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Kinderspel

Herstel en Balans Nijmegen
Start begin 2020 weer een nazorg
groepsprogramma na kanker
Informatieavond op 26 november
in het Marikenhuis Nijmegen
Aanvang 19.00 uur
Voor meer info:
www.herstelenbalansnijmegen.nl

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

LEER - WERK

WINKEL

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

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

Zwanenveld 9020
6538SB Nijmegen

T 024 679 2112
info@pronkwinkel.nl

(thee of cappucino ook mogelijk)
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De eerste verborgen speeltuin is ‘geraden’,
want de kinderen die er vaak komen herkenden
het plekje meteen. Ook werd bevestigd dat er
in dit woongedeelte van Dukenburg veel poezenbeesten wonen. Bij het tweede min of meer
verstopte gras- en zandveldje omzoomd door
bomen en struikgewas zal dit ook gebeuren.
Want hier komen veel kinderen, de kleinsten
met paps of mams, opa’s en oma’s. De speelplek is in 2020 ook zeker veertig jaar oud. Alle
toestellen zijn vaker vervangen, de voorlaatste
keer op verzoek van twee vriendjes op de basisschool. Die regelden zelf alles met de gemeente en zij zorgden ook voor een feestelijke
opening met limo en spekkies. Een wethouder
van toen knipte het symbolische lint door. De
vriendjes kwamen met een zwart/wit foto in de
plaatselijke kranten. Gaaf, noemden ze dat.

van de speeltuin. Jonge vandalen – kwajongens
is te zacht uitgedrukt – staken tot twee keer toe
het houten huisje met glijbaan in brand. Vandaar dat het meeste hout hier verdwenen is. Dit
geldt ook voor levend hout, want bij een flinke
voorjaarsstorm kwam een toch al ernstig overhellende boom naar beneden. Voordat die was
weggehaald hadden de kinderen uit de buurt er
een heel apart nieuw speelobject aan. Van de
boom resteert een stukje stam waar kinderen
moegespeeld op kunnen zitten en uitrusten.
Van tijd tot tijd klimmen kinderen in de bomen
die er staan. Eén buurjoch zat echt in het zwiepende topje van een conifeer en riep tegen zijn
vader: ‘Ik durf niet naar beneden!’ ‘Blijf dan
maar mooi daar zitten’, was het antwoord van
zijn vader. Een ander jochie groef in de zandbak zo’n diep gat dat hij op de bedrading van
de straatlantaarns stuitte. En weer een andere
5-jarige was iets aan het zandsculpturen. Gevraagd of dat een kasteel moest worden, zei hij
overtuigend: ‘Nee een sapcentrifuge.’

Omwonende gezinnen zullen zich zeker herinneren dat er eventjes een dip was in het leven

Tekst: Hette Morriën
Foto’s: Jacqueline van den Boom
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OPBOUWWERKER PIETER PELSER
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.
Aan het woord: Pieter Pelser. Sinds enige maanden, in dienst van Bindkracht10,
werkzaam als opbouwwerker voor Dukenburg. Opvolger van Ruben Allen,
die hier jarenlang actief was (maar voor
Zwanenveld werkzaamheden blijft verrichten). Kort geleden kwam een uitnodiging binnen van Pieter voor een bijeenkomst van het netwerk Oog voor Elkaar.
Een goede reden voor een gesprek met
hem. Over zijn ervaringen. Over opbouwwerk.

‘Zo dicht mogelijk bij de praktijk in de wijk’
Ondersteunen en verbinden

Pieter, wat doe je als opbouwwerker? Kunnen
we acties verwachten? Op de barricade om
iets voor elkaar te krijgen?
‘Nee’, aldus Pieter. ‘Dat deed een opbouwwerker dertig tot veertig jaar geleden. Nu ligt het
accent vooral op signaleren, ondersteunen en
verbinden van bewoners in de wijk. Niet alleen door een luisterend oor, maar ook door
contacten te leggen en/of door te verwijzen
naar instanties die kunnen helpen.’
Concreet?
Pieter: ‘Opbouwwerk wil bewoners ondersteunen. Bijvoorbeeld bij hoe bewoners in eigen
buurt elkaar beter kunnen ontmoeten (een grote wens hier). Hoe kunnen Dukenburgers geholpen worden zaken voor elkaar te krijgen?
Hoe kunnen passende voorzieningen gemaakt
worden waar behoefte aan is? Bijvoorbeeld
speelvoorzieningen in openbare ruimtes. Het
is knap ingewikkeld de juiste weg te vinden.
Daarbij komen financiën (of liever het gebrek
daaraan) om de hoek kijken. Je hebt hiervoor
mijnwijkplan.nl maar dat systeem blijkt nogal
eens lastig te hanteren voor bewoners. Het
valt op dat Dukenburg veel openbare (groene)
ruimtes kent waar nooit mensen te zien zijn.
Dat heeft ook mijn aandacht. Daarnaast is
de Dukenburger - november 2019

diversiteit een belangrijk onderdeel van mijn
werk. Er wonen veel verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar. Met – inderdaad – een
diversiteit aan wensen. Daarin kun je als ondersteunende opbouwwerker wat betekenen.
Samengevat: een opbouwwerker signaleert,
ondersteunt en verbindt bewoners om vanuit
eigen wensen en behoefte de eigen omgeving
te kunnen verbeteren. Maar een opbouwwerker is geen ombudsman.’

togen in Lindenholt. Door vrienden ben ik al
vroeg in aanraking gekomen met onder andere
scoutinggroep Karel de Stoute. En met Dukenburg. Ik ben altijd een groot natuurliefhebber
geweest. Dat is een van de redenen waarom
ik me hier zo thuis ben gaan voelen. Er is hier
veel gaande. Dukenburgers geven duidelijk
hun mening. Je weet snel waar je aan toe bent.’

‘Niet iedereen heeft hetzelfde beeld van een
opbouwwerker’, vervolgt Pieter. ‘Dat heb ik in
vorige werkzaamheden al kunnen ervaren. Dat
geldt voor zowel bewoners als instanties. Te
midden van alle verschillen heb ik geleerd zo
dicht mogelijk bij concrete zaken van alledag
te blijven. Ik heb jaren praktische ervaring opgedaan in wijken/dorpskernen. Als vrijwilliger
of beroepskracht in onder andere Hernen, Bottendaal en Venlo. De poten in de klei houden.
Rondfietsen, met mensen aan de praat raken,
vragen stellen, overleggen met instanties. Dan
ga je begrijpen wat echt nodig en mogelijk is.
Dan kun je verbinden.’

Maar?
‘Er is een hoop frustratie dat eruit moet’, aldus Pieter. ‘Dat leidt soms tot een sterk wijzij denken. Bijvoorbeeld Dukenburg tegen de
stad of Nijmegen-Noord. Dat is niet zomaar
weg. Achter die frustratie zit een hoop energie.
Er zijn hier veel instanties actief. Om dat allemaal zijn plek te geven en te verbinden. Daar
werk ik aan. Ik ga graag in gesprek over ideeën
of vragen om samen te werken aan een mooie
en fijne woon- en leefomgeving in Dukenburg.
Spreek me daar gerust op aan als je me ziet in
de wijk.’ Aldus Pieter. Rustig, maar met veel
overtuigingskracht.
Voor contact: pieter.pelser@bindkracht10.nl
of bij Stip. Elke werkdag ’s ochtend in Wijkcentrum Dukenburg te Meijhorst.

Je bent niet onbekend in Dukenburg?
Pieter: ‘Nee. Ik woon in Lent. Geboren en ge-

Tekst: Toon Kerssemakers
Foto: Peter Saras

Verschillen
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HENRI VAN HEUSDEN
‘Met deze tentoonstelling wil
ik graag jongeren bereiken!’
Zagen
Het gebeurt soms. Een deuntje dat niet uit je
hoofd gaat. Een oorwurm noemen ze dat. Bij
lezen heb je ook zoiets. Een tussenzinnetje
in onze Dukenburger meldde vervanging van
alle populieren bij het Orangeriepad (septembernummer, Lankforstpagina over landgoed
Duckenburg). Die zin bleef knagen.
Dat knagen werd jeuken toen iemand vertelde
dat er - volgens insiders - een mega-operatie
bomen kappen aanstaande is. Vanwege
veiligheid, ouderdom, hobbels in fietspaden
of aanleg van 5G-kabels. Moeten we daar
moeilijk over doen? Dacht het wel. Bomen zijn
namelijk een van de betere uitvindingen van
de natuur. Zij ondersteunen perfect en goedkoop (!) het milieu. Ze zijn een grote hulp bij
zomerhitte. Enzovoorts. Ons stadsdeel heeft
veel bomen. En daar zijn Dukenburgers trots
op. (Al moet dit seizoen hard gewerkt worden
om blad op te ruimen.) Soms wordt er een
onveilig. Dan moet gekapt worden.
Waarom – zo bleef het als een processierups
jeuken – was dat kappenplan tussen de regels
door geschreven? Gaat het inderdaad om een
mega-operatie? Mogen we het niet weten?
Zijn die bomen wel onveilig? Zijn er kapplannen voor andere wijken? Nepnieuws? Kan er
wat tegen gedaan worden? Allemaal vragen
die bij me opkwamen.
Bij kappen van bomen hanteert de gemeente
de stelregel dat iemand bezwaar kan maken
als hij minder dan 100 meter van een boom
woont. Of als hij/zij die boom vanuit huis kan
zien. Formeel is online te vinden wanneer een
vergunning moet worden afgegeven. Het is
echter net zoals bij klantenservices van bedrijven: je zoekt je een ongeluk om meer aan
de weet te komen. Laat staan dat je iets vindt
over toekomstplannen. Voordat je het weet,
ben je te laat.
Dus gemeente, vertel ons over toekomstige
kapplannen. Vertel het desnoods nog een
keer. In simpele bewoordingen. De gemeentepagina’s in de Dukenburger zijn prima te
gebruiken. Natuurlijk ontstaat er soms opwinding. Maar het gaat wel ergens over. Of niet
soms? Niet kunnen vragen en toch zagen?
Dat doen we niet met elkaar. Of ben ik nu een
zagende (Vlaams voor zeurende) Dukenburger?
Toon Kerssemakers (Foto: Huub Luijten)
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Henri van Heusden bij een een van zijn oorlogspanelen in Bibliotheek Zwanenveld
de Dukenburger - november 2019

De redactie van de Dukenburger had een
gesprek met Henri van Heusden die op het
ogenblik een panelententoonstelling heeft in
de bibliotheek van Zwanenveld met als titel
Nijmegen Herrijst. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Henri’s vader zijn aannemersbedrijf weer opgebouwd en gaf het deze titel
mee. Henri wist het zeker: dit wordt ook de
titel van mijn film en daarna dus tevens van
deze tentoonstelling.

Ontstaan

Henri is nu 82 jaar maar nog heel fanatiek over
zijn huidige tentoonstelling. Als hobbyist van
een filmclub maakte hij in 2005 met zijn filmcompagnon Jaap Kieft de film Opa. In 2009
volgde de film Nijmegen Herrijst. Het is het
verhaal van Henri, verteld aan zijn kleindochter, hoe hij als 8-jarig jongetje Nijmegen als
frontstad van september 1944 tot maart 1945
beleefd had. Deze film van 22 minuten werd
op 5 mei 2009 drie keer achter elkaar gedraaid
in theater LUX voor een volle zaal met 150
personen. Later kwam het idee om er ook een
tentoonstelling van te maken. Het werden
24 panelen met een paneel als voorpagina in
een harmonicawand met tekst en veel foto’s,
flashbacks uit de film. Het geheel van houten
schotten en de bevestiging van de posters zijn
alle door Henri zelf gemaakt. Hij had altijd
een aannemersbedrijf, als 21-jarige eerst als
medefirmant met zijn vader en in 1998 weer
weggedaan. Toen maakte hij al bouwfilms, onder andere Houen van Bouwen. En later filmde
hij tijdens zijn vele buitenlandse reizen. Dat
waren eigenlijk meer documentaires waarbij
teksten veelal werden ingesproken door zijn
vrouw Ria. En enkele jaren terug maakte hij
met Jaap Kieft ook nog de thrillerachtige film
Gehaaid (106 minuten) waarvan de première
in de schouwburg was en die maar liefst 650
bezoekers trok. De drie films Houen van Bouwen, Nijmegen Herrijst en Gehaaid zijn alle
opgenomen in het archief van de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld.

De oorlog zelf

Vol betrokken enthousiasme vertelt Henri over
deze periode tijdens de Tweede Wereldoorlog. De familie Van Heusden, Henri met zijn
ouders, een zus en twee broers, woonde in de
Van Welderenstraat. Toendertijd kwam hij niet
veel verder dan de kelder of zo’n 100 meter
van huis. In die kelder, een heuse schuilkelder,
werd geleefd. ‘Mijn vader was heel duidelijk
om zijn gezin en die van de naaste (over)buren te beschermen. Hij liet bijvoorbeeld twee
kisten maken om - met zand gevuld - vóór de
twee kelderramen aan de straatkant te plaatsen
als bescherming tegen granaatscherven en ander oorlogsongerief. Overdag werden die kisde Dukenburger - november 2019

Peter van Kraaij (links) interviewt Henri van Heusden

Aanvankelijk zou de tentoonstelling tot
en met 30 oktober zijn, maar hij wordt nu
verlengd tot eind november aanstaande.
In mei van het volgend jaar is deze gedurende een maand te zien in Bibliotheek
Mariënburg.

ten zo’n tien centimeter van de gevel af gezet
om wat licht binnen te krijgen. Ook werd in de
kelder een opening in de wand met de naaste
buren gemaakt, bedoeld als vluchtroute voor
de heer en mevrouw Gerritsen die een winkel
in tweedehands boeken hadden. (Voor de film
is van die opening een reconstructie gemaakt.)
Overdag lagen de matrassen waarop geslapen
werd in de achterkamer op de begane grond.
’s Avonds hadden wij als kinderen toch wel de
grootste lol om die matrassen via de keldertrap
naar beneden te gooien. Omdat ik vooral een
doener was, bracht ik uren door met figuurzagen en legpuzzels. In dat half jaar vond ik nog
het leukste om handel te drijven met langskomende soldaten. Ik had bij een kantoorwinkel
ansichtkaarten met Volendamse meisjes gekocht voor vijf cent per stuk. Met wat gebaren
en smoelwerk wist ik soms op een middag vijf
kaarten te ruilen voor 25 sigaretten. Dat was
een mooie aanvulling op het minimale voorraadje van mijn vader.’
Vanuit hun schuilkelder zag Henri Shermantanks voorbij trekken. Het was angstaanjagend

om in de verte te zien hoe winkels en woningen in brand stonden, werkelijk één grote
vuurzee. Het gezin Van Heusden verhuisde
even met het hoogstnodige op een bouwladder. Voor de film hadden Henri en Jaap van
de gemeente toestemming om gedurende vier
zondagen een stuk van de Van Welderenstraat
af te laten sluiten vanwege de doortocht van
tanks. Bewoners kregen bericht om dan hun
auto even elders te parkeren.
Half maart 1945 kwamen steeds meer kinderen uit de buurt terug van hun evacuatieadres
na zo’n half jaar opgesloten te hebben gezeten.
Ze wilden graag weer voetballen maar er was
geen bal. De lege conservenblikken die door
de ingekwartierde militairen waren achtergelaten gaven de oplossing. Een potje voetbal werd
vaak een strijd met de jongens uit de Walstraat,
de Wellen tegen de Wallen.

En na de bevrijding

Henri’s ouders gingen meteen een voedselpakket samenstellen voor de families die met
name in Utrecht woonden. De verzending
daarvan werd door het Rode Kruis verzorgd.
In een brief van zijn moeder aan die familie
voelde Henri pas de angst die zijn ouders in
die periode van zeven maanden hebben gehad.
Tekst: Peter van Kraaij
Foto’s: Henk Flederus

7

Bouwhekken en restanten oude museum

Van bevrijding naar vrijheid
We gaan
naar binnen
Er valt veel regen uit de hemel. Niet echt
een tijd om buiten te spelen en te wandelen. Nat nat. Net op het moment dat ik door
de mooie Belevingskaart Tolhuis wordt
uitgenodigd de wijk verder te ontdekken.
Wat valt er veel te ontdekken!
Het weer nodigt uit om naar binnen te
gaan. Ook in de Ontmoetingskerk gaan we
van buiten naar binnen. Samen met families, wijkgenoten en geloofsgenoten herdenken we onze doden van het afgelopen
jaar op Eeuwigheidszondag en Allerzielen.
We noemen de namen van de dierbaren en
herdenken hen in ons hart. Over binnen en
buiten gesproken: hebt u onze Ontmoetingstuin al eens bezocht? Er staat de
Herinneringsboog waarop plaatjes zijn bevestigd met namen van overledenen. De
namen van dierbaren, ook van mensen van
buiten de kerk.
In de winkels zag ik al de eerste kerststukjes en bij de kassa liggen de pepernoten
weer voor het oprapen. Nou ja, tegen betaling dan. Sinterklaas komt er weer aan. Het
moment voor de Ontmoetingskerk om de
Klaasmarkt weer te organiseren. Tientallen
vrijwilligers verzamelen een jaar lang tweedehands spullen om tijdens de Klaasmarkt
op 8 november te verkopen. Goed voor
onze recycle-economie en het milieu. En
ook goed voor de beurs van diegenen die
hun huis verder willen inrichten, een bed
nodig hebben, of speelgoed willen vinden
om mee te spelen en cadeau te geven.
De opbrengst van de Klaasmarkt is voor
het werk van de Ontmoetingskerk. Zodat
we samen met de wijkbewoners naar binnen kunnen keren en er weer op uit kunnen
trekken, als de regen is verdwenen.
Pastor Trees Versteegen
(Foto: Martien van Schaik)
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In september 2017 bezochten we het Bevrijdingsmuseum 1944-1945 met de laatste
herdenking voor de verbouwing. September 2019 stond er met de herdenking van
75 jaar Market Garden een nieuw museum:
het Vrijheidsmuseum.

