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WETHOUDER BERT VELTHUIS

voeten in de klei. Overal en altijd. De brief aan
Dit is... Dukenburg was te stellig.’

Bewonersparticipatie

Ondanks de Omgevingswet en voornemens in
het coalitieakkoord 2018-2022: inspraak van
bewoners lijkt onder druk te staan. Er wordt
bezuinigd op bewonersplatforms. Een opmerking van de burgemeester - verschenen in de
pers - dat ‘degene met de grootste mond altijd aan het woord komt als je alleen maar met
wijkraden aan tafel zit’ - komt hard aan. Ook
al is dat gezegd als onderdeel van een groter
geheel. Wordt dit de nieuwe aanpak?
Bert Velthuis ontkent met kracht: ‘Aan bewonersparticipatie wordt niet gemorreld. Er
wordt ook niet op bezuinigd. We hebben als
college afspraken gemaakt in het coalitieakkoord. Daar houden we ons aan. Bovendien
hebben we de Omgevingswet. Betrokkenheid van bewoners wordt veel meer geborgd.
We hebben veel waardering voor mensen uit
wijkraden, die zich jarenlang hebben ingezet.
We willen die ervaring niet missen. Maar we
willen daarnaast in dialoog ook op zoek naar
andere vormen. Juist om participatie te verbreden. Welke vorm is nog niet duidelijk.’

‘Geen bezuinigingen, geen gemorrel aan inspraak’
‘Het is toch niet gek om op gezette tijden met
elkaar te overleggen of zaken beter kunnen?
Of er geleerd kan worden van voorbeelden
elders?’ Woorden van wethouder Wijken
Bert Velthuis tijdens een gesprek met de
Dukenburger over mogelijke bezuinigingen
op activiteiten en inspraak.
Tijdens een door StAAD georganiseerde discussie met de gemeenteraad kwamen klachten
die veel stof deden opwaaien. In de eerstvolgende raadsvergadering leidde een debat daarover tot intrekking van een brief met forse bezuinigingen in 2020 voor Dit is... Dukenburg.
Een gesprek met Bert Velthuis over zijn kant
van het verhaal.

Bezuinigingen

In de ‘bezuinigingsbrief’ - door het wijkmanagement namens u geschreven - stond geen
woord Frans: ‘Subsidie voor 2020 voor Dit
is... Dukenburg maximaliseren tot € 5.000, -.’
Dat was ruim 65 procent minder!
Bert: ‘Die brief is van tafel. Geen bezuinigingen op Dit is... Dukenburg of Bouwdorp Duuk.
Subsidievoorwaarden veranderen niet in 2020,
ook het subsidiebeleid niet. Maar we gaan wel
in gesprek met de organisatie van Dit is... Dukenburg. We subsidiëren dit evenement voor
wijkontwikkeling van het hele stadsdeel Du4

kenburg. De laatste jaren komt de organisatie
terecht op de schouders van een kleine club
mensen. We willen dat graag weer verbreden
en kijken of we de organisatie daarbij kunnen
helpen.’ (De gemeente blijkt echter het omgekeerde te bereiken: de mensen die Dit is...
Dukenburg organiseren, stoppen er na dit jaar
mee. Zie hun verklaring op de pagina hiernaast - red.)
Over de jaren daarna lijkt - volgens de wethouder- nog niet veel verteld te kunnen worden. Het coalitieakkoord 2018-2022 geeft wel
vanaf 2021 een taakstelling (aanpassing van
subsidiebedragen - red.) aan. ‘Hoe dan ook:
het is jammer dat het geplande gesprek tussen
gemeente en Dukenburgse organisaties door
omstandigheden nog niet heeft plaatsgevonden. Dan was alles eerder duidelijk geworden’,
benadrukt Bert.
De brief is van tafel. Volgend jaar weer ruim
13.000 euro voor Dit is... Dukenburg?
Bert: ‘Het gaat zo: elk jaar worden, op aanvraag van bewoners/organisaties, subsidiebedragen toegekend. In overleg wordt bekeken
of bijstellingen nodig zijn. Het is niet zo gek
om met elkaar in gesprek te gaan over mogelijke verbeteringen. Kan er geleerd worden
van voorbeelden elders? In dialoog dus. Niet
vanuit een bureau. Ik werk het liefst zo. Met de

Wijkcentra

Geen bezuiniging op bewonersparticipatie.
Maar de Zevensprong raakt zijn plek in het
wijkcentrum kwijt. Hoe zit dat?
Bert: ‘De Zevensprong is van oorsprong een
afspiegeling van zeven Dukenburgse wijken.
Dan kun je op één plek gaan zitten, maar beter is het om als bewonersorganisatie ook eens
naar andere plekken te gaan. Voor het archief
komt een oplossing.’
Wijkcentra moeten het hoofd boven water
houden. Sommigen moeten sluiten. Op een gegeven moment kun je nergens terecht.
Bert: ‘Wijkcentra zijn en blijven bedoeld voor
bewoners. Dat kan per wijk anders uitpakken.
Er zijn zaken die bewoners moeten weten. En
er zijn zaken waar bewoners bij uitstek over
gaan: hun eigen leefomgeving. De wijkmanager is bij dit alles de centrale spil.’
Inmiddels heeft de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van D66 omarmd om duidelijke
afspraken te maken over inzet van bewonersparticipatie. Al bekend aan welke vormen gedacht wordt?
Bert: ‘Nee. Dat moet nog worden uitgewerkt.’
Tekst: Toon Kerssemakers
Foto: Huub Luijten
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Dit is... Dukenburg 2017

Vrijwilligers Dit is… Dukenburg
gaan het stokje doorgeven
Het tumult rondom Dit is… Dukenburg zal u allen vast niet ontgaan zijn.
Regelmatig waren er (al dan niet correcte) berichtgevingen in de krant en
op sociale media. Net zoals u hebben ook wij, vijf vrijwilligers van stichting Dit is… Dukenburg, het nieuws via de media vernomen. Wat speelde
er allemaal? Wie het weet mag het zeggen!
Zes jaar geleden kwamen wij in beeld en gingen met goede moed aan de slag
met Dit is... Dukenburg. Een hele klus om een braderie met 140 standhouders
neer te zetten voor het stadsdeel Dukenburg. Hierin kregen wij mee de erfenis
van Dukenburg Present(eert), alle wensen en ideeën van de inwoners van Dukenburg en de gemeente Nijmegen. Uiteraard moest er ook rekening gehouden
worden met de wettelijke regels van politie en brandweer. U begrijpt: niet
zomaar een klus die je even doet. Je moet er tijd en energie in steken. Plannen
worden gemaakt, samenwerking wordt gezocht, ideeën opgehaald en ga zo
maar door. De truc is om het allemaal te laten passen in ieders wensen, visie
en mogelijkheden.

Zondag 26 mei

Op zondag 26 mei vindt de zesde editie van Dit is… Dukenburg plaats. Zoals
alle jaren, waarin wij ons belangeloos als vrijwilliger hebben ingezet, hopen
wij dat u ook dit jaar zult genieten van de braderie en alles wat er meer aanwezig zal zijn.

Laatste keer voor dit organisatieteam

Wij, vijf vrijwilligers, zullen deze dag extra genieten omdat dit de laatste keer
zal zijn dat wij deze editie van Dit is… Dukenburg zullen organiseren. We
hebben met veel liefde en inzet geprobeerd om er elk jaar weer een feestje van
te maken, een feestje voor alle inwoners van het stadsdeel Dukenburg. Voor
ons is de tijd gekomen om het stokje door te geven aan nieuwe vrijwilligers
die vanaf volgend jaar de bezoekers zullen verwelkomen. Graag danken wij
iedereen die ons alle jaren hebben gesteund en hebben meegewerkt aan Dit
is... Dukenburg. Veel dank en graag tot ziens op zondag 26 mei!

‘Dukenburg is mij lief.
Bezuinigen? Echt niet’
Het is al weer zes weken geleden dat deze kreet in vette
letters te lezen viel in de Gelderlander, in een vraaggesprek
met de wethouder, toen hem werd gevraagd of er bezuinigd
zou worden op Dukenburg. Aanleiding was verwarring alom,
tijdens een politieke middag die was georganiseerd door
StAAD.
Even een uitstapje naar politiek en logica. Een instantie krijgt
van de gemeente in plaats van de gebruikelijke 13.000 euro
een nieuwe bijdrage van 5.000 euro. Dan is de vraag van de
krant: ‘Maar dat is toch bezuinigen?’ Nee zegt de wethouder
dan, dat is geen bezuinigen. Kijk maar of je dat met meer
vrijwilligers kunt doen, want die kosten niets. Bovendien krijgen ze elders in de stad ook minder geld voor een dergelijke
manifestatie. Dan wordt Neerbosch-Oost vergeleken met
Dukenburg, lekker gemakkelijk.
Enig idee hoeveel vrijwilligers er actief zijn in Dukenburg in
vergelijking met andere stadsdelen? Het is hier bij wijze van
spreken bijna uitgevonden.
Nu wil ik niet het Calimerogedrag van Dukenburg opkloppen, maar eind jaren negentig werd niet voor niets de Zevensprong opgericht als samenwerkingsverband met de
bewonersorganisaties in de zeven Dukenburgse wijken. En
bovendien als tegenhanger van de Waalsprong, waar vanaf
dat moment al het gemeentelijke geld naartoe ging. Vandaar
de naam Zevensprong. Bovendien was dat de spreekbuis
aan deze kant van het kanaal met de gemeente.

Geprikkeld om deel uit te maken van het nieuwe team van Dit is… Dukenburg? Neem dan contact op met Nico de Boer, nicoconsultancy@gmail.com
tel 06 22 23 73 00.

Weer terug naar de tweede alinea. Wees nou niet verbaasd
dat er zoveel proteststemmen zijn bij verkiezingen, of zoveel
weerstand tegen welke politiek dan ook, als je als simpele
ziel wordt versleten door als (gemeentelijke) overheid vol te
houden dat zwart toch echt wit is.
De bomen groeien niet tot aan de hemel, ook niet in of voor
Dukenburg. Natuurlijk moet je regelmatig analyseren hoe
efficiënt en zinvol sommige dingen zijn. Subsidie korten met
maar liefst 60 procent en dan met droge ogen zeggen dat het
geen bezuiniging is, doet mij twijfelen aan de liefde van deze
wethouder voor Dukenburg, want hoeveel moet er dan wel
niet worden gekort, als de verkering ‘uit’ is?

Tekst: Heleen, Kitty, Jacqueline, Sieco en Hans. Foto: Jacqueline van den Boom

Guus Kroon (Foto: Jacqueline van den Boom)
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Kansloos
‘Kansloos type, wat heb je nou weer geschreven?’ Maandagochtend: bij pinautomaat in Zwanenveld. Een harde stem. Een
dreun op mijn schouder als een sloopkogel.
Omdraaiend omhoogkijkend naar bijna 2
meter Dolf. Beroepsmopperaar. Een topmodel boze witte man…
Ik mag Dolf: een reus vol foute opmerkingen. Met gouden hart. Door werk en liefde
naar Dukenburg gekomen. In de oorlog
opgezadeld met voornaam Adolf. Een familietraditie, want oudste zonen moesten
zo heten. Dat Hitler dezelfde voornaam
had, was voor vader gevalletje jammer dan,
maar principes zijn principes. Dat heeft Dolf
geweten. Pesten, hem nazi noemen: het
droeg bij aan zijn boosheid.
‘Waar blijven wíj nou? Daar schrijf je niks
over.’ Met hem was ik nog niet klaar.
‘Denk je dat Dukenburgers jouw chagrijn
willen lezen?’, vroeg ik later bij een kop koffie? ‘Mooi niet. Ik ga schrijven over Pedro.
Een kind, trots opkijkend naar zijn vader
toen hij officieel Nederlander werd. Toen
burgemeester Bruls zijn vader en 28 andere nieuwe Nederlanders beëdigde tijdens
een mooie ceremonie in de raadszaal.
Iedereen blij om na zoveel inspanningen
nu Nederlander te zijn. Nadat ze door werk,
liefde of oorlog hier waren gekomen.
Ik schrijf over Pedro, die enthousiast ja riep
toen ook aan hem werd gevraagd of hij
Nederlander wilde worden.’ (Alleen was hij
teleurgesteld toen hij de burgemeestersketting niet kreeg. Hij wilde zijn vader daarmee
blij maken.)
Als je bij Dolf over kinderen begint, gebeurt
er wat. Hij is tien jaar geleden pardoes in
ijskoud water gesprongen toen een Turks
neefje van zijn buurman dreigde te verdrinken. Ik zag na mijn woorden een traan.
‘Ja Dolf, eigenlijk schrijf ik toch een beetje
over jou’, vervolgde ik plagerig. Met een
‘wat ben je toch een grote zwetser’ en nog
een sloopkogel op mijn schouder liep hij
naar de viskraam. Van een afstand bekeek
ik hem. 1,90 meter rust. Zachte blik. Hoezo
boze witte man?
Toon Kerssemakers (Foto: Huub Luijten)
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Nul op de meter in Meijhorst: de warmtepomp
Energietransitie (overgang naar nieuwe energie) gaat niet zomaar. Dat blijkt uit gesprekken met bewoners, bestuurders van gemeenten, woningbouwcorporaties et cetera. In Dukenburg geldt dat voor de nul-op-de-meter-pilot in Meijhorst voor 132 woningen. Zwanenveld en Lankforst komen binnenkort aan de beurt. In een serie wil de Dukenburger
bewoners, partijen en instanties aan het woord laten die dagelijks te maken hebben met
energietransitie. In dit artikel aandacht voor de warmtepomp.

Andere leefwijze voor steeds meer mensen
Leven in een huis waar een warmtepomp voor
het klimaat in huis zorgt, is niet meer nieuw of
voor een enkeling weggelegd. Cijfers van het
CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) geven aan dat op 1 januari 2018 in 449.000 huizen in Nederland deze voorziening geïnstalleerd was. Schattingen laten zien dat in 2018
in nog 70.000 huizen méér een warmtepomp
is geplaatst. Een enorme groei. Naast grote
aanpassingen aan en in het huis is het voor de
bewoners nog een grotere uitdaging de eigen
leefwijze op de nieuwe installatie af te stemmen. Zodra een raam of deur openstaat, is er
een ‘lek’. De temperatuur zal in het hele huis
zakken en lang niet zo snel als bij een conventioneel systeem weer op de ingestelde hoogte
komen. Het systeem moet veel harder werken
om weer de ingestelde temperatuur te krijgen.
Dat kan betekenen dat er nog meer vocht aan
de lucht in huis onttrokken wordt. Het binnenklimaat wordt dan droger.

Veiliger

Van het gas af betekent ook een andere manier
van koken. Meestal gaat dat met een inductiekookplaat. Bewoners van de Portaal-huizen in
Meijhorst waar nul-op-de-meter is gekomen,
krijgen ter vervanging van hun gaskookplaat
of fornuis een inductiekookplaat of fornuis

NIEUWE ENERGIE
met inductiekookplaat terug. Dit vormt ook
een belangrijk veiligheidsaspect: geen vuur
en geen mogelijkheid om het gas open te laten
staan. Verder koelt de kookplaat sneller af. Er
komt minder CO2 vrij, wat aan een beter leefmilieu bijdraagt. Net als bij het stookgedrag is
het ook hier weer wennen.
Op de foto staat de apparatenkast (energiemoduul) die bij elk huis in de voortuin staat. De
grote witte kast rechts in de ruimte is de boiler.
De grijs-witte kast linksboven, waar de zilveren pijpen op aansluiten, is de ventilatiebox
voor schone frisse lucht, daaronder de warmtepomp. Aan deuren hangt de regelapparatuur.
Naast de bestaande radiatoren is er ook een
compleet luchtbehandelingssysteem. De luchtkanalen hiervan zijn weggewerkt in de nieuw
ontstane spauruimte tussen oude en nieuwe gevel. In de meterkast in huis is een slimme meter geplaatst. Hier registreert het systeem ook
de stroomterugwinning van de zonnepanelen.
Tekst: Peter Saras en Toon Kerssemakers
Foto: Peter Saras
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Natuurbeschermingsorganisaties over de plannen van Heumen

NIEUWE ENERGIE

WINDPARK A73

& ZONNEPARKEN
ik, dichtbij (600 meter) geplande windmolens
wonen, niet overlegd.’

Regie

‘Natuur lijkt de prijs van
nieuwe energie te gaan betalen’

Opvallend in het ontwerp ruimtelijke visie: bij
windmolens wordt betrokkenheid van natuurorganisaties nauwelijks benoemd. Bij aanleggen van zonneparken des te meer. Er moet veel
afgestemd worden met hen. Gaan jullie meedoen?
Geerten: ‘We zijn niet tegen windmolens of
zonneparken. We willen effecten op natuur
goed onderzocht hebben. Door onafhankelijke
instanties. Dat moet gebeuren bij ontwikkeling
van bestemmingsplannen. Een goed onderbouwde MER (MilieuEffectRapportage - red)
is noodzakelijk.’ Machteld en Jacqueline vullen aan: ‘Wat zijn neveneffecten van weilanden vol zonnepanelen? Het eco-systeem gaat
naar de knoppen omdat zonlicht niet direct op
de aarde valt. Hoe gaat het met waterlopen?
Wat zijn effecten van heipalen diep in de grond
onder windmolens? Er is veel meer onderzoek
nodig.’
Geerten: ‘Er worden mooie woorden gebruikt
over de noodzaak natuur te borgen. Als het
erop aan komt laat de gemeente Heumen de
regie over aan grondeigenaren. De ontwikkelingen worden van hen afhankelijk gemaakt.
Dan kun je die borging vergeten. Er wordt
overwogen een zienswijze in te dienen.’

Letterlijk uitzicht op sloop

Regioverband

Geerten de Jong, Machteld Meij en Jacqueline Veltmeijer

Er is veel te doen over mogelijke bouw van windmolens langs de A73. De gemeente Heumen
is met eigen bewoners bezig energietransitie vorm te geven. Plannen voor windmolen- en
zonneparken zijn onderdeel daarvan. Inmiddels zijn diverse bijeenkomsten geweest over
de ontwerpnota Ruimtelijke visie Duurzame energie van de gemeente Heumen. Dat ontwerp
ligt tot en met 4 juni ter inzage. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen. In de
fase van bestemmingsplannen worden zaken concreet. Na vaststelling van die zienswijze
ligt er wel een kader.
De discussie gaat over windmolens. Maar er is ook veel tekst over zonneparken (ook in de nabije omgeving van Dukenburg). Natuurbeschermingsorganisaties laten van zich horen. Aan
tafel met mensen die zich inzetten voor het vennengebied en omgeving. Die op veel manieren
actief zijn: als lid van een organisatie of werkgroep of als bewoner van het vennengebied.
Een gesprek met Machteld Meij, Geerten de Jong en Jacqueline Veltmeijer in Wijkcentrum
Dukenburg.

Het kan niet symbolischer. Het gesprek wordt
gevoerd in een kamer met uitzicht op voorbereidingen op de sloop van boerderij Meijhorst
naast het wijkcentrum. Symbolisch, want
sloop van flora en fauna dreigt voor gebieden
waar windmolens en zonneparken staan ingetekend. En ver daar buiten. Allen: ‘Het is fantastisch om te zien dat er zoveel inspanningen
worden verricht voor CO2-besparingen. Maar
natuur gaat de prijs betalen.’

Geen gebruik gemaakt van kennis

Al tijden wordt met bewoners van de gemeente
Heumen gepraat, maar niet met natuurbeschermingsorganisaties. Die voelen zich overvallen
door de ontwikkelingen. Met alle kennis die
de Dukenburger - mei 2019

bij hen aanwezig is over kwetsbaarheid van
natuurgebieden is niets gedaan. Geerten: ‘Er is
de afgelopen jaren hard gewerkt aan ecologische verbindingszones (gebieden, die worden
aangelegd om uitwisseling/doorstroming van
flora en fauna tussen natuurgebieden mogelijk
te maken - red.). Juist daar worden wind- en
zonneparken ingetekend. Aan beide kanten van
de A73.’ Machteld en Jacqueline beamen dit.
Ingrepen in ecologische zones hebben effecten
ver daarbuiten, ook in Dukenburg. Machteld
voegt toe: ‘Voel mij op een dubbele manier
overvallen. Ik ben zowel bioloog als bewoner.
Ik schrijf als biologe veel over ontwikkelingen
in de natuur. Over flora en fauna in ons gebied.
Er is niets gevraagd. En, hoewel bewoner van
gemeente Heumen, is met mensen, die, zoals

Volgens laatste berichten zullen in juni in regioverband ook stappen worden gezet (de Regionale Energiestrategie - RES - voor Nijmegen en omstreken). Dat kan taakstellingen verzwaren. Rijkswaterstaat - ook een belangrijke
speler - heeft nog weinig laten horen.
Machteld: ‘Ga eerst maar eens kijken hoeveel
platte daken op bedrijfsterreinen nog bedekt
kunnen worden met zonnepanelen.’ Jacqueline: ‘De RES kan ook grote gevolgen hebben
voor natuur - het vele groen - in Dukenburg
zelf.’ Al met al: veel werk aan de winkel de
komende tijd.
Tekst: Toon Kerssemakers
Foto: Peter Saras
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Kroniek van zwembad Dukenburg

Het zwembad is meer dan een ‘bak water’ (1)
In 2019 bestaat zwembad Dukenburg
veertig jaar. Toenmalig manager Wil
Rengers beschrijft in een serie de geschiedenis van dit bad.

Particuliere zwemlessen

Een belangrijk onderdeel voor een goede exploitatie van het zwembad was het geven van
zwemlessen aan kinderen en volwassenen. Dat
het een schot in de roos was, bleek al snel. De
beschikbare lestijden waren snel gevuld en
konden niet voldoen aan de vraag. Er kwamen
extra tijden bij en zelfs deze waren niet toereikend. Er ontstonden wachtlijsten, zowel voor
kinderen als volwassen. Hieruit bleek opnieuw
dat het zwembad een prima voorziening was
voor Dukenburg en omliggende wijken, zoals
Hatert en Grootstal.
Zwemlessen waren er voor kinderen vanaf 6
jaar, kleuters, volwassenen en ouderen vanaf
50. Hierbij is te constateren dat zo’n 40 jaar
geleden je als 50-jarige al een eigen doelgroep
was! Een groot verschil met nu.
Er werd opgeleid voor de diploma’s A, B en
C. Bij de kleuters bestond de les voornamelijk
uit het watervrij maken als voorbereiding op
het A-diploma. Het zwemonderwijs was eind
jaren zeventig aan vernieuwing toe: de diploma-eisen bestonden al sinds 1946. Landelijk
werd gewerkt aan modernisering in verband
met vaardigheid van leerlingen. In 1984 kwam
het vernieuwde diploma uit. Dit was een wens
van de overheid om te komen tot één landelijk
zwemdiploma A en B. Het diploma C werd
Zwemvaardigheid I om vervolgens in 1998
samengevoegd te worden tot het ZwemABC,
waarbij een kind echt zwemvaardig is na het
volgen van alle drie de diplomaonderdelen.
De duur van de lessen bedroeg 30 minuten,
twee keer per week. Dit systeem werd na 1990
gewijzigd: ouders lieten weten twee keer in
de week les nogal belastend te vinden. Reden
was onder andere dat beide ouders werkten en
daarom om andere lestijden vroegen. Het managementteam veranderde mede door dit verzoek de zwemtijd van twee keer per week naar
één keer per week. De lesduur werd 45 minuten. Het lesplan werd aangepast. Na een korte
periode van gewenning beviel dit uiteindelijk
iedereen. Ook kwamen er lessen op zaterdagen zondagmorgen, eveneens na signalen van
ouders. De maatschappij veranderde en het
zwembad veranderde mee.
8

Beginnersgroepje

Zwem4daagse

Naast de gebruikelijke activiteiten gebeurde
er meer en daar was de Zwem4daagse er een
van. Deze activiteit vond voorheen alleen in
het Goffertbad plaats, maar na de opening
van zwembad Dukenburg kon samen met de
Sportfondsenbaden Oost en West een echte
Nijmeegse Zwem4daagse georganiseerd worden. Deelnemers konden nu kiezen voor een
zwembad dichter in de buurt. De eerste gezamenlijke vierdaagse werd gehouden van 18 tot
en met 22 juni 1979. Het was de zesde vierdaagse in Nijmegen. De deelnemers moesten
minimaal vier van de vijf dagen een afstand
van 250, 500 of 1000 meter per dag afleggen
waarbij de vrijdag een verplichte dag was. De
deelnemers waren van alle leeftijden, waarbij
de 50-plussers veelal in de ochtenduren hun
baantjes zwommen.
In het eerste jaar waren er 750 deelnemers, een
aantal dat elk jaar groter werd. In 1982 telde
men in totaal 4120 deelnemers, waarvan 1506
deelnemers in zwembad Dukenburg. Bij het

tweede lustrum in 1983 was er een lichte daling te zien naar een kleine 3400 deelnemers,
waarvan 1300 deelnemers in zwembad Dukenburg te vinden waren. Vermoedelijk was
het mooie weer hiervan de oorzaak; wat weer
een voordeel was voor het Goffertbad.
Op de laatste dag - waarop de medaille-uitreiking was - zorgde de organisatie voor een
randgebeuren. Het bestond uit onder andere
een disco, wedstrijdjes op hometrainers, bloemenverkoop, standjes en horeca. Na evaluatie
over voorgaande jaren bleek echter dat het
randgebeuren geen extra deelnemers opleverde. Daarom is toen besloten het een soberder
invulling te geven.

