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Net voordat deze Dukenburger
naar de drukker ging, maakte de
regering de nieuwe coronamaatregelen bekend. Daardoor is het
niet zeker dat alle in dit blad aangekondigde activiteiten doorgaan.
Dat is zeker wél het geval met de
fietstocht op 11 december (zie
bladzijde 31).
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Vierde lustrum Senioren Sport Club
De Senioren Sport Club Nijmegen (SSC) is
actief op twee locaties, te weten: sporthal
Vocasa/Neerbosch-Oost en sporthal Meijhorst/Dukenburg. In de beginjaren was
ook de sporthal Hengstdal - nu de Ark van
Oost - van de partij.

De SSC bestaat 1 januari 2022 precies twintig jaar. Voor die datum was de SSC ondergebracht bij de Sportservice van de gemeente
Nijmegen. Er zijn leden die een groot deel van
die jaren de club trouw gebleven zijn. Hopelijk kan het vierde lustrum zorgeloos herdacht

worden. In dit artikel wordt in elk geval een
uitgebreide blik geworpen op de jubilerende
vereniging.

Gezellig en sociaal

Aan de 11e straat in Meijhorst was de ontvangst van de Dukenburger-redactieleden op
een gewone novemberwoensdagmorgen buitengewoon gastvrij. Meteen in de entree van
de sporthal zette John, een van de beheerders,
de gezellige toon. Pim de Ruijter van de Sportservice droeg hieraan spontaan zijn steentje
bij. Zo’n zestien jaar is John onder meerdere
Dukenburger daken (sporthal en gymzalen)
werkzaam. Hij wordt door de SSC-leiding en
-leden op handen gedragen: hij staat immers
altijd in de startblokken voor het verlenen van
hand- en spandiensten aan iedereen.
Vanuit de entree loop je de kantine/koffiehoek
binnen, daarachter ligt als vanouds de sporthal.
Links en rechts van de koffiekamer bevinden
zich de kleedruimtes met toebehoren. De eerdere kantine boven naast de als vide gesitueerde tribunes werd opgeheven toen de sporthal
voor de toekomst werd gemoderniseerd. De
vernieuwbouw van de hal vond inmiddels
vijf jaar geleden plaats. De werkzaamheden
startten toen in september, dus ook de sporthal
loopt tegen een lustrum aan. Wellicht zal het
gebouw ooit worden aangepast tot een volwaardige wedstrijdhal.

Deskundige begeleiding

Op de wanden in de grote sportzaal zijn in
grijze tinten uiteenlopende takken van sport
4
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Links: na het opwarmen de vloeroefeningen
Rechts: Pim de Ruijter filmt Inge Rengers
Onder: postbezorger Augustine

uitgebeeld. Dat geeft een aangeklede en gezellige sfeer. Dat hier bij trainingen en amateurwedstrijden peentjes gezweet worden en/
of tranen vloeien, lees je er niet aan af. Op de
speelvloer deze ochtend waren de deelnemers
onder de professionele leiding van Inge Rengers nog even bezig met spieronderhoudende
oefeningen. Gadegeslagen en geknipt door de
lenzen van onze fotograaf Peter, daarna was
het koffiepauze. Na de pauze-oppepper werd
er getennist en een wedstrijdje badminton dan
wel volley gespeeld. Toen de volleybal-bal het
veld op stuiterde van de ernaast ingerichte tennisbaan, wilde de langste tennisspeler die terug
schoppen. Hij richtte nauwkeurig naar links en
lanceerde de bal met een vaartje. Het projectiel
zwaaide met een grote boog af naar rechts en
kwam neer voor de voeten van tennisster Mia.
Zij was uitermate op haar hoede en schoot in
één rechte streep de bal door naar de volleyballers. Zo, die zat! Van bijna al deze bewegingsmomenten maakte Pim opnamen. Deze
gaan viraal, dus wie ze wil bekijken moet dat
zeker doen. Peter fotografeerde intussen oudpostbezorger Augustine met in zijn handen de
nieuwste poster (en flyer) van SSC Nijmegen.
Wat las de voorheen postman daar tussen de
wervende kreten: Senioren in beweging en
Doe mee, heb plezier en blijf fit? SSC Nijmegen is voor 60-plusmannen en -vrouwen die
gymmen en sporten om fit te blijven. Onder
deskundige leiding, op ieders niveau en in ieders eigen tempo.

Vast patroon

Het vaste patroon van een SSC-bijeenkomst in
Meijhorst bestaat uit: • gymnastiek op muziek,
• gezamenlijk koffiedrinken, • sporten naar
keuze (volleybal, badminton, dynamisch tennis, jeu de boules, tafeltennis).
De tijd voor de doelgroep senioren is woensdag 10.15 tot 11.45 uur. Belangstellenden kunnen gewoon binnenlopen en twee gratis lessen
volgen. Om daarna te beslissen of men lid
wordt of niet. De jaarcontributie bedraagt 127
euro voor tien maanden sport. De Meedoende Dukenburger - december 2021

regeling is hiervoor te gebruiken. In de entree
van de sporthal zijn koffiekaarten te koop. Dat
koffiedrinken is zeker een belangrijk sociaal
onderdeel. Elkaar ontmoeten, even bijpraten,
omkijken naar elkaar, het hoort er allemaal bij.
Oud-leden komen zelfs terug om even bij te
tanken. De dame die deze ochtend liet weten
dat ze (voorlopig) ging stoppen, beloofde eveneens in al haar charme nog eens te verschijnen.
De oudste deelnemer is overigens 89, de jongste 69. Uiteraard is er een ledenverloop, nieuwe sporters zijn dan ook altijd welkom. Neem
contact op via: seniorensportclub@gmail.com,
of 06 44 85 03 01, Ria Bierman. Aspirant-leden krijgen van het secretariaat alle informatie
omtrent de club. Oók van sporthal Vocasa in
Neerbosch-Oost, waar op de woensdagen van
9.15 tot 10.45 uur hetzelfde programma wordt
gedraaid. Er wordt attent maar onopvallend
gelet op de individuele deelnemer. Is iemand
enkele malen afwezig, dan neemt Inge in het
geval van SSC Meijhorst contact op om te kijken wat de oorzaak kan zijn. Het welbevinden
van de leden staat hoog genoteerd. Inge is overigens opgeleid tot AED-hulpverlener.

Enkele extra’s

Voordat de dames Florence en Coletta de taak
op zich namen om voor de koffie te zorgen,
was dit het vrijwilligers‘baantje’ van Nellie,
terwijl haar echtgenoot meedeed in het groepje van Inge. Een dankbare opdracht, want de
koffie smaakt sinds jaar en (woens-)dag prima. Zijn de kerstdagen in aantocht dan assisteert Anneke met de boodschappen voor, plus
de aankleding van en de gezelligheid tijdens
de kerstdis. Tegen het einde van het verenigingsjaar in juni wordt een extra sportieve
activiteit georganiseerd en afgesloten met een
smakelijke lunch. Beide evenementjes verhogen het sociale aspect van de sportochtenden,
middels de koffiepot wordt hiervoor gespaard.

Overigens worden in de schoolvakanties geen
lessen gegeven. Hoewel de leden kiezen voor
een vaste hal - Meijhorst of Vocasa - kan er wel
afwisselend in beide zalen gesport worden als
dat beter uitkomt.

Toekomst

Dankzij de uitgebreide informatie van Inge
aan de Dukenburger en de foto’s bij dit artikel
die zeker het nodige bijdragen, is de algehele
indruk van de SSC-woensdagochtend prima.
Werkte Inge eerst nog met een assistente, nu
begeleidt ze de oefeningen alleen. Dankzij
rechterhanden hier en daar, zoals hulpvaardige
leden en beheerder John die de attributen verzorgt. Inge is een bekende stadsdeelbewoonster door onder meer de triatlon van het zwembad, de cursus Valpreventie en enkele edities
van het n8Ommetje Dukenburg. De redactie
van dit blad wenst Inge met vooral de jubilerende SeniorenSportClub nog een heerlijk actieve toekomst toe.
Tekst: Hette Morriën. Foto’s: Peter Saras
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Informatieavond ontwerpbestemmingsplan Dukenburg
Het viel me wat tegen, de belangstelling
voor het ontwerpbestemmingsplan. Het
was minder dan ik had ingeschat. Er waren
circa zestig personen aanwezig, waarvan
veel bezoekers in feite ambtelijk aanwezig
waren, zoals mensen van de gemeente, politieke partijen, woningcorporaties en welzijnsorganisaties. In de zaal zaten verder
de bekende gezichten uit Dukenburg. Er
waren vooral veel Weezenhoffers aanwezig
die zich krachtig roerden tegen de nieuwe
bouwplannen voor het winkelcentrum in
hun wijk. We kregen koffie en wat lekkers.
Men had een professionele dagvoorzitter uitgenodigd die de discussie leidde, namelijk de
heer Hans Etman. Samen met wethouder Noël
Vergunst schetste hij een beeld van de opzet
van de avond. Hierbij werd in eerste instantie de achtergrond van de beleidsplannen voor
Dukenburg uiteengezet en de langetermijnplanning voor herstructurering en renovatie
van ons stadsdeel als geheel. Dukenburg is
wel aan renovatie toe. Daarna volgde een meer
technische uiteenzetting van de plannen voor
het stadsdeel die op het vuur staan en waarvoor de bestemmingsplannen moesten worden
aangepast.

Bevolkingsgroei

Nijmegen is een groeistad, maar de huisvesting voor deze bevolkingsgroei zal wel binnen
de gemeentegrenzen moeten worden gerealiseerd. Om dit te bereiken wil de gemeente de
kanaalzone activeren. De zuidoostkant van dit
plan omvat Winkelsteeg, waar een grote nieuwe woonwijk op stapel staat. De zuidwestkant
van dit plan is Dukenburg. Daarvoor is een ambitiedocument ontwikkeld, waarop de uitbreiding op dit kanaalplan verder wordt afgestemd.
6

Plannen voor de Streekweg

Men hoopt daarbij dat door deze nieuwe opzet
Dukenburg en Winkelsteeg naar elkaar toe
zullen groeien en Dukenburg meer een deel
van Nijmegen gaat worden. Deze renovaties
zijn noodzakelijk, gelet op de veroudering van
ons stadsdeel en zijn bewoners. Er is sprake
van vergrijzing, krimp, leegstand, verouderd
vastgoed en een verslechterde leefomgeving.
Daardoor heeft Dukenburg een slecht imago
gekregen wat betreft differentiatie en werk.
Het huidige bestemmingsplan uit 2008 is daarom aan een update toe. De gemeente wil met
nieuwe plannen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. Diverse pilots zijn opgezet met een
verbrede reikwijdte van het bestemmingsplan.
Hiermee legt het stadsbestuur wijkbouw en gebruiksmogelijkheden vast en legt de basis voor
het toetsen van aanvragen van omgevingsvergunning. Deze planopzetten zijn op deze voorlichtingsavond verder uitgewerkt en meer in
detail besproken door enkele gemeenteambtenaren, te weten de stedenbouwkundige Ilja van
Soest en planjurist Marc Muntjewerff.

Toekomstplannen

• Allereerst gaf men een globaal beeld van
toekomstige plannen. Het betrof hier in eerste
instantie het groengebied rond het Steve Bikoplein. De verschillende groengebieden rond

dit plein zullen waar mogelijk met elkaar worden verbonden. Daarbij wordt ook het nieuwe
groengebied van de HAN-locatie in Tolhuis na
de afronding van de woningbouw betrokken.
Ook zullen enkele groengebieden naast het
Maas-Waalkanaal een meer stedelijk karakter
krijgen. Dit geldt onder andere voor de Oude
Dukenburgseweg. Deze zullen Dukenburg
meer doen aansluiten bij de woningbouw in
Winkelsteeg.
• Inmiddels zijn drie recente projecten afgerond of bijna afgerond, namelijk het oude
HAN-terrein (nieuwe groene woonbuurt),
Winkelcentrum Meijhorst en de skaeve huse,
aan de Stadbroekseweg nabij Weezenhof.
• Vervolgens zijn er aparte planprocedures in
gang gezet. Dit zijn: (1) Woningbouw ROClocatie Zwanenveld. (2) De herstructurering
van Winkelcentrum Dukenburg. (3) De heroriëntatie Meijhorst 60e straat met meer woningbouw. Hier staan enkele kantoorkolossen
al jaren leeg. (4) Herontwikkeling locatie de
Doekenborg (plannen voor dit terrein in Aldenhof na mogelijke sloop van het vroegere
bejaardencentrum). (5) Nieuwbouw van het
Winkelcentrum Weezenhof.
• Dan is er een delegatiebeleid ingezet. Dit
heeft als doel om naast huidige bestemming
verder een woonbestemming mogelijk te maken voor het circusterrein in Zwanenveld (het
grasveld tussen Zwanenveld 14e straat en de
Nieuwe Dukenburgseweg). Verder geldt dit
ook voor alle schoollocaties, uitgezonderd de
Prins Mauritsschool in Zwanenveld en het
hoofdgebouw van de Prins Clausschool in
Weezenhof.

Projecten

Tenslotte vier actuele projecten waarvoor de
bestemmingsplannen nu worden gewijzigd.
de Dukenburger - december 2021

genaren lopen. Twee hectare blijven voor natuur. Er is ook aandacht voor de Teersdijk als
cultuurhistorisch element.

Tijdpad

Het tijdpad van deze projecten:
• 28 oktober tot en met 8 december 2021: inzien en indienen zienswijzen.
• December 2021-januari 2022: verwerken
zienswijzen en aanpassen.
• Februari-maart 2022: behandeling en vaststellen in de gemeenteraad.
• Maart-april 2022: inzien vastgesteld plan en
mogelijkheid beroep.
• Mei 2022 of later: bestemmingsplan in werking.

Bij de presentatie van deze plannen was er
redelijk wat oppositie in de zaal. Enkele vragen waren:
• Hoe wordt met de wijk overlegd over deze
plannen en de uitvoering daarvan, in het licht
van de wettelijke beïnvloedingsmogelijkheden?
• Velen vinden het stadsdeel een dode boel.
Het zou goed zijn wanneer er bijvoorbeeld
meer aan cultuur wordt gedaan en de mogelijkheid van gezelligheid op een leuk terras
wordt geboden (applaus).
• Veel zorg werd geuit over de karigheid van
voorzieningen voor de jongeren. Dit wordt
een echt probleem.
• De grote delegatie uit Weezenhof uitte zijn
ernstige gram over de plannen voor het nieuwe Winkelcentrum Weezenhof. Vooral de
bouw van vijfenveertig vierkante-meter-appartementen zonder balkon kan problemen
geven bij de gewenste doorstroming.
Een opmerking van de wethouder Vergunst
als slot: ‘Ik had gehoord dat de Dukenburgers
kritische burgers zijn. Ik heb dit vanavond nu
zelf ondervonden.’

Een paar nachten geleden werd ik plotseling
wakker. Stijf van schrik, zwetend en met een
bonkend hart. Een virus? Corona? Moest ik
naar de teststraat?
Gelukkig niet. Gewoon een nachtmerrie. En
die verliep zo: Ik zat lekker te soezen in het
zonnetje. Op mijn favoriete plekje aan het
water bij speeltuin Staddijk. Opeens vroeg iemand of ik een laatste consumptie wilde want
ze gingen sluiten.
‘Wat is dit? Niks sluiten. Niks laatste consumptie. Dit is openbare grond’, antwoordde
ik boos. Er werd gereageerd met een blik
van: die is de weg kwijt. ‘Mijnheer, wist u dat
dan niet? Tien jaar geleden, in 2040, is deze
hele plek omgebouwd tot Grand Café Michi.
De speeltuin is twee jaar eerder gesloten omdat hier nauwelijks kinderen meer wonen. In
Dukenburg wonen nu vooral starters zonder
kinderen en ouderen die vanuit heel Nijmegen
hiernaar toe zijn gekomen. Speciaal voor hen
zijn hier veel appartementen gebouwd.’
Ik keek rond en zag tussen de bomen door
nieuwe hoge appartementencomplexen en
een paar luxe eengezinswoningen. Dit was
dus Dukenburg 2050.
‘Maar waar zijn de oorspronkelijke bewoners
gebleven?’, vroeg ik aan de baas van het
grand café.
‘Ach mijnheer’, kreeg ik als antwoord, ‘op het
vroegere skaeve-huseterrein en verderop
langs de A73 is een nieuwe wijk neergezet.
Daar leven nu Dukenburgers die te weinig
geld hadden om hier te kunnen blijven wonen.
Dukenburg heeft een grote oppepper gekregen. Allemaal dankzij het bestemmingsplan
uit 2021 en het lef om – dwars tegen allerlei
regels in – iets bijzonders neer te zetten.’
Ik dacht ‘het zal wel’ en liep mistroostig naar
dat nieuwe Dukenburg. De zon stond al laag.
Het was donker tussen de hoge appartementencomplexen en het tochtte er gemeen. Verderop, bij Winkelcentrum Meijhorst, zag ik wat
hippe winkels en alternatieve eethuisjes. Maar
géén scholen, grasveldjes of bankjes. Wel
een peuterspeelzaal voor kleinkinderen. Dat
wel. Was dít nu het resultaat van die oppepper
met lef?
Het was en bleef doodstil.
Totdat ergens met een harde klap een deur
werd dichtgeslagen.
Ik schrok wakker. Het was een nachtmerrie…

Tekst: Janwillem Koten. Foto’s: Peter Saras

Toon Kerssemakers (Foto: Huub Luijten)

Slot van de vergadering

‘Weinig aandacht voor Aldenhof’

• Nieuwe invulling van dependance Prins
Clausschool (Weezenhof). Het hoofdgebouw
van deze school wordt vernieuwd. Als dat is
gebeurd wordt de dependance afgebroken.
In plaats daarvan komen maximaal dertig
grondgebonden en/of gestapelde woningen
met drie à vier lagen (vierde laag alleen als
dakopbouw). Verder is er behoud van waardevolle bomen in de directe omgeving en
het behouden van relatie met de noordelijke
parkzone.
• Maisonnettes Lankforst. De huidige bestemmingen zijn woondoeleinden, groenvoorzieningen en verkeersdoeleinden. De
nieuwe invulling omvat de renovatie van vier
van de vijf maisonnetteblokken en sloop en
vervangende nieuwbouw van één maisonnetteblok. In één van de maisonnetteblokken
komt op de begane grond ruimte voor bedrijven. Met de herontwikkeling wordt tevens
een verbetering van de openbare ruimte beoogd.
• Streekweg 21. De huidige bestemmingen
zijn maatschappelijk, recreatiegroen en verkeersdoeleinden. De nieuwe invulling wordt
meer experimentele woningbouw van circa
honderd woningen; vijftig ateliers en een
ontmoetingsruimte. Dit wordt gefaseerd uitgevoerd. De stadsnomaden zijn nu tijdelijk in
het gebied gevestigd.
• Hippe kip/Teersdijk. Het Hippe kip-terrein
tussen de Van Rosenburgweg en de Teersdijk
heeft momenteel uitsluitend een agrarische
bestemming. Bij de nieuwe bestemming
wordt een locatie van vier hectare ingericht
voor autoshowrooms met bijbehorende werkplaatsen. Dit op verzoek van deze bedrijven
uit Winkelsteeg. Gesprekken met huidige eide Dukenburger - december 2021

Nachtmerrie

Aan het einde van de avond hernam de wethouder het woord. Het was een tamelijk technische uiteenzetting geworden, zo stelde hij.
Maar men kan de plannen inzien tot en met
woensdag 8 december 2021 bij het steunpunt Stadswinkel, Meijhorst 70-39 (in het
wijkcentrum, alleen op dinsdag en vrijdag
geopend). Het digitale bestemmingsplan kan
men ook raadplegen op de landelijke website
ruimtelijkeplannen.nl. Na de presentatie werden de plannen van de vier locaties verder besproken met deskundigen bij grote kaarten en
tekeningen in het Atrium van Wijkcentrum
Dukenburg.