Het was een aaneenschakeling van herdenkingen en festiviteiten. Een steeds kleiner groepje
veteranen en dit jaar een veel grotere groep
hoogwaardigheden bevolkten het strijdtoneel
van 75 jaar terug. Nu de rust is teruggekeerd
op de Ginkelse Heide, de Oversteek en rond
Groesbeek, Hell’s Highway weer een normale
80-kilometerweg is, komt de tijd om in alle
rust het nieuwe Vrijheidsmuseum te bezoeken.
Komend vanaf Wyler mis ik de bolle parachute waar ik al tientallen jaren bij het passeren toch steeds even een blik op wierp. Het is
anders maar dan al voorbij, uit het zicht. Nu
staan er nog bouwhekken en restanten van het
oude museum. Straks is van verre het nieuwe
parachutedak te zien dat het hele museum

overkapt. De ontvangst is nog even vriendelijk
als vroeger. Een vrijwilliger neemt alle tijd om
uit te leggen waar alles is. En die vrijwilligers
zijn nog steeds de kracht waar het museum op
draait. Rechts van de ruime ontvangsthal zijn
de ruimtes voor tijdelijke exposities. Op het
moment van dit bezoek is hier aandacht voor
de Afro-Amerikaanse soldaat in de Tweede
Wereldoorlog. ‘Slechts 10 procent van het
Amerikaanse leger bestond uit zwarte soldaten’, lees je in de eerste vitrine. De scheiding
van rassen was nog strikt in die tijd. Na de
oorlog zagen de bioscoopbezoekers ze zelden
of nooit in de tientallen oorlogsfilms. Voordat
men de eigenlijke museumruimtes binnenkomt, loont het de moeite de inleidende film te
bekijken. Dan gaan we door de donkere gang
en klapdeuren verder.
Als je het museum binnenkomt, val je meteen in de moeilijke periode tussen de beide
wereldoorlogen. Interactief en in drie talen.
Automatisch druk je op de knop Nederlands.
De bezoeker zit er tegelijk middenin als op

Joods meisje: ‘Het land moet weer van hen worden’
de Dukenburger - november 2019

Maquette met nieuwe presentatie

een van de schermen een joods meisje vertelt
over groeperingen die roepen: ‘Dat het land
weer van hen moet worden.’ Het is crisistijd,
armoede en werkloosheid, de voedingsbodem
voor bepaalde politieke partijen. We komen bij
Thomas Mann, Nobelprijs voor literatuur-winnaar, die in 1936 Duitsland uit moest vluchten.
Zijn boeken werden in Nijmegen gedrukt. Hij
pleitte voor een democratie waarin vrijheid en
gelijkheid in balans waren. Het thema van dit
deel van het museum is dan ook Democratie
onder druk. Inmiddels is in Duitsland - leeggeroofd en onderdrukt na de Eerste Wereldoorlog
- Hitler aan de macht. De Nazi’s overheersen.
Van democratie gaat het over in een ‘regiem
van de partij, een fascistisch regiem.’
Oorlog, strijd en bevrijding
In de volgende fase komt de Tweede Wereldoorlog in beeld. Mooi is in het museum te zien
hoe de vrijwilligers die rondleiden een hele
(middelbare) schoolklas weten te boeien. We
komen bij de bezettingstijd, de schuilkelders,
het leven waarin steeds minder vrijheid onderdrukking wordt. Een leven met onderduikers,
levensmiddelenbonnen en persoonsbewijzen.
Hier komen we ons joodse meisje weer tegen.
Ze legt uit dat ze met een vals persoonsbewijs
over straat gaat. Ze wil ook van die bewijzen
voor haar ouders, maar vertrouwt de man niet

Diorama Oversteek

die deze bewijzen voor haar moet maken. ‘Wat
zou jij doen?’, vraagt het interactieve museumsysteem.
De oorlogsindustrie komt op gang. We waren
laks geweest. Terwijl Duitsland volop had geproduceerd, had de rest van de wereld geslapen. De productie van wapens, vliegtuigen,
schepen kwam op gang. Vrijwillig in het westen en dwangarbeid in nazigebied.
De bevrijding komt, eerst Market Garden.
Ook in het nieuwe museum is de grote ronde
maquette van Nijmegen en omstreken teruggeplaatst. Nu met een moderne licht- en geluidpresentatie, waarmee het verloop van de
gevechten wordt uitgebeeld. Nieuw is ook dat
het verhaal, in kleurige projectie, uitgebeeld
wordt vanaf D-Day, de invasie in Normandië.
Het diorama van de heldhaftige oversteek is
natuurlijk ook meegegaan. Nijmegen wordt
frontstad, de bewoners in de schuilkelders,
de stad nog meer verwoest. Het Rheinlandoffensief volgt, Duitsland geeft zich over, Nederland bevrijd. De Hitler- en nazi-straatnaamborden worden vervangen. Er is feest.
Zware jaren na strijd en onderdrukking
Dan is er aandacht voor de ellende die het
gevolg van … is. Over heel Europa zwermen

miljoenen vluchtelingen. Nog eens miljoenen,
hoofdzakelijk in Oost-Europa, worden van
huis en haard verdreven. Ex-dwangarbeiders,
vrij maar ver van huis. Honderden steden liggen in puin, verbrand en stuk gebombardeerd.
‘Wir wollen KOHLE. Wir wollen BROT’, laat
een foto uit 1947, gemaakt in Krefeld, zien.
Indrukwekkend is de zaal waar zichtbaar is gemaakt hoeveel slachtoffers er te betreuren zijn.
Uitgebeeld met kolommen. De hoogste is voor
Rusland. De tweede in hoogte geeft het aantal
Duitse slachtoffers aan. Maar wat een aantallen, niet te beseffen.
De nazi’s verslagen, de koude oorlog komt
ervoor terug. Europa verdeeld tussen oost en
west. Verdeeld in weer niet vrij en vrij? Dan
de vrijheid door samenwerking in Europa. Het
museum toont de voor- en tegenstanders en
hun motieven. Europese samenwerking brengt
ons nu al decennialang vrijheid. Op het Vrijheidsplein staat men daarbij stil. Met aandacht
voor de nieuwe vluchtelingen, mensen die hopeloos op zoek zijn naar vrijheid. En diegenen
die de vrijheid bedreigen, tot zelfs grote westerse wereldleiders.
Op een grote muur van schoolbordenzwart
kun je antwoorden schrijven op de vragen: Wat
bedreigt de vrijheid? en Hoe bescherm je de
vrijheid? en Wat is vrijheid? De muur staat vol
geschreven, de middelbare schoolklas is er net
geweest en dat is ook te lezen. Al lezend denk
ik: ‘Wat goed dat ze zijn geweest.’
Tekst en foto’s: Peter Saras

Middelbare schoolklas
de Dukenburger - november 2019

De Dukenburger besteedde al eerder
aandacht aan het museum en zijn activiteiten. Bezoek bevrijdingsmuseum, de
Dukenburger nummer 6-2017 bladzijde
19. Battlefieldstour op de fiets, de Dukenburger nummer 2-2018 bladzijde. 7.
Meer informatie:
www.vrijheidsmuseum.nl
Vrijheidsmuseum
Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek
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Attractief Weurt
Waarom deze moeilijke titel voor een redactiestukje over Weurt*) in de hoek van
Waal/Maas-Waalkanaal? Attractief gebruik
je zelden voor een aantrekkelijk voorwerp
of gebeuren, ook al zit actie in het grotere
attractief opgesloten.
De dD-redacteur bedacht deze titel in de Pastoor van der Marckstraat tijdens een wandeling
in de regen. In deze straat staan liefst zes van
de meer dan twintig rijks- en gemeentelijke
Weurtse monumenten. Maar er is meer. Volg
in gedachten de route door die Pastoor van der
Marckstraat.

De Gribus en villa Roozenburg

Staande op de toerit naar de Waaldijk langs het
kanaal, met aan de overkant het Suezterrein,
waar het massieve blokbouwwerk en de karig
gedecoreerde pijp met een slakkengang worden ontmanteld, richten we onze neuzen westwaarts. Lelijk Suez, met elektramasten en zonnepanelen en daarnaast het fraaie gebouw van
Rijkswaterstaat, laten we achter ons en dalen
een dijktrapje af. Het eerste huis rechts heet De
Gribus (Griebus kan ook). Nu zegt het woordenboek Nederlands dat gribes/gribus zoiets
is als een ellendige woning, een gevangenis.
Hoewel er om dit huis veel gebeurt vanwege
de ruimte aan de voet van de dijk, ziet het er
allesbehalve ellendig uit. In de schapenweitjes met kippen en geitjes zijn schuren, stallen en hokken strak in dezelfde kleuren beigebruin geverfd als het keurignette woonhuis.
Luttele meters verder zijn kortgeleden enkele
nieuwe onderkomens gebouwd. Het ene van
formaat landgoed, het andere iets groter dan
een inloopkast, verrassend gevarieerd. Recht
tegenover deze nieuwbouw pronkt Villa Roozenburg, gebouwd als een T-boerderij zonder
agrarische bestemming. Opdrachtgever voor
de bouw van deze (dorps)villa en uiteindelijk
rijksmonument was de invloedrijke familie
Braam. In lang vervlogen tijden was Weurt net
buiten Nijmegen populair bij rijkelui. Meer informatie over Villa Roozenburg en de overige
Weurtse bezienswaardigheden is te vinden op
http://nijmeegsglorie.nl.

Hoek Dijkstraat met veel poppen

was Caspar Franssen de architect van dit imposante gebouw en mogelijk ook van het (verdwenen) klooster een eindje verderop voorbij
het Dorpsplein. Het klooster dateerde uit 1905
en werd gebouwd in opdracht van de zusters
Urselinen van Sint Salvador. Bij deze locatie
steken we over naar café-restaurant met zalenverhuur en B&B, genaamd ’t Centrum.
Als Dukenburger kun je daar jaloers op zijn.
Déze voorzieningen hebben wij niet, maar
wel 19.631 meer inwoners dan Weurt! Sterker
nog: Weurt heeft maar 14 inwoners meer dan
Aldenhof. Wie klimt er op de barricades? De
Doekenborg in Aldenhof kan ’t Centrum vele
malen overtreffen.

Maar dan...

We vervolgen ons straatommetje in tegengestelde richting terug naar de Waaldijk. Vanuit
een ooghoek ontwaren we een historisch huis,
een uitzonderlijk gróót woonhuis en een gepleisterde 17e-eeuwse boerderij. Op de hoek
met de Dijkstraat staat aan de ene kant een
woning met een behoorlijke tuin tegenover het
Huis Zonnekamp. Zonnekamp komt straks aan
bod, het hoekhuis krijgt eerst de aandacht waar
die tuin aan voor- en zijkant om schreeuwt.
Hoezo? De bewoner heeft zich jarenlang uitgeleefd op het verzamelen van tuin‘kabouters’
in allerlei vormen en vooral knalkleuren. Kikkerbeeldjes, flamingo’s, palmbladen, eenden;
eigenlijk géén idee of je die echt kunt ontwa-

ren, zo massaal is de bijzondere beplanting van
de tuin. Axitraxi, de merknaam voor kleurig
opblaasspelspul, borrelt in de toeschouwer op.
Axi, actie, attractief. Kijk, daar komt die titel
hierboven vandaan.

Zonnekamp en de rest

Wat een rust voor de zintuigen daarna: het
evenwichtige oude Zonnekamp. Dit gebouw is
een schoolvoorbeeld van een plattelandsvilla:
T-boerderij met bedrijfsgedeelte mogelijk in
gebruik als koetshuis/opslagruimte. Beuningen, waartoe Weurt behoort, gaf Zonnekamp
de status van gemeentelijk monument. Om
de overige gedenkwaardige bouwwerken niet
te vergeten gaan we naar het Dijkmagazijn
op de dijk. We passeren de Kerkstraat met de
interieurelementen van de Sint Andreaskerk,
de pastorie en een T-vormige boerderij. Aan
de Van Heemstraweg Villa Bloemendaal. De
Oude Koningstraat en de Scharsestraat tonen
bejaarde boerderijen. Met eveneens een historische boerderij, Klein Lindenhout uit 1836
plus de Villa’s Buitenhof en het Kasteel doet
de Jonkerstraat goed mee, terwijl opnieuw een
boerderij aan de Theodoor van Heereveldstraat
het historische ommetje Weurt afrondt.
*) Weurt dankt deze naam waarschijnlijk aan
de vroegere Villa Vurde.
Tekst: Hette Morriën. Foto’s: Peter Saras

School, klooster en ’t Centrum

We lopen verder aan de linkerkant van de
straat. Aan de overzijde regent het even hard,
alleen de grootste bomen houden wat druppels
tegen. Op de hoek van de Tuinstraat ontwaren
we een complex dat rondom de vorige eeuwwisseling (1900) werd gebouwd als jongensschool met bovenmeesterswoning, tegenwoordig is het een dubbel woonhuis. Waarschijnlijk
10

De Gribus
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LEVEN IN NAZI-DUITSLAND

Hilde Fischer
Deel 2

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

De eerste oorlogsjaren

1939: Hitler valt Polen binnen. Hildes
vader moest direct opkomen in militaire
dienst als onderofficier bij de paardentransporten. Haar moeder werd ziek en
moest een zware operatie ondergaan. Net
zestien jaar oud en Hilde moest een gezin
draaiend houden. ‘Ik moest koken, wassen, schoonmaken enzovoorts. En daarbij ook nog naar kantoor en school.’ De
eerste oorlogshandelingen in Polen waren
snel voorbij, vader kwam thuis. Er volgden enkele rustige maanden.

1940: de oorlog ging verder

‘Papa moet weer weg als soldaat’, schrijft
ze. En het treft nu ook haar twee jongere
broers, Ewald (10 februari 1925) en Aloys
(11 december 1927). ‘Ewald moest opkomen, eerst bij de arbeidsdienst en iets
later als soldaat en kwam direct naar het
oostfront.’ Alle mannen werden opgeroepen voor militaire dienst, zo ook Hildes
baas, Herr Körner, van het makelaarskantoor waar ze werkte. Hilde was drie dagen
in de week op dit kantoor en twee dagen
op de handelsschool.
Iedereen was in de ban van de oorlog.
Voedsel en kleding gingen op de bon.
Vader was ver weg van huis in Frankrijk.
Hildes jongste broer Aloys moest met
zijn hele middelbare schoolklas inclusief
leraar verhuizen naar barakken geplaatst
op de binnenplaats van een groot warenhuis. ‘Daar kregen ze hun gewone lessen,
maar in hun zogenaamde vrije tijd kregen
ze les van een officier bij een luchtafweerkanon op het dak van het warenhuis. Als
het alarm afging en iedereen de schuilkelders opzocht, renden zij als zestienjarigen
naar het dak om het luchtafweerkanon te
bemannen.’
de Dukenburger - november 2019

Hilde Fischer

De mannen waren van huis en de vrouwen
bleven over. Het eerste grote bombardement op Hamburg was al in november
1940. Vanaf de lente 1941 nam het aantal
bombardementen snel toe. Hilde schrijft:
‘Veel straten en huizen werden getroffen.
Het werd steeds erger, nachten lang hebben we in kelders gezeten die tot bunkers
waren verbouwd.’
Tussen 1941 en 1943 werd het relatief wat
rustiger. ‘Papa was dan wel soldaat, maar
hij was vlakbij gelegerd. Hij knapte loodgietersklusjes op voor een officier (zijn superieur) in Blankenese. Zwart natuurlijk.
Als tegenprestatie mocht hij van die man
vaak naar huis. Dat moest wel stiekem,
want het was natuurlijk illegaal (net als
dat klussen).’
Hildes broer Aloys ging als soldaat naar
Polen…
Tekst: Peter Saras

Hij heet Charles
Ik was al een tijdje niet in Winkelcentrum Dukenburg geweest. Op een koude zaterdagmiddag fietste ik erheen om de warmte te zoeken. De schoenen sleutelmaker zat op zijn vertrouwde plek. De
rijen bij de kassa’s van de Action waren net zo lang
als anders. De ontvangst bij de Bruna was zoals
gewoonlijk warm. Naast de afvalbakken van de cafetaria stonden jong en oud te smikkelen. Net zoals
bij de ingang van Toko Amazing Oriental. Ik was blij
met de komst van Pronk, een leer- en werkwinkel.
Na wat gelezen te hebben in de bibliotheek en bij
de groenteboer geweest te zijn, wilde ik dezelfde
route terug nemen naar mijn fiets. Een oude man
met een rollator trok mijn aandacht. Hij kwam mij
bekend voor. Zou hij mijn eerste buurman in Nijmegen zijn? Hij bewoog langzaam. Daardoor kon ik de
herinneringen van vijfentwintig jaar geleden terugroepen. ‘Het is hem!’
Hij woonde met zijn vrouw naast de eengezinswoning in Voorstenkamp die ik met drie andere
vluchtelingen deelde. Het Indische buurechtpaar
was hartelijk voor ons. Toen ik statushouder werd
en moest verhuizen naar een dure kamer op de
Sint Annastraat, reed de buurman met zijn kleine
Renault twee keer op en neer om mijn spullen over
te brengen.
Sindsdien ben ik daar niet meer geweest. Een bezoek aan deze buren om ze te laten zien dat het
goed met mij ging stelde ik steeds uit. Misschien
omdat ik de moeilijkste periode van mijn leven daar
heb doorgebracht.
‘Dag meneer. Mag ik u iets vragen?’ Hij herkende
mij niet. Maar hij vertelde mij dat hij in dat huis
woonde. Zijn vrouw was een aantal jaren geleden
overleden. Toen ik haar beschreef en mijn herinneringen aan haar met hem deelde, zag ik de glans
van vertrouwen in zijn ogen en kwam ons gesprek
op gang. Hij wist nu meer over Java te vertellen dan
over hier.
Hoe kon hij weten wie ik was als er zoveel mensen
tijdelijk naast hen gehuisvest werden?
Na een kwart eeuw weet ik dat deze buurman
Charles heet. Wij hebben een selfie gemaakt en
afgesproken dat ik bij hem langskom.
Op de fiets jammerde ik dat ik de vrouw van
Charles geen bos bloemen meer kan geven. Ik
dacht aan de vele anderen die mij op weg hielpen.
Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Kroniek van zwembad Dukenburg

Ontwikkelingen van verschillende aard
Vanwege het veertigjarig bestaan
van zwembad Dukenburg in 2019 beschrijft toenmalig manager Wil Rengers in een serie de geschiedenis van
dit bad.

Nieuwe activiteiten

In 1984 was het zwembad op Hemelvaartsdag
geopend vanaf vijf uur ’s morgens voor het
Dauwzwemmen. Dit duurde tot half negen.
Het eerste uur was de toegang gratis. Met ruim
tweehonderd zwemmers tijdens dit uur was het
maximum bereikt. Na zes uur was de toeloop
niet meer zo groot, omdat toen het normale tarief van 2,10 gulden per persoon betaald moest
worden. Achteraf misschien wel beter dat de
drukte afnam, omdat bij nog meer bezoek de
veiligheid in het gedrang had kunnen komen,
waar overigens door medewerkers goed op gelet werd. In de horeca was de mogelijkheid na
het zwemmen te ontbijten.
In 1987 was het eerste uur niet meer gratis.
Hierdoor werd de belangstelling beduidend
minder, Na dalende bezoekcijfers de daarop
volgende jaren kwam er een eind aan het
Dauwzwemmen.
Nadat in december 1984 reeds een kanocursus georganiseerd was in samenwerking met
kanovereniging de Batavier - een permanente
huurder in de winterperiode waarbij het verenigingsuur goed bezocht werd- volgde in
januari 1986 opnieuw een kanocursus, omdat er belangstelling van buitenaf was. Maar
uiteindelijk was deze belangstelling niet van
blijvende duur. Zodoende werden geen nieuwe
cursussen gestart.
Vanaf 1986 vonden met regelmaat nationale
zwemwedstrijden plaats, georganiseerd door
Scouting Nijmegen, waarbij het bad vanaf za-

Kinderfeestjes
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terdagmiddag en een deel van de avond bezet
was door ruim driehonderd bezoekers, deelnemers en toeschouwers samen.
Inmiddels kon men ook zijn kinderfeestje vieren in het zwembad. Tegen een speciaal tarief
werd gezwommen, waarbij één van de medewerkers wat spelletjes aanbood. Na afloop was
er limonade en frites.
Voor de vaste deelnemers aan meer bewegen
voor senioren bedachten enkele lesgevers een
activiteit buiten het zwembad, waardoor de
binding met het zwembad en het sociale contact onderling sterker werden. Elke deelnemer
aan deze les kon, in plaats van meedoen aan
de reguliere les, kiezen voor bowlen. Er werd
een kleine vergoeding gevraagd voor de consumpties en prijsjes die te winnen waren in het
bowlingcentrum. De belangstelling was groot.
Achteraf was dit een voorloper van nog meer
activiteiten onder auspiciën van het zwembad
en zijn medewerkers.
Een zeer bijzonder verzoek kwam in 1989 van
de Pinkstergemeenschap voor de huur van het
zwembad op zondagmiddag voor de doop van
gelovigen uit deze gemeenschap. Op 26 februari 1989 vond de eerste plechtigheid plaats.
Begeleid door onder andere gitaarmuziek
werd een zestal gedoopt door onderdompeling.
Voor de op dat moment aanwezige medewerkers was het een bijzondere ervaring hierbij te
zijn. Deze plechtigheid was ongeveer een keer
per maand en vindt nog steeds plaats in het
zwembad.

filters. Met dit waterzuiveringssysteem zou
de waterkwaliteit weer optimaal worden en
het zwembad zou voldoen aan de vernieuwde
Whvz, Wet hygiëne veiligheid zwembaden.
die in 1993 volledig van kracht zou zijn.
Na ongeveer een jaar van voorbereiding werden de filters in de zomervakantie van 1988
geplaatst. Het zwembad was daarvoor zes weken gesloten.

