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Op dinsdagavond 5 maart werd in de Prins 
Clausschool, in navolging van de andere 
wijken in Dukenburg, het Groenplan Du-
kenburg voor Weezenhof gepresenteerd. 
Een groot aantal betrokken bewoners van 
Weezenhof was aanwezig om de plannen te 
bekijken en zich voor te bereiden op de in-
spraakavonden een week later. 

Tijdens de inspraakavonden werden de voor-
lopige ontwerpen voor de reconstructies in de 
wijk verder toegelicht. De aanwezige bewo-
ners gaven hun mening hierover en droegen 
alternatieven aan. Naast individuele belangen 
werden er ook gezamenlijke belangen geuit. 
De gemeente heeft met deze vorm van in-
spraak als doel om de beleving en wensen van 
bewoners nog beter in te passen in haar plan-
nen voor de openbare ruimte.

Definitief ontwerp
Na deze eerste inspraaksessies worden de 
wensen van de bewoners getoetst aan de ka-
ders van het Groenplan Dukenburg. Boven-
dien wordt gekeken of er financieel alternatie-
ven haalbaar zijn; zowel in aanleg maar ook 
in beheer. De eventuele wijzigingen worden 
verwerkt in een nieuw ontwerp. Dat vervol-
gens gepresenteerd wordt tijdens de tweede 
inspraaksessies. Op deze avonden zal gemoti-
veerd worden welke keuzes er zijn gemaakt. 
Meer informatie is te vinden op de website van 

de gemeente. Ga naar uw wijk, dan Dukenburg 
en klik vervolgens op Groenplan Dukenburg.

Antwoorden
Voor de kap en herplant van de bomenrij in 
de 11e en 12e straat zijn tijdens de inspraak-
avond een aantal verdiepende vragen gesteld. 
Hierdoor bleek het nog niet mogelijk om tot 
een besluit te komen op de avond zelf. De ant-
woorden op de vragen worden met de betrok-
kenen besproken in een extra inspraakavond, 
begin april. De informatie hierover wordt via 
de pagina van Groenplan Dukenburg op de 
website van de gemeente nog bekend gemaakt. 

Reservevakken
In het gepresenteerde plan was nog een aantal 
vakken opgenomen die stonden aangeduid als 
reservevak. Inmiddels is duidelijk geworden 
dat het financieel haalbaar is om deze onder-
houdsvakken ook uit te voeren. 

Uitvoering
Nadat eind april de plannen definitief gepre-
senteerd zijn, worden ze voor de werkelijke 
uitvoering nog verder uitgewerkt. De uitvoe-
ring start in augustus van dit jaar. En is naar 
verwachting voor de kerst gereed. 

Tekst: Robert Tannemaat, projectcoördinator 
Groenplan Dukenburg. Foto: Angelique van der 
Heijden, wijkbeheerder Dukenburg

Bewoners denken mee over Groenplan in Weezenhof
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Michiel van de Loo en Rob Essers

Staddijk

De straat van de week

Straat en wijk
Staddijk is zowel de naam van een straat als 
van een wijk. De straatnaam stamt uit 1906. 
De naam Staddijk was één van de veertig 
straatnamen in Wijk G uit het raadsbesluit 
van 27 januari 1906. De wijknaam is voor 
het eerst op 30 mei 1968 door burgemeester 
en wethouders vastgesteld.

De naam Stadt-dÿck stond al vermeld op 
de kaart van Van Suchtelen & Hollandt uit 
1755. Deze weg, vroeger een dam, is door 
de stad Nijmegen verhoogd en verbeterd. 
Op de wegenlegger uit 1859 staat de naam 
Stadsdijk met de omschrijving: ‘Loopende 
nabij de Teerschesluis van de Graafsche-
weg langs den Duckenburg en vereenigt 
zich bij de brug aan de Vossendijk met den 
grooteweg van Nijmegen op Overasselt’ 
(Legger B, nr. 60).

Op verzoek van de Regenten der beide 
Weeshuizen besloot de gemeenteraad op 
17 april 1909: ‘dat de naam Vossendijk zal 
worden gedragen door den weg tusschen 
den Hatertschen weg en de grens van Over-
asselt, en die van Staddijk door den weg 
van den Graafschen weg (Teersdijk) naar 
den Vossendijk.’

De boerderij De Weezenhof, waarvoor op 
27 december 1910 bouwvergunning aan 
diezelfde regenten werd verleend, lag aan 
de Vossendijk. In verband met de aanleg 
van de wijk Weezenhof is het gedeelte 

van de Vossendijk ten westen van het Maas-
Waalkanaal volledig verdwenen. In 1970 is het 
adres Vossendijk 295 gewijzigd in Staddijk 2.

Op grond van het raadsbesluit van 1 april 1970 
begon de Staddijk weer bij de grens van Over-
asselt, maar door een grenscorrectie ligt een 
deel van de Staddijk sinds 1 januari 1984 in de 
gemeente Wijchen. Het viaduct over Rijksweg 
73 (A73) waar de Staddijk overheen loopt, ligt 
in Nijmegen.

Ook aan het andere uiteinde van de Staddijk is 
er het nodige veranderd. In de buurt van num-
mer 117 boog de weg naar het einde van het 
Grand Canal en liep vandaar over een afstand 
van circa 700 meter in een rechte lijn naar de 
Teersdijk. De Staddijk eindigde op de plaats 
van Tolhuis 7849 t/m 7871 (bouwjaar 1975).

In verband met de aanleg van de wijken Meij-
horst en Tolhuis is het laatste deel van de 
Staddijk verdwenen (raadsbesluit d.d. 13 mei 
1970). Hiervoor is de Streekweg in de plaats 

gekomen. De Staddijk eindigde sinds 1970 
bij de zogenaamde 16e staat in Meijhorst, 
maar op 5 april 1973 heeft de gemeenteraad 
besloten ook het verlengde hiervan de naam 
Staddijk te geven. De aanleg van de A73 en 
de fietstunnel naar de Berendonck heeft niet 
tot aanpassing van de naamgeving van de 
openbare ruimte geleid.

Sinds 1971 is de wijk Staddijk een van de 
negen wijken in het stadsdeel Dukenburg. 
In het noorden grenst de wijk aan de spoor-
lijn Tilburg - ’s-Hertogenbosch - Nijmegen. 
Het woonwagencentrum Teersdijk met 
de Tolboekstraat, Tolgeldstraat, Tolgrens-
straat, Tolhekstraat, Tolrechtstraat en Tol-
wachterstraat ligt in de wijk Staddijk. Het 
grootste deel van de wijk wordt gevormd 
door Stadspark Staddijk, waarvan de naam 
op 20 mei 1975 door burgemeester en wet-
houders is vastgesteld.

In het uiterste zuiden grenst de wijk Stad-
dijk aan de woonplaatsen Overasselt en 
Malden. De Stadbroekseweg die in beeld 
is als locatie voor zorgwoningen (Skaeve 
Huse), ligt in de wijk Staddijk. Deze zijweg 
van de Staddijk ligt in het gebied dat door 
een wijziging van de gemeentegrens per 1 
juli 1980 is overgegaan naar de gemeente 
Nijmegen. Sinds het raadsbesluit van 4 april 
1984 zijn de grenzen van de wijk Staddijk 
niet meer gewijzigd.

Tekst: Rob Essers
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Jongerencentrum Staddijk
Je vindt aan Staddijk meer sportverenigin-
gen dan woonhuizen. Twee voetbalclubs, 
Oranje Blauw en DVE-Trajanus, rugbyclub 
the Wasps, hockeyvereniging HCQZ, korf-
balvereniging Keizer Karel, tennisvereniging 
Smash 70, roadrunnersclub MIEP. Verder is 
er nog een hondensportvereniging, kun je er 
handboogschieten en heeft ook scoutinggroep 
de Bevers er een thuis gevonden. Tussen al die 
sportieve bedrijvigheid, in een oude boerderij 
bij het stadspark op nummer 41, zit Jongeren-
centrum Staddijk. Jc Staddijk heeft als motto 
voor en door jongeren. Ze kunnen er hun ei-
gen activiteiten en ideeën bedenken en uit-
voeren. Er is een concertzaal, een dansruimte, 
een café en een Marokkaans theehuis. In die 
ruimte praat ik met Marcel Janssen, 49 jaar en 
directeur, en Wil van Cleef, 62 jaar en onder 
andere beheerder van het centrum. Wil: ‘Het 
is in 1980 begonnen als DUJAK hier vlakbij 
op nummer 37. Ook een boerderij. Die is ech-
ter afgebrand en daarna gesloopt. Dit was al 
een wijkcentrum. Ik was actief in de wijk en 
kende zodoende het jongerencentrum en werd 
in 1989 gevraagd hier aan de slag te gaan.’ In 
eerste instantie richtte Jc Staddijk zich op jon-
geren uit Dukenburg. Dat veranderde, Jc Stad-
dijk kreeg een stedelijke functie, maar ook de 
doelstelling veranderde. Marcel: ‘Begin jaren 
negentig moest er flink bezuinigd worden op 
jongerenwerk. Toen veranderde ook de manier 
waarop er met jongeren gewerkt werd. De be-
hoeftes van de jongeren zelf kwamen centraal 
te staan. Het motto werd voor en door jonge-
ren. Wij zijn geen poppodium zoals Doorn-
roosje. Muziek is hier een middel geworden 

om iets te bereiken, geen doel op zich. Wij 
geven bandjes de gelegenheid hier voor het 
eerst op te treden, dat hoeft ook helemaal geen 
volle bak te zijn. Wil: ‘Bij concerten werken 
hier twee, soms drie beroepskrachten. Hun 
voornaamste taak is de jongeren te coachen die 
hier op zo’n avond werken. Licht, geluid, bar, 
publiciteit; jongeren moeten zich hier kunnen 
ontwikkelen.’

Meijhorst
In het voorjaar van 2008 waren er problemen 
met groepen jongeren in Meijhorst. De jon-
gerenboerderij was een half jaar eerder afge-
brand en voor de groep van 18 jaar en ouder 
was geen plek meer. Marcel: ‘Al vóórdat die 
problemen ontstonden, waren we bezig om 
die groep naar hier te bewegen. Het theehuis 
is daar het directe gevolg van. We krijgen hier 
veel jongeren met een bepaalde problematiek. 
De crisis heeft dat versterkt. Veel jongeren met 
nauwelijks een opleiding, weinig kans op een 
baan, huisvesting een ramp, kortom weinig 
perspectief en niks om over te dromen; die 
jongeren moeten hier leuk en goed bezig kun-
nen zijn. Voor veel jongeren is dit een tweede 
thuis. Het is niet per ongeluk dat Op Jezelf óók 
hier in dit pand zit.’ Op Jezelf is een samen-
werkingsverband van Iriszorg, Tandem en Het 
Inter-lokaal en richt zich op jongeren van 18 
tot 25 jaar in Dukenburg en Lindenholt. Samen 
met de jongere wordt er gewerkt aan het ver-
beteren van zijn of haar situatie op gebied van 
huisvesting, financiën, gezin, sociaal functio-
neren, gezondheid, opleiding en wat daar al-
lemaal mee samenhangt. Marcel: ‘Op Jezelf is 
heel laagdrempelig. Er worden nu zo’n zestig 
jongeren, uit vooral Meijhorst, geholpen, maar 
het zouden er veel meer kunnen zijn.’ 

De jongerencultuur is veel diverser geworden. 
Wil: ‘Rock, dance, dub, hip-hop met allerlei 
substromingen, er is een skatescene, het is di-
verser, maar niet veel anders: jongeren blijven 
op zoek naar een eigen plek in de samenle-

ving.’ Marcel: ‘Je kunt het werk hier in drie 
fasen verdelen. Het begint met contact krijgen 
met de jongere, daarna activeren en tenslotte 
maatschappelijk participeren. Bij de een gaat 
dat wat sneller dan bij de ander. Er lopen nu 
zestig vrijwilligers rond. Er is een redelijke 
doorstroming. Als ik kijk naar de mensen die 
hier nog niet zo lang geleden het licht en ge-
luid deden, zijn er toch maar mooi vier naar 
een betaalde baan doorgestroomd, waarvan 
er eentje nu met Kyteman rondtoert. Als ik 
op een festival in de omgeving rondloop, zie 
ik altijd heel veel mensen die vroeger ooit bij 
Staddijk begonnen zijn.’

Marcel: ‘Er zijn vergevorderde plannen dat de 
drie organisaties die zich nu met jongerenwerk 
in Dukenburg bezighouden, dit nóg meer sa-
men gaan doen.’ En daarover meer in een vol-
gend nummer van de Dukenburger.

Boerderij Weezenhof
Na het jongerencentrum gaan we verder in zui-
delijke richting, steken de Van Boetbergweg 
over en laten de wijk Weezenhof links liggen. 

Marcel Janssen en Collin Burgemeestre Wil van Cleef
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De weg maakt een scherpe bocht naar rechts 
bij de boerderij waar de eerder genoemde wijk 
haar naam aan te danken heeft. De boerderij 
is gebouwd in 1911 door Stichting de beide 
Weeshuizen. Die stichting is er dankzij Stijn 
Buys, die in de zestiende eeuw haar nalaten-
schap doneerde voor weeshuizen voor jongens 
en meisjes uit Nijmegen. De boerderij wordt 
vanaf het allereerste begin bewoond door de 
familie Kokke. Inmiddels de derde generatie. 
Men moest veel grond afstaan toen de Wee-
zenhof gebouwd werd en verder boeren was 
geen optie meer. Er waren even plannen om 
dan maar naar Nieuw-Zeeland te emigreren, 
maar het werd een tuincentrum. Tot 2000. Nu 
worden er bomen en planten gekweekt.

Kaasboerderij 
De weg vervolgend steken we de Stadbroekse-
weg over, waar de Skaeve Huse gepland zijn, 
en de A73. Meteen rechts ligt kaasboerderij de 
Diervoort. In de winkel worden we ontvangen 
door de enthousiaste boer, Theo Hopman, en 
nemen plaats in de ruime keuken. Theo: ‘Mijn 
opa is in 1930 hier komen wonen en is het gaan 
pachten. Toen was het adres Vossendijk 200, 
Hatert. Nu is het Wijchen, al staat één schuur 
weer op grond van de gemeente Heumen. Een 
soort drielandenpunt dus.’ Opa Piet Hopman 
had een gemengd bedrijf, zoals alle boeren 
in de omgeving. Kippen, varkens, bouwland. 
Hij had twee kinderen, waarvan de oudste de 
boerderij in het midden van de jaren zestig 
overnam. Theo: ‘Ik was toen nét geboren. In 
1964. Als eerste deed-ie alle varkens weg. Te 
arbeidsintensief. Je moest als boer gaan spe-
cialiseren en efficiënter werken.’ Theo was 
de oudste in een gezin van zes kinderen. De 
boerderij voelde als een hobby en dat straalt 
hij ook uit. Maar er is méér voor nodig. Theo: 

‘Er komt niks aanwaaien, je moet ook onder-
nemingszin hebben, doorzettingsvermogen en 
een goede vrouw treffen.’ Dat werd Ine. Hij 
leerde haar kennen bij de paardenrijvereniging 
in Overasselt. Ze kwam ook van een boerde-
rij en zat op de hogere agrarische school. Ze 
hebben drie kinderen. Een tweeling, jongen en 
meisje van 18, en nog een zoon van 14. 

Theo: ‘In 1987 ben ik eerst met mijn vader een 
maatschap aangegaan en tien jaar later heb ik 
het overgenomen. Toen zijn we ook begonnen 
met kaasmaken en de landwinkel. Het is een 
heel samenspel. De negentig koeien geven de 
melk, de helft wordt kaas en de rest gaat naar 
de fabriek. Verder verbouw ik maïs, winter-
gerst, bonen, dat soort dingen.’

Om 5 uur begint de dag met het melken van de 
koeien. Zijn 14-jarige zoon helpt mee. Daarna 
wordt er gedoucht, ontbeten en de kinderen 
gaan naar school. Ine begint met het op orde 
brengen van de winkel, het kaasmaken, en 
Theo gaat verder met al het denkbare werk op 
een boerderij, waarbij geen enkele dag hetzelf-
de is. Om 17.15 uur sluit de winkel en moet 
er weer gemolken worden. Dan helpt ook de 
18-jarige zoon mee. Om 20 uur zit het er op. 
Zes dagen in de week, alleen op zondag ietsje 
minder. Vakantie zit er niet in. Ze zijn één keer 
met zijn vijven weggeweest. Naar Frankrijk. 
Vijf hele dagen. 

Skaeve Huse
Het is een rustig gebied rondom de Diervoort. 
Men recreëert er graag. Overdag. Theo: ‘Maar 
veel mensen hebben geen flauw idee wat hier 
allemaal gebeurt als het donker is. Zie je die 
auto daar achter?’ Theo wijst uit het raam naar 
buiten, richting bos. ‘Vaak gebeurt het dat men 

hier komt joyriden. Stoppen ze daarginds. 
Daar wordt ook handel gedreven. Je wilt het 
niet weten. Overdag gezellige dagjesmensen, 
maar in de avond komt het gespuis. Kijk, wij 
hebben geleerd daar mee te leven, maar het 
moet niet erger worden. Dat gebeurt dus op een 
paar honderd meter van waar die Skaeve Huse 
moeten komen. Hier tegenover wordt een huis 
verhuurd aan jongeren die met justitie in aan-
raking zijn geweest. Ook al randfiguren dus. 
En dan die Skaeve Huse er ook nog bij? Als 
mijn dochter ’s avonds uit de stad komt, moet 
ze er langsfietsen. Laat het maar een weiland 
blijven. Ik pacht het nu van de gemeente, maar 
daar gaat het niet om. Stel, ik had een normaal 
boerenbedrijf. Met varkens bijvoorbeeld. Geef 
mij acht van die Skaeve Huse-mensen, ik be-
geleid ze en zet ze aan het werk hier. Maar nu 
weet je niet wat er op je af komt. Een tijdje ge-
leden woonde hier een zwerver in het bos. Hij 
sliep in een van die schuttersputjes, overge-
bleven uit de Tweede Wereldoorlog. Overdag 
ging hij hier tegenover het huis zitten. Op de 
dijk, tegenover de voordeur. Hij spoorde niet 
helemaal. Hoorde vreemde stemmen in zijn 
hoofd. Hij deed niks, hij zat daar maar. Echter, 
ik voel me daar niet prettig bij. Niemand hier. 
Dat gaat met die Huse weer gebeuren, ben ik 
bang.’

Toekomst
Theo heeft grootse plannen voor de toekomst. 
Daar worden ook zijn kinderen nauw bij be-
trokken. Het heeft alles te maken met het na-
tuurgebied rondom de Hatertse en Overasseltse 
Vennen. Daarvoor, maar voor alle verdere in-
formatie over de Diervoort: www.diervoort.nl

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Jacqueline van den Boom

Theo Hopman
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‘Het zijn aparte mensen, vervreemd van 
de samenleving, maar je krijgt er sympa-
thie voor.’ Dat zegt Matthijs Verbeek die 
de mensen kent voor wie de zorgwoningen 
(Skaeve Huse) bij Weezenhof bestemd zijn.

Verbeek is in dienst van het RIBW, een instel-
ling die mensen met een psychiatrische aan-
doening ondersteunt. Hij is onder meer werk-
zaam in de NuNN (Nachtopvang uit Noodzaak 
Nijmegen) in de In de Betouwstraat. Dat is een 
nachtopvang voor dak- en thuisloze mannen 
vanaf 18 jaar. Het bijzondere aan de NuNN 
is dat de mannen die gebruikmaken van de 
voorziening de opvang zelf beheren. Verbeek 
ondersteunt hen en de vrijwilligers die daar 
werken. Hij doet dat nu 12½ jaar. Hij onder-
steunt ook de bewoners van Bloemenheuvel 
in Weurt, een huis voor oudere daklozen met 
versleten lichamen. Daarnaast is hij woonbe-
geleider van reguliere RIBW-klanten. Verbeek 
is nauw betrokken bij de plannen voor de rea-
lisatie van de zorgwoningen aan de Stadbroek-
seweg.

Organisatie
‘De zorgwoningen zijn een samenwerkings-
verband van de gemeente Nijmegen, woning-
bouwstichting De Gemeenschap en woning-
corporatie WoonGenoot, IrisZorg en RIBW’, 
vertelt Verbeek. ‘Ik bemoei me met name 
met de zorg voor deze mensen. RIBW doet 
straks de dagelijkse begeleiding. IrisZorg doet 
de specialistische hulp en het budgetbeheer. 
Er komen acht woonunits die los van elkaar 
staan. Daar komen acht mensen te wonen die 
al jaren in de hulpverlening bekend zijn, met 
wie al heel veel geprobeerd is. Ze hebben vaak 
gedragsproblemen, soms in combinatie met 
een verslavingsprobleem. Deze mensen kun-
nen niet in een groep gedijen. Ze kiezen dan 
vaak om buiten te slapen in plaats van gek te 
worden in een groep.’

‘Door de zorgwoningen kunnen de cliënten 
stapjes zetten in hun ontwikkeling. Snel terug 
naar een woonwijk zal niet lukken. De maat-
schappelijk druke is daar te hoog. Ze worden 
doodongelukkig en vallen terug in oude patro-
nen. De groep kun je in tweeën splitsen: voor 
een deel zijn de zorgwoningen het hoogst haal-

Toekomstige bewoners van de Skaeve Huse

Hulpverlener Matthijs Verbeek: 
‘Het zijn bijzondere mensen’

bare. Ik hoop wel dat er ook mensen komen 
die uiteindelijk wel de stap naar sociale huur-
woningen kunnen maken.’

Paradijsvogels
‘In al de jaren dat ik werk met daklozen is dit 
de groep die heel dicht bij me staat. Het zijn 
bijzondere mensen waarvoor we wel eens de 
term paradijsvogels gebruiken. Het zijn aparte 
mensen, vervreemd van de samenleving, maar 
je krijgt er sympathie voor. Denk aan sommige 
mensen in de tv-programma’s Man bijt hond 
en Showroom. Ik zie deze groep al 12½ jaar 
rondlopen. Ze kunnen nergens terecht en daar 
baal ik van. Iedereen verdient een plekje om 
zich thuis te voelen. Het zijn uitgesproken in-
dividuen. Ik ken iemand die bijvoorbeeld tien 
tot twintig gedichten per dag schrijft en ver-
koopt. Hij beleeft zijn leven vanuit zijn gedich-
ten. Een ander zoekt oude kaarten. Die trekt hij 
over en gaat kijken hoe het in het echt is. Een 
ander heeft achttien jaar in het bos gewoond. 
De meesten hebben van die aparte dingetjes. 
Ik ben aan hen gehecht geraakt, zeg ik eerlijk, 
maar natuurlijk kijk ik gewoon professioneel 
naar deze groep.’

Spijtig
‘Ik snap de angst van bewoners. Onbekend-
heid maakt bang. Maar ik vind het wel heel 
spijtig dat er  termen zijn gebruikt of nog wor-
den gebruikt als aso-woningen, overlastgevers 
et cetera. Dat zijn sowieso de verkeerde ter-
men. Aan de Stadbroekseweg komt niet dat 
soort mensen te wonen. Het is jammer dat we 
er klaarblijkelijk in het begin niet in geslaagd 
zijn duidelijk te maken over wie we het heb-
ben. Aan de Stadbroekseweg komen geen 
overlastgevers. Er komen mensen te wonen 
die daar hun eigen leven willen leiden, zonder 
anderen tot last te zijn. We houden ons heel 
strikt aan deze doelgroep. Daar wijken we niet 
vanaf omdat ze nergens anders kunnen aanha-
ken. Het is voor deze doelgroep! Dat moet ge-
woon slagen. Daarom komt er ook een goede 
evaluatie. Als het een fiasco wordt - iets waar 
we zeker geen rekening mee houden - zullen 
we de eerste zijn die de stekker eruit trekken.’

Tekst: René van Berlo
Foto: Ger Neijenhuyzen

De gemeente Nijmegen wil Skaeve Huse 
bouwen aan de Stadbroekseweg, tussen 
Weezenhof en de A73. Ze zijn bestemd 
voor individualisten van boven de 40 die 
professionele begeleiding krijgen. Er ko-
men acht eenvoudige woningen. Daar-
naast komt er een unit voor begeleiders.

De aankondiging van de gemeente heeft 
veel emoties losgemaakt. Veel Weezen-
hoffers verwachten dat de bewoners van 
de Skaeve Huse overlast zullen veroor-
zaken. Ze zijn vooral bang voor de vei-
ligheid van hun kinderen. Wat opvalt is 
dat in de discussie vaak gezegd wordt 
wat deze nieuwe bewoners níet zijn 
(‘Het zijn geen kinderverkrachters’), 
maar nauwelijks duidelijk wordt wat ze 
wel zijn. Bijgaand artikel voorziet hope-
lijk in die leemte.

Actuele ontwikkelingen rond de Skaeve 
Huse zijn te volgen op www.nijmegen.nl 
en www.weezenhofcentraal.nl
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Mijn huisdier
Oranjegevoel 
Toen ik nog volop droomde van een toekomst 
in mijn eigen land was ik student in de voor-
malige Sovjet-Unie, waar de perestrojka van 
de inmiddels bejaarde Gorbatsjov zegevierde 
en de poorten tussen het toen hermetisch van 
elkaar afgesloten Oosten en Westen open-
gingen. 
Op een dag keek ik op tv naar een documen-
taire over het Koninkrijk der Nederlanden. De 
kleurrijke tulpen, groene weilanden, koeien 
en… Kortom, het gedicht van Marsman Den-
kend aan Holland werd in beeld gebracht. 
Het opvallendste item voor mij was het stukje 
over de koningin. Een aardig ogende, mooie 
vrouw die met een beeldhouwwerk bezig was. 
Als jonge antimonarchist, die altijd dacht dat 
het blauwe bloed niets kon, vond ik dat zeer 
bijzonder.
De tijd verstreek. De wereldwijde onbalans 
leverde enorme welvaart voor een klein deel 
van de wereld, terwijl het andere deel vlamde 
in de branden van oorlog, vlucht en honger. 
De toekomstdromen die ik had werden mij 
ontnomen. De machteloze overlever in mij 
begon een nieuw land te zoeken.
Halverwege mijn zoektocht naar een veilig 
land kwam ik de mogelijkheid Nederland 
tegen. Jawel, geen melk en honing maar 
Beatrix was medebepaler dat ik nu een Ne-
derlander ben. Haar onderdaan! 
Ik blijf een republikein. Maar ik heb liever 
hare majesteit dan al die Poetins, Sarkozy’s, 
Katsavs en Ahmadinejads… Haar man, wijlen 
prins Claus, was mijn favoriet. Niet alleen de 
afstand, maar ook zijn naam maakte het mij 
makkelijk om mijn kinderen naar een protes-
tants-christelijke basisschool te sturen die zijn 
naam draagt. 
Het is alom bekend dat zelfs in de beste fa-
milies rotte appels voorkomen. De verhalen 
rondom de koninklijke familie zullen verteld 
blijven worden. Maar de verbindende rol die 
zij in dit land van diversiteit spelen is zeer 
essentieel. 
In december 2007 ontmoette ik prins Wil-
lem Alexander in de Amsterdamse Nieuwe 
Kerk waar straks op 30 april zijn inhuldiging 
plaatsvindt. Hij wilde mij, die bij de opening 
van expositie Verborgen Afghanistan sprak, 
spreken. Aardige kerel!
Ik zou graag willen dat zijn kersttoespraken 
net zo warm en geëngageerd zijn als die van 
zijn moeder. Zou de appel niet ver dan de 
boom vallen? Dit land heeft dat hard nodig. 