Deelname scholen

Vanuit de organisatie werden scholen benaderd om deel te nemen aan de Zwem4daagse
in de reguliere tijd dat men schoolzwemmen
had. De scholen die voor de les kozen gingen
daarvoor naar het Goffertbad. Zij kregen dan
les in de buitenlucht, een aparte ervaring.
Later werd ervoor gekozen de Zwem4daagse
te houden in de laatste schoolweek. Scholen
zagen deelname als een leuke afsluiting van
het schooljaar.
In 1983 namen de Nutsschool Lankforst, Prins
Mauritsschool, Prinses Margrietschool en het
Samenspel deel met in totaal 375 leerlingen,
waarbij de Nutsschool met 201 leerlingen voor
een verrassing zorgde.

Verandering

In 1985 zou het een en ander gaan veranderen
in de organisatie van de Zwem4daagse, maar
daarover meer in de volgende Dukenburger.
Tekst: Wil Rengers
Foto: zwembad Dukenburg
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‘Zonder moeilijk gedoe elkaar weer weten te vinden’
Petra Verschoor

Gerty, Wouter en Henk

BUURTBEMIDDELING
(EVEN?) GEEN
OOG VOOR ELKAAR
In een serie besteedt de Dukenburger
aandacht aan activiteiten die bewoners
met elkaar verbinden. Voor en tijdens
50 jaar Dukenburg is Oog voor elkaar
ontstaan. Dat netwerk brengt door middel van concrete activiteiten bewoners
bij elkaar en verbindt hen met allerlei
initiatieven en instanties dicht bij huis in
Dukenburg.
In dit artikel aan het woord: coördinator Buurtbemiddeling Petra Verschoor,
werkzaam bij Sterker Sociaal Werk,
samen met vrijwilligers Gerty, Wouter
en Henk. Een gesprek over mede-Dukenburgers, die het niet meer zien zitten
met buren. Over (even?) geen oog voor
elkaar. Over hoe het weer beter kan gaan.
Over buurtbemiddeling dus.
Aan het begin van het gesprek over buurtbemiddeling meteen iets wat je niet zomaar
verwacht: Gerty, Henk en Wouter zijn gemiddeld acht jaar actief als buurtbemiddelaar. Dit jaar is het tienjarig bestaan gevierd. Zij lopen dus bijna vanaf het begin
mee. Ook andere vrijwilligers blijven graag
aan boord. ‘Dit interview is geen wervingspraatje. Er is altijd veel belangstelling
om mee te doen’, aldus een energiek team
buurtbemiddelaars onder leiding van coördinator Petra.
Wat is buurtbemiddeling?
Petra: ‘Simpel: een middel dat kan worden
gebruikt om - zonder moeilijk gedoe - buren
de Dukenburger - mei 2019

weer met elkaar te laten praten. Die buren
kunnen veel last van elkaar hebben. Lawaai.
Schreeuwende kinderen. Een verkeerd geparkeerde auto. Klussen op onmogelijke tijden.
Te grote bomen. Noem maar op. Het komt
overal voor. Je kan niet zeggen dat bepaalde
wijken er uitspringen. Dukenburg wijkt zeker
niet af van de rest van Nijmegen. Wanneer veel
mensen dicht bij elkaar wonen, kunnen bepaalde soorten klachten wel vaker voorkomen.
Maar nogmaals: koopwoning of huurwoning,
het maakt niets uit.’

Vertrouwelijk

Petra: ‘Melden kan op eigen initiatief. Soms
vindt doorverwijzing plaats door een woningcorporatie of een andere instantie. Maak je gebruik van buurtbemiddeling dan kost dat niets.
Bij sommige problemen, die zwaardere achtergronden kennen, vindt verdere doorverwijzing
plaats.’
Na aanmelding volgt eerst een afspraak met
Petra. ‘Ik probeer kort een beeld te krijgen
van de voorgeschiedenis. Vervolgens worden
buurtbemiddelaars ingeschakeld. Zij werken
altijd in koppels. Eerst een gesprek met degene die het probleem heeft aangekaart. Altijd
wordt gevraagd wat zelf al gedaan is. We oordelen niet. Het gaat ons niet om wie schuldig
is.’ Gerty, Wouter en Henk.: ‘Wij zijn geen
instantie. Het blijft absoluut vertrouwelijk. Er
komt geen aantekening bij corporatie, politie
of gemeente.’
Daarna wordt contact gezocht met degene van
wie de aanmelder last heeft. Er wordt aangebeld. Bij instemming praten buurtbemiddelaars ook afzonderlijk met hem/haar. Alle
drie: ‘We willen ook graag de andere kant van
het verhaal horen. Als dat lukt regelen we een
bemiddelingsgesprek met beiden op neutraal

terrein.’ Na een aantal weken wordt contact
gezocht om te horen hoe het gaat. Petra: ‘Het
mooie is dat mensen zelf en samen oplossingen zoeken en meestal dan ook vinden.’

Weerstanden

Gerty, Wouter en Henk: ‘Je moet soms weerstanden overwinnen. Bijvoorbeeld: “Ik heb al
zoveel moeite gedaan. Wat kan een vreemde
nu nog doen?” En degene over wie geklaagd
wordt, wil niet altijd praten.’
Toch kan er wat verbeteren, ook zonder een
bemiddelingsgesprek. Er wordt stoom afgeblazen. Ook een ‘gespreksweigeraar’ laat het
vaak niet onberoerd. In koor: ‘Je hoeft geen
vrienden te worden. Als de buren elkaar maar
weer weten te vinden. Daar gaan we voor.’

Gemotiveerd

Waarom willen Gerty, Wouter en Henk dit
werk zo graag doen? En blijven doen? Unaniem: ‘Omdat je helpt vastgelopen verhoudingen weer los te trekken. Je helpt op een praktische manier mensen. Zonder poespas.’ Een
aandachtspunt is wel hoe als buurtbemiddelaar
te communiceren met bewoners die een andere
taal spreken. De vrijwilligers voelen zich goed
ondersteund door deskundigheidsbevordering.
‘Ik zit in een geweldig team waar ik me prima
bij voel’, aldus Henk. En dat wordt met enthousiaste blikken door de anderen bevestigd.

Informatie

Meer weten: zie de website van buurtbemiddeling: https://buurtbemiddelingsterker.nl. Of
telefoon: 088 00 11 333. Vragen naar Petra
Verschoor
Tekst: Toon Kerssemakers
Foto’s: Peter Saras
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Huizennaam: De Ommezwaai
Voor deze huizennaam was de Dukenburger
op bezoek bij Teije Hedzer Brandsma in Aldenhof, een zeer kwieke man van bijna 85
jaar.

Waarom dit bord?

Teije woonde met zijn vrouw en hun twee
zoons elders in Aldenhof. Toen zijn vrouw wegens ziekte in 1981 overleed, was er behoefte
aan een andere woning. Teije verhuisde toen
met zijn zoons. Hij vond De Ommezwaai een
toepasselijke benaming. Het bord heeft hij zelf
gemaakt van een stuk tuinhout dat over was en
daarop schilderde hij de naam.

Werk en huwelijk

Teije werkte op de zogenaamde grote vaart
als scheepswerktuigkundige en was met
name veel in Engeland. Daar ontmoette hij
zijn vrouw. Zij wilde graag naar Nederland
emigreren, maar dan moest Teije van baan
veranderen. Hij was anders te vaak en veel te
lang van huis. Hij werd werktuigkundige bij
meerdere energiemaatschappijen in het land.
In Nijmegen was er vooral zijn werk bij De
Centrale en de PGEM (Provinciale Gelderse
Energie Maatschappij). Nu heeft Teije ook
al jaren een goede vriendin uit dezelfde wijk.
Met haar woont hij niet samen, maar wel is
zijn gezin flink uitgebreid met kinderen en
kleinkinderen.

Reacties

Er is een buurvrouw die steevast aangeeft
dat ze aan de doorgaande weg van Aldenhof
tegenover huize De Ommezwaai woont. Ook
waren leerlingen van de naburige basisschool
De Aldenhove geschrokken toen het bord ineens verdwenen was. Het zou namelijk één
van de oriëntatiepunten zijn bij een speurtocht
van school. Teije kon hen geruststellen met de
mededeling dat het bord even in het schuurtje
lag voor een nieuwe vernislaag.

Huis vol

De woonkamer en de achtertuin staan, hangen
en liggen vol met onder meer foto’s, boeken,
emblemen, schilderijtjes, een oude waterpomp
en melkbussen. Aan alle attributen zit wel een
verhaal met herinneringen vast waarover Teije
honderduit weet te vertellen. Daar zou zeker
een half exemplaar van de Dukenburger mee
gevuld kunnen worden.
Tekst: Peter van Kraaij. Foto: Henk Flederus
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Culinair Dukenburg
De nieuw te bouwen woonwijk aan de rand
van Tolhuis nabij het Steve Bikoplein en
het Grand Canal gaat Hof van Nijmegen
(HvN) heten. Het wordt géén begijnen- of
seniorenhofje, zoals gehoopt, zo heerlijk in
het groen, met achter het Douglasbosje dat
kanaal.
Nee, als je de HvN-nieuwsbrieven leest over
dit nog te realiseren project, dan ligt de focus
op jonge bewoners overal vandaan. Alleenstaand, met zijn tweeën of als gezinnetje; dát
is de doelgroep. Dukenburg wordt voor hen op
veel manieren enorm in het zonnetje gezet en
gepromoot als ideale leefomgeving, bijna het
paradijs (Hof van Eden). Eén van de laatste
HvN-nieuwsbrieven maakte melding van de
vijf restaurants die ons stadsdeel rijk is.
Vijf restaurants? De Dukenburger keek als antwoord op deze vraag eens met culinaire ogen
rond en vraagt de medewerking van de lezer.

Medewerking

Onder de ‘zittende’ bewoners van ons stadsdeel bevinden zich zonder twijfel heel veel
lekkerbekken. Mensen die als een chefkok of
keukenprinses kunnen toveren met levensmiddelen achter het eigen aanrecht. Voornamelijk
bestemd voor de eters aan hun eigen tafel. Een
enkeling kookt ook voor anderen. Dan zijn er
de mensen die graag proeven wat er door de
professionele keukenbrigades wordt gemaakt
en uitgeserveerd. Om culinair Dukenburg sowieso een beetje in kaart te brengen, vragen
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we de medewerking van de bovengenoemde
lekkerbekken. Lever originele recepten aan
of breng verslag uit na een bezoekje aan iets
culinairs in Dukenburg, waardoor je Bourgondisch verrast werd.

Meer dan vijf adressen

Zonder reclame te willen maken, hebben we
in de wijk én in onze ‘voor- en achtertuin’
toch enkele restauratieve adressen. Meer dan
vijf, hoor. Ga in gedachten maar even mee
stappen en happen. Tél ook even mee en trek
aan de bel als er een etablissement vergeten
is. We beginnen bij de meubelboulevard met
de nieuwe McDonalds en Saison. Onder het
spoor door nemen we de Viaductweg en passeren de vishandel richting grootwinkelcentrum.
Hier kun je bezoeken Bij Jan, Any Tyme en
Bar le Duc, alle drie met terras. Ook moeten
meegeteld worden het broodje bij Brood &
Bijzaken, de lunchroom van de HEMA, de cafetaria’s Huang en Subway, terwijl de bezoekers van Jack’s Casino binnenshuis van hapjes
en drankjes kunnen genieten. Allemaal zaken
in Zwanenveld. Dan zijn er in en rondom ons
stadsdeel: de Wereldkeuken, Orient Plaza, en
meer dan tien etablissementen in Lindenholt
met de aloude bistro ’t Zwaantje hoogstwaarschijnlijk in de voorhoede. In Lankforst staat
met stip genoteerd bij gasten van ver buiten
de stadsgrenzen tapasrestaurant ’t Zusje. Dit
landhuisadres stond uiteraard in de nieuwsbrief van HvN. Voor de toekomstige HvNbewoners is ’t Zusje op loopafstand.

Op meerdere plekken in Dukenburg kun je
naar Chinese restaurants, snackbars en ‘frietboeren’. De Eikenhorst en Sint Walrick mogen
zeker niet vergeten worden. Zelfs bij Burggolf
op de Berendonck is het mogelijk om een chique hapje te eten in (afhaal-)restaurant Magnolia’s. Helemaal gloedjenieuw zijn er aan de
andere kant van de plas twee restaurants geopend in het oriëntaalse wellnesspaleis Thermen Berendonck. Waar de bezoeker zich kan
wanen in een sprookjeswereld.

Kortom

Klim als lezer eens uit je bubbel en in de pen
en verklap je meest originele recept of geef
een smakelijk verslag van het etentje, eventueel drankje met hapje, op één van bovengenoemde adressen. Ook hier mag originaliteit
meegenomen worden. Als voorbeeld: De Markies in Alverna biedt een à la carte menumogelijkheid: KiesMar. Alle gerechten op de kaart
zijn, binnen één gang, als ‘duo’ te bestellen.
Dan maakt de gast naar eigen smaak van twee
hoofdgerechten één gerecht. Denk aan een
duo van ossenhaascarpaccio én het vispalet als
voorgerecht. Of een duo van kalfssukade en
tournedos als tweede gang. Ideaal voor twijfelaars en culinair nieuwsgierigen onder ons.
Er gingen in dit restaurant de schrijfster van
dit artikel meerdere Dukenburgers vóór en die
waren zeer te spreken.
Tekst: Hette Morriën
Foto: Peter Saras
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Het Limburgse goud
Wie in de maanden april en mei door Midden-Limburg toert, ziet dat
men druk bezig is het Limburgse goud te ‘delven’. Want zo noemt men
de asperges die daar op de zandgronden geteeld worden. In feite is Midden-Limburg het centrum van de aspergecultuur in Nederland. Ongeveer 85 procent van de totale Nederlandse aspergeopbrengst wordt
daar geteeld. Limburgers en Brabanders smullen van deze groente,
terwijl dat in de noordelijke provincies minder het geval is.
Gelukkig maar dat men in het buitenland de Limburgse asperges ook weet
te waarderen. Vooral over de grens in Duitsland (Kassel) kan men heerlijk
ook Nederlandse asperges eten. Momenteel zijn er circa 750 aspergetelers
in Nederland. De beteelde oppervlakte is ongeveer 4.000 hectare. Asperge
is een belangrijk exportproduct, vooral van de veredelde zaden.

De stad van Jeanette Heikens
De eerste indrukken van mensen en objecten zijn bepalend in
ons leven.
Vanuit het raam van de trein waarmee ik voor het eerst naar
Nijmegen kwam, zag ik de stad en zijn Stevenstoren. Ik zou
na maanden in verschillende asielzoekerscentra - Eindhoven,
Haarlem, Musselkanaal, Luttelgeest en Steenwijkerwold - rondgezworven te hebben, hier komen wonen.
In Steenwijkerwold werd duidelijk dat ik in een tijdelijke woning
op de start van de asielprocedure moest wachten. Als een vermoeide ziel bleef ik me aan de onzekerheid van onderweg zijn
conformeren. Ik wilde mijn tijd zinvol gebruiken door in een grote
universiteitsstad te gaan wonen en studeren. De drie steden die
ik kende: Amsterdam, Rotterdam of Leiden. Mevrouw Roos, de
functionaris van het centrum die over de huisvesting van asielzoekers ging, noemde een andere stad: ‘Jij moet naar Nijmegen. Die stad past goed bij jou.’
Toen ik samen met drie beoogde huisgenoten uit de trein stapte,
stond een tengere vrouw van boven de vijftig met een kort blond
kapsel op het perron op ons te wachten. Zij herkende ons aan
de grijze afvalzakken die wij bij ons hadden. Haar moederlijk
strenge blik en vriendelijke stem gaf mij een welkomstgevoel in
de stad waarvan ik de naam nauwelijks kon uitspreken. ‘Ik heet
Jeanette. Ik ben van VVN. Zullen we eerst naar de bank gaan
om een bankrekening voor jullie te openen?’
Jeanette werd mijn contactpersoon bij Vluchtelingenwerk. Zij
hielp mij met de inschrijving voor een taalcursus. Zij was de allereerste geïnteresseerde Nijmeegse in mijn nieuwe leven.
De eerste maanden in Nijmegen is de schoonheid van deze
stad mij voorbijgegaan. Ik had een zwaar hoofd vol tranen op
een doorweekt kussen. Een bestaan van lange slapeloze nachten met een wereldontvanger op mijn bed. Er werd geschoten in
de wijk waar mijn dierbaren woonden. Ik hoorde berichten over
doden en stadsgenoten die op de vlucht waren. Over de hongerige kinderen. Ik schaamde me voor mijn asielzoeker zijn. Nee,
Nijmegen zou nooit mijn stad worden.
Begin januari 1995 kreeg ik een envelop thuisbezorgd. Op een
in vieren gevouwen A4 las ik de tekst die met blauwe stift geschreven was: hoera, A-status! Ondertekend door Jeanette Heikens. Ik rende naar de Van Spaenstraat. Hijgend kwam ik op het
kantoor van Vluchtelingenwerk om met eigen ogen de beschikking van staatssecretaris van Justitie mevrouw Schmitz te zien.
Op 24 april vierde ik mijn 25 jarig samenzijnsjubileum met Nijmegen. De stad die bij mij past. En waarbij ik hoor.
Qader Shafiq (Foto: Jacqueline van den Boom)
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Opkomst aspergeteelt in Limburg

Rond de jaren 1930 werd de aspergeteelt een zegen voor de vaak kinderrijke zandboeren in het Midden-Limburgse en het daarnaast gelegen deel
van de Kempen in Noord-Brabant. Bracht zandgrond weinig op, dat veranderde toen deze zandgronden zeer geschikt bleken te zijn voor de teelt van
asperges. Gedurende het aspergeseizoen was het hele gezin – van jong tot
oud – voor dag en dauw bezig op de velden. Bij zonsopkomst stond men
al tussen de bedden op het land om de asperges wit te oogsten. Bij warm
weer schoot de productie omhoog. Geleidelijk veranderde de aspergeteelt
van een kleinschalige teelt naar middelgrote bedrijven, waar met moderne
technieken de teelt grootschaliger kan worden aangepakt. Midden-Limburg
heeft nu dankzij de aspergeteelt een grote welvaart gekregen, mede door de
vele nevenbedrijven rond de teelt van dit gewas.

Oorsprong van de asperges

De asperge is een kruidachtige plant die oorspronkelijk alleen in Azië en
Mesopotamië voorkwam. De naam is ontleend aan het Perzische woord
sperega, dat letterlijk speer betekent. Vanuit Mesopotamië heeft de teelt
zich verspreid naar de meer gematigde gebieden. Uit Egyptisch onderzoek
blijkt dat de asperge al in de tijd van de Farao’s bekend was. In de piramide
van Sakkara (Egypte) zijn afbeeldingen gevonden van asperges als offergaven, die vermoedelijk van 3.000 jaren voor Christus dateren. De naam van
deze groente duikt voor het eerst op in geschriften van de Griekse ﬁlosoof
Theophrastus, die ongeveer 300 jaar voor Christus zijn werk Historische
planten schreef. Een eeuw later besprak Cato, een vertegenwoordiger van
het oude Rome, ook de asperge, maar dan vanuit een landbouwkundig perspectief. Deze groente werd toen namelijk al geruime tijd gebruikt voor medicinale en therapeutische doeleinden en minder voor de gewone consumptie. In de oudheid stond de asperge vooral bekend als een geneeskrachtig
kruid, de toevoeging ofﬁcinalis in de Latijnse naam duidt hierop. De plant
diende als geneesmiddel tegen tal van kwalen en ziekten, van bijensteek
tot hartklacht en van waterzucht tot kiespijn. De Schola Medica Salernitana (de allereerste medische opleiding in Salerno, Zuid-Italië) beweerde:
‘Augmentat sparagus sperma’, oftewel: ‘Het eten van asperges bevordert
de aanmaak van sperma.’ Hierdoor ontstond een lange discussie over de
groente als een afrodisiacum. Tegen impotentie en ter bevordering van de
mannelijke vruchtbaarheid werden grotere asperges aangeraden. Het geloof
hierin bestaat nog steeds in het Italiaanse Bassano del Grappa. Hier worden
dikke stengels geteeld en vervolgens gegeten tijdens bruiloftsfeesten. De
‘stengels’ waren gedurende een lange tijd een luxe voedsel dat alleen door
de rijkste families in Europa gegeten werd.

in Nederland

In het midden van de zeventiende eeuw werd ook in ons land de asperge
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Aspergeveld

populair. In de Lage Landen stonden ze (nog steeds bij de rijken) veelvuldig op het menu. Ze werden meestal in warme kassen gekweekt. In
Groningen en omstreken waren in de achttiende eeuw al veel aspergebedden te vinden in de hoven van de meer welgestelden, als die hoven
tenminste op zandgrond lagen, bijvoorbeeld ten zuiden van de stad, op
de Hondsrug en rond Veendam. Groninger bloemisten adverteerden in
die tijd ieder voorjaar ook met aspergeplantjes.
In ons land werd de asperge aanvankelijk geteeld op de geestgronden
achter de duinen: bij Noordwijk, Hillegom en Wijk aan Zee. Men vond
in de duinen wilde asperges, een fraaie plant om te zien, onder andere
door de rode besjes. Ook in Bergen op Zoom werden toen ook al asperges geteeld. Pas na de Eerste Wereldoorlog ontstond het Noord-Limburgse teeltcentrum.

dikte en kleur gesorteerd. De geoogste asperges worden direct gedurende zo’n zes uur in koud water gelegd, hiermee worden verkleuring en
uitdroging voorkomen. Op St. Jan, 24 juni, eindigt het aspergeseizoen.
Er wordt veel gebruik gemaakt van buitenlandse arbeidskrachten, met
name Polen.

Moderne aspergeteelt

De nevenindustrie

Geleidelijk aan heeft de grootschalige cultuur de kleinschalige, waarmee het allemaal begon, verdrongen door arbeidstechnische innovaties.
Traditioneel begint het seizoen op de tweede donderdag in april. De
oogst van de koude grond kan echter met ongeveer anderhalve week
worden vervroegd door gebruik te maken van kunststoffolie. Voor het
steken van de asperge wordt de folie die de bedden bedekt opgelicht,
met behulp van de aspergespin. Daarmee komt de grond vrij en kunnen
de asperges gestoken worden. Het steken gebeurt handmatig en moet
per aspergesteel gebeuren.
Als er een barstje in de grond of een kopje zichtbaar is, heeft de asperge
de juiste lengte om te oogsten. Direct na het steken worden de asperges
fris gewassen met water om overtollige aarde te verwijderen en daarna
afgesneden op 22 centimeter lengte. Vervolgens worden ze op kwaliteit,
de Dukenburger - mei 2019

Robotisering van het aspergesteken

Rond de millenniumwisseling ontstond het idee om een aspergesteekrobot te bedenken die het oogstwerk van mensen overneemt. Personeelskosten maken de helft van de kostprijs van een asperge uit. Zo’n aspergesteekmachine kost 500.000 tot 600.000 euro. Deze automaat maakt
op een veld van 40 hectare 60 tot 75 paar handen overbodig. Binnen
enkele jaren zal deze robotisering een feit worden.
Dankzij de veredeling van de asperges kon de opbrengst per hectare
vervijfvoudigd worden. Bovendien is de kwaliteit van het product toegenomen. De belangrijkste nieuwe rassen zijn alle afkomstig van de
proeftuinen in het Noord-Limburgse Horst-Melderslo. Samenwerking
tussen telers, restauranthouders en toerisme voegen een extra dimensie
toe aan de asperge. Dit leidde tot de oprichting van het Asperge Gilde
Peel en Maas. Er is zelfs een Aspergemuseum De Locht in deze gemeente.
Literatuur: • Asperge van medicinaal tot delicatesse, P. Boonen Reuver 2005 (een compleet boek over asperges.) • Teelt van witte asperge,
J.T.K. Poll en S. Zwan.
Tekst: Janwillem Koten. Foto: MacMullan
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Café
Het Prismawoordenboek Nederlands (1984)
omschrijft ‘bruine’ kroegen zoals wij die kennen met: café o [’s] koffiehuis. Café, met of
zonder streepje, is in meerdere talen het woord
voor koffie. Het bruine drankje zelf is in verschillende varianten te drinken. Het Duitse
Kaffee en het Engelse coffee spreken voor
zich. Geen woord echter over coffeeshops
zo’n vijfendertig jaar geleden. Ook niet-commerciële cafés waren in het hippietijdperk nog
geen begrip. Men gebruikte toen het woordje
boetiek voor of achter allerhande negotie.

Dukenburg naderbij

Interieur

Er zit wel degelijk rek in het fenomeen koffiehuis qua invulling. Zo heb je oogcafés, politieke en aardbevingscafés (Groningen) en als
vanouds het café chantant of een oerhollandse
stamkroeg. Het voert te ver om alle etablissementen te belichten, dus kiezen we voor de
cafés die knipogen naar dieren. Echt waar, er
zijn in de wereld cavia-, duiven-, konijnen-,
honden- en kattenkroegen. De laatste diersoort
spant de kroon. In Nederland groeien ze als
paddenstoelen en de stad Groningen projecteert zich ook hier op nummer één.

