groote
moeilijkheden is geraakt. (...)

SCHIPPERS ZOEKEN EEN GOED HEENKOMEN

Hetgeen gisteravond reeds verwacht werd is werkelijkheid geworden, op de groote rivieren is vannacht ijsgang opgetreden. Weliswaar ondervindt de
scheepvaart er nog geen hinder van, maar het ijs
neemt snel in omvang toe en aangezien de weerberichten melding maken van aanhouden van den
vorst, verwacht men dat binnen korten tijd de vaart
gestremd zal zijn. De rivierberichten van hedenmorgen melden dat voor Lobith over een kwart van de

Maas-Waalkanaal op 23 december 1938. (Foto: Fotopersbureau Gelderland)
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rivierbreedte middelmatig drijfijs wordt waargenomen. Op de Waal boven de verkeersbrug gaat over
2/10 van de rivierbreedte licht drijfijs, beneden Nijmegen, ter hoogte van het Maas-Waalkanaal is de
rivier over 1/3 van de breedte met drijfijs bedekt. De
veerdienst te Druten is in verband met den ijsgang
gestaakt. (...)
Op de Maas wordt nog geen ijsgang van beteekenis gemeld, maar niettemin is opdracht gegeven de
stuwen vandaag nog te strijken. Het Maas-Waalkanaal lag vanmorgen geheel dicht. Met sterke sleepbooten wordt het ijs gebroken, evenals in de haven
van Heumen, die vanmorgen geheel was dicht gevroren.
Intusschen zoeken de schippers zoo snel mogelijk
een goed heenkomen. Hedenmorgen is een trek op
groote schaal naar de nieuwe vluchthaven te Lobith
begonnen, die ligplaats biedt aan eenige honderden
schepen. Men verwacht dat morgen, uiterlijk overmorgen deze haven geheel vol zal liggen. Ook In
de haven van Emmerik zoeken vele schepen een
veilige ligplaats. Een tweede plaats, waar de schippers gelegenheid zoeken om te overwinteren, is het
Maas-Waalkanaal. Kunnen de sleepbooten dit kanaal niet meer open houden, dan zal een IJsbreker
het werk overnemen, opdat aan zooveel mogelijk
schepen ligplaats kan worden geboden. De haven
van Nijmegen is geheel dichtgevroren en er kan
geen schip meer binnenkomen of uitvaren. Ongeveer twintig schepen liggen hier in het ijs opgesloten. Van den Boven-Rijn werd vanmorgen zware
ijsgang gemeld.
DE TOESTAND HEDENMIDDAG

De ijsgang op de groote rivieren is sedert hedenmorgen sterk in omvang toegenomen. Hedenmiddag half twee was de Waal voor Nijmegen over
ruim een derde van de breedte met zwaar drijfijs
bedekt, zoodat de scheepvaart groote moeilijkheden
begint te ondervinden. Een voor Delfzijl bestemde
kustboot, die de rivier kwam afvaren, is voor Nijmegen teruggekeerd en tracht thans de vluchthaven
te Lobith te bereiken. De reederijboot uit Rotterdam is vanmorgen te Nijmegen aangekomen, maar
heeft de reis naar Duitschland niet voortgezet en
is teruggekeerd in de hoop Rotterdam nog te kunnen bereiken. Er vindt thans een ware run naar de
vluchthavens plaats, want de ijsmassa’s nemen zoo
sterk in omvang en hoeveelheid toe, dat men verwacht dat de rivier morgen reeds zal zitten. Voor
Lobith was de rivier vanmiddag over ongeveer
een derde van de breedte met zwaar drijfijs bedekt.
Mede dank zij de gunstige windrichting, kunnen de
schepen nog ongehinderd de vluchthaven bereiken.
Naar schatting waren er vanmiddag reeds ongeveer
120 schepen binnengeloopen. Met man en macht
is men begonnen de stuwen in de Maas te strijken.
Vanmorgen was de temperatuur van het water, dat
de Dukenburger - februari 2021

gisteren nog ruim 2 graden bedroeg, reeds gedaald
tot ongeveer een halve graad. Wanneer de stuwen
gestreken zijn, zal een zeer sterke stroom in de rivier ontstaan, vooral bij Grave en Lith, waardoor
het ijs snel wordt afgevoerd, maar het spreekt wel
vanzelf, dat bij doorgaande vorst toch een oogenblik komt, waarop de rivier gaat zitten.
Daar het voor het eerst sinds 1933 is, dat ijsgang
in de groote rivieren optreedt, slaat de Rijkswaterstaat met groote belangstelling de gedragingen van
de Maas gade, om te zien, welken invloed de sedert
1933 tot stand gekomen verbeteringswerken hebben. Men kenschetste het ons als een groote repetitie. In het Maas-Waalkanaal heerscht thans groote
bedrijvigheid. Tot vanmiddag half twee waren reeds
ongeveer 60 schepen het kanaal binnengevaren en
hebben er ligplaats gekozen. In de haven van Weurt
lagen ongeveer vijftig schepen te wachten om geschut te worden terwijl het aantal, dat op de rivier
voor stroom lag in afwachting om het kanaal binnen
te loopen, ongeveer dertig bedraagt. Voor Lobith
was de rivier vanmiddag over ongeveer een derde
van de breedte met zwaar drijfijs bedekt. Mede dank
zij de gunstige windrichting, kunnen de schepen
nog ongehinderd de vluchthaven bereiken. Naar
schatting waren er vanmiddag reeds ongeveer 120
schepen binnengeloopen.

Kronenburgerpark op 23 december 1938.

Koning Winter strooit

mogelijk schoon gemaakt worden en voorts wordt
er zand gestrooid, waar dit succes zal kunnen opleveren. Immers, blijft het sneeuwen, dan heeft men
daar niet veel aan.
Zouden wij weer eens een witte Kerstmis krijgen?
Het ziet er op het oogenblik wel naar uit. Dat zou
dan voor het eerst sedert vele jaren zijn.

De wereld is wit geworden

Donderdag 22 december 1938

Toen wij vanmorgen de deur uit gingen, werden
wij door Koning Winter opnieuw verrast. Sedert
eenige dagen had de machtige potentaat zijn strenge
kou op ons afgestuurd, maar nu vergast hij ons op
een pak sneeuw. Verandering van spijs doet eten,
denkt hij zeker. In ieder geval, zooals het vanmorgen was, konden wij het wel waardeeren. De vorst
was aanmerkelijk verminderd, de wind zoo goed
als verdwenen en.... wij zagen dus heel wat minder
‘koptelefoontjes’, zooals die nuttige oorbedeksels
heeten, die de menschheid zich de laatste dagen had
aangemeten.
Witte vlokken vielen uit een effen grauwe lucht.
Op de straten lag reeds een wit tapijt, dat voor een
deel tot een stijve koek was plat gereden, maar dat
elders nog zacht was en dat een prettig gevoel gaf,
als men er over liep. Nu, eenige uren later, sneewt
het nog. Het is gewoonweg iets ongekends, na jaren van kwakkelwinters. En die sneeuw geeft aan
de stad toch maar een geheel eigen en aantrekkelijk
aspect. Vooral de gebouwen met schuine daken, de
torens, zij zien er uit of zij kraag van wit bont dragen. Het is de laatste dagen droog en koud geweest
— wij kunnen er allemaal over mee praten! Maar
het gevolg is, dat nu de sneeuw niet smelt, zoodat er
geen modderige pap op de straten komt.
De gemeentereiniging heeft vanmorgen niet veel
kunnen doen. In de eerste plaats is het monnikenwerk om sneeuw te gaan ruimen als het blijft sneeuwen. Bovendien had men vanmorgen nog niet de
beschikking over werkkrachten. In den loop van
den middag dacht men echter voldoende menschen
te hebben en dan hing het maar van het weer af,
wat er zou gebeuren. De goten zullen zoo spoedig

Land en water in den ban van
den winter

Woensdag 21 december 1938
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De toestand op de groote rivieren
Sneeuw onbeperkt heerscher geworden
De toestand in verband met den ijsgang op de
groote rivieren is sedert gistermorgen betrekkelijk
weinig veranderd. Het ijs is in het laatste etmaal in
het algemeen zoowel in hoeveelheid als in omvang
toegenomen. Doordat de schotsen aan elkaar gevroren zijn, hebben zich groote ijsvelden gevormd, die
de rivier tamelijk snel afdrijven. Een gevolg hiervan is, dat het beeld van de rivier sterk wisselt. Er
zijn oogenblikken, dat slechts een geringe breedte
van de oppervlakte met ijs bedekt is, terwijl in het
open deel eenlge eenzame schotsen voorbij drijven.
Nadert nu een ijsveld, dan is in minder dan geen
tjjd de rivier een groote ijsmassa. Hedenmorgen elf
uur was de Rijn bij Lobith over de geheele breedte
met ijs bedekt. Bij den Kop van Pannerden kon men
waarnemen, hoe het ijs door den Zuid-Oosten wind
voor verreweg het grootste deel den Rijn afgedreven werd, terwijl de Waal een aanzienlijk minder
quantum te verwerken kreeg. Hierdoor is het te verklaren, dat de ijstoestand op de Waal wat gunstiger
is dan op den Rijn. Dit sluit intusschen niet in, dat
scheepvaart mogelijk is. Een enkel vaartuig gaat
op avontuur uit en vanmorgen zijn twee kustvaarders, de ‘Neuss’ en de ‘Kölln’ van een reederij te
Bremen van Lobith vertrokken in de richting van
Nijmegen. Zij moeten vaak zwaar tegen de ijsmassa’s kampen, maar zij hebben den stroom mede en

zullen Nijmegen waarschijnlijk wel bereiken. Drie
andere kustvaarders liggen te Lobith, in afwachting
van instructies uit Bremen. Behalve het ijs, maakt
ook de dichte sneeuwjacht, waardoor het uitzicht tot
slechts een 150 meter beperkt is, de vaart uitermate
moeilijk, waarbij nog komt, dat de navigatie zeer
bezwaarlijk is, doordat de betonning is weggenomen. Het is dus waarlijk op avontuur, dat er gevaren
wordt. Op den Rijn voor Lobith liggen thans nog
slechts vijf rivierbooten, die eventueel nog in de haven een ligplaats kunnen krijgen.
In het Maas-Waalkanaal, dat thans hermetisch
dicht zit, hebben in totaal ongeveer 275 schepen
een ligplaats gevonden, terwijl in de voorhaven
van Weurt ongeveer 175 schepen liggen. Te Heumen heeft men de sluis geheel dicht gezet, teneinde te voorkomen, dat het kanaal leeg stroomt. De
waterstand op de Maas is n.l. zóó laag, dat bij een
opening in de sluis het water met een verval van
eenige meters weg zou vloeien. Op de Maas zelf
is de toestand in vergelijking met gisteren, slechts
weinig veranderd. Alleen aan den benedenloop is
het ijs sterk toegenomen. Vanmorgen was de rivier
bij Heusden even gaan ‘zitten’, maar later is het ijs
toch weer in beweging gekomen. Ook op de Merwede, bij Werkendam, begon zich een ijsbarrière te
vormen, die vanmorgen gedurende eenigen tijd een
opstopping veroorzaakte. Na ruim een uur kwamen
de ijsmassa’s echter weer in beweging. Intusschen
heeft de Rijkswaterstaat maatregelen getroffen om
'n eventueele versperring ten spoedigste op te ruimen. Zooals de toestand op het oogenblik is, wordt
deze door de betrokken diensten volkomen beheerscht.
HET SNEEUWT EN MEN ZOEKT
‘DUBBELTJES’

Gisteravond hield de sneeuwval op, maar wie
mocht hebben gedacht, dat de voorraad toen uitgeput was, zal vanmorgen wel bemerkt hebben, hoezeer hij zich vergist had. Want vanochtend viel de
sneeuw met dikker vlokken dan gisteren, zoodat de
straten, de daken, de boomen, mitsgaders alles, dat
zich voortbewoog in de buitenlucht, in een zeer kor-
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deel van dag niet beschikbaar zijn. Men begrijpt
wel, dat er op deze wijze van een grondige reiniging
der vele straten niet heel veel terecht kan komen.
Wij willen er evenwel op wijzen, dat hiervoor de
schuld in geen geval ligt bij de gemeentelijke instanties. Die hebben zich nu eenmaal te houden aan
de voorschriften van den minister.
De bewoners van straten met fietspaden zijn,
evenals de andere Nijmegenaren, nu het niet meer
sneeuwt, bezig het trottoir voor hun huis van den
sneeuwlast te ontdoen. Men verzocht ons, er op te
wijzen, dat zij de sneeuw dan toch vooral niet op de
fietspaden moeten vegen, want dan werpt de arbeid
der gemeentereiniging tot het berijdbaar maken van
deze paden slechts weinig succes af. Bovendien
wordt het fietsen dan nog gevaarlijker, dan het reeds
is.
Dinsdag 27 december 1938