Qader Shafiq  (Foto: Lilia Volkova)

Toen de eerste nummers van de Duken-
burger verschenen, was Brian een jaar of 
twaalf. Dit wijkblad heeft intussen de vijfde 
jaargang afgerond en in die vijf jaar is meer 
dan één hobby bijzonder met Brian meege-
groeid. 

Het begon met een gele kanariepiet. Piet, die 
de jonge Meijhorstenaar zorgzaam huisvestte 
en verzorgde. Langzamerhand kwamen er 
meerdere kanaries bij. Samen met een koppel-
tje putters en een tweetal parkietachtigen - een 
rose en een blauwe Bourke - houdt Brian in 
kleinere kooien en in een ruime, door hem zelf 
getimmerde vogelkooi, zeker dertig vogels. 
Sommige koppeltjes leggen eitjes en broeden 
die uit en dat betekent dat er af en toe een vo-
geltje verkocht kan worden. Bij het kweken 
wordt een kweekregistratieboek bijgehouden 
dat te verkrijgen is via www.vogelhobbyshop.
nl. Bijzondere kanarieachtigen zijn de Crested 
en de Glosters. Deze soorten zijn niet gewoon 

knalgeel zoals we de kanarie het beste ken-
nen. Ze hebben een verenkleed dat gaat van 
wit, beetje geel tot beigebruin, waarbij som-
mige ook nog eens een bijzondere kuif op hun 
kopje dragen. Zingen doen ze allemaal, de één 
nog vrolijker dan de ander. Ooit scharrelden er 
onder in de vogelkooi wat kwartels rond, maar 
die bleken toch een gevaar te zijn voor de ka-
nariejonkies. De Eerste Nijmeegse Vogel Ver-
eniging, die geregeld tentoonstellingen houdt 
in Wijkcentrum Dukenburg, telt Brian als één 
van de jongste leden. Hij heeft er leuke con-
tacten met andere vogelvrienden en voor een 
nieuwe website leverde Brians vader het ont-
werp: www.envv.eu. Brians moeder weet van 
de vogels en hun (eigen)aardigheden intussen 
ook heel veel af… Tenslotte heeft Brian nog 
een hobby waar veel tijd in gaat zitten: voet-
ballen!

Tekst: Hette Morriën
Foto’s: Peter Saras

Brian
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Het is nu lente, maar op een dag in de twee-
de helft van maart viel er nog volop natte 
sneeuw toen de redactie van de Dukenbur-
ger te gast was bij Michel Hendriks. Michel 
is eigenaar van Boeketterie Meijhorst, de 
bloemenkiosk aan de 15de straat in Meij-
horst. 

Opvallend is het logo van het bedrijf, het lie-
veheersbeestje, dat terug te vinden is op het 
briefpapier, de stickers, de bestelbus en als 
magneetjes op het mededelingenbord. Michel 
vindt het gewoon een lief, mooi en nuttig dier-
tje en hanteert dit logo, nog voordat het lan-
delijk bekend werd als logo van de Stichting 
Tegen Zinloos Geweld.

Ontstaan van dit bedrijf
In 1972 - toen de naastgelegen wijk Tolhuis 
net gebouwd werd - begon Michels vader op 
de huidige plek een kleine bloemenkiosk. Ze-
ven jaar later nam Michel als 17-jarige deze 
zaak over. Daarvoor hielp hij zijn vader wel-
eens mee met diens groentehandel en de ver-
koop van bloemen aan de deur. Met groente 
had Michel niet zo veel, maar het werken met 
bloemen en planten werd een soort virus. Nog 
steeds vindt hij het prachtig om te werken met 
natuurlijke dingen, met alles wat groeit en 
bloeit en het wroeten in de grond. Op de eerste 
plaats vindt Michel het persoonlijk contact met 
zijn klanten het prettigst!

Keihard werken
Een eigen bedrijf runnen is tegenwoordig niet 
eenvoudig, maar Michel probeert zijn produc-
ten zó te brengen dat klanten belangstelling 
blijven houden. Zo staat hij bekend om zijn 
prachtige boeketten van goede kwaliteit met 
bijzondere bloemen en om de verkoop van los-
se bloemen. Bij de bijzondere bloemen noemt 
hij de speciale soorten rozen, de heliconia’s en 
de protea’s.

‘Een bloemetje blijft erbij horen!’

Michel heeft het idee dat mensen bloemen en 
planten op het ogenblik minder voor zichzelf 
kopen, maar bij een verjaardag, jubileum of 
uitvaart bij voorbeeld hoort nog steeds een 
bloemetje. 
Bloemen en planten blijven een luxe product, 
hoewel het btw-tarief daarvoor nog steeds het 
lage 6 procent is, waarbij Nederland nog vrij 
goedkoop daarin is. Zijn klantenkring noemt 
hij heel divers, klanten die uitgebreide boe-

ketten kopen tot zo maar een losse (speciale) 
bloem.
Tweemaal per week gaat Michel met een col-
lega naar de landelijke veiling in Aalsmeer om 
inkopen te doen. Met zelf klokken kopen zij 
daar regelmatig weer nieuwe producten. Ook 
verzorgen zijn vaste medewerkster Manuela 
en hijzelf enkele keren per jaar – zoals rondom 
Kerstmis, Pasen en de herfst – een cursus in 
bloemschikken voor maximaal 20 belangstel-
lenden in een ruimte van een nabijgelegen flat. 
Daarvoor kan men zich opgeven via de e-mail 
winkel@boeketteriemeyhorst.nl of in de win-
kel zelf natuurlijk. (N.B. Kosten daarvoor zijn 
35 euro per persoon, maar dat is dan wel in-
clusief alle materiaal, terwijl de zelfgemaakte 
creaties dan meegenomen mogen worden.)

Tekst: Peter van Kraaij
Foto’s: Jacqueline van den Boom

Manuela en Michel
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Meeke Mutter groeide op in de Weezenhof. 
In de gymzaal bij het winkelcentrum kreeg 
zij, acht jaar jong, haar eerste balletlessen 
van Marie-Louise Slagtman. Meeke was 
lenig en getalenteerd. Ze stopte met ballet 
toen ze ging studeren en ze begon met atle-
tiek. Ze bleef van dansen dromen.

New York City here I come
Na de heao en universiteit begon Meeke op 
haar dertigste weer met ballet en moderne 
dans. Vier jaar later mocht ze vanwege haar 
leeftijd géén auditie doen voor de Docentenop-
leiding van de Rotterdamse Dansacademie. Ze 
had een sterk danslijf, maar kon dit niet laten 
zien. Nu zegt ze: ‘Laat je nooit door je leeftijd 
weerhouden om dat te doen wat je wilt doen.’ 
Ze dacht: ‘Ik wil niet oud worden en denken: 
had ik maar.’ En daar ging ze op haar acht-

endertigste naar New York City om weer te 
studeren: dans! Daar staat ze nu tussen profes-
sionals van grote dance companies. Ze krijgt 
les van ex-dansers van het New York City Bal-
let en dat gaat heel goed. Het is pittig, maar 
Meeke ‘jumps like crazy’. Ze is zelfs gevraagd 
om les te geven aan de school waar ze studeert, 
de oudste en gerenommeerde balletschool van 
NYC. Wie weet wat de toekomst gaat brengen.

Geen hokjesdenken
Meeke had eerder nooit kunnen denken dat 
ze naar NYC zou gaan om haar oude passie 
weer op te pakken: een workshop van drie we-
ken werd een opleiding van een aantal jaren. 
In NYC is er niemand die naar haar leeftijd 
vraagt. In Nederland juist wel: hoe oud ben 
je en wat is je opleiding? Meeke denkt dat 
voor mensen met meerdere talenten dit hok-

jesdenken een beperking is. In NYC zijn veel 
kunstenaars en professionals die verschillende 
dingen tegelijk doen. Het mooie is dat dit niet 
als nadeel wordt gezien, maar juist wordt om-
armd. Aan kunstenares Meeke geeft dit een be-
paalde vrijheid. Want naast dansen, schildert 
ze en zingt ze. 

Meer passie en hobby
Het schilderen begon in 1998 en het is nu al 
jaren haar professionele bezigheid en andere 
grote passie. Haar werken gaan voornamelijk 
over dansen/beweging. Het werk is abstract 
figuratief, kleurrijk, elegant, dynamisch, soms 
zijn het aquarellen. Meeke begon abstract, 
maar toen ze geen mooie dansposter kon vin-
den, besloot ze zelf ‘dans’ aan te brengen in 
haar werken. Ze heeft inmiddels een prachtige 
groei doorgemaakt. Dit geldt eveneens voor 
haar zang; een niet te verwaarlozen liefhebbe-
rij. Haar voorkeur bij het zingen gaat uit naar 
old jazz-standards. Ze heeft een aantal jaren 
training achter de rug, met enkele optredens.

Tv-programma
Meeke vervolgt haar verhaal: ‘In september 
2012 was ik uitgenodigd voor deelname aan 
een documentaire over onze lagere school, de 
Samenspel in de Weezenhof. Ik werd geïnter-
viewd over mijn leven van toen en van nu, sa-
men met enkele andere oud-klasgenoten. De 
documentaire wordt in mei 2013 bij de VPRO 
uitgezonden en heet waarschijnlijk De mooiste 
jongen van de klas. Er was meteen een reünie 
bij het grasveldje bij de 80e straat. Het was heel 
fijn om iedereen weer te zien. Ik vind het bij-
zonder dat de gymzaal bij het winkelcentrum 
in de Weezenhof er nog is. Daar is het allemaal 
begonnen. Mijn moeder woont ook nog in het-
zelfde huis als vroeger.’ 

Volg je hart
Tenslotte: ‘Ik heb zo vaak gehoord: “Meid, je 
bent gek, waarom doe je dit, weer studeren in 
NYC? Je carrière opgeven. Doe normaal!” Ty-
pisch Nederlands. Het geluk dat ik er uit put, 
is het allemaal waard. De vele opofferingen 
die van je gevraagd worden, want New York 
is geen gemakkelijke stad om in te wonen. Het 
heeft me heel veel werk gekost om alles te re-
gelen, om uit te zoeken wat de mogelijkheden 
zijn, als student weer in een klein kamertje 
te moeten wonen en te overleven. De Ame-
rikaanse actrice Shirley Mclaine schreef in 
één van haar boeken dat ze op haar veertigste 
weer begonnen was met dansen. Toen ik dat 
las dacht ik: “Als zij het kan, kan ik het ook.”’ 
Meer weten over het werk van Meeke: www.
meekemutter.com of info@meekemutter.com

Tekst: Hette Morriën
Foto: Jacqueline van den Boom

Meeke jumps like crazy
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Voor nog meer oldtimers was uw redacteur 
bij de familie Van Aalst in Zwanenveld. Ri-
chard en zijn vrouw Jolanda hebben een 
Amerikaanse, een Pontiac Catalina, terwijl 
hun zoon Raymondo een Lincoln Mercury 
Grand Marquis bezit, ook Amerikaans. 
Jolanda heeft eigenlijk niets met (Ameri-
kaanse) auto’s, maar vindt de liefhebberij 
van haar man prima zolang er maar geen 
rode bekleding in zit. Zoiets haalt de waar-
digheid van de auto naar beneden, is haar 
mening.

Waarom zo’n auto?
Zowel Richard als Raymondo zijn gek op 
Amerikaanse auto’s, vinden deze gewoon 
mooi, lekker groot, indrukwekkend en met 
veel chroom. Het zijn verre van standaard au-
to’s. De Pontiac is zeven jaar geleden van een 
oude bekende van Richard gekocht. Deze im-

‘Als er maar geen rode bekleding in zit!’
porteerde als hobby zulke auto’s rechtstreeks 
uit Amerika. De auto is van 1973 (uit Califor-
nië) en in prima staat gekocht, ook met de ori-
ginele kleur, lichtgroen met een wit vinyl dak 
(het is echter geen cabriolet, want het vinyl zit 
over het metaal gespannen). Richard heeft het 
idee dat deze uitvoering (vierdeurs) uniek is in 
Nederland. De Lincoln is van 1980 en vanuit 
België geïmporteerd. Hiervan is destijds wel 
het motorblok geheel gereviseerd. Oorspron-
kelijk was deze auto een oude volgauto uit een 
rouwstoet. Het is ook een bijzonder chique 
auto, zwart met grijs, en opvallend zijn de ver-
ticale lichtbalkjes in de carrosserie tussen de 
voor- en achterdeuren.
Richard en Raymondo sleutelen zelf niet aan 
hun auto; ze houden het bij het normale klein 
onderhoud.

Gebruik
In het gebruik van de auto’s zit nogal verschil 
tussen vader en zoon. Richard gebruikt zijn 
auto veelal in de zomerperiode (daarbuiten 
staat deze in de garage), terwijl de auto van 
Raymondo elke dag op de weg zit, ook voor 
het woon-werkverkeer. Beiden zijn wel zuinig 
op hun auto, maar niet overdreven. Bij het par-
keren bij voorbeeld wordt er wel op gelet dat 
ze een beetje ruim staan om geen schade ‘uit 
te lokken’.
De auto’s worden absoluut niet uitgeleend of 
verhuurd. De Pontiac is wel al eens gebruikt 
bij gala’s voor afgestudeerden van school, 
maar dan wel met Richard als chauffeur. De 
Lincoln is onlangs nog de trouwauto geweest 
van een zus van Raymondo.
Duur zijn de auto’s eigenlijk niet, behalve in 
het benzineverbruik: de Pontiac rijdt ongeveer 
1 op 4 en de Lincoln 1 op 6. Onderdelen zijn 

vrij gemakkelijk te koop en betaalbaar. Ri-
chard geeft ook aan, dat de auto’s sterk zijn; 
bij normaal rijden (zo’n 110 kilometer per uur 
maximaal) gaat er gewoon weinig of niets aan 
kapot.
Af en toe gaan beide eigenaars ook naar een 
meeting van Amerikaanse oldtimers. Dat zijn 
een soort Amerikaanse dagen met muziek en 
stands waarop men elkaars auto kan bekijken 
en erover kan praten. Zo’n meeting van USA-
Cars was er ook in de regio Nijmegen, maar 
lijkt dit jaar niet door te gaan. Het waarom 
weet Richard niet.

Tekst: Peter van Kraaij
Foto’s: Jacqueline van den Boom

Richard

Raymondo
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Seniorensport Gratis spreekuur voor een 
gezonde zwangerschap
‘Als het maar gezond is.’ Die hoop spreken 
ouders vaak uit als het gaat om hun nog on-
geboren kindje. Toch hoeft het niet bij hoop 
alleen te blijven, want als ouder kun je zelf 
ook invloed uitoefenen. Tijdens het kinder-
wensspreekuur, dat op 1 april in Dukenburg 
en Lindenholt van start is gegaan, kunnen 
toekomstige moeders (gratis) een medische 
check up laten doen en advies krijgen over 
een gezonde zwangerschap. Ook de part-
ners zijn welkom!

Om zoveel mogelijk bij te dragen aan de ge-
zondheid van hun kind, is het belangrijk dat 
(aanstaande) ouders weten hoe zij de zwanger-
schap zo gezond mogelijk kunnen starten. Met 
welke risico’s moeten zij rekening houden bij 
de zwangerschap? Wat moet je bijvoorbeeld 
juist wel of niet doen als je diabetes hebt of 
als je partner rookt? Het kan ook zijn dat je 
erfelijke aandoeningen hebt die mogelijk van 
invloed zijn. Aandoeningen waarvan je mis-
schien nog niet eens weet dat je ze hebt.

De eerste twaalf weken
Veel problemen tijdens de zwangerschap en 
mogelijk in het latere leven van het kind, wor-
den veroorzaakt tijdens de eerste twaalf weken 
van de zwangerschap: bij de aanleg van het 
embryo en de placenta. Een gezonde start is 
dus van groot belang. Het voorkómen van deze 
problemen is dan al niet meer mogelijk. Van-
daar dat het kinderwensspreekuur zich richt op 
de fase voorafgaand aan de zwangerschap.  

Het kinderwensspreekuur wordt verzorgd door 
een verloskundige of door de huisarts. De toe-
komstige moeder wordt gescreend op onder 
meer bloeddruk, overgewicht, chronische en 
erfelijke aandoeningen die mogelijk van in-
vloed zijn op het kind. Daarnaast bekijkt zij 
of er leefgewoontes zijn bij de ouders waar 
rekening mee gehouden moet worden. Even-
tueel zijn er aanvullende onderzoeken nodig 
en verzamelt de verloskundige informatie bij 
andere hulpverleners. Dit alles gebeurt altijd in 
overleg met de ouders.

Feiten en fabels
Op basis van de uitkomsten krijgen de ouders 
praktische tips. Zo nodig verwijst de verlos-
kundige hen door naar een gynaecoloog, spe-
cialist of huisarts voor ondersteuning. Ouders 
kunnen zelf ook vragen stellen over hoe zij 

zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden 
op de zwangerschap. Er zijn bijvoorbeeld veel 
fabels over zwangerschap en vruchtbaarheid. 
Het is altijd goed om te weten wat waar en niet 
waar is, voordat je aan een zwangerschap be-
gint.

Het kinderwensspreekuur is gratis voor ie-
dereen die meedoet aan onderzoek. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door de overheid, omdat er 
nog steeds te veel kinderen onnodig ongezond 
ter wereld komen. Voor het kinderwensspreek-
uur kan een afspraak gemaakt worden bij de 
verloskundige via het speciale telefoonnum-
mer: 088 999 70 10 of kan contact opgenomen 
worden met de eigen huisarts. Meer informatie 
over gezond zwanger worden vindt u ook op 
www.strakszwangerworden.nl. Vertel het rond 
in uw omgeving!

Tekst: Mieke van der Biezen

Rolstoeldansen
Rolstoeldansen is dansen in een rolstoel, 
zoals het woord al zegt. Maar er wordt 
onderscheid gemaakt in solodans, duo-
dans en combidans.

Bij solodans danst men alleen in de rolstoel 
maar wel in de groep. Bij duodans bewe-
gen twee rolstoelgebruikers. Bij combidans 
danst de rolstoelgebruiker met een staande 
partner. Bij alle dansen wordt gebruik ge-
maakt van een bepaalde choreografie, op 
aantrekkelijke moderne muziek.
Zowel klassieke als moderne dansen ko-
men aan bod. Vooruit, achteruit, en draaien 
in alle combinaties en snelheden zijn de 
bouwstenen van het rolstoeldansen.
Iedereen doet mee met zijn eigen mogelijk-
heden en dansplezier staat voorop.
Halverwege het dansen wordt een kleine 
pauze ingelast om even een kopje koffie of 
thee te drinken.
In Dukenburg wordt het rolstoeldansen 
georganiseerd door rolstoeldansvereniging 
Rolling Wheels. Binnenkort wordt er ook 
gestart met cursussen rollatordansen. Voor 
meer informatie kan men terecht op het 
volgende e-mailadres: wmsmits@edpet.nl

Tekst en foto: Inge Rengers
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Iris en Marc van Blijderveen zijn beiden ge-
boren en getogen Dukenburgers. Iris Mul-
der en Marc woonden in dezelfde straat in 
Aldenhof. Ze gingen allebei naar de basis-
school De Aldenhove en naar de enige mid-
delbare school die ons stadsdeel nog rijk is, 
het tegenwoordige Mondial College. Marc 
volgde daar de richting elektrotechniek en 
bij de practica draaide hij op het hoogste ni-
veau mee. Dat komt hem perfect van pas bij 
de mooie uitdaging voor het jonge echtpaar: 
sinds 1 maart zetten zij hun schouders onder 
de welbekende Nijmeegse winkel Technica 
aan de Van Welderenstraat 103. Zij blazen 
de legendarische winkel nieuw modern le-
ven in, met behoud van de oude faam.

Zeker zeventig jaar geleden startte de vader 
van Frits van der Pol de winkel Technica en 
op 1 december 2012 sloot zoon Frits de deu-
ren. Voorgoed leek het, maar vanuit Duken-
burg kwam er redding in de vorm van Marc 
en Iris die de nostalgische winkel weliswaar 
aanpassen aan het koopgedrag van de heden-
daagse klant, maar het schilderachtige pand in 
zijn oude jasje houden. Sterker nog, één van 
de etalageruimtes wordt gebruikt als een mi-
nimuseum. ‘Er lagen zelfs blikken speelgoed 
opgeslagen in de kelderruimte’, vertelt Iris. 
In de achterliggende jaren is er natuurlijk veel 
veranderd, maar de Van Welderenstraat is al-
tijd een krachtige winkelstraat geweest. In de 
buurt van Technica zat in de beginjaren boven 
het pand van het Vrije Volk de bekende kapper 
Spoek. De barbier grapte altijd dat hij ‘boven 
het (vrije) volk stond.’ Dit herinnerde zich de 
redacteur van de Dukenburger, die opmer-
kelijk genoeg dezelfde trouwdatum heeft als 
Marc en Iris, zij het met een flink aantal jaren 
verschil. Marc en Iris wonen overigens in de 
steeds beter bekend wordende ‘klimaatstraat’ 
op Tolhuis. Ze wonen er heel prettig. 

De doorstart
De locatie van Technica is naast Pool Position 
en Pasta e Fagioli, met aan de overkant café 
De Bijstand. De openingstijden zijn dagelijks 
van 9.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van 
maandag 13.00 tot 18.00 uur, donderdag tot 
21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur. En altijd 
tussen de middag, dat is nieuw. Ook bijzon-
der nieuw voor deze winkel: je kunt bij Tech-
nica voortaan ook pinnen. In de avonduren is 
Marc van plan om workshops te gaan geven, 

uiteraard op het gebied van elektronica. ‘Me-
ten is weten’, ‘solderen’ voor beginners tot en 
met gevorderden, ‘hoe werken schakelingen’, 
‘luidsprekers bouwen’, allemaal onderwerpen 
waarmee je mensen op weg kunt helpen. Zoals 
vanouds kan de klant voor één veertje of één 
zekering, voor reparaties en adviezen bij Tech-
nica terecht, maar voor specifieke onderdelen 
van witgoed, geluidsdragers, lcd-schermen die 
niet op voorraad zijn geldt: vandaag bestellen, 
morgen in huis. Via internet bestellen behoort 
eveneens tot de mogelijkheden (www.techni-
ca-electronica.nl). Want ook al is het een win-
kel ‘van-de-oude-stempel’ geweest, waarvan 
veel mensen net als Frits van der Pol met pijn 
in het hart afscheid namen, je moet wel met je 
tijd meegaan. ‘Gewaagd’ en ‘gedurfd’ zijn de 
reacties die Marc en Iris te horen krijgen. Het 
is ook een enorme stap die ze durven nemen 
in deze economisch zo onzekere tijden waarin 
veel winkeliers ermee stoppen. Van de andere 
kant ook een tijd waarin repaircafés als pad-
denstoelen uit de grond schieten, omdat men-
sen toch proberen hun elektrische apparatuur 

weer aan de praat te krijgen en niet meteen 
alles weggooien. Zet deze trend zich voort, 
dan zal de vraag naar onderdelen toenemen en 
hopelijk blijven bestaan. Ook de hobbyist die 
elektronica verwerkt in zijn scheppingen, kan 
net als eerder bij Technica terecht. 

Klantenkennis
Marc en Iris hebben er alle vertrouwen in. Zij 
weten dat Frits van der Pol en zijn moeder, 
toen zij in de zaak meehielp, bekend stonden 
om hun gemoedelijkheid, hun vriendelijkheid 
en vakkennis. Ook hadden ze een vertrouwens-
band met hun klanten. Zo’n zelfde uitstraling 
wil Marc op zijn eigen manier ook opbouwen. 
Kijk je op Facebook, dan zie je de tips en sug-
gesties die hierover binnenstroomden, maar 
ook grappige reacties als ‘Wel ineens heel mo-
dern: barcodes!’ Of deze, ontroerend en lief: 
‘Ik ken je helemaal niet maar ik vind je nu al 
een held dat je deze parel hebt gered!’

Tekst: Hette Morriën
Foto: Theo Vermeer

In het oude jasje
Technica

Marc en Iris van Blijderveen
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De vernieuwde Klus Service van Swon, die 
in oktober van start ging, blijkt in een be-
hoefte te voorzien. Steeds meer senioren en 
mensen met een beperking doen een beroep 
op de vrijwilligers van Swon voor eenvoudi-
ge klusjes in en om het huis. Daarom wordt 
deze service na enkele maanden al uitge-
breid met een extra uitvalsbasis in Tolhuis. 

Vanuit Lindenholt, op de locatie van het Cre-
atief Centrum Nijmegen-Zuid, regelt een vrij-
willige planner de klusaanvragen in Duken-
burg, Lindenholt en Nijmegen-West.
Vanuit Nijmegen-Oost (bij Oud Burgeren 
Gasthuis en Hobbycentrum Nijmegen-Oost) 
worden de aanvragen voor de overige wijken 
in Nijmegen gepland.

Wijkgerichter
‘Op deze manier kunnen we beter voldoen aan 
de aanvragen’, aldus medewerker Vrijwilli-
gersdiensten Susan Dijkstra van Swon. ‘Maar 
tegelijkertijd werken we wijkgerichter: vanuit 
alle wijken komen ongeveer evenveel verzoe-
ken binnen. We hebben nu tien vrijwilligers; 
voor elke soort klus – zoals timmer-, elektra- 
of loodgietersklussen – is er in principe een 
vakman of -vrouw in huis.’

Zo blijft er voor ouderen die eenvoudige klus-
sen niet meer zelf kunnen uitvoeren, een laag-
drempelige vorm van klushulp bestaan. Ook 
Nijmegenaren met een functiebeperking kun-
nen de Klus Service inschakelen. Mede door 

de hulp bij kleine klussen kunnen zij makkelij-
ker zelfstandig blijven wonen.
‘Het raam in mijn woonkamer sloot al we-
ken niet goed’, aldus een bewoonster van De 
Meiberg. ‘Dat is niet comfortabel in de winter, 
maar het is ook helemaal geen veilig gevoel. 
Een vrijwilliger van de Klus Service heeft het 
keurig voor me gemaakt. Een aardige man en 
het is vertrouwd via Swon.’ 