Stand in het land

Niet alleen scoort Groningen met twee kattenkoffiehuizen (Poeslief en Op en Kop), maar
ook met Kwispel, dat wedijvert om de titel
eerste hondencafé van Nederland met een dito
koffiekroeg in Rotterdam (Westerkaatje). In de
grootste havenstad van Europa – dat staat wel
als een meerpaal boven water – kun je zonder
meer gezellig toeven in kattencafé Pebbles/
Kitty. Opvallend veel toeristen weten dit knusse kattenkoffiewinkeltje te vinden. Bezoekers
wordt zelfs verzocht te reserveren. Kattencafés
14

kelijke roodharige poezenbeesten. Het zíjn
ook vrouwtjes en dat is opmerkelijk want de
meeste rode katten zijn echte kerels, katers.
Zoals Tom, ook een Europese korthaar en de
oudste van het kattenvolk in café Balthazar.
Hoe die zich gedraagt als de baas in huis ... letterlijk vanuit de hoogte. Kattencafé Balthazar
heeft het goed voor elkaar. De dieren spelen
er de hoofdrol, de cafégast wordt getolereerd,
maar warm ontvangen door hún soortgenoten.
Je krijgt ook zeker de kans om met de poezenbeesten te spelen; zij geven wel aan of ze het
leuk vinden of niet. Bevalt de aandacht poezen
of kater niet, dan hebben ze een privéruimte tot
hun beschikking. Elke kattenfan haalt bij Balthazar haar/zijn hart op. Wie nog niet eerder
een bezoekje bracht aan dit dierenpaleisje, ga
dit wel doen. Zeer de moeite waard.

hanteren huisregels, voor de hygiëne en rust
van de beestjes zelf.
Verder kriskras kijkend naar kattencafés in
Nederland: Amsterdam/Kopjes, Den Haag/
Ditjes en Katjes, Alkmaar/Digibeet, Goes/Kat
en Schotel, Amersfoort/Coco Cats & Coffee.
Den Bosch doet een duit in het zakje, waarin
zich hopelijk geen kat bevindt, met het kattenparadijs Mispoes. Terwijl Hengelo (O) poëtisch rijmt op Katcadeau. Eindigen we de lijst
aan kattencafés in onze eigen stad: Nijmegen/
Balthazar.

Balthazar

Kattencafé Balthazar vind je aan de Van Welderenstraat 46. Daar ontmoet je de poezen
Coco en Wolfje, respectievelijk een sphynx
en een hybride sphynx (zonder haartjes), naast
half ragdoll/half Britse korthaar Ollie, ook een
meisje. De Europese korthaar-tweeling Kiwi
en Moes vertegenwoordigen de altijd aantrek-

Hoewel geen kattencafé, maar wel in een kantine voor versnaperingen, woont een poes op
kinderboerderij De Goffert. Een ander sportief
kattenbeest kwam al eerder terecht in de Dukenburger; koffiedrinken kun je ook hier als
het tenniscomplex open is. Met een tv, pc of
tablet in huis kun je verder een blik werpen in
het enige café dat louter door dieren wordt bezocht en waar de kastelein een goudvis is. Kijk
de laatste serie Poesjes terug en bezoek dat
bijzonder grappige café De Kom. De roman
Molly & het kattencafé van Melissa Dailey
stijgt met stip als een super-aaibare en gevoelige pocket anno nu.
Tekst: Hette Morriën
Foto’s: Jacqueline van den Boom

Voor een ‘echt’ café in Dukenburg moet
je de weg weten. Daarnaast zijn hier het
Repaircafé, het Mantelzorgcafé, OuderKindcafés (basisschool De Aldenhove en
het Weezenhofhuis), Michi/Staddijk en
het gloedjenieuw Alzheimercafé. Elders
in Nijmegen tref je meer zorgcafés aan
in het straatbeeld. Enne, in Hatert bij de
Nijmeegse Kynologenclub vind je hondenhoreca. Ook de jonge hond, de pup, is
welkom in de Hondenpub.
de Dukenburger - mei 2019

Eerste kievitsei* nabij de Mookerhei?
Omdat je er zelfs in de wintermaanden bekenden tegenkomt helemaal uit Wijchen
en Beuningen, mag je aannemen dat er
ook vaak Dukenburgers wandelen over de
Zandberg. Uh, de Zandberg, waar vind ik
die dan?

Afvalberg

Waar in Mook ein---de---lijk het oude verpauperde pand van de Centra is afgebroken, vervolg je niet de weg dieper Limburg in. Wel sla je
op de rotonde linksaf richting Groesbeek. Aan
het einde van de bebouwde kom van Mook lag
aan je rechterhand jaren geleden een stinkende berg huisvuil en ander consumentenafval,
achter een charmante grote-huizen-wijk. Ook
tegenover de vroegere vuilnisbelt staat me een
miljoenenvilla te torenen met een bijzondere
naam: Zwerversnest. Je projecteert er herten
en pauwen, meerdere schuren, volle voederruiven en tuinkoepels, smeedijzeren hekwerk,
een oprijlaan tegen de heuvel op … zwervers
noch buren te bekennen. Het is een superriant
plekje, zeker nadat de rottende afvalberg aan
de overkant is dichtgegooid en met natuurlijke
vegetatie begroeid is geraakt. Hoe blij de bewoners van het Zwerversnest zijn dat de berg
is opengesteld voor wandelaars, is niet bekend.
In de nabijheid van de oude afvalberg bevindt
zich namelijk een scoutinglocatie, waardoor
er in de vrije tijd van leiding en leden enige
reuring van hun spel door de bomen ruist. Zijn
de scouters er niet dan is het een rustige omgeving om recreatief te ontspannen.

Voetballon

Op de top van de Zandberg heb je een fraai
uitzicht over het Maasland. De torens van de
Sint Martinuskerk in Cuijk zijn de belangrijkste blikvangers. Op de helling, die echt
een venijnige klim herbergt, staan geen grote
bomen; hooguit wat struikgewas. Daartussen
merkten enkele wandelaars in het prille begin
van dit jaar ineens een fraaie ronde kei op.
Zo groot als een voetbal, helemaal begroeid
met olijfbruin spikkelmos of iets dergelijks.

Zicht op Cuijk

Wiki geeft over de reuzenbovist de informatie dat de zwam voorkomt op onder andere ruig terrein (bijvoorbeeld de
Zandberg). In de zomer en de herfst zijn
de zwammen ook aan te treffen. De bevestiging met wortels in de grond is maar
losjes. Als de sporen rijp zijn, verandert
de witte kleur van de bovist in olijfbruin
en wordt het geheel zacht en poederig.
Door de wind (of door prikken met een
paraplu) worden miljarden sporen door
de wind verspreid. Als het vlees van de
reuzenbovist nog wit is, is de stuifzwam
eetbaar.
Hoe kwam dat bolronde ding daar eigenlijk?
Uit de lucht gevallen, uit het bos gerold? Te
vroeg en veel te groot voor het eerste kievitsei.
Nieuwsgierig geworden gaven de wandelaars
de ronde ‘steen’ een duwtje en kijk nou: het
ding dwarrelde als een ballon een eindje naar
beneden. Hè, een met mos begroeide ballon?
De paraplu in het gezelschap werd in de ballon geprikt. Een enorme stofwolk kwam uit
het gaatje tevoorschijn maar de ballon bleef

keirond. Niemand wist wat dit voor voorwerp
was. Het raadsel werd nog groter toen luttele
meters verder naar beneden veel meer van die
bollen lagen. De één iets groter dan de ander,
zelfs eentje zo klein als een kievitsei, maar allemaal rond en stoffig bruingroen bemost. Navraag thuis in het netwerk van het gezelschap
leverde geen enkele tip op. Eerlijk gezegd
waren sommige reacties in de trant van: ‘Zeker een glaasje wijn teveel gedronken in dat
weekend?’ Niks hoor, de waarneming was zo
nuchter als wat. Gelukkig was de eigenaar van
de Zandberg - Bodemzorg Limburg, gevestigd
op Maastricht Airport - zo vriendelijk om op
een vraagmailtje het antwoord te geven. De
ballonnen, voetballen, eieren die met lucht gevuld leken te zijn hebben een naam: reuzenbovisten. Paddenstoelen dus. Uit de familie van
de stuifzwammen, opgehelderd.
* Dit jaar werd het eerste kievitsei vroeger dan
vroeg gevonden: op 1 maart in Vegelinsoord
(Friesland), nooit eerder van gehoord.
Tekst: Hette Morriën
Foto’s: Jacqueline van den Boom

Drie maal Zandberg in Mook
de Dukenburger - mei 2019
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Renovatieplannen Anour van moskee en schoolcomplex
De Anour-moskee is het centrum van de
moslims in ons stadsdeel en ook zeer betrokken bij ons wijkgebeuren, waarbij men zoveel mogelijk Dukenburgers betrekt bij hun
activiteiten. Naast de meer godsdienstige
kant is deze moskee ook nauw betrokken bij
de scholing van de jonge Dukenburgers op
allerlei niveau. In eerste instantie natuurlijk in de studie van de Heilige Koran en het
Arabisch, maar ook bevordert men goed
burgerschap en een optimaal inburgeringsgedrag van de nieuwe generatie kinderen en
van nieuwkomers.
In de loop der jaren blijkt deze moskee met de
school een zodanig groot succes dat men aan
renovatie en uitbreiding van het gebouw en
verbetering van de onderwijsfaciliteiten moest
gaan denken. Vooral op bepaalde feestdagen
van het jaar is de moskeeruimte te klein geworden. Ook de reinigingsruimte is te klein en
vraagt om modernisering en uitbreiding. Men
voorziet niet alleen de renovatie van de school,
maar tevens van de sanitaire voorzieningen, de
aanpak van de aula, maar ook een betere wasruimte voor de moskeegangers en vooral een
grotere moskeeruimte. Daarnaast komt er een
nieuw kantoor voor het bestuur en de administratie. Dit wordt een omvangrijk project dat
men in drie fasen gaat uitvoeren.
De eerste fase omvat het opknappen van het
schoolgebouw. Men wil daarbij tevens het ge16

hele gebouw zoveel mogelijk verduurzamen
door plaatsing van nieuwe kozijnen/ramen
(met dubbel glas). Bovendien moet het dak
worden hersteld en geïsoleerd. Verder overweegt men plaatsing van zonnepanelen voor
de energievoorziening en de verwarming.
Daarbij zal tevens een nieuwe energiezuinige
cv-installatie worden geplaatst, zodat de kinderen niet in de kou hoeven te zitten. Verder
zal men de aula gaan herstructureren.
De klaslokalen worden gerenoveerd. Twee
klaslokalen op de begane grond worden open
gemaakt tot één ruimte met een schuifwand
ertussen en gaat fungeren als een conferentieruimte. ‘Het is onze verantwoordelijkheid om
ervoor te zorgen dat onze kinderen in degelijke
leslokalen onderwijs kunnen krijgen zonder
kou te hoeven lijden’, zegt een woordvoerder.
De eerste fase van dit project is onlangs gestart.
De tweede fase omvat de nieuwbouw van een
geheel nieuwe reinigingsruimte aan de achterkant tussen het schoolgebouw en de moskeeruimte. Ook komen in de aula een nieuwe
keuken en een nieuw kantoor voor het bestuur
en zal de aula worden gerenoveerd.
De derde fase zal gericht zijn op de gebedsruimte zelf die zeer nodig uitbreiding behoeft.
In de nieuwe opzet verdwijnen de huidige wasruimten, het huidige kantoor van het bestuur
en de ruimte van de imam. Daardoor ontstaat

een nieuwe ruimte die inclusief de gang voor
de uitbreiding van de moskee kan gaan dienen
waardoor de moskeezaal twee maal groter
wordt. De huidige ingang zal verdwijnen. De
hoofdingang voor de moskee komt bij de aula.
Deze renovatie is noodzakelijk om de moskee
klaar te maken voor de toekomstige generaties
en zal daarmee 15 tot 25 jaar meegaan. Daarna
dient er een nieuw gebouw te verrijzen. Hiervoor zullen na de renovatie weer nieuwe plannen worden gemaakt, inclusief een op te zetten
financieringsplan, die de jeugdige bestuursleden en gemeenschap op zich moeten nemen.

Financiële bijdrage

Deze renovatie en uitbreiding wordt - naast
een grote donatie/gift uit het buitenland voor
het schoolgebouw - gefinancierd door middelen uit de eigen gemeenschap. Men heeft
besloten om aan ieder gezin hiervoor een financiële bijdrage te vragen van minimaal 200
euro (per lid en/of gezin) voor het uitvoeren
van de eerste fase van de renovatieplannen.
Voor wie ook een bijdrage wil geven, u kunt
het geld overmaken naar de bankrekening van
de School Anour: NL58ABNA0625752821
ten name van stichting Anour Madrasati met
de omschrijving Renovatie 2019. U kunt echter ook contant komen betalen op het bestuurskantoor en zo gewenst in termijnen betalen.
Tekst: Janwillem Koten
Foto: stichting Anour Madrasati
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Jeanne Rens hartelijk en
feestelijk uitgezwaaid
Zoals hier eerder bericht, heeft Jeanne
Rens haar functie in onze kerk ingewisseld met die van een pastoraalwerkster
in enkele senioreninstellingen in Arnhem. Dit is voor de kerk een verlies,
maar men heeft alle begrip voor haar
keuze.
Bij zulk een vertrek hoort een formeel afscheid, dat Jeanne liever als een uitzwaai
betitelde. Van deze kerk neem je nooit
afscheid, want de herinnering blijft in je
hart. De zestien jaar dat ze hier pastor was
bracht veel vriendschap en waardering.

een opvoering gaf die de verschillende
kanten van Jeannes activiteiten belichtte:
genoemd werd onder andere het opzetten
van de ontmoetingstuin, maar ook de vele
zaken op de achtergrond. Ze kreeg door
het optreden bij veel mensen veel gedaan.
Jeanne is een Limburgse die het carnaval
miste. Als slotakkoord werd een minicarnavalsfeest plus optocht opgevoerd,
een vrolijk slotaccent en een passende uitzwaai voor Jeanne.

Vacature

De Ontmoetingskerk had alles uit de kast
gehaald om haar feestelijk uit te zwaaien.
Dat gebeurde bij de avonddienst van zaterdag 30 maart. De kerk zat ouderwets
overvol. Dat is het beste teken dat Jeanne
werd gewaardeerd. Naast de vele kerkgangers uit de eigen gemeenschap was er
ook een vertegenwoordiging van de Protestante Groep, zoals Johan Dorst die deel
uitmaakte van het pastoraal team Joska,
Johan en Jeanne, vaak als de 3J’s aangeduid. Tijdens de dienst werd in preek en
ook tijdens de gebeden uitvoerig aandacht
aan haar geschonken. Na de dienst kreeg
ze van beide kerkgenootschappen een afscheidskaart mee, naast vele andere cadeaus.

In de wandelgangen hoorde ik dat het bisdom toestemming heeft gegeven om de
vacature van pastoor publiek te maken.
De eisen die aan deze vacature worden
gesteld zijn niet mis. Men vraagt een ervaren voltooide master in de theologie
(uitgang parochiepastoraat, hbo of wo)
die positief staat tegenover oecumene.
De kandidaat moet kennis van de presentiebenadering hebben en in staat zijn om
aandachtig en zonder oordeel te luisteren
naar de verhalen van bezoekers met hun
zeer diverse leefwerelden, zo staat in de
advertentie. Geboden wordt een tijdelijke
aanstelling van een jaar voor 25 tot 30 uur
per week. We hopen maar dat er succesvolle kandidaten komen opdagen, zodat
de leegte na de uitzwaai van Jeanne snel
wordt opgevuld.

Na de dienst werd een soort cabaret opgevoerd waarop men op een vrolijke manier

Tekst: Janwillem Koten
Foto’s: Ann van Rijn
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Wat buurtsamenwerking vermag
Ik ben een regelmatige bezoeker van de huiskamer in het Huis van Weezenhof. Iedere keer zie je
weer nieuwe mensen. Ik heb al veel Weezenhoffers
ontmoet die ik amper kende. Wat mij betreft is het
nieuwe Huis van Weezenhof nu al een groot succes. Niet alleen voor de senioren, maar je ziet ook
kwajongens, kinderen met hun ouders, die gezellig
samen praten en een kop koffie drinken of van een
ander drankje genieten. De huiskamer is echt gezellig en nodigt uit tot een praatje. Het is een schot
in de roos. Naast deze sociale functie zijn er ook
bijkomende activiteiten. Op donderdag kan men na
een bestelling bij Buurman er samen goed eten en
bij de maaltijd een fles wijn open trekken. Om 18.00
uur wordt de maaltijd geserveerd. Daarnaast is er
een speelruimte voor kinderen met allerlei spelletjes.
Ook zijn er diverse activiteiten, zoals samen naaien
en breien, kaarten (rikken), hulp bij computervragen,
tekenen et cetera. Het is meer dan verbazingwekkend dat dit ontmoetingscentrum gerealiseerd is.
Heel wat vrijwilligers hebben vele uren besteed, niet
alleen om het huis op te knappen, maar ook om
tegen weinig kosten geschikt meubilair et cetera te
vinden om alles gezellig aan te kleden.
Toen de zwarte keet in december 2018 werd afgeleverd was men in de buurt nogal negatief. Ik hoorde
vele smalende geluiden: ‘Dat kan nooit iets worden.’
En dan zie je maar wat buurtsamenwerking kan
betekenen. Dit met hulp van de gemeente, wijkmanager Manon Karssen en zeer veel kundige vrijwilligers. Het project, dat door de gemeente financieel
werd gesteund, is goed besteed geld gebleken.
De laatste tijd leest men over vele bezuinigingen die
over Dukenburg worden uitgestrooid. Het voortbestaan van veel activiteiten en overlegstructuren is
twijfelachtig geworden. Weliswaar zijn enkele bezuinigingen door de wethouder teruggedraaid, maar
bestaanszekerheid op de lange duur van veel zaken
is zeer onzeker geworden. Geld besteed in Dukenburg rendeert, zoals dit project toont. Dit is een gouden les die men uit het project Huis van Weezenhof
kan trekken. Investeer in de sociale omgeving van
de wijk. Het is echt wijs besteed geld.
Janwillem Koten (Foto: Jacqueline van den Boom)
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Achterom
‘Kom maar achterom.’ Als iemand dat zegt,
mag je direct binnenkomen op de plek
waar geleefd wordt. Je bent geen onbekende gast die plechtig door de voordeur komt.
Wie achterom komt, is meteen bij de plek
waar de koffie gezet wordt en gebuurd kan
worden. ‘Kom achterom’ is een uitnodiging
voor vrienden, goede buren of vreemden
met wie je vertrouwd wilt raken.
In Dukenburg is achterom komen vaak niet
mogelijk. Een flat heeft alleen een voordeur
en bij huizen met een achterom is de tuin
meestal afgeschermd met een schutting.
Met een touwtje door de voordeur of door
de poort open te laten staan, maken veel
mensen hun eigen achterom. ‘De buurvrouw kan altijd even binnenlopen.’ Het is
mooi als mensen zo vertrouwd met elkaar
zijn dat ze voor elkaar een achterom willen
zijn, een plek waar je je verhaal kwijt kan of
even op verhaal kan komen.
Lange tijd had de Ontmoetingskerk alleen
een voordeur. Maar sinds de aanleg van
de Ontmoetingstuin is daar een achterom
bij gekomen. Veel mensen weten dat nog
niet. Ze hebben nog niet zoals de leden
van de jeu-de-boules-club of cliënten van
de Voedselbank de tuinpaden en de grote
zaal die uitkijkt op de tuin ontdekt. De tuin
staat nu in volle bloei. Er zijn overal bankjes om deze rustig vanuit verschillende
gezichtspunten te bekijken. Tijdens Dit is...
Dukenburg op 26 mei presenteren we het
zomerprogramma van de Ontmoetingstuin
én zal onze achterom met een verbeterde
toegangsdeur tot de Tuinkamer toegankelijker worden. We hopen dat vrienden, goede
buren en vreemden met wie we vertrouwd
willen raken de weg achterom zullen vinden. Uw ideeën om de tuin nog meer Ontmoetingstuin te maken, horen we graag!
Joska van der Meer, pastor
(Foto: Ann van Rijn)
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Ramadan (vasten)
Wanneer u deze Dukenburger ontvangt
vieren de moslims de Ramadan of vastenmaand. Hij begon dit jaar ’s avonds 5 mei,
zodat maandag 6 mei de eerste vastendag
was. De vasten eindigt dit jaar dinsdagavond 4 juni. Na het breken van de vasten
begint die avond het Suikerfeest. Binnen de
moslimwereld is dat een belangrijke feestdag, een dag waarop men elkaar gelukwenst.
De Ramadan is de negende (maan)maand van
de islamitische kalender. De vastenperiode in
die maand is naar de naam van deze maand
genoemd, dus Ramadan. In deze maand dient
de moslim zich van de ochtend tot de avond
te onthouden van eten, drinken, roken en van
andere geneugten af te zien. Verder dient men
zich ingetogen te gedragen. Men beschouwt
de vasten als een vorm van zuivering van
de ziel en gehoorzaamheid aan God. De bedoeling van de Ramadan is bovendien zelftraining, maar ook doordat men zelf honger
lijdt men het lot van arme mensen beter kan
meevoelen.
Het jaar bij de moslims bestaat uit twaalf maanmaanden die 29,5 dag duren. In totaal duurt zo
een jaar maar 344 dagen. Daarom schuift een
dergelijk kalenderjaar elk jaar elf dagen vooruit in ons zonnejaar. Het islamitische jaar is
dus niet verbonden aan de seizoenen. Om de
33 jaar loopt de kalender weer even gelijk met
ons zonnejaar.
De vastendag begint op het tijdstip dat de negende maand van het moslimjaar ingaat. De
vastendag begint in de morgen op het moment
dat men een donkere draad van een lichte kan
onderscheiden. Hij eindigt als een lichte draad
niet meer van een donkere kan worden onderscheiden. Dan breekt men de vastendag tradi-

tioneel met drie dadels. Daarna geniet men in
de thuissituatie gewoonlijk van een feestelijk
buffet.
Aan het einde van deze maand valt het kleine
offerfeest (eid fitr) ook het Suikerfeest genoemd. Een belangrijke nacht in de Ramadan
vindt plaats tegen het einde van de Ramadan
en wordt wel Laylat al-Quadr genoemd (de
nacht dat de maat wordt genomen). Het gebed
in die nacht is van meer betekenis dan vele gebedsdagen samen. Wanneer de heilige nacht
plaatsvindt binnen de Ramadan is een mysterie. Vrome moslims houden voordat men met
de vastendag begint een speciaal gebed, soms
in de plaatselijke moskee.
De Ramadan hoort tot de vierde verplichte zuil
van de islam. Deze is volgens de Heilige Koran opgelegd aan alle gezonde mensen en zij
die niet reizen. Kinderen en zwangere vrouwen zijn niet aan de Ramadan gebonden. Er
kunnen omstandigheden zijn wanneer het volgen van de Ramadan op praktische of gezondheidsbezwaren stuit en men de vasten moet
onderbreken. Heeft men de Ramadan een dag
door welke reden dan ook verzuimd, dan moet
men deze vastendag in de loop van het jaar
inhalen. Maar de vastenperiode is niet alleen
bedoeld als een periode van beproeving. De
Ramadan is ook een gelegenheid voor familieontmoeting en gezelligheid. Na het breken van
de vastendag is het gebruikelijk dat men een
gezellige maaltijd neemt, vaak met vrienden.
Vaak is er ook op straat enige festiviteit en kan
men allerlei bijzondere versnaperingen kopen.
Zij die het zich kunnen veroorloven, zullen bij
het genieten van het avondmaal zeker bij het
Suikerfeest een arme gast uitnodigen. Eventueel kan men het geld dat men hiervoor besteedt
ook als totaalbedrag na de Ramadan voor de
behoeftigen schenken. Dat heet het schenken
van de Zakat.
Tekst: Janwillem Koten. Foto: Istock
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Charlotte van Gennip
van WoonGenoot

Een beetje geven, een beetje nemen
In een serie gesprekken met de mensen voor
en achter de schermen bij de woningcorporaties met huizen in Dukenburg, wil dit
wijkblad de lezer een kijkje bieden in de bedrijfskeuken.
‘Waar gehakt wordt vallen spaanders’: als ergens iets niet goed gaat, dan volgt er dikwijls
een vieze olievlek die zich verspreidt. Maar
als zaken wel goed verlopen, dan hoor je niets.
Vaak is het gewoon een kwestie van tolerantie:
‘een beetje geven, een beetje nemen’. Ons eerste gesprek was met een woonconsulent, Charlotte van Gennip.

WoonGenoot trapt af

Eén maandje meer dan tien jaar geleden stond
Ton Gerrits van WoonGenoot de redactie van
de Dukenburger ook al eens te woord. Het
hoofdkantoor van deze kleinste woningcorporatie van Nijmegen is gevestigd in Aldenhof.
Het kantoor zit in het voormalige ketelhuis,
dat maar korte tijd als zodanig dienst heeft
gedaan. Een markant gebouw met een hoge
schoorsteen: een blikvanger samen met de
blauwgekleurde etage, die meer dan tien jaar
geleden opgetrokken werd.

Vertrouwen

Over de naam en het logo WoonGenoot is terde Dukenburger - mei 2019

dege nagedacht. ‘Genoot’ doet eenvoudig denken aan ‘genot’. Van wonen moet een huurder
kunnen genieten. Maar ‘genoot’ is ook een
partner, een goede vriend. Door de twee o’s
ook nog eens in elkaar te haken, geeft dit vertrouwen weer. De woningcorporatie heeft bovendien transparant werken hoog in het vaandel staan. De schuifdeuren van het kantoor
staan de hele week open, met uitzondering van
de vrijdagmiddag en het weekeinde. Bezoekers kunnen binnenlopen en zich melden aan
de balie. Charlotte herhaalt vrijwel letterlijk de
eerdere uitleg van Ton: ‘Er is een kort lijntje
met onze huurders. Wij kennen hen en zij kennen ons.’