Kronenburgersingel op 23 december 1938.
ten tijd met een witte laag overdekt was. Het vriest
nog steeds behoorlijk, zoodat de sneeuw geen kans
krijgt tot smelten.
Voor de jeugd is het thans wel een vrij ideale tijd!
Zij kan schaatsen rijden, baantje glijden, sneeuwballen gooien, ‘inzeepen’, kortom, zich overgeven
aan alle vreugden van sneeuw en vorst tegelijkertijd. Een van de plaatsen, waar de vreugde ten top
stijgt, is ongetwijfeld de Wedren. Wij hebben daar
gistermiddag de jeugd dooreen zien krioelen, glijdend, sledend, lachend, juichend en een waarlijk
verbijsterende levenslust ten toon spreidend! Het
was een kostelijk gezicht. Tot laat in den middag
bleef het er druk, zelfs toen de duisternis al lang
gevallen was en het groote terrein slechts verlicht
werd door den kring van straatlantaarns die het
omzoomen. Overal in de stad ziet men nu de jeugd
gaan, met schaatsen of met sleden, en van de kou
schijnt niemand last te hebben.
‘Dubbeltjes zoeken’ is een van die karakteristieke
bezigheden, waar velen zich in den winter mee ophouden. Maar dat gebeurt geenszins vrijwillig. Integendeel, als het glad is, ziet men de menschen voorzichtig loopen, af en toe aarzelend, extra glibberige
plaatsen vermijdend. Dan.... gaat het evenwicht
verloren en een inwoner is plotseling een ‘gezeten’
burger geworden. Men neemt dat goedmoedig op.
Trouwens, wat zou het helpen, als men zich over
zulke gebeurtenissen ging opwinden? Ook de fietsers gaan nogal eens ten gronde, in letterlijken zin.
Gelukkig loopt dat meestal goed af. Maar wij hebben reeds heel wat menschen, die zich op hun karretje te dicht bij den rand van de straat waagden, of
die met wat te veel durf een bocht namen, eensklaps
weg zien glijden. Zelfs gecompliceerde valpartijen
doen zich daarbij voor, omdat de gevallene een obstakel vormt, waar andere fietsers maar al te schielijk over ten val komen. Laat ons maar hopen, dat
al deze valpartijen goed eindigen. Overigens willen
wij er onzen lezers wel op wijzen, dat met het verkeer op straat de uiterste voorzichtigheid geboden
is. Meer dan ooit geldt het thans: ‘Haastige spoed
is zelden goed’!
De gemeente-reiniging is vanochtend om vier uur
al uitgerukt met drie mechanische zandstrooiers.
Een heele oppervlakte werd onder handen genomen, maar men ontdekte al spoedig, dat het geen zin
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De Kerstdagen
had, want de sneeuw bedekte dadelijk de zandvoorraad, zoodat het toch weer glad werd. Tweehonderd
werkloozen zijn bezig met het schoonmaken van
fietspaden en goten. Dat helpt echter ook slechts
zeer tijdelijk. Zoolang de sneeuwval aanhoudt, is
het een hopeloos werk te trachten straten en fietspaden ervan te bevrijden. Vanochtend zagen wij voor
vele huizen de bewoners naarstig aan den gang met
schoppen, schoffels of bezems het trottoir te bevrijden van de witte sneeuwkorst, die vrijwel overal
reeds tot een harde massa vertrapt is. Ook dat levert
natuurlijk maar zeer tijdelijk baat op. Men strooie
vooral niet te veel pekel, want dat bevriest spoedig
en dan wordt het nog gladder, dan alleen met een
sneeuwlaag het geval is.
Vrijdag 23 december 1938

SNEEUW WORDT EEN PROBLEEM
Opruiming kan niet voldoende ter
hand genomen worden

De sneeuw ligt er nu een paar dagen. De eerste
genoegens zijn voorbij en vooral zij, die regelmatig
op den weg moeten zijn, beginnen te ondervinden,
dat besneeuwde straten een geduchte last vormen.
Het rijdend verkeer is genoodzaakt de uiterste
voorzichtigheid in acht te nemen en ook dan blijft
't slipgevaar groot. De gemeentelijke reinigingsdienst doet wat zij kan om aan dit euvel tegemoet
te komen. Jammer genoeg kan zij echter bij lange
na niet de maatregelen nemen, die zij wel wenscht.
Reeds bij den sneeuwval van verleden jaar wezen
wij er op, dat de reiniging in haar werk ernstig belemmerd wordt door het regeeringsvoorschrift inzake de tewerkstelling van werkloozen. Te Nijmegen zijn thans 200 man aan den arbeid, doch dat is
voor een stad met groote oppervlakte slechts heel
weinig. Bovendien is het werk uitgebreider, dan
vroeger, omdat er de laatste jaren verschillende rijwielpaden zijn aangelegd. Deze moeten in de eerste
plaats goed schoon gehouden worden en daar is al
ongeveer de helft van het aantal tewerkgestelden
mee bezig. Bovendien hebben deze menschen nog
verschillende andere bezigheden te verrichten in
verband met hun gezin, zoodat zij gedurende een

Wij hebben wintersche dagen achter den rug en
voor velen zijn zij geen onverdeeld genoegen geweest, waarbij wij dan nog alleen maar denken aan
de ellende van bevroren en gesprongen waterleidingen en radiatoren. Maar ook hebben vorst en
sneeuw ons een verrassing gebracht, zooals wij in
jaren niet gekend hebben. En dat was de vreugde
van een witte Kerstmis. Wat was het mooi in de natuur en wat hebben er velen met volle teugen van
die schoonheid genoten. Vooral op Eersten Kerstdag, toen de zon aan het winterlandschap nog meer
luister bijzette. Tweede Kerstdag bracht wel somberder en killer weer, maar ook toen was het toch
heerlijk om buiten te zijn. De mist van den morgen
was ’s middags in rijp omgezet, die aan boomen en
struiken een ragfijn en sprookjesachtig aanzien gaf;
van een haast aangrijpende schoonheid was deze
wondere wereld.
Ook de liefhebbers van de schaatssport hebben
hun hart kunnen ophalen, weer voor het eerst sinds
vele jaren. Bij drommen trokken zij de stad uit en op
tal van daarvoor geschikte plaatsen in de omgeving
werden de ijzers ondergebonden. De banen van de
Nijmeegsche IJsclub, die van een toepasselijke versiering voorzien waren, trokken druk bezoek en het
zal het IJsclub-bestuur goed gedaan hebben zoovele
honderden leden weer eens een paar heerlijke dagen
te kunnen bezorgen. Dat het bestuur actief is, bewees ook wel de ijshockey-wedstrijd, welke gisteren plaats vond (…). Op den Eersten Kerstdag waren er 4000 bezoekers, op den Tweeden 3200. Dat
was tegen de verwachtingen, doch het schijnt, dat
men de toegangsprijs voor den ijshockey-wedstrijd
iets te hoog vond. Vanmiddag is er nog druk gereden, maar het is natuurlijk niet te zeggen, hoe lang
de IJspret nog zal duren, nu de dooi is ingevallen.
En dan was er nog een liefhebberij, die in jaren
niet beoefend kon worden: het arresleden. Die hebben wij met Kerstmis heel wat op den weg gezien en
het was telkens weer een vroolijk schouwspel zoo’n
ouderwetsche ar, met een monter gezelschap bezet,
getrokken door twee vurige paarden onder luid geklingel van bellen langs den weg te zien stuiven.

Samenstelling: René van Berlo
Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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IN DIALOOG
met stadstekenaar Gabi Rets over Dukenburg, het maken
van kunst en spiritualiteit

Maas-Waalkanaal op 23 december 1938.
(Foto: Fotopersbureau Gelderland)

OOGGETUIGENVERSLAG

De koudste
decemberdagen ooit
Redacteur Janwillem Koten (geboren
in 1930) heeft december 1938 bewust
meegemaakt. Hij schrijft:
Ik herinner me die koude periode nog heel
goed. Er lag een dik pak sneeuw voor ons
huis dat tot ijs samenkoekte. Ik heb toen op
het ijs goed leren schaatsen. Het was heel
koud in huis, omdat je het pand met de bestaande middelen nauwelijks warm kon stoken. In de slaapkamers vroor het wanneer we
’s morgens opstonden. Op de ramen zaten
grote ijsbloemen. We moesten ons in de keuken bij het vuur wat proberen te wassen. Een
probleem waren de waterpompen, die soms
bevroren. Het was een tijd met veel ellende
vanwege de werkeloosheid en de koude.
Kwade herinneringen heb ik aan de nachtmis
die lang duurde in een bijna onverwarmde
kerk. Het water in de waterkannetjes bevroor.
Ook in de auto’s en bussen was het koud, omdat er nog geen bus- en autoverwarming bestond. Om bevriezen van het water in de auto
te voorkomen, liet je ’s avonds het koelwater
van de auto aflopen. Het starten van de auto
was een groot karwei. Vaak moest die aangedraaid worden, omdat de accu ook bevroren
was en nauwelijks stroom gaf.

Welke kant rolt hij op?’, vraagt Gabi zich af
als ze naar het kunstwerk de Observatietoren kijkt. ‘Het water in of richting de weg?’
Ze is wat vroeg voor onze afspraak en maakt
een ommetje over de Teersdijk, Van Rosenburgweg, Van Schuylenburgweg en via de
Teersdijk weer naar mijn flat in Tolhuis.
‘Wat is het hier groen! En mensen groeten
je’, vertelt ze me later enthousiast.
Naar aanleiding van een oproep in de Brug
heb ik haar uitgenodigd voor een wandeling door het groen van Dukenburg: door
de Geologenstrook, het Uilenbosje, langs
het Maas-Waalkanaal en over de Teersdijk.
Gabi Rets is sinds september stadstekenaar
van Nijmegen. Ze wil Nijmegenaren ontmoeten vanuit de vraag ‘Wat maakt dat jij
je thuis voelt in Nijmegen?’ Hierop aansluitend maakt ze een postkaart die ze haar gesprekspartner toestuurt.
We zien Mariken over de Teersdijk lopen.
De reiziger tol betalen. De statige eikenlaan
in het boerenland. De vele vertakkingen van
de rivier. De oprijlaan naar het landgoed
Duckenburg.
Zo lezen we samen het landschap, kijken
door de vormen heen wat die te vertellen

Tekst: Janwillem Koten. Foto’s:
collectie Regionaal Archief Nijmegen

Observatietoren nabij Teersdijk in Tolhuis

hebben. Dat spreekt wel tot haar kunstenaarshart.
Ze vertelt hoe ze afstemming zoekt als ze
iets maakt. ‘Waar wil het naartoe?’
‘Als het in mij levendig voelt, zit ik op het
goede spoor.’
Ze is in dialoog met het materiaal onder
haar handen.
Dan geeft ze richting aan het gesprek, wil
weten wat het was dat mij eertijds naar Nijmegen trok.
‘Dat was een onverklaarbaar gevoel. Achteraf kan ik zeggen dat het te maken had
met mijn spirituele ontwikkeling. Voor mij
voelt Nijmegen als een stad rijk aan spiritualiteit.’
Met zachte stem en iets opgetrokken schouders zegt ze: ‘Ik heb niet zoveel met spiritualiteit.’
‘Misschien niet in die woorden’, glimlach
ik, ‘maar je herkent het wel. Het is zoals
jij in dialoog bent wanneer je een kunstwerk maakt, zo kun je in dialoog zijn met
het leven. Je luistert en ontdekt vanuit het
niet-weten jouw antwoord erop.’
Dit is haar antwoord op onze ontmoeting.

IJsglijbaan in Nijmegen, 1939.
de Dukenburger - februari 2021

Lectio divina

Tekst en foto’s: Anja Strik
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SNEEUW IN DUKENBURG

Foto’s: Jacqueline van den Boom. Gemaakt in 2013, 2014 en 2015

CULTUUR
Verkiezingsfraude
Op het moment van samenstellen van
dit stukje kopij was de Grote Brulsmurf
aan de overzijde van de Atlantische plas
absoluut nog niet van plan om zijn rol
als soap-president op te geven. Hij sloeg
meedogenloos om zich heen met de kreet
fraude. Verkiezingsoplichterij, gestolen
stemmen. De toekomst zou gaan leren hoe
dit afliep in de Verdeelde Staten die door
de winnaars Joe Biden en Kamala Harris
weer moeten worden verénigd. Hopelijk
verloopt dat succesvol. Toch kan het zijn
dat er ergens in dat enorme land in november stemmen met opzet fout afgehandeld
waren. Hoe dan?
In ons eigen kikkerlandje, waar de Waddenzee tegen de duinen kabbelt, ligt een
dorpje met weinig inwoners. De schuurdeur hoeft er niet op slot, de fiets kan
zonder ketting op de oprit blijven staan,
speelgoed ligt uitgezaaid op het gazon.
Zijn er verkiezingen dan gaan de stemgerechtigden één voor één naar de huiskamer
van rijschoolhouder Albert, die voor één
dag in de zoveel jaar het stembureau (de
eetkamertafel) bemenst. Albert schenkt
alle dorpelingen een kopje koffie of thee
in om in de stemming te komen. Intussen
wikkelt hij de administratie af. In zijn
uppie, heel alleen. Jaren geleden kon het
gebeuren dat mevrouw Jannie Timmer met
rollator en al naar binnen bibberde. Haar
hulpje moest buiten blijven van haar. Van-

Wim Kok

26

wege de geheimhouding bij het stemmen!
‘Moi Jannie’, groette Albert. ‘Ga zitten.
Kopje koffie met een koekje? Oké, hier is
je stemformulier.’ Jannie: ‘Ach Bertus, heb
mien leesbril verget’n. Kun-ie nie voor mij
kleur’n voor Kok?’*)
Het betrof hier gemeenteraadsverkiezingen
en laat daar voor de VVD een lijstduwer
zijn met de naam Kok. Bertus deed niet
moeilijk; het zou de hele ochtend kunnen
kosten om Jannie bij te brengen hoe de
vork precies in de steel zat. Albert kende
zijn pappenheimers door en door; zelfs die
eeneiige tweeling onder het stemvolk. Die
lukte het maar één keer om Albert voor
de gek te houden door na elkaar te komen
stemmen, in exact dezelfde kleding. Voor
Jannie Timmer maakte de voorzitter van
het stembureau (Albert/Bertus zelf) dan
ook het vakje rood bij de naam van W.(!)
Kok, Groningen. Fraude van de bovenste
plank en niemand die er ooit achter kwam.
Bertus zal ook in maart van dit jaar achter
de eetkamertafel zitten van hét stembureau
in zijn dorp. Jannie Timmer komt niet meer
langs rollen, zij verhuisde naar een seniorencomplex in de grote stad.
*) Wim Kok was als PvdA’er minister-president van 1994 tot 2002 en is hier louter
gebruikt als voorbeeld. In werkelijkheid
speelde bovenstaand tafereeltje zich later
af rond een andere Haagse politicus met
naamgenoot.