Kaarsenfilter

Ruimte gemaakt

Renovatie zwembadfilters

In 1986 werd 200.000 gulden vrijgemaakt
voor vervanging van de filters die het zwembadwater zuiverden. Deze renovatie was nodig
omdat de filters tussen de acht en tien jaar oud
waren en het filtersysteem niet meer optimaal
was. Tevens waren ze storingsgevoelig en arbeidsintensief. Vervanging zorgde voor een
betere waterkwaliteit.
Het waren filters met diatomeeënaarde, een
poeder dat verkregen wordt door gemalen kiezelwierskeletjes. Dit poeder hecht zich op zogenaamde kaarsen die in de filtertank hangen
en zorgen voor een groot filteroppervlak. Het
werken met deze poeder was niet geheel ongevaarlijk voor de longen. Eens per jaar werden in Dekkerswald longfoto’s genomen bij de
mensen die met dit goedje omgingen.
Besloten werd te kiezen voor gesloten zand-

Nieuw filter

De jaren tachtig bleven de jaren van voortdurende spanning over bezuinigingen door de
gemeente. Ook nu ontkwamen de zwembaden
er niet aan.
In november 1986 was er sprake van privatisering van het zwembad. In december werd het
personeel geïnformeerd door de directeur van
de Nijmeegse Sportstichting van de op handen
zijnde veranderingen.
Tekst: Wil Rengers
Foto’s: zwembad Dukenburg
de Dukenburger - november 2019

Duikschool in Zwembad Dukenburg is aanwinst voor regio
Sinds april 2019 is duikschool ScubaXperience gevestigd in Zwembad Dukenburg.
Tijd om met Maarten van den Hazel (47)
van deze professionele duikschool om de
tafel te zitten en te informeren naar de activiteiten.
Maarten is zelf instructeur. Hij heeft hiervoor
de hoogste opleiding gevolgd en verzorgt samen met zijn gedreven duikstaf de duiklessen.
De duikschool zelf bestaat negen jaar. Ze zat
voorheen op de Willemsweg en op de St. Agnetenweg.
De duikschool is een PADI 5 star IDC center.
Ze verzorgt alle cursussen volgens de richtlijnen van PADI, ’s werelds grootste duikorganisatie. Maarten is een zo geheten course
director en mag instructeurs opleiden. Woensdag, donderdag en vrijdag van 14 tot 19 uur
en zaterdag van 9 tot 16 uur is de duikschool
geopend in Zwembad Dukenburg. Dan is de
winkel open. De duiklessen vinden voornamelijk in het weekend plaats.

Samenwerking

ScubaXperience heeft ook vaak contact met
leden van andere duikverenigingen, zoals de
Bevers en de Kaaimannen, en zoekt graag
naar mogelijkheden om samen te werken
en het duiken in de regio te promoten. Volledige duikuitrustingsspullen zijn bij deze
duikschool te huur en te koop, evenals andere
gewone zwemattributen. Duikopleidingen op
alle niveaus zijn mogelijk, van beginners tot
gevorderden tot duikprofessionals. De buitenwaterduiken worden verzorgd in de daarvoor
geschikte waterplassen in Nijmegen en omgeving, zoals de Berendonck, de Kraaijenbergse
plassen, de Slijk-Ewijkplas en de Groene Heuvels. Ook de rescue-(redding)-opleiding wordt
vaak verzorgd. De school levert zo nu en dan
reddingsduikers bij evenementen. Veiligheid
staat hoog in het vaandel. Maarten en zijn team
hebben enkele mensen gered. De duikschool
geeft ook EHBO-lessen.
Verder wordt gedoken in andere landen, zoals
onlangs in Egypte. Gedoken is verder op Bonaire, in Komodo, Indonesië, in de Floreszee,
Mexico, en in de bergmeren in Oostenrijk. Dat
levert goede samenwerkingen op, zoals al 18
jaar met duikers in Egypte. Overigens wordt in
Nederland zelf ook in de Oosterschelde en de
Grevelingen gedoken. Eigen vertrouwd materiaal wordt meestal meegenomen.

PADI

Zoals aangegeven is ScubaXperience aangesloten bij PADI, de Professional Association
of Dive Instructors. Deze organisatie verzorgt
de Dukenburger - november 2019

Maarten van den Hazel
ongeveer 65 procent van de duikbrevetten
wereldwijd en is daarmee internationaal zeer

sterk georganiseerd. PADI heeft hoofdkantoren in onder andere de Verenigde Staten, Engeland, Australië en China, die op hun beurt
de organisatie van verschillende continenten
op zich nemen.
Vanaf 8 jaar kun je lid worden van het PADI
SEAL-TEAM. Je leert dan heel rustig basisoefeningen in het zwembad als voorbereiding op
het Open waterbrevet.
Vanaf 10 jaar mag je mee naar het open water
en kun je de volledige opleiding volgen. Deelnemers moeten wel een gezondheidsverklaring
overleggen. In volgorde de opleidingen: open
water diver (beginner), dan advanced open
water (gevorderd), rescue diver (redder), dive
master (eerste professionele brevet), assistent
instructeur en tot slot instructeur. ScubaXperience schrijft per jaar tussen de 200 en 300
brevetten uit en is daarmee een zeer actieve
duikschool in de regio, maar ook in Nederland.
Meer info: www.scubaxperience.nl
Tekst : Theo Vermeer
Foto’s: Theo Vermeer en Maarten van den Hazel
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INGEZONDEN

Digitale buurtpreventie met een

ander ongerief dalen daarmee met 30 procent.
De sociale cohesie, de zichtbare aanwezigheid
van een buurtpreventieteam en een buurtapp
schrikt criminelen af.
Deze vorm van buurtcommunicatie is ook in
Nederland populair. Door het wegvallen van
de overheid zijn bewoners meer dan ooit op
hun buren aangewezen. Niet voor niets werd
er een burendag geïntroduceerd. Ter onderstreping van dit belang bezocht Koning WillemAlexander op burendag een actieve buurt in
Utrecht.

De Klaasmarkt
Als een van de meest kenmerkende en positieve traditionele activiteiten in Dukenburg
mogen we wel de Klaasmarkt benoemen,
dit jaar te houden op 8 november. Een
voorbeeld van positieve samenwerking tussen de vele vrijwilligersorganisaties en de
kerk, maar vooral een vorm van iets doen
voor het goede doel. Een ontmoetingsplek
waar je veel van onze dorpsbewoners tegenkomt. Natuurlijk is de oliebollenkraam
van de kerk favoriet, maar het gaat vooral
om de totale uitstraling van deze dag.
Dat positieve is van belang, omdat we dit in
de praktijk veel tegenkomen in ons stadsdeel, het achtergestelde kindje in de Nijmegenfamilie. Daar komt nog bij dat in uw en
mijn lijfblad de Dukenburger de laatste tijd
wat meer onderwerpen aan de orde komen, die wat verder van onze eigen zeven
wijken afliggen.
Als je in Nijmegen-Centrum of NijmegenOost veel bekenden tegenkomt, stond
hun wieg vaak in Dukenburg en brachten
zij hun jeugd daar door. Dan klinken er
veel nostalgische verhalen door over veel
ruimte, groen, leuke school, altijd en overal
leeftijdgenoten. Gezien lifestijl of carrière in
hun werk trokken zij weg.
Natuurlijk hebben we altijd wat te mekkeren, onder andere over zwerfvuil. (Hebben
die ouders hun kinderen nooit gecorrigeerd?) Of over de bus naar het centrum
die er nog steeds niet is in Aldenhof. Uw
lijstje kunt u zelf aan-/invullen.
Maar dan toch als uitsmijter. De buskaart
voor senioren komt er voor 49 euro per
jaar. De buskaart voor alle leeftijden met
een inkomen onder de 130 procent van
het minimumloon gaat ook door. In beide
gevallen goed voor de eenzaamheidsbestrijding, ook in Dukenburg, goed voor het
milieu en mogelijk ook nog goed voor de
horeca in de stad.
Guus Kroon
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Buurtapps

Buurtpreventie is een vorm van toezicht
die vrijwillig door burgers wordt opgezet
om zo de veiligheid in hun woonomgeving
te verbeteren. Elkaar snel weten te vinden
en direct contact weten te maken is daarbij
enorm belangrijk.

Buurtapps zorgen voor een snelle onderlinge
communicatie in de buurt en op wijkniveau.
Bekende buurtapps zijn Nextdoor, de Veiligebuurt en WhatsApp. Deze buurtapps hebben
allemaal hun eigen focus en ook hun voor- en
nadelen. Nextdoor is een sociale app waar
buurtactiviteiten centraal staan. De buurtpreventie-applicatie van Veiligebuurt is, zoals
de naam al doet vermoeden, gericht op buurtpreventie. En met WhatsApp kunnen speciale
buurtpreventiegroepen gevormd worden. Het
grote voordeel van de buurtapps is dat men
elkaar in de buurt leert kennen; men kan elkaar aanspreken en gebeurtenissen bespreken.
Met de buurtapp kan men elkaar bereiken als
dit nodig is en het faciliteert het opzetten van
gezamenlijke projecten, buurtactiviteiten en
buurtfeestjes.

Dukenburg
Buurtpreventie is een burgerinitiatief waarbij communicatie tussen buren de veiligheid
moet verbeteren en criminaliteit voorkomen.
Dit door een verdachte situatie of een verdacht
persoon te signaleren, de opmerkzaamheid van
de buren te wekken en zo mogelijk het buurtpreventieteam in te schakelen. Inbraken en

‘Door het terugtrekken van de
overheid zijn bewoners meer dan
ooit op hun buren aangewezen’

Ook in Dukenburg zijn de buurtappgroepen
talrijk; en in de meeste buurten ook verschillende. Voor de politie is het vrijwel onmogelijk
om de communicatie in deze tientallen buurtapps en buurtgroepen te volgen en te filteren.
Door deze versnippering wordt belangrijke
informatie niet gedeeld. Ook tussen de verschillende buurtapps en buurtgroepen wordt
geen informatie uitgewisseld. Buurtapps ope-

‘Buurtapps opereren als
eilandjes in hun buurt’
de Dukenburger - november 2019

buurtapp verhoogt veiligheid
reren daarmee als eilandjes in hun buurt. Het
gebruik van verschillende buurtpreventie-apps
bemoeilijkt de onderlinge communicatie zelfs.
Dit bracht Hein Kneepkens er toe om samenwerking te zoeken met andere buurtapp-preventiegroepen in het stadsdeel.

Centraal meldpunt

Na met meerdere groepen contact te hebben
gelegd kwam in februari het eerste overleg
tot stand. Bij deze eerste bespreking bleek dat
politie en gemeente positief stonden tegenover dit initiatief. Besloten werd een centraal
meldpunt in te stellen voor de onderlinge uitwisseling van meldingen en berichten, zodat
een netwerk ontstaat van preventiegroepen die
informatie met elkaar delen en waar politie en
gemeente op aan kunnen haken.
Geprikkeld door deze wijkinitiatieven besloten politie en gemeente dit initiatief verder uit
te bouwen en te komen tot een geïntegreerde
aanpak, die wijkoverstijgend moest zijn en
heel Dukenburg diende te omvatten. Wijkveiligheidscoördinator Ferdi Overeem van de gemeente Nijmegen nam de coördinerende taken
over ter ondersteuning. Ook de politie, in de
persoon van Mohamed Belaraj (politiechef) en
het wijkmanagement, Çağlar Pekdemir, zijn
actief betrokken.

burg aangaan vanuit het centrale meldpunt aan
de eigen buurtapp worden doorgegeven.
Momenteel worstelt de gemeente met het beleid voor de buurtapps. Er is nog geen eenduidig beleid voor de hele gemeente. Dat neemt
niet weg dat men dit buurtinitiatief graag
steunt, periodiek overleg organiseert en oefeningen entameert, zoals Boef in de Wijk. Dit
weerhoudt de aangesloten preventiegroepen
er niet van om verdere stappen te zetten in
de uitbouw van dit project en te werken aan
de veiligheid in de wijk. Dit onder meer door
voorlichting, overleg met de wijkplatforms,
stimulering van de deelname aan buurtpreventiegroepen en de werving van buurtcontactpersonen. Voor de centrale communicatie zijn
buurtcontacten van cruciaal belang. Per buurtof appgroep moeten meerdere contactpersonen
worden gevonden.

Organiseer uw eigen buurtpreventie

Contactpersonen

Het is de bedoeling dat buurtcontactpersonen
meldingen uit de eigen appgroep op het centrale meldpunt plaatsen als dat voor meerdere
buurten van belang is. Belangrijke meldingen
en waarschuwing krijgen zo een breder bereik.
Dit wordt dan ook door de politie en handhaving gelezen. Let wel, op deze meldingen
wordt vooralsnog niet uitgerukt. Zelf bellen bij
noodsituaties (112) blijft noodzakelijk.
Ook in omgekeerde richting kunnen berichten
over veiligheidsbedreigingen die heel Duken-

‘Voor de centrale communicatie
zijn buurtcontactpersonen van
cruciaal belang’
de Dukenburger - november 2019

Wellicht wilt u
• zich aanmelden bij een bestaande buurtpreventiegroep in uw woonomgeving;
• uw buurtgroep aanmelden bij het centrale
meldpunt;
• voor uw buurt-/appgroep wel beschikbaar
zijn als buurtcontactpersoon;
• de lokale buurtcontactpersoon zijn voor uw
Nextdoor- of Veiligebuurtgroep;
• samen met uw buurtgenoten een eigen, lokale groep vormen;
• als buurt(preventie)groep activiteiten organiseren voor het verbeteren van de buurtcontacten.
De buurtpreventiegroepen in Dukenburg en de
gemeente helpen u graag op weg.
Voor meer informatie kunt u mailen naar
buurtpreventiedukenburg@outlook.com.
Het gaat uiteindelijk om de veiligheid van
uw eigen woonomgeving. En daar kunt u,
samen met uw buren, wat van maken. Een
buurt(preventie)app draagt daartoe zeker bij.
Tekst: Hein Kneepkens en Janwillem Koten

Onthoudingsdag
Het woord onthoudingsdag zal de meeste
mensen niets meer zeggen. Maar oude
katholieken zullen zich herinneren dat dit
een vleesloze dag was. Ik kwam op deze
gedachte toen ik las dat vrijdag 4 oktober
dierendag was. Goede burgers konden
beter geen vlees eten vanwege het leed de
dieren wordt aangedaan en ter voorkoming
van schade aan het milieu. Vlees eten was
in mijn tijd nog een luxe, en luxe en overdaad pasten niet in een rechtlijnige katholieke houding. Vandaar dat men iedere
vrijdag geen vlees mocht eten. Tijdens de
vastenperiode at men vrijdag en zaterdag
geen vlees en bij de vier kwartaalweken at
men zelfs driemaal in de week geen vlees.
In de loop van de zestiger jaren verdween
de eeuwenoude traditie bij de meeste
katholieken. Het was niet praktisch in een
neutrale samenleving, vooral wanneer men
zoals ik in de bedrijfskantine dagelijks zijn
maaltijd at. Maar ook meer progressieve
katholieken wilden van die ouderwetse gewoonte af. De vleesloze vrijdag was goed
voor ouderwetse gelovigen.
Het is merkwaardig genoeg dat juist progressieve mensen weer naar vleesloze
dagen terug verlangen. Wellicht niet de
vaste vleesloze vrijdag, maar naar andere
vleesloze dagen. ‘Het kan verkeren’, zou
Brederode zeggen. Waarop men vroeger
neerkeek wordt nu aangeprezen. Zo zie je
maar dat evenals bij de kledingmode veel
dingen komen, gaan en weer terugkomen.
In terugblik was de vleesloze vrijdag niet
zo ouderwets zoals men vijftig jaar geleden meende. Hoewel de motieven voor de
vleesloze dagen vroeger en nu verschillend
lijken, in de basis zijn ze gelijk: Beheers je
consumptiegedrag en doe geen nutteloze
schadelijke dingen.
Janwillem Koten
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Nachtommetje 2019 Dukenburg
De vele uren voorbereiding die met name
Christa en Helmut uit Meijhorst aan dit evenementje besteedden, wierpen in de mooie,
droge avond van 5 oktober hun vruchten
af. Na meerdere ontdekkingstochten hadden de twee zeven adressen gevonden waar
de deelnemers aan het n8Ommetje verrast
konden worden.

een stevige avondwandeling bedacht door het
stadspark Staddijk, dat overigens drie dagen
voor de verschijndatum van déze Dukenburger
haar veertigste verjaardag vierde. Vriendenvan-het-park werden ingelicht over de ommetjesplannen, de buren van Michi natuurlijk
ook. Maar hoe anders zou het lopen...

Wat vooraf ging

Dankzij de inspanningen van Helmut en Christa werden in Aldenhof maar liefst zeven pleisterplekken gevonden die als routestops konden
dienen. De flinke wandeling door park Staddijk werd tot eenderde teruggebracht tot een
kwartiertje vóór het napraten bij Michi. Begin
en einde van het ommetje vonden plaats in dit
trainingscentrum aan de Staddijk, waar be-

Gezeten aan een picknicktafel onder de warme
julizon in de tuin van Michi aan de Staddijk
smeedde het drietal n8O-vrijwilligers de eerste
plannen. Vanuit de Aldenhof was geen duidelijk geluid gekomen op het eerdere verzoek in
dit blad om deze wijk ook eens in het symbolische zonnetje te zetten. Daarom werd er

‘Dukenburg dwaalt’

wonderende blikken geworpen werden op de
verse veranderingen in en om het pand. Niek
en Suze-Nanne zetten er het afgelopen jaar
doortastend de schouders onder om de oude
jongerenboerderij om te turnen tot een gezellig, strak en bruikbaar geheel. Voor het n8O
hadden Christa en Helmut de ontvangstruimte
getooid met foto’s, muziek (om kort in vrijheid
te kunnen dansen), boeken en voorwerpen uit
Wereldoorlog II. Engels drop en de koekjes
Café-noir dienden als knipoog naar de Geallieerde Engelsen en (Afro-)Amerikaanse bevrijders. Het thema van de n8Ommetjes door
heel Nijmegen was namelijk 75 jaar vrijheid.
Dit hoorde het n8O-team lang nadat de naam
Dukenburg dwaalt voor het ommetje door een
deel van Dukenburg bepaald was. ‘Dukenburg

Dans over bevrijding in Michi

Creatieve garage van Wil

Start van het ommetje

Onderweg
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In de garage
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dwaalde’ dus echt, eerst af van het stadspark
en toen dolend tussen 1944 en 2019. Het
deerde niemand, want na afloop was iedereen
enthousiast. Wethouder Bert Velthuis en zijn
vrouw lieten zich eveneens lovend uit over
deze happening. De gemeente deed overigens
een sympathieke duit in het zakje met een
bijdrage uit het budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen.

Het spandoek
‘n8OmmetjeDukenburg/2019’
werd bij de Meiberg ontvreemd
De wandeling

Zoals gezegd trokken Christa en Helmut
meerdere malen door de wijk Aldenhof en
kwamen zodoende te weten dat:
• bewoonsters Wil en Caroline meer konden
vertellen over de mozaïekdecoraties aan de

gevels van de maisonnettes en op meerdere
stoeptegels;
• voorleeshond Soul en zijn vrouwtje Wiepy
altijd bereid zijn een steentje bij te dragen aan
een evenement. De twee genieten intussen bekendheid in de wijde regio;
• Jeroen en Natasja voor bijzonder leven in de
brouwerij konden zorgen. Zij hadden een leuk
souvenirtje bedacht;
• Angela, Lineke en hun assistentie een hedendaags naproefje wilden geven over eten in
oorlogstijd: gortepap met bietenstroop uit de
hooikist;
• het echtpaar Jamshid Haji Rasoul - de 66-jarige echtgenoot is fijnschilder - niet alleen de
prachtige olieverfdoeken bij en in hun huis
graag laat bewonderen, maar ook de tafelkleden uit Iran en hun familiefoto’s;
• verteller Paul een verhaal over ontmoeten en
verbroedering kent, waaruit Dukenburg inspiratie kan putten: het recept voor stenensoep;

• de groep New Arts met Roché en dochter van
11, Martijn en Stefan bevlogen en helder de
lessen en activiteiten in de Lindenberg wilden
uiteenzetten en demonstreren.