Leefbaarheid

Charlotte: ‘Toen ik hier kwam werken was
mijn idee van een woningcorporatie een organisatie die huizen verhuurt en onderhoudt. Dat
is natuurlijk ook zo, maar de bewóners komen
absoluut op de eerste plaats.’ WoonGenoot
heeft in totaal 1557 woningen, 564 daarvan
zijn in Dukenburg (Aldenhof-Meijhorst-Lankforst) te vinden.
De corporatie heeft een bijzonder oog voor
mensen met een kleine beurs, personen met
een beperking of met psychische problemen.
Voor hen proberen de medewerkers, zoals
woonconsulent Charlotte, een zo goed moge-

lijke huisvesting te realiseren. Daarbij draagt
WoonGenoot ook verantwoordelijkheid voor
de leefbaarheid in de wijk.

Bemiddeling

Overlast kan in allerlei vormen gebeuren en
ondervonden worden. Van lichte tot zeer ernstige hinder. De muziek te hard, rommel in het
trappenhuis, onverzorgde tuinen, rondslingerend speelgoed, hondengeblaf, burenruzie,
noem maar op. De ernstigste overlast die de
woningcorporatie aanpakt met hulp van andere instanties zijn onder meer zware vervuiling,
huurfraude en wietteelt. Nemen we het laatstgenoemde als voorbeeld: wiet telen in je huis
of tuin is verboden. Komt dit op het pad van
WoonGenoot dan wordt er snoeihard ingegrepen. Charlotte vertelt: ‘Gelukkig bedraagt het
percentage huurders waar wij bemoeienis mee
hebben op het gebied van overlast en/of financiën, maar tien procent van het geheel.’
Bij die financiële problemen is voorkomen beter dan genezen. Trekt de huurder op tijd aan
de bel wanneer hij/zij onverhoopt een keer
betalingsproblemen heeft, dan kan er professionele hulp geboden worden om een en ander
weer op de rit te krijgen.
Tekst: Hette Morriën en Peter Saras
Foto: Peter Saras
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Door het lintje…
Op 26 april ontving onze hoofdredacteur
René van Berlo een koninklijke onderscheiding. Eén lintje uit de regen daalde op hem
neer. Op de borstklopperij: daar doen we
niet aan. Maar deze twee bladzijden zijn
onvermijdelijk. De redacteuren hebben besloten René in verdiend spotlight te zetten.
Bij deze!
Bart: Tien jaar terug ontdekte ik een prachtig
magazine dat geregeld op de mat viel. Daarin
Dukenburgse verhalen, mooie foto’s. Omdat
ik tekstschrijver-ambities had, waagde ik de
gok en schreef ik hoofdredacteur René aan.
Na een kort gesprek in de achtertuin in Zwanenveld was het beklonken. Welkom bij de
club! Als junior-redactielid mocht ik aan de
slag met sportpagina’s. Later volgden andersoortige verhalen die me in contact brachten
met veel interessante medebewoners. Dankzij
de Dukenburger en met name dankzij René
heeft mijn ‘schrijverschap’ en worteling in ons
stadsdeel vorm gekregen. René, gefeliciteerd
met deze meer dan verdiende onderscheiding!
Peter (van Kraaij): Ruim tien jaar geleden
reisde ik regelmatig per trein, vanaf station
Dukenburg naar Arnhem. Ik kwam vaak Gon
van der Werff tegen. Zij naar haar werk bij de
provincie en ik naar mijn school. Op een gegeven ogenblik vertelde ik haar dat ik de avond
tevoren genoten had van de nieuwe Dukenburger. Ik vond het een heel plezierig magazine
en dacht erover de redactie een compliment te
maken. ‘Nou’, zei Gon, ‘dat vindt de hoofdredacteur vast leuk en hij – René van Berlo – is
toevallig mijn man.’ Toen ik ook nog aangaf
dat ik schrijven leuk vind en nog tijd had naast
mijn dagelijks werk, adviseerde Gon mij met
René een babbeltje te maken om eventueel
wat werk te doen. Die afspraak was gauw gemaakt en het klikte meteen. Samen met René
heb ik in november 2011 een eerste interview
gedaan met Majid Hassasian, toenmalig bewaker van Wijkcentrum Dukenburg. Sindsdien
heb ik elk magazine bijdragen geleverd. (Helaas door omstandigheden het laatste jaar op
een lager pitje.) Janwillem geeft het ook aan:
René heeft af en toe een straffe hand. Hij hecht
grote waarde aan het jaarlijkse tijdschema: de
uiterste inleverdata van kopij, de periode die
nodig is voor de vormgeving, de data voor de
drukker en verspreider. René, vooral dankzij
jou is de Dukenburger tot een populair wijkmagazine uitgegroeid, prachtig verzorgd met
zijn mooie lay-out. Ik vind dat je het lintje ten
volle verdiend hebt!
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Burgemeester Bruls heeft zojuist de onderscheiding opgespeld

Toine: In het voorjaar van 2012 had ik een
burn-out. Als bewoner van Aldenhof las ik de
Dukenburger steeds aandachtig. Het leek mij
wel wat om een bijdrage te gaan leveren. Dus
zocht ik contact met hoofdredacteur René. We
bleken een aantal dingen gemeen te hebben:
een studie op de universiteit, een politieke interesse. René was enige tijd fractiemedewerker van de PvdA in het provinciehuis in Arnhem. Ik liep daar - na hem - als statenlid ook
enkele jaren rond. Inmiddels waren we een illusie armer. René teleurgesteld geraakt in de
koers van de PvdA, ik in het ondemocratische

karakter van de SP. Als redacteur van de Dukenburger heb ik de inwoners van dit ondergewaardeerde stadsdeel nog beter leren kennen.
René voert een strakke regie, maar dat is soms
wel nodig. De nazit is altijd gezellig. We hebben ook een gedeelde visie op de veryupping
van veel Nijmeegse wijken. Sociaal zwakkeren delven daardoor nogal eens het onderspit.
Beste René, van harte proficiat! Ik hoop dat je
dit werk nog vele jaren blijft doen.
Janwillem: In mijn lange leven heb ik in heel
wat redacties gezeten. René is één van de
de Dukenburger - mei 2019

strengste hoofdredacteuren die ik gekend heb.
Hij geeft met straffe hand leiding. Soms niet
zuinig met kritiek. Ik ben gewend geraakt aan
opmerkingen als: ‘Dat stuk is te lang, je krijgt
maar 500 woorden.’ Of ook: ‘Kun je niet een
betere afbeelding bij je artikel sturen.’ Soms
een echte schoolmeester. Maar het is duidelijk dat René alleen het beste wil. De kwaliteit
van het blad zit hem hoog. Geen wonder dat
de Dukenburger alom wordt geprezen. Toch
wordt er tijdens redactievergaderingen veel
gelachen. Humor is hem niet vreemd. Bij de
nazit is René ontspannen, vriendelijk, zodat ik
met een gerust hart naar huis ga. O ja, dit nog.
Toen ik in de lappenmand was, heeft René me
vele malen afgehaald en thuis gebracht, in zijn
mooie auto. Zo is René ook.
Hette: Janwillem schildert zonder penseel
en verf een mooi, typerend portret van René.
Nu is de beurt aan mij om onder woorden te
brengen wat de lintjesregen voor René gaat betekenen. Mijn eerste ingeving toen ik hoorde
van de nominatie was: ‘Oeps, René is niet echt
een Oranje-fan. Hoe gaat dit uitpakken? Zal hij
weigeren? Of is hij stilletjes toch wel vereerd?’
Drie vraagtekens die ik graag positief ombuig
tot drie uitroeptekens!!! Je moet maar zo denken, René: Lex en Max weten misschien jaarlijks wel welke BN’ers een onderscheiding
krijgen, maar van de Bekende Nijmegenaar
in ons midden zijn ze vast niet persoonlijk op
de hoogte. Jouw lintje is je van ganser harte
gegund!
Theo: Zaaien in de lente, dan kun je later
oogsten. Zo mogen we de vele inspanningen
van René zien om gedurende al die jaren ons
blad te laten uitgroeien tot een fraai, veelzijdig magazine de Dukenburger (lange tijd
voorafgegaan door de veelal zwart-wit-edities
onder verschillende benamingen). Redactieteams, inzenders, drukkers en verspreiders mede mogelijk gemaakt met subsidie van de
gemeente en door adverteerders - zetten zich
steeds in. Eén van deze is onze hoofdredacteur
René van Berlo met zijn veelzijdige bijdragen.
Soms veel hooi op de vork. Voorzitter, regisseur, ‘lay-outer’, aanspreekpunt, schrijver,
historiegraver, regelaar advertenties, planner,
kortom manusje van alles en nog wat. Bevlogen opkomend voor de bewoners van Dukenburg (en enkele andere stadsdelen). René, we
kunnen dankzij jouw grote inbreng terugkijken
op een grote oogst. Tijd voor een oogstfeest en
een dik verdiend lintje.
Peter (Saras): Ben officieel pas kort (vanaf 1
januari 2019) bij de redactie. Maar mijn eerste
tekstbijdrage stond, geschreven als secretaris
van het bewonersplatform Meijhorst, in numde Dukenburger - mei 2019

Toon (rechts) feliciteert René

mer 1 van 2008. In nummer 2 van 2008 mijn
eerste fotobijdrage. Daarna werd bijna geen
nummer overgeslagen. Het is een groot plezier
stukjes en foto’s aan te leveren. De consequente manier van opmaak en de rust die dat brengt
in de Dukenburger stimuleert. O, er gingen
dingen ook niet door hoor, balen… Doen we
het gewoon de volgende keer beter.
Toon: Met René kwam ik voor het eerst in
aanraking tijdens Zevensprong-bijeenkomsten

René en Gon

onder leiding van Peter van den Braak. En bij
af en toe stukjes schrijven voor Weezenhofpagina’s. Toen kwam de avond in 2015 waar
zowel René als ik een demonstratiebijeenkomst bijwoonden op Plein ’44. Afschuw over
de aanslag op Charley Hebdo in Parijs delend.
Ook de overtuiging om, ondanks bedreiging,
je mond niet te houden. Na een gesprek dezelfde avond in een café op de Grote Markt rolde
ik bij de Dukenburger het journalistieke werk
in. Eerst als ‘stagiair’. Met René gemeenteraadsleden interviewen voor de verkiezingen.
Sinds ruim een jaar als redacteur. Ook al zijn
we geen dagblad: onder leiding van René ben
ik aan de weet gekomen hoe een krant te maken die wat voorstelt. Wist niet dat ik dit werk
zo aantrekkelijk zou vinden. René streng tijdens redactievergaderingen: jazeker, maar wat
wil je ook met zoveel mensen bij elkaar die
graag willen bijdragen. Voor mij, René, ben je
een perfecte teamchef. Een fantastisch vat vol
geschiedenis- en politieke verhalen, waardoor
de nazit lang kan duren. Een krantenman die er
wezen mag. En, als er iets niet goed gaat in je
leven, een schenker van persoonlijke betrokkenheid die er minstens zo wezen mag.
Tekst: de voltallige redactie minus René
Foto’s: Jacqueline van den Boom
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cultuur
Dukenburgs goud
Ineens zijn er in het netwerk van de redactie, maar ook in andere club-, cursusof verenigingsverbanden, opmerkelijk
veel (echt-)paren die vijftig jaar lief en
leed delen. Helemaal onverwacht is dat
niet. Bedenk maar dat Dukenburg zelf
twee jaar geleden eveneens de Sara- of
Abrahamleeftijd aantikte. De vergulde
setjes kwamen jong hier wonen en
settelen. Al die jaren bleven zij ons
stadsdeel trouw. Daarom is het zeker de
moeite waard deze gouden duo’s hierbij
van harte te feliciteren. Kom er in de
toekomst nog maar eens om, dan is een
jarenlang samenlevend mensenpaar een
uitzondering van jewelste.

#doeslief
Dit steekwoord (sorry voor deze agressieve omschrijving) kan iedereen te pas
en te onpas gebruiken, maar werkt het?
Tegen zinloos geweld is bijvoorbeeld
het lieveheersbeestje als symbool ingezet. En tegen pesten is de vlinder in een
logo gevangen. Hebben deze lieve diertjes het onnodig geweld en het pesten
teruggedrongen? #doeslief doet denken
aan poeslief of een brave hond met als
roepnaam Does (leesplankje van Hoogeveen). Een populair huisdier of een
onschuldig beestje als talisman is altijd
stukken beter dan de waarschuwing
bij geweld: ‘Kijk nou eens, een groene
ijsbeer!’ Was het minister Donner die
dit ooit durfde uit te spreken? Zou goed
kunnen, want zijn voornamen doen sterk
denken aan een andere moedige man uit
de nationale historie: Piet Hein.
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Frans in Dukenburg
De invloed van het Engels op het Nederlands kun je infiltratie noemen. Hoogleraren en journalisten zijn verontrust voor
het hoger onderwijs. Ook de doorsnee
Nederlander ‘bekt’ Engels lekker weg;
vrijwel iedereen snapt het. Toch zou een
Brexit van de spraak van de Britten onze
moedertaal zeker beschermen. Wij hebben immers overal goeie woorden voor.
Een handjevol Engels daartussen kan geen
kwaad, maar tevéél … Kijk maar naar het
grijze verleden. Toen had het Frans een
grote invloed op onze eigen vocabulaire.
Maar het Nederlands is niet verdrongen
door Frans (de Franse taal dan, hè). Dat
Dukenburg wat Franse invloed betreft sowieso een ondergeschoven kindje is, heeft
alles te maken met de betrekkelijk jeugdige
leeftijd van ons stadsdeel. Wat vind je hier
nu aan Franse benamingen? Een handjevol
iets, een piepklein brokje geschiedenis.
Het Grand Canal, Meijhorst/Tolhuis is
wellicht het beste voorbeeld. Het water
hoorde bij het landgoed Duckenburg en
droeg al de naam Grand Canal. Ergens in
de afgelopen decennia kreeg het restant
van deze waterpartij zijn naam terug. Dit
was te danken aan een Meijhorstbewoner.
De Orangerie in het verlengde van het kanaal was ook in het verleden onderdeel van
landgoed Duckenburg. De landadel die het
immense geheel beheerde en het kasteelachtige huis bewoonde, had geen of amper
Frans bloed in de aderen. In oorlog met de
hertog van Bourgondië bivakkeerden er
wel francofiele legerleiders.
En dan Wereldoorlog II. Omdat op de twee
eerste e’s in de naam Operation Veritable
het accent aigu (e met streepje naar rechts)
ontbreekt, kan de titel van de massale legerbewegingen naar Niederrhein best een
Engelse of fantasie-werknaam geweest
zijn. De Britse generaal Montgomery had
immers de leiding over de expeditie. Recenter in de geschiedenis van Dukenburg,
namelijk vijftig jaar geleden, drukte scouting Karel de Stoute het stempel van de
Franse lelie op het pand waarin tegenwoordig tapasrestaurant ’t Zusje huist.
Maar de spoeling blijft dun in Dukenburg.
Brasserie Le Duc, restaurant Saison, Strik

patisserie, enkele woonhuizen, eentje met
een naam die verwijst naar de sjirpende
krekel (cigale); twee andere werden al
eens in de Dukenburger belicht. Ook is
ons stadsdeel enkele particuliere galeries
en ateliers rijk. Er rijden de nodige auto’s
rond van Franse makelij. Met welluidende
namen: Peugeot, Renault, Citroën. In menig automobiel treft men gele hesjes aan
(gilets jaunes). Bij Ici Paris worden geurige parfums en eau de toilettes aangeboden. De slijter verkoopt rode, witte en rosé
wijnen: Bordeaux, Bourgogne met een appelation controlé al dan niet mousserend.
En er zullen zeker Dukenburgers zijn die in
hun fauteuils genieten van een glaasje cognac of armagnac. Champagne bij een zeer
feestelijke gelegenheid. Meerdere levensmiddelen van Franse origine zijn te koop
in de winkelcentra. De apotheken betrek-

ken veel medicatie van Franse pharmaceuten. Op speciale baantjes kan men jeu de
boules/pétanque spelen. Sommige huizen
herbergen een vide of een souterrain, terwijl de hal waar je een huis binnenkomt
door de makelaardij wordt omschreven als
entrée. In meerdere wijken van Dukenburg
tref je maisonnettes aan. Deze Nederlandse
benaming voor flatwoningen met twee
verdiepingen (in Frankrijk eenvoudig Duplex), is afgeleid van het Franse huis: maison. Achter Dukenburgse bureaus wonen
senioren die hun mémoires op papier zetten. Het concept wordt/werd bewaard in de
secrétaire van moeder de vrouw. Als dank
kan manlief voor haar niet meer terecht in
de Fairtrade cadeau(wereld)winkel: die is
uit Dukenburg verdwenen. Tenslotte zijn
er meerdere bewoners met een melodieuze
voor- of familienaam, die wortels verraden
in het land van Marianne. Opgeteld heel
wat Frans in Dukenburg, hè. Sorry, pardon!
de Dukenburger - mei 2019

Teksten: Hette Morriën. Foto’s: Peter Saras

FABRIKAAT: de graver nog even zichtbaar, de bouwhekken staan er al

‘De Duker’

dijk weer open te maken en als fietstunnel
te gaan gebruiken. De Duker werd in de tijd
van de Koude Oorlog dichtgemaakt, maar
Nee, deze naam voor een object vind je niet zou om bovenstaande praktische reden weer
in Dukenburg. We moeten hiervoor de Waal geopend kunnen worden. Belangrijker nog is
oversteken. Waar op de Oosterhoutsedijk
de tweede, historische reden. Stammend uit
tussen de Zaligebrug (bij fort Benedende Tweede Wereldoorlogsgeschiedenis. In de
Lent) en de spoorbrug twee lentes geleden
Duker, zoals het tunneltje vroeger in de volkseen bordje met rode letters schreeuwde om mond genoemd werd, zochten op 20 septemaandacht: Daar is de tunnel! Liftend op de
ber 1944, de dag van de Waal-oversteek van
ludieke maar zeer tijdelijke expositie van
de Geallieerden, zowel Lentenaren van alle
uiteenlopende werken van FABRIKAAT
leeftijden als moegestreden Oostenrijkse solin de Lentse buitenlucht op de vlakte waar
daten hun toevlucht. De tunnel was met dertig
eens de wijk Hof van Holland* moet vermeter lengte en twee meter hoogte gauw gerijzen, was de plaats waar de Duker zich
vuld. De burgers en soldaten waanden er zich
nog altijd bevindt van een rood ‘lint’
beschermd en veilig, totdat een doorgedraaide
voorzien. Dit om de wens van bewoners te SS-er zijn mitrailleur leeg schoot op de zeonderstrepen om het tunneltje in de spoorventig mensen in het tunneltje. Dit kostte aan

Wijsneus
Hij moet nog twee klassen basisschool,
maar oriënteert zich met zijn ouders al op
zijn vervolgopleiding. Hij wil muzikant
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worden. Kan dat niet meteen na groep 8?
Hij zit immers al op de plaatselijke muziekschool. Nee lieve jongen, wordt hem voorgehouden, eerst nog ‘de middelbare’ en daarna
naar het conservatorium. Het aantal jaren
school wordt ook voor hem uitgerekend.

drie mensen meteen het leven. De heropening van de Duker stoft de herinnering aan
dit vreselijke gebeuren af. Er zullen massa’s Nijmegenaren zijn die van dit tunneltje
niets af weten. Het aantal fiets-/voetgangerstunnels in het Lentse Nijmegen kan in
de toekomst wellicht bijgesteld worden tot
vier. Waarvan de Eisenhowertunnel met de
kindertekeningen en de tunnel bij station
Nijmegen-Lent met oude foto’s in moderne
reliëfdruk op hun eigen manier ook uniek
zijn. FABRIKAAT staat voor een podium
voor de tussentijd.
* Tijdens de informatie-avond over Hof
van Nijmegen werd aan Dukenburgse
pensionad@s de raad gegeven dáár hun
voelhorens uit te steken.

Zuchtend constateert het lieve joch dat hij
dan nog minstens twaalf jaar moet leren
voordat-ie kan musiceren en geld verdienen.
Nog verder doorgedacht: ‘En wanneer
krijg ik dan pensioen?’
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VERGETEN VERLEDEN
Hulp voor hongerende krijgsgevangenen
Toen de Duitsers op 10 mei 1940 ons land
binnenvielen, blies het Nederlandse leger
veel bruggen op in de hoop de Duitse opmars tot staan te brengen. Ook de Waalbrug en de middelste boog van de spoorbrug werden vernield.
Op 28 mei 1940 capituleerde België. De Duitsers namen een kwart miljoen Belgische en
Franse militairen gevangen. Zij werden vanaf
Walsoorden bij Terneuzen op circa negentig
volgepakte schepen via het Hollands Diep,
Waal en Rijn vervoerd naar Duitsland.
De eerste transporten bereikten Nijmegen op
zaterdag 1 en zondag 2 juni. De schepen konden de voormalige Waalbrug nog niet passeren.
Ze meerden daarom aan. Er was geen proviand
aan boord, waardoor de gevangenen honger leden. Op zaterdag organiseerden bewoners van
het Waterkwartier voedsel, drinken en medische verzorging, op zondag gebeurde dat in de
Benedenstad. In veel Nederlandse kranten verschenen artikelen over deze hulp, onder andere
in De Maasbode op donderdag 6 juni 1940:

Nijmegen toont zich van
zijn goede zijde
Belgische krijgsgevangenen op
de Waal
Men schrijft ons uit Nijmegen.
De laatste dagen voeren langs Nijmegen over
de Waal groote aken uit Rotterdam en Dordrecht,
welke dienden als transportschepen voor Belgische

Rijnaak Rotterdam vaart onder de spoorbrug door.
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Door de Nederlandse genie opgeblazen Waalbrug. (Collectie Peter Leeuwen)
krijgsgevangenen, op weg naar Duitschland. Deze
schepen hadden telkens eenig oponthoud voor Nijmegen, omdat het baggerwerk onder den noordelijke boog van de Waalbrug het regelmatig doorvaren onder de brug bemoeilijken. Slechts op gezette
tijden konden schepen van grooter diepgang dan
1.40 m onder de brug door. De Belgen, die zich aan
boord ordelijk en rustig gedroegen, hadden weldra
de sympathie van de burgers van Nijmegen, die hen
met instemming van de betrokken Duitsche autoriteiten, belast met het toezicht op de krijgsgevangenen, van levensmiddelen en tal van versnaperingen
voorzagen. Het was aandoenlijk, toen vooral de

armste bewoners van de oude stad zich uitsloofden
om den Belgischen soldaten van alles te voorzien
wat door de autoriteiten maar werd toegestaan.
Reeds Zaterdagavond was het begonnen met
deze distributie, toen een der schepen dicht de kade
genaderd was en eenige Belgen gevraagd hadden
om water en verfrissching.
Zondagochtend waren vooral de bewoners uit
de benedenstad van Nijmegen, die meestal behooren tot de hardwerkenden en weinig bezittenden
der bevolking, reeds om zes uur in de weer om
overal versnaperingen te verzamelen, om die aan
de Belgen te kunnen verschaffen. Van alles werd

Het dek vol met krijgsgevangenen. Het witte ‘hek’ is de latrine.
de Dukenburger - mei 2019

Rijnaak vol krijgsgevangenen op weg naar Duitsland. Links de spoorburg.
er aangevoerd, zelfs de allerarmsten gaven nog
iets van hun nooddruft. De winkeltjes uit de oude
stad werden leeggehaald met de belofte, dat alles
wel terecht zou komen. Eenige weldoende Nijmegenaren hadden onder aan de Grotestraat een tafel
geplaatst, waarop een koperen bloempot, waarin
iedereen een kleinigheid kon werpen voor de krijgsgevangenen. Moeders, jonge vrouwen en meisjes
sloofden zich urenlang uit om voor de menschen
smakelijke boterhammen klaar te maken. Groote
tuiten met drinkwater werden aangevoerd en met
een klein stoombootje werd dit alles langs de schepen getransporteerd, waar de mondvoorraad door
de bevelvoerende officieren werd aangenomen om
onder de manschappen te verdeelen. Zoo kreeg men
het zijne.
Later op den dag kwam er medewerking uit heel
Nijmegen door de vorming van een burgerij-comité, dat de goedkeuring wegdroeg van de Duitsche
autoriteiten en van den burgemeester, den heer J.
A. H. Steinweg, die zich persoonlijk van alles op
de hoogte stelde. Nu mochten er ook, onder voldoende controle collecten gehouden worden in de
stad, welke in een minimum van tijd duizend gulden
opbracht. Alleen in het Goffertstadion werd binnen
een half uur onder de Nijmeegsche sportlieden van
alle gezindten ƒ 175 gecollecteerd.
Naast het Burger-comité kwam ook weldra het
Roode Kruis Comité in actie, zoodat tegen den middag de voorziening van versnaperingen en smakelijke boterhammen, van chocolade en van sigaretten
voor de Belgen, die zich uiterst dankbaar toonden
en zich enthousiast over het gastvrije Nijmegen
uitlieten, beter geregeld kon worden. En nog steeds
vloeiden van alle zijden giften in geld en natura toe.
Ter voorziening in de behoefte van drinkwater van
de ongeveer 7000 krijgsgevangenen, die op vijf
groote aken waren ondergebracht, werd van gemeentewege een groote tank van de brandweer aangevoerd welke 1000 liter drinkwater bevatte. Door
bijzondere maatregelen en het uitleggen van lange
slangen kon dit water naar de booten geleid worden
zoodat de tijdelijke gasten van Nijmegen zich konden verfrisschen.
Duizenden en duizenden Nijmegenaren bewogen
zich den geheelen dag langs de kade, zonder dat er
één wanklank gehoord werd. En alles werd zoo geregeld, mede op verzoek van de Duitsche militaire
overheid, dat niet een onbevoegde in een bootje of
kano langs de schepen kon komen, maar alles kon
geschieden door daarvoor aangewezen stoombooten, waarmede de levensmiddelen vervoerd werden.
Later, toen mede op verzoek van den verantwoordelijken militairen leider van het convooi door
de Dukenburger - mei 2019

Nijmeegsche bakkers bijna 3000 brooden gebakken
waren, geschiedde het transport per vrachtauto naar
het gemeenteslachthuis, waartegenover de transportschepen gelegen waren. En op deze wijze werd
aanvankelijk het eenvoudige werk van de benedenstadbewoners, aan wie de eer van het liefdadige
initiatief toekomt, verbeterd door een Roode Kruisorganisatie Comité. Tegen acht uur in den avond
vertrokken de booten naar het Oosten en voeren
zij door den gebaggerden vaargeul onder de Waalbrug door in de richting van Lobith. De sleepbooten moesten de zwaarbemande aken tegen stroom
optrekken en vorderden slechts langzaam, zoodat
talrijke Nijmegenaren, die plaats genomen hadden
op de spoorbrug nog groote hoeveelheden sigaretten, chocolade en andere versnaperingen op het dek
van de schepen wierpen. De reeds dankbare Belgen
zongen Hollandsche liederen, terwijl het volk langs
de kade hen toewuifde.
Waarschijnlijk kunnen er nog meer transporten Belgische krijgsgevangenen langs Nijmegen
verwacht worden. Het Roode Kruis Comité blijft
voorloopig mobiel en de bewoners van de oude stad
kunnen zeer waarschijnlijk bij het volgend transport
weer even enthousiast hun medemenschen, met instemming van de Duitsche autoriteiten, helpen als
Zondag j.1.