Oppositie
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‘Hot items’ in ontwerpbestemmingsplan Dukenburg
Heel veel kleine lettertjes. Ingrijpend op langere termijn
Er is een nieuw bestemmingsplan voor
Dukenburg in de maak. Daarin staan toekomstplannen van de gemeente voor ons
stadsdeel. Bewoners kunnen hun mening
over deze plannen kenbaar maken door een
zienswijze te schrijven. Die moet uiterlijk 8
december zijn ingediend. Op pagina’s 6 en
7 in deze Dukenburger wordt daarop uitgebreider ingegaan. Dít artikel gaat over een
paar - mogelijk ingrijpende - ‘hot items’
voor Dukenburg.
Wonen in toekomstig Dukenburg:
accent op bouwen nieuwe appartementen
In hoofdstuk 4 van het plan komen woonplannen voor ons stadsdeel aan bod. Onder
het kopje wonen voor ouderen staat dat een
‘omslag’ wordt gemaakt naar ‘een duurzame
en gedifferentieerde woningvoorraad met in
Dukenburg een accent op middeldure huur en
koop en levensloop bestendige appartementen.’ In de volgende alinea staat dat ‘het accent
wordt gelegd op sociale huur, die zorgt voor
verbetering van de voorraad. Met deze inzet
helpen we zowel starters als doorstromers (ouderen) in en om Dukenburg.’ Hierdoor ontstaat
volgens het plan meer ruimte bij eengezinswoningen ‘waardoor doorstroming bevorderd
wordt.’
Het nieuwe wonen in Dukenburg
Bij bovenstaande citaten uit het ontwerpbestemmingsplan worden feitelijk de belangrijkste doelen voor het nieuwe wonen in Dukenburg bij elkaar gezet:
1. Er komen vooral meer appartementen.
2. Er worden vooral ‘middel’duurdere woningen gebouwd.
3. Er worden levensloop bestendige woningen
gebouwd, niet alleen voor Dukenburgers. Ook
voor mensen uit de rest van Nijmegen.
4. Bevordering doorstroming vanuit eensgezinswoningen.
Niet iedereen kan het betalen
Het ontwerp-bestemmingsplan behandelt niet
hoe omgegaan wordt met het gegeven dat
duurder wonen lang niet door iedereen kan
worden opgebracht. Wordt verwacht dat bewoners met een lager inkomen zomaar doorstromen naar een ‘middelduur’ appartement?
Zeker als daarin ook nog bewoners uit andere
delen van Nijmegen gehuisvest moeten worden? Als je te weinig geld hebt, heb je dan toch
echt een probleem.
8

Prins Maurtisschool

COMMENTAAR
Wijkontmoetingsgebieden:
veel bij elkaar op een kleine ruimte
Dat accent op bouwen van appartementen
komt terug bij teksten (verderop in hoofdstuk
4) die over ‘wijkontmoetingsgebieden’ gaan.
Die ontmoetingsgebieden zijn ingetekend
in alle wijken en sluiten meestal aan bij huidige ontmoetingsplekken, zoals winkelcentra,
scholen of parkjes. Die plekken worden in het
plan uitgesplitst in wijkparken en maatschappelijke en overige ontmoetingsvoorzieningen.
Bij die maatschappelijke en overige ontmoetingsvoorzieningen ‘moeten weer met name
appartementen komen’ staat er verderop. Gedacht wordt aan ‘het combineren van verschillende ontmoetingsfuncties in één gebouw of
een samengesteld gebouw.’ Het gaat dan over
(let op) ‘kleinschalige functies als scholen, horeca, dienstverlening, culturele of religieuze
instellingen of kleinschalige bedrijvigheid:
mogelijk weer in combinatie met wonen op
bovengelegen verdiepingen.’ In die ontmoetingsgebieden lijkt dus – simpel gezegd – veel
bij elkaar gezet te worden in een beperkte
ruimte.
Toekomst Dukenburgse scholen
In hoofdstuk 6 wordt vermeld dat ‘de gemeente met de schoolbesturen heeft afgesproken
dat, wanneer een schoollocatie vrijkomt, de
gemeente deze locatie kan opkopen en inzetten voor woningbouw.’ Normaal moet een

bestemmingsplan gewijzigd worden door
middel van een besluit van de gemeenteraad.
Maar voor alle schoolterreinen in Dukenburg
– behalve de Prins Mauritsschool en de Prins
Clausschool – wordt deze bevoegdheid door
een delegatiebesluit overgedragen aan het college van B en W.
Met andere woorden: er wordt volgens deze
tekst nagedacht over het zodanig reorganiseren
van scholen in Dukenburg dat schoolterreinen
vrij komen voor woningbouw. Het is tot nu toe
onbekend of, wanneer en hoe deze reorganisatie plaatsvindt. Ook is onduidelijk hoe deze
reorganisatie past in het aantrekkelijker maken
van Dukenburg voor nieuwe bewoners.
Bewonersinspraak onder druk?
Het delegatiebesluit betreft schoolterreinen,
maar die staan, behalve bij Meijhorst, ook in
geplande wijkontmoetingsgebieden. Het wordt
niet duidelijk waarom een gemeenteraad haar
bevoegdheden op dit onderwerp – waarbij veel
wijkbewoners zich betrokken voelen – overdraagt aan B en W. Ook al kun je tegen een B
en W-besluit bezwaar maken: bewoners raken
zó de invloed van hun vertegenwoordigers in
de gemeenteraad op dit onderdeel kwijt.
Veel vragen
Er blijven dus veel vragen over. Vragen, die
ook gesteld kunnen worden in een zienswijze.
Citaten zijn afkomstig uit het ontwerpbestemmingsplan Nijmegen-Dukenburg.
Tekst: Toon Kerssemakers
Foto: René Schonenberg
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Omstreden nieuwe wijkaanpak ‘on hold’
Eerst overleg met (bewoners)organisaties in wijken
Zonder gedegen gesprekken met wijken geen draagvlak
vergadering van 24 november was ook een inrichtingsplan bijgesloten. Daaruit blijkt dat op
het stadhuis het al langer duidelijk was dat de
afdeling Wijkmanagement inclusief de wijkmanagers zouden verdwijnen. Verder werd in
dat inrichtingsplan beschreven hoe zo’n gebiedstafel met wijkregisseurs eruit zou moeten
zien. Benadrukt werd dat tijd nodig was om
wijkregisseurs en wijkorganisaties aan elkaar
te laten wennen. Ook stonden in dat plan al bezuinigingen op wijkgericht werken.

Gemeenteraad in vergadering bijeen

Na een aantal maanden van onrust en boosheid over afschaffing van het wijkmanagement is in de gemeenteraadsvergadering
van 24 november een motie met de titel
Wijkgericht werken met elkaar - verrassend
unaniem - aangenomen na excuses van wethouder Velthuis over de gevolgde procedure en na zijn verklaring achter deze motie
te kunnen staan. Deze motie was grondig
voorbereid en ingediend door Marjolein
Mijling van het CDA met ondersteuning
van VoorNijmegen.Nu en overige niet-coalitiepartijen.
In deze motie werd het college van B en W
opgeroepen:
• Doorvoering van het nieuwe wijkgericht
werken aan te houden.
• ‘Het proces van participatie met wijkraden,
wijkplatforms en organisaties, werkzaam in
wijken, alsnog gedegen uit te voeren waardoor
de nieuwe aanpak ook echt gedragen wordt
door iedereen.’
• Een klankbordgroep uit de gemeenteraad op
de hoogte te houden.
• Uiterlijk bij afloop van het eerste kwartaal
2022 te evalueren, waarna de nieuwe (eventueel bijgestelde aanpak) in praktijk kan worden
gebracht.
Al deze punten zijn door gemeenteraad en college overgenomen. Omdat terugdraaien van de
interne reorganisatie niet haalbaar bleek, blijft
afschaffing van het wijkmanagement overeind.
de Dukenburger - december 2021

Wel is participatie van wijken bij het verdere
invoeringstraject duidelijk gegarandeerd. Over
een aantal maanden zal blijken wat de effecten
hiervan zijn.

Hoe zat het nou allemaal?

Centraal staat een collegebesluit uit juli jongstleden onder directe verantwoordelijkheid van
de wethouders Esselbrugge (personeel en organisatie) en Velthuis (wijken) over reorganisatie bij wijkgericht werken. Én over bezuinigingen hierbij. Het document werd gepresenteerd als een interne reorganisatie bij het ambtenarenapparaat. Maar heeft natuurlijk invloed
op het overleg met bewoners en organisaties.
1. Wijkmanagement weg
Plotseling verscheen in de zomervakantie het
bericht dat het wijkmanagement per 1 september opgeheven zou worden. En dat er gebiedstafels zouden komen. Verder zou in de
komende maanden nog veel moeten worden
ingevuld.
Begin september kwam de mededeling dat er
per stadsdeel drie wijkregisseurs komen. Eén
voor de veiligheid, één voor de sociale omgeving en één voor de fysieke ruimte. Ook komt
er een medewerker participatie. Over taakinvulling werd niet gesproken. Wel werd meegedeeld dat twee van de drie wijkregisseurs gedeeld moeten worden met een ander stadsdeel.
2. Plannen langer bekend
Bij de raadstukken Wijkaanpak in de raads-

3. Onbegrip en boosheid
Meteen na het bekend worden van het besluit
in juli ontstond stadsbreed bij bewonersorganisaties onbegrip en boosheid. Verreweg de
meeste bewonersorganisaties gaven aan van
niets te weten. Laat staan bij voorbereidend
overleg betrokken te zijn geweest. Dat hoefde
ook niet volgens het college, omdat deze wijziging alleen een interne reorganisatie betrof.
Onzin, volgens veel reacties in pers, sociale
media en insprekers in de raad. Die interne
wijzigingen hebben volgens hen duidelijk gevolgen voor het overleg met wijken.
Als bezwaar werd ook genoemd dat nieuwe
verschijnselen, zoals gebiedstafels en doorzettingsmacht, niet zijn uitgelegd. Hetzelfde geldt
voor de taken van de nieuwe functionarissen.
Naar verluidt niet zonder moeite is, op initiatief van Marjolijn Mijling van het CDA, deze
hele kwestie op de agenda van de gemeenteraadsvergadering gezet.

Waarom is dit nieuws belangrijk?

Op korte termijn is misschien nog weinig te
merken. Maar kijk bijvoorbeeld naar het ontwerpbestemmingsplan Dukenburg (zie elders
in deze Dukenburger), dan blijkt overduidelijk
dat het overeind houden van bewonersinspraak
tot op het hoogste niveau noodzakelijk is om
mee te kunnen blijven praten over inrichting
van eigen buurt en wijk. Om niet alleen afhankelijk te worden van ambtenaren met doorzettingsmacht, gebiedstafels of inspraakrondes
van maximaal drie minuten vóór raadsvergaderingen. Dat belang is door deze motie nog
eens uitdrukkelijk erkend.
Tekst: Toon Kerssemakers
Foto: gemeente Nijmegen
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Bewoners moeten zich op een relaxte manier
en op alle fronten volledig thuis voelen!’

Faciliteiten

Bewoners betalen een huurprijs per vierkante
meter. Warme maaltijden worden door professionele koks bereid en kunnen genuttigd
worden in de restaurants beneden of in het
eigen appartement. De appartementen worden
schoongemaakt en bewoners hebben de hele
dag beschikking over koffie of thee en fruit.
Alle appartementen zijn deels gestoffeerd, dat
wil zeggen met gordijnen, vloerbedekking
en zonwering. Bewoners brengen hun eigen
meubilair mee. Zowel de appartementen als
de studio’s hebben een eigen badkamer, een
keukenblok of pantry en een dichte of open
slaapkamer.

Open dagen
Erika Hermans-Lagendijk

Er is een Gouden Hart in Dukenburg
In de wijk Malvert wordt binnenkort een
nieuwe seniorenhuisvesting in gebruik genomen. De zorgvraag kan hierbij variëren
van vrijwel geen zorg tot 24-uurs zorg.
Het voormalige woonzorgcentrum de Orangerie is in andere handen, en wel van Korian
die in haar informatiebrochure laat weten: ‘Het
Gouden Hart is met trots onderdeel van Korian,
een van de grootste en meest vooruitstrevende
organisaties voor welzijn, zorg en ondersteuning van ouderen in Europa. We bieden ouderen alle zorg en begeleiding voor een prettig
leven, een leven zoals ze dat gewend zijn. Van
zelfstandig wonen met zorg op afstand tot 24/7
intensieve zorg en ondersteuning, en dat op
unieke locaties met excellente service. We zijn
groot genoeg om gespecialiseerde zorg te bieden en klein genoeg om onze bewoners echt
persoonlijke aandacht te geven.’

de achterkant. Erika: ‘Er zijn kleine en grote
appartementen, geschikt voor zelfstandige bewoning en waar ook een partner welkom is.
Mensen met een intensieve zorgvraag kunnen
hier eveneens terecht, mogelijk tot en met
hun laatste levensfase. Heel belangrijk is het
ontmoeten, maar bewoners bepalen dat zelf.
Bovenaan staat een volledig ontzorgd zijn,
waarbij de wensen van de bewoners leidend
zijn. Dat geldt ook voor de gezamenlijke activiteiten beneden in de ruimte. Wat vinden de
bewoners leuk, waar hebben zij behoefte aan?

Op donderdag 16 en zaterdag 18 december
zijn er open dagen voor diegenen die belangstelling hebben om hier op korte termijn te
gaan wonen. Nadere informatie wat betreft
inschrijving: www.hetgoudenhart.nl/opendagnijmegen. Voor wonen is een zorgindicatie van
de Wet langdurige zorg (VPT 4, 5 en 6) nodig
of van de thuiszorg.

Personeel en ingebruikneming

Erika geeft aan dat er al een team van personeel is. Nieuw personeel blijft echter welkom
evenals vrijwilligers. Half december vindt de
sleuteloverdracht plaats en daarna worden de
gemeenschappelijke ruimtes ingericht. De
verwachting is dat dan half/eind januari ’22 de
eerste bewoners hun intrek kunnen nemen.
Tekst: Peter van Kraaij. Foto’s: Peter Saras

De redactie van de Dukenburger was benieuwd naar dit gerenoveerde pand en maakte
een afspraak met Erika Hermans-Lagendijk,
de nieuwe locatiemanager.

Woonzorgcentrum in Malvert

Korian noemt het een sfeervolle zorgvilla. Het
pand herbergt 64 ruime appartementen en studio’s. Voor bewoners met een lichte psychogeriatrische zorgvraag wordt extra begeleiding
geboden. Op de begane grond zijn twee restaurants aanwezig. Ook is er een grote ontmoetingsruimte en een binnentuin rustig aan
10
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Kleine ogen in de grote wereld
In de binnenspiegel van mijn auto zag ik een paar ogen. Vermoeid
en verdrietig leken zij. We hadden tijd voor een langere autorit.
Ik wilde deze vier evacués, die uitgenodigd waren om van de tuin
waar ik vrijwilliger ben te genieten, de fraaie omgeving van de
stad laten zien. De enige man naast mij mocht de muziek kiezen.
De Hazara-liederen van Dawood Sarkhosh veranderden Berg en
Dal in het landschap van Centraal-Afghanistan. De kleine ogen
die nu vrolijkheid uitstraalden, leken op de ogen die mij dierbaar
zijn. Mijn gedachten verlieten de vergeelde Duivelsberg en
Ooijpolder en brachten mij naar de koudste decemberavond van
mijn jeugd.
De allereerste verdrietige avond bij ons thuis. Het was stil. Zelfs
de transistorradio van mijn vader die de wereld bij ons thuis
bracht. Anders dan anders genoot ik niet van de kachel met
kookplaat die mijn moeder aanmaakte. Ik keek niet naar de
vlammen die je via het kacheldeurtje kon aanschouwen. Ook
viel ik mijn moeder niet lastig met vragen over wat er in de pan
pruttelde.
Het spektakel van de ijspegels die aan de gevels hingen
interesseerde mij, mijn zusje en broertje niet. Want onze
oudste zus stond buiten in de kou te huilen. Haar verdriet was
meermalen groter dan haar slanke silhouet op de sneeuw. Mijn
moeder en oudere zus gingen heen en weer de kou in om haar te
troosten… Maar er kwam geen einde aan haar snikkend gehuil.
Het werd mijn allereerste keer dat ik met een lege buik in slaap
viel.
Een diepe slaap die zelfs door luidruchtige gebedsoproepers en
kraaiende hanen niet verstoord werd. Ik keek uit het raam. Mijn
zus stond niet buiten. Ze was binnen en sliep op haar matras. Ik
gooide mijn deken over haar heen. Zij bleef maar slapen. En het
was nog steeds stil bij ons thuis.
Een achternicht had aan mijn zus verteld dat zij geen biologisch
kind van mijn ouders was. Zij was een Hazara en geadopteerd
door mijn ouders. Dat had zij van haar moeder, onze tante,
gehoord. De tante die het nodig vond om de harmonie in ons
gezin te verstoren en het familiegeheim zo te verklappen, heb ik
na die avond nooit meer gemogen. Zij ontnam mij toen de liefde
en aandacht die ik van mijn tien jaar oudere zus kreeg.
Mijn zus, die zichzelf nu anders zag in de spiegel, veranderde van
gedrag. Zij was somber, depressief en soms opstandig. Ik weet
heel goed dat ik elke avond onder mijn deken God smeekte om
haar op te vrolijken en terug te geven aan ons. Ze was nog geen
achttien toen zij ons huis verliet. Zij trouwde en verhuisde met
haar man naar een noordelijke provincie.
Na het huwelijk van mijn ouders konden zij jarenlang geen
kinderen krijgen. Op advies van een tante van mijn moeder
namen zij een weesbaby op van wie de ouders in een ramp
waren omgekomen. Zij was zeven jaar lang de enige liefde van
mijn ouders. Daarna kwamen er nog vijf bij. We groeiden op in
een multiculturele omgeving. De vriendenkring van mijn ouders
was een palet van Afghaanse pluriformiteit. Totdat uiterlijk en
taal de superioriteit en het inferieur zijn van mensen begonnen
te manifesteren. Het deed mij altijd pijn. Het doet mij nog steeds
pijn.
De eerste man van mijn oudste zus werd voor haar ogen en in
aanwezigheid van haar twee kleine kinderen door Russische
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soldaten doodgeschoten. Zij trouwde later met een andere man
en bekeerde zich tot het geloof dat bij haar uiterlijk paste. Zij
woont nu in de westelijke stad Herat samen met haar kinderen en
kleinkinderen. Omdat zij een Shia en Hazara is, vreest zij voor haar
leven en dat van haar gezin. ‘De Taliban haten ons, broertje’, zei ze
tijdens een telefoongesprek twee weken geleden.
Ik was blij dat onze tuin aan de Ooijpolder voor gezelligheid en
vermaak gezorgd had. Op de terugweg wilde dezelfde groep met
mij terugrijden.
Deze kerst wil ik met hen doorbrengen om hun verhalen te horen.
Dit verhaal aan hen vertellen en samen te huilen om het land dat
ons ontnomen is. En daarna op Nederland, het land van vrijheden,
te proosten.
Qader Shafiq. Tekening: Aref Damee
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Nieuwe bouwplannen Winkelcentrum Weezenhof
Op donderdag 21 oktober was in de Prins
Clausschool een druk bezochte presentatie,
met video’s en wandplaten, verzorgd door
de ontwikkelaar van de voorgestelde nieuwbouw van Winkelcentrum Weezenhof. Twee
dagen later, op zaterdag, vond een expo
plaats in en rond het Huis van Weezenhof,
georganiseerd door het Bewonersplatform
en het Huis van Weezenhof. Voor beide bijeenkomsten was zeer veel belangstelling.
Zaterdag hebben vele honderden bewoners
hun licht kunnen opsteken bij het zien van de
films en posters. Ook kon men een enquête
over de bouwplannen invullen. Op enkele momenten liep het zelfs storm. Het was een goed
idee om de posters voor de ramen te hangen.
Buiten het huis zag je clusters mensen rond
die posters heftig discussiëren. Het is duidelijk dat er nogal wat meningsverschillen waren. Om een indruk te krijgen van de hoogte
en de bouwmassa van het nieuwbouwplan had
de werkgroep van het bewonersplatform een
aantal helium-ballonnen op de hoekpunten
van het nieuwbouwplan laten zweven op de
hoogtes die de woontorens volgens de plannen zouden moeten bereiken. Dat gaf een goed
beeld van het effect van de bouwplannen, van
de impact van het voorgestelde gebouw op
de omgeving, zeker op de tegenovergelegen
Hippe Hoogbouw en de laagbouwwoningen
in de 53e straat. Het was mij toen pas duidelijk hoe massief de bouw is. Ik schrok ervan.

OPINIE
zoals eerst als twee massale eenvormige blokken gepresenteerd. Het nieuwe gebouw heeft
een trapsgewijze opbouw met diverse hoogtes,
van 5, 7, 9, 11 tot 12 bouwlagen. Er is ook een
binnenplaats (een mooie groene tuin op het
dak van de supermarkt), waar de toegangsgalerijen voor de wooneenheden zich bevinden.
De buitenkant van het gebouw is strak en effen, zonder balkons. De begane grond is gereserveerd voor een supermarkt, enkele winkeltjes en medische voorzieningen. Rondom het
gebouw zijn parkeerplaatsen.

Meningen over het project

Naar mijn inschatting stond bijna de helft van

de aanwezigen onverschillig tegenover de
nieuwbouw. De mening ‘alles is beter dan het
nu is’ werd nogal eens gehoord. Belangrijke
wens is dat er een supermarkt blijft. Meningen
wat betreft architectuur, parkeermogelijkheden en toegankelijkheid hoorde ik nauwelijks.
Evenmin vroeg men zich af hoe de verkeersstromen in de toekomst zullen zijn.
Maar er waren ook heel veel mensen met ernstige bezwaren. Een groot bezwaar was dat de
as van het gebouw noord-zuid loopt, dwars
op de Hippe Hoogbouw en dwars op de laagbouwwoningen in de 53e straat. Met andere
woorden: het gebouw staat haaks op de huidige as van het winkelcentrum. Hierdoor komt
het gebouw vlak bij de Hippe Hoogbouw en
de laagbouwwoningen te liggen. Tegelijkertijd
komt het gebouw ver van de school te liggen.
Daardoor is er geen interactie mogelijk tussen

Voor het ontwerp van het gebouw heeft men
architect Sven Dyckhoff van Flow Architecten
aangetrokken. De nieuwe voorstellen wijken
sterk af van de eerdere plannen. Het werd niet
12
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school en winkelcentrum. Door de grote hoogte en de forse bouwmassa, zoals die nu voorligt, krijgt men slagschaduw en valwind tussen
de gebouwen door. Erger is dat de ruimte tussen winkelcentrum en de school niet als een
zonnig ontmoetingsplein wordt ingericht. Het
is niet meer dan een brede stoep tussen parkeerplaatsen. Het brengen en halen van de kinderen wordt hierdoor erg moeilijk. Tenslotte is
het aanzien van dit massale hoge gebouw door
deze noord-zuid-positionering visueel niet
aantrekkelijk als entree van onze wijk. Het is
behoorlijk zicht belemmerend.
Zeer ernstige kritiek was er op de geplande
woningen in het gebouw, circa honderd woonappartementen van 49 vierkante meter. Bij
wooneenheden van minder dan 50 vierkante
meter hoeven balkons niet te worden geïnstalleerd. Ter vergelijking met De Dageraad:
daar zijn de wooneenheden circa 60 vierkante
meter groot en hebben wel een balkon. Appartementen van dergelijke geringe omvang
lijken meer op cellen dan op prettige leefruimten voor senioren, stelden enkele omstanders.
Wanneer men buiten op de galerij gezeten een
kop koffie wil drinken heeft men uitsluitend
zicht op een nagenoeg zonloze binnenplaats
met heel veel galerijhekken. Sommige omstanders vonden deze nieuwbouw meer op een
senioren-gevangenis lijken die nauwelijks gezelligheid bood. Enkele anderen spraken zelfs
van de Seniorenbajes Weezenhof. Door het
aanbod van deze zeer kleine appartementen zal
de doorstroming niet op gang komen. Senioren
die nu in de Weezenhof nog in een groot huis
wonen gaan echt niet naar zo’n kleine woning
zonder balkon.
Omdat het geen sociale woningbouw is, zal de

Weezenhoffers in discussie met projectontwikkelaar Ton Hendriks (links)

huur zeker 750 tot 900 euro per maand bedragen. Niet goedkoop dus. Vanuit de Weezenhoffers zal voor deze wooneenheden weinig
belangstelling bestaan. Voor dat comfort en
die prijs wil je er toch niet wonen. Je blijft dus
toch maar wonen in een te grote woning die
eigenlijk beter geschikt is voor een jong gezin.
Bij veel mensen valt dit nieuwbouwvoorstel
niet in de gratie. Enkele mensen fluisterden
me toe dat de gemeente zich met dit ontwerp
weer eens flink bij de benen had laten nemen
door de projectontwikkelaar. Die heeft op alle
fronten zijn zin gekregen van de machteloze
gemeentebestuurders. Geld is kennelijk oppermachtig en belangrijker dan het welzijn van de
toekomstige bewoners. Met dit bouwmonster
wordt Weezenhof echt verweesd.