De toekomst

Elk ‘adres’, iedere persoon had bevrijding/vrijheid doorweven in zijn/haar/hun presentatie.
Wijkbewoners die niet meeliepen, weten nu
wat voor goeds ze gemist hebben. Het n8Ommetje zorgt jaarlijks voor verrassingen. Dus
óp naar de editie n8O 2020. Alle wijken zijn
nu aan bod geweest. Zouden we opnieuw het
rondje maken dan is Weezenhof over een jaar
aan de beurt. Tolhuis kan in oktober 2021 gaan
pronken in het donker met de nieuwe aanwinst
Hof van Nijmegen.
Tekst: team n8O en Hette Morriën
Foto’s: Peter Saras

Wiepy met hulphond
Bij Jamshid

Bierkelder brouwerij Jeroen

Handgeweven kleed

Angela

Lindenberg-Aldenhof

de Dukenburger - november 2019

Verhalen van Paul
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cultuur
Dukenburg Uprising
Onder deze projecttitel werd in opdracht
van het Architectuur Centrum Nijmegen
(ACN) de Tolhuis-belevingskaart vervaardigd en begin oktober gepresenteerd. Nog
voordat die kaart er was en alleen de komst
ervan bekend werd bij onze redactie rees
de vraag:
‘Huh, waarom alleen Tolhuis?’ Ons stadsdeel telt zes meer wijken plus in de Staddijkzone het veertig jaar oude stadspark.
Tellen die niet mee? Of was het €-potje
voor dit project niet toereikend genoeg,
ondanks bijdragen van ACN, DoornRoos,
gemeente Nijmegen en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie?
Een tweede vraag, geboren uit louter
verbazing en een snufje jaloezie: ‘Welke
doelgroep hebben sponsoren, makers en
Tolhuis-bewoners voor ogen?’ Moeten
soms de eigen mensen in Tolhuis wegwijs
gemaakt worden? Of verwacht men bezoekers uit het overige stadsdeel. Vanuit Zwanenveld, Meijhorst, Lankforst, Malvert,
Weezenhof, Aldenhof en de Staddijk is
Tolhuis lopend, fietsend of met een Brengbus duurzaam, stikstofarm en milieuvriendelijk bereikbaar. Had Dukenburg Uprising
wél gekozen voor héél Dukenburg – de
naamgeving doet dit immers vermoeden
– dan gingen Dukenburgers met die kaart

massaal de boer op om Lindenholters tot en
met Kopsehoffers in volle toerbussen over
spoor en kanaal te trekken. Gevolgd door de
omliggende oorden in het Rijk van Nijmegen,
het land van Cuijk, Kleve en omgeving: kom
het zien, maak het mee: Dukenburg Uprising
is een toeristische surprise (uitspraak naar
eigen smaak).
De gids in de bus vanaf de Hatertsebrug ter
hoogte van de Dageraad: ‘Reizigers, links
ziet u de wijk Weezenhof. Hier is zeker één
huis onder architectuur gebouwd dichtbij
de vanouds bekende boerenhoeve de Weezenhof. En dáár weer naast komen de omstreden Skaeve Huse. Het deels afgebrande
winkelcentrum zal ooit als Fenix uit de as
herrijzen. Dan verdwijnt ook helaas het zo

Sint en Piet

Een halve eeuw terug

• Laura (3) noemt de boom een katsanje.
Om haar de juiste uitspraak te leren
zegt pappa: ‘Laura, wat rijmt er op kaSTanje?’ Laura: ‘Sinterklaas komp uit
Spanje.’

John Lennon en Yoko Ono vormden een
opmerkelijk langharig setje. Net als de
overige leden van de Beatles, hoewel Paul
McCartney een beetje achterbleef in haardracht. Hij was dan ook de knapperd van
de boyband. Hij had dat meisjeskapsel niet
nodig om op te vallen.

• Het was gisteren een hele mooie intertocht van Sinterklaas en echte zwarte
pieten, vond ons buurmeisje een jaar
geleden toen de keten speelgoedwinkels
van Intertoys nog niet was omgevallen.
• Zwarte Piet zag de kogelronde kater
Dikkie bij zijn huisbezoek: ‘Oeps, dat is
een obesikat!’
• Twee jonge meisjes liepen mee in de
carnavalsstoet. Als zwarte pieten met
een bordje wij hebben de boot gemist.
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De vier ontvingen een hoge koninklijke
onderscheiding. Ieder een lintje en een
medaille. Maar John en Yoko zouden John
en Yoko niet geweest zijn als ze daar geen
eigen draai aan gegeven hadden. Op 25
november 1969 stuurden ze met een witte
Mercedes en een begeleidend briefje de
versierselen terug naar Buckingham Palace. John destijds: ‘Ik geloof niet dat koningin Elizabeth zich nu beledigd voelt. Ze

lieflijke chalet huis van Weezenhof terug
naar Marktplaats. De hippe hoogbouw is
zo spectaculair naar deze tijd opgepimpt,
dat de flatgebouwen architectonische wereldnaam verworven hebben. En dat is nog
niet alles van de Weezenhof: de wijk grenst
aan het bos Vogelenzang, met aan de kanaaldijk het scoutingcomplex van Karel
de Stoute in een voormalige boerderij.
Weezenhof heeft in het stadsdeel de meest
witte school, die ons herinnert aan Beatrix’
geliefde prinsgemaal Claus.’
De gids besluit: ‘We stappen nu uit om
met de belevingskaart Dukenburg/Weezenhof de wijk nader te verkennen. Om vijf
uur verwachten wij u op deze plek terug.
De volgende trips gaan beurtelings naar
de wijken Aldenhof, Malvert, Lankforst,
Meijhorst (hart van Dukenburg), Tolhuis
inclusief het chaletcentrum en Zwanenveld. Daar kunt u genieten van het totaal
vernieuwde grootwinkelcentrum voor al
uw inkopen op het gebied van eten/drinken, mode en vrije tijd. De obers en het
winkelpersoneel spreken er Nederlands,
ondanks de radio-commercial over food
and fashion. Boek snel uw volgende dagtrip naar het herrijzende Dukenburg. Dan
bent u verzekerd van een zitplaats in onze
bus. Wij zien u graag met regelmaat terug.’
De reisorganisatie lift uitgekookt mee met
Dukenburg Uprising.

staat boven zo iets en ze zal er ’s morgens
heus haar bordje cornflakes niet om laten
staan.’ Begin 1970 liet het echtpaar Lennon-Ono hun haardos kortwieken. Vooral
Yoko zag er ineens veel pittiger uit.
de Dukenburger - november 2019

Teksten: Hette Morriën. Foto Vierdaagse: Jacqueline van den Boom. Overige foto’s: Peter Saras

De wandelaar
Nijmegen is onmiskenbaar dé wandelstad
van Nederland, met een nummer-éénstipnotering in de rest van de wandelende
wereld: the walk of the world. Iedere derde
juliweek opnieuw barst het Vierdaagseduofeest los in de oudste stad van ons land.
Je zou kunnen zeggen: als Nijmegenaar
kun je daar niet omheen. Nou, laat er nu
toch Dúkenburgers zijn die de Vierdaagse
(-marsen en -feesten) links laten liggen om
met aanzienlijk meer regelmaat wandelend
door de wijde omgeving te trekken. Met
als enig goed doel: bewegen en het hoofd
leegmaken ten behoeve van het eigen

welzijn. De gedachten nemen soms een hoge
vlucht! Eén Meijhorstbewoner wandelt al
jaren alledaagsen. Al lopend overweegt hij de
wereldwijde stand van zaken en legt die vast
op papier. Met het oog op Halloween is een
hersenspinsel over heksen mooi op zijn plaats
in deze Dukenburger-editie.
Gedeeltelijk citaat: ‘Zoals zovele kinderen
en volwassenen hou ik van heksen, hoewel
ze kwaadaardig zijn. Maar – door hun bedenker – lukt het hen niet hun kwaaie plannen te
realiseren. Anders zouden we wel anders over
heksen denken. Het wonderlijke vind ik dat
er geen mannelijke heksen zijn. Het kwaad
schijnt vrouwen aangeboren te zijn. Heksen
zijn een soort fatale vrouwen. Ik zou dan

ook graag mannelijke heksen zien. Ik zou
ze harken willen noemen, een korte maar
krachtige naam: hárk, met een heerlijk
negatieve ondertoon. Een huwelijk tussen
een heks en een hark zou bijzondere kinderen opleveren. In principe slecht van aard,
maar af en toe buitengewoon goed. Wat
zou dat mooie sprookjes opleveren.’
De wandelaar in kwestie heeft in heel
Nederland talloze voetstappen liggen. Dit
leverde ook ontelbaar veel korte verhalen
op. Wandelen is dan ook zo duurzaam
als wat en hét middel om jouw footprint,
jouw voetafdruk, op de wereld te zetten. In
Dukenburg lopen steeds meer wandelaars,
alleen of in groepjes. Goed bezig!

voor de bibliotheek de naam Le Sage ten
Broek veranderd in Dedicon. Aan één zijde
van het gebouw zijn de studio’s aangegeven
met grote letters en cijfers. Want er zijn ook
Onzichtbare Helden met een gezichtsbeper-

king. Onzichtbare Helden, vraag je je af,
wie zijn dat dan? Het is de geuzennaam
voor vrijwilligers die het werk verzetten bij
Dedicon. Veelal jonge mensen tussen de
17 en 30 jaar, die van lezen houden en een
goede stem hebben. Maar ook een webredacteur of iemand die een audiotechnisch
talent heeft, kan hier waardevolle werkervaring opdoen.
De vrijwilliger die een traject doorlopen
heeft, kan een erkend Europees certificaat
aanvragen. Het voorgelezen materiaal is
ook geschikt voor dyslectici
(www.onzichtbarehelden.com).

Dedicon
Het stadje Grave aan de Maas heeft een
naam opgebouwd als centrum voor mensen met een visuele handicap (blind of
slechtziend). Zo is er sinds jaar en dag een
blindenbibliotheek gevestigd. Ingesproken boeken en kranten en ander materiaal
zijn hier te vinden. Tot 2006 droeg de
bibliotheek de naam Le Sage ten Broek.
Genoemd naar Joachim le Sage ten Broek,
die in 1847 in Grave overleed na een daadkrachtig leven. Dertien jaar geleden werd
de Dukenburger - november 2019
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VERGETEN VERLEDEN
Spoorlijn Tilburg-Den Bosch-Nijmegen
De spoorlijn tussen Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Nijmegen heeft een aparte geschiedenis. Het is de enige spoorlijn die is aangelegd door de Zuidoosterspoorwegmaatschappij. De realisatie duurde zo lang dat
de Maasbrug bij Ravenstein er zeven jaar
voor nop bijlag. Toen er eindelijk treinen reden werd de exploitatie al na twee jaar overgenomen door de Staatsspoorwegen.
Op 30 augustus 1932 herdenkt mr. dr. J.H.
Jonckers Nieboer, chef algemene dienst bij de
NS, in het tijdschrift Spoor- en tramwegen het
ontstaan van deze lijn.

De Zuidoosterspoorweg
Het zal in dezen zomer zestig jaar geleden zijn,
dat de Zuidoosterspoorwegmaatschappij werd opgericht.
Voor een feestelijke herdenking van dit feit is
geen aanleiding; de maatschappij bestaat reeds
lang niet meer, en de naam „Zuidooster” van den
spoorweg, dien zij tot stand bracht, — de verbinding Tilburg—den Bosch—Nijmegen — is aan het
meerendeel der tegenwoordige generatie onbekend.
De geschiedenis van haar ontstaan en kortstondig

leven heeft dan ook alleen historische waarde; zij is
evenwel belangrijk genoeg om in kort bestek vermeld te worden, omdat zij een typisch beeld geeft
van de spoorwegpolitiek dier dagen en van de vele
moeilijkheden die door de pioniers bij den aanleg
der spoorwegen moesten overwonnen worden.
Van een plan om een lijn Tilburg—Nijmegen aan
het spoorwegnet toe te voegen wordt voor het eerst
gewaagd in de concessies Dronkers & Co. en J. van
der Heide c.s (K.B. van 11 Maart 1846 no. 14 en
11 April 1846 no. 50). De eerste concessie betrof
een spoorweg van Vlissingen naar Maastricht over
Tilburg, den Bosch, Helmond, Venlo; de tweede in
aansluiting daaraan een spoorweg van den Bosch
over Grave, Uden, Nijmegen naar Arnhem. Beide
concessies bleven zonder gevolg. In 1857 stelde het
ministerie van der Brugghen voor om een fonds van
10 millioen gulden te stichten tot aanmoediging en
ondersteuning van den aanleg van spoorwegen.
Daarbij werden twee soorten onderscheiden: die,
„welke volstrekt zijn” en die, „welke hoezeer nuttig
echter niet in de eerste plaats behoeven tot stand te
worden gebracht.” Tilburg—Nijmegen behoorde tot
de laatste categorie. Toen het kabinet van der Brugghen in 1858 viel, was men nog niet verder dan dit
plan gekomen, dat daarna weer ingetrokken werd.
De nieuwe minister van Financiën van Bosse achtte
staatsaanleg ongewenscht en diende een voorstel in

Spoorwegovergang Groenestraat. Op de achtergrond N.V. Willem Smit en Co’s Transformatorenfabriek,
augustus 1920. Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen.
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om door rentegarantie en rentelooze voorschotten
aan concessionarissen den aanleg van een Noorder- (concessie Sloet) en van een Zuiderspoorwegnet (concessie Bredius) mogelijk te maken. In de
laatste concessie waren twee verbindingslijnen opgenomen, een oostelijke: Breda—Rotterdam, waar
aansluiting zou worden verkregen met de lijn den
Haag—Rotterdam der H.S.M. in 1847 geopend, en
een westelijke: Tilburg, Grave, Nijmegen, Arnhem.
De route Rotterdam—Venlo zou over Tilburg, Oirschot, Eindhoven en Helmond loopen.
Over het wetsontwerp betreffende de Noorderen Zuiderspoorwegen raakte het land in rep en roer;
in de Tweede Kamer werd het aangenomen, maar in
de Eerste mocht het geen meerderheid verwerven;
de val van het ontwerp had de ontbinding van het
Ministerie tengevolge.
Het kabinet van Hall, dat in 1860 optrad, probeerde het opnieuw met staatsaanleg, en stelde
daarbij als oostelijke verbinding een lijn Maarsbergen (aansluiting aan de N.R.S.-lijn Utrecht—Arnhem), Amerongen, Tiel, den Bosch, Boxtel voor. Bij
amendement werd deze lijn geschrapt en de richting
den Bosch—Kuilenburg—Utrecht gekozen, waarmede dus de oostelijke verbinding over Nijmegen
weer van de baan was. 15 Sept 1870 werden Noord
en Zuid met de opening van het traject den Bosch—
Hedel aan elkaar verbonden.
Raadpleecht men de spoorwegkaart van dat jaar,
dan blijkt daaruit duidelijk welke gebreken aan het,
ingevolge de wet van 1860 uitgevoerde, staatsspoorwegnet kleefden. Arnhem was het eindpunt
van den Noorderspoorweg, de reis naar Limburg
moest over den Rijnspoorweg via Utrecht en vandaar over den Bosch—Boxtel gemaakt worden.
Nijmegen, dat in 1865 met Kleef was verbonden,
bleef zonder aansluiting met het Nederlandsche net.
Evenals destijds bij den aanleg van den Rijnspoorweg, kwam ook hier het initiatief uit het buitenland
de fouten, door de regeering gemaakt, herstellen. 8
Dec. 1871 werd aan den heer Alexander Brogden,
lid van het Engelsche Parlement te Londen, concessie verleend voor den aanleg van een lijn Tilburg—
Nijmegen.
De bedoeling van dezen spoorweg was tweeledig. De concessionaris stelde zich allereerst voor
om aldus een begin te maken met een verbinding
tusschen Engeland en Noord-Duitschland via Harwich, Vlissingen, Nijmegen, Salzbergen; voor het
gedeelte Nijmegen—Arnhem, door den heer Brogden in een tweede concessieaanvrage opgenomen,
werd een subsidie van ƒ 4.000.000.— gevraagd
in verband met de kostbare bruggen over de Waal
en den Rijn. In de tweede plaats zou de ontworpen spoorweg de noodige verbinding tusschen het
Noorder en Zuiderstaatsspoorwegnet brengen.
De verbinding van Engeland met het oostelijk
gedeelte van het continent was het hoofdmotief.
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Edithbrug over de Maas bij Ravenstein. Links de brug uit 1874, rechts de brug uit 1938. Foto’s: collectie Brabants Historisch Informatie Centrum.
De twee bestaande routes via Dover—Calais en via
Dover—Oostende beteekenden beide een omweg
voor het Noord-Duitsche verkeer. Van Londen naar
Berlijn duurde de reis over Oostende 27 uur, over
Calais 37, over Vlissingen—Nijmegen zou zij 23
uur duren (tijdduur is thans 21 uur).
In een artikel in de Times van 21 Mei 1872 zette
de heer Brogden uitvoerig uiteen welke voordeelen
aan de Dutch South Eastern Railway verbonden
zouden zijn. In 4½ uur zou men in concurrentie met
de bestaande lijnen het continent kunnen bereiken
met „first class steamers on the model of the Holyhead mailboats” voorzien van „spacious saloons
and comfortable berths”.
„Again, neither the weather nor the sea experienced
between Harwich and Flushing is nearly so rough as that
experienced during the other two passages where the bad
weather is increased and a short, chopping sea is raised
by the wind coming against the tide in the narrow strait
causing the vessels to strain and roll a great deal more than
during the passage via Harwich where the sea runs more
regularly, and is not subject to disturbing influences in the
same degree, those influences that are so frequently and so
deeply anathematized”.

Het tijdstip voor de uitkering van dit plan scheen
gunstig, de ijzer- en kolenprijzen waren hoog, de
firma John Brogden and Sons, eigenares van groote
kolenmijnen en ijzerwerken, die met den bouw was
belast, beschikte over voldoende financiën om het
werk te voltooien, en de Great Eastern RailwayCompany zegde hare volle medewerking toe om de
haven van Harwich als uitgangspunt der zeeroute
te maken. Met groote
voortvarendheid ging
men dan ook aan den
arbeid; 31 Aug. 1872
werd de Zuidoosterspoorwegmaatschappij,
aan wie de concessie
was overgedragen, opgericht, en op denzelfden dag werd de eerste
steen van de brug bij
Ravestein gelegd, de
Borstbeeld van Edith in Edithbrug, zooals zij
een pijler van de brug bij naar de dochter van den
concessionaris heette;
Ravenstein.
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den zuidelijken pijler, versierde men met haar borstbeeld dat thans nog, zij het ook in eenigszins verweerden staat, aan de Maasschippers de glorie van
Engelsche ondernemingsgeest verkondigt. (...)
In de concessie was een termijn van vier jaar voor
de voltooiing der 65 km lange lijn gesteld; het bleek
evenwel reeds spoedig dat er niet aan te denken viel
dat aan die voorwaarde zou kunnen worden voldaan. Eerst op 4 Juni 1881 kon de spoorweg voor
het verkeer geopend worden. Verschillende oorzaken leidden tot deze vertraging. De voornaamste was deze, dat de regeering op allerlei wijze de
vreemde eend in de bijt tegenwerkte. In het verslag
over 1878 zegt de directie der Z.O., dat zij niets dan
teleurstellingen heeft te vermelden: ,,De directeuren beginnen aan zichzelven te twijfelen en bij hen
komt dikwijls de gedachte op of het niet beter zou
zijn, dat anderen het bestuur der zaken overnemen.”
Toen bij de wet van 21 Mei 1873, S. 55 de aanleg van de staatslijn Arnhem—Nijmegen was toegestaan (de concessie daarvoor kon de heer Brogden niet verkrijgen), weigerde de Regeering om
de exploitatie aan de Zuidooster te geven; ook van
running power wilde zij niets weten; te Nijmegen
ontstond geschil over de aansluiting van het staatsspoorwegstation, bij het eerste plan was de zuidoosterspoorweg ontworpen met de Waal als eindpunt,
waar het station zou komen en van waaruit met een
zijtak het station van den Kleefschen spoorweg zou
kunnen worden bereikt. Die richting, die ook in het
Kon. Besl. van eindaanwijzing der perceelen van 24
Aug. 1874 no. 26 was aangenomen, moest worden
veranderd en voor de aansluiting eischte de regeering niet minder dan ƒ 400.000.—. Voor het recht
om van de stations Tilburg en den Bosch gebruik
te mogen maken werden eveneens zeer bezwarende
voorwaarden gesteld.
De Mij. tot Expl. van Staatsspoorwegen, met wie
aanvankelijk onderhandeld werd over de exploitatie
der lijn, nam een afwijzende houding aan, toen zij
de zekerheid had gekregen, dat aan haar de exploitatie van de met de Zuidooster ongeveer evenwijdig
loopende staatslijn Dordrecht—Geldermalsen—
Vork (wet van 10 Nov. 1875, S 205) zou worden
gegeven; de Zuidooster probeerde het daarna eerst
met de Rheinische Eisenbahn zonder succes en
vervolgens met de Spoorweg Maatschappij Grand
Gentral Belge, die te Tilburg aansluiting zou geven