Oranje hulde?
In januari 2001 – twintig jaar terug dus
– bracht destijds koningin Beatrix een
bezoek aan Sint Eustatius. Charmant
gekleed kreeg zij een glaasje jus d’orange aangeboden. Oeps, het dienblad
helde over en de koningin kreeg een
stroompje frisdrank over zich heen. Op
de krantenfoto lachte gelukkig iedereen.
Eind goed, al goed.

Wijsneus
Jop is anderhalve turf hoog, maar het
bloed in zijn aderen is superblauw!
Want moeders opa was - en zijn eigen
paps en mama zijn - bij de sterke arm,
de politie. Tijdens een rondje met polpaps in burger stond er een junk open
en bloot te wildplassen. Paps kon niet
laten daarvan iets te zeggen. ‘B’moei
oen eige dur nie mee’, grommelde de
junk en liet ook nog een vette boer. Jop,
netjes opgevoed en welbespraakt voor
anderhalve turf: ‘Pardon!’ De junk keek
kwaadaardig naar
kleine Jop,
die symbolisch
de blauwe
helm van
zijn ouders
en overoop
opzette,
een handje
opstak en
riep: ‘Doeoei.’
de Dukenburger - februari 2021

Teksten: Hette Morriën. Foto’s vlnr: Wikimedia Commons, Twitter, Nederlandse Politie Toen & Nu, Shutterstock

De littekens van de pandemie
Zelfs een persoon met de spreekwoordelijke gezondheid van een vis loopt in zijn
of haar leven beschadigingen op. Lichamelijke of geestelijke butsen en krassen,
waarvan de meeste littekens achterlaten.
De pandemie van 2020 liet ook dergelijke
sporen na. Zelfs bij mensen die voor het
gevreesde virus veilig bleven. Mensen in
bepaalde sectoren van het bedrijfsleven,
winkeliers en horeca, maar ook scholieren,
studenten, veel overige jonge en rijpere
volwassenen, allemaal kregen ze te maken
met de pandemie. De één veel meer dan
de ander, de verdeling van ernstige tegenspoed of alledaagse pech is altijd ongelijk.
Én er waren mensen die het langs de kouwe kleren lieten afglijden.
Het begon bij de eigen voordeur. Wié in
die grote, ineens onwerkelijke buitenwereld geloofde in complottheorieën of viruswaanzin? Wie lapte alle RIVM-raadgevingen of -verplichtingen aan zijn voetzolen,
waar anderen juist uiterst voorzichtig
waren, zonder te zuchten onder de tijdelijke beperkingen in het dagelijkse bestaan.
Ontstond er in de eerste weken na de uitbraak van COVID-19 nog een hype die je
verbroedering kon noemen – applaus en
rode harten voor de ploeterende zorgmedewerkers – gaandeweg ebde dit warme gevoel helemaal weg. In plaats daarvan ontstond een sociale controle die je liever niet
ervaart. Een bonus voor álle personeel in
de Dukenburger - februari 2021

het ziekenhuis? Terwijl de verpleegafdelingen
en de intensive care het ergste te verwerken
kregen? En hoe durfde iemand zich zónder
mombakkes te vertonen in de super- of bouwmarkt? Lichaamstaal verwoordde afschuw,
soms werd het zelfs hardop gemompeld
vanachter het mondkapje: ‘Je doet net of ik
melaats ben!’ Anderhalve meter afstand van
elkaar … doe jij dat maar, ik #doenietmeermee. Zo kun je nog wel even doorgaan.
Maar wat leerden ons al deze ontwikkelingen? Zonder meer dat de overheden de
bevolking zowel te hóóg achtten als fiks
onderschatten. Een ‘intelligente’ ruk aan de
noodrem in maart leverde juist ondoordachte
bewegingen op die niet eens direct te maken
hadden met COVID-19. Denk aan de Damdemo in onze hoofdstad onder goedkeurend oog
van Femke Halsema (hopelijk intussen géén
beste burgemeester van het heelal). Ook was
er de massale trek naar strand en park, bos en
hei en zelfs vakantielanden; tja, het was toch
voorjaar/zomer? Intussen kregen Mark en
Eén pluspunt vanaf maart 2020 is wel
dat er onverwacht creatieve oplossingen
zijn bedacht, bijvoorbeeld de blokjesverjaardag (intussen verboden) en restaurants met bezorg- en afhaalmogelijkheden. Een cafébazin die een openlucht
strijkservice begon. Chapeau.

Hugo en de Haagse bobo’s van hun achterban óveral de schuld van. Maar dan bij de
tweede golf in oktober/november: ‘Mensen
ga niet onnodig op reis of met vakantie’*),
hoewel verre vliegreizen voor afbraakprijzen werden aangeboden. Naar ons ‘eigen
eiland’ Curaçao bijvoorbeeld. Code geel,
met maar twee coronasterfgevallen tot dan
en een paar actieve besmettingen. Hup,
massaal dat vliegtuig in en feesten op het
strand: Curaçao: het nieuwe Chersonnisos,
Albufeira, Ibiza. Lang leve de vrijheid! In
geen tijd liepen de besmettingen op met
tientallen per dag. Waren hier enkele vakantievierders de oorzaak van en moesten
zij vóór terugkeer naar Europa in isolatie?
Dan boften ze nog, want op Curaçao bevinden zich al sinds mensenheugenis quarantaine-adressen met dikke muren! Daar
komt geen virus doorheen.
Overigens kon men tijdens de herfstpiek
van COVID-19 via internet een negatieve
test kópen, zonder daarvoor de teststraat te
bezoeken. Déden mensen dit? Wat heeft de
pandemie dan, naast alle ellende rondom,
nog meer afgrijselijke littekens achtergelaten. En dan die arme nertsen, hoe kwamen
die diertjes eigenlijk aan het virus? Zijn
ze soms familie van de chiroptera (vleermuis), waarmee COVID-19 in het verre
China aan het licht kwam? De Latijnse
naam van de nertsenstam alhier is chordata
(volgens Wikipedia).
*) Ons koningspaar was zelfs even ‘een
beetje dom’.
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Dukenburg in stukjes
NOABERSCHAP

2021 WELKOM...

Boodschappenstress
Het stond in een landelijke zaterdagkrant middenin de thuisblijfweken
in januari: volgens de Ouderenbond
moeten supermarkten speciale bezorgregels treffen voor kwetsbare senioren
in hun omgeving.
Bestelbusjes raggen al sneller dan wenselijk door de straten. De bezorgdiensten
draaien overuren. Oudere, kwetsbare of
zieke medemensen dreigen tussen wal en
schip te vallen. Er is geen ruimte meer
om hen van boodschappen te voorzien.
Om nog maar te zwijgen van de bezorgvoorwaarden: minimaal 50 of 70 euro
afname aan boodschappen. Voor een
huishouden van twee senioren is dat een
vracht aan levensmiddelen, waar laat je
die. Zulke grote diepvrieskisten heeft
een klein huishouden niet, terwijl veel
70-plussers beslist geen dikke portemonnee bezitten.

Wat als…

De oproep van de Ouderenbond is natuurlijk gericht aan alle supers in het
land. Maar of door hen deze actie wordt
ondernomen? Maar wat als wijkbewoners van Dukenburg deze toegeworpen
handschoen voor ons stadsdeel opnemen. Als vooral de fitte 30-, 40- of 50-jarigen voor één of twee bewoners van
de Meiberg plus de lage huizen achter
de nieuwe Albert Heijn en in de directe
woonomgeving voor andere alleenwonende ouderen, wekelijks de boodschappen doen? Het gros van de Dukenburgers
van nog niet middelbare leeftijd beschikt
over één of twee auto’s. Hoeveel moeite
kost dit dan? Deze uitdaging is er natuurlijk ook voor buren van senioren in de
wijken Weezenhof, Malvert, Aldenhof,
Lankforst, Tolhuis en Zwanenveld. In
zeker één straat in de Meijhorst bestaat
deze noaberschap al! Een prachtig voorbeeld.
Tekst: Hette Morriën
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Ruit bushokje vernield

De afsluiting van 2020 was hier en daar
niet netjes. In Meijhorst zagen we jeugd
die ‘kat en muis’ speelde met politie. Jongeren die toch zwaar vuurwerk in hun
bezit hadden. Ook zijn ruiten van bushokjes vernield.
En er werden twee auto’s in brand gestoken,
aan de Staddijk dichtbij uitvaartcentrum
Waalstede en op het terrein van het politiebureau in Zwanenveld. Op diverse plekken
waren afvalbrandjes, zoals in Zwanenveld,
Malvert en Meijhorst.
2021 is begonnen. Het eerste nieuws is dat
de ziekenhuizen het aanmerkelijk minder
druk hebben gehad met ‘oud- en nieuwklanten’. Toch meldde het Radboudumc
een persoon die een oog verloor. Dat er beduidend minder vuurwerk was, kon je op
nieuwjaarsdag goed zien op straat, het was
gewoon schoon. Dit was ook te zien op diverse websites en twitteraccounts die kaarten van de luchtkwaliteit op oudejaarsnacht

Een van de vreugdevuren

toonden. Het waren heel andere beelden
dan voorgaande jaren.
Maar de discussie kwam pas goed op gang
na het interview met burgemeester Bruls
op Omroep Gelderland. Ook al vinden velen het siervuurwerk heel mooi, het aantal
voorstanders van een algeheel vuurwerkverbod blijft gestaag groeien. Argumenten
als de luchtkwaliteit, vuurwerkgewonden,
opruim- en schadekosten voor de gemeenschap en de angst met gevolgen voor de dieren worden steeds vaker gehoord.
Nijmegen heeft overigens al een vuurwerkverbod. De gemeenteraad stemde hier afgelopen jaar al voor. Maar als eenling is dit
moeilijker te handhaven dan een landelijk
verbod.
Het verbond van verzekeraars meldde in
de eerste week van januari dat er 60 procent minder schade is vastgesteld. Waar
vuurwerk vorig jaar nog bij de helft van het
aantal branden een rol speelde, was dat nu
nog maar bij een vijfde van de branden het
geval.
Er is in 2020 dubbel zoveel illegaal vuurwerk in beslag genomen als in 2019. Het zal
lastig zijn om dit uit te bannen. Op internet
is van alles te koop. Dit spul in huis hebben
is al gevaarlijk, maar sommigen houden van
nog meer risico. Een geïnterviewde politieagent vertelde op de radio: ‘Wanneer het tot
een inval komt voor verdacht vuurwerk kijken we vaak eerst onder de bedden.’
Tekst en foto’s: Peter Saras
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OVERASSELTSE EN HATERTSE VENNEN

BEWEGEN
Nu er nog steeds weinig beweging zit
in de terugkeer naar ons aller ‘oude
normaal’, is er één ding dat voor het
gros van de Dukenburgers wél kan:
bewegen!
Degenen die niet aan bed of stoel gekluisterd zijn, kunnen beginnen in huis.
Een stappenteller is niet noodzakelijk
want gewoon tellen kan ook, hoewel dat
getal wel flink moet oplopen. Maar het
is het proberen waard, evenals de wandelactiviteiten buitenshuis. Hierbij een
overzichtje:
• Dagelijks 3500 stappen (binnen of buiten) zijn goed voor de gezondheid en ze
verlagen het risico op diabetes.

Roodborstje in de sneeuw			

Foto: Wouter van Bernebeek

VOLGENDE STAP IN BRANDVEILIGHEID

• Slechts 75 minuten per week stevig
doorstappen kan je levensduur al verlengen.
• Per week 2 uur wandelen verlaagt de
kans op een beroerte.
• Driemaal per week 40 minuten wandelen is heerlijk voor het geheugen.
• Symptomen van depressiviteit kunnen
afnemen bij 30 minuten per dag wandelen. Per week is dat 3,5 uur.
• Je botten worden blij van 4 uur per
week wandelen, waarbij het risico op
heupfracturen afneemt.
• De meeste dagen van de week 30 tot 60
minuten wandelen is bijzonder goed als
middel tegen hartaandoeningen.
• Wekelijks 7 uur wandelen verdeeld
over 1 uur per dag verlaagt de kans op
obesitas.