Eenvoudige klussen 
De Klus Service biedt hulp bij eenvoudige re-
paraties en aanpassingen in huis. De vrijwilli-
gers van de Klus Service worden ingezet voor 
aanpassingen in de woning, zoals het plaatsen 
van beugels of het verwijderen van drempels, 
bij allerlei reparatiewerkzaamheden en een-
voudige klussen aan elektra. Of ze zijn in te 
schakelen voor diverse karweitjes als meubels 
verplaatsen, spullen voor het grof vuil klaar-
zetten of kasten in elkaar zetten.

Hulp van een klusser nodig? 
Bel dan het Swon-informatiecentrum op werk-
dagen tussen 9.00 en 15.30 uur. U betaalt € 
6,- voor het eerste uur werk en € 3,- voor elk 
half uur dat extra nodig is. Met het geld wor-
den vervoer en gereedschap betaald. Materiaal 
betaalt u zelf.
Swon-informatiecentrum, telefoon (024) 365 
01 90, info@swon.nl, www.swon.nl 

Tekst: Swon het seniorennetwerk
Foto: Goedele Monnens

Klus Service van Swon nu ook in Dukenburg

Een lichtje om 
niet te vergeten
Regelmatig steken we een kaarsje aan, 
zomaar in de huiskamer voor de gezellig-
heid. Zomaar?
Veel kaarsjes branden we bij de foto van 
onze dierbare overledene. Het speciale 
plekje op de kast, bij die foto waarop hij/zij 
zo lief en begripvol naar ons lacht, dat zet-
ten we graag in het licht.
Regelmatig hoor ik mensen ook zeggen dat 
ze even een kaarsje hebben aangestoken 
in een Mariakapel of in een kerk. Het is een 
kort moment van aandacht en gebed, van 
stilstaan bij hetgeen ons bezighoudt in het 
leven en waar we graag wat licht op willen 
laten schijnen. Al deze lichtjes van hoop en 
verlangen, van herinnering en weemoed 
mogen we koesteren. Wij mensen verlan-
gen naar licht en warmte…
Nu de winter van geen wijken weet, voelen 
we aan den lijve het gemis van de warmte 
van de eerste zonnestralen in de lente. 
Even hebben we ze mogen voelen en 
daarna sneeuwde het weer…
En toch wordt het ook dit jaar weer Pasen! 
Het feest van Nieuw Leven. Het feest van 
de herinnering en de belofte dat het leven 
sterker is dan de dood. We vieren het elk 
jaar weer in de kerk, dat Jezus is opge-
staan.
Pasen is een moeilijk feest om uit te leg-
gen aan wie er niet mee vertrouwd is. Maar 
met Pasen vieren we ook het feest van het 
Licht. De grote nieuwe Paaskaars wordt 
dan voor het eerst aangestoken. Zo wil 
Jezus bij ons zijn, als Licht in de morgen.
En al die kaarsjes die wij regelmatig bran-
den, mogen verwijzen naar dat licht van 
Pasen. Want Licht en leven horen bij el-
kaar!

Jeanne Rens, pastor Ontmoetingskerk
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Als je er op let, dan zie je op de Berendonck, 
in de Hatertse en Overasseltse Vennen of in 
de groene dreven van ons eigen stadsdeel, 
met grote regelmaat groepjes wandelaars 
zich voortbewegen, soms als Nordic walkers 
met de bijbehorende uitrusting. 

De ‘gewone’ wandelclub van de maandagmid-
dag van het O(uder)K(ind)C(entrum) en de 
wandelingen van de Eye Contact groep, als-
mede de zondagmiddag ommetjes vanuit de 
Ontmoetingskerk moeten dankzij de Duken-
burger al wat bekendheid genieten, de andere 
groepjes zijn redelijk anoniem. Wandelen, be-
wegen, is overigens mogelijk op elke leeftijd.
Maar voor de ouderen onder ons is het eigen-
lijk een noodzaak. 

Drommen wandelaars
Op de dinsdagochtend wandelen bijvoorbeeld 
drie Dukenburgse oma’s, weer of geen weer, 
een rondje Berendonck. Dit doen zij al langer 
dan tien jaar. Zij ontmoeten onderweg meer 
dan eens andere groepjes lopers, meestal de-
zelfde bekenden als voorgaande keren, ook 
afkomstig uit ons stadsdeel, soms uit Wij-
chen. Zij begroeten elkaar, maken af en toe 
een praatje. Zo ook met gepensioneerde (echt)
paren, die je soms spot als setje van twee, al 
dan niet met kleinkinderen of honden, je valt 
er soms bijna over. Maar wat heerlijk toch dat 
mensen zo intens en direct van hun nabije om-
geving kunnen genieten. Overigens hebben de 
oma´s die dinsdagsochtends dat rondje Beren-
donck kuieren, al eens een gehandicapte vis-
ser geholpen met het terugvinden van een rood 
rond doosje met aas. Dit lag op zijn scootmo-
biel voor zijn voeten, maar hij keek er over-
heen. En de oma´s redden op een zomerse dag 
een meerkoetje dat aan de haak van een 11-ja-
rige vissertje was blijven zitten. 

Nordic walken is per definitie wandelen met 
een soort skistokken, die poles heten. Ze moe-
ten op maat afgesteld worden voor de indivi-
duele gebruiker en ook het verplaatsen van de 
poles vereist een speciale techniek. Het is eer-
der stevig langlaufen zonder sneeuw dan spor-
tief doorstappen met een wandelstok. Poles en 
wandelstokken verschillen van elkaar door de 
lussen bij de handvatten en door de ‘voeten’, 
het uiteinde van de stokken.
In de kantine van tennisvereniging Smash 
sprak de Dukenburger met twee dames, Josep-
hine Rutjes en Liesbeth Somsen, die een groep 
van veertien wandelaars vertegenwoordigden; 
nordic walkers. Het begon zeven en een half 
jaar geleden toen Josephine samen met Mariet 

Nordic walken in en rond Dukenburg

Nouwen de gemeentelijke cursus nordic wal-
ken volgde, voor mensen vanaf 60 jaar. Ze had-
den zich vervolgens kunnen aansluiten bij een 
atletiekclub, maar ze gingen op eigen initiatief 

aan de slag. Ook al omdat ze in Dukenburg 
woonden en bij voorkeur in de naaste omge-
ving wilden wandelen. Er vond geen werving 
van clubleden plaats, maar het werd wel rond-
gepraat in ieders kennissen-/vrienden- dan wel 
familiekring. Dit ‘netwerken’ leverde uitein-
delijk een nordic wandelclub op van veertien 
mensen, die goed met elkaar overweg kunnen. 
Zowel pittig wandelend als na afloop achter de 
koffie of de thee in een gezellige sfeer. 

Vier clubleden waren op de dag van het ge-
sprek met de Dukenburger verhinderd, onder 
wie Mariet. De anderen gingen op de foto, 
waarbij Jos Coumans vertelde hoe warm ze 
elke week ontvangen worden in de kantine 
van de tennisvereniging Smash, die een vaste 
plaats voor de wandelaars vrij houdt. De nordic 
walkers worden met open armen begroet, zelfs 
wanneer er centimeters sneeuw ligt en er dus 
niet getennist wordt. Deelnemer Roel volgde 
overigens de officiële (wandel-)gidsenoplei-
ding en hij is de EHBO’er in het gezelschap; 
via Mariet kwam hij met de stokstappers in 
contact. De groep toont met hun wandelgedrag 
en -gezelschap aan dat je met weinig midde-
len, laagdrempelig en met geringe kosten aan 
de trend ‘2013: ga bewegen, bewegen doet je 
goed… bewegen moet’ zelf handen en voeten 
kunt geven. Hun voorbeeld verdient brede na-
volging. Door jong en oud.

Aansluiten
Bij de Duukjes of in de agenda in de Duken-
burger staat geregeld vermeld welke wandel-
clubs nog leden kunnen gebruiken. Dat kun-
nen de nordic walkers zijn die van en naar Sint 
Walrick lopen, of weer anderen die hun poles 
in het bosgebied bij het vroegere Elshofcol-
lege (Hatert) in het zand van de paden prikken. 
Welke kosten daaraan verbonden zijn, wordt 
meestal ook vermeld. 

Tekst: Hette Morriën
Foto’s: Peter Saras 

Josephine Rutjes

Liesbeth Somsen

Nordic wandelclub
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Jessy Cakar

In Tolhuis woont mevrouw Milica 
Stepanović met haar man en twee van hun 
vier zoons. Hun woning draagt de even 
opmerkelijke als ook vrij simpele naam ’t 
Ding. Die naam staat op een fiks houten 
bord - gemaakt door een kennis van de fa-
milie - en hangt nu al ruim 25 jaar tegen de 
gevel boven het raam van de woonkamer. 
Mevrouw Stepanović vond de naam gewoon 
leuk om twee redenen: de eerste daarvan is 
dat een huis gewoon een ding is en de twee-
de wordt verderop in dit artikel duidelijk.

Joegoslavië -> Nederland
Mevrouw Stepanović kwam in 1972 met een 
klein kartonnen koffertje vanuit Joegoslavië 
naar Nederland, in feite om te studeren. Dat 
kwam er echter niet van, dus werd het wer-
ken. Haar eerste baan was in de toenmalige 
chocoladefabriek van De Gruyter in ’s-Herto-
genbosch, waar zij haar man leerde kennen. Ze 
moet bekennen dat zij én haar man door hard 
werken hun zoons alle mogelijkheden voor 
studie hebben kunnen geven en zij is daar - 
terecht - trots op. (Tevens hebben drie zoons 
nogal muzikaal talent. Twee van hen bespelen 
nu nog een koperen blaasinstrument in de Po-
litiekapel Gelderland-Zuid.)
Mevrouw voelt zich op en top Nederlandse, 
hoewel zij haar vaderland een warm hart blijft 

toedragen. Tijdens de oorlogsjaren in Joegosla-
vië is zij daar een jaar of twaalf niet geweest, 
maar nu komt zij er ieder jaar wel, vooral om 
haar ouders te bezoeken. Vanzelfsprekend was 
haar Nederlands in die eerste jaren na 1972 
vrij gebrekkig, waardoor zij bijna alles en ook 
mensen gewoon ‘ding’ noemde, niet om min-
derwaardig te doen maar vanwege het (on-)

gemak. Dat was een tweede reden voor de ge-
noemde naamgeving van hun woning.

Werk en hobby
Op het ogenblik werkt mevrouw Stepanović 
nog als thuishulp in de gezondheidszorg. 
(Haar man heeft na een omscholing gewerkt 
als NS-machinist, maar moest daarmee enkele 
jaren geleden helaas vroegtijdig stoppen van-
wege ernstige ziekte.)

Mede om haar Nederlands bij te spijkeren ver-
zamelt zij veel Nederlandstalige muziek, van 
Conny Vandenbos tot Liesbeth List, Ramses 
Shaffy en Mieke Telkamp bij voorbeeld. (In 
de woonkamer is ook een jukebox die zij eens 
kocht op een tweedehandsmarkt. Deze moet 
nog een prominentere plek in huis krijgen.) 
Ook is zij al jaren actief bij de Stichting De 
Zonnebloem.

Het bord nu en in de toekomst
In het voorbijgaan wordt door mensen wel-
eens gevraagd naar de herkomst van de naam 
’t Ding. Die belangstelling was er ook, toen op 
de vensterbank achter het kamerraam zelf ge-
kweekte orchideeën stonden te pronken. (‘Zijn 
ze wel echt of is het kunst?’)
Bij een eventuele verhuizing gaat het naam-
bord zeker mee, en één van de zoons heeft al 
aangegeven het bord daarna graag te willen 
hebben.

Tekst: Peter van Kraaij
Foto: Jacqueline van den Boom

Huizennamen: ’t Ding
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Z it u als oudere wijkbewoner met 
vragen en wilt u daarover wel eens 
met iemand in gesprek? Ouderen-

adviseurs Fem Groen en Nicole Cobus-
sen van Swon het seniorennetwerk maken 
graag tijd voor een gesprek bij u thuis. 
Zij ondersteunen en adviseren zelfstandig 
wonende senioren in Dukenburg en Lin-
denholt bij vragen op allerlei gebied.

Wat doet een ouderenadviseur?
Fem Groen: ‘Een ouderenadviseur onder-
steunt senioren in de wijk bij het zelfstandig 
wonen en kan adviseren bij allerlei hobbels 
die je tegenkomt bij het ouder worden. We 
kennen de weg in het woud van regelingen, 
voorzieningen en instanties en we bieden een 
luisterend oor. Sommige mensen hebben een 
heel praktische vraag en willen bijvoorbeeld 
personenalarmering, hulp bij de administratie 
of thuishulp aanvragen. Anderen willen graag 
weten wat er voor hen in de buurt te doen 
is of iemand die meedenkt over wel of niet 
verhuizen. Weer een ander wordt geconfron-
teerd  met een verlieservaring en kan het even 
niet alleen. Allemaal situaties waarin wij als 
ouderen adviseur iets kunnen betekenen.’

Is jullie advies en ondersteuning gratis?
Nicole Cobussen: ‘Ja, ons advies is altijd 
gratis en onafhankelijk. Mensen hoeven ook 

geen lid te worden van Swon. We bespreken 
de situatie en denken mee over de beste oplos-
sing, we helpen met invullen van een formu-
lier, bieden praktische handreikingen en een 
luisterend oor. Kortom, we helpen mensen ge-
richt verder. De klant maakt daarbij zelf zijn 
keuzes.’

Zijn jullie er alleen voor oude-
ren of ook voor hun familie?
Fem: ‘We zijn er voor alle ouderen in Duken-
burg en Lindenholt, vitaal en kwetsbaar, uit 
alle culturen en van alle gezindten, met een-
voudige of ingewikkelde vragen. Maar ook 
mantelzorgers kunnen bij ons terecht, als ze 
zorg hebben voor of over hun partner of ouder. 
We denken met mantelzorgers mee en weten 
de weg, bijvoorbeeld naar het Coördinatiepunt 
Mantelzorgondersteuning.’

Wat maakt jullie werk in deze wijken 
bijzonder?
Nicole: ‘Dukenburg en Lindenholt zijn geva-
rieerde en kleurrijke wijken met een groeiend 
aantal ouderen. Elke dag hebben we te maken 
met veel verschillende mensen en situaties. 

Dat houdt ons werk boeiend. Ouderen vanaf 
75 jaar hebben over het algemeen meer vra-
gen, worden kwetsbaarder en doen dan ook 
vaker een beroep op ons.’ 

Fem: ‘In deze wijken zijn veel organisa-
ties betrokken bij ouderen, die allemaal hun 
eigen aanbod afstemmen op de wensen van 
de ouderen. Hun aanbod is bekend bij ons en 
we kunnen informeren over het aanbod en 
verwijzen naar de juiste instantie. We wer-
ken nauw samen met onder andere welzijns-
organisaties, huisartsen, Zichtbare Schakels, 
Sociaal Wijkteam, woningbouwverenigingen, 
vrijwilligers, enzovoort. Zo hebben we regel-
matig overleg met huisartsen, bijvoorbeeld 
door mee te denken over de gevolgen van een 
gezondheidsprobleem voor het welzijn van de 
oudere cliënt. Met het ouder worden ervaren 
veel mensen dat de wereld om hen heen snel-
ler draait dan ze kunnen bijbenen. Een beetje 
hulp en ondersteuning kunnen dan erg wel-
kom zijn!’ 

Nicole: ‘Eigenlijk ben ik wel nieuwsgierig hoe 
goed bekend we zijn in de wijk. Weten men-
sen waar we zitten, wat we bieden en waar en 
wanneer ze ons kunnen bereiken? Laat ze ons 
bellen, mailen, schrijven of binnenlopen. Zo 
blijven we in contact met elkaar en kunnen we 
onze dienstverlening verbeteren.’

Tekst en foto: Swon het seniorennetwerk

‘Ook mantelzorgers 
 kunnen bij ons terecht’

Ouderenadviseurs Nicole Cobussen (links)  
en Fem Groen

Wilt u contact opnemen met een 
ouderenadviseur?  

Bel het Swon-informatiecentrum, 
telefoon (024) 365 01 90 (bereikbaar 
op werkdagen van 9.00-15.30 uur) of 
e-mail n.cobussen@swon.nl 
of  
f.groen@swon.nl 
Of kom langs in wijkcentrum 
Dukenburg, Meijhorst 70-39 of op 
woensdagochtend (9.00-11.00 uur) in 
Wijkgezondheidscentrum Lindenholt, 
Horstacker 16-44.

Swon-ouderenadviseurs komen bij u thuis

‘De wereld draait best snel als je ouder wordt’
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Op 12 januari 2013 is zwemvereniging 
Aqua-Novio’94 in Sportfondsenbad Duken-
burg bij het winkelcentrum Meijhorst ge-
start met parazwemmen. Dat zijn zwemac-
tiviteiten voor mensen met een beperking. 
Begonnen is met twee zwemuurtjes voor 
kinderen met gedragsproblemen. Maar het 
is de bedoeling om dit uit te breiden naar 
aangepaste trainingen voor mensen met een 
lichamelijke dan wel geestelijke beperking.

De redactie van de Dukenburger sprak op een 
zaterdagmiddag in maart, tijdens één van de 
zwemuurtjes, met Hans Salemink en Berna-
dette Massar van de projectgroep aangepast 
zwemmen. Beiden hebben al een lang verle-
den met parazwemmen. Hans was een groot 
aantal jaren bondscoach van de Nederlandse 
ploeg die op diverse paralympische spelen in 
actie kwam. Zoals in Athene ( Griekenland) 
in 2004 en Beijing (China) in 2008. En daar-
naast ook op de WK in Durban (Zuid-Afrika) 
in 2006. En Bernadette maakte zelf lang deel 
uit van de paralympische zwemploeg.

Beide initiatiefnemers wilden graag iets doen 
met hun opgebouwde kennis en ervaring. En 
nu zwemclubs het financieel steeds moeilijker 
krijgen, onder andere door de bezuinigingen, 
vonden ze bij Aqua-Novio ’94 een gewillig 
oor. Een nieuw initiatief waarmee meer actie-

Aangepast zwemmen bij Aqua-Novio ’94
Steeds meer activiteiten voor kinderen

ve zwemmers en dus ook leden kunnen wor-
den aangetrokken is dan altijd welkom.

Half januari is begonnen met twee zwemuur-
tjes op zaterdagmiddag, om 13.30 en 14.30 
uur. En er doen nu al zo’n twinitig kinderen 
mee. Kinderen die veelal wegens gedragspro-
blemen en ADHD op een gewone school net te 
weinig aandacht krijgen bij het schoolzwem-
men. Trouwens, niet alle scholen organiseren 
dat schoolzwemmen nog zelf, door de hier-
boven al genoemde bezuinigingen. Voor ieder 
kind vindt een individuele intake plaats, waar-
in vastgesteld wordt wat voor haar of hem de 
beste leerweg is. In een aangepast tempo kan 
iedereen zo officiële zwemdiploma’s halen. 
‘Maar als dat te hoog gegrepen is, proberen 
we er het maximale uit te halen, en maken we 
zelf wel een diploma’, vertelt Hans. Hierdoor 
gaat iedereen met een goed gevoel zijn beste 
zwemkwaliteiten leren benutten: ‘Wij gaan uit 
van wat er wel kan.’

Uniek
Elders in het land zijn er ook dit soort initia-
tieven. Maar wat Aqua-Novio’94 uniek maakt, 
is dat het belangrijkste doel toch integratie is. 
Kinderen en ook volwassenen moeten mee 
kunnen doen in een gewone vereniging. ‘We 
willen geen aparte gehandicaptenvereniging 
zijn’, zegt Bernadette. 

Voor ouders van deze kinderen is het ook erg 
belangrijk dat ze voor even de begeleiding met 
een gerust hard uit handen kunnen geven aan 
deskundige professionals. Bewust is gekozen 
voor de zaterdagmiddag als tijdstip, zodat hun 
ouders even de handen vrij hebben om in de 
buurt van hun zwembad onbekommerd hun 
boodschappen te kunnen doen of te genieten 
van een kopje koffie. Daarnaast hebben de kin-
deren minder stress als ze komen.

Informatie
Voor meer informatie over de activiteiten rond 
aangepast zwemmen op zaterdagmiddag door 
Aqua-Novio’94 kun je kijken op de website 
www.aangepastzwemmen.nl Daar kun je ook 
meer lezen over het parazwemmen en over 
waterbasketbal, een kruising tussen waterpolo 
en basketbal. 

Op de maandagavonden tussen 19.15 en 20.00 
uur is er trouwens zwemmen voor volwas-
senen die nog geen diploma hebben gehaald 
en dit alsnog willen doen. Daarnaast wordt 
er in een andere groep onder begeleiding ge-
zwommen om de conditie te verbeteren. Voor 
beide groepen op maandagavond is er ook nog 
plaats. Zie ook de website www.aquanovio.nl 

Tekst: Toine van Bergen
Foto: Ron Disveld
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Nationale Sportweek

Op 19 april vindt in het stadhuis van Nij-
megen het Nijmeegs Sporthelden Festival 
plaats. Vanaf 16.00 uur kunt u daar terecht 
voor verschillende workshops, een sport-
bios, beweeggames, de uitreiking van de 
Nijmeegse Sportprijzen, op de foto met je 
(Nijmeegse) sportheld en nog veel meer. Ie-
dereen is van harte welkom, entree is gratis. 
Meer info over het programma op www.nij-
megen.nl/sport of op Facebook: SportSer-
viceNijmegen.

In de week van 20 tot 27 april vindt de Na-
tionale Sportweek plaats. In deze week is er 
in het hele land veel aandacht voor sport-/be-
weegactiviteiten.
Ook de verenigingen en beweegclubjes kun-
nen hun sport-/beweegactiviteiten onder de 
aandacht brengen door de reguliere activitei-
ten open te stellen voor iedereen die graag een 
keer wil komen kijken en meedoen. Als orga-
nisatie moet u zich aanmelden op de website: 
www.nationalesportweek.nl. Op deze site staat 
beschreven wat u moet doen.
Geef uw activiteit(en), voor 14 april, ook door 
aan Sportservice Nijmegen want op 17 april 
worden alle opgegeven activiteiten gepubli-
ceerd in de Brug. U kunt daarvoor een mail 
sturen naar sportservice@nijmegen.nl
 
Aan alle basisscholen in Nederland is de op-
roep gedaan om op vrijdag 26 april de Ko-
ningsspelen (een sportdag) te organiseren. Ook 
in Dukenburg zullen een aantal basisscholen 
samen met sportverenigingen van Sportpark 
Staddijk een sportdag organiseren.

Werkgroep 
‘Plussers en bewegen Dukenburg’

De werkgroep WMO en Ouderenbeleid Du-
kenburg heeft in 2012 in samenwerking met 
de gezondheidsmakelaar van de GGD een 
behoeftepeiling gedaan onder senioren in Du-
kenburg. 

Hieruit bleek dat:
• 61 procent meer wil bewegen;
• 60 procent meer wil bewegen als er een 
vriend(in) meegaat;
• men een voorkeur heeft voor activiteiten in 
de buurt die weinig geld kosten;
• men niet goed op de hoogte is van het aan-
bod.
Naar aanleiding van deze uitkomsten heeft de 
werkgroep er bij de gemeente op aangedron-
gen om het bestaande aanbod beter onder de 
aandacht van ouderen te brengen.

Ook in het kader van Dromen over Dukenburg 
kwam het thema ‘ouderen en bewegen’ naar 
voren. Wijkbewoner Inge Rengers, betrokken 
bij seniorensport en bij zwembad Dukenburg: 
‘Twee jaar geleden was ik bij een bewonersbij-
eenkomst waar werd gevraagd om dromen aan 
te melden. Ik had op dat moment twee stagiai-
res bij mijn sportgroep die als opdracht hadden 
een sportevenement voor ouderen te organise-
ren. Mijn droom was voor hun: een activiteit 
met vijftig fitte ouderen in een accommodatie 
in Dukenburg. In principe was dit te realiseren 
met mijn eigen groepen in sporthal Meijhorst. 
Déze droom is uiteindelijk niet doorgegaan 
maar na een half jaartje kreeg ik de vraag om 
toch iets met mijn droom te doen. Toen is het 
balletje gaan rollen en al brainstormend zijn 
we gekomen waar we nu zijn.’

Taken werkgroep
Naar aanleiding van het bovenstaande is, in 
overleg met wijkmanager Marjo van Gin-
neken, een tijdelijke werkgroep in het leven 
geroepen om meer ouderen aan het sporten 
c.q. bewegen te krijgen. Taken van deze werk-
groep: in kaart brengen wat er in Dukenburg 
voor mogelijkheden zijn, mensen motiveren 

om zich aan te melden, werven van maatjes 
die het leuk vinden om een buurtgenoot ‘op 
sleeptouw’ te nemen.

Boekje met activiteiten
Dukenburg heeft meer beweeg- en sportactivi-
teiten voor ouderen dan u wellicht weet. 
Op dit moment wordt hard gewerkt aan een 
boekje met een overzicht van alle activitei-
ten die geschikt zijn voor volwassenen die 
kampen met gezondheidsproblemen en voor 
60-plussers met of zonder beperking. Per ac-
tiviteit wordt aangeven voor wie het bedoeld 
is, waar en wanneer het plaatsvindt, wat het 
kost en hoe u zich kunt aanmelden. Het boekje 
wordt straks huis-aan-huis verspreid.

Tenslotte
Mocht u nog een activiteit voor het boekje of 
voor de Nationale Sportweek willen aanmel-
den, dan kunt u contact opnemen met Sport-
service Nijmegen, sportservice@nijmegen.nl, 
tel. (024) 329 31 00 (9.00 uur tot 13.00 uur) of 
06 154 18 723 (13.30 uur tot 17.00 uur).

Tekst: Sportservice en GGD regio Nijmegen
Foto: Angela van der Mast

Enkele leden van de werkgroep ‘Plussers en bewegen Dukenburg’. Achterste rij van links naar 
rechts: Barbara Burghard (Sportservice Nijmegen), Marly Rietjens (stagiaire Swon), Monique 
Stals (gezondheidsmakelaar GGD) en Kim van Hout (bewoner Meijhorst, sportdocent). Voorste 
rij: Inge Rengers (bewoner Zwanenveld, seniorensport, zwembad Dukenburg) en Angela van der 
Mast (bewoner Aldenhof, werkgroep WMO, begeleidt wandelgroepen).
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Met zijn 87 jaar presteert Jan de Bruijn het 
nog steeds enthousiast en met verve weke-
lijks bij StAAD aan zijn cursisten les te ge-
ven in tekenen met potlood en pen. 