Huis van Weezenhof

Tijdens de uiteenzetting van de bouwplannen
stootte ik me nog meer aan wat ik niet hoorde dan aan wat er gepresenteerd werd. Geen
woord over het Huis van Weezenhof, dat in
ruime mate zijn bestaan heeft bewezen. Het
is een prachtig burgerinitiatief dat zelfs door
de burgemeester in hoge mate werd geprezen.
Bestudeer je de plattegrond van het project,
dan zie je dat er nauwelijks plek is om dit huis
een plaatsje te gunnen. De vrees bestaat bij
mij dat dit mooie burgerproject door de projectontwikkelaar met de bouw van het nieuwe
winkelcentrum wordt weggevaagd. Dat mag
niet gebeuren. Weezenhof, let dus op uw zaak.
Het zou toch doodzonde zijn wanneer het Huis
van Weezenhof door dit project sneuvelt. Binnenkort hebben we verkiezingen. Het is dan
het juiste moment om bij de politieke partijen aan de vele bellen te trekken. Een actie van
de Weezenhoffers, ja zelfs van Dukenburg als
geheel, is meer dan gerechtvaardigd. Er zijn
immers al heel weinig ontmoetingsplekken
in ons stadsdeel. Zeker geen die zo goed door
vrijwilligers wordt gerund als het Huis van
Weezenhof. Hoe krijg je in de toekomst nog
vrijwilligers als je hun plannen op deze manier
laat sneuvelen?
Tenslotte merkte ik op dat er veel enquêteformulieren werden ingevuld. Ik denk dat deze
enquête een succes wordt. Het bewijst hoezeer
de Weezenhoffers met hun wijk zijn begaan.
Wat zal de uitkomst van de enquête zijn, en
wat zijn de vervolgstappen? Ik ben benieuwd.
Met veel dank aan Kees Teeken
Tekst: Janwillem Koten. Foto’s: Peter Saras
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Dag van de armoede in Dukenburg
zen in Nijmegen. Maria gaf hulpverleners diverse tips hoe zij mensen met armoede kunnen
herkennen en helpen. Veel mensen schamen
zich dat zij in de armoede verkeren. Dit geeft
problemen bij het herkennen van arme mensen. Velen van hen verkeren in een spiraal naar
beneden waar zij vrijwel niet uitkomen. Vaak
staan zij onder voortdurende stress die slecht is
voor de gezondheid en tot allerlei kwalen kan
leiden. Een ongezonde levensstijl en gebrek
aan onderdak zijn oorzaken van ziekten. Er is
veel tact bij de hulpverlening nodig. Men moet
proberen de gelijkwaardigheid bij de hulpgesprekken te bewaren. Om een goed beeld te
krijgen van het leven van arme mensen raadde
zij de hulpverleners aan het beleefhuis te bezoeken.

Ralf Embrechts
Wethouder Petra Molenaar (in blauw) wordt ondervraagd op de bijeenkomst in de Ontmoetingskerk

Hoewel Nederland een rijk land lijkt, zijn er
grote groepen die het niet zo goed hebben.
Steeds meer mensen hebben te doen met
armoede. De stijging van de energieprijs
brengt veel mensen in de koude. Men schat
dat in Nederland ongeveer 1,2 miljoen mensen in armoede leven.

herstelcafé voor de cliënten van de voedselbank, waar zij ook kleren kunnen laten verstellen. Verder biedt men steun en advies als er
financieel iets misgaat. In de kerk worden ook
regelmatig bijdragen gevraagd om de voedselbank te helpen financieren.

Ongeveer 1 op 7 doet beroep op de overheid
voor hulp en schuldsanering. Veel mensen
schamen zich ervoor deze hulp te vragen. Bovendien is ons systeem van bijstand en extra
steunregelingen erg ingewikkeld, zodat je hulp
nodig hebt om met de veelheid aan formulieren je recht te krijgen. De situatie in Nijmegen
is iets gunstiger, maar ook in onze stad waren
vorig jaar 6800 huishoudens met geregistreerde problematische schulden, Dat is zeven procent van alle huishoudens. Vandaar dat men
onlangs is gestart met de campagne Geldzorgen? Laten we erover praten.

Het lag voor de hand dat de Ontmoetingskerk
een centraal punt bij de Dag van de armoede
zou worden. Deze dag werd mede georganiseerd door Stip Dukenburg, Bindkracht10 en
Quiet Nijmegen. De Dag van de armoede werd
geopend door wethouder Petra Molenaar, de
wethouder met de portefeuille armoedebestrijding. Een belangrijke opmerking van haar was
dat wat betreft de armoedebestrijding Nijmegen het redelijk goed doet in vergelijking met
veel andere gemeenten. Maar het kan altijd beter, vandaar deze armoededag in Dukenburg.
Naast de activiteiten in de Ontmoetingskerk
waren er ook in het wijkcentrum diverse activiteiten, zoals workshops, theaterscenes uit
het gewone leven, mindfulness voor minima,
sporten met de buurtsportcoach en activiteiten
om de veerkracht te vergroten.

Ontmoetingskerk

Gelet op de aard van Dukenburg mag men
verwachten dat armoede hier meer voor komt
dan in andere stadsdelen. De Ontmoetingskerk
heeft zijn missie in ons stadsdeel begrepen. Hij
zet zich in voor mensen die in de armoedeval
zijn geraakt en hulp nodig hebben. Ook gezinnen met kinderen, waarvan de ouders laag
betaalde banen hebben, kunnen in armoede
leven. De kerk biedt een breed spectrum aan
diensten bij de armoedehulp aan. Belangrijke
dienstverlening is onder andere de huisvesting
van de voedselbank en het leveren van vrijwilligersdiensten om deze markt goed te laten
lopen. Daarnaast is er nog een Kappers- en
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Centraal punt

Maria van den Muijsenbergh

Er waren twee grote voordrachten in de Ontmoetingskerk. Hoogleraar Maria van den
Muijsenbergh hield de eerste toespraak. Die
ging over het herkennen en omgaan met arme
mensen en het herkennen van de gezondheidsrisico’s die arme mensen door de armoede
vaak hebben. Maria van den Muijsenbergh is
in deze zorg goed thuis. Zij heeft als huisarts
regelmatig medische zorg gegeven aan daklo-

De tweede spreker was Ralf Embrechts die er
op wees dat de laatste tijd de kloof arm-rijk
steeds dieper is geworden: ‘Wist u dat in het
rijke Nederland 1 op de 13 mensen in armoede verkeert en dat 1 op de 8 kinderen zonder
ontbijt naar school gaat?’ Ralf kan het weten,
want hij is directeur van de Maatschappelijke
Ontwikkelingsmaatschappij Tilburg. Hij verzint concrete oplossingen voor hardnekkige
maatschappelijke problemen. De belangrijkste mededeling van Ralf was dat niet alleen
kwetsbare mensen vaak arm zijn, maar dat
ieder van ons bij tegenslagen op de bijstand
en de voedselbank aangewezen kunnen zijn.
Hij vertelde over een welvarende bedrijfsleider die door een samenloop van ongelukkige
omstandigheden zijn baan verloor en na drie
jaar op de voedselbank was aangewezen. Het
zijn vaak de oudere werklozen die dit lot treft,
want geen groep wordt meer gediscrimineerd
dan senioren. Ouderen leven de laatste jaren
van hun werkzame leven van de bijstand en
de voedselbank totdat zij pensioen krijgen.
Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn
ouderen een verstoten groep. Ook zzp’ers werken vaak voor een hongerloon, zoals de losse
arbeiders vroeger. Denk aan de vele mensen
werkzaam in de bekende blokkendozen waarin
goederen voor internetverzending klaar staan
die daarvoor een hongerloontje krijgen. Ons
sociale systeem is zeer complex, met een ingewikkelde formulierenbrei. Een alleenstaande
moeder moet voor het regelen van bijzondere
bijstand bij meer dan twintig ambtenaren zijn
voor hulp. Ook mensen met geestelijke problemen, beginnende dementie of ernstige handicaps moeten een beroep doen op de gemeente.
Zij komen vaak in een hoogoplopende schuldencrisis met veel stress terecht, waardoor ze
de Dukenburger - december 2021

Terugblik op het nare jaar 2021
Tijdens het weekend van 31 oktober
was ik voor het bezoek aan de
familiegraven in mijn geboortestreek
Zuid-Limburg. Daarbij reed ik door
Gulpen en Valkenburg. Hoewel veel van
de ellende is opgeruimd, zijn de sporen
van de wateroverlast op allerlei vlakken
nog goed zichtbaar. Veel feestelijkheden
zullen er bij de jaarwisseling hier niet
zijn dacht ik.

Voorlichtingsstands in de Tuinmaker

nog minder weerbaar zijn. De gemeente tracht
met de actie: Geldzorgen? Laten wij erover
praten hier vroegtijdig een regeling te treffen.
Ook Stip kan bij het vragen voor schuldhulp
en andere voorzieningen een belangrijk aanspreekpunt zijn. Niet alle mensen zijn zelfredzaam. Soms moet men bij grote nood een
beroep op anderen doen, hoe pijnlijk dat ook
wordt ervaren.
Tot slot vertelde Ralf over zijn project Quiet.
Dat is een armoede-glossy die als tegenhanger van Quote wordt uitgegeven. Met dit blad
weet Quiet op innovatieve wijze hulpaanbiedingen te werven.

Stands

In de Tuinkamer van de kerk was de mogelijkheid bij verschillende stands voorlichting te
krijgen. Ik sprak onder anderen met mensen
van Bindkracht10 die hulp bij de formulierenbrigade bieden. Verder waren er stands van het
Huis van de Compassie, de stichting Mawteni,
de schuldwegwijzer en andere. Huishoudelijke spullen en kleding bestemd voor de Klaasmarkt gingen voor een zacht prijsje over de
toonbank voor mensen die dat nodig hebben.
De dag werd feestelijk omlijnd, waarbij de
Vincentiusvereniging gezonde hapjes en koffie en thee presenteerde. Ikzelf genoot van de
warme falafel-balletjes die ik ook wel eens bij
een kraam nam, wanneer ik trek had toen ik
in het Midden-Oosten werkzaam was. Het was
een leuke herinnering. Al met al was deze Dag
van de armoede in Dukenburg zeer geslaagd.
Tekst: Janwillem Koten
Foto’s: Jacquelien van den Boom
de Dukenburger - december 2021

Trouwens, zo dacht ik verder, voor heel
Nederland is dit geen plezierig jaar
geweest. Ik denk dan allereerst aan de
misère van de corona epidemie, die
ons land buitengewoon in ongerede
bracht, waarbij de tegenstellingen
tussen groepen in de samenleving op
onaangename manier toenamen.
In september hoopte men nog dat
tegen het einde van het jaar de
crisismaatregelen verder zouden
kunnen worden geschrapt, zodat we
onbelemmerd de feestdagen zouden
kunnen vieren. Het tegendeel is echter
het geval. De vierde coronagolf neemt
in alle hevigheid toe. Het ergste moet
nog komen. In veel opzichten kan men
de overheid onnodig traag handelen
verwijten.
Verder is gebleken dat de gevolgen van
de ziekte veel ernstiger zijn dan men
dacht. COVID-19-symptomen blijven
een jaar na het begin van de ziekte nog
bestaan, zelfs bij sommige personen
met een milde vorm. Vrouwelijk geslacht
en obesitas waren de belangrijkste
oorzaken voor langdurige klachten. Veel
mensen kunnen daardoor ook niet snel
aan het werk. Dat betekent trekken van
de bijstand voor veel gezinnen.
Of alles nog niet erg genoeg is zijn
onlangs de kosten voor gas en die van
het dagelijkse leven drastisch omhoog
geschoten. De lonen houden die stijging
van de kosten van levensonderhoud
niet bij. Vooral de ouderen zijn getroffen
door deze geldontwaarding en het
uitblijven van de indexatie. De vrees
van veel ouderen, vroeger ‘oud is arm’,

komt weer terug. Vele senioren kunnen
nauwelijks meer rond komen, laat
staan een feestje vieren bij Kerstmis en
Nieuwjaar. Zorgen nemen toe.
Hoewel de tijd voor veel mensen
zorgelijk is, is niet alles zo zwart als het
lijkt. We zijn nog steeds een welvarend
land dat de ergste klappen van de
economische crisis kan opvangen. Onze
gezondheidszorg behoort nog steeds
tot de allerbeste van de wereld. Dat is
dus reden om dankbaar voor te zijn.
Ook de coronavaccinatie, weliswaar niet
volmaakt, heeft veel mensen tegen de
coronaziekte beschermd.
In Meijhorst hebben we verder een heel
mooi winkelcentrum gekregen.
Kortom, we mogen blij en dankbaar
zijn dat we in Dukenburg en Nederland
wonen. Zeker als je ons vergelijkt
met andere landen, zelfs die in onze
omgeving. Met dit voorrecht van
Nederlander te zijn wens ik u toch een
goede jaarwisseling toe. Tevens wens
ik voor u dat 2022 een beter jaar zal
worden.
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.

Een nieuw millennium
De eerste jaren

JIP geïntroduceerd. Het was een nijlpaard. Dit
figuurtje zou de educatieve mascotte worden
van alle kinderzwemlessen en het waterwennen voor peuters en kleuters. Het concept was
ontwikkeld door Sportfondsen Nederland en
uitgerold over alle Sportfondsenbaden in Nederland.
Aan het figuur JIP was de nodige merchandise
gekoppeld, zoals badcapes, handdoeken, knuffels, zwemtassen en zelfs cd’s met kinderliedjes. Regelmatig was JIP ook aanwezig bij de
zwemles en het diplomazwemmen. Sportfondsen Nijmegen had een pak van het nijlpaard
aangeschaft dat roulerend in de drie accommodaties gebruikt werd. Een lesgever kroop
dan in het pak en liep rond bij zwemlessen of
bij het diplomazwemmen. Om in zo’n pak te
lopen was geen sinecure. In het pak kreeg je
het behoorlijk warm, zeker met de heersende
temperatuur in de zwemzaal. Een extra moeilijkheid was dat de persoon in het pak moeite
had in evenwicht te blijven tijdens het lopen.
Dit vanwege de vorm van het pak.

Bij de overgang van 1999 naar het jaar 2000
was er niets vreemds gebeurd. Menigeen had
dit gedacht, zoals computers die bij de overgang naar de nieuwe eeuw het niet meer zouden doen. Niets van dit doemscenario gebeurde. Op 2 januari 2000 opende het zwembad
weer als vanouds.
Het zwembadteam bestond anno 2000 uit
twintig zeer enthousiaste medewerkers. Het
aanbod van zwemactiviteiten was onveranderd. Ook het ontwikkelen hiervan ging door.
Men kon nog steeds terecht voor onder andere zwemles voor de allerjongsten tot dagelijks
watergymnastiek bij de senioren. Maar ook
stonden aquasporten, recreatief zwemmen en
zwemmen voor zwangeren op de lijst van activiteiten. Inmiddels was de belangstelling bij
50-plussers groot om zich te bekwamen in het
leren of verbeteren van de zwemslagen. In samenwerking met Bureau Sportontwikkeling
van de gemeente Nijmegen werd een speciale
introductiecursus ontwikkeld. Hierbij kon men
op een gezellige manier en onder deskundige
leiding de zwemvaardigheid aanleren of verbeteren.
Het zwembadteam bleef ook nu nadenken over
het ontwikkelen van nieuwe ideeën, zoals een
hammanmiddag tijdens de VrouwenNatinee
en oliebollen bakken voor de bezoekers op de
voorlaatste dag van het jaar. Belangrijk was
wel dat de efficiency van alle activiteiten goed
moest zijn. Met drie zwembaden in dezelfde
organisatie werd bijvoorbeeld gekozen om één
zwembad open te houden tijdens de zomervakantie en zwemlessen en aquasporten te stoppen. De belangstelling hiervoor was laag, de
gemiste lessen werden uiteraard vergoed. Ook
tijdens feestdagen, zoals Kerstmis, Pasen en
Pinksteren, bleef één zwembad geopend: het
grootste, namelijk Sportfondsen West. Hierdoor was het makkelijker medewerkers van de
andere twee gesloten zwembaden in te zetten.
Met dit roulatiesysteem werd voorkomen dat
altijd dezelfde mensen met feestdagen moesten werken.

JIP op bezoek

Merchandise

Verfraaiing

In 2003 werd bij Sportfondsenbad Dukenburg
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Naast de leuke aanvulling met JIP bij de

zwemlessen en diplomazwemmen zou nu de
saaie achterwand van het instructiebad kleurrijker en vriendelijker moeten worden. Na enig
zoeken wie de opdracht kon uitvoeren, viel het
oog op twee jonge kunstenaressen uit Wijchen.
Op locatie werden leuke ideeën opgedaan en
werd gekozen voor een afbeelding waarin
verschillende dieren voorkwamen op land en
in het water. JIP werd hierin ook afgebeeld.
Tevens konden de geschilderde figuren ook
educatief gebruikt worden. Op 18 april 2003
werd de wandschildering onthuld door toenmalig PvdA-wethouder Paul Depla, de huidige
burgemeester van Breda. Na ruim achttien jaar
verfraait de wandschildering nog steeds deze
achterwand.

Fraaie achterwand

Onderzoek

Regelmatig werd onderzoek gedaan naar
klanttevredenheid. Als afstudeeropdracht is
door een student commerciële economie van
de HAN in 2002-2003 onderzoek gedaan naar
klanttevredenheid bij de bezoekers van de drie
Sportfondsenbaden. Naar aanleiding van dit
onderzoek is een beleidsplan 2003-2006 geschreven.
Voor Sportfondsenbad Dukenburg kwamen
enkele interessante gegevens uit het onderzoek
naar voren. Bezoek bestaat voor 81 procent
uit vrouwen. 55 procent van het bezoek is 55
jaar en ouder. En 93 procent van de bezoekers
komt minimaal één keer per week zwemmen.
Van de bezoekers vindt 61 procent de kwaliteit
goed en 11 procent zeer goed. 27 procent vindt
het redelijk en 0,9 procent vindt het slecht. Het
gemiddelde kwaliteitscijfer, op een schaal van
1 tot 5, kwam voor Sportfondsenbad Dukenburg uit op 3,83, een cijfer dat aardig overeenkwam met de twee andere Nijmeegse Sportfondsenbaden.
Tekst: Wil Rengers
Foto’s: zwembad Dukenburg
de Dukenburger - december 2021

Joodse oorlogsslachtoffers

Paul Willem Charles
Francois Drukker
Afgelopen mei verscheen het boek
Voor Joden verboden. Hoe de Joodse
gemeenschap uit Nijmegen verdween
1940-1945 van de hand van stadgenoot
Frank Eliëns. In de komende uitgaves
van de Dukenburger nemen we een van
de geschreven portretten uit zijn boek
op, besteden wij aandacht aan een aantal levensgeschiedenissen van Joodse
Nijmegenaren en Joden die in Nijmegen
ondergedoken waren of wilden onderduiken en het slachtoffer werden van het
nazibewind. Dit keer staat Paul Willem
Charles Francois Drukker centraal.
Paul Willem Charles Francois Drukker werd
op 14 december 1900 in Nijmegen geboren
als zoon van Markus Alexander Drukker en
Marie Friederike Traub. Hij vestigde zich in
de zomer van 1921 in Nijmegen, komende
vanuit Utrecht, en woonde in 1942 aan de St.
Annastraat 168. Hij was met zijn broer Joseph procuratiehouder van de gerenommeerde
Maurits Drukker’s Meubileerinrichting NV
aan de Lange Burchtstraat.
Paul Drukker werd al vroeg een actief lid van
de NSB en hij was korte tijd secretaris van de
lokale afdeling (groep 71), een functie die hij
in 1933 wegens drukke werkzaamheden moest
opgeven. Hij werd opgevolgd door jhr. A.F.H.
Just de la Paisières.
Drukker werd bij de grote razzia op 17/18
november 1942 gearresteerd en overgebracht
naar Westerbork. Daar werd hij twee dagen
later weer vrijgelaten. Als een van Musserts
uitverkorenen werd hij overgebracht naar het
Joods Tehuis Doetinchem, beter bekend als
Villa Bouchina. Op 27 februari 1943 werden
daar de eerste bewoners verwelkomd: Jo Spier,
zijn vrouw Tineke Spier-van Raalte en hun drie
kinderen Simcha, Selina en Ancona, Abraham
Spetter en Paul Drukker. Laatstgenoemde
werd door directeur Spanjaard omschreven als
‘goedich doch eenigermate nerveus’.
Het verblijf in Villa Bouchina was echter van
korte duur. Op 17 april ontving Spanjaard
een telegram van de Joodse Raad in Amsterdam, waarin stond dat de heren Spier, Spetter
en Drukker en mevrouw Ancona zich direct
moesten melden bij de Zentrallstelle für Judische Auswanderung in die stad. Ze keerden
daarvan terug met de mededeling dat ze zich
de Dukenburger - december 2021