Om het risico van brandoverslag naar de
gevelbekleding van de gebouwen in het
complex De Valckenaer zo laag mogelijk
te houden zijn de parkeerplaatsen die te
dicht bij deze gevels lagen weggehaald.
Deze plekken worden nu groenzones. Er
komen geen nieuwe parkeerplaatsen omdat
er in de directe omgeving genoeg parkeerruimte is. Als laatste stap gaan nu de onderste meters van die gevels opnieuw gestuukt
worden en worden er voegvullingen aande Dukenburger - februari 2021

gebracht. De dikte van het stucwerk wordt
gelijk aan de gevelbeplating, dezelfde
constructie is bij de Meiberg in Meijhorst
toegepast. De gevels krijgen daarna weer
de kleur zoals momenteel gebruikt is. De
bedoeling is dat eventuele vlammen, door
het stucwerk en dichtmaken van de voegen,
niet meer achter de gevelbeplating kunnen
komen. De werkzaamheden vinden bij alle
vier gebouwen plaats.

Het is helder dat bewegen echt een blijer
mens kan maken van wijkbewoners die
letterlijk bij de pakken neerzitten door
welke oorzaak dan ook. Kijk eens dichtbij huis of er wandelmaatjes te vinden
zijn als alleen-lopen niet aantrekkelijk
is. Er zijn voldoende wandelclubjes en
zonodig adressen waar ze je verder kunnen helpen (Sportservice bijvoorbeeld,
of Stip). Nog een mogelijkheid: zoek een
buurhondje dat te weinig wordt uitgelaten … Pluto wordt van een fijne wandeling ook een gezonder en gelukkiger dier.

Tekst en foto: Peter Saras

Tekst: Hette Morriën
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KANAALZONE-ZUID

RECHTSTREEKSE BUS ALDENHOF VAN START

Nijmegen moet 10.000 woningen toevoegen in de bestaande stad en inzetten op de groei van de werkgelegenheid met 10.000 banen tot 2030.
Daar is natuurlijk ruimte voor nodig.
Eén van de plekken waar we naar kijken is de Kanaalzone-Zuid. Dat is het
gebied rondom het Maas-Waalkanaal
ten zuiden van de Neerbosscheweg met
de aangrenzende wijken: Lankforst, De
Kamp, Malvert, Zwanenveld, Hatert,
Neerbosch-Oost en Winkelsteeg.
We maken nu een toekomstplan (ambitiedocument) voor de Kanaalzone-Zuid,
gevolgd door een ontwikkelvisie voor
Winkelsteeg. We zien volop kansen om
dit stuk Nijmegen mooier te maken. Met
extra woningen, die zo hard nodig zijn.
Maar ook bedrijven om te zorgen voor
voldoende banen. En groene routes naar
de omliggende wijken. In Winkelsteeg
is veel ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, in de andere wijken kijken we
vooral naar kwaliteitsverbetering.
Op twee plekken in het gebied willen
we versneld woningen gaan bouwen. •
Op het voormalige Compaqterrein bij
de Nieuwe Dukenburgseweg 21: hier
gaat het om ‘tijdelijke' woningen voor
maximaal 15 jaar. Hiervoor ontving de
gemeente een rijkssubsidie van 2½ miljoen euro. • Bij station Goffert: hier gaat
het om permanente woningen en werkplekken. Om extra ruimte te maken voor
bebouwing denken we ook aan het samenvoegen van de nu gesplitste wegen
van de Graafseweg bij het station.
We zijn volop in gesprek over de plannen met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Op 26 januari was er
weer een virtuele bijeenkomst. Hierna
vindt alles definitief z’n plek in het Ambitiedocument Kanaalzone-Zuid en de
Ontwikkelvisie Winkelsteeg. Ook over
deze documenten nemen het college
van burgemeester en wethouders en de
gemeenteraad een besluit. Aansluitend
werken we de plannen concreter uit in
afstemming met bewoners en bedrijven
in de directe omgeving van deze locaties.
Tekst: gemeente Nijmegen
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Sinds maandag 4 januari heeft Aldenhof weer een rechtstreekse busverbinding vanaf en naar het station en de rand
van het centrum. Aldenhof en Weezenhof
zijn nu beurtelings de eindbestemming
en het beginpunt van lijn 331.
Aanvankelijk zouden de bewoners van Aldenhof moeten wachten tot de komst van
een keerlus. Lijn 331 gaat immers alleen het
zuidelijk deel van de rondweg bedienen, en
keert vervolgens bij de dependance van de
Lindenberg. Maar Breng heeft alsnog be-

sloten om deze bus tijdelijk een rondje te
laten rijden over de hele rondweg, totdat de
noodzakelijke werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Een groot deel van de dag rijdt lijn 331
helemaal door naar Velp-Zuid. De lijn zal
trouwens alleen overdag Aldenhof aandoen.
Op zondagen en in de avonduren blijft lijn
4 pendelen tussen Aldenhof, station Dukenburg en Lindenholt-Oost.
Tekst en foto: Toine van Bergen

WERKZAAMHEDEN GEPRINTE BRUG HERVAT

Ongeveer anderhalf jaar lagen de werkzaamheden stil. Eindelijk zijn ze hervat. De geprinte brug in de Geologenstrook komt eraan. Op de foto staan de mallen waarin de poten
van de brug worden aangebracht.		
Tekst: René van Berlo. Foto: Peter Saras
de Dukenburger - februari 2021

BOUW NIEUWE BUURT TOLHUIS VAN START

KUNSTWERK

De gemeente zoekt een nieuwe plek
voor het lichtblauwe kunstwerk van
Tordoir op Kelfkensbos. Gedacht
wordt aan Dukenburg.

Op het terrein van de voormalig Hogeschool Arnhem-Nijmegen is eind januari
daadwerkelijk gestart met de bouw.
Het betreft de fundamenten van het appartementsgebouw die zijn gestort en er werd
een bouwkraan geplaatst. Verder op het terrein is men bezig met het leggen van rioolbuizen voor de eengezinshuizen. We gaan
het bouwproces volgen in de Dukenburger
en op onze website met onder andere foto’s.
Ook tonen we komend jaar drone-beelden

uit de hoogte van de verschillende bouwfasen die Tolhuis-bewoner Marco maakte
en gaat maken voor de Dukenburger. Op
de foto het bouwterrein zoals het zaterdag 16 januari bedekt was met een laagje
poedersneeuw. Het stratenpatroon, Tolhuis
27e en 28e straat, is al goed herkenbaar. Ter
oriëntatie; linksboven is nog net de Van
Schuylenburgweg zichtbaar en rechts is de
24e straat Tolhuis.
Tekst: Peter Saras. Foto: Marco Frericks

MINIBIBLIOTHEEK IN WEEZENHOF

Bewoners van Dukenburg stelden de
volgende locaties voor: • Op de hoek
van de Van Apelterenweg en Malvert 10e
straat • In de middenberm van de oprit
van de Hatertsebrug. • Voor de hoogbouw in Weezenhof.• In Park Staddijk,
naast de natuurspeeltuin langs het water.
• Schuin tegenover de observatietoren
bij Tolhuis. • In de brede middenberm
van de Van Schuylenburgweg ter hoogte
van de nieuwbouw op het HAN-terrein.
• Op het Steve Bikoplein. • Bij de Meiberg-verkeerslichten tussen fiets- en
voetpad. • In de groenstrook naast het
Schlingemannpad in Aldenhof aan de
kant van Weezenhof. • Staddijk richting
de Diervoort. • Op de geluidswal langs
de A73. • Langs de Streekweg nabij de
Staddijk.

Voor- en afkeur

De meeste voorkeurstemmen gingen
naar de hoek Van Apelterenweg en Malvert 10e straat. Er is één plek waar het
kunstwerk volgens veel Dukenburgers
niet mag komen: in Park Staddijk.

Commissie beeldende kunst

De gemeente legt de genoemde locaties voor aan haar commissie beeldende
kunst. Die gaat daar serieus naar kijken.
Ze checkt een aantal locaties op haalbaarheid. Denk aan bestemmingsplan
(mag het), verkeer (niet belemmerend),
groen (geen schade aan bestaand groen)
et cetera. Daarna komt de gemeente met
haar antwoord.

Wilhelmien Vossen

Sinds kort staat er een wel zeer fraai boekenhuisje in de 13e straat van Weezenhof.
Het huisje is ontworpen en gemaakt door
Wilhelmien Vossen. Pak, lees, leen of plaats
een mooi boek. Het onderste plankje is voor
kinderboeken. Jammer dat dit boekenhuisje
niet feestelijk geopend kon worden.
Tekst en foto’s: Jacqueline Schuurmans
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Het boekenhuisje

Tekst: René van Berlo
Foto: Gerie Sandmann
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POP’HUB

LANDGOED DUCKENBURG

Beeld je eens in: een plek waar alle innovatieve en disruptieve producten en
diensten uit jouw omgeving samenkomen. Je kan er zomaar even binnenlopen en ontdekt elke keer weer iets
nieuws.
Je kan in gesprek met de bedenker van
het idee en kan zelfs met een tof product
naar buiten lopen. Het is een bruisende
plek, waar je blik steeds gevangen wordt
door een nieuwe innovatie of een product waar je meteen nieuwsgierig naar
bent. Wij geloven in de kracht van de
toevallige ontmoeting: je loopt zomaar
even binnen en ontdekt allerlei nieuwe
producten en diensten. Hierdoor kunnen
onverwachte kansen ontstaan voor de
ondernemer. Het aanbod varieert, waardoor er telkens iets nieuws te vinden is
wat bij jou in de omgeving ontwikkeld
is.
Wij gaan medio september starten met
POP’HUB: een fysieke winkel op een
toplocatie in het centrum van Nijmegen
die innovatie presenteert, ideeën valideert en soms zorgt voor verkoop. Door
in te zetten op de toevallige ontmoeting
tussen het winkelend publiek en ondernemers, wetenschappers en uitvinders
hebben we een uniek concept in handen
dat gestart gaat worden in onze stad.

Voormalige orangerie in 1935

In oktober 2020 heeft de gemeente Nijmegen het rapport Dukenburg, beheerplan historische parkdelen openbaar gemaakt. Doel is het verbeteren van het
voormalige landgoed Duckenburg.
Eerst is historisch onderzoek gedaan. Op
basis hiervan en de huidige situatie zijn
voorstellen gedaan ter verbetering. Dit
betreft de voormalige orangerie (nu restaurant), het Orangeriepad, het Duckenburgpad, de Oude Dukenburgseweg en het
Grand Canal. De gemeente wordt begeleid
door een groep geïnteresseerde Dukenburgers en leden van IVN natuureducatie.

Afgelopen najaar is het gebied rond het restaurant opgeschoond. De volgende stap is
het herstellen van de laanstructuren in dit
gedeelte. Het Orangeriepad (de lindenlaan
voor het restaurant) wordt in delen hersteld.
Dit pad wordt doorgetrokken naar Lankforst
16e straat. Het zuidelijke deel van het Duckenburgpad wordt iets verlegd. Hierdoor
wordt de oude laanstructuur hersteld. Er is
een kapvergunning aangevraagd om enkele
oude en niet vitale essen te vervangen. Er
worden zeventien nieuwe bomen geplant.
Tekst: René van Berlo
Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen

VERBOUWING

Wil jij hieraan bijdragen?

Wil jij ons helpen alle innovaties uit
Nijmegen te verzamelen? Wil jij in de
POP’HUB staan om het winkelend publiek deze innovaties te laten zien? Wil
jij deel uitmaken van het POP’HUBteam? Laat het ons weten via sandra@
startupnijmegen.nl.
Wij zijn ook op zoek naar fantastische
producten en diensten die een zichtbare
plek verdienen in Nijmegen. Heb jij zo’n
product of dienst of ken jij iemand met
een prachtige innovatie? Laat het ons
weten via lindi@startupnijmegen.nl.
Voor meer informatie, bezoek en volg
ons op www.facebook.com/POPHUBNijmegen of neem telefonisch contact
op met Dick Bos: 06 21 54 44 54.
Tekst: Sandra Knegt
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Albert Heijn XL in Winkelcentrum Dukenburg verbouwt. Vrijdag 5 februari is de zaakgesloten. Op dinsdag 23 februari om 11.00 uur gaan de deuren van de vernieuwde winkel
weer open. In Meijhorst blijft de Albert Heijn geopend. De nieuwe winkel opent hier op
donderdag 8 april. 		
Tekst: René van Berlo en Peter Saras. Foto: Peter Saras
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TOEKOMST WINKELCENTRUM DUKENBURG

FAVORIET GEBOUW
‘Wat is jouw favoriete gebouw in Nijmegen’? Dat is de vraag die we hebben voorgelegd aan ‘mensen die iets
met Nijmegen hebben’. Zo’n 144 bekende en minder bekende Nijmegenaren hebben op deze vraag antwoord
gegeven en het resultaat mag er zijn!

Winkelcentrum Dukenburg gaat de komende jaren flink veranderen. Een deel
van het centrum verdwijnt. Er komen
500 nieuwe woningen.

Meer informatie staat in de Dukenbwurger
7 van oktober 2020, te vinden op www.dedukenburger.nl.