Jan: ‘Van jongs af aan ben ik gaan tekenen. Ik 
had er plezier in en was gedreven. Mijn va-
der was een prima tekenaar. Door hem ben ik 
zeker geïnspireerd voor deze kunst. Zelf ben 
ik een autodidact in tekenen. Dat moest ook 
wel. De financiële mogelijkheid thuis was er 
gewoonweg niet om naar de kunstacademie 
toe te gaan. Het was in de veertiger jaren van 
de vorige eeuw, een tijd met weinig centen. Ik 
kwam dan ook in een geheel ander vak terecht, 
namelijk als medewerker bij een fietsfabriek 
in Nijmegen. Later, in 1955, werd ik vertegen-
woordiger van een bedrijf in Rotterdam. Maar 
mijn hobby tekenen bleef ik beoefenen. Het 
kwam ook goed daarbij van pas, zo maakte 
ik illustraties voor het personeelsblad en voor 
beurzen. Ik vond het ook leuk om voor som-
mige zaken, zoals onder meer voor een bakker, 
een opticien en anderen, tekeningen te maken 
met een zekere humor. In 1982 ging ik met 
vervroegd pensioen en kreeg zo de mogelijk-
heid drie jaar lang les te nemen bij de Vrije 
Academie om me nog beter te kunnen bekwa-
men. Ik heb ook weleens geëxposeerd in de bi-
bliotheek Zwanenveld. In 1993 ging ik aan de 
tekenslag bij StAAD en werd zelf cursusleider 
in tekenen met potlood en pen.’

Tot op de dag van vandaag, een ware presta-

Jan de Bruijn, een bijzondere tekenleraar
tie. Het blijft niet alleen bij het wekelijks les 
geven aan in doorsnee een twintigtal cursisten, 
je moet ook de andere zaken voor elkaar heb-
ben, deelnemen aan de open inschrijfdagen 
van StAAD, zorgen dat je materiaal op orde is 
en zorgdragen dat je cursisten niet alleen deze 
bekwaamheid onder de knie krijgen, maar het 
ook naar hun zin hebben. Jan: ‘In het begin - 
ik kwam helemaal niet uit het onderwijs - was 
dit best wel lastig. Maar al doende leer je en 
maak je je ook deze bekwaamheid eigen. Ik 
wil wel punctueel zijn en van mijn cursisten 
wil ik ook graag dat ze serieus bezig zijn met 
het tekenvak. Dat wel in een ontspannen sfeer. 
Fijn is het dan te merken dat ze graag komen.
Er zijn er bij met wie ik al jaren teken. Ik heb 
ook nog contact met cursisten vanuit de eerste 
jaren bij StAAD.’

Leren tekenen vanuit perspectief, de juiste ver-
houdingen nastreven in de tekening en secuur 
werken zijn belangrijke zaken. Het onderwerp 
dat gekozen wordt, is een samenspel tussen 
leermeester en cursist. Het potlood of de pen 
op de juiste manier vasthouden is ook van be-
lang om goed te kunnen werken, evenals een 
goede houding in het algemeen, of je nu staand 
of zittend tekent. Veelal wordt op A4-formaat 
papier geoefend. De papiersoorten kunnen 
verschillen, evenals de potloden - houten of 
met vulling - waarbij veelal zachte gebruikt 
worden. Een puntenslijper hoort erbij, een 
elektrische komt bij zoveel potloden op de les-
sen goed van pas. Pennen kunnen eveneens di-

vers zijn, van kroontjespen tot die met stiften. 
Zwart is veelal de voorkeurkleur. 

Dat ook deze kunst evalueert, leren de teke-
ningen uit zijn vroegere tekenjaren die Jan 
meeneemt als voorbeeld bij zijn lessen. Soms 
werkt hij ook aan de hand van dia’s. Eind ne-
gentiger jaren heeft Jan ook cursussen gege-
ven bij de Swon. ‘Ik probeer de aandacht en 
de hulp zo goed mogelijk te verdelen over de 
cursisten, waarbij de beginnelingen uiteraard 
wat extra nodig hebben.’ ‘Mag ik even?’ zegt 
Jan dan vriendelijk en doet even voor hoe het 
beter gaat, en nog steeds met vaste tekenhand.

Jan woont inmiddels al weer 38 jaar in Duken-
burg, waar hij zich goed thuis voelt. De ver-
halen kwamen bij ons gesprek los over oud-
Nijmegen en de jeugd van Jan. Hij voetbalde 
bij Quick. Woonde in zijn jonge jaren in de 
Benedenstad, later in het Willemskwartier. Hij 
beleefde mee de opening door koningin Wil-
helmina van de Waalbrug in 1936. Hij zong de 
koningin toen toe in een schoolkoortje, dat oe-
fende in het KWJ-gebouw in de Gerard Noodt-
straat. De oorlogsjaren, de arbeitseinsatz-raz-
zia in het Goffertstadion tijdens de voetbal-
wedstrijd tussen Oost- en Zuid-Nederland, 
het veerpontje Zeldenrust van Nijmegen naar 
Lent, de strenge winter van 1928, de wande-
ling over de bevroren Waal, veel herinneringen 
werden opgehaald.

Tekst en foto: Theo Vermeer

Jan de Bruijn (staand) helpt bij het tekenen
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In de Dukenburger nummer 5, jaargang 4, 
dus in juni/juli 2011, werd eerder aandacht 
besteed aan het jarenlange bestaan en de 
activiteiten van StAAD. Een stukje geschie-
denis werd opgetekend en er werd een blik 
in de toekomst geworpen. In deze Duken-
burger aanvullende informatie.

Het initiatief tot het oprichten van de Stichting 
Werklozen-Inloopcentrum Dukenburg werd 
ruim dertig jaar geleden genomen door een 
aantal mensen die geen betaald werk hadden. 
Dit gebeurde in samenwerking met het bureau 
voor maatschappelijk werk in Dukenburg. De 

Dertig jaar StAAD

Vlnr. Jan van den Berg (secretaris), Nicole Goedee (voorzitter), Anneke Smits (cursusbegeleidster), Gerard Derksen (portefeuille Externe Contacten) 
en Martin van Druten (van de werkgroep StAAD Special).

*) Aktieven met een k! Het Groene Boekje uit 2005 vindt dit niet goed, van actie tot en met activum gebruik je de c. Kursussen mag ook niet meer.

oprichtingsakte (van SW-ID) werd opgesteld 
op 10 mei 1982. Op 19 februari 1985 vond een 
belangrijke wijziging in de statuten plaats. Er 
kwam een nieuwe naam: Stichting Anders Ak-
tieven*) Dukenburg, afgekort StAAD. De ge-
noemde jaartallen zijn voldoende reden voor 
de organisatie om van 2013 een feestelijk jaar 
te maken. Nicole Goedee, de huidige voorzit-
ter van StAAD merkt op: ‘Voor ons is het elke 
dag feest.’ Waarmee ze het gevoel vertolkt 
dat StAAD-medewerkers en -cursisten erva-
ren. Opmerkelijk is dat de stichting ontstond 
in een tijd van recessie met een grote werk-
loosheid. Om deze werklozen, maar ook huis-
vrouwen zonder betaalde banen en destijds 
nieuwe Nederlanders een handje te helpen 
op weg naar (nieuw of ander) werk, werden 
cursussen aangeboden. De deelname aan de 
laagdrempelige StAAD-activiteiten moest van 
meet af aan betaalbaar zijn en de activiteiten 
zelf moesten voldoen aan enkele belangrijke 
voorwaarden: leerzaam, nuttig en gezellig. In 
het eerste, gestencilde StAAD-informatieblad 
kon men kiezen uit wel twintig kursussen*), 
zoals sporten, bloemschikken, vreemde talen, 
computerkunde, tekenen, schilderen en ga zo 
maar door. Er was een project Tuinieren waar-
voor de Stichting een lapje grond gehuurd had 
in de Berendonck. Daar konden deelnemers 

onder deskundige begeleiding een moestuin 
inrichten en onderhouden. De opbrengst werd 
verdeeld onder de deelnemers. De meeste cur-
sussen werden en worden overdag gegeven.

Cursussen 2013
Kijken we nu naar de met steunkleuren ge-
drukte cursusgids van maar liefst tachtig pa-
gina’s dik, dan zie je terug: 
- sporten, in de vorm van biljarten, yoga, tai 
chi en salsadansen
- bloemschikken, gegeven door de creatieve 
originele Johan, die zelf op een teken- en schil-
deravond van StAAD les krijgt van zijn col-
lega Rina…
- vier cursussen Engels en maar liefst zeven 
cursussen Spaans, alle op een passend niveau 

voor cursisten van gevarieerd pluimage. An-
neke Smits die deze Spaanse lessen geeft, ver-
telt er enthousiast over. De cursussen Spaans 
zijn er niet alleen om de taal te leren. Er is ook 
een cursus over de Spaanse cultuur, waarbij 
het kan gaan over een mooie landstreek, een 
historische stad, over folklore, muziek van 
klassiek tot pop of andere specifieke Spaanse 
zaken. Denk aan tapas, flamencodansen, de lo-
terijen! Anneke sluit het seizoen vaak af in het 
Wijkcentrum in een specifiek Spaanse sfeer, 
waarbij zelfs potjes Scrabble in het Spaans ge-
speeld kunnen worden.
Ook de computercursussen zijn gebleven en 
intussen legio, terwijl de creatieve cursussen 
en workshops enorm uiteenlopen. Voor elk wat 
wils, ga je er meteen bij denken. Een speciale 
plaats is er voor de werkgroep StAAD Special 
met eveneens heel verschillende, maar vrijwel 
altijd zeer aansprekende onderwerpen. Martin 
van Druten licht een klein tipje op van de slui-
er over het nieuwe activiteitenjaar: er komt een 
middag over ikonen, Rusland, Ethiopië en een 
item met een vraagteken. ‘Dat laten we staan, 
dat wordt een verrassing.’ Uit het netwerk van 
de StAAD Special werkgroep duiken vaak 
bijzondere zaken op. De werkgroep StAAD 
Special verzorgt ook de twee feestmiddagen 
per jaar voor medewerkers en cursisten. Het 

StAADkoor gaat op de ingeslagen weg verder 
met het instuderen en blijven oefenen van po-
pulaire liedjes in verschillende talen, onder de 
bezielende leiding van Gerrit Vos; bij zijn af-
wezigheid dirigeert Ineke Derksen, die samen 
met haar man Gerard in het vorige decennium 
het StAADkoor oprichtte.

Externe contacten
Gerard Derksen, die in het gezelschap dat 
met de Dukenburger sprak de langstzittende 
StAAD-medewerker is, legde eerder het pen-
ningmeesterschap neer, maar werd gevraagd 
terug te komen voor het onderhouden van de 
externe contacten. Dat was eerder een taak van 
de voorzitter, maar je ziet hier duidelijk een 
goede ontwikkeling in de werkverdeling. Van-

af het allereerste begin behartigde StAAD de 
belangen van mensen die geen betaalde baan 
hadden en onderhield de organisatie contac-
ten met Unitas, de Vrijwilligerscentrale en de 
Gelderse Stuurgroep Werkloosheid. Nu zijn er 
samenwerkingsverbanden en/of contacten met 
onder meer de technische poot van het Creatief 
Centrum in Tolhuis, met de Informateek, Tan-
dem, Gaapa, Intercity, het Inter-lokaal, UWV 
en Sociale Zaken. Om eertijds in aanmerking 
te komen voor een financiële tegemoetkoming 
aan minder draagkrachtige cursisten, bijvoor-
beeld alleenstaande bijstandsouders, bestond 
er de Nijmegenpas alsmede een gemeentelijke 
regeling die echter in 2011 is afgeschaft. En er 
veranderde meer: de buren in het Wijkcentrum, 
DIVA en Solid, zijn opgehouden te bestaan en 
Dukenburg Presenteert heeft na het overlijden 
van Thea Wittenaar niet meer zo gepiekt als 
eerder. Het ziet er naar uit dat StAAD voorlo-
pig toekomst heeft met vijftig medewerkers en 
450 cursisten. Om voor gemeentelijke subsidie 
in aanmerking te blijven komen, moeten acti-
viteiten zoals de specials, gratis toegankelijk 
zijn voor alle wijkbewoners. Die zijn dan ook 
op voorhand van harte welkom.

Tekst: Hette Morriën
Foto: Peter Saras
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Kunst en cultuur
De bloem opent in mei
De Meibloem is de naam van het school-
gebouwtje schuin achter De Horizon in de 
Meijhorst, waarin eerder een kleuterschool 
en peuteropvang zat. Nu is het volop in 
gebruik als atelier. 

Niet alleen Floor Hendriks, de kunstenares 
waarmee de lezers van de Dukenburger kort 
geleden al lezend konden kennismaken, maar 
ook kunstenaar Lieuwke Loth heeft in De 
Meibloem haar stekje gevonden. In april zal 
het gebouwtje even een centrum zijn van be-
wustzijn. Want bruist het er van de activitei-
ten. Woensdagavond 17 april en donderdag-
ochtend 25 april starten er twee Mindfullnes 
beginnersgroepen onder leiding van Mirjam 
Lucas. Zondag 21 april, van 11.00 tot 11.30 
uur geeft Mirjam een korte informatieve 
workshop. Wie interesse heeft kan zich wen-
den tot Mirjam: info@barluvit.nl 
Vervolgens is er op zondag 12 mei een open 
dag samenwerkingsverband: de bloem gaat 
open in mei. Floor en Lieuwke laten hun 
atelier en hun werken zien. Van Floor zijn er 
schilderijen en van Lieuwke bronzen beel-
den, tekeningen en schilderijen. Floor geeft 
verdere informatie over haar cursusaanbod en 
bezoekers kunnen zelf aan de slag gaan. Ook 
Mirjam Lucas zal aanwezig zijn, zij verzorgt 
een meditatie-moment van vijf minuten. Sa-
men met Angela van der Mast van De Cul-
tuurtafel wordt er een lekkere kunst-brunch 
aangeboden, bij mooi weer buiten en anders 

Taalpunt
De Bibliotheek Gelderland Zuid heeft 
vijf Taalpunten. Ook eentje in biblio-
theek Zwanenveld. Dit Taalpunt is 
bestemd voor mensen die beter Neder-
lands willen leren lezen en schrijven. 
Het Taalpunt is herkenbaar aan een 
blauw logo met een witte kleine letter t 
en de tekst taalpunt. Er is een speciale 
kast in de bibliotheek met boeken en 
andere materialen. Allemaal hulpmid-
delen voor mensen met leesproblemen 
(laaggeletterdheid, dyslexie) of voor 
mensen die uit een ander land komen en 
de Nederlandse taal willen leren. 
Belangstellenden voor een cursus kun-
nen bellen naar 0800 023 44 44.

Het lot
Het toeval speelt met het leven 
dat hij voor zich heeft.

Zonder pardon en stapsgewijs 
verandert hij dromen in nachtmerries en 
drijft hij 
volken tot oorlog.

Onze drijfveer om te leven en lief te 
hebben wordt ons ontnomen.
Zonder pardon en stapsgewijs raken wij 
onszelf kwijt.

Uit de bundel ‘Verward’ van 
Kirsten Appeldoorn. 
Foto: Peter Saras.

binnen. Hoe dan ook met meer ‘lekkers’ voor 
oog en oor. Lees alles over dit onderwerp op 
pagina 23. 

Wie zich wil aanmelden voor de kunstbrunch, 
of andere informatie wil hebben, kan mailen 

Kirsten Appeldoorn

Lieuwke Loth (links) en Floor Hendriks

naar floor@soulprint.nl, lieuwkeloth@hot-
mail.com, cultuurtafeldukenburg@gmail.com 
of amevdmast@hetnet.nl

Tekst: Hette Morriën
Fotocollage: Lieuwke Loth
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Kunst en cultuur

Wauw, de musical Ester belooft een succes 
te worden. Een kijkje in de keuken, nou ja, 
achter de keuken van de Ontmoetingskerk, 
tilt een tipje van de gordijnen op. 

Onder de inspirerende leiding van regisseuse 
Karin, bijgestaan door muzikale en vocale 
begeleiders, oefent wekelijks een gezelschap 
van een kleine dertig super enthousiaste vol-
wassenen achttien liedjes met bijbehorende 
danspassen, mimiek en handgebaren. Spelers 
met een dragende rol of bijvoorbeeld een 
danspaar worden daarnaast nog eens apart 
genomen, er is zelfs een tweede regisseur! Dit 
alles om tot een goed, boeiend resultaat te ko-

Middagvoorstelling
De tentoonstelling van 6 april tot en 
met 16 mei onder de noemer Taal van 
Stilte met werk vervaardigd door elf 
kunstenaars, is op de verspreidings-
datum van deze Dukenburger al eer-
der geopend door Theo van Stiphout.

Op zondag 14 april is er echter een 
prima gelegenheid voor een inhaalslag. 
Die middag van 12.00 tot15.00 uur biedt 
de kerk een ontmoetingsprogramma, 
bestaande uit onder meer de bovenge-
noemde expositie, het optreden van een 
verhalenverteller en een boeken- en pla-
tenmarktje. Iedereen is van harte wel-
kom. Als de kerk open is kan de expo-
sitie, georganiseerd door de werkgroep 
KunstZINnig bekeken worden. In zaal A 
exposeert verder Lineke Schoemaker en 
in zaal M Hermien Cornelissen.
Voor informatie: secretariaat@
ontmoetingskerk.net, Meijhorst 70-33.

Gesignaleerd
Op een bordje voor een café-restaurant 
werd aan winkelende dames - weliswaar 
met andere woorden maar wel met deze 
strekking - het volgende aangeraden: 
‘Parkeer uw echtgenoot bij ons om 
ongestoord te kunnen shoppen… Wij 
zullen goed voor hem zorgen en op hem 
passen.’ Hiermee is het begrip man-
nencrèche geboren. In modezaken zie 
je steeds vaker stoelen en tafels waar 
de heren zich ook kunnen verpozen als 
vrouwlief het ene kleedje na het andere 
wil passen. Prima zaak.

men. Wat de fotograaf, verslaggeefster en een 
moeder van één van de musicalsterren te zien 
en te horen kregen, was buitengewoon verras-
send. Er zou van de daken geroepen kunnen 
worden: ‘Dukenburgers, komt dat zien, komt 
dat zien.’ En dat kan! In het weekend van 25 
en 26 mei. Kaarten reserveren is mogelijk via 
reserveren.ester@gmail.com. Verder zijn ze 
verkrijgbaar vanaf de eerste week van april 
bij de spelers en op een aantal verkoopmo-
menten in de kerk.

Bijbelverhaal
Het verhaal Ester is te vinden in een klein 
godsloos bijbelboek; bijbelboek met een 
vraagteken. Ester (Lisa in het echt) is een 
Joods meisje dat haar leven waagt om op te 
komen voor haar volk. Ook de moedige Mor-
dechai (Jaco) komt in opstand tegen de schurk 
Haman (Freek). Hamans besluit om alle Jo-
den te laten ombrengen vormt de rode draad 
in het spel. De originele teksten zijn door de 
schrijvers G. van Midden en G. van Amstel 
van de SGO uitgeverij omgezet in een verhaal 
dat speelt in het hier en nu. De cast, zo mag je 
de club spelers echt wel noemen hoor, is voor 
een groot deel samengesteld uit mensen die 
al een band hebben met de Ontmoetingskerk. 
Maar ook uit de stad en uit Malden, zelfs via 
Facebook, meldden zich afgelopen najaar en 
winter deelnemers aan. De leeftijd van de mu-
sicalsterren ligt tussen de 20 en 75 jaar. Het 
zijn allemaal mensen met een eigen levens-

verhaal, maar als groep vormen ze absoluut 
een vrolijk, maar zeker ook een serieus ogend 
geheel. Komt het zien, komt het zien!

Tekst: Hette Morriën 
Foto: Peter Saras 

Ester de musical
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romen over 
ukenburg

Droommaaltijd
Een slingerende keten van huiskamerres-
taurantjes door de wijken van Dukenburg. 
Gezellige ontmoetingspunten in een onge-
dwongen sfeer, waar tevens altijd plek is 
voor creatieve en culturele inbreng van be-
woners. En een mooi eetcafé met gezonde 
smakelijke maaltijden van streekproducten 
uit de stadsmoestuintjes. Dat is de droom 
van initiatiefnemer Angela van der Mast.

Huiskamerrestaurantje Aan Tafel! in Alden-
hof is zo’n non profit eetlokaal waar bewoners 
van Dukenburg tegen kostprijs een gezonde 
maaltijd komen eten. De sfeer aan tafel is ge-
moedelijk en ongedwongen. Iedereen voelt 
zich snel op zijn gemak. Soms meldt zich een 
groepje, bijvoorbeeld wandelaars of bridgers 
uit Dukenburg. Maar ook allerlei mensen die 

Tweets
Zaterdag 9 maart bij Aan Tafel: Bridge-
liefhebbers. Dus als u daar meer over 
wilt weten, schuif gerust aan, 
aldenhofaantafel@gmail.com

angela van der mast@amevander-
mast Lief! Spontaan een compleet zo 
goed als nieuw servies gekregen van 
een bewoner, die hier bij ‘Aan Tafel’ 
heerlijk heeft gegeten gisteravond.

elkaar nog niet ken-
nen schuiven aan. Ook 
oudere bewoners in de 
buurt kunnen hier in 
het weekend samen ge-
zellig eten. Inmiddels 
heeft een mevrouw uit 
Tolhuis aangeboden 
om te komen helpen 
met groente snijden en 
de tafels klaar maken. 

Laatst kreeg Angela (gastvrouw/kok) spon-
taan, gratis een mooi tweedehands servies voor 
het restaurantje aangeboden van een bewoner. 
Niet alleen omdat het eten zo goed smaakt, 
maar omdat zij dit maaltijdproject zo’n leuk 
initiatief vindt. Ook bracht iemand enthousiast 
een zelfgemaakte servetten bloem mee en ver-
telde aan tafel hoe je die kunt maken. 
De huiskamerrestaurantjes kunnen allerlei 

handige huishoudelijke dingen nog gebrui-
ken zoals bv een kleine diepvries, een goede 
warmhoudplaat of een soeppan met een elek-
trisch warmte-element onderin, en een stevige 
tuintafel om in de tuin te eten. Als u zaken 
overheeft of kunt missen, neemt u dan vooral 
contact op. 

Bij Aan Tafel! is plaats voor tien personen. 
Ook mensen uit andere stadsdelen zijn wel-
kom. Bij goed weer kunt u ook in de tuin zit-
ten. De maaltijden zijn altijd evenwichtig sa-
mengesteld, met weinig toevoeging van zout 
en suiker. Ook kan men reserveren voor ge-
rechten tegen voedselintoleranties. Reserveren 
is nodig en kan tot één dag van te voren tot 
17.00 uur. Openingstijden eerste en derde za-
terdag van de maand, van 18.30 uur tot 21.30 
uur. 6, 20 april; 4,18 mei; 1, 15 juni enzovoort  
Aanmelden voor de kookgroep voedselinto-
leranties gaat bij voldoende deelnemers ook 
weer van start op dezelfde data. Tot ziens!  
Voor meer informatie: aldenhofaantafel@
gmail.com of bel 06 27 12 53 86. 

Tekst: Inge van den Hoogen
Foto’s: Angela van der Mast



de Dukenburger - april 2013

 

25

Alle dromers zijn vanzelfsprekend erg 
trots op de door hen gerealiseerde droom. 
En de gemeente is trots op alle dromers! 

Om dit te laten zien, worden alle dromers 
met een gerealiseerde droom uitgenodigd 
om hun droom op film te laten zetten door 
twee stagiaires, Aniek en Eef. Binnenkort 
gaat, als alles volgens planning verloopt, 
een nieuwe site voor Dromen over Duken-
burg de lucht in. De filmpjes zullen uiter-
aard per droom op deze nieuwe website 

Op 12 mei, Moederdag, kunt u in de Mei-
bloem terecht voor een speciale kunst-
brunch verzorgd door De cultuurtafel. 

Deze middag staat in het teken van de kunst-
werken gemaakt door Lieuwke Loth en Floor 
Hendriks die hier hun atelier hebben. Tevens 
biedt De cultuurtafel hierbij een Open Podium 
voor schrijvers uit Dukenburg. Kirsten Appel-
doorn leest voor uit haar zelf geschreven en 
geïllustreerde kinderboekjes. Ook zal de voor-
leeshond van Wiepie van Kuppenveld aanwe-

De cultuurtafel presenteert: kunst-brunch in de Meibloem
zig zijn voor de kinderen. Wilt u een mooie 
passende presentatie geven aan het publiek? 
Neem contact op vóór 8 mei met Angela van 
der Mast via cultuurtafeldukenburg@gmail.
com. U kunt ook bellen naar 06 27 12 53 86. 
De kunst-brunch kost 1,80 euro. Vanaf 12.00 
uur staan de deuren van de Meibloem open 
(Meijhorst 20-06, achter De Horizon panna-
kooi). Tot ziens. Voor meer informatie: www.
cultuurtafel.webklik.nl 

Tekst en foto: Angela van der Mast

Film Dromen over Dukenburg
worden geplaatst. Ook wordt er een langere 
film gemaakt over de gerealiseerde dromen, 
die tijdens volgende dromenbijeenkomsten 
gedraaid kan worden. Een volgende grote 
dromenbijeenkomst wordt nog voor de 
zomervakantie gepland. Via deze pagina 
wordt u daarvan op de hoogte gehouden. 

Hopelijk leiden de filmpjes en deze bijeen-
komst tot nog meer dromers! 

Tekst: Inge van den Hoogen

Wat nog meer?
In de goede oude tijd van kruisvereni-
ging had men een uitleencentrale voor 
hulpmiddelen, waarmee zieken en 
gehandicapten deze nuttige zaken soms 
vrij, soms op huurbasis konden lenen. Dit 
was om een hulpmiddel uit te proberen, 
om het dan later voor definitief gebruik 
aan te schaffen. Nog belangrijker was dat 
men voor een kwaal van tijdelijke aard of 
een bevalling hulpmiddelen kon lenen. Dit 
systeem werd door zijn klantgerichtheid 
zeer gewaardeerd.

Sinds jaar en dag was deze uitleen in de 
60e straat Meijhorst te vinden. De Duken-
burgers maakten hier veel gebruik van. 
Helaas is dit verleden tijd. Dit zeer nuttige 
centrum is gesloten. Voor de betrokken 
medewerkers is dat natuurlijk ellendig, 
maar hetzelfde geldt ook in hoge mate 
voor de oudere en gehandicapte Duken-
burgers. Men moet nu naar de Marialaan 
om tijdelijk een hulpmiddel te kunnen 
lenen. 