Systeemkaart Joodse Raad van Paul Willem Drukker

op woensdagochtend 21 april moesten melden
in de Hollandse Schouwburg in Amsterdam, de
verzamelplaats voor Joden die werden overgebracht naar Westerbork. Zo ging het ook met
de ‘beschermelingen’ uit Villa Bouchina. Paul
Drukker werd op transport gezet naar Theresienstadt en van daaruit overgebracht naar
Auschwitz om daar op 9 maart 1944 vermoord
te worden.
Op 14 maart 1946 richtte de vertegenwoordiger Nijmegen van het Nederlands Beheersinstituut zich per brief tot zijn opdrachtgever met
de mededeling dat ‘ondanks herhaalde aanschrijvingen’ de heren T. van Marken (Nijmegen) en F. Feits (Baarn) niet bereid waren gelden en effecten van hun vriend Paul Drukker
in te leveren. Hun weigering werd ingegeven
door de nadrukkelijke opdracht van Drukker
om, wanneer hij niet uit gevangenschap zou
terugkeren, de bezittingen over te dragen aan
diens verloofde, mevrouw VerschuurCapüs.
De vertegenwoordiger adviseerde nu de effecten en gelden middels een gerechtelijke procedure op te eisen en de procedure in handen
te leggen van de bewindvoerder, notaris W.G.
Weier in Nijmegen, die daartoe op 18 maart
1946 opdracht kreeg.
Weier schakelde de Nijmeegse advocaat mr.
D.J. Kroeskamp in, die de zaak aanhangig
maakte bij de arrondissementsrechtbank in
Utrecht. Tegelijkertijd bleek dat de erven
Drukker en zijn verloofde in gesprek waren
om ervoor te zorgen dat de bezittingen terug
zouden komen bij de familie. De bewindvoerder had om niet aangegeven redenen moeite
met deze gang van zaken. De zaak werd nog
complexer toen de verloofde zich tot de Raad

voor het Rechtsherstel richtte met het verzoek
tot afgifte van een verklaring dat zij de rechtmatige erfgename van haar verloofde zou zijn.
Het is niet duidelijk wat er vervolgens gebeurde. Feit is dat er zes jaar (!) later nog steeds
geen oplossing in zicht was. In maart 1952
maakte de bewindvoerder de balans van de
bezittingen op. Daaruit blijkt dat er zich meubelen van Drukker bevonden in de magazijnen
van de meubelzaak van de firma Drukker, de
schoenfabriek Robinson en thuis bij mevrouw
VerschuurCapüs. Verder werd gesteld dat de
heren P. Hekking in Nijmegen, F. Feits in Baarn
en mevrouw VerschuurCapüs, respectievelijk
ƒ 1500, ƒ 6000 en ƒ 1500 in bewaring hadden
genomen. De verloofde verklaarde dat er geen
sprake kon zijn van een vordering, omdat haar
verloofde zijn gehele vermogen aan haar geschonken zou hebben. De heer Feits ontkende
geld in bewaring te hebben gekregen. De bewering dat Feits tevens voor ƒ 16.000 effecten
gekocht zou hebben, klopte volgens hem niet:
hij had voor ƒ 10.000 aan effecten gekocht.
Verder was er een vordering van ƒ 5000 op
de heer F. Postelmans in Breda. Die stelde het
bedrag weliswaar in ontvangst te hebben genomen ter bewaring, maar hij weigerde het terug
te geven omdat de Belastingdienst het bedrag
niet had opgeëist. Daarom zag hij geen reden
het terug te storten. Ten slotte was er een vordering op de heer H. Karel, wiens vermogen
onder beheer was gesteld, voor het in bewaring
nemen van een racefiets van Drukker.
Uit de stukken blijkt niet hoe de bewindvoering haar beslag heeft gekregen.
Tekst: Frank Eliëns
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VERGETEN VERLEDEN
JAAROVERZICHT STAD

Nijmeegsche gebeurtenissen in 1939
Burgemeester Steinweg 10 jaar in functie - Goffert gereed gekomen - Electrificatie lijn
Nijmegen-Arnhem - Verbetering Graafsche bruggen - Mobilisatie en distributie
Op zaterdag 30 december 1939 plaatste
de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche
Courant zijn gebruikelijke jaaroverzicht.
Het vulde bijna twee krantenpagina’s, in
totaal 4101 woorden. Op deze pagina’s staat
hieruit een selectie. Bij de tekst in de krant
stonden twee foto’s, op deze pagina’s staan
er negen.
Gedurende de laatste jaren was er telkens weinig
gelegenheid in het overzicht melding te maken van
gebeurtenissen, die voor de stad Nijmegen een buitengewone verandering beteekenden. Het jaar van
de opening der Waalbrug maakte daarop een uitzondering. En als wij thans overzien, wat het jaar 1939
ons gebracht heeft, dan is er reden tot verheugenis,
maar evenzeer reden tot droefheid. Konden wij vorig jaar nog het overzicht aanvangen met de opmerking, dat het leven in onze stad kalm en gelijkmatig
was voortgegleden, thans zouden wij dit geenszins
durven beweren. Het jaar 1939 heeft duidelijk aangetoond, dat deze wereld zoo klein is geworden door
de technische vorderingen, dat schokkende gebeurtenissen overal haar invloed doen gelden. Temeer is
dit natuurlijk het geval, wanneer die gebeurtenissen
zich zoo dicht in onze nabijheid af spelen, als thans
het geval is. Een nieuwe oorlog is uitgebroken in
Europa en dat bemerken wij dagelijks!
EEN ONZEKERE TOESTAND
Minder dan ooit is er thans reden, een beschouwing te wijden aan de gemeentelijke huishouding,
aan de financieele omstandigheden, want niemand
kan op het oogenblik voorspellen, hoe de ontwikkeling van alles, dat daarmede samen hangt, wel zal
zijn. Jammer genoeg, want het jaar 1939 had zulk
een veelbelovend begin. Na de September-crisis,
die in de internationale politiek geheerscht had in
1938, begon zich het vertrouwen te herstellen. Het
gevolg was, dat er een periode van vooruitgang in
het zicht kwam. Ook voor onze stad. Dat bleek wel
duidelijk uit de pas deze maand behandelde gemeente-begrooting voor 1940, die gebaseerd was
op de omstandigheden van vóór den oorlog. In geen
jaren had die begrooting er zoo gunstig uit gezien
Maar nu? De groote verandering, die sedert September van dit jaar is ingetreden, heeft alles op losse
schroeven gezet. Wij moeten afwachten en inmiddels hopen op verbetering. Maar men zal begrijpen,
dat het op het oogenblik geen enkel nut heeft, zich
over te geven aan bespiegelingen.
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Bijeenkomst in Villa Belvoir vanwege de geëlectrificeerde spoorlijn Nijmegen - Arnhem. Een van de
sprekers was minister van Verkeer en Waterstaat
Albarda. (Foto: Fotopersbureau Gelderland)

Burgemeester Steinweg. (Foto: Atelier Bron)
DE BURGEMEESTER GEHULDIGD
Gedurende 1939 zijn tal van verdienstelijke ingezetenen gehuldigd in verband met het feit, dat zij
een jubileum vierden. Eén jubileum was er dit jaar,
dat wij ongetwijfeld in de eerste plaats mogen noemen: Het jubileum van den burgemeester, den heer
J. A. H. Steinweg. Op 23 October was het tien jaren
geleden, dat de heer Steinweg zijn functie van burgemeester der gemeente Nijmegen aanvaardde. En
hoezeer de burgemeester zich in de tien jaren van
zijn werkzaamheid te dezer stede bij iedereen gezien heeft gemaakt, hoeveel waardeering men algemeen voor hem en voor hetgeen hij tot stand bracht,
koestert, bleek wel heel duidelijk bij de spontane
huldiging, die hem op 23 October ten deel viel.
Spontaan was het, en daardoor juist het schoonste
bewijs voor den heer Steinweg van de gevoelens,
die de Nijmeegsche burgerij hem toedraagt.
DE SPOORLIJN NIJMEGEN—ARNHEM
Toen de Nederlandsche spoorwegen voor den dag
kwamen met hun plannen tot electrificatie van het
zg. middennet, gevoelde men het te dezer stede terecht als een ernstig bezwaar, dat het eindpunt van
het net te Arnhem kwam. De spoorwegverbindingen met het Westen hadden toch al eens aanleiding

tot klachten gegeven en van meer dan één zijde was
tot uitdrukking gebracht, dat men het gevoel had,
dat Nijmegen achter werd gesteld. Op den minister
van Waterstaat en de directie der N.S. werd thans
aandrang uitgeoefend, teneinde gedaan te krijgen,
dat ook de lijn van Arnhem naar Nijmegen geëlectrificeerd zou worden. Verschillende vooraanstaande stadgenooten hebben zich veel moeite getroost
en het verheugend resultaat is geweest, dat op 18
Februari de mededeeling kwam, dat de besprekingen succes hadden opgeleverd. Natuurlijk. met dat
succes was de spoorlijn nog niet meteen geëlectrificeerd, maar spoedig werd begonnen met de werkzaamheden, die zeer voorspoedig verloopen zijn.
Op het oogenblik is men zoover, dat de proefritten
kunnen beginnen en met ingang van den zomerdienst, in Mei 1940, zal Nijmegen volledig aan het
middennet worden aangesloten. Dat is een bijzonder belangrijke vooruitgang, waarover wij ons niet
genoeg verheugen kunnen.
DE DERDE MAAND
Al een paar jaar is er geijverd voor een vliegveld
bij Nijmegen. Men zal zich daarover wel een en
ander herinneren. Het plan, dat tenslotte het meest
voor verwezenlijking in aanmerking kwam, was
dat van de oprichting van een vliegveld te Elst. In
Maart stelden B. en W. den raad voor, een bedrag
van f 75.000 te voteeren als bijdrage in de kosten
van aanleg. Dit voorstel is door den raad goedgekeurd, maar wij zullen vermoedelijk nog wel eenigen tijd geduld moeten oefenen, voordat wij het
eerste vliegtuig hier zullen zien landen.
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de gemeente een nieuwen Blauwen Steen aan. Deze
steen werd op de Groote Markt geplaatst en daarmede had de stad weer een herinnering aan het verleden terug gekregen. Intusschen werd elders besloten, zeer veel steenen te gaan leggen, want de Woningvereeniging Nijmegen ging uitvoering geven
aan haar voornemen, een aantal nieuwe woningen
te bouwen. Vivat Noviomagum had zich tegen dien
tijd opgemaakt om den verjaardag van de Waalbrug
te gaan vieren. Dat geschiedde op geanimeerde
wijze en het was verheugend, dat deze jaarlijksche
gebeurtenis niet vergeten werd voor de zeer belangrijke gebeurtenis, die reeds duidelijk haar schaduw
vooruit begon te werpen. Maar daarvoor moest het
eerst Juli worden. Op 16 Juni werd opgericht het
comité voor ontwikkeling en ontspanning, ten behoeve van de grenstroepen. Na de mobilisatie is dit
comité gereorganiseerd, waarna de actie met verdubbelde kracht werd voortgezet. In het laatst van
Juni, toen er groote droogte heerschte, kwamen er
tal van boschbranden voor, speciaal onder Groesbeek.
Een autobus rijdt via de brug in de Graafseweg over de spoorlijn naar Venlo richting Keizer Karelplein.
VERBETERING GRAAFSCHE BRUGGEN
De twee bruggen in den Graafschen weg verkeerden al jaren lang in een miserabelen toestand en
voor het zeer drukke verkeer, zoowel het interlocale van en naar den Bosch, als het locale, waren zij
allerminst geschikt. Stagnaties waren aan de orde
van den dag en een wonder mag het genoemd worden, dat er zoo weinig ongelukken zijn gebeurd. Op
22 Maart had de aanbesteding voor de verbetering
plaats. In Augustus werd met de werkzaamheden
begonnen en geleidelijk is er thans te zien, hoe deze
bruggen in 1940 zullen worden. Het duurt nog wel
een tijdje, voordat het werk gereed zal zijn, maar
wij hebben nu toch de zekerheid, dat er een grondige verbetering tot stand komt.

Huize Belvoir, gebouwd in 1906 in opdracht van
margarinefabrikant Anton Jurgens. In de volksmond stond de villa hierdoor beter bekend als ‘de
botterfloot’. Het pand werd bij de bevrijding in september 1944 volledig verwoest.
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PARKAANLEG BIJ BELVOIR
B. en W. toonden opnieuw, oog te hebben voor
de eischen der aesthetica, toen zij in April een begin
lieten maken met den aanleg van een park rond Belvoir, dat gemeentelijk museum zou worden. Het gemeentebestuur heeft bij zijn werkzaamheden tot bevordering van de schoonheid van Nijmegen steeds
den krachtigen steun van verschillende vereenigingen. Een goede daad van een aantal jongelui was,
dat zij zich beschikbaar stelden om als gids dienst te
doen, ten bate van het vreemdelingenverkeer.
EEN NIEUWE BLAUWE STEEN
De Nijmeegsche Handelsvereeniging vierde haar
40-jarig bestaan en in verband hiermede bood zij

OPENING VAN DE GOFFERT
De laatste dagen van de maand Juni en het begin
van Juli stonden geheel in het teeken van de komende opening van het stadspark de Goffert. Zoo werd
op 30 Juni meegedeeld, dat een van de toegangslanen den naam van den burgemeester, den heer
Steinweg, zou dragen, in verband met de groote
verdiensten, die deze had voor de tot stand koming
van het park. En nadat dan in de eerste dagen van
Juli nog te Nijmegen de jaarvergadering had plaats
gevonden van de Ned. vereeniging van gasfabrikanten, brak voor deze gemeente een der belangrijkste
dagen van 1939 aan: Acht Juli. Op dien Zaterdagmiddag verzamelden zich tal van genoodigden op
de tribunes van het Goffert-stadion. Daar kwam
Z.K.H. Prins Bemhard, daar waren de commissarissen der Koningin in Gelderland en Limburg, de

Het leggen van de nieuwe Blauwe Steen in juni 1939. (Foto: Fotopersbureau Gelderland)
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Zeer veel belangstelling was er ook voor de opvoering van „De vroolijke vrouwtjes van Windsor”
van Shakespeare, zoodat er enkele extra-avonden
gegeven werden. Het weer was wel gunstig, op een
enkele uitzondering na zoodat het openluchttheater
prachtig werd ingewijd. Op 19 Juli werd het Goffert-comité door den burgemeester ontbonden en
daarbij werden heel wat welverdiende huldebetuigingen geuit.

Prins Bernhard opent het Goffertstadion. Hij is omringd door verkenners/padvinders en welpen.
burgemeester van Nijmegen en zeer veel andere autoriteiten. Met eenige kernachtige toespraken werd
de Goffert voor geopend verklaard. Er volgde een
grootsche demonstratie van de Nijmeegsche jeugd,
waarbij in het bijzonder het optreden van de padvinders, wien door den Prins de hordenroep werd
afgenomen, enthousiasme verwekte.
In het kader van de Goffert-feesten werd in „De
Vereeniging” de Almitento geopend en in Belvoir
het kunstmuseum. De Almitento was een prachtig
blijk van middenstands-energie, een keurig opgezette tentoonstelling met veel inzenders. Het pu-

bliek bleek deze geste buitengewoon op prijs te
stellen. Dat werd wel bewezen door het drukke bezoek. Er kwamen bijna 17.000 belangstellenden en
de samenwerkende organisaties konden dus op een
groot succes bogen. Van de Goffertfeesten noemen
wij voorts den sportdag, die door 30.000 menschen
werd bijgewoond en waarop velerlei takken van
sport beoefend werden. Op 10 Juli had de aanbieding plaats van het geschenk van de Nijmeegsche
schooljeugd. Gedurende den ganschen zomer is het
stadspark een trekpleister van beteekenis geweest,
zoowel voor stadgenooten, als voor vreemdelingen.

Damesgroep van de Gooische Katholieke Wandel Sport Vereeniging ‘Vivo’ uit Hilversum op de vierde dag
van de 29e Vierdaagse op het parcours van 40 kilometer. (Foto: Fotobureau Gazendam, collectie KNBLO)
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DE VIERDAAGSCHE
De vrienden van de wandelsport hadden in den
loop van het jaar meermalen in angst gezeten, omdat
er kans was, dat de Vierdaagsche Afstandsmarschen
geen doorgang zouden hebben. Dit bleek evenwel
niet het geval te zijn. In de laatste week van Juli
was de tijd voor de Vierdaagsche aangebroken. Het
aantal deelnemers was weliswaar beduidend minder
dan vorige jaren, tengevolge van het weg blijven
van zeer veel militaire formaties, maar 3800 wandelaars leverden toch een zeer belangrijk contingent
op. En de stemming op deze Vierdaagsche was weer
uitstekend, al miste men den trommelslag van de
soldaten-deelnemers wel, al miste men ook noode
hun specifieken humor. In verband met de beperktere medewerking van het departement van defensie
moesten ook verschillende technische veranderingen aangebracht worden, maar dat bleek geenszins
een bezwaar op te leveren. De Vierdaagsche 1939
was een succes, waarmee eens te meer bewezen
werd, hoezeer Nijmegen en de wandelsport in één
adem genoemd mogen worden. Prins Bernhard
kwam ook een kijkje nemen.
SANEERING OUDE STAD
De oude binnenstad, het zorgenkindje van de gemeente, bleef in treurigen toestand verkeeren. De
commissie tot saneering (S.O.S.) die uit de burgerij
was gevormd en die de volle medewerking van de
stedelijke autoriteiten had, schreef een prijsvraag
uit voor de beste oplossing van het vraagstuk. In de
laatste dagen van Juli werd bekend gemaakt, dat een
plan, ingediend door de architectenfirma Grandpré
Molière, Verhagen en Kok was goedgekeurd. Hierin werd een geschikte oplossing aangewezen, doch
het probleem is thans daarvoor de noodige gelden
beschikbaar te krijgen, Gedurende den oorlog in
Europa zal er, naar wij vreezen, verder niet veel van
komen.

Onder voorzitterschap van C.A.P. Ivens nodigde
S.O.S. architectenbureaus uit deel te nemen aan een
prijsvraag. De maquette toont het winnende ontwerp van de heer Verhagen, dat op 28 februari 1940
aan de gemeenteraad werd aangeboden.
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28 AUGUSTUS: MOBILISATIE
De internationale toestand was steeds meer gespannen geworden, zoodat de regeering van Nederland het noodig achtte, voorbereidingen te treffen,
teneinde op alle mogelijkheden een passend antwoord te kunnen geven. De voormobilisatie werd
afgekondigd en kort daarop volgde de algemeene mobilisatie. Niettemin was de stemming in de
stad, hoewel natuurlijk geenszins opgewekt, toch
geenszins neerslachtig. Natuurlijk, het was onaangenaam, dat zoo velen de stad moesten verlaten om
het vaderland te dienen, maar algemeen heerschte
de meening, dat ons land voor een mogelijk conflict
gespaard zou blijven. Gelukkig is deze opvatting
tot nu toe juist gebleken. Maar intusschen duurt de
mobilisatie al weer vier maanden en de afwezigheid
van zoo talrijke mannen heeft reeds haar invloed
doen gevoelen. Het leven is er voor zeer veel gezinnen niet gemakkelijker op geworden, integendeel.
Geen wonder dus, dat weldra acties werden ingezet
tot steun aan de gezinnen van gemobiliseerden en
tot het brengen van ontwikkeling en ontspanning
voor militairen. Maar in dit opzicht is nog lang niet
genoeg gedaan, daar zal men het zeker over met ons
eens zijn. Voor 1940 wacht in dit opzicht een belangrijke taak.
Spoedig na den 31-sten Augustus, een dag, waarop ditmaal geen Koninginnefeest gevierd werd,
werd begonnen met de uitreiking van de nood-distributiekaarten. Dat gaf even bezwaren, maar intusschen is de regeling door den distributiedienst,
onder leiding van den heer W. Evers, perfect geworden, zoodat Nijmegen in dit opzicht waarlijk een
voorbeeld geeft.
DE NIEUWE VEEMARKT
Een veel eenvoudiger karakter, dan oorspronkelijk de bedoeling was, kreeg door den oorlog de
opening van de nieuwe overdekte veemarkt. Toch is
dit een gebeurtenis van beteekenis geworden op 14
September, want de groote tentoonstelling van vee
ging door en heel wat menschen uit de omgeving
kwamen op bezoek. Er zijn bij de eigenlijke opening en later bij de Geldersche koffietafel heel wat
hartelijke woorden gesproken. Verheugend was het,
dat behalve het gemeente-bestuur van Nijmegen
ook de commissaris der Koningin in de provincie
Gelderland, die zelf niet aanwezig kon zijn, vertegenwoordigd was door het Statenlid van Koeverden. Ook de populaire burgemeester van Lanschot
uit den Bosch ontbrak niet bij deze gebeurtenis.
Geen wonder trouwens, waar mr. van Lanschot een
deskundige genoemd mag worden op het gebied
van veemarkten. De zeer waardeerende woorden,
die hij sprak, waren ongetwijfeld van groote beteekenis bij deze gebeurtenis.
Niet slechts kreeg Nijmegen een nieuwe veemarkt, twee dagen later was het feest op de Nijmeegsche veiling, waar twee ruime nieuwe hallen
in gebruik konden worden genomen. Ook voor
deze openingsplechtigheid bestond zeer groote belangstelling. Dit was op 16 September, doch in den
nacht van 15 op 16 had zich op het station te Nijmegen een langdurige nachtwake afgespeeld, waaraan
slechts een beperkt aantal personen deelnam. Hier
wachtte men namelijk op de aankomst van den specialen trein, die 500 Nederlanders uit Zwitserland
huistoe bracht. Urenlang heeft men op het station
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Gemobiliseerde soldaten in een barak op het erf van boerderij de Diervoort, Staddijk Nijmegen.
moeten wachten, terwijl de berichten omtrent de
vorderingen van den trein in het Duitsche grensgebied uit bleven. Gelukkig konden de vele wachters
tenslotte een bloedverwant of vriend begroeten, die
met veel moeite in het vaderland terug keerde.
Het station stond enkele dagen later opnieuw in
het middelpunt der belangstelling, omdat in verband met het eeuwfeest der Ned. Spoorwegen in de
vestibule een bescheiden, doch smaakvolle versiering was aangebracht. De spoormenschen te Nijmegen kregen in dien tijd de gelegenheid, met het feest
mee te leven door de voorstelling van de jubileumrevue te dezer stede bij te wonen.
DE KERMIS GING NIET DOOR
Geen wonder was het, dat de gebruikelijke kermis in de eerste week van October werd afgelast.
Toch hebben de Nijmeegsche zakenmenschen speciaal de eigenaars van caférestaunts en theaters, getracht, tenminste iets vau de feestvreugde te doen
leven. Zij organiseerden in verband hiermede de
Ronde van Nijmegen. Voor zoover valt na te gaan,
is dit initiatief zeker een succes geweest, zij het misschien voor den een wat meer, dan voor den ander.
Een groote tegenslag was echter, dat juist voor den
eersten Zondag van de maand een rijverbod voor
auto’s was afgekondigd, teneinde het benzineverbruik te verminderen. Daardoor zijn zeer velen uit
de omgeving weg gebleven en dat was heel goed
te bemerken. Het is zeker een opluchting geweest,
dat eenigen tijd geleden het bedoelde verbod werd
opgeheven.
Nog een andere actie werd krachtiger opgezet, namelijk de O. en O.-actie. Het was dringend noodig,
de militairen in den omtrek, die door het Haagsche
hoofdkwartier in den steek werden gelaten, wat ontwikkeling en ontspanning te bieden. Verschillende
feestelijke avonden werden georganiseerd, die een
succes waren. Den laatsten tijd zoekt men zijn taak
echter meer in het veraangenamen van het verblijf

ln de kantonnementen. In dit opzicht valt, zooals
wij reeds in den aanvang van dit overzicht opmerkten, nog zeer veel te doen.
DE WAAL STOND HOOG
Sedert October heeft de Waal twee maal ernstig
overlast gebracht voor de bewoners van de kade
en voor de scheepvaart. Bij de eerste, vrij abnormale stijging — veel vroeger, dan men verwacht
had — duurde het ongerief betrekkelijk kort. De
tweede periode van was had ernstiger gevolgen, in
het bijzonder voor de omgeving van de stad. Ook
daar zijn wij echter door heen gekomen. Voor de
scheepvaart was het hooge water wel lastig, maar
veel schade veroorzaakte het toch niet, aangezien
het verkeer op de rivier sedert September toch sterk
verminderd was.
In verband met de militaire maatregelen werd op
1 November de gedeeltelijke staat van beleg afgekondigd, die in Nijmegen slechts een heel klein deel
van het gemeentelijk gebied omvat. Voorts herinneren wij er nog even aan, dat de politie de inlevering
van alle vuurwapens vorderde, hetgeen ook verband
hield met den toestand.
Op 29 November had de uitreiking plaats van de
distributiestamkaarten, een gebeurtenis, die zeer
vlot verliep. Zooals men weet, zijn deze kaarten
thans nog niet noodig ter verkrijging van gedistribueerde artikelen. Een geheel ander onderwerp —
echter ook een gevolg van den toestand — is de tentoonstelling van Egyptische kunst, die eind November in Rijksmuseum G. M. Kam werd geopend. Dit
hield verband met het feit, dat de oorspronkelijke
inhoud van het museum veilig moest worden opgeborgen. De gebeurtenissen van de maand December
liggen nog te versch in het geheugen, dan dat wij
hierover iets behoeven te zeggen.