Vernieuwing

Op 10 december was er een digitale informatieavond voor omwonenden. Een kleine
honderd mensen logden in. De gemeente
en de vereniging van eigenaren vertelden
hun ambities voor het winkelcentrum en de
directe omgeving. De bewoners konden reageren. In het verslag van de bijeenkomst
staat: ‘Er werd aandacht gevraagd voor de
huidige problematiek zoals de verkeersveiligheid en afvaloverlast. En er werden
vragen gesteld over de renovatie die in januari start en de wijze waarop omgegaan
wordt met het versnipperde eigendom van
winkels. (...) Maar er werd vooral ook meegedacht over de toekomstige situatie. Zo
was er de oproep voor een tweede supermarkt en meer horeca, een bioscoop, een
theater of andere culturele activiteiten voor
de wijk. Er werd aandacht gevraagd voor
mensen met een visuele beperking. En er
waren ideeën voor het bij de planvorming
betrekken van jongeren vanuit het Mondial
College of het mogelijk maken van tijdelijke voorzieningen voor bijvoorbeeld leer-/
werkplekken en kunstenaars.’

Het winkelcentrum wordt brandveiliger gemaakt. De werkzaamheden hiervoor zijn al
maanden bezig. Dat is slechts een begin. Op
de website van het centrum staat: ‘Winkelcentrum Dukenburg is toe aan vernieuwing
en dat gebeurt al op de korte termijn, voorjaar 2021, met een renovatie. Maar om het
winkelcentrum echt toekomstbestendig te
maken, is er meer nodig. Een transformatie
van het hele gebied: van zowel de winkels
en de woningen als de openbare ruimte en
de bereikbaarheid. De eigenaren van het
winkelcentrum gaan daarom in samenwerking met de gemeente aan de slag met een
toekomstplan voor het winkelcentrum en
het omliggende gebied: een zogeheten masterplan. De gemeente heeft voor het gebied
verschillende ambities. Over bijvoorbeeld
het soort woningen dat er moet komen en
voor wie. Over de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van het gebied. Om het masterplan te maken en te onderzoeken of het
financieel ook echt kan, hebben de eigenaren van het winkelcentrum twee marktpartijen ingehuurd: Gebiedsontwikkelaar BPD
en Giesbers Ontwikkelen en Bouwen uit
Wijchen. Als ontwikkelcombinatie BPDGiesbers maken zij het plan in afstemming
met de eigenaren, winkeliers, bewoners en
andere bij het gebied betrokken partijen.’
de Dukenburger - februari 2021

Informatiebijeenkomst

Het gehele verslag en een video-opname
van de bijeenkomst zijn te vinden op www.
nijmegen.nl/dukenburg.
Tekst en foto: René van Berlo

We maken kennis met (soms heel persoonlijke) verhalen van mensen die een
speciale band met een gebouw hebben
en het daarom als hun favoriete gebouw
zien. Zij zijn er geboren, hebben er jarenlang gewoond, hebben er hun eerste
sollicitatiegesprek gevoerd, hebben er
lange tijd gewerkt, zijn daar naar de kerk
gegaan, zijn daar getrouwd of hebben
er concerten bijgewoond. Kortom, ze
hebben allemaal bijzondere herinneringen aan dat gebouw. Hun oral histories
vertellen iets over wat de stad en haar
gebouwen met Nijmegenaren doet. Dat
is veel, soms heel veel, zeker als lief en
leed daar werden gedeeld.
Maak kennis met een bijzondere architectuurreisgids van Nijmegen. Het is
geen ‘zakelijk’ overzicht van wat Nijmegen aan prachtige en imposante gebouwen te bieden heeft, maar een gepassioneerd relaas van hoe ieders wel en wee
direct met een gebouw in Nijmegen verbonden is. Neem het boek mee als je (al
dan niet met gasten) een wandeling of
een fietstocht door Nijmegen maakt en
leer de stad (en haar bewoners) op een
andere manier kennen. Je maakt kennis
met een ‘doorleefde stad’ vol met ‘favoriete gebouwen’ die ‘vertellen’ over het
’versteende leven’ of misschien beter
‘het eigen leven in steen’ van ‘mensen
die iets met Nijmegen hebben’.

Bestellen

Bij voorintekening kunt u het boek
Mijn favoriete gebouw in Nijmegen tegen de speciale Vriendenprijs (20 euro)
bestellen. Het boek telt 330 pagina’s
in full colour en met een harde kaft.
Zie ook: mijnfavorietegebouwinnijmegen.blogspot.com Uw bestelling kunt
u sturen naar de leider van het team:
n.nelissen@xs4all.nl.
Tekst: Nico Nelissen, Kees Teeken,
Arthur Schekermans en Frank Willems
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153 TALIS-HUIZEN IN ALDENHOF AANGEPAKT
De eengezinshuizen van woningcorporatie Talis in Aldenhof krijgen groot onderhoud aan de buitenschil. Het betreft de
huizen met pannendak in de 32e tot en
met de 41e straat, en langs de 12e en 13e
straat. Meegenomen in het project zijn
ook 78 garages op diverse plekken tussen
deze huizen.

Werkzaamheden

Bij de huizen gaan de daken vernieuwd en
geïsoleerd worden. Van alle huizen en garages gaat men het voegwerk vernieuwen, kozijnen worden hersteld en geschilderd. De
isolatie in de spouw en onder de vloer wordt
waar nodig aangepast of aangebracht. Het
werk aan de daken is de grootste klus en
zal de meeste impact hebben. De keuze
is gemaakt om van binnenuit te isoleren.
Van buitenaf isoleren/vernieuwen zou mogelijk hoogteverschil van de daken tussen
huur- en koopwoningen opleveren en dat
zal behalve esthetisch zeker ook technisch
problemen gaan opleveren.

Groen en vogelrijk

Dukenburg is het groenste stadsdeel van
Nijmegen. Dat staat gelijk aan dat daar de
vogelpopulatie evenredig is. Dat betekent
dat er zorgvuldig gekeken wordt naar de
tijdstippen van de werkzaamheden en er
van tevoren andere nestmogelijkheden
aangeboden moeten worden. Zo zijn er
huismus- en vleermuiskasten in de wijk
geplaatst ruim voordat de werkzaamheden
starten. En waar de gierzwaluw gesignaleerd is mag er in bepaalde tijdperioden niet
gewerkt worden om het broeden niet te verstoren. Uiteindelijk worden er permanente
nestmogelijkheden voor bijvoorbeeld gierzwaluwen en vleermuizen geplaatst.

Grote zorgen bij bewoners

Inmiddels is er een gesprek geweest tussen bewonersvertegenwoordigers en contactpersonen van uitvoerder Quadrant en
Woningcorporatie Talis. Grootste zorg van
de bewoners is de eis dat ‘de hele zolder
ontruimd moet worden.’ Zo is te lezen in
het verslag van het gesprek met Quadrant
en Talis. Voor velen een haast onmogelijke
opgave. ‘Waar moet ik met mijn spullen
naartoe, ze bieden zelfs geen opslagcontainer aan’, laat een bewoner in de 12e straat
weten.
Elke woning zal ruim voor de werkzaamhe34

Koophuizen herkenbaar aan zonnepanelen

Zonnepanelen

Nestkastje

den door een medewerker van Quadrant samen
met de bewoner bekeken worden. ‘Dan wordt
ook duidelijk wat van de bewoners wordt verwacht. In overleg worden dan oplossingen gezocht met de bewoner(s)’, is verder in het verslag van 12 januari te lezen. Deze onzekerheid
voordat je moet tekenen voor toestemming
zorgt voor ongerustheid. Het is nu een belangrijke taak voor de woningcorporatie hier goed
mee om te gaan om niet in de problemen te
komen met het tijdsplan wat mede strak aan
vogel- en vleermuishuisvesting gebonden is.

Een aantal bewoners geeft aan het jammer
te vinden dat er tegelijk niet meer aan verduurzaming wordt gedaan, te beginnen met
zonnepanelen. Dit staat echter nog niet op
het programma bij de woningcorporatie.
Wel klimmen de huizen door de komende
werkzaamheden naar een hoger energielabel, zijn met andere woorden beter geïsoleerd.
Het hele complex bevat 222 woningen, 69
ervan zijn inmiddels privébezit. Deze huiseigenaren hebben aanbiedingen gehad om
geheel of voor één gedeelte mee te liften
in dit groot onderhoudsproject. ‘Zeker het
complete pakket zal voor de meeste eigenaren niet haalbaar zijn of men moet bijvoorbeeld de hypotheek verhogen’, zo geven bewoners aan. Er zal dus een zichtbaar
verschil tussen huur en koop ontstaan in de
wijk.
Tekst en foto’s: Peter Saras
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GILBERT DE BRUIJN IN STADSPARK STADDIJK

Sneeuw, het blijft een magisch iets in Nederland. Als fotograaf wil ik een dik pak met een volle maan en de volgende ochtend een prachtige
zonsopgang, maar helaas was het niet zo een feest. Toch was er in de kleine wereld nog genoeg sneeuw en deze mosjes stonden er prachtig
bij. In deze ‘thuiswerktijd’ is het altijd de moeite om een frisse neus te halen in zon, sneeuw, regen of grijze dekens. Schoenen en een dikke
jas aan en eruit. 											 Tekst en foto: Gilbert de Bruijn

KAALSLAG LANGS HET MAAS-WAALKANAAL
Er is eind 2020 langs alle Dukenburgse
wijken die aan het Maas-Waalkanaal
grenzen flink gekapt en gesnoeid in het
groen. Hierover ontstond op de sociale
media behoorlijk wat opschudding.
Diverse bewoners meldden geschrokken te
zijn van de kaalslag en zijn van mening dat
dit het groene imago van ons stadsdeel geen
goed doet. Onderzoek door de Dukenburger
leverde op dat de opdrachtgever Rijkswaterstaat is. Als reden werd genoemd dat het
zou gaan om noodzakelijk onderhoud, omdat de ‘zichtlijnen voor de scheepvaart duidelijker moeten zijn.’ Ook aan de overzijde
van het kanaal is er flink gesnoeid.
Enkele publicaties op Facebook, waaronder
van uw redacteur, wekten de belangstelling
van de gemeenteraadsfracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren en van
dagblad de Gelderlander. De stadsredactie
van deze krant ging op onderzoek uit en
ontdekte dat er deels sprake was van illegade Dukenburger - februari 2021

le bomenkap. Als gevolg daarvan heeft Rijkswaterstaat haar werkzaamheden inmiddels stil
moeten leggen.
Bovendien bleek dat ook schippers verbaasd
waren over de kap van het verdwenen groen.
De radars van schepen hebben volgens hen
geen enkele last van de groene oevers. Schepen kunnen sowieso niet vlak langs die oevers

varen omdat dat te veel kans op beschadiging geeft. Om te voorkomen dat dat toch
zou gebeuren liggen er stenen en rotsblokken langs. Enkele schippers gaven zelfs aan
dat de kap alleen maar meer hinder oplevert, omdat de schepen daardoor gevoeliger
worden voor zijwind.
Tekst en foto: Toine van Bergen
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BASISSCHOOL DE MEIBOOM AAN DE SLAG VOOR DE WIJK
De leerlingen van daltonschool De Meiboom en studenten van roeivereniging
N.S.R.V.*) Phocas willen samen Meijhorst een stuk mooier maken. Eind 2020
zijn de studenten al vier keer met bedenken doe-sessies op de school geweest.
Zo zijn de studenten Paulette, Julia, Celeste,
Sterre en Aniek in gesprek gekomen met de
leerlingen van groep acht. Het project van
de stichting Move heeft als doel om gezamenlijk elkaars leefwereld beter te leren
kennen.
Begin november zijn ze gestart, eerst met
spelletjes om de leerlingen in deze multiculturele klas goed te leren kennen. In
groepjes werd vervolgens het gekozen
project besproken: Vrijheid en veiligheid.
Het ging onder andere over: voelen kinderen zich vrij in de wijk? En voelen ze zich
veilig? En er werden vragen bedacht om te
stellen aan de mensen die ze op straat tegen
zouden komen.

De wijk in

In de tweede bijeenkomst zijn de kinderen
samen met steeds één student in groepjes de
wijk gaan verkennen. Aan buurtbewoners
werden vragen gesteld, zoals ‘Wat vindt u
van de wijk?’ en ‘Vindt u dat er nog iets kan
veranderen aan de wijk?’ De leerlingen kregen ook taken, zoals journalist, wegwijzer
of waarnemer. Ook mensen van woningcorporatie Talis werden in de gesprekken
betrokken. De kinderen waren heel enthousiast, Quincy (11) zei: ‘Gaan we nog vaker
op wijkverkenning? Ik vind het heel leuk!’
In de klas werd erover nagepraat en samen
werd bekeken welk project haalbaar zou
zijn. Gekozen werd voor verkeersveiligheid
in de wijk. In de derde bijeenkomst lag de
focus op het ontwerpen van een verkeersbord, flyers maken en gaan verspreiden en
het - met milieuvriendelijke verf - schilderen van teksten op straat.

Het studentenuitje in de klas

De vierde bijeenkomst stond in het teken
van het studentenleven. Het geplande studentenuitje is naar de klas gehaald omdat
het door corona niet mogelijk was naar de
campus of roeivereniging te gaan. Er is uitgelegd wat studeren nou precies inhoudt,
waarna de kinderen in een studentenquiz
vragen konden beantwoorden. Ook werd
36

Move verbindt en verruimt blikken

Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen
krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In onze
doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten
en welke waardevolle positie zij in de
samenleving kunnen innemen.
www.stichtingmove.nl
er samen met de studenten een levend memory
gespeeld op basis van hetzelfde – student gerelateerde - woord. En in groepjes werd besproken wat hun interesses voor later zouden
kunnen zijn. Zo hebben de kinderen op een

plezierige manier meer geleerd over het
studentenleven.