en plannen had voor een lijn Antwerpen—Baarle—
Nassau.
In 1877 sloot zij met de G.C.B. een contract,
waarbij de exploitatie werd verzekerd en de renten
van het kapitaal noodig voor het voltooien der lijn
werden gewaarborgd. De Minister van Binn. Zaken
had daaraan officieus zijn goedkeuring gehecht,
zijn opvolger, de eerste minister van Waterstaat,
Tak van Poortvliet, achtte die exploitatie door een
buitenlandsche onderneming evenwel in strijd met
het algemeen belang en gaf geen toestemming,
zich daarbij beroepende op een besluit van 24 Nov.
1829 S 73 ,,houdende een reglement op de dienst
der openbare middelen van vervoer te lande. ,,De
vertragingen, die van dit alles het gevolg waren,
leidden tot groote verliezen aan rente van de sommen, die aan den aanleg reeds besteed waren; de
firma Brogden & Sons weigerde bij de economische
crisis, die Engeland teisterde, om meer geld in den
weg te steken, zonder te weten of en wanneer deze
voltooid zou kunnen worden (...) en dientengevolge
moest het werk in 1875 geheel worden stilgelegd.
In 1879 greep de regeering met de dreigende faillietverklaring der Mij. voor oogen, in. Van de twee
wegen, die openstonden: overname van de lijn met
toepassing van art. 39 der concessie of finantieele
steunverleening koos zij den laatsten, omdat deze
voor de schatkist minder risico in het uitzicht stelde.
De overname van den onvoltooiden spoorweg zou
ongeveer 4 millioen gekost hebben.
_ In een overeenkomst van 14 October 1879
(goedgekeurd bij de wet van 26 December 1879, S.
222) werd de regeling tusschen den Staat en de Z.O.
vastgelegd.
Z.O. verbond zich om den spoorweg binnen 2
jaar te voltooien en in exploitatie te brengen, en de
Staat waarborgde aan haar van dat oogenblik af ,,de
rentebetaling en aflossing van de schuldbekentenissen eener geldleening door de Mij. tot een nominaal
bedrag van drie millioen gulden tegen een rente van
4 % in het jaar aan te gaan”. (...)
Krupp leverde de spoorstaven; Sharp, Stewart &
Co. te Manchester de locomotieven en Gastell te
Mainz de rijtuigen en wagens.
Er werd nu met zooveel spoed gewerkt, dat op 4
Juni 1881 de opening voor het verkeer kon plaats
hebben. Vlaggen, eerewijn, concerten, vuurwerk
en overvloedige maaltijden vertolkten de vreugde
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geweest van alle belanghebbenden in onze onderneming.”
Na een kleine inzinking in 1885 (de opening der
S.S. lijn Geldermalsen—Rotterdam deed een gedeelte van het Z.O. vervoer verloren gaan), zette de
reeds in 1883 begonnen stijging zich voort. (...)
In het tijdvak, dat sedert is verloopen, is gebleken, dat daarmede niet te veel was gezegd. De
schakel Tilburg—Nijmegen is in ons spoorwegnet
inderdaad van groote waarde gebleken, niet alleen
voor het binnenlandsche, maar ook voor het buitenlandsche verkeer.
Met ingang van 7 October 1923 werden met de
bezetting van het Ruhrgebied de Vlissingsche mailtreinen naar Hamburg en Berlijn, die vóór dien datum in verband met de Duitsche spoorwegpolitiek
eerst over Venlo en daarna over de N.B.D.S. lijn
liepen, Tilburg—Nijmegen geleid.
De droom van den op 26 Nov. 1892 overleden
concessionaris van den Zuidoosterspoorweg, wiens
naam in de spoorweggeschiedenis met eere verdient
genoemd te worden: een ,,connecting link between
Flushing and the main line through Northern Germany” was daarmede werkelijkheid geworden.

Uitleiding

Spoordijk bij de Klapstraat in Wijchen net voor de doorbraak op 1 januari 1926 tijdens de watersnoodramp. Foto: collectie Beeldarchief Rijkswaterstaat.
in Brabant en Gelderland, toen de feesttrein ,,getrokken door de prettig snuivende locomotief Volharding” aldus de verslaggever van de Provinciale
‘s-Hertogenbossche Courant — autoriteiten en genoodigden langs de nieuwe lijn voerde.”
,,Aan de volharding der Maatschappij — heet het in het
verslag — is het te danken, dat het publiek het gemak en
het voordeel kan plukken van een verbinding eener menigte welvarende en nijvere dorpen met een drietal voorname
steden waartusschen de gemeenschap tot heden allerbedroevendst was en men slechts te kiezen had of de schommelende, benauwde, vóór-eeuwsche diligence, òf langs de
Maas de stoomboot, die uithoofde van al kronkelingen der
rivier een zeer langdurige reis vorderde, terwijl bij de menigvuldige zeer hooge waterstanden de gemeenschap nog
al meer belemmering ondervond.
Dit alles is nu overwonnen en het zal wel niet bevreemden, dat die overwinning gisteren met luid gejuich is gevierd.”

De exploitatieuitkomsten der nieuwe lijn bleven
intusschen in den aanvang beneden de verwachting.
(...)
Voor de houders van de aandeelen en der niet
gegarandeerde obligaties was er dus voorloopig
weinig aanleiding om te juichen en dit werd niet
beter door de opening op 1 Nov. 1882 van de lijn
Geldermalsen—Elst der S.S., waardoor de Z.O. het
doorgaand verkeer verloor en alleen van lokaal belang dreigde te worden.
Het was daarom begrijpelijk, dat men in 1883
met beide handen het aanbod der S.S. om de exploitatie over te nemen accepteerde. (...)
1 Mei 1883 ging de exploitatie aan S.S. over „Wij
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vleien ons — zegt het verslag der Z.O. over 1882
— dat nu van onzen spoorweg zal worden gebruik
gemaakt op de wijze, waartoe zijne ligging hem als
’t ware bestemt, de opbrengst zal klimmen, en dat
na eenigen tijd aan onze verplichtingen zal kunnen
worden voldaan en de belanghebbenden later eenigen vergoeding zullen erlangen voor hunne ondervonden teleurstellinge”.
De hoop bleek niet ijdel te zijn geweest; in het
verslag 1883 leest men: ,,nu reeds is er geen twijfel aan, dat onze overeenkomst in het voordeel is

Oorspronkelijk was de lijn enkelsporig. In
1909 werd het deel tussen Tilburg en Vught
verdubbeld. In 1912 was Den Bosch-Oss aan
de beurt. in 1929 gebeurde dat met WijchenNijmegen. Oss-Wijchen werd pas in 1981 dubbelspoor, met uitzondering van de Edithbrug
bij Ravenstein. Die is nog steeds enkelspoor,
terwijl de pijlers geschikt zijn voor dubbelspoor. Een korte tijd heeft er ook dubbelspoor
gelegen. Dat was in 1938, toen naast de oude
een nieuwe brug werd gelegd. De oude werd
echter gesloopt. In 1957 kreeg het gehele traject bovenleiding, zodat hier elektrische treinen konden rijden.
Samenstelling: René van Berlo

NS-locomotief 5302 in Amsterdam-Haarlemmermeer op 11 februari 1935. Deze locomotief kwam in 1881
in dienst bij de Zuidoosterspoorweg en had daar nummer 2. Foto: collectie Het Utrechts Archief.
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Vroeger en nu
graafscheweg
WIJCHENSEWEG
‘Hedenmorgen had op den hoek
Graafscheweg en Westkanaaldijk
een aanrijding plaats tusschen een
luxe auto en een met twee paarden
bespannen wagen, tengevolge
waarvan de auto ernstig werd beschadigd; de wagen werd eveneens
gehavend, doch kwam er beter
af.’ Aldus de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant van
vrijdag 16 mei 1930. Hoe het met
de bestuurders en de paarden is
afgelopen meldt de krant niet. Ook
de Gelderlander heeft het alleen
over de voertuigen. Bijgaande
zwart-witfoto is op dezelfde dag
genomen. Ze is gebruikt voor het
onderzoek naar de toedracht. Dit
deel van de Graafscheweg is pas
drie jaar oud. Ze is daar gekomen
vanwege het in 1927 geopende
Maas-Waalkanaal. De weg ligt pal
naast de spoorlijn naar Den Bosch.
Op de foto is een stoomtrein op
weg naar die stad. Er zijn vrijliggende fietspaden. De Westkanaaldijk loopt van links naar rechts. De
kronkelweg rechts is de Nieuwe
Zwanenstraat. De foto is genomen
vanaf de verkeersbrug over het
kanaal.
De kleurenfoto is gemaakt op dinsdag 22 oktober 2019 op ongeveer
dezelfde plek. Het enige wat sinds
1930 niet veranderd is, is de ligging van de spoorlijn. Het kanaal
is verbreed. Er is een nieuwe, langere spoorbrug. Een nieuwe, brede
verkeersbrug heeft vier rijstroken
voor het snelverkeer en een breed
snelfietspad. Sinds 1990 heeft de
brug een naam: Graafsebrug. De
naam van de weg is in 1973 veranderd in Wijchenseweg. Het begin
hiervan ligt op de plek waar ooit
de Nieuwe Zwanenstraat begon.
De oude verkeersbrug is gesloopt.
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1930

2019

Waar ooit de Graafscheweg lag, ligt nu een straat naar beneden: de Draaiom. De Westkanaaldijk kruist
de Wijchenseweg ongelijkvloers. Op de achtergrond zijn flats in Zwanenveld en aan het Takenhofplein te
zien. Vooraan staat de nieuwe, grootste Mc Donald’s van Nijmegen.
Tekst: René van Berlo. Foto 1930: collectie Regionaal Archief Nijmegen. Foto 2019: Jacqueline van den Boom
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‘Dit is… Dukenburg’
volgend jaar
Wie doet mee?
Op donderdag 14 november om 19.30
is in Wijkcentrum Dukenburg een informatieve bijeenkomst waarvoor we
iedereen die mee wil doen en denken
over Dit is… Dukenburg 2020 graag
uitnodigen.
Tijdens de avond willen Nico de Boer
en wijkmanager Manon Karssen samen
met alle belangstellenden verkennen of
we volgend jaar weer een gezellige bijeenkomst in Dukenburg kunnen organiseren.
Heeft u een idee of plan om mee te helpen? Kom op 14 november!
Dit is… Dukenburg werd jaren hiervoor
door een trouwe groep vrijwilligers georganiseerd. Zij hebben dat afgelopen
voorjaar voor het laatst gedaan. Op 14
november willen we graag met nieuwe
vrijwilligers, bewoners, clubs en comités
uit Dukenburg bekijken of het mogelijk
is om ook aankomend jaar Dit is… Dukenburg of iets soortgelijks te organiseren. Wat ons betreft is alles mogelijk. Iedereen met een goed idee die een steentje
bij wil dragen is van harte welkom.
Graag tot ziens op 14 november in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
Tekst: Manon Karssen en Nico de Boer
Foto: Peter Saras
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Kom naar de activiteitenmarkt
Vorig jaar werd de werkgroep Arm in arm
opgericht door verschillende werkers in
de wijk samen met actieve wijkbewoners.
Het streven is armoede bespreekbaar te
maken en waar mogelijk te verlichten.
Daarnaast geeft de werkgroep informatie
over regelingen en voorzieningen.
Wijkbewoners die te maken hebben met armoede kunnen ten onrechte denken dat zij
niet mee kunnen doen aan activiteiten in de
wijk, omdat ze er geen geld voor hebben.
Armoede kan mede daardoor leiden tot isolement. Er zijn ook mensen die niet op de
hoogte zijn van regelingen voor minima die
hen in staat stellen om wel mee te doen. Een
voorbeeld is de meedoen-regeling.

Veel aanbod

Er is veel aanbod in Dukenburg, maar voor
bewoners kan het moeilijk zijn om een
overzicht te krijgen. Zeker als men niet over
digitale vaardigheden beschikt. De drempel
om naar de Stip of een andere instantie te
gaan kan hoog zijn. Dat is jammer, want er
is veel te doen in Dukenburg, ook als je een
klein budget hebt.

Informatie

Om bewoners een goed beeld te geven
van het diverse aanbod komt er op vrijdag
8 november een activiteiten-/informatiemiddag met een gevarieerd programma.
De toegang is natuurlijk gratis en de activi-

teitenmarkt wordt gehouden van 13.00 tot
16.30 uur. Een deel van de markt zal gaan
over goedkope of gratis activiteiten waaraan men kan deelnemen in Dukenburg, op
het gebied van sport, wandelclubs en beweegadvies. Ook op het vlak van ontmoeting (Deel de dag, hart voor Dukenburgers,
buurthuiskamers) en het aanbod van cursussen, onder andere van StAAD, ROC en
wegwijzer 024.
Diverse instanties zullen aanwezig zijn
om informatie te geven over regelingen en
voorzieningen, bijvoorbeeld de formulierenbrigade en financieel experts uit de wijk.
Voor kinderen zullen er leuke activiteiten
zijn en opvang zodat ouders rustig de stands
kunnen bezoeken.

Gezelligheid

Om er behalve een informatieve ook een
gezellige middag van te maken kun je
ook gratis naar de schoonheidsspecialiste, nagelstylist, kapper en nog meer.
Om 13.00 uur is er een modeshow door de
Kledingbank met Dukenburgse modellen.
Duuk en Dinner zorgt voor erwtensoep, de
Somalische vrouwengroep voor lekkere
hapjes en er is heerlijke Syrische koffie.
De activiteitenmarkt zal plaatsvinden in het
gehele wijkcentrum Dukenburg/Meijhorst.
Tekst: Hette Morriën, met dank aan Stip
Foto: Peter Saras
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StAAD-Special themamiddag
Vrijdag 22 november 14-16 uur

Geschiedenis
van de Waalkade

Aanpassingen bij snelfietspad

De Waalkade is eigenlijk maar één straat,
maar wat voor een!

In diverse richtingen kon je na de laatste
vernieuwingen van de fietspaden vanaf het
Steve Bikoplein legaal spookrijden. Begin
oktober zijn er aanpassingen gedaan met
verkeersborden. Bord C02, (eenrichtingsweg, verboden in te rijden) is nu geplaatst
bij de linker oprit naar de Dukenburgse
brug en aan het fietspad langs de Van Apelterenweg bij complex de Valckenaer. Ook al
houdt dit menig vrijgevochten pedaleur niet
tegen, er kan nu wel gehandhaafd worden.
Voor de foutrijder kan het bij een ongeluk
nare rechts- en financiële gevolgen hebben.

De hele geschiedenis van Nijmegen komt
hier bij elkaar en vindt uitdrukking in het
typisch Nijmeegse spreekwoord ‘Feruut
der uut, de Woal die kruut!’ Oftewel als
de rivier vastzat vanwege het vele opeengestapelde ijs dan spoedde iedereen
zich naar de Waal. Er werd gewandeld,
een borrel gedronken, een kaartje gelegd
midden op de rivier. Totdat de dooi intrad en de gevaarlijke ijsmassa in beweging kwam. Met drie kanonschoten werd
men gewaarschuwd dat de Waal ging
kruien, loskwam.

Tekst en foto’s: Peter Saras

Bent u al op onze website geweest?
www.dedukenburger.nl
Hier vindt u alle uitgekomen Dukenburgers. Klik in het menu op Magazine. Bij
een smal scherm klikt u linksboven op de
drie streepjes.

Een nummer aangeklikken en doorbladeren
maar. Met het + en – teken vergoot of verkleint u de bladzijden. Is het scherm groot
genoeg dan kan dat via scrollen of met de
vingers vegen. Downloaden kan via de ‘i’
in het menu.
De agenda van Dukenburg wordt steeds actueler. Dat kan ook omdat de agenda is verhuisd naar de website. Wanneer u iets vermeld wilt hebben, mail dan naar agenda@
dedukenburger.nl.
Inmiddels zijn er organisaties die zelf een
inlog hebben en de agenda vullen voor hun
gebied. Mede daarom kunnen wij geen garanties geven op juistheid en actualiteit ook
al doen we ons best,
Tekst: redactie de Dukenburger
Foto: Jacqueline van den Boom
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Van oudsher was de Waalkade zowel
in economisch als sociaal-cultureel opzicht het hart van Nijmegen. Schippers,
vissersvrouwen, beurtvaarders, kaaisjouwers, emigranten, kraankinderen,
stoomschepen, gierpont, zwembaden,
levensgrote ijsschotsen, verdrinkingen,
scheepswerf, industrie, opgravingen.
Maar tegenwoordig is er een nieuwe
Waalkade met de Spiegelwaal en de
Lentse Warande.

Al deze onderwerpen komen deze themamiddag aan de orde. Stadshistoricus
drs. René van Hoften, bekend als medeauteur van boeken zoals Huus toe Lillekerd, ’t Hert is der uut en De Waol die
kruut, is de presentator van deze middag.
De themamiddag wordt gehouden in
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 7039. De toegang is gratis.
Tekst: Ben Stumpel. Foto: Jan Brinkhoff,
collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Hoe verwen ik mijn goudvis?

Nieuwe seniorenbuskaart voor
rijkere 65-plussers
In een vorig nummer heb ik gepleit
voor een gunstiger regeling voor een
jaarabonnement voor de bus voor
‘rijkere senioren’ dan de voorgestelde
veel duurdere jaarkaart.

Tja, ’n lastige vraag. Tevens een vraag
die de betrokkenheid en de interesse
weergeeft van de kinderen die meedachten over een activiteit in het kader van
dierendag.

De gemeenteraad had immers besloten
het huidige 65-plusbusabonnement per
januari 2020 af te schaffen. In plaats
daarvan komt een nieuwe jaarkaart waarmee iedereen met een lager inkomen (tot
130 procent van de bijstandsnorm) in de
daluren onbeperkt de bus kan gebruiken.
Voor veel ‘rijkere’ senioren zou een volledig betaalde normale jaarkaart onoverkomelijk duur zijn. Protesten waren te
verwachten. Er is daarom een nieuwe
regeling bedacht voor de rijkere 65-plussers. Als alternatief komt er nu een seniorenkaart van 49 euro per jaar. Met een
abonnement wil men de prijs voor senioren die buiten de 130-procent-regeling
vallen betaalbaar houden. Medio november krijgen alle abonnementhouders bericht hoe men een nieuwe duurdere seniorenpas kan aanvragen of de bestaande
kaart kan opwaarderen met dit nieuwe
tarief.

Voor dé dag van de dieren is er een gezamenlijke activiteit georganiseerd door Hondenspeelplaats Woeff en de Naschoolse activiteiten (Speelleerkamer) van Bindkracht10,
met als thema Respect voor mens en
dier. De kinderen
mochten een foto
van hun huisdier
meenemen om daarover te vertellen. De
gebruikelijke fruithapjes werden voor
deze gelegenheid in

Persoonlijk vind ik deze wat duurdere
seniorenpas een goed compromis en een
gunstiger regeling dan eerder voorgesteld. Bij navraag bleken veel senioren
dezelfde mening te zijn toegedaan. Voor
Dukenburgse senioren betekent het dat
zij voor niet al te veel geld wekelijks
naar de stad kunnen gaan en ze niet de
auto worden ingejaagd. Of deze nieuwe
seniorenkaart een succes wordt weet ik
niet. Dat zullen komende statistieken
moeten uitwijzen.
Tekst: Janwillem Koten
Foto: Ron Disveld
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verschillende diervormen
gepresenteerd. En van de
krokodil, rups en visjes
bleef weinig over. Daarna
ging het gebeuren: samen
naar Woefff. Na eerst
heel hard (dus óók voor
de dieren die thuis zaten)
Lang zullen ze leven te
hebben gezongen, begonnen de kennismakingen
en het contactmoment met de honden. Er
waren verschillende honden van heel groot
tot heel klein en enkele tussenmaten. Allemaal aaibare knuffelhonden. Wat was dat
genieten, ook voor de honden. De tijd vloog
voorbij. Er is al gevraagd om een vervolgafspraak. En dan met honden die ook graag
achter een balletje
aanrennen.
Want
daar hadden de relaxte, rustige en
aaibare knuffelaars
niet echt zin in.
En de vis? Die werd
verwend met ’n
speciale tekening en
een versierd aquarium.
Tekst: Team Woefff/Hanneke Verweij

AED Woonboulevard 24/7 beschikbaar
Begin oktober is naast de ingang van restaurant Saison, Wijchenseweg 174 een
AED*-apparaat gekomen, 24/7 bereikbaar voor de burgerhulpverleners.
Tot dan waren er twee AED’s alleen in
winkelpanden en onder openingstijden beschikbaar. De AED van woonwinkel Pronto
is nu in de openbare ruimte geplaatst in een
kast met pincode. Burgerhulpverleners die
aangesloten zijn bij het landelijk oproepsysteem HartslagNu krijgen de code van de
kast via sms of app.
De winkeliersvereniging gaat nu bekijken
of er een extra AED bij kan komen. Ook de
bebording en stickers op de winkeldeuren
zullen zo spoedig mogelijk aangepast worden.
Naast de bereikbaarheid van de AED’s wil

de stichting AED Dukenburg samen met de
winkeliersvereniging voor het winkelpersoneel reanimatie- en gebruik van de AED
cursussen gaan aanbieden. Een inventarisatie van deelnemers zal binnenkort gestart
worden. De woonboulevard wordt zo een
hartveilig winkelgebied.
(*Automatische Externe Defibrillator)
Tekst en foto: Peter Saras
de Dukenburger - november 2019

Kerstfeest
projectkoor
Toneelgroep Het Rariteitenkabinet
uit Nijmegen zoekt leden/acteurs
Toneelgroep Het Rariteitenkabinet zoekt
geïnteresseerde toneelliefhebbers. Dit
jaar start de groep alweer met een derde
seizoen en regie en spelers zijn volop bezig met het komende theaterjaar. Daarom zijn zij op zoek naar leden om hun
groep te komen versterken met nieuwe
ideeën en creativiteit.