Samenstelling: René van Berlo
Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Lustra, lustrums
2022 wordt een belangrijk lustrumjaar voor
meerdere actievelingen die beroepsmatig of
als vrijwilliger werkzaam zijn in Dukenburg. En natuurlijk lustra in het privéleven
van stadsdeelbewoners. Maar niet alles zal
uitbundig gevierd kunnen worden. Desondanks hierbij een mix aan feitjes uit 2017.
Vijf jaar terug rolde het huis-aan-huis-magazine Hallo!Nijmegen vers van de pers en werd
het geplaatst op het internet. RAN-Media/Ber
Pas is de uitgever. De redactie van de Dukenburger weet dat Ber Pas met zijn gezin enige
tijd in Dukenburg woonde. Ondanks zijn verhuizing naar de overkant van de Waal komt
Ber Pas met het blad twaalf keer per jaar in
ons stadsdeel ‘over de vloer’. Met in nummer
11-2021 maar liefst negen pagina’s over het
(Groot-)Winkelcentrum Dukenburg. De hangende bloemenpracht aan de straatlantaarns
rondom het winkelcentrum werd overigens
voorjaar 2017 voor het eerst aangebracht. In
2022 voor de vijfde keer?

Hangende bloemenpracht bij Winkelcentrum
Dukenburg

De Vlechting in Zwanenveld draaide al volop
toen medio april 2017 de Horizon in Meijhorst
officieel geopend werd. Beide locaties zijn gebouwd voor beschermd wonen en hebben hun
bestaan ruimschoots bewezen. Leerlingen van
de basisscholen in beide wijken worden regelmatig betrokken bij activiteiten in interieur en
tuin van de behuizingen.
En ja, in dezelfde lentemaand was er nog
hoop dat het toen recent en grotendeels afgebrande Winkelcentrum Weezenhof snel weer
opgebouwd zou worden. Desnoods met noodwinkels. Onlangs, bijna vijf jaar later, zijn er
‘echte’ plannen en tekeningen gepresenteerd.
Eerder in 2016/2017, toen ons stadsdeel Sara
dan wel Abraham zag, bleek uit een rondgang
onder de bewoners van Weezenhof dat er een
belangrijke gezamenlijke wens was: een mo22

Speelplaats WOEFF in Tolhuis

gelijkheid – dus ruimte – om alle bewoners uit
de wijk, jong en oud, te kunnen ontmoeten.
Hier in één lange regel samengevat, terwijl
er ook langdurig veel water door Maas, Waal
plus M-W-kanaal stroomde. Na afwachten,
onderhandelen en creatief nadenken kwám
deze ruimte er. Het Huis van Weezenhof heeft
haar bestaan intussen meer dan bewezen, maar
is op geen enkele manier in de bovengenoemde nieuwbouwplannen van gemeente en projectontwikkelaar opgenomen. En dát steekt
de vrijwilligers en gebruikers van het bruine
barakeiland in de desolate vlakte van wat eens
het winkelcentrum was. Begrijpelijk, er zal
vanuit het huis gevochten moeten worden om
het voortbestaan.
De honden die regelmatig hun speelplaats
WOEFF in Tolhuis bezoeken, mogen in september symbolisch vijf kaarsjes uitblazen op
de verjaardagstaart van kluiven en brokjes.
Of vieren ze hun eerste lustrum met een echte
hondenvoetbalwedstrijd?
In oktober 2017 werd voor een select gezelschap een proef gehouden met één Big-Bangklok onder de Dukenburgse kanaalbrug naar
Lankforst en Zwanenveld als je uit de stad
komt. Dit handjevol mensen kon de immense klok horen en zien, overig Dukenburg niet.
Toch wezen de stadsdeelbewoners als één
mens het plan van vier oude Engelse kerk-

Verbrand Winkelcentrum Weezenhof

Burgemeester Bruls opent Huis van Weezenhof

klokken langs het water finaal áf. Waar zijn de
klokken gebleven?
Intussen was er een proef gestart met Dar-medewerkers die in heel Dukenburg zwerfvuil
gingen opruimen, voorzien van elektrische
bakfietsen. Een half jaar later bij de evaluatie
van de test, bleek dit een toppertje. De bakfietsen sieren intussen dagelijks het straatbeeld in
onze wijken. Helaas is de plaag zwerfvuil nog
altijd niet verdwenen.
Door brasserie Zusje in Lankforst werd het
plan voor de bouw van een serre/terras gelanceerd. Die aanbouw is er gekomen, maar brasserie Zusje werd niet lang daarna tapasrestaurant ’t Zusje! Met gasten van heinde en verre
een succes te noemen.
Tenslotte werd in december vijf jaar geleden
gestart met het project nul op de meter in de
wijk Meijhorst. In december 2022 is het wellicht de moeite waard om bewoners naar hun
ervaringen en/of belevenissen te vragen. Uiteraard mogen deze Meijhorstenaars ook zelf iets
sturen naar de redactie: info@dedukenburger.
nl, of een afspraak maken voor een gesprekje
met één van onze redacteuren.
Tekst: Hette Morriën
Foto’s: Jacqueline van den Boom
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WINTER IN DE OVERASSELTSE EN HATERTSE VENNEN

Foto’s: Toon Kerssemakers

Populaire muziek luisteren
Ontdek en herontdek populaire muziek! Hoor leuke anekdotes
bij sommige artiesten en/of liedjes. De volgende onderwerpen
komen aan bod:
- Jaren ‘40-’50
- Jaren ‘60 en ‘70 en ‘80
- Chansons
- Schlagers
- Nederlandstalig
- Luisterliedjes
- Covers
- Country
Workshop, 9 wekelijkse lessen; € 50,=
Lestijd: Vrijdag, 11.00-13.00 uur
Startdatum: 11 maart 2022
Cursusleider: Ronald v.d. Logt
Kunstbeschouwing en kunstgeschiedenis
Volgens de oud-Griekse dichteres Sappho is wat mooi is, ook goed.
Marlene Dumas lijkt, in haar grote vierluik First People, te spelen
met het idee van mooi en lelijk. In deze cursus draait het om de
vraag wat mooie en wat lelijke kunst is en of een schilderij of een
beeldhouwwerk mooi moet zijn of dat het ook mag verontrusten en
verafschuwen.
Workshop, 6 wekelijkse lessen; € 35,=
Lestijd: Maandag, 13.30-15.30 uur
Startdatum: 10 januari 2022
Cursusleider: Henk Achten
Oriëntatie op uw culturele, klassieke reis
Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit mijn tot nu toe gemaakte
groepsreizen, maakt u kennis met klassieke bouwwerken, kunststromingen, beelden en zelfs hier en daar de geologie van een
gebied. Kortom: in deze workshop kunt u van tevoren een gedegen
algemene basiskennis ontwikkelen om de bezienswaardigheden
van uw reis beter te kunnen doorgronden en te waarderen.
Workshop, 6 wekelijkse lessen; € 35,=
Lestijd: Vrijdag, 11.15-12.45 uur
Startdatum: 14 januari 2022
Cursusleider: Ron Milder
Meer horen over klassieke muziek
In het nieuwe jaar vervolgen we de cursus “Meer horen over
klassieke muziek”. Opnieuw komen verschillende componisten en
stromingen voorbij zoals we die kennen uit de klassieke muziek.
Voorkennis is niet nodig; je kunt gewoon inspringen en genieten
van al het mooie dat er is op het muzikale vlak.
Workshop, 6x 2-wekelijkse lessen; € 35,=
Lestijd: Woensdag, 14.00-16.00 uur
Startdatum: 19 januari 2022
Cursusleider: Dick van Eck
Nederlandstalige poëzie
Bent u geïnteresseerd in de poëzie en wilt u uw horizon verbreden?
U hoort en leest over bekende en onbekende dichters en de
geschiedenis vanaf de 19e eeuw. We kijken niet al te veel naar de
taaltechnische kant maar vooral naar de gevoelsmatige kant.
Wellicht schrijft u hierna zélf ook een mooi gedicht!
Workshop,
7x 2-wekelijkse lessen; € 40,=
Lestijd: Vrijdag, 10.00-12.00 uur
Startdatum: 14 januari 2022
Cursusleider:
Debby Hertsenberg

Voor actuele informatie kijk op we
Android Tablet of Telefoon Gevorderden Ronald van de Logt
U kunt vragen stellen over allerlei onderwerpen die u tegenkomt bij
gebruik van tablet / telefoon zodat u er nog beter mee leert omgaan.
Cursussen, beide 10 lessen; jaarcursusprijs
Startdatum / Lestijd: Maandag 10 januari 2022, 11.00-13.00 uur
Startdatum / Lestijd: Dinsdag 11 januari 2022, 11.00-13.00 uur
Android Tablet of Telefoon Beginners
Ronald van de Logt
U leert hoe u alles op uw apparaat goed instelt, het het beste kunt
bedienen, bestanden moet overzetten, apps uit Playstore installeren.
Cursus, 10 lessen; jaarcursusprijs
Startdatum / Lestijd: Woensdag 12 januari 2022, 11.00-13.00 uur
iPad of iPhone Gevorderden
Ronald van de Logt
U kunt vragen stellen over allerlei onderwerpen die u tegenkomt bij
gebruik van iPad / iPhone zodat u er nog beter mee leert omgaan.
Cursus, 10 lessen; jaarcursusprijs
Lestijd / startdatum: Donderdag 13 januari 2022, 11.00-13.00 uur
Eenvoudige videobewerking
Joop Cuijten
Heeft u een film opgenomen met bijv. een digitale fotocamera of
smartphone, dan kunt u na deze workshop de film bewerken, op
uw smart TV bekijken of delen via YouTube. Onderwerpen die o.a.
aan bod komen: film monteren; filmpjes samenvoegen; teksten,
foto’s, muziek of aftiteling toevoegen; overgangen maken.
Workshop, 6 wekelijkse lessen; € 35,=
Startdatum / Lestijd: Maandag 10 januari 2022, 13.15-15.00 uur
Digitale fotobewerking Beginners
Joop Cuijten
U leert alles over de bewerking van digitale foto’s met programma
Picasa 3. De volgende onderwerpen komen aan bod: opslaan;
afdrukken; verbeteren c.q. manipuleren; digitale albums en fotocollages maken; filmpresentaties maken.
Workshop, 6 wekelijkse lessen; € 35,=
Startdatum / Lestijd: Dinsdag 11 januari 2022, 13.15-15.00 uur
Startdatum: 11 januari 2022
Windows Beginners
Joop Cuijten
We gaan er van uit dat de computer helemaal nieuw is voor u.
Voorkennis is niet nodig. Om voldoende profijt te hebben van de
cursus is het gewenst om thuis over een computer te beschikken
waarop Windows 10 is geïnstalleerd.
Cursus, 10 wekelijkse lessen; jaarcursusprijs
Startdatum / Lestijd: Dinsdag 11 januari 2022, 15.15-17.00 uur

Wij wensen u
mooie feestdagen
maar vooral een
gezond 2022 toe!

Ons kantoor bevindt zich in Wijkcentrum Dukenburg,
Meijhorst 70-39, lokaal 1.24 (eerste verdieping).
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.
Onze jaarcursusprijzen variëren tussen de € 60,= en € 100,=.
De workshopprijs is afhankelijk van het aantal lessen.

Bezoek aan en/of inschrijven op kantoor
a.u.b. alleen ná telefonische afspraak!
U kunt bij ons alléén met pin betalen!

ebsite: www.staad.nl

Tel.: 024 - 344 4157

Hatha Yoga
NIEUW!
We zoeken in de yogales verbinding tussen het lichaam, gevoel
en denken. Een yogales bestaat uit verschillende houdingen en
een korte eindontspanning. De houdingen zorgen voor lenigheid,
kracht en balans.
Zonder iets te willen bereiken of presteren, geniet je van de fysieke
ervaringen, word je je bewust van de adem en kom je meer in het
hier en nu. Het laat je jouw grenzen verkennen en verleggen.
Cursus t/m het einde van dit cursusjaar; jaarcursusprijs
Lestijd: Dinsdag, 10.45-11.45 uur, wekelijks
Startdatum: 11 januari 2022
Cursusleider: Debby van Winden
Staad Koor
Het StAAD Koor is een gezelligheidskoor, dat ruim 40 leden telt.
Het repertoire is divers: Nederlands-, Frans-, Duits- en Engelstalige
liedjes. We zingen meestal 3-stemmig! Nieuwe leden zijn van harte
welkom, met name tenoren!
We verzorgen ook optredens, bijv. tijdens de StAAD Kerstmiddag.

Cursus, 10 repetities; € 25,= (data conform vastgesteld schema)
Lestijd: Woensdag, 13.45-16.00 uur
Startdatum: 12 januari 2022
Cursusleiders: Gerrit Vos & Jan van Egmond
Bridge Beginners
U start bij de basis en u leert spelenderwijs - met de kaarten
in de hand - de spelregels. Deze zijn echt simpel en makkelijk
te leren! Kom meedoen en u beleeft een gezellige en
uitdagende middag!
Cursus, 15 wekelijkse lessen; jaarcursusprijs
Lestijd: Vrijdag, 13.30-15.30 uur
Startdatum: 14 januari 2022
Cursusleiders:
Hetty Heiming en Betty v.d. Aa
Biologie 2
In de workshop behandelen we uitvoerig de nieuwste inzichten op
het gebied van plantkunde, ecologie, afweer en voeding. Tijdens
de lessen gebruik ik zelf samengestelde PowerPoint-presentaties
met o.a. animaties, filmpjes en overzichten.
Workshop, 9 wekelijkse lessen; € 50,=
Lestijd: Dinsdag, 09.00-11.00 uur
Start: 11 januari 2022
Cursusleider: Catleen Menheere

Mail: staaddukenburg@gmail.com

VACATUREMELDING StAAD
Vanuit een sociaal belang biedt StAAD in en voor Dukenburg
zinvolle vrijetijdsbesteding aan. Wij brengen mensen bij elkaar die
op verschillende gebieden gezamenlijk actief willen zijn met mensen
die hun kennis en vaardigheden willen delen en onderhouden. Wij
doen dit in een open en vertrouwde omgeving zonder winstoogmerk.
Alle functies bij StAAD worden door vrijwilligers verricht.
In verband met het aanstaande vertrek van één van de bestuursleden zoekt StAAD op korte termijn:

EEN SECRETARIS
De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de
organisatie. Zijn/haar taken zijn onder meer:
- Schrijven van brieven of andere stukken namens de stichting.
- Archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften
van verzonden brieven.
- Maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen.
Binnen het team StAAD-Special zijn we op zoek naar twee nieuwe
leden. De taken van de leden van het team StAAD-Special bestaan
uit het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met
het organiseren van ontmoetings- en themabijeenkomsten.
Wilt u meer informatie over één van deze functies, dan wel bent u
hierin geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met het bestuur
van StAAD: staaddukenburg@gmail.com.
MEDEDELINGEN
StAAD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
letsel en/of ziekte ten gevolge van deelname aan onze cursussen,
workshops of presentaties.
De geplande feestelijke Kerstmiddag op vrijdag 17 december a.s.,
georganiseerd door het StAAD-Special Team, is geannuleerd.
De volgende bijeenkomst staat vooralsnog gepland op 28 januari.
Het thema is ‘Noord Griekenland’, presentatie door Ron Milder.

Gezien de onzekere situatie rondom het coronavirus dient u
er rekening mee te houden dat de vermelde startdata van alle
cursussen, workshops en/of presentaties nog verschoven of
geannuleerd kunnen worden.
De vraag of activiteiten van StAAD definitief zullen doorgaan is
sterk afhankelijk van maatregelen die door de Overheid worden
genomen om de Corona-crisis te beteugelen.
We vragen hiervoor uw begrip. U wordt tijdig geïnformeerd.

VUURWERK

(TOEN HET NOG MOCHT)

Foto’s: Jacqueline van den Boom

Op verhaal komen met…
… Jack, Elise en Meriam. Zij bezochten de
Dukenburger-redactie, namens de leden van
de tienkoppige Nijmeegse Vertelkring Het
Vijfde Seizoen.
In de buitenwereld stráálde tijdens het gesprek
een novemberzon, bij een tot twaalf graden
oplopende temperatuur. Afstervend bladgroen
lichtte op in talloze schakeringen geelbruin,
oranjerood en zelfs paars/bijna zwart. Een
lust voor het oog. Bovendien toepasselijk:
Het Vijfde Seizoen verwíjst naar deze gouden
herfstdagen. Het Vijfde Seizoen is voor ons
land een prachtiger bijnaam voor de nazomer
dan Ouwewijvenzomer. En levert boeiende
verhalen op voor een verteller, het hele jaar
door. Soms is muzikale omlijsting een welkome aanvulling ter verrijking van de sfeer.

Boeiend vertellen

Dat kunnen de leden van de vertelkring. Bestaande verhalen worden gelezen en bestudeerd om er een eigen vertelversie van te
maken. Jack vindt inspiratie in sprookjes,
Germaanse mythes en sagen. Die zijn er legio, klassiek en modern, liefst ook onbekend.
Er bestaan naast boeken websites met verhalen die de vertellers inspireren. Elise vindt of
brengt in haar bijdragen diepgang, de moraal
in een verhaal. Zelf schrijft ze ook, zeker als
er een reden/thema voor bestaat. Zo werd ze
gevraagd voor een vernissage, de opening van
een schilderijententoonstelling. Zij vond daarbij het verhaal van een Chinese boer die op een
bijzondere manier leerde schilderen.
Elk van de tien vertellers heeft een eigen voorkeur voor een bepaald type verhalen. Denk aan
spannende of humoristische verhalen, waargebeurde of ‘fantastische’ verhalen, verstilde of
juist nostalgische verhalen. Meriams voorkeur
gaat uit naar Russisch materiaal hoewel zij, als
Noord-Hollandse, ook Zuiderzeevertellingen
warm omarmt. Elise merkt op: ‘Als iemand
vraagt: “Kom je een verhaal voorlezen?”, dan
schiet ik in de verdediging. Wij lezen namelijk niet voor, maar vertellen uit het hoofd en
hebben daardoor voeling met de toehoorders.
Niet alleen kinderen reageren spontaan, ook
ouderen zijn soms interactief betrokken bij ons
optreden. Daar speel je dan op in.’

Vertel, vertel

Jack vervolgt: ‘Door zelf veel te lezen en als
vader wél voor te lezen, werd mijn interesse
de Dukenburger - december 2021

Van links naar rechts staand: Petra, Meriam, Lisette en Tom; zittend: Jack, Elise en Agnes

in vertellen geboren.’ Meriam: ‘Het is een uitdaging om het karakter in je verhaal een eigen
leven te geven.’ Elise: ‘Ingrediënten voor verhalen vind je feitelijk overal. En vertellen kan
ook overal, zelfs helemaal spontaan tijdens
een boswandeling. Of op speciale momenten, zoals verjaardagen en andere jubileums.’
Daarover gesproken, enkele verteladressen
van de vertelkring zijn de Bastei, het Huis
van Weezenhof, de Duivelsberg, scholen, de
Hortus Botanicus, het Marikenhuis, Open Monumenten-weekeinde, de Valkhofkapel, seniVrijdag 17 december: maak het mee,
het wordt weer mooi.
Aanvang: 19.45 uur.
Tuinkamer open: 19.20 uur.
Einde: tussen 21.30-21.45 uur.
In de donkere dagen van eind december
op donderdag 23, woensdag 29 en donderdag 30 december worden om 14.00
en 15.00 uur ook verhalen verteld in de
Mariënburgkapel. Vooruitkijkend naar
2022 heeft de vertelkring weer iets op
poten staan rond 20 maart: Wereldverteldag.

orenhuizen, de Mariënburgkapel. Hier passen
de Ontmoetingstuin en -kerk in Dukenburg
zeker bij.