Afsluiting verschoven

Door de lockdown en schoolsluiting werd
de afsluiting van het project vooruit geschoven. Eind januari zou de vijfde bijeenkomst
zijn. Hopelijk kan in februari het project afgesloten worden. Maar we gaan ervan uit
dat in de volgende Dukenburger het eindresultaat getoond kan worden.
*) N.S.R.V.: Nijmeegse studenten roeivereniging
Tekst: Peter Saras. Foto: Aniek Repkes
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MEER STANDPLAATSEN OP TEERSDIJK?

SAMEN VERDER

Hoofdkantoor van WoonGenoot in het
voormalige ketelhuis in Aldenhof

WoonGenoot en Talis

De gemeenteraad wil onderzoek naar
meer standplaatsen op woonwagencentrum Teersdijk
Burgemeester en Wethouders van Nijmegen waren van plan om elders in de stad
naar plaatsen te zoeken voor de mensen die
graag op een woonwagencentrum willen
wonen. Maar de gemeenteraad heeft eind
januari besloten dat ook gekeken moet worden naar mogelijkheden om aan de Teersdijk meer ruimte te maken. Dat is de wens
van de bewoners.
Er is dringend behoefte aan meer standplaatsen, zo blijkt uit onderzoek. Vele tientallen jaren hield de gemeente iedere toename tegen. Maar daar kwam steeds meer

kritiek op, ook van mensenrechtenorganisaties. Een motie van de Stadspartij Nijmegen, SP, PvdA en GroenLinks haalde een
meerderheid in de raad. Onderzocht moet
worden waar in eerste instantie 25 extra
standplaatsen kunnen komen. Dit kan dus
ook op de Teersdijk zijn. De totale behoefte
aan extra plaatsen wordt nu geschat op iets
minder dan honderd.

Tekeningen van de Skaeve Huse die gepland zijn in Nijmegen-Noord. Naar verwachting zullen naast Weezenhof dezelfde
woonunits verrijzen.

Kees van Kampen, directeur-bestuurder
van WoonGenoot schrijft op beide sites:
‘Het initiatief om te onderzoeken of we
samen verder kunnen kwam van ons.
WoonGenoot is als kleine corporatie
met 1.500 woningen te klein om ook op
middellange termijn substantieel bij te
kunnen blijven dragen aan de vraagstukken in de stad. Door te fuseren met Talis
(14.000 woningen) kunnen we vanuit
een stevigere positie deze opgaven beter
oppakken.’
Ronald Leushuis, bestuurder van Talis
reageert: ‘De visie van WoonGenoot
sluit aan bij die van Talis. We delen het
belang van de focus op betaalbaarheid
van wonen en dat we zichtbaar en aanwezig willen zijn in buurten en wijken,
met onze mensen en kantoren. Ook in
de participatie van huurders vinden we
elkaar.’
SP-raadslid Yurre Wieken woont in een
maisonnette van WoonGenoot. Hij reageerde op Twitter: ‘Volgens mij geen
goed plan. De kleinschaligheid van
WoonGenoot maakt haar benaderbaar
voor huurders. De dienstverlening is
goed, klachten worden snel opgepakt.
Hoe groter de corporatie, hoe slechter
dat gaat.’ Andere reacties waren nog
niet bekend bij het ter perse gaan van dit
nummer.

Tekst: René van Berlo en Peter Saras
Tekeningen: WoonGenoot

Tekst: René van Berlo
Foto: Havang(nl), Wikimedia Commons

In de volgende Dukenburger komen we
terug op de uitbreidingsplannen, en besteden we ook aandacht aan de historie van de
woonwagencultuur in Nijmegen.
Tekst: Toine van Bergen
Foto: Jacqueline van den Boom

SKAEVE HUSE
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Talis en WoonGenoot willen samen
verder. Op 26 januari lieten beide
wooncorporaties dat op hun websites
weten. Als de gesprekken lukken moet
dit op 1 januari 2022 ingaan.
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BLOEMENSTAL

FC MASTER PROFS VOETBALPLEZIER

De bloemenstal van Antoon in Winkelcentrum Malvert is weer open. Hij
staat vol met bloemen naast de Jumbo.
Vanwege corona mag je niet binnen. Je
kunt Antoon spreken die achter een plastic doorschijnend geheel staat. Antoon
levert altijd goede kwaliteit bloemen.
Daarom werd zijn vertrek zo betreurd.
Maar sinds de kerstdagen is Antoon er
weer met andere openingstijden en wel
uitsluitend vrijdag en zaterdag tussen 10
en 17 uur. De overige dagen heeft hij ander vast werk. Hij verzorgt ook rouw- en
trouwboeketten. We wensen je veel succes toe Antoon, ook al kun je niet iedere
dag het winkelend Malvertse publiek
van dienst zijn.
Tekst: Janwillem Koten
INGEZONDEN MEDEDELING

FIETSENWINKEL
Beste klant, in dit eerste nummer wil
ik u, al is het aan de late kant een voorspoedig en gezond 2021 toewensen.
Door de lockdown is onze winkel helaas
gesloten tot begin februari, wellicht nog
langer. De werkplaats is wel normaal
geopend.
Verkoop vanuit de winkel is derhalve
nog niet mogelijk. Wel kunt u via onze
webshop kosteloos onderdelen, accessoires en zelfs een nieuwe fiets bestellen. De fiets wordt bij u thuis afgeleverd
en op uw maat afgesteld. Ook kunnen
we met enkele fietsen bij u thuis langskomen voor een uitgebreide proefrit. Op
deze manier hopen we u tóch mobiel te
kunnen houden in deze moeilijke tijden.
Wij zijn normaal bereikbaar via telefoon
en e-mail. U kunt de te repareren fietsen aanbieden aan de achterzijde van
de werkplaats, telefonisch een afspraak
maken is ook mogelijk. U vindt ons in
Winkelcentrum Malvert.
Blijf gezond!
Team Scheepers Bike Totaal
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Remco Dekker en Said Achouitar willen
meer jongeren helpen met plezier beleven aan voetbal.
Hoeveel jongens en meisjes dromen er niet
van om Frenkie de Jong, Hakim Ziyech,
Lieke Martens of Matthijs de Ligt te zijn?
Zij zijn allemaal ontdekt op een voetbalveldje in de buurt. Bij de FC Master Profs
Voetbal Kampen kunnen jongens en meisjes ontdekt worden en gelijktijdig plezier
maken.

Voetbalkampen

Op 15, 16, 17 en 18 februari worden in Nijmegen de FC Master Profs Voetbalkampen
gehouden. Deze dagen vol voetbalgerelateerde activiteiten worden op Sportpark De
Dennen georganiseerd. Said Achouitar en
Remco Dekker zijn de drijvende krachten
achter deze voetbaldagen. Said Achouitar:
‘Ik ben al bijna twintig jaar actief in het
Nijmeegse jongerensportwerk en zie dat
er veel vraag is onder jongeren naar leuke
voetbalactiviteiten met hoge kwaliteit. Dit
willen wij met deze Voetbalkampen Nijmegen bieden.’
De voetbalkampen staan open voor iedereen die wil voetballen. ‘Elk talent verdient
het om ontdekt te worden. Elke jongere verdient het om leuke dagen te beleven. Het is
zo mooi om te zien dat zij plezier hebben
met de sport. Bij FC Master Profs willen

we dat plezier versterken. Een kind dat plezier maakt kan ook aan zichzelf werken. Zo
komen zij ook achter hun talenten. Bij FC
Master Profs kunnen deze ontdekt worden.’
FC Master Profs biedt eendaagse en meerdaagse Voetbaldagen aan. Deze worden
gevuld met trainingen op tactiek, fysieke
conditie en motoriek. Daarnaast zijn er
sportieve lunches en voeding aanwezig. De
dagen worden bezocht door voetbalscouts
van betaald voetbalorganisaties.
Aanmelden kan via de website www.fcmasterprofs.nl. Meer informatie is daar ook te
vinden.
Tekst: Remco Dekker. Foto: FMP
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VERDUURZAMEN MAISONNETTES ALDENHOF

WEEZENHOF
Je zou het door de langdurige lockdown bijna vergeten, maar Weezenhof
heeft nog steeds een bewonersplatform waarin wijkbewoners hun stem
kunnen laten horen en dat onder andere zorgt voor een goed contact tussen de wijk en de gemeente.

Bewoners van Tolhuis en leerlingen met hun leraren van basisschool de Dukendonck zorgden er
weer voor dat elk jaar in de kersttijd deze wijk sfeervol versierd
wordt.

Helaas konden de vergaderingen van het
platform het afgelopen jaar door de coronacrisis niet doorgaan en de verwachting is dat dergelijke vergaderingen ook
de komende tijd niet zullen plaatsvinden.
Dat betekent niet dat het platform intussen een stille dood is gestorven. Het platformbestuur is de afgelopen periode regelmatig bij elkaar gekomen om de stand
van zaken in de wijk te bespreken. Daarbij ging het natuurlijk vaak over de herbouw van het winkelcentrum die veel te
lang op zich laat wachten. Intussen worden door de betrokken partijen voorzichtige stappen gezet die door het bestuur
op de voet worden gevolgd. Wanneer er
sprake is van belangrijke ontwikkelingen, zullen die meteen via Nextdoor en
de website Weezenhof Centraal (www.
weezenhofcentraal.nl) bekend worden
gemaakt.
Dat laatste geldt ook voor de gang van
zaken rond de Skaeve Huse en het daarmee samenhangende Buurtbeheerplan.
Ook de daarvoor in het leven geroepen
werkgroep kon de afgelopen tijd niet bij
elkaar komen, maar zodra de beperkingen worden opgeheven zal de werkgroep
weer actief worden. Het platform ijvert
daarbij voor duidelijke informatie aan de
wijkbewoners.

Dit keer werden de bomen opnieuw
prachtig verfraaid met kerstwenskaartjes van de kinderen en ander
kerstschoon. De opstelling bij elkaar
op een centraal punt was een geslaagde primeur. Dit keer bomen met
wortels in bakken met aarde, zodat
ze het hopelijk overleven en op een
andere plek gepoot kunnen worden
en zo groen bewaard kan worden. Er
werden kerstliedjes gezongen. De
zichtbaar vrolijke sfeer rondom de
kerstbomen deed in deze moeilijke
tijden het hart sneller kloppen en de
frisse ochtend wat verwarmen.

De straten van Weezenhof mochten er
het afgelopen jaar af en toe stil bij liggen, de wijk heeft intussen toch weer een
flink aantal nieuwe bewoners gekregen.
Het platformbestuur nodigt degenen die
iets voor de wijk willen betekenen van
harte uit om zich te melden. Dat kan via
het e-mailadres van het bewonersplatform: platformweezenhof@gmail.com.
Maar natuurlijk is men ook van harte
welkom bij de eerstvolgende vergadering. Zodra die gepland kan worden, zal
de datum via Nextdoor en Weezenhof
Centraal bekend worden gemaakt. Wij
horen graag van u!

Tekst en foto: Theo Vermeer

Tekst: Hella Hogenboom

Half januari werd in de woningen aan de
84e straat Aldenhof hard gewerkt aan de
ombouw van het verwarmingssysteem.
Dit is het eerste gebouw in dit project waar
de nieuwe verwarmingsinstallatie geplaatst
werd.

Buiten wat aanloopdingetjes lopen de werkzaamheden naar verwachting. Voor de inbouw van de hybride Hr-ketel en warmtepomp komen steeds twee huizen tegelijk in
aanmerking.
Tekst en foto: Peter Saras

TRADITIE MET SUCCES VOORTGEZET
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OPEN DAGEN ROC

ADVIES EN BEGELEIDING STATUSHOUDERS
Nieuwe stichting M7collectief ontvangt subsidie van Oranje
Fonds en Haëlla Stichting voor ondersteuning statushouders

Dinsdag 9 en donderdag 11 februari
opent ROC Nijmegen van 18.30 tot
21.30 uur online haar deuren voor
iedereen die op zoek is naar een passende mbo-opleiding, zich wil laten
om- of bijscholen of nog een mavo/
havo/vwo-certificaat wil halen.
Tijdens deze online open dagen delen
docenten en studenten hun eigen ervaringen, zijn de locaties in beeld, kunnen
via LiveChat vragen worden gesteld én
is er deze keer ook live voorlichting.
De online open dagen van ROC Nijmegen zijn een variant op de fysieke open
dagen op locatie, zoals die voor corona
bestonden. Het volledige programma
staat op de website. Aanmelden kan via
www.roc-nijmegen.nl/opendag. Bezoekers kunnen dan direct aangeven aan
welke van de vijfendertig voorlichtingsrondes ze deel willen nemen (twee per
avond). Voor elke opleidingsrichting is
een voorlichtingsronde en er is algemene
voorlichting over Wat is mbo?