De Gelderlander toonde zich erg trots. Op
woensdag 5 juni 1940 schreef hij:

HET GOEDE HART VAN ONS
GOEDE VOLK
Het reikt de helpende hand
waarheen dat moet
De Ouden zeiden reeds in hun tijd, dat de oorlog
de goeden beter en de slechten slechter maakt.
Los van welke beweging ook moet ons van het
hart dat ons Nijmeegsche volk Zondag getoond
heeft, nog de edelmoedigheid van zijn voorvaderen te hebben gecultiveerd. Het heeft metterdaad
getoond in zijn spontane hulpverleening aan arme
krijgsgevangenen, dat bij hen nog altijd ‘t goede
hart op de rechte plaats zit.
Wie hij ook is, hij zal moeten toegeven dat Zondag l.l. de eenvoudige Nijmegenaren van de oude
stad een barmhartige edelmoedigheid hebben aan
den dag gelegd, welke in de annalen van Nijmegen
met eere zal mogen vermeld worden. Merkwaardig
was, hoe twee dagen achtereen echte eenvoudige

Eten uitdelen aan krijgsgevangenen.
Nijmegenaren, wier huis staat in de oude straten
van de benedenstad, zich van den ochtend tot den
avond uitgesloofd hebben om anderen, minder gelukkig dan zij, een zonnigen dag in donker bestaan
te verschaffen. Het past ons niet hier namen te noemen. En als we dat deden, dan zouden we een lange
reeks van vrouwen en mannen uit oud-Nijmegen
moeten opsommen, die voor heel de stad een voorbeeld van christelijke barmhartigheid geweest waren. We zouden vaders en moeders moeten noemen,
die hun zonen en dochters den heelen dag in touw
hebben gehouden om geld en goed te verzamelen
voor arme medemenschen en die zelf uur aan uur
hebben gezwoegd om wat licht te brengen in een
donker leven. We zouden mannen moeten noemen,
die met wagens de stad inreden en overal waar zij
maar vrienden en bekenden in de wijken der stad
wisten te vinden, gingen aankloppen om geld en
goed ten bate van hen, die op dat oogenblik hun
hulp behoefden.
Duitsche officieren, die belast waren met toezicht
op aan hen toevertrouwde krijgsgevangenen waren
vol lof over de mildheid en hartelijkheid van die
eenvoudige burgers en burgeressen van Nijmegen,
wien niets te veel was, om, in overleg met de Duitsche overheid, hen te helpen die door onvoorziene
omstandigheden, onafhankelijk van de leiding, in
moeilijkheden waren geraakt.
Wij zouden de jongemannen moeten noemen die
van den nacht een dag gemaakt hadden en onvermoeid in hun wankele schuitjes zoolang dat nog
kon worden toegestaan, van den wal naar de schepen verfrisschingen en versnaperingen aanvoerden.
We zagen moeders van groote gezinnen die tijdelijk
hun kinderen aan anderen ter verzorging hadden
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overgelaten en den geheelen dag boterhammen bereidden voor vreemde menschen als gold het hun
eigen kinderen.
Mannen uit onze stad, wier hart openging van
medelijden, lieten allen trots varen en vernederden
zich tot bedelaars ten gunste van mannen die minder hadden dan zij. De allerarmsten gaven van het
weinige dat zij bezaten en gingen zoo den beteren
voor in weldoen van evennaasten die de hand uitstaken voor een bete broods.
Oud-Nijmegen heeft Zaterdag en Zondag een
vrome traditie in eere gehouden en heeft in de harten van alle bewonderaars van deze echte Nimwegenaren een herinnering gevestigd van weldoeners
te zijn, bij wie de linkerhand niet wist wat de rechterhand deed. Heel Nijmegen toonde metterdaad
sympathie met de gulhartigheid van Oud-Nijmegen
door binnen minimum van tijd duizend gulden voor
‘t Roode Kruis ten bate van de krijgsgevangenen
samen te brengen en voor duizenden guldens aan
verfrisschingen en versnaperingen af te staan voor
het goede doel.
De politie verdient ook lof voor de tactische leiding, vooral bij den aanvang van het hulpwerk.
Nijmegen beleefde een bijzonderen dag. En velen namen hooge herinneringen mede aan een stad
in het zuiden, waar de charitas troont.

De gebeurtenissen op 1 en 2 juni 1940 leidden
tot de realisatie van een hulpziekenhuis in het
Oude Weeshuis aan de Doddendaal. De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant
schreef op woensdag 12 juni 1940:

Een hulpziekenhuis werd in
één dag opgericht
Tal van Belgische en Fransche soldaten vinden hier
verzorging - Prachtig werk van het Roode Kruis

Het Oude Weeshuis aan den Doddendaal 26 heeft
langen tijd groote, leege zalen gehad. Ze lagen daar
rondom het rustieke binnenpleintje kaal en stil, de
zon scheen door de hooge ramen binnen en speelde
wat met het stof tusschen de houten vloeren. Op zekeren dag kwam er in dit ongebruikte en achteraf
gelegen gebouw een weinig leven, toen de luchtbeschermingsdienst daar een post inrichtte. Het werd
hierdoor uit de vergetelheid gehaald en zoo kwam
het, dat de Nijmeegsche afdeeling van het Nederlandsche Roode Kruis aan dit ruime gebouw dacht,
toen zij een hulpziekenhuis wilde inrichten. Een
hulpziekenhuis, dat zoo dringend noodig geworden
was, sinds de transportschepen met krijgsgevangenen langs Nijmegen voeren en hier zieke of gewonde Belgische en Fransche soldaten achterlieten....
Het Roode Kruis in de praktijk
Gisteren, toen dit hulpziekenhuis precies een
week bestond, zijn wij eens een klikje gaan nemen
en hebben daar het Roode Kruis in de praktijk zien
arbeiden. „Niets dan kale, houten vloeren waren er
en kijkt u nu eens!” zei een opgetogen zuster. Het is
waar, bij een rondgang onder leiding van dr. C. ten
Horn, den energieken voorzitter van de Nijmeegsche Roode Kruis-afdeeling, hebben wij met blijdschap en bewondering gezien hoe doortastend en
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Het RK Weeshuis aan Doddendaal.
snel geholpen is, toen dat noodig was. De inrichting
was er in één dag! Toen de commandanten van de
transportschepen hulp inriepen voor zieken en gewonden, zag men onmiddellijk in, dat een dreigend
plaatsgebrek in onze twee ziekenhuizen moeilijkheden zou brengen. Evacuatie van de burgerpatiënten
zou — vooral met gebrek aan auto’s — niet makkelijk gaan. Daarbij kwam, dat dagelijks menschen
werden ontscheept en ook nu nog meerdere transporten verwacht worden. De verzochte hulp moest
er zijn — en wie zou niet graag helpen? — zoodat
het Roode Kruis kordaat besloot tot inrichting van
het hulpziekenhuis voor eigen rekening. En toen
was het, zooals wij reeds schreven, in één dag gereed. Matrasbedden, klapbedden, hulpbedden uit
luchtbeschermingsposten en van de Koloniale Reserve werden bij de enkele aanwezige exemplaren
gevoegd, dr. ten Horn nam de algeheele leiding op
zich, terwijl dr. H. L. Groeneveld den medischen
dienst wilde waarnemen, de transportcolonnes kwamen ook hier in actie, gediplomeerde zusters boden
zich aan en tal van Roode Kruis-helpsters. Dit alles ging spontaan en vrijwillig en bracht dus geen
kosten met zich. Het eten zou door het weeshuis gekookt worden tegen vergoeding, andere noodzakelijke benoodigdheden werden bijeengebracht en in
een minimum van tijd zette het hulpziekenhuis van
het Roode Kruis kant en klaar de deuren wijd open.
Dat is nog eens werken!
Plaats voor honderd patiënten
Besloten werd, zoo vertelde dr. ten Horn, om hier
de lichtere gevallen op te nemen en dat is zoo gebleven. De ernstige patiënten vinden een plaats in
één van onze twee welingerichte ziekenhuizen, anderen gaan naar het rustige hulpziekenhuis aan den
Doddendaal. De samenwerking met de Duitsche
autoriteiten laat niets te wenschen over. Wordt de
geneeskundige hulp ingeroepen, dan gaat direct een
transportcolonne van het Roode Kruis op weg om
de patiënten te halen en een voorzichtig vervoer van
af de schepen eischt nog heel wat handigheid.

Bij aankomst in het hulpziekenhuis gaan de Belgische en Fransche soldaten eerst naar de opnamezaal. Hun kleeding wordt gedesinfecteerd en de
gelegenheid tot het nemen van een bad benut. Na
enkele dagen verhuizen zij dan naar één der twee
lichte, propere ziekenzalen. Daar worden zij dan
verpleegd en velen kunnen al spoedig naar buiten,
om in de zon en frissche lucht op de afgelegen, rustige binnenplaats weer fit te worden. Bijna zestig
patiënten waren er bij ons bezoek, terwijl honderd
bedden gereed staan. Toen wij kwamen, zaten velen
buiten, enkelen deden een spelletje kaart, anderen
lazen een tijdschrift. In een hoek was het bijzonder
druk, daar kwamen ze om beurten bij den.... barbier, om zich in de open lucht eens duchtig te laten
scheren. Wie niet kan loopen, wordt per brancard
naar buiten gedragen en kan zoo temidden van zijn
kameraden verblijven. De stemming was er best,
ook onder de zusters, die doen wat ze kunnen om
hun taak volkomen te volbrengen. De helpsters
werken in drie ploegen en zijn gelukkig groot in
aantal. Dr. ten Horn vertelde, hoe juist dezen winter
80 meisjes de cursussen goed hadden volbracht en
beschikbaar waren. Zij hebben dan een E-H.B.O.cursus gevolgd, theoretische verpleegleer gehad en
vier weken praktijk in een ziekenhuis. Velen hebben
zooveel voldoening van haar werk, dat zij verpleegster willen worden. Zijn zij Roode Kruis-helpster,
dan moeten zij een verbintenis van twee jaar hierbij aangaan. Deze pracht-instelling heeft dus doorloopend vaste werkkrachten ter beschikking.
Ze vinden het er best
Onder de hoede van een uitgebreiden staf menschen, die hun werk met animo en liefde doen, vinden de patiënten het er best. Tijdschriften, versnaperingen en wat cigaretten, die particulieren graag
beschikbaar stellen, brengen een welkome afwisseling en korten den tijd. Maar vooral ook genieten zij
van de rust, die van dit eenvoudige tehuis uitgaat
en waaraan een patiënt allereerst behoefte heeft.
Regelmaat en orde heerschen weer in hun leven, ‘s
avonds zes uur gaan allen naar de zalen terug, voor
een lange nachtrust, waarbij mannen van de transportcolonnes waken. En zoo krijgen zij spoedig hun
evenwicht en kracht terug. Zijn zij genezen, dan
worden zij door Duitsche militairen afgehaald en
maken weer plaats voor anderen, die op hun beurt
van de hulp in dit vriendelijk ziekenhuis kunnen genieten. Dr ten Horn vertelde ons, dat in ieder geval
dit hulpziekenhuis, nu het er eenmaal is, tot ‘t einde
van den oorlog zal blijven bestaan. Wat zoo snel
werd opgebouwd, heeft bewezen van onschatbare
waarde te zijn.
Wij hebben kort en zonder groote woorden verteld
over ‘t schitterende Roode Kruis-werk, dat hier
wordt verricht. Men heeft er misschien iets meer
idee door gekregen, van wat deze instelling practisch kan doen. Het Nijmeegsche Roode Kruis is
paraat geweest en zal dit, met veler steun, kunnen
blijven. De ontroerende dankbaarheid, die zich bij
de Belgen en Franschen uit, wanneer de tijd van
vertrek gekomen is, is voor allen, die helpen, wel de
schoonste belooning.

Met dank aan Tini Heijnen.
Samenstelling: René van Berlo
Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Gespreksgroep
‘Nabestaan na
zelfdoding’ start
in Nijmegen
Voor nabestaanden na zelfdoding is
het verwerken van het verlies vaak een
moeilijk proces. Veel vragen rondom
het overlijden blijven onbeantwoord.
In deze groep kan men herkenning en
steun vinden bij anderen die ook een
naaste hebben verloren door zelfdoding.

Excursie in het Overasseltse
en Hatertse vennengebied
Gaat u mee op pad het vennengebied in
onder leiding van ervaren gidsen? Zij
vertellen u interessante wetenswaardigheden en laten u de mooiste plekken zien
van dit veelzijdige natuurgebied. In mei
wordt weer een excursie aangeboden.

Wandeling zondagochtend 19 mei

In de maand mei barst het van het leven in
het vennengebied, er staan diverse plantensoorten in bloei en er vliegen allerlei soorten
libellen, vlinders en vogels. De Overasseltse en Hatertse Vennen bestaan niet alleen
maar uit ‘echte vennen’, bos en heide maar
herbergen ook een aantal kleine schilderachtige natuurakkers met bijzondere akkerplanten. Mogelijk ontmoet u onderweg ook
de schaapskudde. De gidsen vertellen met
veel plezier, kennis en kunde over datgene
wat u tijdens de wandelingen tegenkomt.

Kosten voor deelname aan een wandeling
zijn 4,50 euro voor volwassenen en 2,00
euro voor kinderen. De wandeling start om
10.00 uur. Voor meer informatie en aanmelden kijk op: www.staatsbosbeheer.nl/
seizoenswandelingvennen. Let op: aanmelden is verplicht. Voor vragen kan u contact
opnemen met boswachter Lydie van Santen
door te mailen naar l.vansanten@staatsbosbeheer.nl.

Tijdens de wandeling staan vooral soorten
van dat moment in de schijnwerpers. Deze
wandeling is ongeveer 5 kilometer, geschikt
voor kinderen en heerlijk ontspannen.

Informatie

Tekst en foto: boswachter Lydie van Santen

Maak kennis met andere culturen
Word NT2-docent bij STEP. Vrijwilligerswerk bij een maatschappelijk relevante organisatie.
• Je geeft Nederlandse taalles aan een groep
cursisten met een niet Nederlandse achtergrond.
• Je werkt met een methode geschikt voor
het niveau van de groep (de groepen varide Dukenburger - mei 2019

ëren van semi-gealfabetiseerd tot en met A2).
• Tijdsbesteding vier tot acht uur per week.
• Je krijgt deskundige begeleiding door een beroepskracht.
STEP is op zoek naar vrijwilligers, die zich
voor een periode van ten minste een cursusjaar in willen zetten. STEP organiseert activiteiten die nodig zijn om deel te nemen aan de
Nederlandse samenleving voor anderstaligen,

In de bijeenkomsten is er ruimte voor ieders persoonlijke verhaal. Ook praten we
over rouwtaken, gevoelens van schuld en
schaamte, reacties uit de omgeving en er
is ruimte voor eigen thema’s.
Een paar uitspraken van groepsleden:
‘Door de groep heb ik zelf meer rust gekregen.’ ‘Weten dat je niet alleen bent, is
een grote steun.’ ‘Door de groep heb ik
ervaren dat rouwen veel tijd kost’
Bij voldoende deelnemers start de groep
maandag 21 oktober van 14.30 tot 16.30
uur. De plaats is Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39. Er zijn acht tot
tien wekelijkse bijeenkomsten (afhankelijk van het aantal deelnemers).
Deze groep is voor inwoners van gemeente Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Nijmegen en Wijchen.
Meer informatie en/of aanmelden: (026)
312 44 83 of info@indigogelderland.nl.
Tekst: Amanda van de Pol

migranten en vluchtelingen. De activiteiten zijn gericht op kennismaking met de
Nederlandse samenleving, het leren van de
Nederlandse taal, rekenen, fietsles en digitale vaardigheden.
Interesse? Neem contact op met Thijs Oudevrielink via t.oudevrielink@stepnijmegen.nl of telefoonnummer (024) 323 32 35.
Kijk ook op www.stepnijmegen.nl.
Tekst: Karoline Snip, STEP
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Zingen met Parkinson

Zomerexpositie in
Wijkcentrum Dukenburg
Frieda Schreurs uit Meijhorst exposeert
haar collages in het Atrium van wijkcentrum Dukenburg. Zij laat haar fantasie de vrije loop tijdens het knippen en
plakken van allerlei materialen om tot
verrassende kleurrijke verhalen te komen. In haar werk kun je verdwalen of
een eigen wereldreis maken naar verre
oorden. Maar ook waan je je af en toe
in een bonte sprookjesachtige bloementuin. De expositie is te zien van 1 mei tot
1 september. In het weekend is het wijkcentrum gesloten. Het adres is Meijhorst
70-39.
Tekst en foto: Angela van der Mast

Verkrijgbaarheid
de Dukenburger
De Dukenburger wordt niet alleen huisaan-huis verspreid, maar is ook gratis
verkrijgbaar bij de volgende instellingen:
Aldenhof: de Lindenberg. Lankforst:
Fysiotherapie Lankforst. Malvert:
Scheepers rijwielen, Jumbo. Meijhorst: Ontmoetingskerk, Albert Heijn,
Wijkcentrum Dukenburg, Zwembad
Dukenburg. Staddijk: Trainingscentrum Michi. Tolhuis: Creatief Centrum
Nijmegen-Zuid. Weezenhof: Huis van
Weezenhof, Gemmy’s Hairstyling.
Zwanenveld: bibliotheek, Brood &
Bijzaken, Albert Heijn XL, Primera, De
Grondel
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Op 25 april vond het evenement Zingen
met Parkinson plaats. De grote zaal in het
wijkcentrum in Meijhorst was versierd
met ballonnen en tulpen. De tulp staat
symbool voor Parkinson.
Diep in de hersenen produceren zenuwcellen de stof dopamine. Met deze stof communiceren hersendelen met elkaar. Bij de
ziekte van Parkinson sterven zenuwcellen
af en is er minder dopamine. De automatische piloot gaat haperen, zodat bewegen
minder vanzelf gaat en bewuster moet gebeuren.
Emiel Hoefnagel, logopedist, zangpedagoog en dirigent richtte in 2015 het koor de
M’r P’s Singers op. Met dit koor heeft hij
recent in het Concertgebouw van Amsterdam gezongen tijdens Science meets music
georganiseerd door neuro-psycholoog professor Erik Scherder.
Emiel maakt al vijftien jaar deel uit van het
ParkinsonNet. Een landelijk netwerk voor
zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het
behandelen en begeleiden van mensen met

de ziekte van Parkinson. In 2018 werd hij
voor zijn initiatieven beloond met het parkinsonlintje. Hij gaf aan zich verder in te
zetten meer bekendheid te geven aan het
zingen met Parkinson.
Emiel is van mening dat zingen in een koor
een sterke bijdrage levert aan het welzijn,
we worden er gelukkig van. Zingen opent
je en maakt de spraak, de ademhaling en
focus groter, in tegenstelling tot de ziekte
die je verleidt tot het verkleinen van de bewegingen.
Samen met het koor, met als voorzitter
Menno de Metz, organiseerde hij het evenement Zingen met Parkinson, bedoeld
voor alle mensen met de ziekte van Parkinson uit het hele land. Veel provincies waren zodoende vertegenwoordigd. Begeleid
door drie fantastische muzikanten passeerden de mooiste melodieën die vol overgave
werden gezongen. Het was een mooie, geslaagde dag.
Tekst: Emiel Hoefnagel
Foto: Peter Saras

Inspraakbijeenkomst Zomernota
Praat mee over de plannen voor Nijmegen
Woensdag 12 juni organiseert de gemeenteraad een inspraakbijeenkomst
voor inwoners en organisaties over de
Zomernota. Iedereen is van harte welkom om mee te praten over de plannen
voor Nijmegen.
In de Zomernota schetst het college de brede opgaven voor de komende jaren. Wat is
het college van plan? Wat zijn de prioriteiten en hoe wordt het geld verdeeld? Voordat

de gemeenteraad hier op 3 juli een besluit
over neemt, wil de raad eerst in gesprek met
de stad over de plannen. De bijeenkomst
is van 20.00 tot 22.00 uur in het Stadhuis.
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot
en met dinsdag 11 juni via griffie@nijmegen.nl of (024) 329 90 30. De Zomernota
met bijbehorende thema’s is vanaf 29 mei te
lezen via nijmegen.nl/gemeenteraad.
Tekst: Marjolein de Groot, raadsgriffie
de Dukenburger - mei 2019

Over bruggen
Via bruggen in stilte wandelend van Nijmegen Dukenburg naar Waalkade
Voor het vijfde jaar op rij kun je met Pinksteren gezamenlijk in stilte wandelen en
daarin verbondenheid ervaren, met jezelf,
met elkaar, met de stad Nijmegen en via
bruggen met ‘de overkant’. Deze keer op
Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni. Ga
je mee?
De wandeltocht is ongeveer 14 kilometer.
We starten bij busstation Nijmegen-Dukenburg (reclamezuil met rondom bank). Het
eindpunt is het Labyrint op de Waalkade.
Samenkomst 10 uur (vertrek 10.15 uur),
eindtijd ongeveer 14.30 uur. Tussendoor
passeren we heel wat bruggen en zijn er
enkele pauze- of bezinningsmomenten, zoals bij het kunstwerk On the road aan het
Maas-Waalkanaal, en op het 20 Septemberplein waar gelegenheid is om iets ter
inspiratie in te brengen: een lied, gedicht,
dans… of toeschouwer zijn. We lopen langs

20 jaar De Aanloop

de dichtregels op de Lentse Warande. Voor
wie trappenlopen geen optie is, is er een alternatieve route.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Meld je
aan via info@hetzesdegeluk.nl.
Tekst: Anja Strik
Foto: Piet Thissen

Onlangs heeft Ring-Ring een cheque
overhandigd aan Duuk&Dinner waardoor zij 500 euro vrij mogen besteden
aan spullen die de vrijwilligers nodig
achten voor Duuk&Dinner.

Duuk&Dinner is zeer blij met de cheque
en weet zeker dat deze goed besteed gaat
worden. Zij ontvangen namelijk geen
subsidie van de gemeente en moeten zode Dukenburger - mei 2019

Pastor Joska van der Meer zette de gastvrouwen in het zonnetje zonder wie dit
allemaal niet mogelijk zou zijn. De aanwezigen gingen huiswaarts met een presentje en kaartje met onderstaande tekst.
A aandacht
A aanwezig
N nieuwtjes
L lachen
O ontmoeten
O omzien
P praten

Ring-Ring bedankt!

Ring-Ring spaart geld bij elkaar door middel van Nijmeegse fietsers. Iedereen die
van, naar en in Nijmegen fietst, kan middels
een speciaal daarvoor ontworpen app kilometers bij elkaar sparen die worden omgezet in een geldbedrag. Dat geldbedrag wordt
gedoneerd aan diverse initiatieven in de eigen wijk. Zo heeft Ring-Ring in Dukenburg
gezorgd voor fruitbomen in de Lankforst,
een kunstwerk op de muur van de sporthal
in Meijhorst waar De Horizon op uitkijkt,
een tuin bij de Ontmoetingskerk, fruit en
verse tomatensoep bij bouwdorp Duuk en
nog veel meer. Momenteel wordt er door de
Dukenburgse Nijmegenaren gefietst voor
Huis van Weezenhof.

Woensdagmorgen 10 april was het benedenzaaltje van de Ontmoetingskerk in
Meijhorst goed gevuld.
De gastvrouwen hadden iedereen voorzien van koffie en thee, er waren toespraken. Gevierd werd, met een gezellige
groep mensen, dat er 20 jaar lang deze
ontmoetingsplek is. Even bijpraten met
een kopje koffie of thee. Even een luisterend oor vinden of gewoon zomaar.