Naast acteren krijg je bij deze groep ook de
kans een bijdrage te leveren aan alle andere
aspecten van een toneelvereniging. Heb je
dus andere creatieve talenten dan acteren,
zoals het vormgeven en maken van een decor of kostuums? Ben je goed met licht- en
geluidstechniek, of wil je bestuurlijke invloed? Dan ben je tevens van harte welkom.

‘We kijken met trots terug op een grote
productie in ons vorige jaar, getiteld Pulse,
waarbij we met vijf amateurspelers een volgens het publiek professioneel stuk op de
planken brachten’, aldus regisseur Joost van
den Oever. Samen met Milou van den Berg
vormt hij een uniek, creatief regisseursduo,
dat zelf een compleet nieuw, avondvullend
toneelstuk bedacht, schreef en tot uitvoer
bracht eind mei 2019. Dat stuk, Pulse, vertelt over de toekomst van het menselijke
inlevingsvermogen wanneer social media,
VR en AI een dominante invloed krijgen.
Het stuk is tot stand gebracht door samenwerking van spelers met regie na een jaar
vol verkennende gesprekken, improvisaties
en veel eigen schrijfwerk. Pulse werd in het
eerste jaar van de vereniging voorafgegaan
door een uitvoering van twee komische eenakters, Tussen de happen door en Praatje in
het park. Regisseuse Milou van den Berg:
‘We zijn dus steeds op zoek naar afwisselende projecten en komend jaar hopen we
nieuwe, actieve leden daarbij te mogen verwelkomen.’

Interesse? Mail dan naar rakanijmegen@
gmail.com. Je ontvangt dan een uitnodiging
met verdere informatie. Wil je nog meer
weten over de toneelgroep of wil je een
kleine sfeerimpressie, kijk dan op de Facebookpagina of website.

de Dukenburger - november 2019

Tekst: Roderik Robben, voorzitter
Foto’s: Het Rariteitenkabinet

Kerst is binnen en buiten de christelijke kerk hèt grote wereldwijde feest
van de blijde boodschap van vrede.
Die blijdschap wordt gevierd op vele
manieren.
Een daarvan is de vrij toegankelijke kerkelijke viering. Samen in die viering zingen is de vergrotende trap van vieren. En
meerstemmigheid geeft nog meer diversiteit en kleur aan het gebeuren.
Wil jij het grote feest van Kerst intenser beleven? Zing dan met ons mee in
het Medioren-kerst-projectkoor. Wetenschappelijke onderzoekers ontdekten dat
bij zingen endorfine vrijkomt waardoor
je gevoel van welbevinden verhoogd
wordt. Door te zingen in ons Mediorenprojectkoor beleef je het kerstfeest zoals
nog nooit tevoren. Het is niet nodig om
een groot vocaal talent te zijn. Het volstaat dat je plezier in zingen hebt.

Geïnteresseerd?

We vragen je om tenminste drie van de
vier repetities mee te doen. Op eerste
kerstdag zingt het voltallig Mediorenkerst-projectkoor om 11.00 uur in de
kerstviering in de Ontmoetingskerk.
De repetities zijn op de dinsdagavonden 19 en 26 november en 10 en 17
december in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33 van 20.15 uur tot 22.15 uur.
Voor de muziek en de professionele begeleiding zorgen de mensen van het Mediorenkoor. Er zijn geen kosten aan verbonden. Interesse? Mail naar bestuur@
mediorenkoor.nl.
Tekst: Mediorenkoor
Foto: Titus Donders
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Meesterkok smeert broodjes

Wethouder Bert Velthuis spreekt

Belevingskaart Tolhuis 2019
Een van de wijken die extra aandacht
verdienen is Tolhuis. Deze woonwijk uit
de jaren 70 bestaat uit veel verschillende woningtypes in een relatief compacte
structuur. Het is een typische bloemkoolwijk met woonerven en de voor Dukenburg kenmerkende straatnummering.
Wat zijn nu de meest kansrijke plekken om
de eigen identiteit van Tolhuis te versterken? Wat is onderscheidend en juist goed
verankerd? En welke verhalen maken Tolhuis tot een bijzondere wijk? Om hierachter
te komen zijn we met bewoners en ontwerpers op zoek gegaan naar antwoorden op
bovenstaande vragen en maakten we een
unieke kaart van de wijk: een Belevingskaart. Tweehonderd bewoners werden erbij
betrokken door wandelingen met ze te ma-

Biologische pompoenensoep van Greet

ken en al het moois van Tolhuis te laten zien.
Ook de school werd hier nadrukkelijk bij betrokken.
Het resultaat werd door illustrator Marieke
van Doorn (DoornRoos storytelling en design)
samengevoegd en omgezet in een Belevingskaart die de kwaliteit van de hele wijk laat zien
vanuit alle bewoners, met als vertrekpunt een
ontdekkingstocht door de eigen wijk en om
ook nieuwkomers te trekken. Een kaart die alle
bewoners verbindt en de herkenbaarheid van
de wijk Tolhuis vergroot.

Lancering van de Belevingskaart

Op 2 oktober was het zover. Enthousiaste vrijwilligers onder leiding van meester-kok Hans
Smeeman waren al vroeg in de weer met de
voorbereiding van de catering. Greet Goverde
had een heerlijke pompoensoep gemaakt die
samen met broodjes knakworst met komkommer en tomaatjes werd uitgedeeld. Natuurlijk
begeleid door koffie, thee en limonade. Zelfs
aan halal-knakworst was gedacht.
Pepijn Sluiter van het Architectuurcentrum gaf
een toelichting hoe het initiatief tot stand was
gekomen. Marieke van Doorn vertelde over
het proces van het verhalen verzamelen en het
samen met Yildau ter Beek vervaardigen van
de kaart. Speciale gast was wethouder Bert
Velthuis die een toespraak hield over Tolhuis
waar zoveel ruimte en groen is, wat tegenwoordig een zeldzaamheid aan het worden is
in de Nijmeegse woonwijken.
Vervolgens werd met een daverende knal de
kaart onthuld. Enthousiasme en bewondering
bij iedereen toen de kaart uitgedeeld werd.

Lancering van de kaart

De hele kaart werd uitgeplozen en gezocht
werd wat er allemaal te vinden is en vooral
wie waar woont.
Na de onthulling startte eerst de Flora- en
Fauna-wandeltocht onder leiding van Tolhuizenaren Titus en Henriette Frieling van
de KNNV, Vereniging voor Veldbiologie.
Daarna begon de spannende Jungle-wijkspeurtocht voor de kinderen. Verschillende
enthousiaste groepjes liepen door de hele
wijk om de code te kraken.
Onder het genot van koffie, limonade en
een laatste knakworstje voor de kinderen
werd de dag besloten.

Verspreiding van de Belevingskaart

Inmiddels hebben vrijwilligers de Belevingskaart huis-aan-huis in Tolhuis verspreid. Mocht u een extra exemplaar willen hebben dan kan dat natuurlijk (zolang
de voorraad strekt). Neem hiervoor contact
op met Jacqueline Veltmeijer (j.veltmeijerjansen@chello.nl).
Tekst: Architectuur Centrum Nijmegen,
Doornroos Imagineers (bewerking door
Hans Veltmeijer Stichting Platform TolhuisTeersdijk). Foto’s Mike Wiering

Ons Tolhuis

FICA op 11 december op Kerstmarkt in Florapark

Hobbyagenda

Ook dit jaar vindt er weer een Kerstmarkt plaats rond de Witte Molen bij de Graafseweg. Er
zijn weer leuke kraampjes en er is muziek. De breiclub FICA (Fighting Cancer), die iedere
dinsdagmiddag in Tolhuis bij elkaar komt, is ook met een kraam aanwezig. Komt u ook?

De hobbyagenda van Creatief Centrum
Nijmegen-Zuid is voortaan te vinden
op www.dedukenburger.nl > Agenda
Dukenburg > Alle categorieën > Creatief
Centrum Nijmegen-Zuid.

Tekst: Breiclub FICA
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WINKELCENTRUM
DUKENBURG

VERBOUWT

Winkelcentrum Dukenburg wordt volledig gemoderniseerd, uitgebreid met
nieuwe winkels en krijgt nieuwe pleinen
en passages.
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VERWIJDEREN OVERSTEK

voormalige unit van Dolcis.
3. Lege panden: Bepaalde panden staan strategisch
leeg omdat er gesprekken gaande zijn over
Wat staat er te gebeuren? In alle passages worden de
invulling en bestemming met diverse makelaars,
luifels, de betonnen uitstek en bekabeling boven de
Gemeente Nijmegen en Provincie. Zodra er meer
winkels verwijderd.
Inclusief
Waarom?
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de Weteringshof
Zaterdag
november
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nieren
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Een mooie gelegenheid om een reünie te Kosten?
Locatie van Baby Fit is naast Sporthuis Staal.
tijden hoogwerkers en materiaal zien staan.

B EN LUIFELS

Jaren 70-reünie van basisschool de Weteringshof

organiseren.

20 euro per persoon.

vooral door aan anderen!

Voor wie?
Voor iedereen die in de jaren 1974, 1975,
1976, 1977, 1978 of 1979 op de Weteringshof zat.

Wil je komen?
Stuur een e-mail naar Peter van Zanten. Dan
krijg je het bankrekeningnummer waar je het
bedrag op kunt overmaken.

Vragen/opmerkingen/dieetwensen?
Sandra Nova: sandranova67@hotmail.com,
06 38 75 01 03, of Peter van Zanten: peter.
van.zanten@hotmail.nl.
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Leefbaar Zwanenveld

t
s
r
o
f
k
Lan
Burendag in Lankforst
Op zaterdag 28 september verrees in de
ochtend een aantal partytenten bij het
speeltuintje van de Wollewei. De buurt organiseerde een buurtfeest op Burendag. Om
nader kennis te maken met elkaar en voor
de sociale cohesie.

Het projectteam. Van links naar rechts: Bas Boersma, Pim de Ruijter en Ruben Allen

Meer positiviteit (delen) in de wijk
Mijn naam is Pim de Ruijter, getrouwd en
ik ben trotse vader van twee zoons.
In Zwanenveld werk ik als projectleider Leefbaar Zwanenveld namens de
gemeente Nijmegen. Daarnaast ben ik
buurtsportcoach voor heel Dukenburg. En
probeer ik Dukenburgers ertoe te bewegen om meer te gáán bewegen.
Afgelopen maart ben ik gestart binnen het
project Leefbaar Zwanenveld. Daarvoor
had ik al ervaring opgedaan in Zwanenveld als gymleraar van de Prins Mauritsschool. In die rol heb ik de wijk en zijn
(jonge) bewoners al deels leren kennen.
Ik hoor nog regelmatig ‘meester Pim’
roepen in de wijk.
In maart is er een start gemaakt met
pop-ups in de wijk. Tijdens deze pop-ups
komen werkers met bewoners in gesprek
in hun eigen buurt, onder het genot van
een kop koffie. Zo ontstaan kortere lijnen
tussen bewoners en werkers. En kunnen bepaalde signalen ter plekke meteen
opgepakt worden.

Foutje...
Op woensdag 9 oktober was er groot
alarm rond Winkelcentrum Dukenburg.
Verschillende politieauto’s reden met
blauwe zwaailichten en luide sirenes op
het winkelcentrum af. Agenten stormden
naar binnen.
Wat bleek? De politie had een melding
ontvangen dat de uit de Pompekliniek ontde Dukenburger - november 2019

Ook spreken wij veel energieke bewoners
die al actief zijn in de wijk of met ideeën
voor Zwanenveld. Geweldig!
Deze bewoners willen wij ondersteunen,
want bewoners moeten in hun kracht komen. Daar profiteert Zwanenveld van!
De pop-ups zullen ook de komende
maanden doorgaan, telkens in een andere
buurt van Zwanenveld.
Als laatste wil ik bewoners aanraden om
de meld&herstel-app te gebruiken. Uit
eigen ervaring blijkt dat je binnen 20 tellen
een melding kunt maken van zwerfafval of
andersoortig overlast. Zo help je mee om
prettiger in Zwanenveld te kunnen wonen.
Ik geef het stokje door aan Ruben Allen.
Hij is opbouwwerker in Zwanenveld en
heeft al veel bewoners gesproken. Hij zal
in de volgende Dukenburger onder andere
ingaan op de kansen en kracht van ontmoeten in Zwanenveld.
Pim de Ruijter
(Foto: Jacqueline van den Boom)

snapte tbs'er Ronald van Z. was gezien in
het winkelcentrum. De politie had de man
snel gevonden. Hij bleek iemand anders.
Stel je voor wat het betekent als je - totaal onschuldig - door tig agenten wordt
bestormd, omdat anderen gemeld hebben
dat je een gezochte boef bent...
De echte Ronald van Z. werd diezelfde
avond opgepakt in Parijs.
Tekst: René van Berlo

Buren uit de 22e, 21e en 11e straat zouden elkaar
ontmoeten die namiddag. De tenten werden
geplaatst met het oog op de voorspelde regen,
zodat de buurt ongehinderd kon genieten van
het buffet dat ze samen bijeen zouden brengen.
De weergoden waren goed geluimd. Wind en
regen bleven weg en de temperatuur was goed.
Ieder droeg een gerechtje bij. Veertig volwassenen en tien kinderen bevolkten die namiddag het terrein en genoten al pratend van de
uiteenlopende gerechten: sushi, visschotels,
warme hapjes,
salades, quiches
et cetera. Vooraf
werd getoost met
bubbels en na de
maaltijd koffie
met chocola. De
rest was allemaal
home made.
Van 4 tot 7, zoals
gepland. Kort,
maar voldoende
om rustig met
elkaar te eten en nieuwe en bekende gezichten aan te spreken en (hernieuwd) kennis te
maken. Om 7 uur begon het afbouwen. Eerst
langzaam, om gesprekken niet te storen, maar
al snel stak iedereen de handen uit de mouwen. En bij klokslag 8 was alles ingepakt en
opgeruimd. Alleen het platgetreden gras verried nog de gewezen aanwezigheid van een
groep dicht bijeen staande mensen. Kortom,
een groot succes dat om herhaling vraagt.
Deze dag is mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage uit het budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen.
Tekst: Hein Kneepkens
Foto’s: Rosângela Furtado
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Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen

Yoga laat de energie weer stromen. Yoga is niet
prestatiegericht, het gaat om de ervaring.

Yoga voor 55 en ouder

Dinsdag 10.00 – 11.00u in Wijkcentrum De Schakel
Dinsdag 14.00 – 15.00u in Wijkcentrum Dukenburg
Aanvang: 07 januari t/m 26 mei (18 lessen)
Prijs: € 135,- ( € 7.50 per les, Proefles € 5,-)
De Schakel: Archimedesstraat 9 Nijmegen
Dukenburg: Meijhorst 70-39 Nijmegen
Docente: Monique van Trigt
Info: 06-30053418
Email: vantrigtmonique@gmail.com

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

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl

De Dukenburger wordt niet alleen huis-aan-huis verspreid, maar is ook
gratis verkrijgbaar bij de volgende bedrijven en instellingen:
Aldenhof: 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 Zwanenveld, Brood & Bijzaken, Albert Heijn XL, Primera,
Pronk, De Grondel.

MAAK OOK
Winkelcentrum KENNIS MET DE
Malvert 70-11 GOEDKOOPSTE
SUPERMARKT IN DE
REGIO
SUPER VERS EN
***** KWALITEIT
SERVICE MET EEN
GLIMLACH
KIJK OOK OP
VOOR ALLE DAG- /
WEEK- EN
MAANDAANBIEDINGEN
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Malvert

1895, Stichting RCOAK, Dr. C.J. Vaillant
Fonds en Wooncorporatie Woonwaarts.
Maar vooral door inzet en vechtlust van
Odilia van Schaijk kon genoeg geld door
sponsoren bij elkaar worden gebracht, zodat de financiering rondkwam. Odilia, ook
niet meer zo jong, hield een Vierdaagsesponsorloop, die veel mensen in Malvert
inspireerde tot het doneren van een bijdrage
voor deze ontmoetingsbrug.

Verbetering

namens de Hommel, en Susanne, namens de
Sprinkhaan, midden op de ‘brug’ het lint doorknippen. Na dit officiële openingsmoment kregen alle aanwezigen de gelegenheid om over
de brug te lopen Men heeft enige tijd voor de
aanleg van deze loopbrug moeten vechten.

Deze loopbrug betekent een belangrijke
verbetering voor De Wollewei. Niet alleen
is de communicatie tussen beide genoemde
afdelingen voor de bewoners verbeterd,
maar de loopbrug draagt ook bij aan een efficiëntere verzorging van de bewoners. Nog
een voordeel is dat rolstoelen op de ballonachtige loopbrug kunnen worden gereden,
waardoor de bewoners bij mooi weer van
het zonnetje en de groene omgeving kunnen
genieten en tevens met elkaar een praatje
kunnen maken. De Wollewei heeft 24 appartementen voor bewoners met dementie
verdeeld over vier afdelingen: Hommel en
Sprinkhaan (eerste verdieping), Libelle en
Vlinder (begane grond).