Gasten op de bank

Tussen de voorlichtingsrondes door is
er een livestream. Docent Dirk Megens
ontvangt in de studio allerlei gasten ‘op
de bank’ (zie ook het programma op de
site). Dit zijn docenten en studenten van
verschillende opleidingsrichtingen. Zij
vertellen over hun eigen ervaringen bij
ROC Nijmegen.

Hulp bij studiekeuze

Naast voorlichting en de livestream is
er een platform. Hierop staat informatie
over alle richtingen en opleidingen, kunnen via chat live vragen gesteld worden,
zijn er locatievideo’s en presentaties te
bekijken. Voor degene die extra hulp wil
bij het kiezen van een studie is er ook
een pagina Hulp bij studiekeuze.
Tekst: Femke Terwiel. Foto: ROC
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Eind 2020 is de onafhankelijke Stichting M7collectief formeel opgericht. De
ANBI-status is in aanvraag. De stichting
richt zich op het adviseren en begeleiden
van statushouders - vluchtelingen met
een verblijfsvergunning - naar opleiding
en werk op maat.
De stichting is opgericht omdat de zeven
initiatiefnemers door hun ervaring in het
ondersteunen van vluchtelingen zagen dat
ook na het behalen van het inburgeringsdiploma het niet eenvoudig is om passend
werk of de juiste opleiding te vinden zonder
gerichte hulp. Het devies van de stichting is
zelf doen. Dat wil zeggen dat het M7collectief vooral advies en richting geeft en indien
gewenst, persoonlijke begeleiding biedt.
Het M7collectief bestaat uit vrijwilligers die
op het gebied van begeleiding van vluchtelingen hun sporen hebben verdiend en die
beschikken over een relevant netwerk. Het
M7collectief heeft in korte tijd al veel statushouders ondersteuning kunnen bieden.

Hoe het werkt

Het M7collectief komt in actie op verzoek
van de statushouder zelf. Het M7collectief heeft een spreekuur ingericht. Op het
spreekuur vindt het eerste contact plaats
en wordt in het intakegesprek besproken
wat de wensen van de statushouder zijn en
vastgesteld of een gericht advies volstaat of
dat intensieve persoonlijke ondersteuning
noodzakelijk is. In dat laatste geval wordt

de statushouder begeleid door een vaste
vrijwilliger van het M7collectief.
Om tot een succesvol traject te komen is het
uitgangspunt dat niet alleen het M7collectief maar vooral ook de statushouder zelf
actie onderneemt. De vrijwilligers van het
M7collectief maken gebruik van de expertise binnen het M7collectief en ook daarbuiten.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving waar mensen er voor elkaar zijn
en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel
mogelijk mensen en organisaties die zorgen
dat niemand er alleen voor staat. De steun
bestaat uit inspiratie, advies, kennis en
geld. Het fonds kan dit doen dankzij onder
andere de Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning
Willem-Alexander en Koningin Maxima
zijn het beschermpaar van het Oranjefonds.
Het Oranje Fonds heeft voor het komende
jaar 6000 euro beschikbaar gesteld voor de
activiteiten van de stichting M7collectief.

Haëlla Stichting

De Haëlla Stichting helpt om idealen van
bevlogen mensen te verwezenlijken. Mensen die iets willen doen voor anderen, of
voor het milieu. Ze luisteren en denken
mee, kunnen helpen met de financiering. Zij
ondersteunen vrijwilligersprojecten op het
gebied van Geloof en Samenleving, Vrede
en mensenrechten, Samenleven in Nederland, Milieu en
Duurzaamheid.
De Haëlla Stichting heeft
1500 euro beschikbaar gesteld voor de activiteiten van
de stichting M7collectief.
Contactgegevens
M7collectief:
info@m7collectief.nl
06 42 85 20 75
www.m7collectief.nl
Tekst: Roos Vermeer
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HART VOOR DUKENBURG

2e BRUG STADDIJK

Op 4 december is de tweede nieuwe
brug in Stadspark Staddijk geplaatst.
Operatie Steenbreek en Bindkracht10
wilden deur-aan-deur met Nijmegenaren
praten over het vergroenen van hun tuinen. Ze zouden biologische bloembollen
krijgen.

onder de riem. Op een zichtlocatie bij Winkelcentrum Meijhorst groeven medewerkers van beide organisaties, wijkbewoners
en de wijkagent een sleuf en vulden dit met
bloembollen.

Maar toen kwamen de aangescherpte coronamaatregelen van de regering en mocht
dit niet meer. Dus moesten de bloembollen
op een andere manier worden verspreid. In
Dukenburg is gekozen voor een groot hart

Als alles naar wens verloopt is hier in het
voorjaar een fraai hart te bewonderen.
Tekst: René van Berlo
Foto’s: Jacqueline van den Boom

Deze ligt in het Wout Wagtmanspad ter
hoogte van de hondensportvelden. Ze
heeft een naam gekregen: Zwanenzichtbrug. Eind oktober is de eerste nieuwe
brug geplaatst op het Gerrit Schultepad.
Ook deze heeft een naam: Schapenbrug.
Beide bruggen vervangen oude, versleten exemplaren. Die zijn eind september
gesloopt.
Tekst: René van Berlo en Peter Saras
Foto: Jacqueline van den Boom

ORANGERIE
Veel mensen in Malvert ergeren zich
aan de rommel bij de Orangerie. De
winkeliers vinden het geen gezicht.
De flats ogen heel aardig van buiten. De
verdere verbouwing ligt al vele maanden
stil. Je ziet er haast niemand. Bij het gebouw staan uitsluitend nog borden van
de beveiligers en van hen word je niet
veel wijzer. De Gelderlander meldde op
9 januari dat er een nieuwe bouwvergunning nodig was, omdat er naast appartementen voor ouderen ook werkruimtes komen. Eind dit jaar zou alles klaar
moeten zijn.
Tekst: Janwillem Koten
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Duukjes

HET ZEGERSPAD

Duukjes zijn gratis, niet-commerciële
advertenties voor lezers van de Dukenburger. Ook een advertentie plaatsen?
Mail naar info@dedukenburger.nl.
Bidprentjes
Om te voorkomen dat veel informatie
verloren gaat, scan ik bid-/gedachtenisprentjes voor het Nederlands Bidprentjes Archief. Wie helpt mij, zodat
ik weer voor het archief aan de slag kan
gaan? Na het scannen krijgt u de prentjes
ongeschonden van mij terug. Reacties
graag naar heere690@planet.nl, Hannie
Heeres.
Knaapje
Gun kleerhangers een tweede leven! Zijn
de houten exemplaren, die van plastic of
dun ijzerdraad voor het ophangen van
kledingstukken overbodig, dan lonkt
hergebruik. Aan hangers met van die
knijpers bevestig je zelfgemaakte tekeningen of schilder-/handwerkjes, staat
leuk. Maar ook als plantensteun, knutselmateriaal of hangers voor een winkel
in tweedehands kleding (Vincentius of
Terre des Hommes). Is er nog ergens een
stomerij, maak de uitbater blij. Wie had
dat nou toch gedacht van de kleerhanger,
ook wel bekend als knaapje!
Mondlapje
Helaas werden tijdens de covid-maanden
de meeste mondmaskers na gebruik op
straat achtergelaten. Zwerflapjes in allerlei uitvoeringen, maar vooral die blauw/
witte. Zodra de plicht tot het dragen van
deze vermomming vervalt, blijven er ongetwijfeld veel snoetenlapjes ongebruikt
over. Niet weggooien, hoor, zelfs niet in
de afvalbak; maar bewaren tot eind van
het jaar. Je vouwt van twee blauwwitte
lapjes eenvoudig een engeltje, waarmee
je de kerstversiering kunt uitbreiden.
Kleine moeite
Ook dit jaar is 17 februari de internationale Doe vriendelijk dag. Het is in Dukenburg al een goed gebruik elkaar op
straat of in het bos vriendelijk te groeten,
daar is deze internationale dag eigenlijk
niet voor nodig. Maar toch, 17 februari
is het een kleine moeite om extra op te
letten wie er op je pad komt.
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Klaar voor aanplant

Nu er voor de nieuwbouw van Lidl en Albert Heijn grote belangstelling blijkt te
bestaan bij stadsdeelbewoners uit alle zeven wijken worden de paden naar Winkelcentrum Meijhorst behoorlijk plat
getreden. Op eentje na: het Zegerspad.
De bouwhekken van Ten Brinke zorgen er
voor dat de Meijhorstenaren die hieromheen
wonen voortdurend omtrekkende bewegingen moeten maken om nog bij de oude AH,
de markt en overige winkels te komen. Het
Zegerspad rust intussen op zijn lauweren,
zou je kunnen denken. Helemaal mis: het
eikenlaantje wordt onderhanden genomen
wat de aanplant betreft. Enkele oude reuzen hebben het loodje moeten leggen, maar
er staan al paaltjes om nieuwe boompjes
tussen te planten. Of dit ook eikenbomen
gaan worden? Navraag leverde nog geen
duidelijkheid op. Wel staan er jonge bomen
die nog voor de COVID-19-pandemie en
de nieuwbouw werden gepoot. Aan eentje
hangt een houten bordje Amerikaanse eik.
Verwarrend, want dit schildje hing eerst aan
één van de dikste en dus oudste eiken aan

het eind van het pad. Zeker door de wind
van zijn plaats geblazen en door een voorbijganger aan het nieuwe, weliswaar niet zo
gezond ogend boompje gehangen? Zoals
eerder een kantoormedewerker uit de 60e
straat in de lunchpauze dagelijks een bananenschil in steeds dezelfde struik mikte.
Kinderen noemden het gewas al de bananenboom.
De bomen langs het pad kunnen jammer genoeg niet praten. Was dat wel zo dan waren
zij getuige van de donor die met regelmaat
een plastic zak vol eierschalen, fruitschillen
en andere etensresten aan de voet van de
bomen deponeert. Verder zouden de eiken
misschien weten hoe de toegang naar het
zwembad aan de zijde van het Zegerspad er
over een aantal maanden uit komt te zien.
Wij mensen zijn daar nog niet helemaal
achter gekomen. Ook in het Snouckaert van
Schauburgpad zijn er bomen gerooid en de
ontstane gaten opgevuld. De eik in de Ontmoetingstuin moet er binnenkort eveneens
aan geloven. Er staat een oranje E op.
Tekst: Hette Morriën. Foto’s: Peter Saras

Gemerkte boom in Ontmoetingstuin
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AVONTUREN VAN EEN EEKHOORN
Stel je voor: je bent een eekhoorn. Eentje
met een levenslustige aard, gezond en met
zin in het leven. Overdag klim je behendig
door de takken van de bomen in de Staddijk, op zoek naar voedsel zoals hazelnoten, beukennootjes, paddenstoelen, eikels
en zaadjes van dennenappels. ’s Nachts
trek je je terug in een van je nesten, een
bolvormig nest boven in de boom, goed geïsoleerd zodat je het niet al te koud krijgt.
Wat als je in januari besluit om op zoek te
gaan naar een leuke vriendin om te zorgen
voor gezinsuitbreiding in het voorjaar? En
wat als blijkt dat er in de buurt heel wat kapers op de kust zijn die het vinden van een
leuke en vruchtbare partner wel erg lastig
maken? Dan zou het zomaar kunnen dat je
je heil elders zoekt. Je reist af naar een van
de andere groene gebieden die Dukenburg
rijk is.

Waar naar toe?

De Staddijk is een natuurparel, een van de
gebieden die door de gemeente Nijmegen
als bijzondere natuurplek is aangewezen.
Natuurparels ontlenen hun status aan de bijzondere planten, paddenstoelen en dieren
die er voorkomen.
In Dukenburg hebben de Staddijk, Vogelzang bij Weezenhof, de Van Apelterenweg
en de Van Boetbergweg de status natuurparel. De Staddijk en Vogelzang zijn voor de
Dukenburgers die graag wandelen bekend
als waardevolle plek. Minder bekend zijn
de bijzondere planten, vlinders en insecten die aan de Van Apelterenweg en de Van
Boetbergweg te vinden zijn.
Mogelijke natuurparels zijn Staddijk-Noord
en de Geologenstrook in Zwanenveld.
Natuurparels genieten in de gemeente bijzondere bescherming. Ze worden als belangrijk voor de natuur en daarmee als belangrijk voor het welzijn van de bewoners
gezien. Een fietspad of huizenbouw in zo’n
natuurparel zal op weerstand stuiten.
Als stapstenen zijn Landgoed Duckenburg,
het Douglasbosje en het Uilenbosje bij
Lankforst genoemd. Er zijn (nog ) geen bijzondere planten of dieren gevonden, maar
wat niet is... De stapstenen zijn groene gebieden die vooral belangrijk zijn als verbindingsmogelijkheden tussen de natuurparels.
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Je weg leidt niet naar deze natuurparels maar
je struint richting Weezenhof, waar je uiteindelijk in Vogelzang (toch weer een natuurparel!)
terecht zou kunnen komen.

De route?

Hoe pak je het aan? Als eekhoorn de weg
oversteken zal nog wel lukken. Tussen Meijhorst en Aldenhof is een natuurlijke groene
overgang, een groene corridor. Zo’n groene
overgang biedt bescherming aan dieren als
egels, vleermuizen, insecten en vogels die zich
verplaatsen. Je kunt denken aan bijvoorbeeld
groene lanen of een lange haag.

veel winst op als het gaat om de leefbaarheid voor wilde dieren.
Vooral tuinen met gevarieerde begroeiing
zijn voor de leefbaarheid van zoogdieren,
insecten, vlinders en amfibieën eigenlijk het
allerbelangrijkste. En zeg nu zelf: wat is er
mooier dan het geschuifel van een egel in je
tuin, op zoek naar slakken?