Het is de bedoeling dat ouderen en 
gehandicapten in hun omgeving terecht 
moeten kunnen wanneer dit nodig is. De 
verplaatsing van een dergelijke belang-
rijke dienstverlening staat haaks op dit te 
voeren beleid. Wil men de wijk met veel 
senioren leefbaar houden, dan is dit niet 
de goede manier. 

Zoals bekend is de politie ook zijn 
steunpunt in Dukenburg kwijt geraakt en 
moet men als Dukenburger nu naar de 
Muntweg. Ook dat is een verarming van 
ons stadsdeel. Vele mensen vragen zich 
in gemoede af, welke dienstverlening bin-
nenkort nog meer verdwijnt. 

Janwillem Koten 
(Foto: Peter Saras)
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Jongeren-
column 

DNA als lotgenoot…
In mijn vorige column heb ik het gehad 
over wat we kunnen doorgeven aan de vol-
gende generatie, en dat we meer kunnen 
achterlaten dan alleen ons DNA. Ditmaal 
wil ik het graag hebben over wat er alle-
maal in ons DNA staat geschreven.

In ons DNA staat aangegeven wat onze 
huidskleur en haarkleur is. Het geeft aan 
wat ons lot kan zijn. Want elk levend we-
zen op aarde bestaat om zijn DNA door te 
geven. Wij allemaal zijn op deze manier 
ontworpen, alleen hierdoor is er veel onein-
digheid op de wereld. Niemand is hierin an-
ders dan anderen, omdat we allen een ver-
leden en een toekomst hebben. We leven 

in deze momenten. Dat is ons lot, niemand 
ontkomt hieraan. We proberen te overleven 
in een wereld van kapitalistische orde, we 
gaan allen hierin mee. De confrontatie is 
elke dag aanwezig in elke vorm van de 
media. We worden allen hierin verdeeld en 
als individu worden we geacht hiermee om 
te gaan. Want we dragen allen de erfelijke 
informatie. We zijn voorbestemd om het 
door te geven. Dit is een cyclus die al een 
eeuwigheid bestaat. Maar sommigen er-
kennen de verantwoording hiervan nog niet 
volledig. De onzekerheid komt naarmate 
je zelf niet precies weet wat je eraan kunt 
doen. Maar door te luisteren naar anderen 
die je dierbaar zijn en van ze te leren, zijn 
al veel dingen duidelijk. Dit geeft vorm aan 
de toekomst en aan de volgende stappen 
die je wilt ondernemen.Want de verande-
ringen die plaatsvinden zijn van belang om 
de verbeteringen te kennen. 
Elke persoon is geboren met zijn lot ge-
schreven in zijn genetische code en aan-
gegeven in zijn genen. Ondanks wat er is 
aangegeven in ons DNA kunnen we nog 
altijd zelf onze manier van leven bepalen. 
Want onze genen bestaan om onze kennis 
voor de toekomst te herkennen naar de 
kinderen die we grootbrengen. 

Adil Jbilou
(Foto: Jacqueline van den Boom)

Toezicht bij de Berendonck?
Voor wie het betalen kan….

Op het moment dat uw redacteur dit 
schrijft is het ijzig koud en nog lang geen 
zwemweer. Maar het nieuwe zwemsei-
zoen bij recreatieplas de Berendonck 
komt er toch weer aan. Het is daarbij 
goed om te weten dat ouders hun kinde-
ren- zeker als ze het zwemmen nog niet 
goed beheersen- beter niet alleen naar 
deze aan Dukenburg grenzende recre-
atieplas kunnen sturen. Recreatiebedrijf 
RGV wil namelijk af van de verplich-
ting om bij de plas toezicht te houden. 
Strandwachten en reddingsbrigades 
worden niet meer nodig gevonden. Dat 
heeft het bedrijf laten weten in een in-
spraakreactie aan minister Schultz van 
Haegen van Infrastructuur en Milieu, in 
verband met de nieuwe Zwemwater-
wet die wordt opgesteld. Dat het RGV 
geen overheidsinstelling meer is maar 
een particulier bedrijf wordt met deze 
stellingname opnieuw goed duidelijk. 
Zwemmers en ouders van kinderen 
worden vooral gewezen op hun “eigen 
verantwoordelijkheid”. RGV bezuinigt 
op het toezicht van zwemmers, maar 
stopt wel veel  geld in haar ( nog niet 
goedgekeurde) plannen om een well-
nesscentrum te bouwen midden in het 
bosgebied van de Berendonck. Daar zal 
het aan toezicht niet ontbreken. Voor wie 
het betalen kan. 

Toine van Bergen

Opinie

In de jaren ’70 begon Ton Jansen als opbouw-
werker. Dat is hij altijd gebleven. Hij heeft in 
bijna alle wijken van Nijmegen gewerkt, re-
centelijk in Tolhuis en Zwanenveld. Nu is hij 
met pensioen. Talloze mensen bezochten hem 
op zijn afscheidsreceptie. Op de foto spreekt 
wijkmanager Eric van Ewijk Ton (zittend in 
het midden) toe. 

Tekst: René van Berlo. Foto: Theo Vermeer

Ton Jansen met pensioen
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Babbels en krabbelsKinderpagina

De speelleerkamer Tolhuis van Brede 
school de Dukendonck beleefde een leuk 
project: vier weken restaurant De Gou-
den Pannenkoek op het activiteitenplein. 
Met alles er op en eraan: de planning, de 
voorbereiding, recepten, proeven, inko-
pen, personeel aanstellen tot en met het 
tafeldekken en afruimen. Als extra toetje 
beschreven de kinderen en twee stagiaires 
hoe leuk het allemaal was.

Faisal vond het fijn dat hij ober mocht zijn en 
samenwerkte met Moesetta, Jean Paul, Elina, 
Jasper, Johanna, Thijs, Bas, Rim, Gerda en 
Willy. Volgend jaar weer? Groetjes, Faisal. 

Jasper tekende een schattig lammetje bij zijn 
verslag, met een vlindertje, een kip en bloe-
metjes. Hij schreef ook dat aan het einde van 
het project ouders, verzorgers, opa’s en oma’s 
kwamen eten.

Thijs beschreef de smaaktest van onder an-
dere zout, honing, vanillesuiker en aardbeien-
jam. Hij vond de test best wel moeilijk, maar 
het blokfluiten was helemaal leuk.

Elina liet weten dat ze het ontwerp en de 
naam voor het pannenkoekenrestaurant zelf 
moesten bedenken. Over de naam werd 
gestemd. Met de gerechten moest geoefend 
worden. Maar er was een manager: Johanna.

Bas leerde samen met anderen het ‘meten 
van gewichten’ en het bereiden plus proeven 
van tomatensoep, salade, pannenkoek en ijs. 
‘Bedankt voor de hulp’, gericht aan de mede-
werkers van het activiteitenplein. Bas vond 
het leuk dat zelfs de directeur van de school 
kwam eten.

Jean Paul vulde in zijn verslagje aan dat er 
bij de smaaktest een blinddoek gebruikt werd. 
Hij noemde stroop, kaneel en limoen. Er werd 
een eigen recept ontworpen voor de lettertjes-
soep. Het restaurant was een groot succes.

Moesetta schreef lovend over de kok, de chef 
en de baas. Zij noemde alle deelnemers bij 
hun naam. Met vriendelijke groeten, Moesetta.

Restaurant De Gouden Pannenkoek op activiteitenplein De Dukendonck 

De stagiaires tenslotte:
‘Wij zijn Aaya en Zenzi van het Dominicus 
College. Wij hebben bij OKC de Horizon en 
bij het activiteitenplein van De Dukendonck 
een week maatschappelijke stage gelopen. 
We hebben het vrijdag 15 maart echt heel 
leuk gehad. Het restaurant van de kinderen, 
De Gouden Pannenkoek, was zeer geslaagd. 
Het was een mooie ervaring zo´n week en het 
restaurant een geweldige afsluiting! Groetjes, 
Aaya en Zenzi.’

Tekst: Hette Morriën
Foto’s: Theo Vermeer



de Dukenburger - april 2013

IVN Nijmegen 40 jaar
Om dit te vieren zijn er diverse bijzon-
dere excursies in en rond Nijmegen. 
De eerste is in de Overasseltse- en Ha-
tertse Vennen, de achtertuin van Du-
kenburg.

Op zondag 21 april van 11.00 tot circa 
13.00 uur is er een excursie die begint 
met een muzikaal onthaal, gevolgd door 
een musisch begeleide wandeling. Ver-
rassend, maar dat is ook altijd weer de 
natuur rondom ons. En wat heeft de na-
tuur ons op deze dag te bieden? Zullen 
we al libellen en juffers kunnen spotten 
en de gevreesde boomvalk? De vogels 
zijn nog nestelend actief of al aan het 
broeden. Geven de groene kikkers mis-
schien al een concertje? En wat te denken 
van de bij insecten beslist niet geliefde 
venusvliegenval. Wilt u dit meebeleven, 
kom dan gewoon meewandelen tegen 
de kleine vergoeding van 2 euro, als je 
ouder bent als 16 jaar. De startplaats is 
aan het Lange Ven aan het begin van de 
Parksesteeg (eerste weg links op de St 
Walrickweg, na de Diervoort).Meer info 
op www. ivn-nijmegen.nl

Tekst: IVN Rijk van Nijmegen
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Dukenburg
Hiphop in Jc Staddijk
Elke laatste vrijdag van de maand is er 
in het Jongerencafé van Jc Staddijk The 
Dropzone, het hiphoppodium voor Du-
kenburg en Nijmegen waar elk onderdeel 
van de hiphopcultuur aan bod komt. 

The Dropzone is het podium voor presen-
taties van hiphop artiesten uit Nijmegen en 
omgeving, de plek voor presentaties van 

Informatheek Dukenburg

In Informatheek Dukenburg in het 
wijkcentrum in Meijhorst kunt u veel 
informatie vinden om een wandeling 
of uitstapje te plannen.

We hebben een prachtige collectie Om-
metjes van 27 Nijmeegse wijken ontvan-
gen: dé mogelijkheid om de stad beter 
te leren kennen met al haar bijzondere 
plekjes. Op de eerste plaats zijn er de 
Ommetjes in Dukenburg en Lindenholt, 
maar wat dacht u bijvoorbeeld van een 
Ommetje Hunnerberg over de stuwwal 
of een Ommetje Bottendaal, een levendi-
ge wijk vol geschiedenis? Verder hebben 
we de mooie flyer Ruimte voor de Waal 
over de dijkteruglegging. Het informa-
tiecentrum Nijmegen omarmt de Waal 
is nog tot eind december te bezoeken en 
zeer de moeite waard! In de folder staan 
de openingstijden. Eveneens een bijzon-
der uitje is een bezoek aan het MuZIE-
um, een ervaringsmuseum dat volgens 
de ANWB behoort tot de vijf innova-
tiefste uitjes van 2013 in Nederland! Zie 
flyer voor openingstijden en reserveren. 
Reist u per bus? We hebben nog enkele 
busboekjes met de Dienstregeling 2013.

Op radio Gelderland is aandacht besteed 
aan de mobieltjesactie van kankerpati-
entje Jesse Mulder. Hij verzamelt oude 
mobieltjes voor Stichting Opkikker. Het 
geld dat verkoop oplevert wordt besteed 
aan Opkikkerdagen voor gezinnen met 
een ziek kind. De Informatheek onder-
steunt zijn actie met een inzameldoos 
van Opkikker op onze balie om er uw 
oude mobieltjes in te deponeren. 
Voor meer info www.informatheekdu-
kenburg.nl

Tekst: Trees Saris

Thuiszorgwinkel verhuisd

Op 2 april is de Thuiszorgwinkel van 
de Meijhorst verhuisd naar de Maria-
laan. Daar is een grote, moderne win-
kel ingericht met een breed assorti-
ment aan producten op het gebied van 
zorg en welzijn. De Thuiszorgwinkel is 
voortaan ook op zaterdag open.

De nieuwe gegevens op een rijtje: Thuis-
zorgwinkel Medipoint | ZZG zorggroep, 
Marialaan 120, 6541 RP Nijmegen. Ope-
ningstijden: maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.30 uur, zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur. Telefoonnummer: 
(024) 366 57 77.

Tekst: Anne-Marie van Roojj

projecten, workshops en masterclasses, 
voor nieuw talent en voor af en toe optre-
dens van grote hiphopnamen. Meestal in het 
Jongerencafé van Jc Staddijk, maar soms in 
de grote zaal. Het café gaat open om 20.00 
uur. De toegang is gratis.
The Dropzone en The Dropzone Lab is een 
samenwerking van Jc Staddijk, De Linden-
berg Aldenhof, New Arts Experience Nij-
megen en Stichting PAN.

Tekst: Collin Burgemeestre

Geen Dukenburg, maar wel een nieuwe Nijmeegse trots: De Oversteek. Nu ligt hij nog in de 
noordelijke uiterwaarden van de Waal. Op zaterdag 20 april wordt hij ingevaren. Ongetwijfeld 
ook voor Dukenburgers een waar spektakel. (Tekst: René van Berlo. Foto: Ger Neijenhuyzen)
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Aldenhof

Na de drastische snoeibeurt van de ge-
meente in het groen rondom basisschool 
de Aldenhove ligt de Sprankelplek weer 
volop in het zicht. Een ideale kans om de 
functie die dit kunstwerk was toebedacht 
- een ontmoetingsplek in de wijk Alden-
hof - opnieuw invulling te geven. Maar 
dat gaat niet vanzelf. 

De Sprankelplek is een roestvrijstalen con-
structie van Jos Spanbroek. Het bestaat uit 
25 sprankels, stalen diamantvormen. Acht 
sprankels vormen samen een kroon, de 
overige liggen op de grond. Het kunstwerk 
werd als speeltoestel goedgekeurd door 
het Keurmerkinstituut.

Jantje Beton heeft het enkele jaren geleden 
aan aandachtswijken in 25 gemeentes ge-
schonken, ter gelegenheid van het 25-jarig 
jubileum van koningin Beatrix. De organi-
satie omschreef de plekken als ‘kunstwer-
ken waar buurtkinderen met elkaar kunnen 
spelen en waar jongeren of volwassenen 
elkaar kunnen ontmoeten’.

Het is onzeker of - en zo ja hoe lang - 
de vestiging van cultuurcentrum Lin-
denberg in Aldenhof nog openblijft. De 

Nieuwe kansen voor 
de Sprankelplek bij 
de Aldenhove?

De laatste jaren werd er nog wel door kinderen 
van de school gespeeld rondom de Sprankel-
plek, die versierd is met enkele door basis-
schoolleerlingen ontworpen decoraties. Maar 
echte activiteiten werden noch door de school 
noch door buurtbewoners georganiseerd. Dat 
is jammer. Nu het kunstwerk weer goed zicht-

baar is in de wijk zou het mooi zijn als alle 
betrokkenen eens opnieuw gaan kijken hoe 
ze aan de bedoeling die Jantje Beton had 
met het kunstwerk opnieuw invulling kun-
nen gaan geven.

Tekst en foto: Toine van Bergen

Toekomst Lindenberg Aldenhof onzeker

redactie van de Dukenburger kreeg bij na-
vraag bij het directiesecretariaat te horen 
dat er nog geen knopen zijn doorgehakt. 

De Lindenberg kreeg in november 2014 
van het gemeentebestuur te horen dat er in 
2014 drie ton bezuinigd moet worden op 
kunsteducatie voor volwassenen. In 2015 is 
hiervoor helemaal geen geld meer beschik-
baar. Hoewel in de dependance in Alden-
hof voor een groot deel jeugdactiviteiten 
plaatsvinden, is het niet uitgesloten dat be-
sparing wordt gezocht door alle activiteiten 
te concentreren in het hoofdgebouw in het 
centrum. Ook worden bezuinigingen in het 
lesaanbod en het personeelsbestand over-
wogen. Sluiting van de Lindenberg Alden-
hof zou een aanzienlijke verschraling bete-
kenen voor deze Dukenburgse wijk. Sociale 
ontmoetingspunten in deze wijk, die geen 
winkels heeft, zijn verder alleen nog basis-
school de Aldenhove en verzorgingstehuis 
de Doekenborg. De toekomst van de Doe-
kenborg is door de bezuinigingen op de 
zorg trouwens ook nog onduidelijk. 

Tekst: Toine van Bergen
Foto: René van Berlo
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Tolhuis-Teersdijk

De open dag van het Mondial College 
aan de Streekweg bood een prima gele-
genheid voor een kijkje. Je kreeg uitleg 
over de vakken, die gedoceerd worden en 
je kon verschillende demonstraties bij-
wonen. 

Brochures over de verschillende loca-
ties van het college en welke opleidingen 
mogelijk zijn ontving je in een geelkleu-
rig speciaal Mondial Collegetasje. Op de 
Streekweg zit het vmbo- breed. Vooral voor 
de aanstaande brugklassers en hun ouders/
begeleiders een leerzame dag en de kans 
je goed te oriënteren over de te maken on-
derwijskeuze. Eveneens was deze jaarlijkse 
open dag voor andere belangstellenden de 
moeite waard om kennis te maken met het 
huidige voortgezet onderwijs. Je was er best 
wel een tijd zoet mee om hiervan een goed 
beeld te krijgen en de verschillende locaties 
te bezoeken. 

Deze dag was tevens een gezellige ontmoe-
ting. Jong en oud liepen samen de verschil-
lende lokalen af, maakten kennis met de 
leerkrachten en de leiding en zagen het les-
materiaal. Je kon vragen stellen, meedoen 

Alweer een van de acties voor het klimaat-
straatfeest: Tolhuis is en blijft ook de laat-
ste week actief. Hiermee kunnen we punten 
verdienen.

Rond 20.00 uuur heeft Dennis de vuurkorf 
aangestoken. Het was een ijzige koude wind,  
gevoelstemperatuur -14 graden. Jammer dat in 
weinig huizen de lampen waren uitgedaan. We 
probeerden ons warm te houden met een glaas-

Opknapbeurt JOP Tolhuis

Op vrijdag 22 maart was een aantal 
jongeren onder leiding van Gökhan, 
de jongerenwerker van Tolhuis, en de 
graffitikunstenaar Moris druk aan het 
werk om het JOP een nieuw gezicht te 
geven.

Het JOP is tenslotte een honk van de jon-
geren uit Tolhuis, een plek waar ze sa-
men kunnen komen en gezelligheid met 
elkaar kunnen vinden. Deze plek was 
weer toe aan een opknapbeurt. Shahram, 
een van de jongeren uit Tolhuis, heeft 
in zijn enthousiasme andere jongeren 
uit Tolhuis kunnen motiveren ook mee 
te werken aan dit project. Gezamenlijk 
hebben Shahram, Faisgal, Emmanuel, 
Rinaigel, en Pietje een prachtig kunst-
werk in prachtige felle kleuren neerge-
zet, het slechte weer en de harde wind 
trotserend. Het kunstwerk heeft als titel: 
Hip Hop. Zowel de graffitikunstenaar 
Moris, Gökhan de jongerenwerker, als 
de Tolhuisjongeren zelf voelden zich na 
afloop trots en voldaan. En de gemeente 
Nijmegen heeft in haar enthousiasme dit 
project financieel ondersteund.
Deze actie krijgt een vervolg: er wordt 
te zijner tijd een workshop in graffiti 
georganiseerd voor de leerlingen van de 
bovenbouw basisschool en 1e en 2e klas 
voortgezet onderwijs. Deze workshop 
zal plaatsvinden op het activiteitenplein.

Tekst: Gonny van Doorn
Foto: Theo Vermeer

aan verschillende activiteiten en de presta-
ties van de leerlingen bewonderen. Demo’s 
techniek, electro-, metaal-, bouw- en hout-
techniek, de horeca en de verschillende na-
tuurkundige experimenten trokken aardig 
wat bekijks. 

De leerweg aan de Streekweg is hoofdza-
kelijk beroepsgericht. Belangstelling trok 
een grote driewielerfiets, zelf gelast en ge-
schilderd door de leerlingen. Deze driewie-
ler doet mee aan wedstrijden. In de keuken 
was het druk, allerlei lekkernijen werden 
hier gemaakt die je mocht proeven. Aan 
taal en rekenen wordt speciale zorg besteed, 
er komt een aparte extra rekentoets, die je 
eerst moet afleggen om op examen te kun-
nen. Voor de buitenlandse taallessen groeit 
de interesse. Zorg en welzijn, economie en 
landbouw worden eveneens op het college 
onderwezen. Aan sport en bewegen wordt 
extra aandacht besteed. In de bovenbouw is 
er verder de theoretische leerweg, bestaan-
de voor een groot deel uit stages en buiten-
schools leren. 
Meer info op www.mondialcollege.nl

Tekst en foto: Theo Vermeer

Een kijkje bij het Mondial College Streekweg

je rode wijn. Al met al kwamen veertien 
mensen op het gebeuren af. Snel een paar 
foto’s gemaakt in het donker. En daarna bij 
iemand in huis een wijntje gedronken. Bij 
kaarslicht, dat was heel gezellig. We zijn 
benieuwd naar de uiteindelijke uitslag. 25 
mei, dan kunnen we feest vieren in Tolhuis.

Tekst en foto: het klimaatstraatteam: Ann van 
Rijn, Jan Buster, Theo Sterk en Ans Reijers

Zaterdag 23 maart: Earth Hour 

Spooky als het licht uit is
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Martien de Goeij, voorzitter van plat-
form Tolhuis/Teersdijk, heeft besloten 
na elf jaar wegens gezondheidsredenen 
de voorzittershamer door te geven aan 
Hans Veltmeijer. Martien, die inmid-
dels de leeftijd van 70 jaar bereikt heeft, 
kan de kar niet langer trekken. Gelukkig 
blijft hij ons wel steunen als lid van het 
wijkplatform. 

Bijna iedereen kent hem, want hij is altijd 
fanatiek in de weer geweest om van Tol-
huis een gezellige en leefbare groene wijk 
te maken. Denk maar eens aan al het groen 
waarvoor hij geknokt heeft. Soms lukte 
dat niet, zoals dit najaar, toen de bomen 
tot groot verdriet van Martien veel te hoog 
werden gesnoeid. Dit is zonder overleg ge-
beurd, anders was hij er voor gaan liggen. 
Hij is ook de grote initiatiefnemer geweest 
van Tolhuis ontmoet Tolhuis, een spek-
takel voor jong tot oud, vooral het laatste 
jaar erg goed bezocht. Jammer dat dit geen 
doorgang meer kan vinden door gebrek aan 
mankracht. De Ommetjes Tolhuis waren 
ook mede van zijn hand en een groot suc-

Kinderbingo
Al enkele jaren wordt in Tolhuis 
maandelijks een kinderbingo georga-
niseerd.

Door ziekte van bingomeester Albert 
kan deze bingo voorlopig geen doorgang 
meer vinden. Zodra bekend is wanneer 
de bingo weer gestart wordt, hoort u van 
ons.
Wij wensen Albert beterschap.

Tekst en foto: Hans Veltmeijer

2012 was een mooi jaar voor Tolhuis-
Teersdijk. Veel actieve bewoners zorgden 
ervoor dat het bruiste in deze wijk: er was 
een buitengewoon succesvolle Nacht van 
de Ommetjes, er waren sport- en spelac-
tiviteiten voor de kinderen, de jaarlijkse 
kerstbomenactie, buurt- en straatfeesten, 
gezamenlijke opruimacties en de perma-
nente inzet van het wijkplatform, om er 
maar een paar te noemen. En heel recent 
nog het klimaatfeest! Maar ook vanuit de 
gemeente, de corporaties, politie, welzijn, 
de brede school en het Creatief Centrum 
Nijmegen-Zuid gebeurden er veel mooie 
dingen.

Met zoveel energie zijn er kansen om 
in 2013 en 2014 in Tolhuis-Teersdijk de 
krachten nog beter te bundelen. Wat wen-
sen de bewoners nog voor hun wijk? Meer 
buurtactiviteiten? Misschien een geza-
menlijke moestuin? Kunst in de openbare 
ruimte? Meer aandacht voor zwerfvuil? 
Een buurtservice waarbij buren elkaar hel-
pen met kleine klusjes of tuinonderhoud? 

ces. Voor het woonwagencentrum Teersdijk 
heeft hij vele onderhandelingen gevoerd met 

onze gemeente. Tenslotte heeft hij voor 
kerstbomen in de wijk gezorgd die samen 
met de kinderen van onze Brede school om-
getoverd werden tot heuse wensbomen. Dit 
is maar een kleine greep uit elf jaar voorzit-
terschap, die lang niet altijd over rozen ging 
en ook vaak tot strubbelingen kon leiden, 
maar zonder wrijving geen glans!

Anderen
Dit is ook het moment om niet alleen Mar-
tien maar ook onze andere actieve medebe-
stuurders eens in het zonnetje te zetten zoals 
daar zijn: Jacqueline, Hans, Theo, Gonny, 
Bob en Kitty. Deze groep geweldige men-
sen houdt Tolhuis op de kaart en zorgt er-
voor dat deze pagina iedere maand weer 
geschreven wordt.

Intern gaan er nu wat functies anders inge-
vuld worden. Voorzitter: Hans Veltmeijer. 
Secretariaat: Kitty Hondema. Penning-
meester: Gonny van Doorn. U kunt ons al-
tijd bereiken via www.Tolhuis20.nl

MARTIEN BEDANKT!

Tekst en foto: 
Stichting Wijkplatform Tolhuis-Teersdijk

Kortom, wat is er nodig om te zorgen dat 
Tolhuis-Teersdijk een nog fijnere en socia-
lere wijk wordt? Een betere buurt begint bij 
jezelf. De gemeente, de politie, Tandem, de 
woningbouwcorporaties, De Dukendonck, 
het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid wil-
len u helpen om uw dromen voor Tolhuis-
Teersdijk te realiseren. 
Wilt u daar uw steentje aan bijdragen, kom 
dan meepraten en meedoen in het wijkaan-
pakplan voor Tolhuis-Teersdijk. Dit gebeurt 
op maandag 22 april vanaf 19.00 tot uiter-
lijk 21.30 uur in de aula van Brede School 
De Duckendonck.
Tijdens de bijeenkomst laten we alvast zien 
welke plannen er voor 2013-2014 op de 
plank liggen, bijvoorbeeld qua onderhoud, 
groen en beheer. Maar het gaat natuurlijk 
vooral over uw plannen en hoe we die sa-
men kunnen oppakken. 
Wij zien u allen graag op maandag 22 april! 