De ontmoetingsbrug is gerealiseerd dankzij
de bijdragen van Stichting Volksbelang van

Tekst: Jelle Kerkhofs, Peter Saras
en Janwillem Koten. Foto: Peter Saras

Nieuwe verbinding in De Wollewei
In de stromende regen werd op vrijdag
4 oktober 2019 een nieuwe verbinding in
zorgcentrum De Wollewei geopend.
Twee afdelingen op de eerste verdieping, de
Hommel en de Sprinkhaan, werden op deze
dag met nieuwe balkons aan elkaar verbonden. Na een inleidende toespraak van locatiemanager Astrid Wolters mochten Willy,

Nieuwe winkel Terre des Hommes in Winkelcentrum Malvert
Op 15 november opent de winkel van Terre des Hommes op haar nieuwe locatie in

het pand in Winkelcentrum Malvert. Na acht
mooie jaren op de oude locatie aan de Cou-

wenbergstraat in Hatert, openen we nu de
deur in Malvert. We kijken er erg naar uit
om vanuit daar verder te gaan met onze
strijd tegen kinderuitbuiting.
Ons team van vrijwiliggers nodigt u van
harte uit om een kijkje te komen nemen in
onze winkel. Voor leuke kleding, huishoudelijke artikelen of voor een gezellig praatje
kunt u bij ons terecht. Wij verkopen kwalitatief goede spullen die daarmee een tweede
kans krijgen. Met de opbrengsten steunen
we projecten in de strijd tegen kinderuitbuiting.
We zijn geopend op maandagmiddag van
13.30 tot 17.30, dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.30 en op zaterdag van
10.00 tot 17.00 uur.
Graag tot vrijdag 15 november 15.00 uur
bij de feestelijke opening. U bent van harte
uitgenodigd.
Tekst: Leïla van der Schaaff
Foto: Terre des Hommes
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Minder bladkorven
Dit jaar zijn er aanzienlijk minder bladkorven geplaatst in Meijhorst. Zo ook
op de rondweg (11e, 12e en 13e straat
Meijhorst). Op de website www.dar.nl
onder ‘wijkonderhoud’ en vervolgens
‘bladkorven’ is een kaart te vinden met
de locaties van de korven. Direct onder
de knop ‘locaties bladkorven’ staat een
link waarmee een extra of nieuwe bladkorf is aan te vragen. Wel is het zo dat
wanneer er afval in de korf komt en zich
dit ondanks waarschuwingen herhaalt,
de korf weggehaald wordt en er geen
nieuwe komt.
Tekst en foto: Peter Saras

Jongeren in Meijhorst
krijgen urban workshops
Jongeren van 12 tot en met 20 jaar uit
Meijhorst kunnen deze herfst wekelijks
urban arts workshops volgen in de eigen
wijk. De workshops in beatcreating, hiphop Afro, muziekvideo’s maken en rap
worden aangeboden onder de naam On
the Block.
Het project is tot stand gekomen door een
samenwerking van Lindenberg, vanuit haar
programma New Arts (de urban arts afdeling van de Lindenberg), Bindkracht10,
woningcorporatie Talis, Sterker Sociaal
Werk en de gemeente Nijmegen. Met dit
project willen de samenwerkingspartners
jongeren in aanraking brengen met kunst en
cultuurvormen die dicht bij hun interessegebied liggen, en in een wijk die dicht bij
huis is. De lessen worden gegeven door rapper Djahboy, muziekvideoproducer Rahim
Goeloe, Hiphop-dancer Margenna Apostel
en beatcreator Tariq Fuentes.
‘Kunst en cultuur zijn een goed middel om
op een leuke en leerzame manier elkaar te
leren kennen. Het maakt je weerbaarder en
leert je op een andere manier kijken naar

Nieuw transformatorhuisje
In de 22e straat Meijhorst is een nieuw
transformatorhuisje gekomen. Het oude
stenen gebouwtje is begin oktober afgebroken. Ook is er de afgelopen twee jaar
heel wat gegraaf geweest in dit deel van
de wijk door netbeheerder Liander. Alles
houdt verband met het nul-op-de-meterproject bij de laagbouw-Portaalhuizen.
All-electric vraagt ook een nieuwe en
hoogstwaarschijnlijk betere infrastructuur. De belasting zal op een strenge winterse dag met 132 huizen die de warmtepomp op volle kracht hebben draaien behoorlijk hoog zijn. Het is een voorbode
van werkzaamheden die we de komende
jaren op veel plekken zullen zien. We
gaan steeds meer elektriciteit gebruiken.
Er zullen meer laadpalen voor elektrische auto’s komen en steeds meer huizen
krijgen zonnepanelen.
Tekst en foto: Peter Saras
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Djahboy

Margenna Apostel

de wereld om je heen’, vertelt Hiek Sparreboom, projectleider van On the Block. ‘Het
aanbod is van hoge kwaliteit. En het project is laagdrempelig: jongeren hoeven zich
niet van te voren op te geven, maar kunnen
altijd binnenlopen en meedoen.’
Informatie voor jongeren uit Meijhorst die
mee willen doen:
• Data: 21 oktober tot 19 december 2019.
• Tijden en locatie: maandag, woensdag
en donderdag van 16-18 uur in het Taliswijkkantoor (Meijhorst 14-00a), dinsdag
hiphop/afrodance in de sporthal (Meijhorst
11-07). • Leeftijd: 12 tot en met 20 jaar.
Tekst: Hiek Sparreboom, projectleider
Foto’s: project Urban Workshops

Kleine opfleur
Het wachten op de start van het nieuwe
Winkelcentrum Meijhorst wil niet zeggen
dat een beetje gezelligheid en opfleuren van
het middenstraatje dan maar achterwege
moet blijven.
De eigenaren van La Mariposa Feliz, wat de
gelukkige vlinder betekent, hebben de plantenbak opnieuw gevuld en wat ander klein
gezellig spul geplaatst. Wanneer men daar
nu een kopje koffie drinkt, (ja, dat kan echt)
geeft dat tenminste een leuker uitzicht.
Winkelende mensen glimlachten toen deze
foto gemaakt werd. ‘Nu maar hopen dat de
hoge heren tot bezinning komen en er niet

meer te lang gewacht moet worden op de
nieuwbouw’, aldus een oudere Meijhorster
in het voorbijgaan.
Tekst en foto: Peter Saras
de Dukenburger - november 2019
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Schoolplein Aldenhove op de schop
Na enkele jaren voorbereiding gaat het
binnenkort gebeuren. In de eerste maan-

den van 2020 gaat het schoolplein bij basisschool de Aldenhove op de schop.

Er komt een nieuw uitdagend speeltoestel
vlakbij het raam van het schoolgebouw. Dat
beschermt ook direct tegen afzwaaiende
ballen vanaf het voetbalveldje. Het veldje
zelf wordt iets groter. Er komt wel afscherming met hout in plaats van met beton.
Dat zal leiden tot minder geluidsoverlast
voor aanwonenden. Ook komen er houten
ballenvangers. Er komen ook nog wat natuurlijke zithoekjes bij, een klimboom en
zwerfkeien.
De plannen werden bekend gemaakt tijdens
een inloopbijeenkomst half september. De
aanpassingen worden gefinancierd door een
bijdrage van de gemeente, opbrengsten van
de Ring-Ring-fietsactie en eigen geld van
de school.
Tekst: Toine van Bergen
Foto: basisschool de Aldenhove

Handtekeningen voor 30-kilometerzone
aangeboden aan de gemeenteraad
Op woensdag 2 oktober zijn 137 handtekeningenkaartjes aangeboden aan de
gemeenteraad voor invoering van een 30
kilometerzone op de rondweg.

Het platform Aldenhof had deze afgelopen zomer ingezameld in samenwerking met basisschool de Aldenhove. Er werd een korte toelichting gegeven aan de vertegenwoordigers

van de verschillende politieke partijen over
het ontstaan van het initiatief. Bewoners
ergeren zich, zo blijkt uit de opmerkingen
op de antwoordkaarten, aan het onverantwoorde rijgedrag van automobilisten en zeker ook van motorrijders, wat vooral voor
kinderen gevaar oplevert.
Raadsleden reageerden positief op de actie.
Groenlinkser Volkert Vintges vond het zelfs
jammer dat hij niet eerder wist van het initiatief. Want een week daarvóór kwam hij
zelf met voorstellen om bijna heel de stad
om te toveren tot een 30-kilometerzone. SPraadslid en bewoner van Aldenhof Yurre
Wieken vroeg zich wel af of het plan niet
een andere wens van Aldenhof zou kunnen
dwarsbomen: de terugkeer van een grote
bus. In Nijmegen rijdt de bus echter wel
vaker door 30-kilometerzones. Zoals dat in
het recente verleden ook met lijn 9 over de
Staddijk het geval was.
Binnenkort zal blijken wat de gemeenteraad
gaat doen met dit Aldenhofse initiatief. Het
wijkplatform gaat zelf binnenkort contact
opnemen met Veilig Verkeer Nederland om
te bezien of andere actievormen zinvol zijn.
Tekst en foto: Toine van Bergen
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Staddijk

Ondanks slecht
weer toptijden bij
de Staddijkloop
De weersverwachtingen waren niet
zo goed voor zondag 6 oktober. Echter, dit heeft ruim 160 lopers niet
weerhouden om mee te doen aan de
Staddijkloop.

WIJ ZIJN ER VOOR ALLE FIETSERS!

Malvert 70-17
6538 DP Nijmegen
Telefoon 024 - 344 63 23
info@scheepersbiketotaal.nl
www.scheepersbiketotaal.nl
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Vol enthousiasme startten de kinderen
om 10 uur aan hun loop. Plassen water konden hen niet deren. Na de loop
volbracht te hebben, kreeg elk kind
een medaille, appel en een flesje water. De kinderen hebben mooie prestaties geleverd. Dit jaar was er een extra
prijs voor de basisschool, waarvan
de meeste kinderen meededen aan de
kidsrun. De beker is gewonnen door
de Prins Clausschool.
Hierna was het de beurt aan de volwassenen. Allereerst de 10 kilometerlopers en daarna de 5 kilometer. Zowel op de 5 als de 10 kilometer zijn er
goede tijden gelopen. Nicky Verhoeven won de 5 kilometer bij de heren in
de tijd van 17.27. Roos Kobus bij de
dames bleef daar niet ver achter met
een tijd van 19.55. Op de 10 kilometer
was Denis Hegarty de snelste bij de
mannen met een tijd van 35.48. Bij de
vrouwen finishte Danique Ploegmakers als eerste in 41.42.
De uitslagen zijn verder te vinden op
www.hardloopuitslagen.nl.
Tekst: Jan van Boekholt
Foto: Helmut Brockmeyer
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Herfst, regen, wind en
dan opeens het zonnetje.
De
vliegenzwammen
zijn mooie landingsplekken voor de libellen die
nog volop vliegen.
Het Staddijkpark staat
inmiddels vol met vele
soorten paddenstoelen.
Sommige zie je pas als
je iets het bos inloopt,
maar andere zie je al van
veraf.
Ik geniet elke dag. Dus
schoenen en jas aan en
naar buiten om dit jaargetijde volop mee te maken.
		
Tekst en foto:
Gilbert de Bruijn

Park Staddijk 40 jaar
Deze maand is het achtste lustrum van
Park Staddijk. Sport en natuur beleven
gaan hier hand in hand. In vogelvlucht
wat geschiedenis.
Het park, ingeklemd tussen Rijksweg 73 en
woonwijken, biedt vele mogelijkheden tot
in- en ontspanning. Een terugblik in de tijd
leert ons dat voor de realisatie van dit park
het gebied agrarisch was. De monumentale
de Dukenburger - november 2019

appelbomen, onderdeel van de tuinbouw, getuigen daar nog steeds van. Dat doen ook de
boerderijen gelegen aan de Staddijklaan, met
de platanen die nog steeds deze weg sieren.
Er zijn nog andere woningen en gebouwen te
vinden die er toen al waren. Voordat de rijksweg aangelegd werd kon je via landwegen
onder meer via de Vossendijk van Nijmegen
naar Wijchen gaan. Vooral eikenbomen karakteriseerden de oude route. Deze zijn deels

behouden gebleven in het aangelegde park
en aan de overzijde van de rijksweg aan
de Wijchense kant. Veel grondverzet heeft
plaatsgevonden, onder meer om de waterpartijen te realiseren. Vroeger meanderde
de Maas hier al. De uitgebaggerde grond
werd benut om links en rechts heuvels te
realiseren. Ook het al bestaande groen werd
hier en daar behouden. Nu het park een achtenswaardige leeftijd heeft bereikt, zie je
dat gewerkt wordt aan groot onderhoud en
vernieuwing waar nodig. Van meet af aan is
het park ingedeeld als sportterrein enerzijds
en als natuurgebied anderzijds, zelfs met
een flink eiland. Een grote aanwinst is de
fraai in het landschap passende speeltuin,
Speeldijk.
Sportclubs fuseerden, zoals DVE en Trajanus, of verhuisden, zoals TGB en binnenkort rugbyvereniging The Wasps, of
kwamen erbij, zoals Hondensportvereniging Nijmegen en omgeving. Bij de flora
en fauna hetzelfde verhaal. Oude in min of
meer mindere staat verkerende bomen en
struiken verdwijnen. Jonge aanplant, zelfs
vruchtdragend, neemt de plaats in. En het
groeit en bloeit in de vruchtbare grond. Dat
geldt ook voor de fauna. Vele soorten, groot
en klein, zijn er te vinden, maar waar zijn
de konijnen gebleven? Als de Dukenburgers niet in opstand waren gekomen tegen
de plannen om de Staddijk vol te bouwen,
dan hadden we nu niet Park Staddijk kunnen feliciteren en lang zal het leven zingen.
Tekst en foto: Theo Vermeer
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Nieuws uit het
Bewonersplatform Weezenhof

Communicatie met de bewoners
Op 7 oktober was de eerste vergadering van
het Bewonersplatform Weezenhof na de
zomervakantie. Namens het platform geeft
Carel van Nahuijs aan dat het lastig is alle
wijkbewoners te bereiken met nieuws of
informatie. Momenteel zijn de belangrijkste communicatiekanalen de Dukenburger
(vaak slecht bezorgd) en de site van Nextdoor (wordt vaak niet zo goed gelezen). Het
belangrijkste kanaal is de eigen pagina op
de website van Weezenhof Centraal. Het
bestuur meldt via Nextdoor wanneer het
bewonersplatform belangrijk nieuws op de
website van Weezenhof Centraal plaatst.
Politie
Jan-Willem Vreeswijk houdt iedere woensdag van 12 tot 14 uur spreekuur in het Huis
van Weezenhof. Hiervan wordt goed gebruikt gemaakt. Op een vraag over de recente autobranden in Weezenhof meldt hij
dat ze niet specifiek voor onze wijk zijn. Zij
vormen eerder een Nijmeegs – en landelijk – probleem. Hetzelfde geldt voor slecht
parkeren en problematisch verkeersgedrag.
De afsluiting van de weg naar Malden, met
de bijbehorende verkeersoverlast, was niet
door de gemeente aan de bewoners gemeld.
Huis van Weezenhof
De belangstelling voor het Huis van Weezenhof groeit gestaag. In september had het
huis zo’n 475 bezoekers, ruim twintig per
dag. Steeds meer mensen weten het huis te
vinden, ondanks het onjuiste gerucht dat
men voor een bezoek aan het huis lid moet
zijn. Met nadruk wordt gesteld dat iedereen
zomaar kan binnenlopen voor een kop koffie of voor een activiteit. Alleen moet je je
voor sommige activiteiten van tevoren aanmelden.
Na de activiteitenmarkt op 7 september is
een aantal nieuwe activiteiten van start gegaan. Een overzicht daarvan vindt u op de
website van Huis van Weezenhof (www.
huisvanweezenhof.nl). Omdat er vraag is
naar bijeenkomsten en activiteiten op de
38

avonden en in het weekend is het bestuur op
zoek naar meer vrijwilligers.
De penningmeester vertelt dat ook de inkomsten gestaag groeien. Er zijn inmiddels 146
donateurs die met elkaar maandelijks € 540
bijdragen. Een (kleiner) gedeelte van de inkomsten komt uit verhuur van ruimtes en inkomsten uit de bar.
Lastig is het feit dat bij een regenbui het water
dagenlang op de tegels (de binnentegels van de
Spar) bleef staan. Met de herfst en winter voor
de boeg is inmiddels een rubber loper neergelegd om door gladheid veroorzaakte problemen vóór te zijn.
Skaeve Huse
Onlangs is voorgesteld om de bouw van de
Skaeve Huse toch door te zetten. Inmiddels
hebben bewoners van enkele straten in de
buurt van de locatie van de Skaeve Huse bij
de gemeente een zienswijze ingediend. Helaas
kunnen die niet voor november worden behandeld. Jammer genoeg acht de gemeente overleg met de bewoners niet nodig, omdat men
teruggrijpt op eerdere plannen. Wel is het de
bedoeling dat men, mogelijk in de vorm van
een voorlichtingsavond, met de bewoners in
overleg treedt nadat er op de ingediende zienswijzen is gereageerd.
Voor Weezenhof als geheel is een punt van kritiek dat de Skaeve Huse eertijds bedoeld waren voor tien jaar, terwijl ze nu een permanent
karakter krijgen. Verder is er vooral zorg over
de begeleiding van de bewoners en over de
aard van de problemen waarmee de toekomstige bewoners van de Skaeve Huse kampen.
Het blijft belangrijk dat de gemeente bij de
bewoners draagvlak weet te creëren, zodat de
zorgplicht voor deze kwetsbare medeburgers
optimale kansen krijgt.
Geïntegreerd winkelcentrum Weezenhof
Na de brand in het winkelcentrum heeft men
binnen het platform een werkgroep Centrale
Locatie opgezet die zich met de herbouw van
het winkelcentrum bezighoudt. Men heeft inmiddels overlegd met de heer Hendriks, de
school en de gemeente. Onlangs heeft de heer

Hendriks te kennen gegeven dat hij, net als
de werkgroep Centrale Locatie, een voorstander is van een integraal bouwplan met
de school. Verder heeft hij ook de originele
opzet met twee supermarkten verlaten.
De werkgroep heeft contact met Conexus,
de bouwer van de nieuwe school. Rond 2022
zou deze nieuwbouw gerealiseerd moeten
zijn. Eind november zouden de architecten plannen voor de herbouw op de locatie
van de school indienen, maar naar verluidt
is dit niet zo snel te verwachten. Het zou
een gemiste kans zijn wanneer het aanbod
van de heer Hendriks niet bij deze planning
wordt meegenomen. Wellicht kunnen Kion
en de gemeente, eigenaar van de sportzaal,
ook bij dit overleg worden betrokken. Bij
de inrichting van een nieuw winkelcentrum
zou tevens gestreefd moeten worden naar
een locatie voor medische voorzieningen.
Voor de hier beschreven plannen en de reacties daarop kunt u terecht op de website
van Weezenhof Centraal.
Duurzame energieplannen
Zoals bekend wil de gemeente Heumen een
duurzame energiezone inrichten, waarbij
een giga-windmolen vlakbij Weezenhof
wordt gepositioneerd. Tegen deze plannen
zijn bij de gemeente Heumen ruim tweehonderd zienswijzen ingediend. Definitieve
besluitvorming is nu uitgesteld tot begin
2020 en er wordt momenteel een regionaal
plan voor de regio Arnhem-Nijmegen uitgewerkt. Er is reeds een aantal duurzame
ateliers georganiseerd, waarvoor ook het
platform was uitgenodigd, om mee te praten
over het creëren van een energieneutrale regio. Naar aanleiding van de bijeenkomsten
gaat het platform onderzoeken op welke
wijze de bewoners van Weezenhof kunnen
worden betrokken bij het formuleren van
plannen voor de transitie naar duurzame
energie. In de vergadering van eind november komt het platformbestuur hierop terug.
Tekst: Janwillem Koten,
Tineke Baart en Carel van Nahuijs
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Jeu de boules
Op 18 september hebben bezoekers van
het Huis van Weezenhof en bewoners van
de flats (de hippe hoogbouw) jeu de boules gespeeld op de banen bij de flats.
De zon scheen. Woningcorporatie Talis had
voor koffie en thee met lekkers gezorgd.
Ongeveer twintig mensen probeerden met
veel plezier hun bal zo dicht mogelijk bij
de but (het kleine balletje) te krijgen. Een
geslaagde middag!
Er werd gelijk geroepen dat men dit vaker
wilde doen en dat kan ook. De banen liggen te wachten op alle bewoners van Weezenhof die graag willen jeu-de-boulen en
elkaar willen ontmoeten.
Tot grote voldoening van het bestuur van
Huis van Weezenhof en van Talis wordt er
sinds die zonnige middag op 18 september
door een groepje bewoners uit de wijk elke
woensdagmiddag met veel plezier jeu de
boules gespeeld. Mooi dat dit nu door hen
zelf wordt geregeld.
Praktische info
Dag: Elke woensdagmiddag (behalve bij
slecht weer).
Tijd: 13.30 tot circa 16 uur.
Plaats: de banen bij de flats.
Zelf jeu-de-boulesballen meenemen is handig. Er volgt spoedig meer informatie over
waar en wanneer je deze kunt halen indien
je hier niet zelf over beschikt.
Tekst en foto’s: Lex Leenaars
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Groen Dukenburg (Geologenstrook)

Stadsgesprek in Dukenburg
23 september vond in Wijkcentrum Dukenburg een stadsgesprek plaats met
vertegenwoordigers van enkele partijen
uit de Nijmeegse gemeenteraad. De partij VoorNijmegen.Nu had het voortouw
voor dit debat genomen ter gelegenheid
van haar vijftigste openbare fractievergadering.
Bij dit stadsgesprek waren vijf partijen aanwezig die vertegenwoordigd werden door
Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.Nu),
Maarten Sweep (SP), Michelle van Doorn
(Partij voor de Dieren), Rachid el Hafi
(D66) en Marjolijn Mijling (CDA). Andere
politieke partijen het lieten afweten. De
gespreksleider was Raymond Janssen van
RN7, de regionale tv-en radiozender.
Hoewel er stevig van mening werd verschild, werd de komst van deze raadsleden
zeer gewaardeerd. Meestal ziet men deze
politieke belangstelling slechts vlak voor
een verkiezing en krijgt men een propagandaverhaal. Deze stadsgesprekken geven
de Dukenburger de kans zijn zorgen aan
de bestuurders kenbaar te maken. Bij voldoende belangstelling kunnen deze stadsgesprekken regelmatig plaatsvinden. Op deze
avond waren circa dertig Dukenburgers
aanwezig. (N.B. StAAD organiseert sinds
2018 jaarlijks een debat in Dukenburg met
gemeenteraadsleden - red.)
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Janssen opende de avond met de vraag aan
de politici of zij vonden dat Dukenburg een
imagoprobleem heeft. De antwoorden op deze
vraag waren naar onze mening door alle partijen erg politiek. Antwoorden als bijvoorbeeld:
De aandacht die nu naar Nijmegen-Noord gaat
komt doordat er gebouwd moet worden en in
dit stadsdeel is daar de meeste ruimte voor.
Daarom is nu minder aandacht voor Dukenburg. Wij konden er als Dukenburgers in ieder
geval weinig mee.
Men was geschrokken dat de gemeentesecretaris zich ongunstig over de kwaliteit van de
raadsleden heeft uitgelaten. De verklaring is
eenvoudig, dit keer was er niet minder dan 60
procent van de raadsleden nieuw. Raadswerk
is een zware klus en het duurt enige tijd voordat men ingewerkt is. Toch biedt het grote verloop zorg. De continuïteit van het raadswerk
staat onder druk. Wat de oorzaak van het grote
verloop is, bleef onduidelijk.
Vervolgens werden thema’s behandeld die
aangekaart waren door Dukenburgers.