Thuiskomen

En kijk, na een eerdere kennismaking met vertellers in de Ontmoetingstuin en -kerk, heeft
de vertelkring op 17 december de Tuinkamer
ter beschikking. Zes of zeven vertellers presenteren een langer of korter verhaal met het
thema Thuiskomen. Een onderwerp waaraan
heel breed handen en voeten gegeven zullen
worden. Eén van de vertellers verbindt de
verschillende verhalen met elkaar. Wilt u dit
meemaken? Meld u dan aan via vertelkringhet5eseizoen@gmail.com. De kosten zijn 5
euro, inclusief een consumptie in de pauze.
In verband met de RIVM-maatregelen zijn de
plaatsen beperkt. Dus, wie het eerst komt…
Let wel: uw QR-code wordt gecontroleerd en
overige geldende RIVM-regels worden gehandhaafd. Is de zaal vol of vindt u het prettiger om thuis te blijven, dan kan via Zoom de
voorstelling gevolgd worden. Ook hiervoor
graag e-mailopgave als boven.
Tekst: Hette Morriën
Foto: Vertelkring Het Vijfde Seizoen
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CULTUUR

Alfred Bernard Nobel

Nobelprijzen
Op 10 december worden hopelijk de
Nobelprijzen uitgereikt in de Zweedse
hoofdstad. De N-prijs kent verschillende
categorieën. Die voor Literatuur spreekt
deze stukjesschrijver het meeste aan. Zoals
de toekenning in 1999 aan het ‘omstreden
geweten van Duitsland’: Günter Grass.
Velen zullen gedacht hebben: ‘Die eer gaat
Günter weigeren!’, controversiële rebel
die de schrijver was. Maar G.G. werd
enorm geprezen om zijn oeuvre; zelfs in
één adem genoemd met Heinrich Böll. In
Nederland had Günter een familiaire band
met Adriaan Morriën. De schrijvers leken
uiterlijk best op elkaar. Hun schrijfstijl
niet, hun succes min of meer. Niet zo gek
als je bedenkt dat Günters overoveroma
dezelfde familienaam droeg als Adriaan.
Een andere oma in die familie overleed
in 1999. Vlak voor de Nobelprijzendag
van Günter. Als er iemand was die de
niet-bestaande Nobelprijs voor Eerlijkheid
verdiend zou hebben, dan was zij dat.
In haar lange bestaan - op twaalf jaar na
leefde ze een eeuw - vertelde ze niet één
leugentje om bestwil. Eerlijk zijn stond in

Adriaan Morriën
Günter Grass

gouden letters op haar lijf geschreven. Echter, een oude huisvrouw voor het voetlicht in
Stockholm? Ondenkbaar. En toch bestaan er
juweeltjes onder de doodgewone mensen. Die
doen de rotte appels van hun ras een beetje
vergeten. Rotte appelmensen? Geen misdadigers of zwendelaars, oplichters of ander tuig,
maar wel die mensen die met de verdiensten
van een ander gaan strijken. Die pronken met
andermans veren. Op de basisschool werd
eens een tekenwedstrijd gehouden. Twee klasgenootjes dongen mee met dezelfde inzending. Het ene meiske had de potloodtekening
helemaal zelf verzonnen. Het andere meisje
‘keek af’ en maakte hetzelfde stilleven, kleurde dat ook nog in. Natuurlijk won meisje
twee. Misschien ook vanwege haar gevreesde
brutaliteit. Er zijn tig voorbeelden hoe ook
volwassenen elkaar de krenten uit de pap
vissen. Ellenbogenwerk, onderdrukking door
haantjes of kippetjes de voorsten. Dat zal toch
hopelijk in de hoge regionen van het Nobelprijsparcours niet gebeuren? Laat die onderscheiding maar onbezoedeld blijven, zodat het
als een nobel gebaar verder kan bestaan.

• Alfred Bernard Nobel, Zweeds chemicus
en industrieel, vond in 1866 onder andere
dynamiet uit. Zijn bankrekening toonde 32
miljoen kronen toen Alfred op 10 december 1896 overleed. Testamentair moeten
van de kapitaalrente jaarlijks een scheidingen worden verleend aan hen die in
het betreffende jaar de mensheid groot nut
hadden verschaft.
• Günter Grass, overleden op 13 april 2015,
was literair actief. Hij kon ook prachtig
tekenen. G.G. roerde zich ook in de Duitse
politiek. Dit werd hem niet altijd in dank
afgenomen. Grass had een Duits-Kasjoebische achtergrond. Kasjoebisch is een West-Slavische taal die onder andere gesproken
wordt in het uiterste noordoosten van
Duitsland. Het lijkt op Pools, maar als je in
die streek bent, kan het zomaar gebeuren
dat een fietser op je vraag: ‘Waar komt u
vandaan?’, in bijna Nederlands antwoordt:
‘Ik wohn hier in het volgende dorf.’
• Adriaan Morriën, schrijver, dichter, essayist, vertaler en criticus vervaardigde
eveneens kort proza. Zeer verdienstelijk
was zijn rol als jurylid bij een waslijst aan
literaire prijzen van de stad Amsterdam.

Nieuwjaarsgedachte: Met Oud en Nieuw viert de wereld dat de datum verandert.
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Tekst: Hette Morriën. Foto’s: Wikipedia, Sanne Bakker en Jacqueline van den Boom

En toen was er licht
Een stichtelijk versje in een poesie-(eigenlijk poëzie-)album luidde: ‘Draag het licht
dat God je gaf in je beide handen. Zorg dat
steeds die kleine vlam stil en klaar blijft
branden. Laat haar schijnen in de nacht en
op donk’re wegen. Dan wordt deze kleine
vlam tot een grote zegen.’ Geschreven met
kroontjespen in een fraai handschrift met
naast het rijmwerk een plakpaatje, was dit
het mooiste in het poesieboekje van het
meisje met de stralende naam Elumen.
De boodschap is helder: gebruik je aangeboren talenten/gaven. ‘Stel je licht niet
onder de korenmaat’, is het toepasselijke
spreekwoord. Intussen is het poesie-album
weggezakt in de kleine geschiedenis. Ook
spreekwoorden zijn hedendaagse jongelui
niet aangeleerd. Daar moet men niet te
lichtzinnig over denken; er zijn handenvol
gezegdes over licht en lampen.
‘En toen was er licht’ komt uit Genesis
(1:3)/de Bijbel. Men mag aannemen dat
sinds het ontstaan van de wereldbevolking
de mens altijd behoefte had aan licht.
Zonlicht, alsmede het schijnsel van maan
en sterren waren al geschapen. Voor verlichting buiten en onder het dak boven hun
hoofd, moesten de mannen en vrouwen
van lichtjaren geleden creatief handelen.
Denk het beeld in van grotten; jagers in
berenvellen met hongerige gezinnen rond
de geschoten buit op een houtvuurtje. Dat
op zijn beurt in het donker warmte en licht
verspreidde. Met reuzenstappen door de
geschiedenis banjerend, is ook een schets
te maken van kaarsen in kandelaars en
kroonluchters die volop brandden tijdens
een bal in een spiegelende feestzaal; ruisende crinolines, lichtvoetige muiltjes. Wat
moet het romantisch geweest zijn in Parijs
(la ville lumière/lichtstad) bij de warmgele
gloed van die sierlijk uitgevoerde straatlantaarns op de boulevards of langs de Seine.
Alleen al de Moulin Rouge inspireerde
menig schilder tot olieverfschilderingen
met gebruik van avondrood, geel-oranje-goud. Uit die andere lichtstad – Eindhoven – verdween het wereldduister dankzij
de luciferindustrie. De Philips-gloeilampen

GLOW lichtfestival Eindhoven

gaven vervolgens de bijnaam extra glans.
Een andere eretitel voor Eindhoven, 55 jaar
geleden tijdens carnaval nog Geinhoven, is
Lampegat. Naast Parijs en Eindhoven zijn
er meer lichtsteden wereldwijd. Zonneschijn
en licht werden verder dikwijls bezongen.
Een aparte plek bekleedt Napels/Italië. Géén
lichtstad, maar via een winkelstraatje boordevol kerstspullen (verkoop gedurende het hele
jaar) bereik je de stadswijk Santa Lucia. Van
het gelijknamige liedje over ligging en belang
van de soms ernstig vervuilde maar gezegende Napolitaanse grond. Zeelieden uit de Baai
van Napels kunnen de oceaan oversteken naar
het Caribisch gebied om aan te leggen op het
onafhankelijke Bovenwinds eiland Saint Lucia. Er wonen iets meer eilanders op de rots
met de vorm van een mislukte oliebol dan dat
er Dukenburgers zijn.
Het peertje, koosnaam voor de klassieke
gloeilamp, is intussen historie. Na de spaarlamp namen meerdere moderne lichtbronnen
de verlichtingstaak over, ook in huis-tuin-en-keukengebruik. Led is langzamerhand een
begrip. Zijn we eenmaal daaraan gewend,
komt er natuurlijk iets nieuws. Laser (Light
Amplification by Stimulated Emission of Ra-

diation) heeft de toekomst volgens ontdekkers, onderzoekers en ontwikkelaars. Laser
voor autokoplampen of als techniek bij bijvoorbeeld oogheelkundige ingrepen. Werd
een staaroperatie nog niet zo lang geleden
uitgevoerd ‘met mes en vork’, nu is laser
veelgebruikt. Waardoor het licht in de ogen
van onszelf en onze medemensen lang kan
blijven branden. Het peertje dat zijn originele vorm en werking nog altijd vasthoudt
en zonder mopperen uitstraalt is Lampje,
het hulpje van Willie Wortel, belangrijke
Donald Duck-stripfiguren. Van Duckstad
naar Malmö is een ommelandse reis, want
waar ligt Duckstad? Malmö is een Zuid-Zweedse stad met een megahoge ‘dansende’ woontoren, de Twisted Torso. Op
13 december is daar, evenals in de rest van
Zweden, het vierhonderd jaar oude Sankt
Luciafeest. De Scandinaviërs beschouwen
de mythische Lucia als koningin van het
licht. Met kerkconcerten, optochten, witte
gewaden, rode sjerpen en kaarsenkronen,
gele saffraanbroodjes en pepperkakka herdenkt men deze dag, tevens het begin van
de kerstperiode. Vervolgens vindt op het
noordelijk halfrond de winterzonnewende
plaats (21-12-2021). Een enkeling zal er
in ons stadsdeel bij stilstaan, hoewel het
best een feestdag is: de zon komt terug.
Dit opent de deur voor nieuw leven in de
natuur als de koude voorbij is. Over kerst
gesproken: een apparaat dat je graag het
raam uit gooit, is de lichtwekker die rustgevende geluiden van een golvende zee of
het concert van lentevogels verspreidt bij
wisselende kleuren. Zo’n wake up light zat
natuurlijk in een kerstpakket!

Wanneer komt de feestdag waarop de wereld verandert?
de Dukenburger - december 2021
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Het CDA staat voor de wijken

Wijkgericht werken doe je samen!
Een stem op het CDA is een stem voor Dukenburg
16 maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen

Zorg voor elkaar

Bewonersonderzoek Dar
U doet toch ook mee?

Samen met uw gemeente zijn wij heel
benieuwd naar uw mening over de
werkzaamheden die wij in de gemeente
doen. Daarom voert onderzoeksbureau
Integron de komende weken voor ons het
bewonerstevredenheidsonderzoek uit. Door
dit onderzoek weten wij bijvoorbeeld hoe
u Dar als organisatie waardeert, hoe u de
dienstverlening ervaart en waar volgens u
verbeterpunten zijn.

Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt
u meer informatie? Neem dan contact op
met Integron via support@integron.nl.

Uitnodigingsbrief
Integron trekt uit alle postcodes een aselecte
steekproef. Deze bewoners ontvangen
een uitnodiging om deel te nemen aan het
onderzoek. Ontvangt u deze uitnodigingsbrief?
Wij waarderen het enorm als u meedoet en de
vragenlijst invult. Meedoen kan tot en met
12 december 2021. Alvast bedankt!
www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000
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Dukenburg in stukjes
LUNCHEN

FIETSTOCHT VREDE- EN VRIJHEIDSTUINEN

Ontmoetingstuin

Zaterdag 11 december
De projectgroep Elkaar Ontmoeten
probeert op allerlei manieren in contact te komen met wijkbewoners die
behoefte hebben aan meer contacten.
De afgelopen jaren is gebleken dat samen
iets eten een plezierige manier is om elkaar te ontmoeten. Daarom organiseren
we op zaterdag 11 december aanstaande
wederom een lunch-dag.
Die dag is er op verschillende plaatsen in
Dukenburg de mogelijkheid om samen
met andere mensen te lunchen. We starten om 12.00 uur.
Het is met name bedoeld voor mensen
die niet zo vaak de deur uit komen. Ken
je zo iemand, nodig die dan uit en geef je
samen op voor zo’n lunch. Maar ook als
je zelf denkt, dat zou ik wel willen, meld
je dan aan.
De maaltijden worden gratis aangeboden. Graag zien we je, of jullie. Je kunt je
aanmelden door een mail te sturen naar;
elkaarontmoetendukenburg@gmail.
com. Of neem telefonisch contact op
met: 06 42 89 47 19.

Groene plekken verbinden met kunst geïnspireerd op vrede en vrijheid. Daar is
afgelopen jaar op een achttal locaties in
Nijmegen aan gewerkt. Op 11 december
worden deze Vrede- en Vrijheidstuinen,
ontmoetingsplekken in acht wijken, geopend met een fietstocht langs alle tuinen
en de daar geplaatste werken.
Vanuit de Ontmoetingstuin in Meijhorst en
Educatieve Natuurtuin Goffert. De fietstochten van zeker 20 kilometer lang, met
pittig stukje Holleweg, beginnen om 14 uur.
Graag aanmelden.
Op initiatief van Stichting Kus maakten
deelnemers uit heel Nijmegen in een reeks
workshops schilderijen, teksten, foto’s en
andere kunstobjecten, met als onderwerp
persoonlijke vrede en vrijheid. Een deel van
het werk is in de acht tuinen geplaatst.
De tuinen zijn, ieder op eigen manier, een

belangrijke verbindende factor in hun wijk
en Nijmegen. Het gaat om de Educatieve
Natuurtuin Goffert, De Groene Schakel in
Grootstal, Land van Ooij, de Ontmoetingstuin in Meijhorst, de tuin rond het Pomphuisje van Kunstraffinaderij vlak bij het
Centraal Station, de Theetuin van Hortus
Nijmegen in Brakkenstein, Trainingscentrum Michi bij Park Staddijk, en de Wijkfabriek in de Wolfskuil.
In december is er een kleine expositie in
wijkcentrum De Ster in Lent. In januari
2022 volgt een grote tentoonstelling in Passage Molenpoort, eerste verdieping. In de
lente zijn er activiteiten in de verschillende
tuinen. Info: stichtingkus@gmail.com, telefoon: 06 18 19 43 93.
Tekst: Mariët Mensink
Foto boven: Jacqueline van den Boom
Foto onder: Marcel Blom

Ook als je een aantal mensen thuis wilt
ontvangen kun je je hier aanmelden.
Tekst: Harm Jan van der Veen
Foto: Jacqueline van den Boom
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Ont-moet-stoel
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GILBERT DE BRUIJN: PADDENSTOEL IN PARK STADDIJK

Wat is de natuur toch vindingrijk, creatief en tegelijk ook overwoekerend. Allerlei kleine wereldjes
zie je als je de moeite neemt om plat op je buik te
gaan liggen. Dan kun je deze paddestoel met schimmel zien. Het lijken wel honderden spelden die erin
geprikt zijn.
Thuis ga je het niet vinden, dus erop uit en bewonder de herfst met al zijn kleuren en vormen.
Tekst en foto: Gilbert de Bruijn

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR TAALCAFÉ EN KLIK & TIK-CURSUS
Lijkt het je leuk om mensen te helpen
met de Nederlandse taal? Of uitleggen
hoe een computer werkt? De Bibliotheek
Gelderland Zuid is op zoek naar vrijwilligers die in het Taalcafé in Wijkcentrum
Dukenburg of bij de Klik & Tik-cursus
in Bibliotheek Zwanenveld willen helpen.
Sinds 8 november 2021 vindt in Wijkcentrum Dukenburg (Meijhorst 70-39) het
Taalcafé plaats. Hier oefenen deelnemers
met het spreken van de Nederlandse taal.
In kleine groepjes en op hun eigen niveau.
Voor het Taalcafé is de bibliotheek nog op
zoek naar vrijwilligers die met de deelnemers willen oefenen. Elke week praten
jullie over een ander thema en doen taalspelletjes met elkaar. Het Taalcafé is elke
maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur in
Wijkcentrum Dukenburg.
Ook voor de Klik & Tik-cursus in Bibliotheek Zwanenveld zoekt de bieb nog vrijwilligers. Tijdens deze gratis cursus leren
deelnemers de basis die nodig is om met
een computer te kunnen omgaan. Ze leren
bijvoorbeeld hoe een toetsenbord en muis
werken en gaan het internet op. De Klik &
Tik-cursus vindt elke dinsdag van 13.00 tot
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15.00 uur plaats in Bibliotheek Zwanenveld
(Zwanenveld 90-98).
Wil je je graag inzetten om mensen taal- of digitaal vaardiger te maken? Meld je dan aan bij
Inge de Vries van de Bibliotheek Gelderland
Zuid via idvries@obgz.nl. Na een proeftijd
van vier weken ontvang je als vrijwilliger een
jaarabonnement van de bibliotheek.

De Bibliotheek Gelderland Zuid vindt het
belangrijk dat iedereen mee kan doen in de
maatschappij. Daarom zet de bibliotheek
zich in om mensen taal- en digitaal vaardiger te maken. Kijk voor meer informatie op
www.obgz.nl.
Tekst: Susan Bink, bibliotheek
Foto: Marcel Krijgsman
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EXTRA CORONAPRIK MOGELIJK IN BIEZEN

ONTMOETING?

Bewoners Aldenhof willen
meepraten over toekomst
van het ketelhuis
GGD-locatie Wijchen

GGD Gelderland-Zuid heeft de deuren
geopend van de locatie in De Biezen 1 – 3
voor vaccinaties. Deze plek was al in gebruik als testlocatie. Nu is het ook mogelijk om daar coronavaccinaties te halen.
De GGD verwacht een grotere vraag naar
vaccinaties in de regio door de extra prik
(boosterprik). De actuele openingstijden
van De Biezen zijn te vinden op www.ggdgelderlandzuid.nl.

Brief RIVM

Mensen die voor een extra prik (boosterprik) in aanmerking komen, ontvangen
hiervoor via het RIVM een brief. Daarna
kunnen zij via de website www.planjeprik.
nl, of per telefoon via nummer 0800 7070
een afspraak maken. Zij horen dan op welke
datum en tijdstip zij terecht kunnen. Voor
een eerste of tweede vaccinatie kan men alleen nog telefonisch een afspraak maken.

Route

De verkeersroute naar De Biezen is veranderd. GGD Gelderland-Zuid verwacht
daarmee de verkeersoverlast in de wijk De
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Biezen/Waterkwartier te beperken. De route naar en van De Biezen verloopt nu via de
Energieweg. Op het terrein staan verkeersregelaars om bezoekers de weg te wijzen.
Op het terrein zijn de routes voor het testen
en vaccineren apart aangegeven.

Vaccineren op andere plaatsen

Naast de vaccinatiemogelijkheid in De Biezen in Nijmegen prikt GGD GelderlandZuid ook op andere plaatsen in de regio.
Het is ook mogelijk om afspraken te maken
in Wijchen, Tiel en Culemborg.

Testen

Voor het testen op corona kunnen mensen
naar Tiel, Zaltbommel, Nijmegen en Culemborg. Hiervoor moet wel een afspraak
worden gemaakt via telefoonnummer 0800
1202, of via www. coronatest.nl.
Meer informatie over corona, het vaccineren en testen: zie www.ggdgelderlandzuid.
nl.
Tekst: Jan Scholten GGD Gelderland-Zuid
Foto: Peter Saras

Het bewonersplatform Aldenhof wil
graag meepraten over de toekomst
van het markante ketelhuis bij de toegangsweg van de wijk.
Het pand is nu nog in gebruik als kantoor
van woningcorporatie WoonGenoot. Per
1 januari gaat Woongenoot echter op in
‘grote broer’ Talis.
Communicatiemedewerkster
Jolanda
Zondag van Talis geeft aan dat nog niet
duidelijk is wat de toekomst van het
ketelhuis gaat worden. De oudste wijk
van Dukenburg kende de eerste jaren na
1967 al een niet succesvolle vorm van
stadsverwarming. Vanuit het ketelhuis
werd de hele wijk van warmte voorzien.
Dat was tenminste de bedoeling, maar
het werd geen succes. Het pand werd later omgebouwd tot kantoor.
Een ontmoetingsfunctie voor de wijk,
eventueel met een commerciële invulling in de vorm van horeca, zou een mogelijkheid kunnen zijn, denken sommige
bewoners. Graag willen bewoners hierover in gesprek met Talis. Dit is ook kenbaar gemaakt aan de woningcorporatie.
Tekst en foto: Toine van Bergen
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GENEALOGIE

DENK EN PRAAT MEE OVER ZWANENPARK
Denk en praat mee over de ontwikkelingen van Zwanenpark tijdens een onlinebijeenkomst op 7 december 2021. Het
thema is Verkeer & Parkeren. Doe mee
via www.zwanenpark.nl en schrijf u in
voor de nieuwsbrief om op de hoogte te
blijven.

Lezingen in Wijkcentrum Dukenburg
De Nijmeegse genealogische vereniging heeft een interessante reeks lezingen aangekondigd. Deze zullen weer
in Wijkcentrum Dukenburg, zaal
1.06B, worden gehouden.
Dinsdag 11 januari: De Gebroeders B.
door Steffi van den Oord.
Als de respectabele jonge weduwe Marianne trouwt met een van de gebroeders
B., weet ze nog nauwelijks iets van de
beruchte tweeling af. Frans en Jan Bosbeeck kunnen niet met en niet zonder
elkaar, en worden gezocht voor diefstal
en overvallen – tot ver over de grens.
Ze worden rijk maar zijn ook naarstig
op jacht naar maatschappelijk aanzien.
Steffie van den Oord kwam op het spoor
van dit waar gebeurde verhaal over twee
van de meest gezochte mannen van Europa, die de Grote Nederlandse Bende
aanvoerden.
Dinsdag 8 februari Trots op de opa’s
door Aarnout Mijling en Eric Sinninghe.
Beide heren deden een zoektocht naar
de verhalen van vier opa’s die tijdens de
Tweede Wereldoorlog in het Koninklijk
Nederlands Indisch Leger (KNIL) gediend hebben. De BirmaSiam-spoorweg
bleek hierin een centrale rol te spelen.
Majoor Aarnout Mijling en LuitenantKolonel b.d. Eric Sinninghe nemen u
mee in hun familieverhaal in het verre
Nederlands-Indië en de Jappenkampen.
Tekst: Janwillem Koten. Foto: Querido

34

Buurtgenoten worden van harte uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkelingen van Zwanenpark op de voormalige
ROC-locatie in Zwanenveld. Dit gebied
wordt door Ten Brinke en Slokker, de eigenaren van de locatie, ontwikkeld tot een
veelzijdige woonbuurt in een stadparkachtige setting. Op 30 september is het participatietraject afgetrapt met een startbijeenkomst
voor buurtgenoten. Slokker en Ten Brinke
willen alle aanwezigen hartelijk danken
voor hun bijdrage.
Op de website www.zwanenpark.nl staan
de informatiepanelen die zijn gepresenteerd tijdens de startbijeenkomst. Ook het
verslag en de meest gestelde vragen vindt u
hier. Kon u er niet bij zijn of heeft u aanvullingen? Stuur uw vragen, wensen en aandachtspunten voor Zwanenpark per e-mail
naar info@zwanenpark.nl.