Tekst: Marjo van Ginneken, wijkmanager 
Dukenburg, en Inge van den Hoogen,
projectleider wijkaanpak

Martien de Goeij legt voorzittershamer neer

Martien in actie voor behoud van het groen

Albert bij de prijzentafel Samen aan de slag in Tolhuis-Teersdijk
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Zwanenveld

De nieuwbouw van de Prins Maurits-
school in Zwanenveld is bijna klaar. Als 
alles volgens plan verloopt zullen de leer-
lingen na de meivakantie voortaan les 
krijgen in het nieuwe gebouw.

Herinrichting parkeervoorzieningen
De nieuwe school brengt veranderende 
verkeersbewegingen met zich mee, daar-
om worden de parkeervoorzieningen in de 
directe nabijheid van de school opnieuw 
ingericht. Een klein gedeelte van de par-
keervoorziening in de 22e straat, in de hoek 
bij de gymzaal, wordt omgevormd tot een 
kiss&ride-voorziening voor ouders die hun 
kind(eren) per auto naar/van school willen 
brengen/halen. 
Ook aan de zijde van de 25e straat wordt de 
parkeervoorziening opnieuw ingericht. Er 
komt een aantal parkeerplaatsen bij. Aan 
deze zijde wordt ook een goede fiets- en 
voetgangersverbinding aangelegd tussen de 
23e en de 25e straat. Deze sluit bovendien 
aan op de fietsenstalling van de school.

Herplaatsen sportvoorzieningen
Vanwege de bouw van de nieuwe school 
moesten ook drie sportvoorzieningen, te 
weten een pannakooi, een olifantenbasket 
en een trapveldje (twee minigoaltjes) ver-
plaatst worden. In goed overleg met bewo-
ners zijn de nieuwe locaties voor de sport-
voorzieningen bepaald. Het trapveldje is 
aan de zuidzijde van de school geplaatst. De 
olifantenbasket wordt niet teruggeplaatst 
omdat deze in een slechte staat verkeert en 
niet of nauwelijks werd gebruikt. De pan-
nakooi wordt na verwijdering van de bouw-
hekken op het veld tussen de 23e en de 25e 
straat geplaatst. 
Met Samenwerkingsverband Jongerenwerk 

Dukenburg zijn goede afspraken gemaakt 
over het gebruik van de pannakooi. Jonge-
renwerkers Gökhan Çift en Will Derks zul-
len het gebruik actief monitoren en contact 
leggen met de gebruikers. Bureau Toezicht 
van de gemeente Nijmegen zal fungeren als 
achtervang. Onverhoopte klachten kunnen 
per e-mail worden gemeld via g.cift@tan-
demwelzijn.nl of w.derks@tandemwelzijn.
nl. Het streven is klachten binnen 24 uur te 
behandelen en op te lossen. 
Het gebruik van de pannakooi en de erva-
ringen van omwonenden zullen in het voor-
jaar van 2014 door alle betrokken partijen 
geëvalueerd worden.
 
Oversteekplaatsen ringweg Zwanenveld
Naar aanleiding van bezorgde reacties van 
de school, ouders en politie over de veilig-
heid voor overstekende scholieren op de 
rondweg, is onlangs besloten op twee plaat-
sen van de rondweg de oversteekbaarheid 
te verbeteren. De plannen hiervoor worden 
in overleg met deze partijen op dit moment 
verder uitgewerkt. Alles wordt in het werk 
gesteld om de oversteekjes zo snel mogelijk 
en voor de ingebruikname van het nieuwe 
schoolgebouw te realiseren.

Tekst en foto’s: Carline Westen

Nieuwbouw Prins Mauritsschool bijna klaar

Beeld zwaan verplaatst 
naar winkelcentrum 

Het beeld van de zwaan, dat eerst in de 
Geologenstrook stond, heeft een plaats 
gekregen in Winkelcentrum Duken-
burg.

Twee jaar geleden plaatste de gemeente 
het beeld van een zwaan in het zuide-
lijke deel van park de Geologenstrook. 
Het was gemaakt door Miss Marble, een 
beeldhouwster uit Nijmegen. Het beeld 
pronkte naast een bankje aan het water.

Twee keer was het beeld slachtoffer van 
vandalen. Het verdween van zijn sokkel. 
Beide keren werd het teruggevonden. 
Het was duidelijk dat het park geen goe-
de plek was voor het beeld.

Na overleg tussen gemeente, buurtbe-
woners en Winkelcentrum Dukenburg 
besloot de laatste de zwaan gastvrijheid 
te verlenen. Het beeld staat nu voor de 
Handyman, vlakbij de ingang naar wijk-
centrum de Grondel.

Tekst en foto: René van Berlo
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Lankforst

Jan Willem Vreeswijk is wijkagent voor 
Lankforst, Malvert en Weezenhof. Op 
verzoek laat hij in een column af en toe 
zijn licht schijnen over zijn werk. 

Let op! Controles langs 
het Maas-Waalkanaal
Op de bruggen tegen het verkeer in 
fietsen, parkeergedrag bij Dukenburgse 
scholen, snelheidsovertredingen op 
doorgaande wegen door de wijk: over 
deze zaken wordt met regelmaat (te-
recht) geklaagd. Op gezette tijden be-
steden we daar aandacht aan en delen 
we bekeuringen uit. Meestal gaat het 
dan weer een tijdje goed, maar sommige 
overtredingen zijn hardnekkiger, zoals 
het bromfietsverkeer langs het Maas-
Waalkanaal.
Het pad langs het Maas-Waalkanaal 
wordt veel gebruikt door fietsers en wan-
delaars. Er staan diverse woningen en 
er spelen kinderen in de buurt. Om deze 
redenen is het verboden hier met een 
brom- of snorfiets te rijden. Verkeersbor-
den attenderen daar ook op.
Zoals gezegd: het probleem is hardnek-
kig. Te vaak worden de regels overtre-
den. Met het (hopelijk) mooie weer op 
komst zullen motorrijders van de politie 
weer vaker surveilleren.
Misschien denkt u: wel motors, geen 
brommers? Helaas, dit is de enige 
mogelijkheid de overtreders staande 
te houden. Heb dus begrip en nog be-
langrijker: houd u aan de bebording! De 
boete voor een bromfiets in overtreding 
is 65 euro. Een snorfietser betaalt 35 
euro.

Jan Willem Vreeswijk is ook te volgen op 
twitter: @Wijkagent_JW
(Foto: Peter Saras)

Meespelen met een professioneel orkest is 
een droom voor veel amateur-muzikan-
ten. Gelukkig biedt Het Gelders Orkest 
(HGO) geregeld de mogelijkheid. Half 
maart trad Het Groot Gelders Schumann 
Festival Orkest op in Musis Sacrum in 
Arnhem. In hun midden twee musici uit 
Dukenburg, allebei uit Lankforst!

Even voorstellen. Willy Mackaaij, bevlo-
gen violiste van een strijkerensemble, een 
gemengde speelgroep van Huismuziek 
(Klezmers, tango’s, Mozart et cetera) en 
sinds kort lid van een symfonieorkest in 
Cuijk. Noemt zichzelf oudgediende, omdat 
ze vorig jaar ook deel uitmaakte van het zo-
geheten eendagsorkest.

Aan de andere kant van de dirigent: Vero-
nique Voerman, dwarsfluit. Maakt momen-
teel geen onderdeel uit van een muziekge-
zelschap, maar besloot toch te reageren op 
een oproep in De Brug. Gaf zichzelf weinig 
kans - vaak zijn er dwarsfluiten in overvloed 
- maar het lukte. Samen met vierentachtig 
amateur-collega’s, vijftien muzikanten van 
HGO en onder de bezielende leiding van 
Alexej Pevzner speelde ze drie stukken 
(Brahms, Elgar en Mendelssohn) als voor-
programma van het concert Manacorda en 
Schumann van HGO.

Lange repetities
Meespelen met de crème de la crème bete-
kent flink repeteren. ‘Van tevoren krijg je 
de stukken thuisgestuurd’, legt Willy uit. 
‘Op YouTube kun je zien hoe de werken 
gespeeld worden. Dat helpt.’ Op de twee 
lange repetitiedagen moet je beslagen ten 
ijs komen. ‘Er is weinig tijd voor herhalin-
gen. Wel neem je per instrumentgroep knel-
punten door onder leiding van een muzikant 
van HGO.’

Aparte ervaring
Dan de uitvoering. Een bijzonder moment, 
aldus Veronique: ‘Het is een aparte ervaring 
om een keer midden in een orkest te zitten 
in plaats van in het publiek. Ook al heb je 
het idee dat je als dwarsfluitist in het niet 
valt bij al het geluid om je heen, voor het 
gevoel doe je wel mee.’ Zou je nog een keer 
mee willen doen? ‘Als ik goed genoeg be-
vonden ben, zeker!’

Tekst: Bart Matthijssen 
Foto’s: René Knoop

Twee dames uit Lankforst in ‘eendagsorkest’ 

Veronique, middelste rij, links

Willy, tweede rij van onder, rechts
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Malvert Evert van Dreven, geboren Nijmegenaar, 
kwam samen met zijn vrouw over uit Austra-
lië om aanwezig te zijn bij de herdenking van 
het bombardement op Nijmegen op 22 februari 
1944. Evert: ‘Ik was toen bijna 2 jaar en ons 
gezin woonde op Valkhof nummer 3. Een ver-
schrikkelijke gebeurtenis waarbij mijn broer 
Hans, toen 6 jaar, om het leven kwam toen ook 
ons huis getroffen werd. Net op tijd wist mijn 
vader me uit de kinderstoel te trekken en snel 
naar de kelder te gaan. Ik heb er nog veel emo-
ties bij. Mevrouw De Bruin (95) was toen onze 
hulp in de huishouding en is nu woonachtig in 
de Orangerie.’ 
Deze ontmoeting vond plaats in de Orangerie. 
Bart Janssen, schrijver van het boek De pijn 
die blijft, met ooggetuigeverslagen van het 
bombardement, was daarbij aanwezig. Het 
verhaal over Hans van Dreven staat in het 
boek. Het werd een bijzondere ontmoeting en 
herdenking. 

Tekst en foto: Theo Vermeer

Wat een AED doet
Op diverse plaatsen in Dukenburg zijn 
AED’s, onder andere in de winkelcentra, 
Wijkcentrum Dukenburg en wijkcen-
trum de Turf. Er zijn verschillende initi-
atieven om er nog meer te plaatsen. Want 
een AED redt levens.

AED is een afkorting voor Automatische 
Externe Defibrillator. Wat is een defibrilla-
tor? Ik probeer dit uit te leggen.
Het hart klopt meestal 70 slagen per minuut. 
Iedere minuut produceert het hart in een or-
gaantje 70 elektrische schokjes per minuut. 
Het orgaantje dat deze schokjes produceert 
heet de sinusknoop. De elektrische schokjes 
worden via een ingewikkeld dradensysteem 
door het hart geleid, waardoor de hartkamer 
samentrekt en een polsgolf ontstaat die je 
kunt voelen. Het kan soms bij een hart-
ziekte voorkomen dat in de hartkamer een 
vals plekje zit dat ook elektrische prikkels 
geeft, maar niet ongeveer 70 keer per mi-
nuut maar wel 300 maal per minuut. Door 
deze snelle valse elektrische schokjes trekt 
het hart niet meer goed samen, maar gaat 
heel snel bibberen, waardoor je geen pols-
slag meer voelt. Dit bibberen van de hartka-
mer noemt men kamerfibrilleren. Als deze 
toestand enkele minuten voortduurt, sterft 
de patiënt. Snel handelen is dan nodig. Om 
het hart weer in het normale ritme van 70 
slagen per minuut te krijgen, tracht je met 

een extern schokje met twee elektroden op de 
borstkas het storende valse plekje dat snelle 
stroomschokjes geeft te blokkeren. De sinus-
knoop kan dan weer zijn gewone werking gaan 
doen, namelijk het hart 70 geregelde schokjes 
per minuut geven. Deze procedure noemt men 
defibrilleren. De lettergreep de betekent hier 
niet of ont-. Dus het apparaat blokkeert het fi-
brilleren, het hart fibrilleert dus niet meer. Men 
ontbibbert het hart. 

Op iedere plaats waar veel mensen bij elkaar 

komen, horen AED’s aanwezig te zijn. Het 
kastje waarin een AED zich bevindt wordt 
gemarkeerd met een officieel Europees 
logo, dat is ontwikkeld volgens Europese 
normen. Het logo of beeldmerk toont een 
wit hart met een elektrische flits en een wit 
kruis. Dit alles tegen een groene achter-
grond. Wanneer het hart niet goed werkt, is 
grote haast geboden. Het is een belangrijke 
zaak dat je in een centrum of wijk op ge-
zette plaatsen aangeeft waar zich een derge-
lijk kastje met een AED zich bevindt. Een 
probleem is dat er voldoende vrijwilligers 
beschikbaar moeten zijn die deze dure, 
maar gelukkig niet ingewikkelde apparaten 
kunnen bedienen. 

Zodra het toestel wordt opengeklapt, staat 
de AED al aan of kan het worden aangezet. 
Daarna wordt precies verteld wat er moet 
gebeuren. Wanneer geen apparaat speciaal 
voor kinderen beschikbaar is, kan het ap-
paraat voor volwassenen soms uitkomst 
bieden.

Uiteraard moet dit alles worden gecombi-
neerd met reanimatie door de hulpverlenen-
de persoon. Zoals veel EHBO’ers weten, 
moet je vijftien keer de borstkas indrukken, 
dan een mond-op-mondbeademing geven 
en daarna weer met hartdrukken verder 
gaan. Het is natuurlijk erg prettig als er nog 
een persoon is die assistentie kan bieden.

Tekst en foto: Janwillem Koten

AED in de Turf in Malvert.

Bijzondere ontmoeting in de Orangerie

Evert van Dreven (links) met mevrouw De Bruin
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Iedereen kent wel die knusse pleintjes in 
warme vakantielanden, waar je graag een 
kopje koffie drinkt en waar de kinderen 
veilig kunnen spelen. Het plein Winkel-
centrum Malvert lijkt daar totaal niet op. 
Het is saai, grijs en niet uitnodigend. 

Nu de sloopplannen van het winkelcentrum 
van de baan zijn kunnen de ondernemers, de 
Orangerie, enkele bewoners in samenwer-
king met de gemeente dit plein gaan renove-
ren. Het plein moet een intieme gezellige uit-
straling krijgen en een veilige plek worden, 
waar bewoners elkaar in een vriendelijke 
sfeer kunnen treffen. Dat bevordert de socia-
le cohesie van onze wijk. Er zijn toch al wei-
nig natuurlijke trefpunten in ons stadsdeel. 

Eind februari werd een eerste bijeenkomst 
georganiseerd waarin de aanwezigen vele 
creatieve ideeën voor de renovatie van het 
winkelcentrum aandroegen. Dat was zo in-
spirerend dat meteen een kleinere project-
groep werd opgericht, die deze voorstellen 
op haalbaarheid moest bekijken. Er wordt 
bijvoorbeeld gedacht aan het in diverse kleu-
ren schilderen van het plein, aan het plaatsen 
van de diepste vuilnisbak van het land, aan 
een hinkelpad voor kinderen, etc. 

Voortgang project 
maisonnettes 
De directies van Standvast Wonen en 
KlokBouw BV  sloten donderdag 14 
februari een bouwteamovereenkomst. 
Het doel is dat Standvast Wonen en 
KlokBouw BV begin april een aan-
neemovereenkomst ondertekenen 
waarna de renovatie van vijf gebou-
wen kan beginnen. 

Die begint met een proefwoning. Als al-
les volgens planning verloopt, zijn begin 
2014 alle vijf de woongebouwen klaar. 
Daarna start de herinrichting van het 
openbaar gebied. Behoud van groen staat 
voorop. Waar mogelijk worden bomen 
toegevoegd. Standvast Wonen en de ge-
meente willen de toekomstige bewoners 
betrekken bij de inrichting van de open-
bare ruimte, waaronder het groen. 

Het woongebied in de Malvert bevat in 
totaal 264 maisonnettewoningen. In ja-
nuari is de sloop van zes woongebouwen, 
met in totaal 144 maisonnettes, gestart. 
De aannemer is hiermee acht tot tien we-
ken bezig. Met de sloop wordt ook een 
aantal bomen gerooid omdat ze van zeer 
slechte kwaliteit zijn. Als alles volgens 
plan is verlopen, is de verkoop van 24 
kluswoningen in een maisonnetteblok 
begonnen. Deze woningen worden casco 
verkocht als de buitenzijde gerenoveerd 
is. De binnenzijde kan de koper naar 
wens indelen en inrichten. Zodra de 
koopprijzen en andere informatie bekend 
zijn, kan de verkoop beginnen. 

Tekst en foto: Janwillem Koten

Omdat het plein van iedereen in Malvert 
moet worden, wil de projectgroep van dit 
opknappen graag een buurtaangelegenheid 
maken. Iedereen is welkom om de handen 
uit de mouwen te steken. Bedenk daarbij dat 
de kwaliteit van het winkelcentrum in hoge 
mate de leefbaarheid van de Malvert bepaalt. 
Wanneer deze opknapbeurt gepland staat 
krijgt u zo spoedig mogelijk nog te horen. 
Houdt daarom de media in de gaten. We ho-
pen op een grote opkomst!  

Grete Visser, De Orangerie 
Paul Couwenberg, ondernemer winkelcen-
trum Malvert
Sjaak Scheepers, ondernemer winkelcen-
trum Malvert
Angela vd Mast, actieve bewoner
Michelle de Wit, cultuuraanjager
Esther van Winkel, cultuuraanjager
Michiel Klaarwater, actieve bewoner
Nico de Boer, adviseur winkeliersvereniging
Angelique van der Heijden, gemeente Nij-
megen
Marian van Gerwen, gemeente Nijmegen
Inge van den Hoogen, gemeente Nijmegen
 
Tekst: Inge van den Hoogen en Janwillem Koten

Foto’s: Angela van der Mast en Inge van den Hoogen

Een nieuwe lentewind waait door Winkelcentrum Malvert

Overleg op 18 maart over opknappen plein Winkelcentrum Malvert

Platformvergadering
15 april: Platformvergadering Lankforst-
Malvert. Wijkcentrum De Turf. 19.30 uur
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Meijhorst

Klaar voor gebruik
Begin maart zijn ze geplaatst, de drie 
bankjes in het Wijkpark Meijhorst. 
Ze staan aan het, als een lint door het 
Wijkpark slingerende, natuurlijke 
pad dat loopt van de hoek 13e en 14e 
straat bij de hoogbouw naar het wijk-
centrum. 

Aan dit pad zijn groenvlakken die zullen 
uitnodigen om meer gebruik te gaan ma-
ken van het wijkpark. Het was de wens 
van bewoners van Meijhorst, uitgespro-
ken in het groenplan Meijhorst van 2011. 
Deze realisatie betekent een afronding 
van deze werkzaamheden in dit groen-
plan. De afgelopen jaren werden op tal 
van plaatsen ‘zitmogelijkheden’ wegge-
haald, vaak door ‘verkeerde angst’ voor 
een paar jongeren die er af en toe zaten. 
Zo is het veel bewoners een doorn in het 
oog dat het bankje bij de hondenuitlaat-
plaats achter de sporthal is weggehaald. 
Platform Meijhorst ijvert nog steeds 
voor terugkomst van deze bank! 

Dan nog een tip: zitten er jongeren? Ga 
er eens bij zitten!

Tekst: Bewonersplatform Meijhorst
Foto: Peter Saras

Tot de zomervakantie kan er geknutseld 
worden in het OuderKindCentrum op 
de woensdagmiddagen 17 april, 15 en 
29 mei en 12 juni van 13.30 uur tot 14.30 
uur. 

Deze knutselmiddagen zijn voor kinderen 
uit heel Dukenburg in de leeftijd van 3 tot 
en met 6 jaar. Het is er altijd heel gezel-
lig en er worden leuke creatieve werkjes 
gemaakt. De door de kinderen gemaakte 
werkjes mogen mee naar huis worden ge-
nomen. Natuurlijk mogen de moeders en 
vaders ook gezellig meedoen. 

De kosten zijn per middag slechts 50 cent 
per kind. Verdere informatie hierover bij 
Deddy Aalders, (024) 344 71 75, of bij Wil-
ly Arts van Tandem, 06 20 952 444, e-mail 

Mientje is 100
Een gesprekje tussen de middag met een 
vader die zijn kinderen naar school ge-
bracht had, zette de Dukenburger-mede-
werkers op het spoor van Mientje, die in 
februari 100 jaar geworden is. 

Het kostte even wat speurwerk, ondanks 
het feit dat buren en familie van Mientje 
een spandoek hadden opgehangen aan de 
voorgevel van Mientjes huis in de Meij-
horst. Ook de voortuin was mooi versierd 
met ballonnen en crêpepapieren bloemen. 
Mientjes dochter maakte er foto’s van, 

w.arts@tandemwelzijn.nl 
OuderKindCentrum (OKC), De Horizon, 
Brede School de Meiboom, Meijhorst 29-
58.

Tekst: Tandem
Foto: Willy Arts

evenals van de bloemenzee die een ruime 
week na datum nog fris en kleurig in meer-
dere vazen stond te fleuren. Ook zijn er 
foto´s gemaakt van het bezoek van burge-
meester Bruls, terwijl Mientje helemaal 
glunderde bij het vertellen over de brief 
van de koningin. Mientje is moeder van 
twee dochters. Ze heeft drie kleinkinderen 
en drie achterkleinkinderen. Zij vierden 
het feest met hun trotse oma en overoma 
mee. Gelukwensen waren er verder van de 
commissaris van hare majesteit in Gelder-
land, van de woningbouwvereniging en van 
meerdere familieleden uit binnen- en bui-
tenland. Mientjes eigen achternaam is John. 
Haar familie kwam heel lang geleden uit 
Schotland. Waar toch nog verwanten wo-
nen, evenals in Australië. En ook zij lieten 
zich niet onbetuigd. De Dukenburgerredac-
tie feliciteert Mientje hierbij nogmaals met 
die geweldige mijlpaal. 

Tekst: Hette Moriën
Foto: Peter Saras
 

Knutselen voor ouders en kinderen



de Dukenburger - april 2013 37

Agenda 
Onthulling opgefleurde zeecontainer 
door wethouder Tankir, vrijdag 12 april 
vanaf 11.00 uur. In de kunstbus van het 
project is een foto-expositie van 10.30 
tot 13.30 uur. Amfiplaza Meijhorst

Open dag De Bloem
Kunstenaars Floor Hendriks en 
Lieuwke Loth laten in eigen atelier hun 
werken zien. Zondag 12 mei, 11.00 tot 
18.00 uur. Meijhorst 20-05 (voorheen 
peuterspeelzaal De Meibloem)

Elke maandag wandelen vanuit het 
OKC in de school De Meiboom.
Meijhorst 29-58. Start 13.00 uur. 
Informatie, Gaby Petermann, 06 50 656 
102, bonpet@upcmail.com

Woensdag 8 mei is er een brainstorm-
avond over Dukenburg Presenteert 
in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 
70-39. Aanvang 19.30 uur.
Aanmelden kan via meijhorst@hetnet.nl 

Voor actuele dingen zie:
www.meijhorst.com 
Onder de knop in de wijk

De straatcoaches zijn dag en nacht 
bereikbaar op nummer: 06 29 149 895
Volg het Veiliger wijkteam op twitter: @
VWT_Meijhorst

Toen het gebouwtje moest verdwijnen, dat 
(vroeger) de kleuterschool van de Meiboom 
onderdak bood en (later) de huiskamer, 
werd er op het terrein van de school een zee-
container geplaatst. Om hierin materiaal op 
te slaan, zoals speelgoed voor buiten. 

Buurtbewoners vonden de zeecontainer nou 
niet het fraaiste object om tegenaan te moe-
ten kijken. Ans Nieuwenhuis, coördinator van 
de bredeschool, buurtbewoner Peter Saras en 
beeldend kunstenaar Lieuwke Loth staken de 
hoofden bij elkaar om een oplossing te vinden.
En die kwam er: het idee was om van de con-
tainer een portrettengalerij te maken. Kinderen 
zouden elkaar in de school kunnen schilderen, 
tegenover elkaar gezeten aan een tafeltje. De 
resultaten zijn opgehangen/aangebracht aan de 
container. 

Oranje Fonds
Om dit project, heel toepasselijk Spiegeltje, 
spiegeltje aan de wand gedoopt, te financieren 
werd er aangeklopt bij het Oranje Fonds. Een 
eerste aanvraag in de vorm van een e-formu-
lier leverde niets op. De tweede tot in detail 
opgestelde brief gelukkig wel. Nu kon er aan 
de uitvoering van het plan begonnen worden. 
Intussen werden er nog enkele plaatselijke 
sponsoren gevonden en ging er een klein le-
ger aan de slag. Lieuwke, de aanvoerster, 
zorgde voor de benodigde materialen aan pa-
nelen, verf en kwasten. En zij ontwikkelde het 
voorbeeld waarnaar geschilderd kon worden: 
een universeel gezicht. Een voorwaarde van 
het Oranje Fonds was dat bij het schilderen 
ook buurtbewoners betrokken werden. Van-
uit allerlei huizen en kantoren in Dukenburg 
kwamen ouders, grootouders, cursisten, wer-
kende mensen en ambtenaren opdagen om een 
handje te helpen. De Meiboom was blij met 

de ontmoeting van heel veel nieuwe en voor 
hen onbekende mensen onder hun dak. De kin-
deren vonden het ook een leuke onderneming. 
Minstens twee dagen werd er in de aula hard 
aan getrokken, daarna nog eens een ochtend 
in het OuderKindCentrum en een avond in De 
Horizon. Toen waren ruim zestig panelen be-
schilderd, voldoende om de zeecontainer mee 
te bekleden. 
De inwijding van de opgefleurde buiten‘kast’ 
is op vrijdag 12 april. Tussen 11.00 en 12.00 
uur zal wethouder Tankir het laatste paneel 
aanbrengen. Hierop staan de namen van het 
Oranje Fonds en de overige sponsoren ver-
meld. En de bewoners van Dukenburg? Zij 
zijn van harte welkom om dit mee te beleven.

Tekst: Hette Morriën
Foto: Mike Wiering

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…

Peter, Ans, Lieuwke en José met de kinderen van De Meiboom

Eindelijk lente. Mooie plekjes in Meijhorst. (Foto’s: Peter Saras)

Zomaar Meijhorst
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Weezenhof

Dit voorjaar heeft de gemeente Nijme-
gen een plan van aanpak gemaakt voor 
het groen in Weezenhof.  Er is een aantal 
malen overlegd tussen de werkgroep en 
projectleider. 