Tekst en foto: Peter Saras

doende alles bekostigen van de kleine bijdrage die ze voor elke maaltijd ontvangen.
Duuk&Dinner is een initiatief van vrijwilligers die elke laatste vrijdag van de maand
een driegangenmenu neerzetten in het wijkcentrum in Meijhorst om de Dukenburgers
bij elkaar aan tafel te krijgen. Extra aankopen zijn niet te financieren vanuit deze kleine vergoeding voor het diner die de restaurantbezoekers betalen. Ideeën om dit bedrag
te besteden, zijn er genoeg; er staan al lang
nieuwe schorten, werkschoenen en dergelijke op de wenslijst van de vrijwilligers dus
het bedrag is zeer welkom. Duuk&Dinner is
Ring-Ring en de Dukenburgse fietsers zeer
dankbaar voor hun kilometers.
Tekst: Anja de Greeff
Foto: Peter Saras

Budgetmarkt
In samenwerking met onder meer Deel
de Dag Dukenburg en de Ontmoetingskerk is Stip gestart met een nieuw initiatief: een budgetmarkt. In en bij het Wijkcentrum Dukenburg wordt ruimte ingericht voor activiteiten, informatie, iets te
smikkelen en te drinken. Uiteraard zijn
er ook leuke bezigheden voor de jongste
jeugd.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
De datum kunt u vast noteren: zaterdag
29 juni van 12.00 tot 16.00 uur. Uitgebreider informatie staat in de volgende
Dukenburger.
Tekst: Hette Morriën
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Architectuurcafé ‘Tolhuis, een belevenis’

Architectuurcentrum Nijmegen (ACN)
organiseert vrijdagmiddag 7 juni het
derde architectuurcafé van dit jaar in
Tolhuis, in het huiskamercafé van de
wijk.
Er zijn allerlei ontwikkelingen in Tolhuis
gaande. Na vele jaren van vertraging en
plannenmakerij staat er een groot woningbouwproject op het voormalige HAN-terrein op stapel en voor de hele wijk is een
belevingskaart in de maak. De bijeenkomst
begint met een korte toelichting over het
waarom van dit café in Tolhuis en over de
opgave van het ACN in Dukenburg. Stedenbouwkundige Kees Teeken vertelt iets
over de stedenbouwkundige structuur van
heel Dukenburg en in het bijzonder over
de opzet van de wijk Tolhuis. Marieke van
Doorn van DoornRoos imagineers legt uit
wat een belevingskaart inhoudt en hoe zij te
werk gaat, samen met bewoners en organisaties in de wijk, om zo’n kaart te kunnen
maken. De tussenstand van de belevingskaart wordt gepresenteerd. Architect Stan
Mathijssen van INBO architecten geeft een
toelichting op de woningbouwplannen op
het grote schoolterrein waar voorheen de
Hogeschool Arnhem-Nijmegen gehuisvest
was.
Na het inhoudelijke deel kunnen de bezoekers en de sprekers in het huiskamercafé
met elkaar van gedachten wisselen onder
het genot van een hapje en een drankje.

ACN-café 7 juni 2019

Locatie: buurthuiskamer Tolhuis, Tolhuis
44-50. Start programma: 17.00 uur, inloop
vanaf 16.30 uur. Gratis entree.
Tekst: Kees Teeken
Foto’s: Hans Veltmeijer

Beste Tolhuizers,
Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de
Tolhuis Belevingskaart, waarbij we al veel
leuke en interessante dingen zijn tegengekomen. We hebben al een rondleiding gekregen van Jacqueline Veltmeyer en Greet
Goverde en ook op 17 april konden we
mooie verhalen ophalen tijdens het Dukendonckfeest.
Wisten jullie dat het gerucht gaat dat Mariken van Nimwegen vroeger over de Teersdijk heeft gelopen? En kennen jullie alle geheime paadjes en sluiproutes in jullie wijk
al? Ook hebben we een aantal favoriete
30

haal met ons via de online enquete of op de
Tolhuis Belevingskaart Facebookpagina.

speelplekken bezocht (zoals de geluiddempende Pannakooi) en zagen we een prachtig bloeiende perenboom in moestuin De Groene Tol.
Zo verzamelen we steeds meer mooie plekken
en verhalen voor op de Belevingskaart, maar
er kan natuurlijk nog van alles bij. Deel je ver-

Komend jaar zet het Architectuurcentrum
Nijmegen (ACN) Dukenburg op de kaart.
Het ACN doet onderzoek naar nieuwe
woonvormen en de identiteit van het stadsdeel. In ons programma dagen we ontwerpers met verschillende disciplines uit om
samen met bewoners bij te dragen aan een
zelfbewuster, geliefder en mooier Dukenburg.
Syl Scheffel,
Architectuurcentrum Nijmegen
de Dukenburger - mei 2019

Dukendonckfeest voor de hele wijk
Niet de hele wijk was aan komen lopen
naar dit feest, maar het was op 17 april
toch aardig druk daar op het evenementenplein, in de sporthal en de verschillende vertrekken van de brede school.
We hoorden dat dit initiatief gewaardeerd
werd door de bezoekers, jong en oud. Genoten kon worden van vele uiteenlopende
activiteiten. Boetseren, kleien, schminken,
genieten van Marokkaanse thee, van zelf
gebakken cake en andere lekkernijen, haarvlechten, houtbouw en andere creatieve bezigheden.
Er waren ook nieuwe initiatieven bij, zoals de voor FICA breiende dames alsmede
meedoen en meepraten bij de kraam van
de Belevingskaart Tolhuis. Daar kon je op
deze kaart bijzondere plekken in Tolhuis
aanwijzen die vermeldenswaard zijn. Met

een vlaggetje dat op de kaart geprikt kon
worden, kon je de plek aangeven die een
bezoek meer dan waard is. Een plaats die
je niet mag missen om Tolhuis echt te beleven. Een speciale werkgroep is bezig de
belevingskaart van Tolhuis te maken. (zie
ook het artikel op de pagina hiernaast).
De sporthal gonsde van de spanning waar
groepen kinderen meededen aan een spel
met laserwapens. Een flitsend spel met dekkingsplekken om buiten schot te kunnen
zijn om vandaaruit je tegenstander proberen
uit te schakelen. Was je tien keer getroffen,
dan was voor jou het spel voorbij.
Minder heftig ging het er aan toe bij de punnikkende dames in de aula, een vaardigheid
die lijkt op breiend haken of hakend breien.
Tekst en foto’s: Theo Vermeer

Fighting cancer
Oftewel vechten tegen kanker. Dat
doen heel veel mensen, een zeer aangrijpende en verdrietige tijd.
De chemokuren komen vaak heel hard
aan, met name het niet meer goed op
temperatuur kunnen blijven en het verlies van je hoofdhaar. Je kunt een sjaal
om doen, maar je kunt ook naar de
Buurthuiskamer in het Activiteitenplein
Tolhuis 44-50 komen om een gratis muts
uit te zoeken voor zowel de zomer als de
winter. Ook is het mogelijk om zelf met
een patroon en wol te komen: wij maken
hem dan voor je. Heb je zelf geen muts
nodig, maar wil je hem aan iemand anders schenken, je bent welkom.

Dinsdag van 13 tot 15 uur

Iedere dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur
zijn wij in de Buurthuiskamer aanwezig. Je bent van harte welkom om mee te
breien/haken voor het goede doel. Aanmelden hoeft niet. Je kunt er ook gezellig bij komen zitten om een kopje koffie
of thee te drinken. Patronen, haak-/breinaalden en wol zijn aanwezig.

Vanaf 5 euro

Het is ook mogelijk om een muts te
kopen. De prijs is vanaf 5 euro. De opbrengst gaat direct naar KWF Kankerbestrijding. Hopelijk tot ziens!
Wij zijn ook aanwezig tijdens de manifestatie Dit is… Dukenburg op 26 mei.
Tekst: Kitty Hondema (024) 344 87 65

de Dukenburger - mei 2019
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Ingang 14e straat Zwanenveld

duur maken. Er is momenteel geen budget
voor, wellicht wel als de fiets- en voetpaden aan de Tolhuiskant verbeterd worden.
Dat gebeurt na de realisatie van de Hof van
Nijmegen.

Bushokje pal aan het fietspad

Fietspad bij Steve Bikoplein bekeken
Het vernieuwde fietspad langs de Van
Schuylenburgweg en de Nieuwe Dukenburgseweg levert vanaf het begin problemen op.
Voornaamste punt van kritiek is het ontbreken van een voetpad naar de bushalte, waardoor mensen op het fietspad moeten lopen.
Op 8 april hebben de wijkregisseur en een

verkeerskundige van de gemeente samen met
ondergetekende de situatie bekeken. Langs
grote delen van het fietspad liggen voetpaden,
behalve tussen Zwanenveld 10e straat en het
Steve Bikoplein. Net op dat stuk is de bushalte
van lijn 13 en 15 richting Wijchen. De verkeerskundige vertelde dat hier ondergrondse
leidingen en bomen met hun wortels de aanleg van een volwaardig voetpad lastig en dus

Leer handige survival skills in bibliotheek
Tijdens het gratis kindercollege Hoe
overleef ik… een survivaltocht? op 23 mei
in Bibliotheek Zwanenveld leer je hoe
je kunt overleven in de jungle. Natuurfotograaf Tobias Davidson laat allemaal
handige survivaltrucjes zien. Die kun je
natuurlijk ook best uittesten in de bossen
rond Nijmegen.

Als je wilt overleven in de wildernis moet je
sterk en slim zijn. Wat moet je bijvoorbeeld
meenemen? Hoe maak je goede gereedschappen? Natuurfotograaf Tobias Davidson kent
allemaal handige survival skills. Hij vertelt
je er alles over tijdens het kindercollege op
donderdag 23 mei van 15.30 tot 16.30 uur in
Bibliotheek Zwanenveld. Leer bijvoorbeeld

Koningsdag in Winkelcentrum Dukenburg

Het fietspad is verbreed en bedoeld voor
twee richtingen. Bij Zwanenveld 14e straat
houdt het tweerichtingenpad op. Je mag
niet rechtdoor de brug op. Dat moet aan
de Lankfortse kant van de weg. Dat staat
echter nergens aangegeven. De gemeente
bekijkt hoe ze de situatie kan verduidelijken. De T-kruising Van SchuylenburgwegZwanenveld 10e straat is onduidelijk. Als je
met de fiets vanaf het winkelcentrum komt
en linksaf slaat, stuurt het fietspad je naar de
linkerkant van de 10e straat. Dat geldt ook
bij de T-kruising Nieuwe DukenburgsewegZwanenveld 14e straat. Of dit verbeterd
wordt, is onduidelijk.
Tekst: René van Berlo
Foto’s: Peter Saras

hoe je een goede schuilplaats zoekt of zelf
vuur maakt. Vragen staat vrij. Na afloop
ben je klaar voor een spannende tocht door
het bos. Het kindercollege is geschikt voor
kinderen vanaf 8 jaar. De toegang is gratis.
Meld je van tevoren aan via mail: zwanenveld@obgz.nlzwanenveld@obgz.nl of in
de bibliotheek zelf.
Tekst: Susan Bink, bibliotheek

Reünie basisschool De
Weteringshof (jaren 70)
Op zaterdag 9 november 2019 organiseren 2 oud-leerlingen van basisschool
De Weteringshof (Zwanenveld) een
reünie.

Met een goed bezette kleedjesmarkt voor de jeugd, maar liefst met een vijftigtal deelnemende
kids verspreid over de gangen van het winkelcentrum beleefden we een primeur. Gezellig
en geslaagd, een bonte verzameling uitgestalde koopjes, ondersteund door dweilorkest
Netter Naost, een luchtkasteel en verder vertier. Dit initiatief werd zonder meer een succes.
Vele koopjes werden gewaardeerd en verhandeld. En boffen was het ook nog. Overdekt en
warm binnen, buiten buien en frisjes. 		
Tekst en foto’s: Theo Vermeer
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Deze reünie is voor alle leerlingen die in
de jaren 1974-1979 daar op school zaten.
Op dit moment wordt gepolst wie interesse heeft. Plaats van de reünie zal zijn
de school die gebouwd is op de plek
waar vroeger de Weteringshof stond. Die
school is ooit afgebrand.
Vragen over en interesse in deze reünie
naar peter.van.zanten@hotmail.nl.
Tekst: Peter van Zanten
de Dukenburger - mei 2019

50 kopjes koffie bij Talisflats
Op 17 en 24 april organiseerde woningcorporatie Talis ‘50 kopjes koffie’. Hiervoor werden de bewoners van de gekleurde flats uitgenodigd, op 17 april uit
de rode en blauwe flats, op 24 april uit de
groene en gele flats.
Het doel van ‘50 kopjes koffie’ is volgens
Talis: ‘Het vergroten van sociale cohesie
door het realiseren van laagdrempelige ontmoetingen op straat-/complexniveau. Het is
tevens de bedoeling om bewoners te bereiken die wat meer geïsoleerd leven.’
Geïnteresseerde bewoners konden praten
met medewerkers van onder andere Talis,
de gemeente, Stip, sociaal wijkteam, jongerenwerk, Dar en Hart van Dukenburgers.
Op 17 april waren er ook medewerkers van
de Prins Mauritsschool. Leerlingen van die
school haalden samen met de Dar zwerfvuil op. Op 24 april waren mensen van De
Vlechting aanwezig. Zij presenteerden de
rolstoelfietsen (zie het artikel op bladzijde
11 in de vorige Dukenburger).

17 april

24 april

Er bestaan plannen voor meer ‘50 kopjes
koffie’. Die gaan plaatsvinden in de 40’er
en 50’er straten van Zwanenveld. De betrokken woningcorporaties zijn daar Portaal
en Woonwaarts (sinds 1 mei de fusie van De
Gemeenschap en Standvast Wonen).
Tekst: René van Berlo
Foto 17 april: Pim de Ruijter
Foto’s 24 april: Peter Saras

24 april

Parkeren bij Prins Mauritsschool doorn in het oog
Al sinds de opening van het nieuwe gebouw van de Prins Mauritsschool in
Zwanenveld is het een doorn in het oog
van de buurtbewoners, de school en veel
ouders van schoolgaande kinderen: het
parkeren aan de doodlopende 25e straat.
Sinds een paar jaar is een aantal buurtbewoners in gesprek met de school, maar
een oplossing van het probleem ligt niet
zomaar voor de hand. Inmiddels zijn meer
partijen aangesloten: Bureau Toezicht en de
gemeente Nijmegen. Alle betrokkenen zijn
het er in ieder geval over eens: de kinderen
moeten veilig naar school kunnen.
de Dukenburger - mei 2019

Om ouders meer bewust te maken van hun
rij- en parkeergedrag rondom de school wordt
hieraan in de tweede week na de meivakantie
aandacht besteed. Alle kinderen van de hele
brede school doen hieraan mee, dus ook de
kinderen van het KDV, de peuterspeelzaal en
de kinderen van de basisschool. Ook de medewerkers van school, Kion en Bindkracht10
zijn erbij betrokken alsmede Bureau Toezicht,
de gemeente Nijmegen, de politie en de buurtbewoners.
We hopen hierdoor meer ouders op de juiste
manier te laten parkeren en ook zoveel mogelijk gebruik te laten maken van de parkeerplaatsen aan de achterkant van de school en de

zoen-en-zoef-zone die speciaal is aangelegd
om kinderen af te zetten en meteen door te
rijden. Ook de ouders die hun kinderen na
schooltijd komen ophalen bij de BSO en het
KDV kunnen van deze parkeergelegenheid
gebruikmaken. Zo zal de overlast voor de
buurtbewoners wellicht ook minder worden.
Feit blijft dat het iets is wat we met z’n allen
moeten doen. Maar met de veiligheid van
de kinderen voorop moet dat lukken.
Tekst: Tineke Deunk-Joldersma,
directeur Brede School Prins Maurits
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Gelukkig bestraat…

Afscheidsfeestje
Op woensdag 27 maart 2019 was hij er dan
echt voor het laatst. Een grote groep bezoekers en werkers uit Dukenburg en het
wijkcentrum kwam persoonlijk afscheid

nemen. Dukenburgers en werkers gaan de
heel sociaal werkende beveiliger missen,
een echt mens voor de mensen. Het ga je
goed Majid!
Tekst en foto: Peter Saras

Bij nat weer was de fietssluis in het paadje langs het Amfiplaza in Meijhorst niet
met schone schoenen te passeren. De
leemachtige substantie van de halfverharding was verzakt en erg vervuild. Niet
prettig op dit veel gebruikte pad vanaf de
bocht 11e en 12e straat Meijhorst langs de
speelplaats van de school De Meiboom.
Niet alleen is het een doorgaand wandelpad in de wijk, ook is deze kant van de
school de in-/uitgang voor de groepen in
de onderbouw. Opvullen met grond hielp
steeds maar tijdelijk. Twee jaar geleden
werd al besloten dit deel te bestraten. Het
daadwerkelijke bestraten bleef echter uit.
Wijkregisseur Maryse Slingerland zorgde ervoor dat dit pad weer op het programma kwam. Nog voor de paasdagen
lag er een strak betegeld pad.
Tekst en foto: Peter Saras

Laatste restant boerderij weg
Eind april is het laatste stukje van de Boerderij gesloopt om plaats te maken voor het
nieuwe winkelcentrum. Drie generaties van
de familie Zegers hebben er gewoond voor
de nieuwbouw kwam. Wat van hen over
blijft is de naam die is gegeven aan het eikenlaantje langs Wijkpark Meijhorst.
Hun boerderij was in de beginjaren van ons
stadsdeel eerst noodkerk en een multifunctionele gemeenschapsruimte. Onder anderen prinses Beatrix en prins Claus waren
34

er te gast. Het was een van de belangrijke
plekken in het verhaal van de Nijmeegse
scholiere Maja Bradaric, in 2003 vermoord.
En de bepalende plek in het grote onrustverhaal van 2008/2009 toen het andere deel
van de boerderij afbrandde. Een actiecomité
heeft nog geprobeerd de hele boerderij te laten herbouwen. Meijhorst is nu een rustige,
groene, fijne woonwijk die er vrede mee
heeft. Adieu Boerderij Meijhorst.

Frank en Eline hebben in hun voortuin,
in de 91e straat Meijhorst, een mini bieb
geplaatst. Je kunt er boeken lenen of ruilen. Ze zetten er af en toe ook andere dingetjes in die ze niet meer nodig hebben.
Ruil of neem mee.

Tekst en foto: Peter Saras

Tekst en foto: Peter Saras

Nieuwe ‘mini bieb’

de Dukenburger - mei 2019
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Foto: Het lange rechte stuk tussen Lankforst
en Malvert nodigt uit tot (te) hard rijden.
teleurgesteld. ‘Ik was in de veronderstelling
dat we over de functie van de weg zouden
praten. Die is sinds de aanleg in 1968 enorm
veranderd. Van een rustige wijkontsluitingsweg is het een drukke doorgaande weg
geworden. Een sluiproute ook voor verkeer
naar Malden dat stoplichten wil vermijden.’

Verkeer doorgaande weg houdt ruim baan
Schuiven er bij een platformvergadering
van Lankforst/Malvert normaal gesproken ongeveer tien mensen aan, onlangs
was de opkomst een stuk hoger. De reden? Een bespreking van de verkeerssituatie op de weg die beide wijken doorkruist. Veel bewoners ervaren dat er veel
te hard wordt gereden.

Speciaal voor deze vergadering was een verkeersdeskundige uitgenodigd. Zij presenteerde
cijfers waaruit blijkt dat het aantal (te) hardrijders niet boven de 15 procent uitkomt. ‘En na
die mededeling was het agendapunt van tafel
en vertrok ze weer. Er verandert niets aan de
verkeerssituatie’, zegt Berry Aalders, voorzitter van het bewonersplatform. Hij is duidelijk

De weg door Lankforst en Malvert heeft
lange rechte stukken die uitnodigen om het
gaspedaal diep in te drukken. De verkeerssituatie wordt alsmaar gevaarlijker, vinden
veel omwonenden. Onlangs zijn aan het begin en eind van de 14e straat Lankforst rubber druppels neergelegd die de snelheid er
enigszins uithalen, maar tot meer maatregelen komt het dus niet. Berry: ‘Ik verwachtte
een open gesprek waarin we samen naar
mogelijke oplossingen zouden kijken. In
plaats daarvan hebben we het advies gekregen om als bewoners in actie te komen tegen de hardrijders. De gemeente maakt zich
er naar mijn gevoel gemakkelijk vanaf.’
Tekst en foto: Bart Matthijssen

Bever is er zeker
Dat er zich in Dukenburgse wateren een
of meer bevers ophouden was al vrijwel
zeker (zie ook de vorige editie van de Dukenburger, pagina 36). Ton Verhoeven,
beleidsadviseur Groen en Water bij de
gemeente Nijmegen, geeft definitief uitsluitsel.
‘Het klopt dat hier één of wellicht meer bevers rondzwemmen. We hebben de afgelopen maanden knaagsporen aangetroffen in
Weezenhof, Lankforst en bij de Geologenstrook. Bevers kunnen in Dukenburg van
vijver naar vijver via duikers.’
Ton deed navraag bij de Nijmeegse Zoogdiervereniging. Die wisten nog niets van de
aanwezigheid van bevers aan deze kant van
Nijmegen. Onderzoek van een ecologisch
adviesbureau leverde wél iets op. Ton: ‘De
constatering na een kleine inventarisatie is
dat bevers naar alle waarschijnlijkheid een
burcht hebben bij het botenhuis van Phocas.
Mogelijk zwermt de bever (of zwermen de
bevers) vanaf die plek uit, misschien wel op
zoek naar een locatie voor een bijburcht.’

Zie je een bever? Meld het bij Ton Verhoeven: t.verhoeven@nijmegen.nl. De gemeente
monitort om op die manier rekening te houden met bijvoorbeeld groenwerkzaamheden
langs vijvers. Is er een (bij)burcht, dan mag die niet verstoord worden.

Tekst en foto: Bart Matthijssen
de Dukenburger - mei 2019
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Malvert

van binnen en buiten duurzaam gerenoveerd.
Stedenbouwkundige Kees Teeken vertelde
iets over de opzet van Dukenburg en speciaal
de wijk Malvert, waarna de drie architecten
Tjeerd Timmermans (Wollewei), Twan Verheyen (maisonnettes) en Sietse Visser (Tonder
en Vulder) een toelichting over de architectuur
gaven.

Feestje

Standvast Wonen had voor de oplevering van
de hele vernieuwing langs het kanaal een mooi
feestje georganiseerd, met volop versnaperingen en andere heerlijke zaken. Er waren een
frietkraam, een poffertjeskraam, een kraam die
oer-hamburgers serveerde en een kraam met
allerlei soorten drank. Verder was er een tentje waar films over de bouw werden getoond.
Voor de kinderen had men een schminktentje
ingericht.