Imago van Dukenburg

Over delen van Dukenburg bestaat een ongunstig imago. Dit komt mede door de Stads- en
wijkmonitor van de gemeente, waarin sommige wijken ongunstig worden geclasseerd,
zonder dat de classificatiemethodiek duidelijk
is. Als kritiek uit de zaal kwam ook naar voren
dat in deze monitor erg generaliserend wordt

gesproken. Natuurlijk zijn er in wijken buurten
waar het minder is, maar binnen dezelfde wijk
zijn er evenzo buurten waar dit niet het geval
is. Om dan de gehele wijk negatief af te schilderen gaat de Dukenburgers te ver.
Dat neemt niet weg dat toch tenminste twee
wijken aandachtwijken zijn door de complexe
bevolkingspolitiek en de geringe sociale cohesie. Hoewel veel aan de openbare ruimte van
de wijken wordt gedaan, dankzij de inzet van
de z-teams, blijft op sommige plekken de netheid onder de maat. Vervuilers moesten volgens de raadsleden door de wijkbewoners op
hun plichten worden gewezen.

Winkelvoorzieningen

Een belangrijk thema waren de winkelvoorzieningen in Dukenburg. Deze zijn volgens velen
onder de maat. In Malvert klaagt men voortdurend over de te kleine Jumbo. (Desgevraagd
deelde de vertgenwoordiger van de SP mee dat
Winkelcentrum Malvert in ieder geval blijft
bestaan.) De situatie in Weezenhof is haast uitzichtloos. Het winkelcentrum in Zwanenveld
heeft veel leegstand. De renovatie van Winkelcentrum Meijhorst stagneert door een bewaarschrift bij de Raad van State.

Zwembad

Veel onrust was er ook over de toekomst van
het zwembad. Mede dankzij de inzet van heel
wat vrijwilligers is het aantal jaarlijkse bezoekers opgelopen tot een kleine honderdduizend.
de Dukenburger - november 2019

Vanuit de zaal kwam de opmerking dat er
zoveel vraag naar mensen was, dat subsidie
niet nodig was. Het woord onzekerheid viel
daarna vele malen. Probleem was wanneer
werkloze mensen gaan werken zij vrezen in
de toekomst hun uitkering gekort te zien of
te verliezen.

PvdD

Winkelcentrum Malvert blijft, maar Jumbo mag niet uitbreiden

Dit bad is dus populair. Het is een belangrijke
voorziening in een stadsdeel met veel burgers
van buitenlandse afkomst.

65-plusbuskaart

Vragen waren er ook over de buskaart voor
65-plussers. Wat staat er voor senioren te
wachten? Een ritje naar de binnenstad is duur.
Men vreest dat de bewoners weer de auto worden ingejaagd. Veel Dukenburgers zullen hun
heil in Wijchen gaan zoeken. De gemeenteraad
heeft inmiddels besloten het huidige 65-plusbusabonnement per januari 2020 af te schaffen. Daar komt een busabonnement voor in de
plaats waarmee iedereen met een lager inkomen (tot 130 procent van de bijstandsnorm) in
de daluren onbeperkt kan reizen met de bus.
Zo’n abonnement kost 15 euro per jaar. Het
huidige abonnement voor 65-plussers kost
een tientje per jaar. De gemeente schat in dat
ruim een kwart (ongeveer 7300 mensen) van
de totale doelgroep 65-plus een inkomen heeft
tot 130 procent en gebruik kan maken van dit
abonnement. Voor de overige groep 65-plussers (ongeveer 18.700 mensen) komt Breng
met een alternatieve 65-plusregeling.

Zielloos stadsdeel

Tenslotte was er de klacht dat Dukenburg een
zielloos stadsdeel is. Men miste leuke winkels,
een gezellig terras, een bioscoop en dergelijke.
Wie een ijsje op hete dagen wil kopen moet
lang zoeken. Deze ongezelligheid was de oorzaak waarom de sociale contacten moeilijk
liepen. In het stadsdeel zijn trouwens weinig
mogelijkheden om een ruimte te huren om een
feestje of bijeenkomst te organiseren.
Na de pauze brachten de raadsleden enkele
speerpunten voor het komende beleid voor
Dukenburg naar voren.
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CDA

Het CDA wil zich vooral richten op een participatie met de burgers, met name de besteding
van subsidiegelden. De toekomst van deze
subsidies is mager. Er komen drastische bezuinigen waarbij veel zaken worden geschrapt.
Een opmerking vanuit de zaal was dat er al
veel geschrapt was en toegezegde subsidies
teruggetrokken waren zonder uitleg. De CDAwoordvoerder stelde dat het zeer belangrijk
was dat de gemeente duidelijk toelichtte waarom die aanvraag geweigerd was. Een goede
communicatie is essentieel. Daar mankeert het
ernstig aan.

D66

D66 zag de gelijkheid van kansen en de brede
diversiteit van de bevolking als streefdoel. Het
was echter niet duidelijk hoe dit doel in Dukenburg zou moeten worden gerealiseerd. Een
punt dat D66 noemde was de diversiteit bij het
onderwijs en ook een beter sociale cohesie in
de wijk met mogelijkheden voor ontmoeting.
Opgemerkt werd dat de bevolking van Dukenburg vergrijst. De gemeente moet wellicht beleid ontwikkelen waardoor ook jongeren zich
in Dukenburg gaan vestigen.

SP

De SP wil zich in ons stadsdeel richten op de
bestrijding van de werkloosheid. De SP kwam
met een nieuw werkstimuleringsplan. Er zijn
in Nijmegen 7000 werklozen, waarvan 3000
zeer graag aan de slag willen. Gewoonlijk
krijgt de werkgever als subsidie het eerste jaar
4000 euro, het tweede jaar 2000 euro en het
laatste jaar 1000 euro subsidie. De SP-vertegenwoordiger stelde voor een andere volgorde
in te voeren, die de werkgever meer zou stimuleren betrokkene een vaste baan te bieden.

De Partij voor de Dieren streeft naar meer
gelijkwaardigheid van mens en dier. Voor
Dukenburg wil zij zich inzetten voor behoud en pluriformiteit van het groen. Jacqueline Veltmeijer, vertegenwoordigster
van de werkgroep Groen van de Zevensprong, stelde dat slechte afstemming tussen bewoners en gemeente vaak conflicten
oproept, waardoor niet altijd de beste keuzes worden gemaakt. Zij vroeg zich af wat
de Partij voor de Dieren vindt van windmolens en zonneweiden. De vertegenwoordigster van de Partij voor de Dieren stelde dat
zij hoopte dat er binnenkort nieuwe mogelijkheden zouden komen, zodat windmolens en zonneweiden minder nodig zijn.

VoorNijmegen.Nu

De partij VoorNijmegen.Nu had als belangrijkste thema veiligheid, dat ook in Dukenburg nogal eens te wensen overlaat. Veiligheid straalt kwaliteit uit is een van de stellingen van VoorNijmegen.Nu.

Afronding

Bij de afronding van de gespreksavond
mocht men een verwachting uitspreken hoe
Dukenburg er over tien jaar uit moet zien.
De partijen waren het erover eens dat Dukenburg groen moest blijven en daarbij een
bruisend stadsdeel zou moeten zijn met terrassen, vertiermogelijkheden en veel saamhorigheid. Een multiculturele samenleving
waar ieder gelijke kansen heeft.
Een van de politici sloot af met de wens dat
Dukenburg niet het afvalputje van Nijmegen meer zou zijn.
Tekst: Janwillem Koten en Hans Veltmeijer
Foto’s: Jacqueline van den Boom
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‘IK RED ME BETER
NU IK DE TAAL
LEER’
In wijkcentrum Meijhorst geeft ROC Nijmegen
lessen speciaal voor laaggeletterden. In kleine
klassen zet je gericht stappen om gemakkelijker
mee te draaien in de maatschappij.
Bij laaggeletterdheid heb je moeite met lezen, schrijven,
rekenen en/of werken met de computer. Dat heeft vaak
grote impact, en zeker niet alleen bij het invullen van
formulieren of het raadplegen van een bijsluiter. ‘Daar kun
je meestal vrij gemakkelijk hulp bij inroepen’, zegt Lisanne
Veraart, taalcoördinator voor de gemeente Nijmegen.
Moeiteloos somt ze een aantal grotere struikelblokken
voor laaggeletterden op: de kinderen voorlezen, een
journaal-item met ondertiteling, WhatsApp-groepjes, online
afspraken maken met instanties, een nieuwe verpakking in
de supermarkt, het sinterklaasrijmpje voor surprises … ‘De
dagelijkse dingen zijn het grootste probleem’, aldus Lisanne.
‘Dat remt mensen, leidt soms tot sociale uitsluiting, omdat
anderen niet door hebben wat er speelt. Gelukkig is er tegenwoordig steeds meer aandacht voor laaggeletterdheid.’
Durf
Om Lisanne’s woorden te onderstrepen zijn ook José,
Mounia, Marianne, Anneke, Gertie en Juliana aangeschoven
voor het interview (zie de foto). ‘In Dukenburg pakken we
laaggeletterdheid wijkgericht aan, in een werkgroep met
ROC Nijmegen, Stip Dukenburg, Bibliotheek Zwanenveld
en GGD Gelderland-Zuid’, begint Mounia het kringgesprek.
‘We werken ook nauw samen met huisartsenpraktijk De
Schakel.’ Het gezamenlijke doel: laaggeletterdheid op het
spoor komen. Dat is niet altijd even gemakkelijk, zo blijkt.
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Mensen helpen taalvaardiger te worden vraagt om een gezamenlijke
aanpak. In Dukenburg zijn (v.l.n.r.) onder meer Anneke Stoks (praktijkmanager De Schakel), huisarts Marianne Dees (De Schakel), Gertie Brandts
(docent ROC Nijmegen), Lisanne Veraart (taalcoördinator Rijk van Nijmegen),
Mounia el Mouden (gezondheidsmakelaar GGD), Juliana Correia da Silva
de Almeida (cursist ROC) en José Keetelaar (projectleider laaggeletterdheid
GGD) daarbij betrokken.
©JACQUELINE VAN DEN BOOM

‘Na een training van de
GGD werd het voor ons
pas veel duidelijker wat
de signalen van laaggeletterdheid zijn’,
vertelt Anneke. Vervolgstap is het bespreekbaar te maken. ‘Dat doe
je niet zomaar. Daar is
durf voor nodig’, zegt
José. ‘Maar de ervaring leert dat je mensen er echt mee
helpt. Ze kunnen eindelijk openlijk uitkomen voor iets wat
meestal al heel lang speelt.’
Autonomie
Laaggeletterdheid onderkennen is één, er iets aan doen is
twee. Ongeacht de moedertaal, iedereen die taalvaardiger
wil worden kan bij ROC Nijmegen terecht. ‘Je werkt heel
gericht aan eigen doelen die vooraf besproken zijn’, zegt
Gertie. ‘We werken in groepen met maximaal vijftien
cursisten. In de lessen gebruiken we boeken of artikelen
en nemen we je tegelijkertijd digitaal mee.’
Juliana, met Braziliaanse roots, is ervaringsdeskundig. Ze
probeert de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. ‘De
lessen zijn leuk, de klas is fijn. Ik wil de taal leren, omdat het
me autonomie geeft. Zo kan ik beter meedoen in de maatschappij.’
Is lezen lastig, schrijven moeilijk en/of rekenen een hele opgave?
ROC Nijmegen helpt om je vaardigheden te verbeteren!
Bel 024-8904024.
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.

LOTJE BRENGT DROMEN
IN EEN STROOMVERSNELLING
Lotje van Leeuwen zet zich als trainee
van de gemeente inmiddels ruim een
jaar in voor ‘Wij zijn Nijmegen’ en ‘Wij
zijn Droomstad Nijmegen’. Ze hoopt
dat zoveel mogelijk Nijmegenaren
zich aansluiten om de stad een stukje
mooier te maken.

©JACQUELINE VAN DEN BOOM

‘Wij zijn Nijmegen is een platform voor
mooie initiatieven en leuke evenementen
die in Nijmegen plaatsvinden’, vertelt Lotje.
‘Wij zijn Droomstad Nijmegen is een tool
die bewoners en organisaties daarvoor gebruiken. Op de website www.wijzijndroomstadnijmegen.nl kun je je dromen delen
om de stad leuker, leefbaarder, gezelliger,
meer verbonden te maken.’
Hartjes
Een Goffertpark zonder zwerfvuil, een club
ouders met de wens een community van
tiny houses op te zetten, een muzikale ode
aan bewoners van verpleeghuizen, alle
kinderen op de schaats in het Triavium,
beachvolleybal op de Waalkade: Droomstad Nijmegen begint steeds meer gestalte
te krijgen. Inmiddels zijn tientallen dromen
gedeeld in alle denkbare categorieën.
Lotje: ‘Alle ideeën met de ambitie mensen
te verbinden, zijn welkom. Of de droom
ook wordt waargemaakt is vers twee. Dat
hangt af van de praktische uitvoerbaarheid en de populariteit van de droom.’
Nadat je op de site je idee ingediend hebt,
het liefst voorzien van foto’s en een filmpje,
is het zaak hartjes te verzamelen, legt
Lotje uit. ‘Hoe meer, hoe beter. Dan ga ik
ermee aan de slag. Ik help je bijvoorbeeld

Teksten
Redactie wijkmanagement Dukenburg - gemeente Nijmegen
www.facebook.com/NijmegenDukenburg
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met het zoeken naar een locatie, het aanvragen van vergunningen of subsidies en
het vinden van medestanders die je droom
kunnen helpen verwezenlijken.’
Dukenburg
Of de rol van ‘dromenvanger’ Lotje goed
past? ‘Zeker weten. Ik voel me in dit werk
enorm op mijn plek, omdat Droomstad
Nijmegen zich richt op positieve dingen
en een platform is voor iedereen; iedereen
kan mee dromen en mee doen.’
Lotje ziet graag dat ook in Dukenburg
dromen werkelijkheid worden. ‘Ik ben
opgegroeid in Weezenhof en ken het
stadsdeel goed. Er is aardig wat leegstand
en dus ruimte om dromen te realiseren.
Daar probeer ik ook bewust op aan te
sturen.’

Heb je een idee of initiatief dat zorgt
voor meer ‘wij’ in Nijmegen?
Plaats het op Wij zijn Droomstad Nijmegen:
www.wijzijndroomstadnijmegen.nl.
Vragen over Wij zijn Nijmegen of
Wij zijn Droomstad Nijmegen?
Mail naar info@wijzijnnijmegen.nl

dromen over
dukenburg

*

samen aan het roer
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Agenda
Wilt u uw eenmalige of 1x per jaar voorkomende
activiteit in deze agenda kenbaar maken, mail
dan naar agenda@dedukenburger.nl
Bewoners- en wijkplatforms
• Per 1 december 2019: platform Lankforst/Malvert bestaat 15 jaar
Debat/lezing
• Van 11 tot en met 17 november: debatten en lezingen over de Nijmeegse omgevingsvisie. Huis van
de Geschiedenis Nijmegen-centrum
• Dinsdag 12 november, 20.00 uur: Hezelstraat
Kwartier. Lezing door René van Hoften. Vrij toegankelijk voor NGV-leden, niet-leden betalen € 4,00
entree en consumptie. Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39
• Woensdag 13 november, aanvang 20.00 uur: Waalweelde. Lezing over verbetering van het waterbeheer
in Indonesië. Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33
Eten
• Vrijdag 29 november, 1800-2100 uur: DUUK &
DINNER. Atrium wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39
Evenementen
• Vrijdag 8 november, 9.00 tot 16.00 uur: Klaasmarkt. Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33
• Vrijdag 8 november, 13.00 tot 16.30 uur: Activiteitenmarkt. Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39
• Dinsdagen 19 en 26 november, 10 en 17 december:
oefenen Kerstproject-Mediorenkoor. Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33
• Zaterdag 7 december, vanaf 19.00 uur: Vrijwilligersfeest in De Lindenberg-Aldenhof
Exposities
• Tot 1 februari 2020, elk weekend: expositie 450
jaar Emilia van Oranje Nassau. Kasteel Wijchen,
Wijchen-centrum
• Tot 2 februari 2020: grote Suriname-tentoonstelling. Grote Kerk, Dam, Amsterdam

De uitgebreide agenda van Dukenburg
staat op onze website
www.dedukenburger.nl
In de papieren Dukenburger staan
voortaan alleen eenmalige of 1x per
jaar voorkomende activiteiten
Bijdragen kunt u mailen naar
agenda@dedukenburger.nl
Kerkdiensten en -vieringen
Een volledig vieringenrooster staat op www.ontmoetingskerk.net en hangt voor het raam Meijhorst
70-33

Handjes gezocht
De stichting AED Dukenburg is op zoek naar vrijwilligers die zich willen
inzetten voor het controleren van de opgeroepen AED’s*) wanneer die mogelijk
zijn gebruikt en de maandelijkse controles op de kasten en AED's. Deze
controleronde kost, afhankelijk van het aantal oproepen van AED's in de wijken,
voor heel Dukenburg enkele uren in de maand. De opzet is dit met meerdere
personen te doen en in samenwerking met Lindenholt. Zodat men elkaar kan
ondersteunen bij bijvoorbeeld vakanties. Enige technische kennis is handig!
Informatie via bestuur@aeddukenburg.nl
*) Automatische Externe Defibrillator
Bestuur AED Dukenburg

Stadswinkel Dukenburg
Openingstijden: dinsdag, woensdag en vrijdag
9.00-17.00 uur in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39; alléén op afspraak via telefoonnummer
14 024 of www.nijmegen.nl of
Stip Dukenburg
Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00
uur in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39
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Met o.a. specialisaties in:
• Bekkenfysiotherapie (volwassenen en kinderen)
• Psychosomatische fysiotherapie
• Manuele therapie
• Oncologische fysiotherapie
• Geriatrische fysiotherapie
• Sportfysiotherapie
• Oedeemtherapie
• Medische fitness
• Echografie
• Orofaciale therapie
• Handtherapie
• Parkinson
• Claudicatio Intermittens
• EPTE

FY

Fysiotherapie Dukenburg

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

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

Adres

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

Redactie

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

Kom naar
de Stip!
Samen maken
we de wijk

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

Tekstcorrectie
Gon van der Werff

Foto’s

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

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

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

Drukwerk

• voor reparaties

Drukkerij Hendrix, Peer
Oplage: 13.000 stuks

• vergoeding zorgverzekeraar

Bezorging

Implantaten kunnen dé oplossing zijn!

Lid organisatie van
NederlandseTandprothetici
de Dukenburger - november 2019

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

• voor klikgebit

Tandprotheticus Peter Marsman

Correspondenten

Stichtingsbestuur

• gratis en vrijblijvend advies

BEL: 024 34 309 86

René van Berlo

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

DUKENBURG

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

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

Volgend nummer

Kopijsluiting: zondag 24 november 2019
Verspreiding: woensdag 11 december 2019

Foto voorpagina

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

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

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

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