Wat hebben we samen bereikt?
• Nadruk op fleurigheid; geen donkergroen 
groen! Groen-professionals uit de gelederen 
van de bewoners  hebben een soortenlijst 
van fleurige heesters en planten aangele-
verd die uitgangspunt bij ontwerp is. Daar-

Scouting Karel de Stoute uit de Wee-
zenhof bestaat dit jaar 45 jaar. En dat 
mag gevierd worden! Elke week komen 
er meer dan 130 enthousiaste kinderen 
naar deze scoutinggroep om lekker actief 
bezig te zijn, zowel op de scoutinggroep 
zelf, als in de nabijgelegen natuur. 

Op scouting doen zij veel verschillende din-
gen en dat maakt het scoutingspel spelen zo 
leuk. Het gaat niet om te winnen, of om de 
beste te zijn, maar om het samenwerken, 
het samen spelen en samen plezier hebben. 
En dat lukt al 45 jaar bijzonder goed. Het 
feit dat deze groep al zo lang zo actief is, is 
mede te danken aan de inzet van alle staf-
leden en bestuursleden. Deze vrijwilligers 
bedenken activiteiten, bereiden ze voor en 
voeren ze uit. 

Inbreng groenplan werkgroep Groen Weezenhof
naast ook behoud van een aantal bepalende 
kersenlanen die in voorjaar bloesem geven en 
in najaar herfstkleuren. Verder bijplanten van 
bloembollen bij de entree van de wijk. 
• Op een aantal plaatsen staan teveel grote bo-
men opeen. Daar wordt gekapt zodat overblij-
vende bomen beter uit kunnen groeien (op niet 
teveel plaatsen, maar hier en daar toch wel). 
Ook wordt er weer een stuk laanbeplanting 
ingevuld daar waar veel iepen verloren zijn 
gegaan.
• Weezenhof kent heel veel grasvelden. Daar 

waar kinderen spelen blijft natuurlijk gras, 
maar een tweetal grote stroken gazon wordt 
kruidenweide. Kruidenweide leidt tot meer 
insectensoorten in de wijk, maar kan zeker 
ook een educatief effect hebben, wanneer 
opvoeders daar op inspelen.
• Op aangeven van bewoners komt er hier 
en daar zelfbeheer: een nieuw boomgaardje 
en wat rozenperken blijven behouden.
• Er wordt voorkomen dat veel schuttingen 
in het zicht komen te liggen bij het wegha-
len van groen, hoewel dit hier en daar tijde-
lijk wel kan voorkomen.
• Het vergroenen van een straat (83e) door 
slimmer in te richten waarbij slecht ge-
plaatste bomen in trottoir worden vervan-
gen door bomen in een stuk groen.
De werkgroep groen van platform Weezen-
hof is zeker niet ontevreden, want zonder 
onze input was er een heel ander groenplan 
gekomen. We hebben te maken met een 
gemeente die zeker mee wil, maar ook wel 
hier en daar aan regels is gebonden. Natuur-
lijk is ook het budget een issue.
Er komen nog twee inspraakavonden op 23 
en 24 april. De jaarlijkse wijkschouw vindt 
plaats op 17 april van 19.00 tot 21.00 uur. 
Vertrek vanaf de Prins Clausschool, Wee-
zenhof 40-02, per fiets. Aanmelden kan via 
wijkbeheer@nijmegen.nl of bel (024) 329 
33 49.

Tekst: werkgroep Groen Weezenhof
Foto: Jacqueline van den Boom

Kersenlaan vol bloesem

Scouting Karel de Stoute bestaat 45 jaar

Plant nieuwe bomen
De scoutinggroep viert haar 45-jarig bestaan 
met allerlei speciale activiteiten. Zo is er op 

zaterdag 16 maart een speciale boomplant-
dag geweest. Om te vieren dat de groep al 
45 jaar bestaat, maar ook om er voor te zor-
gen dat de groep over 45 jaar nog steeds kan 
genieten van de mooie natuur die de Wee-
zenhof rijk is. Acht nieuwe bomen kreeg de 
groep van de gemeente Nijmegen. Helaas 
was er op de dag zelf maar één boom om 
te planten, omdat koning winter in maart 
nog zeer actief was. De overige bomen vol-
gen zodra de lente écht haar intrede heeft 
gedaan. De groep gaat de acht nieuwe 
knotwilgen zelf onderhouden, zodat ook 
volgende generaties scoutingkinderen hier 
plezier aan kunnen beleven. 
Op 1 juni vindt er een sponsorloop plaats 
in de Weezenhof, ook in het kader van het 
45-jarig bestaan van de groep, en in de eer-
ste week van juli gaat de gehele groep een 
week op jubileumzomerkamp in Duitsland. 

Tekst en foto: Daphne van den Bogaard

De eerste knotwilg gaat de grond in



de Dukenburger - april 2013 39

Maandag 27 mei, 20.25 uur, zendt de 
VPRO op Nederland 2 De mooiste jon-
gen van de klas uit. Wat is er overgeble-
ven van de solidariteit, saamhorigheid 
en politieke overtuigingen van de jaren 
zeventig? Regisseur Suzanne Raes, met 
linkse idealen opgevoed in een Nijmeegse 
nieuwbouwwijk, maakt samen met haar 
klasgenoten van toen de balans op van 
hun jeugd. De Teledoc is een coproductie 
van IDTV Docs en de VPRO, in samen-
werking met het CoBO en het Neder-
lands Filmfonds.
 
In De mooiste jongen van de klas gaat Su-
zanne Raes terug naar haar klasgenoten van 
basisschool Samenspel en daarmee terug 
naar het Nijmegen van eind jaren zeven-
tig. Een tijd van grote idealen, vrijheid en 
ontplooiing. Een kersverse nieuwbouwwijk 
met bruine plafonds en paarse gordijnen. 
Haar klasgenoten zijn inmiddels journalist, 
socioloog, schooldirecteur, consultant en 
balletdanseres; een doorsnede van wat je 
kunt omschrijven als links en weldenkend 

Eerste reactie 
bewonersplatform 
Weezenhof op voorstel 
over Skaeve Huse 

19 maart ging het college van B en W 
akkoord met het sturen van een voor-
stel ter besluitvorming naar de Nij-
meegse gemeenteraad over het daad-
werkelijk plaatsen van Skaeve Huse 
nabij Weezenhof. Toon Kerssemakers, 
voorzitter van het bewonersplatform 
Weezenhof, komt met een eerste reac-
tie.

‘Met het raadsvoorstel Skaeve Huse is 
een eerste stap gezet. Uit de toelichting 
door het college blijkt echter dat er op 
dit moment geen plaats is voor uitvoerig 
meedenken door de wijk. Dat kan nu dus 
pas nu de trein al aan het rijden is ge-
gaan. En dat is voor ons te laat.’
‘Inmiddels blijkt al dat wijkbewoners 
nog blijven zitten met veel vragen en 
zorgen. De invulling van begeleiding 
kan nog alle kanten op. Er is geen enkele 
garantie dat de doelgroep over de jaren 
heen hetzelfde blijft. Verder blijft het 
transferium nabij Weezenhof mogelijk 
en over groen- en milieuaspecten wordt 
niets gezegd. Daarnaast is het financiële 
verhaal niet duidelijk: er zit een forse 
korting op zorg aan te komen. De bege-
leiding wordt dan nu wel gegarandeerd, 
maar ten koste van welke andere zorgon-
derdelen gaat dit project?’
Kerssemakers verwacht dat als er geen 
adequate antwoorden komen op deze 
vragen dat verder ten koste zal gaan van 
het draagvlak voor het project. ‘Zoals 
bekend leidt dat altijd tot nòg hogere 
kosten’, aldus Kerssemakers.

Behandeling raad al op 3 april 
De ontwikkelingen met betrekking tot 
de Skaeve Huse gaan nu met het tempo 
van een hogesnelheidstrein. Niet medio 
april, zoals eerst werd verwacht, maar 
al op woensdag 3 april stond het project 
Skaeve Huse op de agenda van de Po-
litieke Avond van de gemeenteraad. Dat 
was na de kopijsluiting van dit nummer 
van de Dukenburger.  
Wordt vervolgd.

Tekst: www.weezenhofcentraal.nl

Teledoc ‘De mooiste jongen van de klas’ 27 mei op tv

Regisseur Suzanne Raes en cameraman Joost 
Meijer, beiden opgegroeid in Weezenhof.

Nederland. In hun herinneringen is er één 
klasgenoot die vaak terugkomt: Johnny, de 
mooiste jongen van de klas. Hij was anders, 
kwam uit een ander milieu. Hij kwam met 
een brommer naar school, sloeg bij ruzie 
vol met zijn vuist op je gezicht, wist alles 
over seks, was no-nonsense en recht voor 
zijn raap.
 
Johnny liet hen iets zien van de grote we-
reld buiten de wijk. Maar terwijl Suzanne 
en haar klasgenoten dachten dat hij een uit-
zondering was en dat de wereld bestond uit 
mensen zoals zij, beseffen ze nu dat juist 
zij in een ideologisch reservaat zijn opge-
groeid. En dat het dan soms niet meevalt in 
de harde werkelijkheid te functioneren. De 
veertigers van nu maken de balans op van 
hun jeugd.
 
Regie: Suzanne Raes; camera: Joost Meijer 
en Mark Bakker; geluid: Alex Booy; mon-
tage: Elja de Lange.

Tekst en foto’s: IDTV Docs

Opnames voor de Teledoc De mooiste jongen 
van de klas.

Reünie op grasveld bij eindpunt lijn 31
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De Zevensprong

Jaarverslag 2012
De stichting De Zevensprong Dukenburg 
is een samenwerkingsverband van de be-
wonersorganisaties van de zeven wijken 
van het stadsdeel Dukenburg Nijmegen, 
waarbij het stichtingsbestuur meer een 
coördinerende functie heeft dan een ini-
tiërende. 

In samenwerking met de bewonersorgani-
saties wordt gestreden om bij ontwikkelin-
gen in Dukenburg de stem van de bewoners 
te laten horen. Elke groep bewoners uit Du-
kenburg die hulp zoekt bij de overheid en 
die niet de juiste toegang weet of die geen 
gehoor krijgt, kan zich tot stichting De Ze-
vensprong wenden. Wij kunnen u helpen de 
juiste loketten te vinden (de verwijsfunctie) 
en wij kunnen u bijstaan wanneer bewo-
nersbelangen ondergesneeuwd raken (de 
ondersteuningsfunctie). Bijvoorbeeld: om 
een subsidie (voor een wijkfeest bijvoor-
beeld) aan te vragen en u weet niet hoe en 
waar, u kunt een project opzetten onder de 
paraplu van De Zevensprong, u wilt iets 
ondernemen in Dukenburg voor een groep 
bewoners maar weet niet hoe dit te organi-
seren. U kunt ons bereiken via www.zeven-
sprong.webklik.nl

De werkgroepen zijn het hart van De Zeven-
sprong. Het stichtingsbestuur ondersteunt 
daar waar nodig en coördineert/faciliteert 
indien relevant bij wijk-/werkgroep-over-
stijgende projecten. De werkgroepen zijn:
• Werkgroep A73: http://a73nijmegen.
blogspot.nl/ en werkgroep.a73@gmail.com  
• Werkgroep WMO en Ouderenbeleid: con-
tactpersoon Antoine M. Berben  werkgroep.
wmo.dukenburg@gmail.com  
• Werkgroep Groen en Cultuurhistorie: con-
tactpersoon Jacqueline Veltmeijer 
j.veltmeijer-jansen@chello.nl 
Werkgroep Ruimte, Locaties en Economie: 
contactpersoon Martien de Goeij 
martiendegoeij@gmail.com 
• Bestuur stichting De Zevensprong Duken-
burg 7sprong.dukenburg@gmail.com  
Tijdelijke website: http://zevensprong.web-
klik.nl/page/startpagina 
Twitter: https://twitter.com/7sprdukenburg 

Wilt u weten wat de werkgroepen doen dan 
kunt u dit via hun websites vinden.

De structuurvisie Nijmegen geeft een globaal 
plan wat er op lange termijn met de vormge-
ving van onze stad moet gaan gebeuren. Het 
is geen gedetailleerd plan, maar geeft wel een 
basis voor toekomstige bestemmingsplannen 
die kleinschaliger zijn. 

Aanpassing van het oude structuurplan was 
nodig omdat dit gedurfde plan nog in de gou-
den tijd was geschreven, en dus niet meer in 
de huidige crisistijd paste. In dit structuurplan 
is een omslag van rijk naar arm te bespeuren. 
Ging het oude plan van een stedelijke expansie 
uit, het huidige plan heeft als uitgangspunt dat 
de groei van Nijmegen zo ongeveer het maxi-
mum heeft bereikt en men zich in een afron-
dingsfase bevindt. Dit met uitzondering van de 
Waalsprong en het Waalfront. In heel wat wij-
ken, zoals Dukenburg, moet men op krimp gaan 
rekenen. De aandacht van de gemeente zal zich 
voor vernieuwing dus hoofdzakelijk op de twee 
genoemde nieuwbouwgebieden richten. Voor 
de overige wijken geldt dus consolidatie van het 
bestaande en soms aanpassingen op de krimp.

Hergebruik
In plaats van sloop en grootschalige nieuw-
bouw komt nu veel meer het accent te liggen 
op hergebruik van bestaande bouw. Het groene 
duurzame accent komt ook te liggen op groene 
verkeerstromen, stedelijke landbouw, duurzame 
schone energievoorzieningen, duurzame wonin-
gen en dergelijke. Het is de bedoeling dat het 
koelwater van de centrale wordt gebruikt voor 
huisverwarming. Daarnaast denkt men aan an-
dere nieuwe energievormen, zoals windmolens 
langs de grote snelwegen, ook bij de Staddijk. 
Belangrijk is verder dat de crisis dwingt tot 
energiezuinige en crisisbestendige bouw. De tijd 
van grootschalige projecten is dus voorbij, zoals 
destijds Hart voor Dukenburg was. Maar klein-
schalige toevoegingen of aanpassingen blijven 
soms noodzakelijk.

Het zwaartepunt van de stedelijke economie 
moet komen te liggen op de hoogwaardige ken-
niseconomie. Veel mensen zijn hier hoog opge-
leid en we zullen ons moeten richten op aanleg 
van campussen en alles wat daarmee samen-
hangt. Daarnaast wordt Nijmegen toeristisch in-
teressant gevonden en zullen wij de binnenstad 
op dit punt moeten versterken om een nog aan-

De volgende activiteiten zijn door de Ze-
vensprong verder ondernomen:
1. Het huishoudelijk reglement is terugge-
bracht tot één A4, waarbij de vergaderin-
gen van de deelnemers nu open staan voor 
werkgroepen en commissies. De relatie tus-
sen het wijkplatform Meijhorst en De Ze-
vensprong is hersteld en positief.  Er is een 
nieuwe website ontwikkeld waar u onze in-
formatie kunt vinden. De oude website met 
achterhaalde informatie is weggehaald. Via 
het stadsdeelblad de Dukenburger berichten 
we u van onze activiteiten. Daarnaast is er 
nu ook het twitteraccount @7sprdukenburg 
actief. De samenwerking met @jcstaddijk 
is erg gegroeid dit jaar. 
2. Werkgroepen zijn ondersteund. Werk-
groep WMO en Ouderbeleid heeft via de 
vrijwilligerscentrale een secretaris gevon-
den. Werkgroep WMO en Ouderbeleid 
heeft door bemiddeling van het bestuur 
een zeer actieve bewoner uit de Weezenhof 
toegevoegd gekregen. Werkgroep A73 is 
actief ondersteund bij het inspreken bij de 
gemeenteraad Nijmegen en ondersteund bij 
het voeren van de noodzakelijke correspon-
dentie.

Globaal gezien kan De Zevensprong te-
rugzien op een goed functioneren van de 
diverse gremia. Wel zouden we graag zien 
dat meer burgers zouden participeren in het 
platform-overleg. In 2013 zal het bestuur 
met de deelnemers verder overleg plegen 
over de verdere toekomstige inrichting van 
ons stadsdeel. Wij zullen ons proactief op-
stellen ten aanzien van de gemeentelijke 
wijkplannen en zo snel mogelijk relevante 
gegevens aan onze platforms en werkgroe-
pen doorgeven.

Voor een uitvoerige versie van het jaarver-
slag zie: www.zevensprong.webklik.nl. Bij 
de informatheek is een gedrukt exemplaar 
ter inzage beschikbaar.

Tekst: Hans-Cees Speel en Janwillem Koten

  Wat betekent  structuurvisie 
Nijmegen voor  Dukenburg ?
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Wethouder Bert Frings. (Foto: Ron Disveld)
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Brief aan wethouder Frings

Geachte Heer Frings, 

Niet ten onrechte legt u steeds in uw mon-
delinge en schriftelijke toelichtingen en 
spreekbeurten over de WMO de nadruk op 
burgerparticipatie als opperste noodzake-
lijkheid om de WMO ook in de toekomst 
dragelijk en beheersbaar te houden. Wij als 
werkgroep WMO/Ouderen Dukenburg on-
dersteunen u hierin.

Des te groter is dan ook onze verbazing nu 
blijkt dat het uitleenpunt WMO als gevolg 
van het overdragen van de exploitatie hier-
van door ZZG aan een andere organisatie 
min of meer stilletjes verdwijnt of althans 
dreigt te verdwijnen uit het stadsdeel Du-
kenburg zonder dat de stadsdeelbevolking 
in de gelegenheid werd gesteld om zich 
over deze verhuizing uit te spreken of al-
ternatieven hiervoor aan te kunnen reiken.
Juist omdat Dukenburg toch al niet overbe-
deeld kan worden genoemd met voorzienin-
gen gericht op een ouder en/of minder vali-
de publiek komt zo’n manier van verhuizen 
niet goed over. In deze zij er nogmaals op 
gewezen dat er jarenlang toezeggingen wer-
den gedaan aan Dukenburg waarvan - door 
allerlei redenen - slechts zeer weinig daad-
werkelijk tot stand is gebracht kunnen wor-
den. Daarnaast telt Dukenburg veel ouderen 
die graag hier willen blijven wonen en voor 
wie ook verhuizing van dit uitleenpunt ge-
woonweg onaangenaam uitpakt.

Tegen deze achtergrond van gemis aan bur-
gerparticipatie verzoeken wij u dan ook om 
in gemeen overleg alsnog te bewerkstelli-
gen dat:
• De nieuwe exploitant het uitleencentrum 
voortzet binnen het stadsdeel Dukenburg. 
Het is ons bekend dat in het gebouw De 
Doekenborg ruimte vrij is die wellicht hier-
voor kan worden aangewend.
• Dan wel er bij de nieuwe exploitant op 
aan te dringen dat deze een zo goedkoop 
mogelijke bezorgdienst inricht opdat stads-
deelbewoners en anderen hiervan gebruik 
zullen kunnen maken en op die manier zo 
min mogelijk extra last behoeven te onder-
vinden van een mogelijke verhuizing naar 
elders in de stad.
• Dan wel te willen bewerkstelligen dat - 
zoals eerder ooit het geval is geweest - ook 
de apothekers in Dukenburg weer als sub-
dealers van het uitleencentrum kunnen gaan 
functioneren hetgeen eveneens een beper-
king van extra reizen mogelijk maakt.

trekkelijker toeristische uitgaansstad te worden, 
met vooral nadruk op ons mooie groen, ook in 
onze omgeving, de archeologie en geschiedenis. 
Vooral ons culturele erfgoed is uniek en heeft 
toeristische waarde. De cultuur zal in de binnen-
stad worden versterkt ten behoeve van de toe-
ristische sector. In concreto dus meer diversiteit 
aan het kleine winkelaanbod met speciale pro-
ducten en versterking van de horecasector. De 
klassieke middenstand in de binnenstad heeft 
het momenteel zwaar te verduren door de cri-
sis maar ook door de internetverkopen. Ook dat 
vraagt stedenbouwkundige aandacht. 

Wat houdt dit voor Dukenburg in?
Dukenburg is een krimpende wijk aan het 
worden waar de vergrijzing toeslaat. Onze 
aandacht zal zich juist op deze verouderende 
populatie moeten gaan richten, met de bijpas-
sende voorzieningen en een goed bereikbaar 
winkelnetwerk. Dachten we bijvoorbeeld eerder 
het winkelcentrum Malvert te sluiten, nu zul-
len we met behulp van winkeliers dit centrum 
gaan opwaarderen. Daarnaast zullen we iets 
soepeler omgaan met de vestiging van kleinere 
bedrijfjes buiten de winkelcentra waar zzp’ers 
kleine neringen kunnen opzetten. Hergebruik is 
ook het nieuwe kernwoord. Wellicht zullen we 
bijvoorbeeld De Orangerie een nieuwe bestem-
ming moeten gaan geven. De tijd van bejaar-
denhuizen is voorbij. Wellicht kan De Orange-
rie dan een studentenflat worden. Doel van de 
gemeente voor Dukenburg is dus vooral con-
solidatie van het bestaande en waar nodig klei-
nere aanpassingen. Oude gebouwen waarvoor 
uiteindelijk geen bestemming wordt gevonden, 
zullen echter toch gesloopt moeten worden om 
verloedering tegen te gaan. Wellicht kan men 
dan aan zulke plekken een nieuwe groene be-
stemming geven, zoals stedelijke kleinschalige 
land- en tuinbouw. Kortom, voor Dukenburg is 
binnen het structuurplan niet veel nieuws te ver-
wachten, behalve mogelijke windmolens langs 
de A73/Staddijk. Het belangrijkste gegeven zal 
zijn dat men het bestaande zoveel mogelijk wil 
bijhouden. Aan de werkgroepen, platforms en 
De Zevensprong is de taak gegeven alert te zijn 
en de gemeente voortdurend op achterstand en 
ontgroening te wijzen, zodat onze wijk niet ach-
teruitgaat en dat het toch prettig wonen blijft.

Tekst: Janwillem Koten

Hiernaast echter zouden wij heel graag wil-
len dat dergelijke situaties niet meer kun-
nen voorkomen maar dat door uw toedoen 
omtrent dergelijke voorzieningen niet meer 
zulke besluiten kunnen worden genomen 
zoals thans het geval blijkt te zijn zonder 
dat er voldoende gelegenheid is voor parti-
cipanten - hetgeen burgers/afnemers van dit 
uitleenpunt toch ook zijn - zich hierover uit 
te spreken en met mogelijke alternatieven 
te komen voordat een dergelijk besluit ge-
nomen blijkt te zijn.
Het is onze opvatting dat burgerparticipatie 
een kwaliteit is die zich in twee verschillen-
de richtingen duidelijk moet kunnen maken 
waarbij alle partijen het gevoel kunnen heb-
ben en behouden dat hun inbreng telt. Daar-
naast is dit ook een moment waarop kan 
blijken dat Nijmegen ook hierin een voor-
trekkersrol vervult op het begaan van tot nu 
toe onbekende wegen binnen de WMO!
 
Met vriendelijke groet,

Antoine M. Berben
secretaris werkgroep WMO en Ouderenbe-
leid van stichting De Zevensprong Duken-
burg
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Duukjes
Duukjes zijn gratis, niet-commerciële adverten-
ties voor lezers van de Dukenburger. Ook een ad-
vertentie plaatsen? info@dedukenburger.nl

Zanggroep Dukenburg
Sinds begin dit jaar zingt een drie- en vierstemmig 
vrouwenkoor in De Turf op Malvert. Het repertoire 
is klassiek en er is een goede deskundige leiding. 
Er is nog plaats voor vier (mezzo-)sopranen. Wie 
kan noten lezen en van zingen houdt, kan gerust een 
keertje komen meedoen op de vrijdagochtend. Voor 
meer informatie: Caroline Westgeest, 06 16 585 
035 of caroline.koordirectie@gmail.com

Taalmaatjes gezocht
Mag een anderstalige elke week even met u pra-
ten? Gilde Nijmegen zoekt vrijwilligers. Het Gilde 
brengt Nederlands- en anderstaligen bij elkaar om 
de Nederlandse taal en cultuur te delen. Het gaat 
niet om lesgeven, maar om alledaagse gesprek-
ken. Bel (024) 356 40 13 of mail naar gildesamen-
spraaknijmegen@glazenkamp.net

Blog
Over Meeke Mutter, Dukenburgse in New York, 
staat op pagina 10 veel te lezen. Naast haar drukke 
dagelijkse bezigheden schrijft ze bovendien vrijwel 
elke maand een blog voor het Nederlandse maga-

Minitjes
Minitjes zijn commerciële mini-advertenties. 
De kosten zijn € 2,50 per regel (inclusief kop). 
Ook een advertentie plaatsen? Mail naar 
info@dedukenburger.nl

Gitaarlessen
Gitaarlessen voor beginners en gevorderden, 
individueel gegeven door ervaren docent. Voor 
alle leeftijden! Akoestisch en klassiek. Zeer 
gunstige tarieven. In Malvert (Dukenburg). tel: 
(024) 344 92 26 of 06 212 711 48.

Laptop-reparatie en -verkoop
Reparatie van uw defecte laptop of notebook? 
Al meer dan 10 jaar bij ‘de snor’ goedkoop en 
betrouwbaar 06 16 85 00 16 voor snelle repara-
tie of voor een tweedehandse laptop.

 

 

 

Loop eens binnen bij Wereldwinkel 
Dukenburg. De beste cadeauwinkel van 
Nederland en bekijk onze: 

 Kleurrijke sieraden, ruime keus 
ook in zilver 

 bonte sjaals van diverse stoffen 
 veelkleurige schalen, bekers en 

serviesgoed 
 keramiek en handnijverheid van 

wijnglas tot Boeddha  
 speelgoed voor de allerkleinsten 
 wierook en etherische oliën in 

vele geuren 
 wenskaarten met meer 

mogelijkheden en bijzondere 
schrijfwaren  

 levensmiddelen o.a. 
koffie, thee, honing, chocola, 
noten, veel diverse Aziatische     
kookproducten en nog veel meer 
uit Afrika, Latijns-Amerika en  
Azië. 

 NIEUW: Lulu crème.  
Zuid Soedanese  
Sheabutter producten.  
Maak jezelf 
en de wereld mooier  
met Lulu crème. 