Themabijeenkomst 7 december

Graag gaan de initiatiefnemers van Zwanenpark verder met u in gesprek tijdens themabijeenkomsten. De eerstvolgende thema-

bijeenkomst is op 7 december om 19.30 uur.
Ook de gemeente zal hierbij aanwezig zijn.
Vanwege de coronamaatregelen vindt deze
bijeenkomst online plaats via Zoom. Meer
informatie en de link naar de bijeenkomst
vindt u op de website www.zwanenpark.nl.
Aanmelden hoeft niet, maar is wel fijn voor
de organisatoren. Stuur daarvoor een mail
naar info@zwanenpark.nl.
Op de website kunt u zich inschrijven voor
de nieuwsbrief. U krijgt dan een herinnering en naderhand het verslag en de presentatie toegestuurd.
Begin 2022 vinden nog twee themabijeenkomsten plaats, hopelijk fysiek. Deze gaan
over de gebouwen, de openbare ruimte, het
groen, de maatschappelijke voorzieningen
en het woonprogramma. We sluiten af met
een slotbijeenkomst. Via de nieuwsbrief
ontvangt u hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.
Tekst: Kaj Bouman, namens Ten Brinke en
Slokker. Foto: Jacqueline van den Boom

GE(O)LOGENSTROOK EN GOEDGELOVIGHEID

Zoek de verschillen tussen hoe de 3Dbrug in de geologenstrook is voorgespiegeld en de werkelijkheid.
Quizvraag: Hoe groot is de man op de brug
zoals die was afgebeeld op het billboard?

Reken maar uit. De man op de werkelijke
brug is 1,78 meter.
Antwoord: ongeveer 2 meter.
Tekst en foto’s: Anja Strik
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UPDATE WIJKWARMTEPLAN ZWANENVELD

DE MOEITE WAARD

De redactie had een gesprek met Xiomara, bedrijfsleidster van Pronk,
cadeauwinkel in Winkelcentrum Dukenburg.
Het is een leer- en werkwinkel. De winkel is namelijk een samenwerking van
praktijkschool Pro College en de Stichting Van Hier Naar Daar. Pronk werkt
nauw samen met de praktijkschool waar
leerlingen op een fijne werkplek vaak
beter uit de verf komen dan in de schoolbanken. Xiomara vertelt dat er weer twee
tot drie leerlingen per dag aan het werk
zijn bij Pronk. Vanuit Pronk is de stap
naar een reguliere stage, vervolgopleiding of werkplek voor deze leerlingen
wat kleiner.

Sinds 2018 werken we met bewoners toe
naar een aardgasvrij Zwanenveld en
Lankforst-Noord in 2035. Net zoals in
Bottendaal en Hengstdal, stellen we met
bewoners een Wijkwarmteplan op.
In dat plan staat bijvoorbeeld welke alternatieven voor aardgas mogelijk zijn. Ook
staat erin welke stappen zijn gezet en hoe
we vanaf nu verder werken richting een
aardgasvrije wijk in de toekomst. Binnenkort delen we een eerste versie met u en zijn
dan benieuwd wat u ervan vindt.

Warmtenet?

Dit jaar is de geplande aanbesteding voor
de aanleg van een collectief warmtenet
voor Zwanenveld en Lankforst-Noord niet
doorgegaan. Dat is besloten omdat de betaalbaarheid niet gegarandeerd kon worden
en de (toekomstige) wetgeving niet is aangepast zoals we verwachtten. Daarom is het
nu niet mogelijk om een warmtenet voor
meerdere inwoners tegelijk te laten aanleggen.

Aardgasvrij

Toch gaan we verder. We hebben er vertrouwen in dat we de komende jaren kunnen blijven toewerken naar een betaalbaar,
betrouwbaar, duurzaam en regelbaar alternatief voor aardgas. Hoe en welke stappen
daarvoor genomen moeten worden, staat op
dit moment nog niet vast.

Hoe nu verder?

We werken aan een concept-Wijkwarmteplan waarin de situatie geschetst is op dit
de Dukenburger - december 2021

moment. De vervolgstappen zijn richtinggevend, maar nog vrij open. Binnenkort
bespreken we het plan samen met bewoners
van Zwanenveld en Lankforst-Noord. Zij
krijgen daarvoor nog een uitnodiging in de
bus. Als het plan daarna klaar is, kunnen
het college en de gemeenteraad in 2022 het
Wijkwarmteplan formeel vaststellen.

Nu al reageren?

Wilt u nu al iets aan ons kwijt? Of meer informatie over energie besparen? Spreek ons
dan tijdens een kop koffie bij onze locatie
Duurzaam wonen in Winkelcentrum Dukenburg. Dat kan elke dinsdag-, woensdagen donderdagochtend.
Ook kunt u mailen naar duurzaamwonendukenburg@nijmegen.nl of bel met Tom
Verhoef: 06 28 12 75 10.

Pronk biedt betaalbare cadeaus die afkomstig zijn van het Pro College, sociale werkplaatsen en van mensen met
een thuishobby, veel handgemaakt dus.
Pronk is gespecialiseerd in baby- en
kind-artikelen, duurzame producten,
woonaccessoires en Nijmegen-specialiteiten. Ook wat betreft horeca heeft
Pronk nogal wat. Er zijn zitjes voor het
gebruik van koffie of thee. En leerlingen
hebben op hun praktijkschool gezorgd
voor lekkere taarten, saucijzenbroodjes,
pasteitjes en soep (menu wisselt). Verder
verzorgt Pronk een was- en strijkservice.
Kortom, Pronk is absoluut de moeite
waard om er snel eens een bezoekje te
brengen!
Tekst: Peter van Kraaij
Foto’s: Peter Saras

Tekst: Tom Verhoef, gebiedsregisseur
Aardgasvrij Zwanenveld en Dukenburg,
gemeente Nijmegen
Foto’s: Jacqueline van den Boom
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BEWEGEN EN ZINGEN MET DUITS KORFBALTEAM
Op 10 oktober 2021 waren de bewoners
van zorgcentrum de Horizon in Meijhorst
uitgenodigd in de sporthal Meijhorst om
aanwezig te zijn bij een oefenwedstrijd van
het Duitse Nationale Korfbalteam. Dit team
speelde op deze dag een oefenwedstrijd
voor het Europees kampioenschap. Voor
die oefenwedstrijd had men de sporthal
voor twee uur afgehuurd. Daar hebben Horizonbewoners met het Duitse nationale
team beweegactiviteiten gedaan en afsluitend was er een optreden van de Schlager
Bruder met Duitse meezingers (Schlagers).
Tekst en foto: Martijn Arts, de Horizon

GROEN DOEN!

DOEN!

Meld
jouw
idee
aan!

H E B JI J E E N
GO E D I D E E V OOR
JOUW WIJK?
Een insectenhotel bouwen met kinderen? Plastic soep in je
wijk aanpakken? Minder stenen en meer groen?
Groen Doen! biedt hulp bij het organiseren en een startbudget
voor het uitvoeren van jouw idee.

AANMELDEN OF MEER WETEN?

Scan de QR-code of neem contact op met:
fleur@lentekracht.com of kleurrijkgroen@bureauwijland.nl

GROEN DOEN! IS EEN PROJECT VAN:
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Heeft u een idee om uw wijk te vergroenen? Wij kunnen
u helpen!
Groen Doen! is een samenwerking tussen Stichting Green
Challenges, Bureau Wijland en Lentekracht, met als doel
duurzame initiatieven van wijkbewoners in Nijmegen te stimuleren en ondersteunen. Wat centraal staat is diversiteit en
verbinding met elkaar en met de natuur. Samen kunnen we
uw wijk vergroenen en de bewoners met elkaar verbinden.
Voor elk initiatief is een budget van maximaal 1000 euro
beschikbaar. Voorbeelden van initiatieven zijn: een insectenhotel bouwen met kinderen, een moestuin beginnen, zwerfafval in je wijk aanpakken, een workshop biologisch koken,
of stenen vervangen voor groen.
Heeft u een idee? Neem dan contact met ons op via kleurrijkgroen@bureauwijland.nl. Ook als u nog geen concreet
plan heeft, maar wel een idee of wens, horen wij het graag!
We kijken samen wat er mogelijk is.
Tekst, foto en affiche: Groen Doen!
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OPROEP

KIJKDAGEN IN TOLHUIS

Hart voor Dukenburgers
Wil je ook iets betekenen voor je eigen
buurt?
Soms kan de gedachte je ineens overvallen: dat je iets voor een ander in je eigen
buurt wilt doen. Of mis je activiteiten in
jouw buurt waar je graag aan mee zou
willen doen of zelf wel zou helpen organiseren.
Maar ja, je weet eigenlijk niet wat, waar
en hoe. En dan laat je die gedachte maar
weer varen. Maar de intentie blijft. Juist
in deze donkere dagen voor Sinterklaas
en kerst.
Op 19 oktober 2021, een druilerige dinsdagmiddag, werden we verwelkomd op
de bouwplaats in de 28e straat Tolhuis.
Het was een van de vier kijkmomenten
voor huurders van woningcorporatie
Woonwaarts.
Het ging om huurders die alleen of met alleen een partner in een groot eengezinshuis
wonen. Deze dag waren het 55-plussers uit
Dukenburg die waren uitgenodigd om de
huurappartementen te bekijken. Ze krijgen
voorrang indien ze in dit appartementsgebouw willen komen wonen. De eerste nieuwe huurders van deze appartementen ontvangen half januari 2022 de sleutels.
Voor het gebouw met de 42 huurappartementen aan de 28e straat Tolhuis zoekt
woningcorporatie Woonwaarts nog een
naam. Weet je een goede naam? Of misschien meerdere? Laat het Woonwaarts
weten. Mogelijke naam of namen mailen
vóór maandag 3 januari 2022 naar info@
woonwaarts.nl onder vermelding van naam
en adres. Dit zijn de spelregels: het is een
Nederlandse naam (geen Latijn, Engels of
andere taal). Woonwaarts kiest de winnende
naam en stelt een cadeaubon van 25 euro
beschikbaar. De winnaar wordt bekendgemaakt als de eerste bewoners de sleutel krijgen van hun appartement.
De provincie Gelderland en woningcorporatie Woonwaarts werken samen in dit
project. Zo worden bewoners geholpen om
de overgang te maken van een groot eengezinshuis naar een kleinere woning. De
provincie heeft hiervoor verhuiscoaches
aangesteld.
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Verhuiscoach Marloes Derksen vertelde
deze middag: ‘We begeleiden mensen die
van een groot huis, waar de kinderen inmiddels al lang uitgevlogen zijn, willen verhuizen naar een kleiner en gemakkelijk schoon
te houden appartement.’ De opzet van het
project van groot naar beter is uiteindelijk
om meer eengezinshuizen beschikbaar te
krijgen voor gezinnen en de ouderen langer
zelfstandig te laten wonen. De hulp van de
verhuiscoach is gratis. Geïnteresseerden
voor hulp van de verhuiscoach kunnen contact opnemen met Woonwaarts, (024) 382
01 00, zodat er een afspraak gemaakt kan
worden.

Eengezinshuizen

De eengezinshuizen komen in Entree. Na
inschrijven gaat de meettijd tellen voor de
toewijzingen. Enkele huizen komen vrij
voor mensen met een hulpvraag of zorg.
Dit kunnen vele manieren van zorg zijn.
Bijvoorbeeld huurders die momenteel niet
goed wonen, zoals gezinnen met kleine
kinderen die nu te klein gehuisvest zijn. In
Aldenhof spraken we met een huurder die
nu met twee kleine kinderen op een flatje
woont. Het kleinste kind moet op de ouderslaapkamer slapen. Niet meer van deze tijd
vindt ook woningcorporatie Woonwaarts.
Ze nodigde deze mensen uit om bij een van
de sociale huurwoningen te komen kijken.
Het gaat nu om de ‘gunfactor’. Bij het naar
de drukker gaan van dit nummer was er helaas nog steeds niets bekend.
Meer informatie: www.woonwaarts.nl/project/hofvannijmegen.
Tekst en foto: Peter Saras

Je kunt nú met dat idee terecht bij Hart
voor Dukenburgers. Wij zoeken Dukenburgers die zich actief voor hun buurt in
willen zetten. Betrokken buurtbewoners,
mensen met ideeën hoe we samen van
onze wijk een fijne buurt maken. Dat kan
op verschillende manieren. Door eens bij
iemand op bezoek te gaan die er alleen
voor staat. Door samen met buurtbewoners een koffie-ochtend te organiseren.
Door iemand naar de dokter te vergezellen. Door met een groepje te gaan wandelen of sporten. Of ook door het organiseren van een beurs waar je legpuzzels,
gelezen boeken of zelfs kleren kunt ruilen. En nog veel meer.

Doeners en meedenkers

Misschien heb jij ook een goed idee, een
leuk plan en wil jij je als vrijwilliger inzetten om plannen te ontwikkelen en te
ondersteunen. Kortom, wij zijn op zoek
naar doeners en meedenkers. Laat van je
horen.
Iedereen is welkom. Samen willen we er
zijn voor alle Dukenburgers.
Elke bewoner leeft toch graag in een
prettige wijk? Jij toch ook?
Meld je nu aan! Stuur een mailtje of appje. Of bel.
• info@hartvoordukenburgers.nl
• Linda van Aken, voorzitter Hart voor
Dukenburgers, 06 24 66 33 30.
• Hanneke Verweij, secretaris Hart voor
Dukenburgers, 06 13 57 92 56.
Tekst: Willem Hooglugt,
bestuurslid Hart voor Dukenburgers
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SCHOONGEMAAKT

Dankzij een initiatief van Jaap Mooi
en Ton van Dijk zijn de parkeerplaatsen bij hun appartementengebouw in
Lankforst weer schoon.
‘Beste medebewoners’, schreven Jaap
en Ton. ‘Morgenvroeg, dinsdag 9 november, komt de Dar de parkeerplaatsen
onkruidvrij maken. Wij vragen u om uw
auto/voertuig et cetera vanaf morgenvroeg acht uur elders te parkeren. Om
10.00 uur v.m. komen ze alle onkruid
weghalen, zodat onze parkeerplaatsen er
weer netjes uitzien. De parkeerplaatsen
worden met een lint afgeschermd, zodat
de Dar er goed bij kan komen om alles
weg te halen. Namens alle belanghebbenden bedankt voor de moeite. Jaap
Mooi en Ton van Dijk.’
Dat deze oproep succes had blijkt uit
bovenstaande foto. De Dar heeft alles
schoon kunnen maken.
Tekst: René van Berlo. Foto: Jaap Mooi

VERTROKKEN
Terre des Hommes heeft zijn pand in
het Winkelcentrum Malvert opgeheven.
Naar verluidt zouden zij een vestiging
elders in de stad op het oog hebben. Het
adres van de nieuwe vestiging is ons nog
niet bekend. Voor info (024) 350 39 67.
Tekst: Janwillem Koten
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NOG STEEDS NIET AF...

Overstekende fietsers, dat gaat bij rustig autoverkeer nog wel goed. De rechter fietser neemt
het voetpad maar (grijze tegels), de linker slingert tussen de hindernissen door.

Sinds de zomer 2021 is het Winkelcentrum Meijhorst al volop in bedrijf. Bouwer Ten Brinke heeft twee mooie supermarkten afgeleverd en de dagwinkeliers
proberen na een zware tijd hun achterstanden in te lopen. Veel tevredenheid,
veel mensen van buiten Meijhorst die
met complimenten komen. En op een helaas kletsnatte zondag in oktober heeft
wethouder Noël Vergunst het centrum
geopend.
Maar dan houdt het ook op. Vooral veel dingen die door de gemeente geregeld moeten
worden liggen er nog onbehandeld bij. Zo
zijn er nog steeds geen prullenbakken, zijn
er verkeersconflicten door ontbreken van
paaltjes bij voetgangerszones en missen we
de belijning op de wegen. Al maanden liggen er op diverse plekken bouwmaterialen.
Aan de 10e straat Meijhorst ligt een kapitaal
aan verkeersborden te rotten. Er staan ook
nog palen en borden van omleidingen. Dat
is wel gemeenschapsgeld.

Markt

De locatie van de markt is volgens de borden nog steeds onduidelijk. De marktwagens staan nu wel op de goede plek, maar
ter hoogte van de oude apotheek staan nog
steeds de oude parkeerverbodsborden waar
de markt tijdelijk te vinden was. Het afgelopen jaar was ook voor de marktlieden
zwaar, maar nu is er goede hoop op nieuwe kramen. Gelukkig is ook dit jaar Bianca
met haar oliebollenkraam weer aanwezig.

Inmiddels een vaste waarde voor Winkelcentrum Meijhorst.
De bebording van het parkeerterrein zit verder nog vol fouten. Zo mag je op de breed
uitgevallen middenweg gewoon 50 kilometer per uur rijden. En nodigt deze ook uit
dat te doen. Het blauwe-zoneparkeren is
nog steeds niet overal goed met borden aangegeven waarbij men tegelijk vraagtekens
kan zetten bij de verhouding vrij parkeren
en parkeren met blauwe schijf. Bewoners
van de Meiberg zijn hier niet blij mee.

Gevaarlijk

De aanpassingen aan de kruising met de
10e, 11e en 70e straat Meijhorst is voor fietsers in bepaalde richtingen ronduit gevaarlijk. Fietspaden zijn te smal met te scherpe
bochten. Van de 70e richting de 10e straat
ontbreekt een logische route. Het ontbreken
van voetpaden ter hoogte van de Meiberg
confronteert menig fietser plots met voetgangers (met rollator) en rolstoelers. De
verbinding van wooncentrum de Horizon
met de Meiberg is voor ouderen, vaak met
rollator en rolstoel een ramp. Deze mensen
zijn totaal vergeten in dit project.
Verder blijkt de stoep langs de Albert Heijn
niet veilig genoeg voor voetgangers die regelmatig in conflict met auto’s komen en
vinden sommigen het belangrijk om met de
auto tot één meter voor het wijkcentrum te
komen.
Tekst en foto: Peter Saras
de Dukenburger - december 2021

EEN BOEK VAN JAAP VAN DER BENT
De dichter die het niet wilde zijn: Leven en werk van Louis Lehmann
De meeste Weezenhoffers zullen Jaap
kennen. Hij is immers wijkredacteur
Weezenhof van de Dukenburger. Maar
weinig Weezenhoffers weten dat hij ook
een begenadigd schrijver is. Reden genoeg om aan hem en zijn nieuwe boek
aandacht te schenken.
Jaap van der Bent was tot zijn pensioen in
2013 docent Amerikaanse letterkunde aan
de Radboud Universiteit Nijmegen en gespecialiseerd in de Beat Generation, waarover hij artikelen schreef in binnen- en
buitenlandse boeken en tijdschriften. Maar
hij hield zich ook bezig met de Nederlandse
literatuur.
Zojuist verscheen De dichter die het niet
wilde zijn, Jaaps biografie van Louis Lehmann (1920-2012). Die Nederlandse dichter ligt hem al vele jaren na aan het hart.
‘Ik heb Lehmann vroeg ontdekt’, vertelde
Jaap mij. ‘Op de middelbare school las ik
stiekem zijn gedichten onder de tafel tijdens de les. Ik werd getroffen door een gedicht over de acteur James Dean. Daar was
ik een groot bewonderaar van. Lehmanns
persoonlijkheid sprak mij aan: een ondergrondse emotionele lading, afgeremd door
zijn intellect en technisch heel knap. Het
gevoelige dat door het verstand wordt ingetoomd. Hij was excentriek, een zelfstandig
denkende en formulerende figuur, iemand
die bij geen enkele stroming wilde horen.’

In de biografie beschrijft Jaap de voornaamste
ontwikkelingen in Lehmanns lange leven. Een
rode draad in het boek is het gegeven dat Lehmann zich moeilijk kon binden: niet aan personen, noch aan literaire bewegingen. Hij was
een ingetogen man die de publiciteit schuwde.
Hoewel hij rond 1940 als literair wonderkind
doorbrak, weigerde hij later dertig jaar lang
om als dichter bekend te staan. Tussen 1966
en 1996 wilde hij zelfs niet dat gedichten van
hem in bloemlezingen werden opgenomen.
‘Gij zult niet bloemlezen’, is een vaak geciteerde uitspraak van hem. Dat hij zo lang ‘geen
dichter wilde zijn’ had te maken met zijn overtuiging dat zijn reputatie als dichter het vinden van een baan als archeoloog bemoeilijkte.
Want Lehmann was niet alleen dichter, maar
ook een vooraanstaand scheepsarcheoloog.
Bovendien was hij jurist, recensent en vertaler.
Hij componeerde en speelde muziek, maakte collages, tekende en was een goed danser.
Kortom, hij was een multi-talent van het ouderwetse type, een erudiete kunstzinnig gevormde wetenschapper zoals men nu nog maar
zelden tegenkomt.
Ik kan niet nalaten een kort gedicht van Lehmann hier te citeren dat iets over hem zegt. Ik
vermoed dat dit de meesten van ons wel zal
aanspreken:
De vrije marktwerking
heeft zo haar beperking.
Ze kan twee zaken bereiken:

Het zonder erbarmen
verarmen der armen
en het verrijken der rijken.
Jaap van der Bent, De dichter die het niet
wilde zijn: Leven en werk van Louis Lehmann. AFdH Uitgevers. 480 pagina’s, rijk
geïllustreerd, deels in kleur, gebonden.
Prijs: 45 euro.
Tekst: Janwillem Koten
Foto: AFdH Uitgevers

OVERLEDEN BOOM VERWIJDERD UIT MEIJHORST 91E STRAAT

Foto’s: Wil van Cleef
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STEUNGEZIN

AED-NIEUWS
De plaatsing van de AED aan de Draaiom, op de grens van Lindenholt en Dukenburg, is financieel afgerond. Er is
door bewoners een aanzienlijk bedrag
bijeengebracht die de AED-stichting
heeft kunnen aanvullen uit andere bronnen.

Cursussen

Onder het motto ‘Opvoeden doen we
samen’ koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken aan
een stabiel gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast.
De hulp is alledaags en gelijkwaardig.
Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit een
wekelijkse speelafspraak, een weekend
logeren, de kinderen naar zwemles of
sport brengen of een rustige huiswerkplek bieden. In Dukenburg zoeken we
momenteel voor een meisje van acht en
haar broertjes van zes en bijna vier een
steungezin. Ze wonen nu een paar jaar
met hun ouders en jongste zusje in Dukenburg. De moeder draagt de zorg voor
de kinderen grotendeels alleen en dat
valt haar zwaar. Ze wil graag aan haar
toekomst werken en meer integreren in
Nederland, maar heeft hier simpelweg
de energie niet voor. Ook leven zij en
haar kinderen in een klein wereldje en
dat willen ze graag vergroten. We zoeken een gezellig en actief steungezin,
eventueel met eigen kinderen. De drie
kinderen komen graag op donderdag of
in het weekend langs. Het zijn sociale en
actieve kinderen die houden van buitenspelen, fietsen en voetballen.
Meer informatie is te vinden op www.
buurtgezinnen/nijmegen. Bij vragen
of voor aanmelding kun je ook contact
opnemen met Jiske Broers via jiske@
buurtgezinnen.nl of 06 49 96 02 45.
Tekst: Jiske Broers,
coördinator Buurtgezinnen Nijmegen
Foto: pixy.org
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Het aanmelden voor een reanimatie- en gebruik van de AED-cursus, waar bewoners
in een brief voor waren uitgenodigd loopt
nog gewoon door. De stichting hoopt snel
weer cursussen in 2022 op te starten. Hoe
snel dat gebeurt is mede afhankelijk van de
aanmeldingen en ook afhankelijk van de
coronaregels.
De cursussen zullen in 2022 ook weer gratis
zijn voor bewoners in Dukenburg en Lindenholt. En dat kunnen we aanbieden zolang giften, sponsoring en donaties dat kunnen waarborgen. Aanmelden kan via www.
aeddukenburg.nl onder de knop aanmelden.