Tonder en Vulder officieel in gebruik genomen
Al enige tijd wordt er vol lof gesproken
over de mooie flatgebouwen bij de Malvert 53e straat. Inderdaad ogen ze mooi,
mede door de aanleg door de gemeente
van het groene park in de directe omgeving. Maar ook over de Wollewei en de
opgeknapte maisonnettewoonblokken is
men zeer te spreken. Kortom het is een
heel verdienstelijke opknapbeurt van een
buurt die daarvoor een niet al te beste
naam had.
Woningbouwcorporatie Standvast Wonen
startte in 2018 met de bouw van vijftig voornamelijk sociale huurappartementen. Daarnaast zijn er ook enkele flats voor middenhuurders gebouwd, waar een schreeuwende
behoefte aan bestaat. Deze flats zijn vooral
bedoeld voor ouderen, voor mensen die
vanuit een (grote) eengezinswoning in Dukenburg graag naar een klein appartement
in de wijk verhuizen en ‘zo toch in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.’
Bovendien is het de policy van Standvast
Wonen om toekomstige bewoners goed te
selecteren om er een gemengde wijk van
te maken met allerlei soorten mensen. We
spraken met diverse bewoners van dit nieuwe wooncomplex. Ze waren zeer tevreden
met de nieuwe etage. Corrie Jacobs, een van
de huursters, prees de ruimte-indeling en de
kwalitatief goede afwerking en vooral het
comfort. Zij woonde eerder in een eengezinswoning in Aldenhof, die na de dood van
haar man wel erg groot voor haar was, met
ook nog de zorg voor een tuin.
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Architectuurcafé

Het is duidelijk dat de oplevering van dit nieuwe complex om een feestje vroeg. Dit vond
vrijdag 5 april vanaf 18.00 uur plaats in de
nabijheid van de beide gebouwen Tonder en
Vulder.
Voorafgaand was er in de Turf een Architectuurcafé, georganiseerd door het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) samen met Standvast Wonen. Daar werd een uiteenzetting gegeven over de vernieuwing van de buurt langs
het Maas-Waalkanaal. Oorspronkelijk stonden
er elf maisonnettewoonblokken. Zes daarvan
zijn gesloopt en in de vrijkomende ruimte is de
Wollewei en Tonder/Vulder gebouwd. De vijf
overgebleven maisonnettewoonblokken zijn

Opkomst

Uiteraard was er een drukke opkomst van meer
dan honderd aanwezigen, waaronder veel bewoners en bezoekers van het Architectuurcafé. Onder de vele aanwezigen waren diverse
BN’ers (belangrijke Nijmegenaren), zoals
wethouder Vergunst van Stedelijke Ontwikkeling, Albrecht Martens, wijkregisseur en verantwoordelijk voor het opstellen van gebiedsplannen, Esther Lamers, directeur-bestuurder
van Standvast Wonen, Jeroen van der Stoop,
accountmanager Standvast Wonen en Allard
van Ewijk, projectmanager Standvast Wonen.
Tijdens de ceremonie gaf Esther Lamers een
korte toelichting van het project. Men was al in
2005 met dit project gestart, maar toen kwam
de crisis. Na enige tijd werd het project weer
opgepakt, maar wel met veel aanpassingen en

Wethouder Noël Vergunst spreekt de aanwezigen toe
de Dukenburger - mei 2019

Esther Lamers en Allard van Ewijk onthullen de zeshoekige bank

herzieningen. In 2015 heeft men het project
verder uitgewerkt, waarna het tot een goede afloop is gekomen. Esther: ‘We hebben
huisvesting geboden aan een grote diversiteit van mensen, waarbij we vooral ouderen
een plekje hebben gegeven. De woningen
zijn levensbestendig ingericht. Om een vitale buurt te realiseren hielden we vele gesprekken met bewoners en organiseerden
we ontmoetingen in de buurt. Veel organisaties werkten aan de vernieuwing. We zijn
blij met het geduld en begrip van de buurtbewoners.’ Zij dankte de vele mensen, ook
van de gemeente, die dit project mogelijk
hebben gemaakt.
Daarna nam wethouder Noël Vergunst de
microfoon over. Vele jaren geleden had hij
zelf op deze plek gewoond. Hij kon toen
niet vermoeden dat hij als wethouder hier
nieuwe woningen zou inwijden. Hij dankte
Standvast Wonen voor de keurige oplevering van de flats en de maisonnettes en
voor een diversiteit aan bewoners. Het zijn
prachtige sociale woningen geworden. De
lange tijd dat men dit project onder handen
had gehad, was kennelijk de kwaliteit van
de bouw ten goede gekomen. Verder dankte
de wethouder de vele mensen die bij het
project betrokken zijn geweest. Hij feliciteerde de nieuwe bewoners met het wonen
in deze mooie appartementen.
Na deze woorden nodigden Noël Vergunst
en Esther Lamers Selma en een ander
kindje uit om samen het buurtcadeau te
onthullen. Het cadeau was een prachtige
zeshoekige bank die men op een passende
plek in het park een plaats zal geven. Het
is te hopen dat deze bank zijn sociale functie gaat vervullen als ontmoetingsplek voor
buurtgenoten.
Tekst: Janwillem Koten en Kees Teeken
Foto’s: Peter Saras
de Dukenburger - mei 2019

Insectentuin van Montessorischool Dukenburg
Een jaar geleden heeft Montessorischool
Dukenburg van de buren in Malvert een
mooie donatie gekregen voor onze schoolen insectentuin. Graag willen we onze
buurtbewoners informeren over wat we
met deze bijdrage aan het creëren zijn.
Onze leerkracht, Willem Berghoef, is de
kartrekker van de schooltuin. Hieronder
zijn bijdrage.
Aan de achterkant van het gebouw van
Montessorischool Dukenburg in Malvert
is een start gemaakt met de aanleg van een

insectenvriendelijke tuin. Mede dankzij
een financiële bijdrage van Buurtvereniging Malvert was het mogelijk planten aan
te schaffen zoals buddleja, sedum en rozemarijn, belangrijke voedselplanten voor
vlinders, hommels en solitaire bijen. Door
inzet van kinderen uit de bovenbouw en
een graag tuinierende leerkracht wordt het
zo niet alleen fraaier, maar wordt ook een
bijdrage geleverd aan de vergroting van de
biodiversiteit.
Tekst: Angèle van der Star en
Willem Berghoef. Foto: Montessorischool

Goed nieuws over Winkelcentrum Malvert
Enige weken geleden was de gemeentelijke wijkschouw in het Winkelcentrum
Malvert. De ondernemers konden hun
wensen en klachten naar voren brengen. Ik sprak met Sjaak Scheepers van
de fietsenzaak, tevens vertegenwoordiger
van de ondernemers in Winkelcentrum
Malvert.
Hij was tevreden met de nieuwe gang van
zaken. ‘Het zijn gelukkig geen woordjes
gebleven, maar daden geworden’, zo stelde
hij. ‘Men is al druk bezig met de opknapbeurt van ons winkelkcentrum. De plantenbakken zijn opnieuw gevuld. Inmiddels is
ook de meeste rommel opgeruimd en zijn
de overvolle containers geleegd. Daardoor
alleen al heeft het winkelcentrum een vriendelijker aanzicht gekregen.’ De tegels worden rechtgelegd. Verder komen er nieuwe
bankjes op het plein. Ook worden sommige ontsierende vuilcontainers achter het
centrum weggehaald. Tenslotte wordt de
aanplant achter het centrum beter verzorgd
en het struikgewas vaker gesnoeid. Aanpassing van de verlichting moet de overlast van
drugshandel hier verminderen.

Buurt-app

De gemeente zag graag een uitbreiding van
de Malvertse buurt-app. Hein Kneepkens is
druk doende met de opzet van een collectieve buurtapp, die de buurtwaakzaamheid en
daarmee ook de veiligheid van het winkelcentrum verbetert. Met de aangepaste verlichting moet dit het veiligheidsgevoel van
het centrum verbeteren. Dat heeft ook een
gunstig effect op het veiligheidsgevoel van
het personeel van de Jumbo bij het verlaten
van de zaak via de achteruitgang.

Zorgcentrum

De gemeente hoopt verder dat het nieuwe
zorgcentrum Nederland, (voorheen de
Orangerie) ook een bijdrage aan de opknapbeurt zal leveren, zodat het pleintje voor de
nieuwe bewoners een frisse en levendige
indruk zal krijgen. Sjaak Scheepers prees
de goede samenwerking met de gemeente.
Hij hoopt dat deze acties het Malvertse
winkelcentrum weer aantrekkelijk en gezellig maken, zodat Malvert weer een prettig
winkelgebied wordt.
Tekst: Janwillem Koten
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Gemeente opnieuw op de bres voor
betere busverbinding Aldenhof
In het raadsvoorstel Toekomstbeeld stedelijk openbaar vervoer spreekt de gemeenteraad zich uit voor een rechtstreekse
busverbinding, tenminste twee keer per
uur, tussen alle Nijmeegse stadswijken en
het centrum en centraal station.
Ook staat daarin dat de busroutes in Dukenburg beter moeten worden. Kortom, Aldenhof heeft recht op meer dan het huidige
pendelbusje lijn 4 naar Dukenburg en Lindenholt-Oost, als het aan onze politici ligt.
De wijk knokt al enkele jaren voor het terugkomen van een rechtstreekse busverbinding met het centrum en het NS-station. Vorig jaar kregen de bewoners van Aldenhof
hiervoor ook al steun van een meerderheid
van de gemeenteraad. Ondanks dat stand38

punt was de provincie Gelderland, die hierover beslist, niet bereid om de dienstregeling voor 2019 aan te passen.

Tweede keer

Bloembakken in
67e straat Aldenhof

Met dit raadsvoorstel, dat dit voorjaar in het
stadhuis besproken wordt en naar verwachting wordt aangenomen, dringt de gemeente
Nijmegen dus voor de tweede keer binnen
korte tijd bij de provincie aan op verbetering van het busverkeer van en naar Aldenhof. Nog steeds is het zo dat de provincie
ook dit advies kan negeren. Zoals het er nu
voorstaat, heeft verbetering van de busroutes van lijn 4, 6 en 331 in Dukenburg pas
vanaf 2021 de aandacht van de bestuurders
in het provinciehuis in Arnhem.

Veel Dukenburgers zullen bekend zijn
met de fraaie bloembakken die te bewonderen zijn aan de lantaarnpalen nabij Winkelcentrum Dukenburg. Minder
bekend is dat ook de 67e straat in Aldenhof hiermee al enkele jaren wordt
opgefleurd. Het is een initiatief van de
bewonersvereniging van deze straat dat
navolging verdient. Nijmegen Green Capital op straatniveau. Een mooi gezicht,
zeker als de bloemen straks volop in
bloei staan.

Tekst en foto: Toine van Bergen

Tekst en foto: Toine van Bergen
de Dukenburger - mei 2019

Staddijk
En dan is het volop lente. Heerlijke temperaturen, voorjaarsbloemen schieten de grond uit, waaronder de pinksterbloemen.
Dan gaat mijn hart sneller slaan,
want dat betekent dat de oranjetipjes er weer zijn. Als je in het park
loopt, kun je ze begin mei nog tegenkomen. Een klein wit vlindertje met prachtige oranje uiteinden
aan de vleugel.
Dus wandelschoenen aan als het
zonnetje schijnt. Een plekje in het
veld opzoeken en dan genieten
van alle vlinders, hommels, bijen
en andere vliegende vrienden.
Tekst en foto: Gilbert de Bruijn

Wijkpicknick
Dukenburg
Het is weer zover. Ook dit jaar wordt er
een wijkpicknick georganiseerd voor de
bewoners van Dukenburg. Op zondagmiddag 2 juni gaat deze picknick plaatsvinden in de speeltuin Speeldijk aan de
Staddijk. De activiteiten starten om 14.00
uur.
Het is de bedoeling dat alle deelnemers zelf
iets te eten meenemen. Dat wordt dan op
grote tafels geplaatst. Daarna gaan we er met
z’n allen van genieten. Vanuit de organiserende groep Oog voor elkaar wordt gezorgd
voor drinken.
De afgelopen jaren zijn er al enkele keren
dergelijke wijkpicknicks geweest, waarbij
wijkbewoners op een gezellige, ontspannen
manier, onder het genot van een hapje en
een drankje, elkaar beter hebben leren kennen. Er wordt bovendien voor gezorgd dat er
materiaal aanwezig is om met elkaar enkele
sportieve, onderhoudende spellen te spelen.
Hoort en zegt het voort! U bent van harte
uitgenodigd. Wellicht tot ziens op zondag 2
juni.
Wijkpicknick van 7 oktober 2018

de Dukenburger - mei 2019

Tekst: Harm Jan van der Veen
Foto: Jacqueline van den Boom

39

f
o
h
n
e
z
e
We

Openingsfeest 18 mei 11-16 uur

De vlag hangt uit!
Wie de afgelopen weken langs Huis van
Weezenhof is gekomen, heeft gezien dat
het hout prachtig rood is geworden en de
vlag uit hangt. Dat is een vrolijk gezicht
en je kunt zo al van een afstand zien dat
het huis open is.
Dat het huis zijn deuren heeft geopend op
5 april wil niet zeggen dat het al helemaal
af is. We blijven doorgaan met opknappen.
Voor het verfraaien van de buitenkant is
zelfs een heuse prijsvraag uitgezet onder de
kinderen van de Prins Clausschool.

Buurtapp Nextdoor
Nextdoor is het sociale netwerk in onze
wijk. Het werd met zijn meer dan duizend gebruikers een succes en is intussen
onmisbaar voor hen die het wel en wee
van onze wijk willen volgen.
Vaak worden diensten aangeboden op microniveau, maar ook kleine berichten over
een verloren bril, gevonden sleutels of een
weggelopen hond en dergelijke. Vaak wordt
er gevraagd om informatie over vaklui, bepaalde gereedschappen. Belangrijk zijn ook

Op 18 mei om 11 uur opent Huis van Weezenhof dan echt haar deuren. De officiële
handeling wordt om 11 uur verricht door
burgemeester Bruls. Na de opening is er
gelegenheid om het huis van binnen te bekijken, waarbij ook de verschillende activiteiten die er wekelijks plaatsvinden worden
gepresenteerd. Er zijn verschillende spelen
op het buitenterrein. Buurman Catering
verzorgt een barbecue. Tot slot (rond 15.30
uur) treedt de Weezenhof Bold Band op.
Huis van Weezenhof

Draagvlak

Wat begonnen is als een wild idee is in veertien
maanden tijd door bewoners van Weezenhof
tot een heuse ontmoetingsplek geworden. Dat
dit gelukt is zegt iets over het vertrouwen dat
de gemeente in ons heeft en over het draagvlak
in de wijk. Want zonder alle vrijwilligers die
kwamen klussen en schilderen, die donateur
zijn geworden, die spullen hebben geschonken, was het nooit gelukt. Wij zijn daar ontzettend trots op. En we nodigen dan ook iedereen
uit om Huis van Weezenhof te komen bekijken
op het officiële openingsfeest.
de berichten over onraad, overlast, hinder, vernielingen en criminaliteit die bij de politie terechtkomen. De ontwikkelingen van het Huis
van Weezenhof kun je op Nextdoor volgen.
Voor velen is Nextdoor dus een aanwinst. Het
aardige van Nextdoor in Dukenburg is bovendien de positieve toon. Nare of akelige opmerkingen heb ik nog niet gesignaleerd. Ik weet
zeker dat dit bij de gebruikers van Nextdoor
negatief commentaar zou uitlokken.
Nextdoor is een Amerikaanse uitvinding. Het
sociale netwerk is in 2011 opgericht door Nirav Tolia in Silicon Valley. Hij constateerde dat

Weezenhof krijgt toch maar één supermarkt
Vorig jaar stemde het college van B en
W in met de mogelijkheid om in het vernieuwde winkelcentrum twee grote supermarkten te huisvesten.
Dat was op verzoek van projectontwikkelaar Hendriks die dat toen als voorwaarde
zag voor het rendabel kunnen financieren
van nieuwbouw. Hiertegen bestond vanuit
de wijk nogal wat verzet, omdat men liever
geen twee supermarkten zag, maar wel en40

kele kleinere winkels voor postzegels, cosmetica, drogistproducten et cetera.
De projectontwikkelaar schijnt te zijn teruggekomen van dit plan voor twee supermarkten
en tevreden te zijn met één super. Wel wil de
heer Hendriks de originele 75 zorgwoningen
bouwen die in het vroegere plan ook waren
gepland. Hij is daarbij in gesprek met een verhuurder van (zorg)woningen. Dit betekent dat
de eerdere bouwtekening met twee woonto-

Activiteiten

Voor iedereen die in alle rust wil komen
kijken staat de deur van de huiskamer alle
weekdagen open van 9.00 tot 17.00 uur.
Drempelvrees? Vraag een buurvrouw/buurman en kom samen. Er zijn gastvrouwen en
gastheren die koffie en gezelligheid schenken. De boekenkast van de Spar is terug, er
zijn spelletjes, er wordt gekaart, er wordt
samen gegeten en er is een ouder-kindcafé.
Kijk voor tijden en nog meer activiteiten op
onze website www.huisvanweezenhof.nl
Tekst: werkgroep Huis van Weezenhof
Foto: Tineke Baart

bijna niemand in de buurt elkaar nog kende
en begon met dit netwerk, dat in de VS meteen een succes was. Nextdoor startte al snel
na de Amerikaanse lancering zijn diensten
in Nederland en is momenteel ook actief in
Luxemburg, Duitsland en Engeland. Momenteel zijn in Nederland 6300 buurten op
Nextdoor aangesloten. In de VS gebruikt
men ter bekostiging een advertentiemodel,
waarin vaak voor lokale activiteiten reclame wordt gemaakt. Mogelijk begint men
daar komende zomer in Nederland mee.
Tekst: Janwillem Koten

rens en winkelcentrum waarschijnlijk niet
kan worden gerealiseerd.
Kees Teeken heeft eerder een plan ontwikkeld om school, winkelcentrum, wijkgebouw, kinderopvang et cetera in een groot
project te realiseren, waarbij ook de kleinere functies mogelijk zijn. Dit biedt dus
kansen voor een nieuw up-to-date-complex
met allerlei voorzieningen dat beter aansluit
bij de wensen van de bewoners van Weezenhof.
Tekst: Janwillem Koten
de Dukenburger - mei 2019

Windmolens langs de A15 in Nijmegen-Noord

Windmolens A73
De plannen voor windmolens langs de
A73 zijn pas enige maanden geleden voor
Weezenhof goed duidelijk geworden.
Sinds die tijd is het onderwerp een ‘trending topic’: niet meer weg te denken uit
het dagelijkse gesprek in de wijk. Zie bijvoorbeeld Nextdoor en de regionale pers.
Een overzicht en impressie van de bewonersbijeenkomst op 15 april.

Bijzonder

Het gebeurt niet zo vaak dat een wethouder op bezoek komt bij bewonersoverleg in
Weezenhof. Laat staan twee. En helemaal
bijzonder als dat wethouders zijn van een
andere gemeente. In dit geval van de gemeente Heumen: René Waas en Leo Blokland, vergezeld door een tweetal ambtenaren. We praten over het platformoverleg in
de Prins Clausschool op 15 april jongstleden. Blue Bear Energy was daar ook. Op
dit moment zijn zij de enige organisatie met
concrete uitvoeringsvoorstellen.
De bijeenkomst kwam tot stand dankzij
een succesvolle lobby van bewoners en het
bestuur van het Bewonersplatform Weezenhof. Wethouders van de gemeente Nijmegen waren er niet bij. Zoals op een vorige
bewonersbijeenkomst door een Nijmeegse
ambtenaar werd gezegd: ga vooral vast van
start als je bezwaren hebt.

Niet aan dovemans oren

Het advies alvast te starten met bezwaren
maken was niet aan dovemans oren gericht.
de Dukenburger - mei 2019

In de week voorafgaande aan de bijeenkomst
stelde Bart Huitsing in sneltreinvaart een petitie op, ondertekend door meer dan driehonderd
bewoners. Kern van die petitie: ‘Er wonen ook
aan de andere kant van de gemeentegrens mensen die zich, net zoals bewoners van Heumen,
zorgen maken over woon- en leefgenot.’ En
verder: ‘We staan al meteen met 1-0 achter.’
Reden: de gemeente Heumen praat al veel langer met zijn bewoners, terwijl het gesprek met
Weezenhof pas net begint. De petitie vraagt
daarom aan de gemeente Heumen een time-out
in te lassen, om ‘achterliggers’ erbij te kunnen
betrekken.
Het bestuur van het bewonersplatform schaarde zich, bij monde van Carel van Nahuijs,
achter dit verzoek. Het platform heeft in een
eigen verklaring concrete zaken naar voren
gebracht die in de Ruimtelijke visie duurzame energie van Heumen aangepast zouden
moeten worden, alvorens het document ter
inzage te leggen. Om werkelijk van een dialoog te spreken, zou Weezenhof meer kansen
moeten hebben om mee te denken en mee te
praten. Voor de complete reactie van het bewonersplatform: www.a73molens.nl/nieuws/
190411-Reactie-Platform-Weezenhof.

Veel informatie, weinig dialoog

Op 15 april streefden wethouders en ambtenaren vooral naar informatieverschaffing. Deels
een herhaling wat in Heumen al was gezegd.
Een aantal zaken werd duidelijker. In ieder
geval is Weezenhof formeel belanghebbende
in alle procedures, omdat de hele wijk binnen de zone van tienmaal de tiphoogte van de
windmolens komt te liggen. Verder: om de benodigde duurzame energie te kunnen opwek-

ken zijn acht windmolens nodig met een
tiphoogte van 148 meter, vier windmolens
met een tiphoogte van 210 meter of drie
als de tiphoogte wordt gehanteerd die Blue
Bear Energy voorstelt: 241 meter. Zou de
gemeente Heumen helemaal geen windmolens willen plaatsen, dan zou 92 (!) hectare
zonneparken aangelegd moeten worden om
de vereiste hoeveelheid duurzame stroom
op te wekken. De voorstellen van Blue Bear
Energy zijn inderdaad voorstellen. Daar kan
nog van alles aan gewijzigd worden.
Definitieve invulling komt bij de fase van
bestemminsplannen in beeld. In een sneltreinvaart werden vervolgens door (onafhankelijk) gespreksleider Hans Etman
schriftelijk ingediende vragen beantwoord.
Efficiënt? Zeker, maar ook een gevoel van
frustratie achterlatend. Carel van Nahuijs
refereerde daaraan in zijn afsluiting. Participatie, coöperatie en draagvlak zijn sleutelwoorden en toetsstenen bij het invoeren
van nieuwe energie. Dialoog en debat horen
daarbij. Dat kwam op 15 april niet goed uit
de verf. Een van de Heumense wethouders
voelde dat aan en toonde in zijn slotwoord
begrip voor de woorden van Carel.
Het document Ruimtelijke visie duurzame energie van de gemeente Heumen ligt
sinds 23 april ter inzage. De termijn om een
zienswijze in te dienen loopt af op 4 juni.
Meer weten, ook over de procedure? Alle
belangrijke zaken staan op www.heumen.
nl/energievisie.
Tekst: Toon Kerssemakers
Foto: Peter Saras
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EERSTE HULP
BIJ FINANCIËLE
PROBLEMEN
©JACQUELINE VAN DEN BOOM

Sinds vorig jaar zomer zijn Ayan Idle
(Bindkracht10) en Angelique Timmermans
(Bureau schuldhulpverlening, gemeente
Nijmegen) samen met collega’s Marrit Walstra
en Richma Basropansingh aangehaakt bij de
Stip Dukenburg als financieel experts in de wijk.
Mensen met schulden of andere financiële
problemen krijgen nu sneller de juiste hulp.
Jullie hebben de krachten gebundeld. Waarom?
‘Uit onderzoek blijkt dat mensen lang wachten met hulp
zoeken als ze in financiële moeilijkheden komen. Schaamte
speelt daarbij een rol, maar ook dat mensen niet weten
waar ze terecht kunnen. De problemen hebben zich dan
vaak onnodig opgestapeld. De gemeente Nijmegen,
Bindkracht10 en Sterker (voorheen NIM en SWON) zijn
daarom een pilot gestart om laagdrempeliger hulp
te bieden. We vormen één toegangspoort waardoor
we mensen effectiever van dienst kunnen zijn. We zijn
proactief en komen financieel problematische situaties
nu eerder op het spoor.’
Met wat voor problemen kloppen mensen bij jullie aan?
‘Veel mensen zitten met financiële vragen. Krijg ik het
inkomen waar ik recht op heb? Hoe zit het nu er iets veranderd in mijn persoonlijke situatie? Kom ik uit met mijn
geld? Inkomsten zijn in Nederland heel ingewikkeld
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geregeld. Je moet van heel veel zaken op de hoogte zijn
en dat is lastig. Steeds meer mensen kampen ook met
schulden. Ze vinden het soms moeilijk te vatten wat er
allemaal speelt. Een bekend voorbeeld zijn de brieven
van incassobureaus. Die komen vaak heel bedreigend
over. Dat werkt verwarrend.’
Wat doen jullie concreet?
‘Je kunt bij ons terecht met alle vragen op het gebied
van persoonlijke financiën: je inkomen, toeslagen,
schulden et cetera. Soms kunnen we mensen direct van
dienst zijn, bijvoorbeeld met een betalingsregeling. Is
er meer of langer ondersteuning nodig, dan zorgen we
ervoor dat je op de juiste plek terechtkomt. Dat kan
schuldhulpverlening zijn, maar ook thuisadministratie of
budgetbeheer. Als er naast financiële moeilijkheden nog
meer hulpvragen zijn, verwijzen we door, bijvoorbeeld
naar het sociaal wijkteam. Onze insteek is: wat er
financieel ook speelt, we brengen overzicht voor je aan
en bieden nieuw perspectief.’

Gratis en vrijblijvend hulp nodig bij je financiën?
Maak een afspraak met de financieel experts in de wijk!
Bel 024-3502000, of kom langs bij de Stip. Mailen kan ook:
afspraak@financieelexpert.info. Vermeld in de mail je
telefoonnummer, dan word je teruggebeld. Gesprekken zijn in
wijkcentrum Meijhorst of op verzoek bij je thuis.

samen maken we dukenburg
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Samen maken we Dukenburg
Dagelijks zetten veel mensen de schouders onder
Dukenburg. Dat verdient een podium. Op deze
pagina’s presenteert de gemeente Nijmegen
een mix van persoonlijke verhalen, opvallende
ontwikkelingen en handige informatie.

©JACQUELINE VAN DEN BOOM

AAN DE SLAG
IN MALVERT
Goed nieuws voor winkelcentrum Malvert.
De motie voor een opknapbeurt is goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarnaast
zijn de ondernemers vast van plan om de
boel gezamenlijk nog meer leven in te
blazen met allerlei activiteiten. Op een
ochtend stelt wethouder Bert Velthuis zich
ter plekke op de hoogte van de plannen.
Sjaak (Bike Totaal), Dylo (Bizim Market)
en Caroline (Jumbo) heten hem welkom.

Samen optrekken
Sjaak runt zijn fietsenzaak al 34 jaar in Malvert.
Als ‘oudgediende’ van het trio ondernemers, is hij
blij dat er groen licht is voor het plan van aanpak.
‘Wij zetten als ondernemers samen de schouders
onder ons winkelcentrum. Daar hoort ook een
handreiking van de gemeente bij. We voelden ons
een beetje in de steek gelaten met de plannen
voor winkelcentra in Dukenburg, maar het doet
me goed dat we nu samen optrekken.’
Een schoon, veilig en opgeknapt winkelcentrum
is één, zeker zo belangrijk is de sfeer die er
hangt. Na het grote succes van ‘Malvert on ice’
vlak voor Kerst hebben de ondernemers de
smaak te pakken. Caroline: ‘We bundelen de
krachten en zorgen dat het bruist. Het plan voor
een klein speeltuintje op het plein is ingediend
via MijnWijkplan. Het eerstvolgende evenement
dat we samen organiseren is op 22 juni, met een
beachvolleybaltoernooi en scoutingactiviteiten.’