Maar dan... grote groene vlakke grasvelden,
weinig bomen, geen beschutting. Een hele pittige klus. Je mist heggetjes, hagen, struikgewas, groene tuinen en bomen.

Als eekhoorn ben je geslaagd. Leuke partner, drie kindereekhoorntjes op komst en
vijf nesten in gebruik. (Je nesten lijken wat
op eksternesten. Die nesten zijn net wat
zwaarder van uitvoering.) Jammer, maar je
weet het instinctief: na de geboorte van de
kindertjes word je niet meer geduld en zal je
elders je heil moeten zoeken. Maar dat moet
in ons prachtige stadsdeel echt wel lukken!

Een stukje grond, hoe klein ook, met een beschutte plek voor dieren, een drinkplekje, een
struikje of boompje met fruit of bessen levert

Tekst: Els Warringa-Kerkhoff,
werkgroep Weezenhof Anders Groen
Foto: Gilbert de Bruijn
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SAMEN IN BEWEGING
MET ONBEPERKT (WIJK)
SPORTEN
Dukenburg had de primeur: in september vorig jaar
ging in sporthal Meijhorst Onbeperkt (wijk)sporten
van start. Nu het balletje succesvol rolt, is het de
bedoeling het gratis wekelijkse sportuurtje aan meer
mensen en in meer zalen aan te bieden. In gesprek met
buurtsportcoach Arno Vloet, sportdocent Daan Oomen
en deelnemers Petra (Dukenburg) en Dave (Lindenholt).
Voor sommige mensen – met én zonder beperking - is de stap naar
het reguliere sport- en beweegaanbod groot, terwijl de behoefte
om fysiek bezig te zijn er wel degelijk is. Onbeperkt (wijk)sporten
speelt hierop in. ‘Zeven lokale zorg- en welzijnsorganisaties sloten
graag aan bij het initiatief van de gemeente Nijmegen om een
wekelijks sportmoment in te lassen’, vertelt Arno. ‘De insteek? We
bieden een laagdrempelige manier om dichtbij huis in beweging te
komen samen met anderen. Misschien vormt dat een opstap naar
sporten bij een vereniging, maar dat hoeft niet persé.’
Daan: ‘Van belang is niet alleen het sporten, maar ook het sociale
contact; tussen de deelnemers onderling en tussen cliënten en
begeleiders. Die mogen namelijk ook mee doen. Sommigen zijn
heel fanatiek. Ze maken hun cliënten in een heel andere setting
mee. Dat schept een extra band.’
‘Vóór het sporten is er een koffiemoment, al hebben we dat in deze
corona-periode nog niet kunnen doen’, zegt Arno. ‘Momenteel
liggen we door de lockdown zelfs helemaal stil.’

Sporten ontdekken
Petra is onbeperkt (wijk)sporter van het eerste uur. Ze voetbalt bij
Orion, zwemt regelmatig in West en wandelt veel met haar hondje.
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‘Sporten kan nu even niet en dat mis ik wel. Het is gezellig. Ik wil
graag andere mensen leren kennen en andere sporten ontdekken.
Ik kwam erachter dat ik goed kan basketballen. Dat wist ik niet van
mezelf.’

Uitlaatklep
Gooit corona geen roet in het eten, dan is dinsdag de dag. ‘Als
de nogal opvallende nieuwe klok in sporthal Meijhorst 11 uur
aangeeft’, vertelt Dave. Een uur lang zien hij en ongeveer twintig
mede-deelnemers dan letterlijk alle hoeken van de zaal. In
iedere hoek wordt weer een andere tak van sport aangeboden:
(tafel)tennis, hockey, basketbal, voetbal, badminton. In vaste
clubjes van vier wordt gerouleerd. ‘Ik ben eigenlijk goed in alle
balsporten’, zegt Dave. Het bewijs volgt even later als hij voor de
foto met Daan zijn positie inneemt bij de basket. Moeiteloos legt
Dave de ene na de andere bal in het netje. ‘Bewegen is voor mij
een uitlaatklep’, zegt hij. ‘Ik fiets en wandel veel met m’n vader.
Samen doen we ook al jaren mee aan de Nationale Diabetes
Challenge. Ik sta te popelen om weer te beginnen met Onbeperkt
(wijk)sporten. Ik kan ’t iedereen aanraden om ook mee te doen.’

Ben je 18 jaar of ouder, heb je zin om te bewegen en/of
wil je graag nieuwe sporten ontdekken, samen met anderen?
Meld je aan voor Onbeperkt (wijk)sporten. Iedereen is
welkom! Mail naar dukenburginbeweging@nijmegen.nl
Een impressie vooraf?
Ga naar https://youtu.be/qvwj2y0E8eA of scan de
QR-code hiernaast en bekijk de vlog van buurtsportcoach
Pim de Ruiter.
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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.

DUKENBURG
DE RUWE DIAMANT
VAN NIJMEGEN
Vorig jaar rondde Bram Treffers zijn bacheloropleiding
Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud
Universiteit af met een scriptie. De titel: ‘Dukenburg,
de ruwe diamant van Nijmegen’. Bram kwam tot deze
conclusie na onderzoek naar de verhuisstromen in ons
stadsdeel. Dat leverde interessante uitkomsten op.
We volgen zijn verhaal in vogelvlucht.
Uitgangspunt van Bram’s onderzoek is
het gegeven dat het inwoneraantal van
Dukenburg na een piek in 1980 (31.000
inwoners) sterk gedaald is. De populatie
is bovendien vergrijsd. Vergeleken met
andere Nijmeegse stadsdelen telt
Dukenburg het grootste aandeel 70- tot
en met 79-jarigen en het kleinste aandeel
20- tot en met 29-jarigen. Gevolg hiervan is
dat het draagvlak voor lokale voorzieningen
– bijvoorbeeld scholen, winkelcentra,
sportclubs – is afgenomen en daarmee ook
de leefbaarheid. De Leefbaarometer, een
inschatting van de leefbaarheidssituatie
op de gebieden woningen, bewoners,
voorzieningen, veiligheid en fysieke
omgeving, bevestigt dat.
Weinig dynamiek
Het stadsbestuur wil er werk van maken
om Dukenburg nieuw leven in te blazen en
is daarom benieuwd naar verhuisstromen.
Een goed functionerende woningmarkt is
cruciaal voor een gezond stadsdeel. Bram
deed onderzoek en wat blijkt? Dukenburg
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toont weinig dynamiek vergeleken met de
andere stadsdelen. Het aantal verhuizingen
per adres is erg laag. De verklaring daarvoor
zit ‘m in het soort woningen (In Dukenburg
vind je relatief veel koopwoningen,
woningen in de sociale huursector en
grondgebonden woningen), maar ook in de
‘gedwongen honkvastheid’ van bewoners.
De ruim aanwezige oudere generatie
verruilt de ruime eengezinswoning graag
voor een kleinere woning, maar die zijn er
(te) weinig in Dukenburg. Het aanbod van
seniorenwoningen is klein.

koopwoning willen bewonen’. Een positief
signaal, aldus Bram. Deze nieuwe bewoners
kunnen mogelijk een dragende functie
vervullen en ervoor zorgen dat lokale
voorzieningen een nieuwe impuls krijgen.
Hij concludeert dan ook ‘dat Dukenburg
op een aantal punten het zorgenkindje is
van de gemeente Nijmegen, maar dat de
positieve kenmerken van het stadsdeel niet
ondergesneeuwd mogen raken. Dukenburg
is als een ruwe diamant. Graaf je iets dieper,
dan zie je een stadsdeel met veel potentie’.
Benieuwd naar het volledige onderzoeksverslag?

Kansrijke groepen
Mail naar bramtreffers@gmail.com
Bij zijn onderzoek keek Bram niet alleen
naar de doorstroom in Dukenburg, hij
had ook oog voor de instroom van nieuwe
bewoners. Ook hier springt iets in het
oog. Ruim driekwart van de instroom kan
worden bestempeld als kansrijke groepen.
Onder kansrijk wordt in de scriptie verstaan
‘gezinnen met werkende of werkzoekende
Teksten Wijkmanagement Dukenburg - gemeente Nijmegen
ouders, die geen bijstandsuitkering
www.facebook.com/NijmegenDukenburg
ontvangen en een duurdere huur- of
Foto’s ©Jacqueline van den Boom
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Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen
Mensen
helpen?

Mensen
ontmoeten?
Zorg of hulp
nodig?

Een idee voor
de buurt?

STIP
DUKENBURG

Vragen
over regels en
papieren?

Wijkcentrum Dukenburg
Bel voor een afspraak
024-3502000
ma-vr
9.00-17.00

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

WWW.STIPNIJMEGEN.NL/DUKENBURG
@StipNijmegenDukenburg

Administratiekantoor Dehue
“het kantorencentrum”
Kerkenbos 1103b
6546 BC Nijmegen
Telefoon: 024-6637870
E-mail: info@dehue.nl
Internet: www.dehue.nl

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl

Al 25 jaar het betaalbare
adres voor uw
boekhouding, jaarrekening,
salarisadministratie,
belastingaangifte,
toeslagen, budgetbeheer
en overige financiële
aangelegenheden.

WIJ ZIJN ER VOOR ALLE FIETSERS!

Malvert 70-17
6538 DP Nijmegen
Telefoon 024 - 344 63 23
info@scheepersbiketotaal.nl
www.scheepersbiketotaal.nl
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Verkrijgbaarheid
de Dukenburger
De Dukenburger is tijdens en na de
lockdown gratis verkrijgbaar bij de
volgende bedrijven:
Malvert: Jumbo. Meijhorst: Albert
Heijn. Weezenhof: Cafetaria Çiçek
Yeliz. Zwanenveld: Brood & Bijzaken,
Albert Heijn XL (vanaf 23 februari).
De Dukenburger is na de lockdown
ook gratis verkrijgbaar bij de volgende
bedrijven en instellingen:
Aldenhof: Lindenberg. Lankforst:
Gezondheidsplein Dukenburg. Malvert:
Scheepers rijwielen. Meijhorst:
Ontmoetingskerk, Wijkcentrum
Dukenburg, Zwembad Dukenburg.
Staddijk: Trainingscentrum Michi.
Tolhuis: Creatief Centrum NijmegenZuid. Weezenhof: Huis van Weezenhof.
Zwanenveld: Bibliotheek Zwanenveld,
Primera, Pronk, de Grondel.
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Colofon
DESKUNDIG IN MEDISCHE EN
COSMEDISCHE BEHANDELINGEN.
GEVESTIGD IN GEZONDHEIDS CENTRUM DE BRUG, MALVERT.

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
024 36 0 66 0 9
H U IDPROFS . N L

H U IDTH ERA PIE
OE DE EMTH ERA PIE
LA S E RTH ERA PIE

Fysiotherapie Dukenburg
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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
Aldenhof 70-03 • 6537 DZ Nijmegen • 024 3441756
• Handtherapie
Weezenhof 55-16 • 6536 EE Nijmegen • 024 3430505
• Parkinson
Meijhorst 60-02 • 6537 KT Nijmegen
• Claudicatio Intermittens
• EPTE
www.fysiotherapiedukenburg.nl • info@fysiotherapiedukenburg.nl

‘L OS G EBIT NIET MEER V AN DE ZE TIJD ’

René van Berlo

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

Drukkerij Hendrix, Peer
Oplage: 12.000 stuks

• vergoeding zorgverzekeraar

Bezorging

Implantaten kunnen dé oplossing zijn!
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Vormgeving

Drukwerk

• voor reparaties

Lid organisatie van
NederlandseTandprothetici

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

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

• voor klikgebit

Tandprotheticus Peter Marsman

Foto’s

Stichtingsbestuur

• gratis en vrijblijvend advies

BEL: 024 34 309 86

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

Op alle adressen in Dukenburg met uitzondering van
de adressen met een NEE-NEE-sticker
Klachten over bezorging: info@dedukenburger.nl

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Volgend nummer

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

Foto voorpagina

DUKENBURG

Kopijsluiting: zondag 28 februari 2021
Verspreiding: vanaf vrijdag 12 maart 2021
Boswachter Tim Hogenbosch, Nijmegenaar van het
jaar, in zijn geboortewijk Zwanenveld
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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ftz

FYSIOTHERAPIE TOLHUIS-ZWANENVELD

In goede handen voor o.a.:
Sportfysiotherapie, (Long)Revalidatie, Diabetes, Hart en
Vaataandoeningen, Overgewicht, Revalidatie na Corona, Artroseklachten,
Oedeemtherapie.
Ook in goede handen voor Taping, Dry-Needling en Leefstijl-Coaching.
Wij zijn aangesloten bij het COPD-Netwerk, Chronisch Zorgnet
(Elatagebenen), Artrose-Netwerk, Leefstijlcoach-COOL.

Adressen: Zwanenveld 90-80G+H, 6538 SC NIJMEGEN
Tolhuis 33-09, 6537 NH NIJMEGEN

024-3443638
info@fysiotherapie-ftz.nl
www.fysiotherapie-ftz.nl
Ook te vinden op Facebook

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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