Doneren

Voor al onze werkzaamheden, plaatsen
apparatuur en het geven van cursussen,
zijn we afhankelijk van giften en donaties.
Mocht u een donatie willen doen dan kunt
u deze overmaken naar ons bankrekeningnummer IBAN: NL54RABO 0336 8563 18
ten name van Stichting AED Dukenburg
onder vermelding van donatie. De Stichting
AED Dukenburg heeft de ANBI-status en
ontvangt geen structurele overheidssubsidie.

AED op station Dukenburg

Aan de zuidkant van station Dukenburg is
door ProRail-NS een AED geplaatst. De
AED staat in de in Nijmegen als standaard
gebruikte groene AED-kast. Deze kast
hangt aan een zuil naast de kaartjesautomaat achter de cafetaria bij de bushaltes.
Ook voor deze AED geldt dat de code van
de kast meekomt met de oproep van HartslagNu. Burgerhulpverleners die zijn aangesloten bij HartslagNu krijgen deze code
in hun oproep via SMS en/of App. Er zijn
door ProRail-NS ook AED’s geplaatst bij
de stations Goffert, Lent en Heyendaal.
Belangrijk: gebruik bij storingen op de
stations niet het nummer van de Nijmeegse AED-stichtingen maar het nummer dat
linksonder op de groene kast staat.

Aanmelden bij HartslagNu

Sinds de stichting AED Dukenburg werkzaam is in de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt zijn mede door het oproepsysteem,
de opgeleide vrijwilligers en de beschikbare
AED-apparaten al tientallen mensen gered.
Exacte aantallen kunnen we door wetgeving helaas niet brengen. Wel is vast komen
te staan dat onze inzet ervoor gezorgd heeft
dat mensen die in Dukenburg en Lindenholt
door burgerhulpverleners zijn gereanimeerd
een grotere overlevingskans hebben dan in
andere delen van Nijmegen. Die overlevingskans is gestegen van 33 naar 47 procent. Aldus een onderzoek van cardioloog
Marc Brouwer en arts-onderzoeker Joris
Nas van het Radboudumc.
Aanmelden als burgerhulpverlener bij het
oproepsysteem van HartslagNu blijft hierbij heel belangrijk. Ook na het volgen van
een Bhv-cursus kan men zich aanmelden.
In een goede Bhv-cursus wordt dit en hoe
men zich aanmeldt uitgelegd. Ga hiervoor
naar www.hartslagnu.nl of download de
app hartslagnu.
Tekst: bestuur stichting AED Dukenburg
Foto: Peter Saras
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HET JACHTSEIZOEN IN VOLLE GANG
naar de overkant, schieten rechtuit het paadje
in en verdwijnen tussen de struiken. Ik loop
een stuk rustiger en zie dat de meiden bij groen
licht abrupt rechtsomkeert maken en terug de
wijk Tolhuis inrennen.

Ruben en Kyano

Nieuwsgierig luister ik naar de twee knullen die rechts van mij bij het verkeerslicht
staan. Ze kijken afwisselend op een smartphone – die de jongen met de gele sweater
in de hand houdt – en dan schuin naar de
overkant van de straat zo’n 60 meter naar
links. Daar staan bij de verkeerslichten
twee meiden te wachten.
‘Nee, ze zien ons niet.’
‘Dan kunnen we oversteken.’
Als het licht op groen springt, rennen ze

Even later kom ik de knullen tegen. Ze verschuilen zich achter een klein autobusje.
‘Kunnen jullie elkaar tracken?’, vraag ik.
Dan leggen ze enthousiast uit dat zij boeven
zijn en de meiden politieagenten die hen binnen een kwartier proberen te vangen. Om de
twee minuten krijgen ze via de app Het jachtseizoen de locatie door van de boeven. Die
moeten dus rennen voor hun leven.
Ik mag ze op de foto zetten, Ruben en Kyano.
Ze gaan keurig in het gelid staan.
‘Wel een beetje een boefachtige pose, hoor!’
Ze speuren voorbij het busje of de politie er
aankomt. Kyano staat met de handen op de
rug. Bereidt hij zich al voor op een paar boeien?
Onverwacht tref ik de meiden vlak bij de flat
waar ik woon. Ze komen van de andere kant

Elize en Mila

en hebben dus een grote omweg gemaakt,
waarschijnlijk om de knullen te kunnen verrassen.
‘Ik heb de boeven gefotografeerd, mag ik
van jullie ook een foto maken?’
‘Waar zijn ze?’
‘Dat verklap ik niet.’
Ook Elize en Mila gaan op de foto als ze
hun jacht voortzetten.
Tekst en foto’s: Anja Strik

WAAR GEBEURD?
Uit de geschiedenis van 55 jaar Dukenburg:
ijstijden, de brandweerman en het vosje.
Ergens begin jaren 80 vorige eeuw vroor
het dag en nacht dat het kraakte. Niet alleen spreekwoordelijk, het dikke ijs kraakte
echt! Natuurlijk omdat er uitbundig geschaatst werd op alles wat normaal water
is in Dukenburg en omgeving. Zo maakten
buurkinderen op het Grand Canal hun eerste krabbels op dubbele ijzertjes, geholpen
door vaders en moeders of een afgedankte
keukenstoel. Wat oudere jeugd mengde
zich op de ijsvijver in park Staddijk of op
de compleet dichtgevroren Berendonckplas
met leeftijdgenoten uit Wijchen. Het ijs
verbroederde geweldig. Totdat het begon
te dooien. Maar voor het zo ver was, wandelden vijf Dukenburgers (één gezin) en
vier Brabanders (een ander gezin) naar de
Berendonck. Niet onder het tunneltje door,
want de A73 moest nog worden aangelegd.
Het gezelschap mengde zich op de ijsvloer
en probeerde ook wat te scoren bij de koeken-zopie-tent. Lieve help, de kinderen in het
gezelschap hadden dit nooit eerder meegemaakt. De snijdende kou werd er even door
de Dukenburger - december 2021

vergeten. Toch bleven de meeste mensen niet
lang buiten onder de loodgrijze lucht die nog
meer sneeuw en ijs beloofde. Het gezelschap
van negen mensen wilde graag terug naar de
warmte binnenshuis. Niet wetend dat dit onverwacht spannend werd. Het huis in Dukenburg
met een tuindeur die op slot gedraaid was bij
het weggaan, moest door de voordeur weer betreden worden. Alleen, iemand vergat de passende sleutel mee te nemen … en daar stonden
ze dan. Toch geen echte nood hoor, want de
pater familias uit Brabant – van beroep brandweercommandant – had meerdere mogelijkheden in huis om zelfs brandende panden met

gesloten deuren binnen te komen. Hoe hij
hier te werk ging, verklappen we niet, maar
het was zo simpel als wat. Minder eenvoudig moet het zijn geweest voor de jager die
jaren later op de licht bevroren vijver van
de Staddijk een verdronken vosje uit het ijs
zaagde. Foto’s ervan stonden in de kranten,
want deze redding was er wel eentje met gevaar voor eigen leven. Het vroor weliswaar,
maar dun ijs met wakken, dat is niet best.
Het vosje werd wel netjes opgezet voor de
rest van zijn (of haar) leven.
Tekst: Hette Morriën. Foto: Jeffer Sandström
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DE STAD BEN IK - HOE VERSCHIL WORDT GEMAAKT?
Met een blik van nieuwsgierigheid struinen wij – Anja en Christeljohn, beiden
Dukenburgers – door de wijken van
Nijmegen. We zijn er niet op uit om de
mooie paden te bewandelen, maar om
ons te verwonderen over wat we op ons
pad ontdekken.
Alles strak en recht
Veel van hetzelfde
Mens en plantsoen zo divers
Twee doorgaande wegen en twee groenzones omlijsten het zuidelijk deel van Hatert.
In de monotonie van rijtjeshuizen met platte daken zoekt het oog naar een prikkeling.
En vindt die niet alleen in de – een Dukenburger jaloers makende – gevarieerde beplanting in de plantsoenen, maar ook in de
kleurschakeringen van de voordeuren van
de opgeknapte huizen. We koesteren ons in
een mediterrane sfeer, die de straat met witte gevels en blauwe deuren op deze warme,
zonnige dag in september oproept. We zien
op straat aardig wat mensen van diverse
pluimage.
Onder een groen gestreepte markies staat
een vrouw op pumps in een feestelijke
zwarte jurk met niet geringe zijsplitten op
een keukentrapje de ramen te lappen. Haar
werk onderbreekt zij om Anja te redden van
hoge nood.
Lang verwijlen wij bij het huis annex bedrijf aan de Oostkanaaldijk aan de voet van
de Hatertsebrug. Voor ons geestesoog wordt
de silo aan de buitenkant fleurig beschilderd
en van binnen omgetoverd tot klimtoren,
verschijnt er een terras aan de waterkant,
een levendige ontmoetingsplek. Met een
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knipoog stelt Anja voor: ‘Toch maar Bernhard
junior bellen?’
In de Angerensteinstraat prijken de kleuren
van de Molukse vlag op menig lantaarnpaal.
We dwalen over de kleine begraafplaats, waar
de Molukse namen ons opvallen. Hoe zouden
ze de klok luiden die we ontdekken, verscholen tussen het groen?
Ruim een maand later struinen we aan de andere kant van de Hatertseweg. We komen vanaf de trap bij de Neerbosschebrug. Langs het
Maas-Waalkanaal lopen we door een bomenlaan in prachtige herfsttinten. Aan de bedrijvigheid en de sportvelden gaan we voorbij.
Bij een brugje gekomen, zegt Anja: ‘Hier gaan
we naar links.’ Prompt belanden we in een andere kleurenwereld, die van de riante huizen
aan de Vossendijk; cyclaam de kozijnen en
boarden, turkoois de trappen naar de voordeuren. Toen we op de kaart keken vroegen we
ons al af of het vandaag wel een Haterts avontuur zou worden. Staand op het Aventurijnpad
wordt die twijfel groter.
‘In de bouwplannen van deze wijk heet
het Steegherpark’, legt een bewoonster uit.
Schoorvoetend laat ze daarop volgen: ‘Aan het
begin van de Vossendijk staat er geloof ik wel
een bordje Hatert.’
Er staan ‘schitterende’ villa’s in dit gedeelte
van de edelstenenbuurt. Ze kijken uit op grote
groene velden. De Winkelsteegh, het woonzorgcomplex van Pluryn, is een fraai wandelgebied waar je ook nog eens de xylofoon kunt
bespelen.

Na een groene passage bepalen flats en eengezinswoningen het straatbeeld. We rusten
uit op een bankje in de moestuin van Woonvereniging Opaalstraat. Enkele knullen op
kousenvoeten rennen voor ons langs en verdwijnen uit beeld. Hoe gemoedelijk het pianospel dat uit een van de woningen achter
ons klinkt.
Tot slot vinden we stilte op de begraafplaats
Jonkerbos.
Praalgraf of eenvoud
Wat doet het ertoe
Stenen met verdriet omkleed
Tekst: Anja Strik en Christeljohn Roothans
Foto’s: Anja Strik
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HET BLIJFT EEN MYSTERIE

BRIEVENBUS

Heb je je ook weleens afgevraagd wat er
op die lege sokkel heeft gestaan, nabij de
bushalte in Tolhuis 10e straat? Het lijkt
een broertje of zusje te zijn (geweest) van
het kunstwerk dat meer naar achteren op
het grasveld staat.
Omdat ik daar al lang benieuwd naar ben,
heb ik de redactie van de Dukenburger hierover gemaild. Ik kreeg vlot respons van Peter Saras.
‘Dit kunstwerk is zoals het is ;-)’, en hij verwijst naar een website. Op de site Kunst op
straat in Nijmegen vind ik een uitgebreide
toelichting.
Het werk is getiteld Het midden en zijn
verplaatsing en is van de hand van Peter van de Locht. In 1980 is het door de
gemeente geschonken aan de bewonersraad Tolhuis in het kader van de tentoonstelling Beelden naar Keuze in 1978.
De kunstenaar geeft een beschrijving van
zijn werk: ‘Deze sculpturen weerspiegelen mijn toenmalige betrokkenheid tot
sculptuur als een verstoffelijking van een
aantal vormgedachten over de lichamelijkheid van de vorm, het positief-negatief verschijnsel, het ritme, de richtingen
(Axialiteit), de hiërarchie, de oppervlakte.’

Begrijp jij het?

Maar als het om verstoffelijking gaat, hoe
breng ik dat in verband met die lege sokkel? Toegegeven, er zitten een paar gaatjes
in het oppervlak en er groeit prachtig korstmos op.
Ik moest denken aan wat ik ooit had gelezen over de ontbrekende top van de piramide van Cheops. Het ontbreken ervan zou
een uitdrukking zijn van de onmogelijkheid
om het mysterie van leven uit te beelden. Je
kunt er alleen naar verwijzen. De top wijst
naar het hemels uitspansel.
Nu blijkt dat verhaal niet te kloppen. Vermoedelijk zijn materialen van de piramide
in de loop der tijd voor andere bouwwerken
gebruikt.
Terugkomend op het kunstwerk in Tolhuis;
het had dus gekund dat er iets ontbrak.
Maar nee, de sokkel is bewust leeg. Ja, dan
is mijn fantasie snel geprikkeld. Aansluitend bij de toelichting die de kunstenaar
heeft gegeven, kan ik er ook wat van, hoor!
‘Wie weet verbeeldt het onzichtbare kunstde Dukenburger - december 2021

De brievenbus bij de oprit naar het
Winkelcentrum Malvert, aan de overkant van het benzinetankstation is er
niet meer.

werk op de lege sokkel wel de onstoffelijkheid van de beleving van het mysterie van
zijn, het versmelten van het positief-negatief schijnsel, zoals in richting tegengestelde licht- of geluidsgolven, die elkaar opheffen, tot onbegrensde potentialiteit.’
Begrijp jij het? Of zie jij er iets anders in?
Het blijft een mysterie.
Tekst en foto’s: Anja Strik

Voor de brievenbus moet U verder doorrijden. De brievenbus bevindt zich nu tegen de muur van de Jumbo in de nauwe
gang tegenover het bloemenstalletje van
Antoon. Die nieuwe brievenbus heeft
ook pakketpostvakken. Het geheel is dus
completer dan de eerdere post.nl-opstelling aan de doorgaande weg. Wellicht
is deze opstelling zo gekozen omdat bij
deze Jumbo een mini-postkantoortje is
waar je ook postpakketten kunt sturen en
postzegels kunt kopen.
Tekst: Janwillem Koten. Foto: Peter Saras

HERINNERING

De gemeente Heumen heeft een coronaherinneringsbankje geplaatst bij de
ruïne van St. Walrick.
Tekst en foto’s: Hette Morriën
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DE TANDARTS IN NIJMEGEN
In 1996 studeerde tandarts en praktijkeigenaar
Stephan Auw af aan de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Na 15 jaar een grote praktijk te hebben
gehad heeft hij in 2016 zijn nieuwe, eigentijdse,
moderne tandartspraktijk, Mondzorgcentrum
Takenhofplein geopend, waar alle disciplines op het
gebied van mondzorg onder één dak worden
aangeboden zoals; algemene en cosmetische
tandheelkunde, mondhygiëne, klikgebitten, kronen,
bruggen, implantaten, facings, bleken en orthodontie.
Stephan wordt ondersteund door twee meewerkend tandartsen, een klinisch tandtechnicus (voor
kunstgebitten), drie mondhygiënistes en een fijn team van ervaren (preventie)assistentes. Een deel van
het voorbereidende werk van de behandeling wordt uitgevoerd door onze assistentes waardoor de
tandartsen zich beter kunnen richten op de specifieke tandheelkundige handelingen.
Voor u als patiënt is het belangrijk om vertrouwde gezichten te zien zowel aan de stoel als aan de balie.
Wij plannen uw afspraken daarom zoveel mogelijk bij dezelfde behandelaar. Ons team is een stabiele
factor, een persoonlijke benadering staat bij ons centraal.
OOK ORTHODONTIE
Naast tandheelkunde heeft Mondzorgcentrum Takenhofplein ook een volledige afdeling orthodontie.
Er wordt gewerkt onder leiding van een ervaren orthodontist (BIG geregistreerd).
Anders dan bij de meeste orthodontiepraktijken werken we niet op een zaal met een aantal
behandelstoelen maar bieden we de patiënten privacy door te werken in behandelkamers.
Het is mogelijk om alleen voor orthodontie aan te melden. Bij Mondzorgcentrum Takenhofplein is er
momenteel geen wachtlijst. Als u nu belt kunt u volgende maand terecht.
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Afval tijdens
de feestdagen?

OUD PAPIER
EN KARTON

TEXTIEL

ELECTRISCHE
APPARATEN

GFT-afval

GLAS

Ook dit kan je makkelijk scheiden!

Kerstverlichting

Tijdens de feestdagen tuigen we de kerstboom op,
maken we een uitgebreid kerstdiner en luiden we het
nieuwe jaar in. Ook tijdens deze dagen houd je vaak
afval over. Ook dit afval kan je makkelijk scheiden.
Weten hoe? Wij helpen graag.

Twijfel je welk afval waar hoort?

Check de afvalwegwijzer in de Dar app. Vul het
product in en zie direct waar het bij hoort.
Makkelijk toch?

Download ook de Dar app

Luiers en
incontinentiemateriaal

GFT-afval

OUD PAPIER
EN KARTON

TEXTIEL

Cadeauverpakkingen

Kerstboom
en takken

Waxinelichtjes

Luiers en
incontinentiemateriaal

GFT-afval

OUD PAPIER
PLASTIC+
EN KARTON

Voor de afvalwegwijzer en weet precies
wanneer wij in 2022
jouw afval ophalen.

TEXTIEL

GFT-afval

GL

Luiers en
incontinentiemateriaal

Etensresten

Lege flessen

www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

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

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl
de Dukenburger - december 2021

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

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

In Dukenburg
kom je handjes
tekort.

Serious Request

Albert Heijn Zwanenveld
Albert Heijn Meijhorst

3FM-luisteraar Henk van Gaal uit Dukenburg roept iedereen op om Engels- en
Franstalige boeken in te zamelen die bestemd zijn voor ontwikkelingslanden. Voor
ieder ingezameld boek gaat er een bedrag
naar 3FM Serious Request. De boeken gaan
naar een organisatie die boeken levert aan
plattelandsscholen en dorpsbibliotheken in
ontwikkelingslanden. Daarnaast zorgt het
hergebruik van boeken ervoor dat er veel
bomen bespaard blijven.

Prijsfavorieten.

2.3 6
AH Cashewnoten
ongezouten
Zak 200 gram

Dat is het

van Albert Heijn

Klaasmarkt

De coronapandemie heeft er voor gezorgd
dat in 2021 de jaarlijkse Klaasmarkt geen
doorgang kon vinden. De werkgroep verwacht dat er met de huidige ontwikkeling
in het voorjaar meer mogelijk is. Het is dan
ook de bedoeling om in 2022 een voorjaarsmarkt te organiseren. Tot die tijd worden nog steeds goederen ingezameld zodat
bezoekers aan die markt verrast kunnen
worden met een groot, gevarieerd en kwalitatief goed aanbod. De opslag van al die
goederen wordt wel een steeds groter probleem. Wie heeft ruimte beschikbaar?
Om aan de financiële verplichtingen (onder
andere huur van die opslagruimtes) te kunnen voldoen, blijft de Klaasmarkt op kleine
schaal actief:
1. In de hal van de Ontmoetingskerk vindt u
een kleine vitrine met een deel van de koopwaar: schoenen, een klokje, gereedschap,
huishoudelijke apparaten. Regelmatig wisselt het aanbod. U kunt bij de dienstdoende
koster betalen en meestal uw aankoop direct
meenemen.
2. Op donderdag 30 december kunt u ze
weer kopen: de overheerlijke klaasmarktoliebollen. U bent dan bij de kraam voor de
kerk (Meijhorst 70-33) van harte welkom.
Wie niet teleurgesteld wil worden, vult
vooraf een bestelformulier in. Dit formulier
is verkrijgbaar in de hal van de kerk. Zij die
geïnteresseerd zijn om bij de Klaasmarkt
betrokken te worden, of opslagruimte beschikbaar hebben, kunnen bellen met 06 21
48 71 10.
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Colofon
ADMINISTRATIEKANTOOR

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.

Administratiekantoor Dehue
“het kantorencentrum”
Kerkenbos 1103b
6546 BC Nijmegen

Adres

Telefoon: 024-6637870
E-mail: info@dehue.nl
Internet: www.dehue.nl

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

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

Internet

www.dedukenburger.nl (voor actueel nieuws)
Twitter: @dukenburger

Redactie

All Round Klussenier
Voor al uw onderhoud/reparatie in en rond uw huis. Oplossingsgericht vakwerk tegen
betaalbaar tarief voor: Wand, Vloer, Schilder, Behang, Tegel, Sanitair, Traprenovatie, enz.

Antoon van Kempen
Bel of mail gerust voor een passende oplossing • 06 17442285 • agvankempen@gmail.com

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

Foto’s

WIJ ZIJN ER VOOR ALLE FIETSERS!

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

Vormgeving
René van Berlo

Vaste medewerkers

Malvert 70-17
6538 DP Nijmegen
Telefoon 024 - 344 63 23
info@scheepersbiketotaal.nl
www.scheepersbiketotaal.nl

Fysiotherapie Dukenburg
THERA
SIO

ENBUR

G

FY

D

UK

PIE

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

Stichtingsbestuur

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

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer
Oplage: 11.000 stuks

Bezorging

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

Volgend nummer

Kopijsluiting: zondag 16 januari 2022
Verspreiding: vanaf vrijdag 4 februari 2022

Foto voorpagina

Sportende senioren (Foto: Peter Saras)
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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
(Etalagebenen), 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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