Prettige plek
Ter afsluiting van het bezoek trakteert Dylo op
koffie met Turkse lekkernijen in de kleine ruimte
naast zijn winkel. Een jaar geleden besloot hij
zonder lang na te denken een supermarkt te
beginnen. Hij zocht ook direct het contact met
de andere ondernemers. ‘Het winkelcentrum, dat
zijn wij! We moeten er samen iets van maken en
Bert Velthuis kent de buurt goed. Als student
woonde hij met veel plezier een tijdje in Meijhorst. onszelf zo op de kaart zetten dat mensen niet om
ons heen kunnen.’
Over Dukenburg heeft hij een uitgesproken
‘Ik merk aan alles dat deze voorziening belangrijk
mening: ‘Ik vind het een prachtig stadsdeel. De
is voor mensen in de wijk’, reageert Bert Velthuis,
wijken zijn destijds ruim opgezet, met veel oog
die er tijdens de rondleiding ook door winkelend
voor groen. Dat maakt het bijzonder. Dukenburg
publiek op gewezen is hoe fijn het hier is. ‘Mede
is mooi, maar onderhoud is op z’n plaats. Dat
dankzij jullie is dit niet alleen een prettige plek om
gebeurt nu gelukkig ook op grote schaal.’
De verzamelplek is het pleintje waar het gros van boodschappen te doen, maar ook om elkaar te
ontmoeten.’
de opknapwerkzaamheden gaat plaatsvinden.
Hier wordt de betegeling gezandstraald en, waar
nodig, recht gelegd. In de plantvakken komen
groenblijvende struiken. Een aantal bankjes
brengt straks wat meer leven in de brouwerij.
Verder wordt de passage langs de winkels
grondig schoongemaakt en van een nieuw likje
verf voorzien.
Teksten
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Redactie wijkmanagement Dukenburg - gemeente Nijmegen
www.facebook.com/NijmegenDukenburg
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DAR WEET
RAAD MET
AFVAL
Een verbouwing. Schoon schip
maken in je uitpuilende huis.
Het alledaagse afval.
Waar blijf je met alles wat je
niet meer nodig hebt?
Wat hoort in welke zak of bak?
Wat haalt Dar (één keer per
jaar gratis) bij je op en wat
lever je (grotendeels gratis)
in bij de milieustraat?
Je vindt de juiste informatie
via www.dar.nl. Van gft-afval en
textiel tot oud papier en kleine
elektrische apparaten: Dar
weet overal raad mee en helpt
je graag! Zo is er sinds kort
ook de Dar app die je meldt
wanneer welk soort afval aan
de straat kan!

dromen over
dukenburg

*

samen aan het roer
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Agenda
Wilt u uw activiteiten in deze agenda kenbaar maken, mail dan naar info@dedukenburger.nl.
Bewegen
• Elke maandag, 9.00-11.15 uur: Peutergym met Ineke
Dijkstra, Weezenhof 30-03, 06 17 62 58 41 voor app
en sms.
• Elke maandag, 9.00-10.00 uur: Gymnastiek en spel
in gymzaal Zwanenveld 21-42.
• Elke maandag, 10.00-10.45 uur: Gymnastiek voor
plussers in gymzaal Zwanenveld 21-42.
• Elke maandag, 12.30-13.30 uur: Gymnastiek en spel
voor plussers. Sporthal Meijhorst 11-07.
• Elke maandag, 13.00-13.45 uur: Gymclub Veerkracht, gymmen onder professionele begeleiding in
De Grondel, Zwanenveld 90-82.
• Elke maandag, 20.00 uur: Sporten voor zwangere
vrouwen met Ineke Dijkstra in Fysiotherapiepraktijk
Lankforst, 06 17 62 58 41.
• Elke dinsdag, 19.30-20.30 uur: BBB-les (buik, billen,
benen) in gymzaal Tolhuis 44-46. Informatie: Majorie
Holland, 06 488 53 841.
• Elke woensdag, 9.00-9.45 uur, 10.00-10.45 uur en
11.00-11.45 uur: Gymnastiek voor plussers in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Elke woensdag, 9.30-10.30 uur: Gymnastiek en volleybal voor plussers in gymzaal Zwanenveld 21-42.
• Elke woensdag 10.15-11.45 uur: Seniorensport 55+.
Gestart wordt met gym. Na de koffie keuze uit zaaltennis, badminton of volleybal in Sporthal Meijhorst,
Meijhorst 11-07.
• Elke woensdag, 14.00-15.00 uur: Bewegen voor volwassenen onder verantwoorde leiding in de gymzaal
Weezenhof 30-03.
• Elke woensdag 19.30-20.30 uur en 20.30-21.30 uur:
Bewegen op muziek voor dames van 55+ en ouder
bij Gymclub ODI, in de gymzaal Malvert 33-57. Inlichtingen: (024) 848 34 17.
Seniorensport 55+. Gestart wordt met gym. Na de
koffie keuze uit zaaltennis, badminton of volleybal in
Sporthal Meijhorst, Meijhorst 11-07.
Bewoners- en wijkplatforms
• Bewonersplatform Aldenhof: woensdag 11 september 2019, aanvang 19.30 uur in De Lindenberg, Aldenhof 13-90.
• Bewonersplatform Weezenhof: maandagen 27 mei
2019, 7 oktober 2019 en 25 november 2019, aanvang
20.00 uur in de Prins Clausschool, Weezenhof 40-02.
• Bewonersplatform Zwanenveld: woensdagen 12
juni 2019 en 9 oktober 2019, aanvang 19.30 uur in De
Grondel, Zwanenveld 90-82.
Bibliotheek
• Elke donderdag 14.00-16.00 uur: Taalhuis, hulp bij
lezen, schrijven en spreken. Gratis. OBGZ, Zwanenveld 90-98.
• Elke maandagochtend, 10.00-12.00 uur: Taalcafé, oefenen in het spreken van de Nederlandse taal. Gratis,
bibliotheek, Zwanenveld 90-98.
Biljarten
• Elke werkdag, 13.00-17.00 uur: Biljarten De Soos in
De Turf, Malvert 51-34. Iedereen is welkom.
• Elke maandag, donderdag en vrijdag, 13.30-17.00
uur: Vrij biljarten De Orangerie in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Elke middag (behalve woensdag) en elke zaterdag-
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en zondagavond: Vrij biljarten in Café ‘de Teersdijk’,
Graafseweg 985, Wijchen.
• Elke maandag, 13.00-17.00 uur: Biljartclub Pomeranse in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Elke dinsdag, 10.00-12.00 uur: De vrolijke biljarters
in De Turf, Malvert 51-34.
• Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf
13.00 uur en elke maandag vanaf 13.45 uur: Vrij biljarten in De Grondel, Zwanenveld 90-82.
• Elke dinsdag en woensdag, 13.30-17.00 uur: Competitie biljarten van de BFWeo (Biljart Federatie Wijchen en omstreken). De Orangerie in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Elke donderdag 19.00-23.30 uur: Biljarten in De
Grondel, Zwanenveld 90-82.
Bingo
• Elke derde woensdag van de maand, 13.00-16.30 uur:
Bingo in De Grondel, Zwanenveld 90-82.
• Donderdag 16 mei, maandag 27 mei, maandag 3 juni,
donderdag 13 juni, maandag 17 juni, 14.00-16.30 uur:
KBO Bingo in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 7039.
Boekbinden
• Elke woensdag, 13.30-16.00 uur en 18.30-21.00 uur:
Boekbindclub Dukenburg in De Turf, Malvert 51-34.
Creatief centrum
Creatief Centrum Nijmegen-Zuid, Tolhuis 44-44.
Bij de volgende hobby´s zijn vrije plaatsen:
• Maandag, 9.00-12.00 uur: Vilten.
• Maandag 13.00-15.30 uur: Tekenen en schilderen.
• Maandag 13.00-15.30 uur: Creatief allerlei.
• Dinsdag 13.00-15.30 uur: Beeldhouwen in hout.
• Dinsdag, 19.00-21.00 uur: Tekenen en schilderen.
• Woensdag 09.00-12.00 uur: Naai-atelier.
• Woensdag 19.00-21.30 uur: Vilten.
• Woensdag 19.00-21.30 uur: Speksteen.
• Woensdag 19.00-21.30 uur: Glas-in-lood.
• Donderdag, 9.00-12.30 uur: Textiele werkvormen.
• Donderdag 13.00-16.00 uur: Creatief allerlei.
• Vrijdag 9.00-12.30 uur: Glas-in-lood.
• Elke tweede zaterdag van de maand, 11.00-14.00 uur:
Repair Café. Voor inschrijving en informatie bel de beheerders: (024) 345 21 13.
Dansen
• Elke maandag, 10.00-12.00 uur: Dansjefit voor dames van alle leeftijden in Wijkcentrum Dukenburg,
Meijhorst 70-39.
• Elke donderdag, 19.30-21.30 uur: Rolling Wheels
rolstoeldansen in Wijkcentum Dukenburg, Meijhorst
70-39.
• Elke vrijdag, 10.00-11.00 uur: Countrydansen voor
50-plussers in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 7039.
• Elke vrijdag, 14.00-16.00 uur: Linedance in De Turf,
Malvert 51-34.
Darten
• Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf
20.00 uur: Vrij darten in Café ‘de Teersdijk’, Graafseweg 985, Wijchen.
• Elke dinsdag t/m vrijdag vanaf 13.00 uur en elke
maandag vanaf 13.45 uur: Vrij darten in De Grondel,
Zwanenveld 90-82.
• Elke donderdagavond: 19.30-22.00 uur: Ontspannen
darten zonder competities in Wijkcentrum De Kampenaar, Zwanenstraat 1a, Lindenholt. Meer informatie
dekampenaar@hotmail.com of (024) 379 26 27/06 48
46 60 94.

Eten
• Elke derde zaterdag van de maand, aanvang 18.00
uur: Huiskamerrestaurantje Aan Tafel .Genieten
van een maaltijd gemaakt met biologische groente en
streekproducten. En elke woensdagmiddag een verse
maaltijdsoep voor bewoners in de directe omgeving,
aanvang 12.00 uur. Adres Aldenhof 12-43. Alles op basis van de kostprijs. Reserveren a.u.b. tot uiterlijk daags
ervoor 12.00 uur. Meer informatie www.angelavandermast.nl/aantafel.
Evenementen
• Zaterdag 25 mei: Emporium ‘The Zoo’. Jaarlijks
muziekfestival op De Berendonck.
• Zondag 26 mei, 11.00-16.00 uur: ‘Dit is… Dukenburg’. Braderie en meer, onder andere ‘Heel Dukenburg bakt’ / www.ditisdukenburg.nl.
Expositie
• in de maand mei: Exposities: speksteen voorwerpen
van de cursus bij het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid
in Tolhuis. / Olie- en acrylschilderijen van Louise
Hofkes, Lindenholt. Openbare Bibliotheek Gelderland
Zuid, Zwanenveld.
Fitness
• Elke maandag t/m vrijdag, 13.00-16.00 uur plus
woensdag, 9.00-11.00 uur en donderdag, 19.00-22.00
uur: Fitness op vijf fitnesstoestellen in De Grondel,
Zwanenveld 90-82. Prijs 1 euro per uur.
Haken en breien
• Elke donderdag, 9.30-12.00 uur: Haak-, brei- en
punnikgroep ‘Stitch ’n’ bitch’ in OKC in De Meiboom, Meijhorst 29-58.
Jeu de boules
• Elke dinsdag en vrijdag, 10.00-12.00 uur: Gezellige
jeu-de-boulesclub met nog enkele plaatsen vrij. Op de
baan achter Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
Bel Wouter Vogel, (024) 355 54 53.
Jongeren
• Elke maandag, dinsdag en donderdag: Scholiereninloop in Lindenberg-Aldenhof, Aldenhof 13-90.
• Elke woensdag, donderdag en vrijdag, 16.00 uur:
Meiden-activiteiten in Lindenberg-Aldenhof, Aldenhof 13-90.
Kaarten
• Elke maandag en vrijdag, aanvang 14.00 uur: Klaverjassen in Café ‘de Teersdijk’, Graafseweg 985, Wijchen.
• Elke dinsdag, 19.45-23.00 uur: Bridgeclub Kwetsbaar ’70 in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39,
info tel. (024) 358 22 35.
• Elke donderdag, 13.00-17.00 uur: Bridge in De Turf,
Malvert 51-34.
• Elke donderdag, 19.00-23.00 uur: Kaartclub (jokeren) in De Grondel, Zwanenveld 90-82.
• Elke donderdag vanaf 19.30 uur: Klaverjassen en
rikken in Café de Teersdijk, Graafseweg 985, Wijchen.
Kerkdiensten en -vieringen
Een volledig vieringenrooster staat op www.ontmoetingskerk.net en hangt voor het raam Meijhorst 70-33.
Dit houdt in:
• Elk eerste volle weekend van de maand (als zaterdag
en zondag beide in de nieuwe maand vallen): Ontmoetingsweekend: elke zaterdag 18.30 uur: Muzikale
viering en zondag 10.30 uur: Ontmoetingsviering oecumenisch.
• Elke zaterdag, 18.30 uur: R.K.-viering met koor.
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• Elke zondag, 9.30 uur: Protestantse dienst.
• Elke woensdag, 9.00 uur: R.K.-viering.
• Inzamelen Klaasmarkt artikelen in garage Weezenhof
4737a, 10.00-12.00 uur: 1 juni, 6 juli. Voor ophalen bel:
(024) 844 40 84.
• Zondag 19 mei: Eerste Communieviering. Meer informatie: 3 44 14 46 of secretariaat@ontmoetingskerk.
net.
Kinderen
• Elke tweede woensdag van de maand, 14.00-15.00
uur: Kom voorlezen aan de voorleeshond. Bibliotheek Zwanenveld 90-98.
• Elke woensdagmiddag: Zwanenkids in De Grondel,
Zwanenveld 90-82.
• Elke vrijdag, 16.00-16.45 uur: Kinderkoor Dukenburg in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33.
• Donderdag 23 mei, 15.30-16.30 uur: Hoe overleef
ik een survivaltocht? Voor 8+ers legt natuurfotograaf
Tobias Davidson uit wat je allemaal kunt doen. Gratis
toegang. Bibliotheek Zwanenveld 90-98.
• Zaterdag 15 juni, 10.00-11.00 uur: Twee talen voorlezen / Chinees en Nederlands. Bibliotheek Zwanenveld
90-98.
Kleding
• Elke donderdag n.m. op afspraak: verkoop goede
1e/2e handskleding, Weezenhof 80-66. Contact: info@
verhip-vintage.nl, 06 243 25 989.
Koersbal
• Elke vrijdag, aanvang 14.00 uur: Koersbal in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
Lezing
• Dinsdag 11 juni 20.00 uur: Arm en rijk in de 17e
en 18e eeuw. Namens de Nederlandse Genealogische
Vereniging wordt deze presentatie verzorgd door Anton Neggers. Entree voor niet-leden bedraagt € 4,00 per
persoon, inclusief kofie/thee in de pauze. Wijkcentrum
Dukenburg / Meijhorst 70-39.
Lopen
• Donderdag 30 mei, 7.00-11.00 uur: Dauwtrappen,
zaterdag 22 juni, 14.00 uur: Midzomerwandeling en
zaterdag 13 juli, 20.30 uur: De Wereld van de nachtzwaluw. Deze wandelingen vinden plaats in het Heumensoord. Vertrek vanaf de parkeerplaats aan de Beukenlaan/Scheidingsweg. Meer informatie op www.
natuurmonumenten.nl/mookerheide, doorklikken naar
activiteiten.
• Maandag 10 juni Tweede Pinkerstdag: Stiltewandeling 14 km Over Bruggen, vanaf station Dukenburg
naar Waalkade, aanvang 10 uur. Informatie en aanmelden info@hetzesdegeluk.nl.
• Elke maandag, 11.00-12.00 uur: Wandeling ‘Ken je
wijk’, 3 kilometer, vertrek en aankomst: Bibliotheek
Zwanenveld 90-98. Na afloop gezellig buurten.
• Elke maandag, 13.00-15.00 uur: Wandelgroep, startpunt OKC in De Meiboom, Meijhorst 29-58.
• Elke maandag en donderdag, aanvang 19.00 uur:
Hardlopen en Nordic Walking bij de Nijmeegse
Roadrunners MIEP, vertrek vanaf trainingscentrum Michi, Staddijk 41.
• Elke woensdagmiddag, 14.30-15.00 uur: ‘Blokje
om’, een korte wandeling, speciaal voor wijkbewoners
in Aldenhof die slecht ter been zijn. Start Buurthuiskamer Samen Thuis. Na afloop voor wie dat wil een kopje
thee. Aldenhof 12-43. Meer informatie: e-mail aldenhofaantafel@gmail.com.
• Elke vrijdag, 9.30-10.30 uur: Wandelen bij Sint Walrick. Aanmelden: 06 30 51 99 88 of a.bult1@upcmail.
nl.
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• Elke zaterdag, aanvang 10.00 uur: Nordic Walking
bij de Nijmeegse Roadrunners MIEP, vertrek vanaf St.
Walrick.
• Elke eerste zaterdag van de maand, 9.30 uur: Gratis
proefles hardlopen vanaf Tolhuis, 06 291 22 595.
• Elke zondag, aanvang 10.00 uur: Hardlopen en Nordic Walking bij de Nijmeegse Roadrunners MIEP, vertrek vanaf St. Walrick.
Open café
• Elke tweede en vierde zaterdagavond van de maand:
Singlecafé in Café de Teersdijk, Graafseweg 985, Wijchen, telefoon (024) 641 25 29.
Schaken
• Elke maandag, 19.15-23.00 uur: Schaken bij Schaakclub Dukenburg in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst
70-39. 20 euro per jaar. Info: www.schaakclubdukenburg.nl.
Schilderen en tekenen
• Elke maandag, 11.00-13.00 uur: Klok Aquarel in
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Elke woensdag, 15.00-16.30 uur: Mandala’s tekenen, kleuren of zelf maken. Buurthuiskamer Samen
Thuis, Aldenhof 12-43. Meer informatie: aldenhofaantafel@gmail.com.
• Elke woensdag, 19.00-21.00 uur: Vrij tekenen, schilderen, kleuren voor volwassenen. Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39. E-mail: meijhorst6169@
gmail.com.
• Elke donderdag, 10.00-15.00 uur: Schildersclub in
De Turf, Malvert 51-34.
Sjoelen
• Elke maandag, 19.30-22.00 uur: Sjoelvereniging De
Pionier in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39,
telefoon (024) 344 44 26.
• Elke woensdag (behalve de derde woensdag van de
maand), 13.00-16.30 uur: Sjoelen in De Grondel, Zwanenveld 90-82.
Stadswinkel Dukenburg
• Openingstijden: dinsdag, woensdag en vrijdag 9.0017.00 uur in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
Alléén op afspraak via www.nijmegen.nl of telefoon:
14 024.
STEP
• Steunpunt Taal Educatie Participatie. Het kantoor
van STEP is in Wijkcentrum Dukenburg (zaal 1.21),
Meijhorst 70-39. Het is geopend op maandag en woensdag 9.00-13.00 uur en op dinsdag en donderdag 9.0015.30 uur (met uitzondering van de schoolvakanties).
Activiteiten: Nederlandse taalles voor anderstaligen.
Voor meer info: (024) 323 32 35 of www.stepnijmegen.
nl. Fietsles op dinsdag 9.30-11.00 uur.
Stip Dukenburg
• Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00
uur in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
Tai chi
• Elke dinsdag, 19.00 uur: Tai chi in gymzaal Weezenhof 30-03.
• Elke woensdag, 19.00 uur: Chi kung in gymzaal Weezenhof 30-03.
Trainingscentrum Michi
• Elke dinsdag: Karate, 16.00-16.45 uur, 5-7 jaar/17.0017.45 uur, 8-9 jaar / 18.00-18.45 uur, 10-12 jaar / 19.0019.45 uur, 13-15 jaar / 20.00-21.30 uur, volwassenen.
• Elke woensdag: Karate, 15.00-15.45 uur, 5-7 jaar /
16.00-16.45 uur, 8-9 jaar.

• Elke vrijdag: Karate, 20.15-21.45 uur, volwassenen.
• Elke zaterdag: Karate, 09.00-09.45 uur, 10-12 jaar /
10.00-10.45 uur, 13-15 jaar / 11.00-12.30 uur, gevorderden.
• Elke maandag: Yoga, 19.00-20.15 uur, Hatha Yoga /
20.30-21.45 uur, Yin Yoga.
• Elke woensdag: Yoga, 09.00-10.15 uur, Hatha Yoga /
10.30-11.45 uur, Yin Yoga / 15.00-16.00 uur, kinderyoga 6-8 jaar / 16.00-17.00 uur, kinderyoga 9-12 jaar.
• Elke donderdag: Yoga, 19.00-20.15 uur Kundalini
Yoga.
• Elke vrijdag: Tai Ki Kendo, 18.30-19.30 uur, Junior
Ninja’s (jeugd alle leeftijden) / 19.30-20.30 uur, Jukado
/ 20.30-21.30 uur, Tai Ki Kendo.
• Elke dinsdag 13.00-20.00 uur, elke woensdag 09.0017.00 uur, elke vrijdag 13.00-20.00 uur, elke zaterdag
09.00-17.00 uur, elke zondag 13.00-17.00 uur: Café
Michi voor koffie, thee, fris, gebak. Trainingscentrum
Michi is te vinden aan de Staddijk naast de speeltuin.
Verkiezingen
• Donderdag 23 mei, 07.30-21.00 uur: Europese Verkiezingen. Stembureaus in Dukenburg: Bibliotheek,
Zw 90-98 / school Prins Maurits, Zw
25-24 / Creatief Centrum Nijmegen-Zuid, Zw 90-98 /
school Prins Maurits, Th 44-44 / Ontmoetingsruimte
Leuvenshof, Oude Dukenburgseweg 12-09 / Wijkcentrum Dukenburg, Mh 70-39 / school De Meiboom, Mh
29-58 / Maatschap Fysiotherapie Lankforst, Lf 27-51
/ Wijkcentrum de Turf, Mv 51-34 / school De Aldenhove, Ah 60-01 / De Dageraad, Wh 91-09 / Prins Clausschool, Wh 40-02.
Volleybal
• Elke dinsdagavond, 20.00-22.00 uur: Volleybal bij
volleybalvereniging Duvol. Sporthal Meijhorst, Meijhorst 11-07.
Wijkcentra
• Wijkcentrum De Grondel, Zwanenveld 90-82.
• Wijkcentrum De Turf, Malvert 51-34.
• Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
Yoga en meditatie
• Maandagen 19.00-21.00 uur, dinsdagen 9.30-12.00,
12.00-15.00 en 15.30-16.30 uur, woensdagen 10.0011.00, 19.00-20.00 en 20.30-21.30 uur, vrijdagen 9.0012.00 en 9.15-10.45 uur: Yoga in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Elke maandagavond, dinsdagochtend, woensdag
19.00-20.00 uur en vrijdag 9.30-12.00 uur: Yoga in De
Turf, Malvert 51-34.
• Elke maandagavond 19.00-20.00 uur en 20.00-21.00
uur: Hatha Yoga in De Turf, Malvert 51-34.
• Elke dinsdag, 19.00-20.15 en 20.30-21.45 uur: Yogalessen in De Lindenberg-Aldenhof, Aldenhof 13-90.
Aanmelden via www.yogaplaats.nl.
• Elke donderdag 20.15-21.30 uur: Yogales in Fysiotherapie Lankforst 27-51. Info bij www.maitri-yoga.nl.
Zang, toneel en muziek
• Zondag om de week vanaf 20.00 uur: Smartlappen
en levensliederenkoor Teersbemind in Café de Teersdijk, Graafseweg, 985 Wijchen.
• Elke maandag, 10.00-12.30 uur: Piano-improvisatie
in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Dinsdag om de week, 9.00-13.00 uur: Zanggroep
Dukenburg in De Turf, Malvert 51-34.
Zwemmen
• Zwembad DukenburgMeijhorst 70-41. Info: www.
zwembaddukenburg.nl.

45

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

Adres

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

Redactie

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

Tekstcorrectie
Gon van der Werff

Foto’s

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

Vormgeving
René van Berlo

Scheepers Rijwielen Bike Totaal, al meer dan 30 jaar uw speciaalzaak voor:
• Uitgebreid assortiment E-Bikes en fietsen • Onze merken zijn: Sparta, Gazelle, Batavus, Giant, Merida en
Loekie kinderfietsen • De allerbeste service na aankoop (vraag het uw buurvrouw/-man) • Webwinkel Bike
Totaal. Binnen 1 dag thuisbezorgd of af te halen in onze winkel • Gecertificeerde monteurs dragen zorg voor
1-dag-service van onze werkplaats • Leenfiets (ook elektrische) beschikbaar bij reparatie van uw tweewieler

Malvert 70-17 - 6538 DP Nijmegen - T (024) 344 63 23
I www.scheepersbiketotaal.nl - E info@scheepersbiketotaal.nl

Correspondenten

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

Stichtingsbestuur

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

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, oplage: 13.000 stuks

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

Bezorging

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

Volgend nummer

Kopijsluiting: zondag 2 juni 2019
Verspreiding: woensdag 19 juni 2019

Foto voorpagina

René van Berlo in het Geologenlaantje
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Met o.a. specialisaties in:
• Bekkenfysiotherapie (volwassenen en kinderen)
• Psychosomatische fysiotherapie
• Manuele therapie
• Oncologische fysiotherapie
• Geriatrische fysiotherapie
• Sportfysiotherapie
• Oedeemtherapie
• Medische fitness
• Echografie
• Orofaciale therapie
• Handtherapie
• Parkinson
• Claudicatio Intermittens
• EPTE

FY

Fysiotherapie Dukenburg

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

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

Topmerken
kinder
brillen
bij
Van den Bergh
Opticiens en
Audiciens

Kom naar
de Stip!
Samen maken
we de wijk

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

‘L OS G EBIT NIET MEER V AN DE ZE TIJD ’
s
JvG kid
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a
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Sir Joh
Look

• gratis en vrijblijvend advies
• voor klikgebit
• voor reparaties
• vergoeding zorgverzekeraar

Implantaten kunnen dé oplossing zijn!

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

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

*Vraag naar de
voorwaarden in de winkel

GRATIS

glazen
bij
een
kinderb *
ril

DUKENBURG

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

Hatertseweg 825, Nijmegen
024 350 2814
www.opticienvandenbergh.nl
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ftz

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

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

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

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