Kom eens kijken bij:  
Wereldwinkel Dukenburg 
Meijhorst 70-01A 
6537 EN Nijmegen 
Tel. 024 – 3450196 
www.wereldwinkelnijmegen.nl 
Open: Ma 13.00 – 17.00 uur 
Di t/m Za 09.30 – 17.00 uur 
 

voorbeeld willen helpen met de promotie en pro-
ductie van het Yogafestival. Denk aan: helpen bij 
de catering voor vrijwilligers, de bemensing van 
de informatiestands, de kassa, kinderopvang, ver-
voer etc. En, je krijgt er veel gezelligheid voor 
terug, vrij toegang tot het festival op de dag dat 
je werkt en een gratis maaltijd. Stuur een mailtje 
met je gegevens, ervaring en motivatie naar info@
yogafestivalnijmegen.nl of ga naar de website: 
www.yogafestivalnijmegen.nl en kijk op Facebook!

zine Dans. Ze vertelt over NYC, de dansacademie en 
andere zaken. Google de naam van het blad of kies 
http://dansmagazine.bl/blog

Keukenmini’s 
De recente spaar-rage keukenmini´s – een buurjochie 
noemde ze zo vlak voor Pasen ‘kuiken’mini´s – heeft, 
lach niet, ook oma’s aan het sparen en ruilen gezet. Zo 
is er voor een kleindochter nog vraag naar, steeds 1 
mini: • Celavita • pannenkoek • braadboter • cupcake • 
koekje. Voor een kleinzoon en een -dochter: • Karvan 
Cevitam (2x) • kaas basilicum saus (2x) • nasi (2x) • 
pizzapunt (2x) • pollepel (2x). Te ruilen tegen • citroen-
schijfjes (3x) • maiskolf (2x) • hamburger (1x) • mixer 
(2x) • deegroller (1x) • broodrooster (2x) • knoflook 
(1x) • wortels (3x) • rode peper (1x) • meloen (2x) • 
plakje champignon (2x) • pudding (1x) • rode ui (1x). 
Van de vorige mini-rage is er nog een gloednieuw win-
keltje te koop tegen elk aannemelijk bod. Mailcontact 
via hettemorrien@gmail.com

De Meibloem is open
Beeldend kunstenaar Floor Hendriks is gestart met een 
cursus model-/portrettekenen en -schilderen. Deelna-
me hieraan is nog mogelijk. Tweemaal per maand op 
vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur. Kosten 32,50 per les. 
Voor aanmelding/informatie: floor@soulprint.nl, De 
Meibloem, Meijhorst 20-06.

Yogafestival
Op 1 en 2 juni a.s. vindt in Bottendaal het eerste Yo-
gafestival Nijmegen plaats. Lijkt het jou leuk om 
daaraan mee te werken? Meld je dan nu aan als vrij-
williger! We zoeken geïnteresseerde mensen die bij-

Winkelcentrum Dukenburg organiseert 
expositie in samenwerking met Dichterbij
In het najaar wordt een expositie ge-
houden in Winkelcentrum Dukenburg: 
DOWN’s UPSIDE. Down’s Upside is 
een expositie met foto’s van kinderen 
met het Syndroom van Down. Deze 
unieke fototentoonstelling zal voor 
iedereen te zien zijn in de hele maand 
oktober. 

Down’s Upside is een initiatief van Fonds Verstandelijk gehandicapten naar aan-
leiding van het fotoboek de Upside van Down van Eva Snoijink. In de expositie 
worden 40 van de 101 foto’s uit het boek getoond. De expositie is bedoeld om 
het onbegrip en de onwetendheid, waardoor kinderen met downsyndroom vaak 
niet de kansen krijgen die zij verdienen, uit de wereld te helpen. Wij hopen dat 
de expositie in navolging op het boek bijdraagt aan een positieve beeldvorming 
en acceptatie van kinderen en mensen met downsyndroom in onze maatschap-
pij. Winkelcentrum Dukenburg zal in samenwerking met Dichterbij de expositie 
realiseren. Dichterbij ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking, hun 
ouders en verwanten.
Rondom de expositie zal uitgebreide communicatie plaatsvinden. Ook zal een 
kunstactie met scholen georganiseerd worden. Kort samengevat houdt dit in dat 
scholen zich kunnen inschrijven, een schilderdoek ontvangen van winkelcentrum 
Dukenburg waarna het doek in Dukenburg wordt opgesteld en de bezoeker kan 
stemmen, zowel in Dukenburg als op de facebookpagina van Dukenburg, op het 
mooiste doek. De winnaar wint een nog nader te bepalen prijs.
Wij zijn op dit moment samen met Dichterbij een activiteitenprogramma aan het 
opzetten. Meer informatie hierover ontvangt u zodra de invulling definitief is.

Tekst: Winkelcentrum Dukenburg

 



Stichting 
Anders 
Actieven 
Dukenburg

website: www.staad.nl

e-mail: bestuur@staad.nl

 tel.: 024-3444157

Noteer alvast: open dag/inschrijfdag: 
vrijdag 30-08-2013 van 10.00 tot 13.00 uur 

Cursusgids 2013 - 2014
vanaf begin juli beschikbaar

Cursusaanbod seizoen 2013/2014
 Algemeen

Er zijn cursussen Astrologie, Yoga, Biljarten, Engels, Spaans, Indonesische taal en gewoonten, Klassieke Cultuur, 
West-Europese Kunstgeschiedenis, Collages maken, Tekenen en schilderen, Mandala tekenen, Muziek, Bloemschikken, 
Inloop creatieve ochtend, Country Line Dance en T’ai Chi. Tevens staan de navolgende workshops op het programma:  

Sacred Dance, Salsa dansen, Genealogie en Koken.

 Computercursussen
 We starten onder andere met cursussen/workshops Windows 7 en 8, XP en Vista; Internet, PowerPoint, Mappen maken 

en Bestandsbeheer, Windows Excel en Access, WordPress Website bouwen, Digitale foto- en videobewerking. Vele 
cursussen/workshops zijn er voor zowel beginners en senioren als gevorderden. 

Let op: Voor mensen met een computer of laptop met besturingssysteem Windows 8
start er al op 8 april 2013 een cursus beginners.

Het StAAD-koor zoekt uitbreiding van alten, bassen, tenoren en baritons.

Nieuwe cursus in het seizoen 2013/2014
Cursus iPad (Beginners)

De iPad (Apple) is een zeer gebruiksvriendelijk draagbaar multimedia-apparaat met 
talloze mogelijkheden. Dit apparaat is ideaal voor bijvoorbeeld surfen op internet, 

e-mailen, notities maken of een agenda bijhouden. 
Maar dit is lang niet alles wat dit praktische apparaat te bieden heeft. Er is een aantal 

standaard-app’s (programma’s) beschikbaar voor het werken met foto’s, video en 
muziek. Maar ook boeken en tijdschriften lezen op de iPad is mogelijk, evenals het 

bijhouden van een Facebook- of Twitter-account. 

U bent altijd welkom in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39, kamer 1.098.
Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur

Tekst/beeld: bestuur StAAD
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Open café
• Donderdag 18 april en 16 mei, 9.00-11.00 uur: Open Coffee 
voor zzp’ers en ondernemers in Landhuis De Duckenburg / 
Eten bij Zusje, Lankforst 51-01.
• Elke eerste vrijdag van de maand, 16.00-19.00 uur: Cultuur 
Borrel(t) (Besloten) borrel in de HAN-locatie Tolhuis van Art 
Crumbles voor buurtbewoners, collega´s, vrienden en fans. 
Van Schuylenburgweg 3. 
• Elke 2e en 4e zaterdagavond van de maand: Singlecafé in 
Café de Teersdijk, Graafseweg 985, Wijchen.

Expositie, open huis
• Zondag 14 april, 12.00-15.00 uur: Expositie Taal van Stilte 
met rondleidingen in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33. 
Verhalenverteller Fred uit het Broek, lid van vertelkring Het 
vijfde seizoen, om 12.30, 13.30 en 14.30 uur. Boeken en 
platenmarkt. Bij mooi weer terras. Ommetje langs stilteplek-
ken in Dukenburg 13.00-14.00 uur.
• Zaterdag 20 en zondag 21 april: voorproefje expositie 
Nijmeegse kunstenaars op de bovenverdieping van Kunst-
PostWijchen, Herenstraat 18, Wijchen.
• Zaterdag 27 en zondag 28 april, 12.00-17.00 uur: tentoon-
stelling open tijdens de Atelierroute Wijchen. 
Deelnemende kunstenaars zijn Frank Biemans (glasobjecten), 
Lia van der Heide (gebouwen, druktechniek), Bets Kusters 
(bronzen beelden), Cleo de Vries (acryl op doek en papier). 
Voor meer informatie: (024) 378 18 57.
• Enkele weken in De Doekenborg, Aldenhof 31-96: Ten-
toonstelling van schilderijen van Rolande van de Veer. In de 
gang langs de binnentuin op de begane grond.
• Zondag 12 mei, hele dag open huis in De Meibloem, 
Meijhorst 20-06.

Film, theater, musical
• Vanaf 1e week april: kaartverkoop en -reservering musical 
Ester. Uitvoeringen op zaterdag 25 mei 20.15 uur, zondag 26 
mei 15.00 uur. Kaarten kosten 7,50 euro.
Reserveren.ester@gmail.com
• Vrijdag 19 april, (19.30 uur zaal open) 20.15-23.00 uur: 
Nimweegs Soap Theater ter gelegenheid van 30 jaar StAAD. 
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39. Uitsluitend voor 
cursisten en cursusbegeleiders/StAAD medewerkers.
• Vrijdag 26 april, 14.00-17.00 uur: KBO-filmmiddag in 
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.

Jubileum
• Vrijdag 12 april, 19.00-23.00 uur: FNV-jubilarissen. Wijk-
centrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.

Muziek, zang, dans
Zondag 14 en 28 april, 20.00 uur: Smartlappen en Levens-
liederenkoor ‘Teersbemind’ in Café de Teersdijk, Graafse-
weg 985, Wijchen. Gratis toegang.
• Dinsdag 16 april, 19.30-21.00 uur: optreden van Smartlap-
pen- en Levensliederenkoor ´Teersbemind´ in de sociëteit 
van De Orangerie, Malvert 50-04. Kosten wijkbewoners, 
topkamers en familie 4 euro.
• Zondag 21 april, 15.00-16.30 uur: het Roze koor Cantus 
Obliquus in het restaurant van De Doekenborg, Aldenhof 
31-96. Entree 4 euro.
• Zaterdag 27 april, 14.30-16.00 uur: Gemengd koor Du-
kenburg met Oranjeprogramma ter gelegenheid van de 
verjaardag van prins Willem Alexander. Entree 4 euro. De 
Doekenborg, Aldenhof 31-96.
• Zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, 14.30-16.00 uur: Kom 
lachen en meezingen met een spetterend optreden van de 
doldwaze Senioras in het restaurant van De Doekenborg, 
Aldenhof 31-96
• Zondag 5 mei, 15.00-16.30 uur: optreden van het Gemengd 
Koor Dukenburg in de sociëteit van De Orangerie, Malvert 
50-04. Kosten wijkbewoners, topkamers en familie 4 euro.  
• Vrijdag 17 mei, 14.30-16.00 uur: Muziekmiddag met Jan 
Hoesen in het Restaurant van De Doekenborg, Aldenhof 31-
69. Entree gasten: 2,00 euro.
• Elke vrijdagochtend, 10.00-11.00 uur: Countrydansen voor 
50-plussers in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.

Verkoop
• Donderdag 11 april, 10.00-12.00 uur: modeverkoop van 
Vincken Mode. Plaats: kapel De Orangerie, Malvert 50.04.
• Donderdag 11 april, 10.00-12.00 uur: verkoop van origi-
nele kaarten door Ria de Wit. In de hal van De Doekenborg, 
Aldenhof 31-96. 

• Dinsdag 14 mei, 14.00-16.00 uur: Ceejee modeshow en 
-verkoop in De Doekenborg, Aldenhof 31-69.

Workshops
• Zondag 21 april, 11.00 uur: Workshop Mindfullness door 
Mirjam Lucas. Kosten 7,50 euro. De Meibloem, Meijhorst 
20-06. Info: info@barluvit.nl of 06 112 55 231.
• Workshops realistisch schilderen. Academie Renshof, ge-
vestigd in de Kristallisschool in Meijhorst (24-74), biedt voor 
de komende maanden een hele lijst aan workshops aan. Op 
www.academie-renshof.nl kunt u er meer over lezen. Ieder-
een kan hieraan meedoen. Voor meer informatie en vragen: 
renshof.art@hetnet.nl. Zaterdag 27 april: Ogen schilderen. 
Zaterdag 25 mei, 1 juni en 8 juni: Model schilderen.

Gezondheid
• Elke vrijdag 10.00-12.00 uur: ZZG Gezondheidsspreek-
uur in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.

Dingen maken 
• Elke woensdag, 13.00-16.00 uur en 18.30-21.30 uur: Boek-
binden VAD in De Turf, Malvert 51-34.
• Elke donderdagochtend: Haak, brei en punnikgroep ‘Stich 
an bitch’ in OKC De Horizon, Meijhorst 20-01.
• Elke donderdag, 10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur: Schil-
dersclub in De Turf, Malvert 51-34.

Bewegen
• Elke maandag, 9.00-10.00 uur en elke donderdag van 9.45-
10.45 uur: Gymnastiek en spel in gymzaal Zwanenveld 
21-42. Organisatie GTV De Hazenkamp. Na afloop samen 
koffie drinken.
• Elke maandag, 13.00-13.45 uur: Gymclub Veerkracht, 
gymen voor 55-plus onder professionele begeleiding in De 
Grondel, Zwanenveld 90-82.
• Elke donderdag, 8.45-9.45 uur: Bewegen op Muziek in 
gymzaal Zwanenveld 21-42. Organisatie GTV De Hazen-
kamp. Na afloop samen koffie drinken.

Biljarten
• Vrijdagen 12, 19 en 26 april, 3, 10 en 17 mei: Vrij biljarten 
in Café de Teersdijk, Graafseweg 985, Wijchen, telefoon 024 
641 25 29.
• Elke werkdag, 13.00-17.00 uur: Biljarten De Soos in De 
Turf, Malvert 51-34. Iedereen is welkom.
• Elke dinsdag, woensdag en vrijdag vanaf 13.00 uur en elke 
maandag vanaf 13.45 uur: Vrij biljarten in De Grondel, 
Zwanenveld 90-82.
• Elke donderdag (behalve 9 mei), 13.00-15.00 uur: Biljart-
club in De Grondel, Zwanenveld 90-82.

Bingo
• Donderdag 11 april, 14.00-16.30 uur: KBO Bingo, Wijk-
centrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Maandag 15 april, 14.00-16.30 uur: FNV Bingo, Wijkcen-
trum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Woensdag 17 april, 13.00-16.30 uur: Bingo in De Grondel, 
Zwanenveld 90-82.
• Donderdag 18 april, 14.30-16.00 uur: Bingo in het Restau-
rant van De Doekenborg, Aldenhof 31-96. Gasten zijn wel-
kom, zij betalen 3 euro per kaart.
• Maandag 22 april, 14.00-16.30 uur: KBO Bingo, Wijkcen-
trum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Donderdag 25 april, 19.00-21.00 uur: Gezellige bingo-
avond verzorgd door de biljartvereniging in de sociëteit van 
De Orangerie, Malvert 50-04. Kosten bewoners en topkamers 
2 euro per kaart. Familie en wijkbewoners 4 euro 1e kaart, 2 
euro elke volgende kaart, maximaal twee kaarten per persoon. 
Kosten inclusief koffie/thee met iets lekkers, een drankje en 
een hapje. 
• Donderdag 2 mei, 14.30-16.00 uur: Bingo in het Restaurant 
van De Doekenborg, Aldenhof 31-96. Gasten zijn welkom, zij 
betalen 3 euro per kaart.
• Maandag 6 mei, 14.00-16.30 uur: FNV Bingo, Wijkcentrum 
Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Woensdag 15 mei, 13.00-16.30 uur: Bingo in De Grondel, 
Zwanenveld 90-82.
• Donderdag 16 mei, 14.00-16.30 uur: KBO Bingo, Wijkcen-
trum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Donderdag 16 mei, 14.30-16.00 uur: Bingo in het Restau-
rant van De Doekenborg, Aldenhof 31-96. Gasten zijn wel-
kom, zij betalen 3 euro per kaart.

Agenda
Wilt u uw activiteiten in deze agenda kenbaar maken, 
mail dan naar info@dedukenburger.nl

Wijkcentra
• Elke werkdag vanaf 13.00 uur: open inloop wijkcentrum De 
Grondel, Zwanenveld 90-82.
• Dinsdag 30 april (Koninginnedag), donderdag 9 mei (He-
melvaartsdag), vrijdag 10 mei, zondag 19 en maandag 20 mei 
(Pinksteren): Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39 
gesloten.

Kinderen
• Vrijdag 26 april: Koningsspelen Nutsschool Lankforst. 
Vorstelijk ontbijt en Koningssportdag.
• Elke woensdag (behalve 1 mei), 13.00-16.00 uur: Kinder-
club SOV Groot Dukenburg in De Turf, Malvert 51-34.
• Elke woensdag, 13.15-15.15 uur: Knutselclub Zwanenkids 
in Jongerencentrum Zwanenhoek, Zwanenveld 43-64, leef-
tijd: 4 t/m 12 jaar.
• Elke vrijdag, 16.00-16.45 uur: Kinderkoor Dukenburg in 
de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33.
• Elke laatste vrijdag van de maand, 19.00-20.30 uur: Kin-
derdisco in Jongerencentrum Zwanenhoek, Zwanenveld 
43-64.

Jongeren
• Zaterdag 13 april, zaal open 19.30,  aanvang 20.00 uur: 
Shadows Over Staddijk V, black metal concert met Lumeria, 
Endymaeria en Am Tuat in Jc Staddijk, Staddijk 41. Entree 
5 euro.
• Woensdagen 17 april, 1 en 15 mei, aanvang 20.00 uur, einde 
23.30 uur: Jammin’ Staddijk in Jc Staddijk, Staddijk 41. 
Entree gratis.
• Zaterdag 20 april en 25 mei, zaal open 19.30 uur, aanvang 
20.00 uur: InterTeen Night in Jc Staddijk, Staddijk 41. 
Check www.intereen.nl. Entree gratis.
• Vrijdag 26 april: The Dropzone Café, Hiphop Café met 
goodies voor elke Hiphopliefhebber in JC Staddijk, Staddijk 
41.
• Zaterdag 4 mei, 14.00-17.00 uur: SOOSASS, een ontmoe-
tingsplek voor jongeren met autisme, met een normale tot 
hoge intelligentie van 12 t/m 17 jaar n Café de Teersdijk, 
Graafseweg 985, Wijchen. Kosten 7,50 euro p.p. incl. 2 
consumpties.
• Zaterdag 18 mei, Staddijk Bandjesavond, 20-minuten-
show. Heeft je bandje voor 20 minuten aan eigen werk? Meld 
je dan aan via bandjesavondstaddijk@hotmail.com en wie 
weet spelen jullie!
• Elke zondag tot en met woensdag, 19.30-23.00 uur: open in-
loop Theehuis in Jc Staddijk, Staddijk 41. 
• Elke maandag tot en met woensdag, 19.30-23.00 uur: open 
inloop Jongerencafé  in Jc Staddijk, Staddijk 41. 
• Elke maandag, dinsdag en donderdag: Scholiereninloop in 
Jongerencentrum de Horizon, Meijhorst 20-01.
• Elke maandag en woensdag, 15.30-17.30 uur: Middagin-
loop voor jongeren van 10 tot 23 jaar in Jongerencentrum 
Zwanenhoek, Zwanenveld 43-64.
• Elke maandag en woensdag, 18.30-20.30 uur: Huiswerkbe-
geleiding in Openwijkschool Aldenhove, Aldenhof 60-01.
• Elke maandag, dinsdag en woensdag, 19.30-21.30 uur: 
Avondinloop voor jongeren van 10 tot 23 jaar in Jongeren-
centrum Zwanenhoek, Zwanenveld 43-64.
• Elke dinsdag, 15.30-17.00 uur: Jeugdgroep Nijmegen in 
De Turf, Malvert 51-34.
• Elke woensdag, donderdag en vrijdag, 16.00 uur: 
Meidenactiviteiten in Jongerencentrum de Horizon, Meij-
horst 20-01.

Vrouwen
• Woensdag om de 14 dagen, 19.00-21.00 uur: Kleurrijke 
meiden in De Grondel, Zwanenveld 90-82.
• Elke donderdag, 14.00-15.00 uur: Internationale vrou-
wengroep en Damesbiljartclubje JE-JO in De Grondel, 
Zwanenveld 90-82.
• Elke donderdag, 13.15-15.00 uur: Vrouwengroep in Open-
wijkschool Aldenhof, Aldenhof 60-01.
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Darten
• Dinsdagen 16, 23 en 30 april, 7 en 14 mei: Vrij darten bij 
Café de Teersdijk, Graafseweg 985, Wijchen.
• Elke dinsdag t/m vrijdag vanaf 13.00 uur en elke maandag 
vanaf 13.45 uur: Vrij darten in De Grondel, Zwanenveld 
90-82.

Jeu de boules
• Elke maandag en woensdag, 10.00-12.00 uur: Swon Jeu 
de Boules achter Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39. 
Aanmelden (024) 845 51 21. Wim Brock.
• Elke dinsdag en vrijdag, 9.45-12.00 uur: Jeu de boules 
‘indoor’. Informatie: (024) 355 54 53. W. Vogel.

Kaarten
• Elke donderdag, 19.00-23.00 uur: Kaartclub (jokeren) in 
De Grondel, Zwanenveld 90-82.

Koersbal
• Elke vrijdag, aanvang 14.00 uur: Koersbal in Wijkcentrum 
Dukenburg, Meijhorst 70-39.

Quiz
• Vrijdag 15 april, 15.00-16.30 uur: De Rode Loper Quiz in 
het restaurant van De Doekenborg, Aldenhof 31-96. Entree 
2 euro.

Rollatortraining 
• Maandag 13 mei,11.00-12.30: Rollatortraining door Fysio-
therapie Dukenburg en Ergotherapie Hoogland. U kunt zich 
aanmelden op telnr. (024) 344 17 56.

Rolstoeldansen
• Elke donderdag, 19.30-21.30 uur: Rolling Wheels rolstoel-
dansen in Wijkcentum Dukenburg, Meijhorst 70-39.

Schaken
• Elke maandag, 19.15 uur-23.00 uur: Schaken bij Schaak-
club Dukenburg in Wijkcentrum Dukenburg, 
Meijhorst 70-39. 20 euro per jaar. info: (024) 350 64 38, 
www.schaakclubdukenburg.nl

Sjoelen
• Elke woensdag 13.00-16.30 uur: Sjoelen in De Grondel, 
Zwanenveld 90-82 (m.u.v. 17 april en 15 mei)

Spellen
• Vrijdag 12 april, aanvang 20.00 uur: Spellenavond in Café 
de Teersdijk, Graafseweg 985, Wijchen.                             

Wandelen
• Zondag 14 en 28 april en 12 mei, 13.00-14.00 uur: Zondags 
ommetje. Vertrek vanaf de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-
33. 12.00-13.00 uur: Koffie en soep.
• Zondag 21 april, 11.00-13.00 uur: Excursie IVN Overas-
seltse- en Hatertse Vennen. Startplaats is aan het Lange Ven 
aan het begin van de Parksesteeg (eerste weg links op de St 
Walrickweg, na de Diervoort).
• Elke maandag 13.00-15.00 uur: Wandelgroep, startpunt 
OKC De Horizon, Brede School de Meiboom, Meijhorst 
29-58
• Elke donderdag, 9.30-10.30 uur: wandelen bij Sint Wal-
rick. Aanmelden (0487) 52 26 27 / (06) 30 51 99 88, of 
a.bult@upcmail.nl
• Elke zaterdag van 9.00-10.00: Sportwandelen onder bege-
leiding in eigen tempo, Start Clubhuis Oranje-Blauw, Stad-
dijk. Info: (024) 641 20 13/06 25 33 25 13 of onder petertho-
massen@online.nl 

Zwemmen
• Elke dinsdag van 13.00-15.00 uur: AquaWorkshop in 
Sportfondsenbad Dukenburg, Meijhorst 70-41.
• Elke donderdag van 13.00-15.00 uur: AquaFit4You. in 
Sportfondsenbad Dukenburg, Meijhorst 70-41.
• Dinsdag 30 april (Koninginnedag), donderdag 9 mei (He-
melvaartsdag), vrijdag 10 mei, zondag 19 en maandag 20 mei 
(Pinksteren): Sportfondsenbad Dukenburg, Meijhorst 70-41 
gesloten.

Kerkdiensten 
• Zaterdag 4 mei (in de kapel) en dinsdag 14 mei (in de soci-
eteit), 14.30 uur: Kerkdienst in De Orangerie, Malvert 50-04.

Een uniek sportcentrum in Nijmegen gericht op effectieve en 
resultaatgerichte trainingen. 

Wat is Eastside Performance? 
            Een trainingsfaciliteit gericht op het behalen van resultaat!
 Voor wie is Eastside Performance?
            Iedereen!
 Wat is de doelstelling van Eastside Performance?
            Uitgroeien tot één van de beste trainingsfaciliteiten  
            van zowel de regio Nijmegen als van Gelderland. 


  
Zie alle info op onze website:www.eastsideperformance.nl
Gevestigd in het Triavium – Tel.024-3661489 
info@eastsideperformance.nl

Door onze specialisaties en ruime ervaring 
kan Fysiotherapie Dukenburg zeggen dat

fysiotherapie helpt!
Wij zijn trots op het bijzondere samenwerkingsverband dat 
Fysiotherapie Dukenburg en NEC Nijmegen begin dit seizoen 
zijn aangegaan. Fysiotherapeut en aankomend manueel 
therapeut Jan Meurs verzorgt de medische begeleiding 
van Voetbal Academie NEC/FC Oss. Rob Langhout, 25 jaar 
praktiserend manueel therapeut en docent, ondersteunt de 
medische staf van de profs met blessurepreventie.

Ons team staat voor u klaar om u te 
helpen met lichamelijke klachten. Bezoek 
voor meer informatie onze website of bel 
het secretariaat. Onze praktijken bevinden 
zich op slechts 3 km afstand van het 
Goffertstadion in de wijken Weezenhof en 
Aldenhof te Nijmegen.

Fysiotherapie Dukenburg
T 024 3441756 • www.praktijkdukenburg.nl

  Onze praktijk met reeds 40 jaar ervaring beschikt over therapeuten die gespecialiseerd zijn in:

	 	 •	Bekkenfysiotherapie	(volwassenen	en	kinderen)	 •	Oedeemtherapie
	 	 •	Psychosomatische	fysiotherapie	 	 	 •	Haptonomie
	 	 •	Bedrijfsfysiotherapie	 	 	 	 	 •	Geriatrische	fysiotherapie
	 	 •	Manuele	therapie	 	 	 	 	 •	Sportfysiotherapie
	 	 •	Medische	fitness	 	 	 	 	 •	Psychologie	
	 	 •	Osteopathie

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

Ons	team	staat	voor	u	klaar	om	u	te	adviseren	of	te	behandelen	bij	lichamelijke	of	psychische	klachten.	Ook	consulten	
of	second	opinions	zijn	mogelijk.	Bezoek	voor	meer	informatie	onze	website	of	bel	het	secretariaat.	

Onze	praktijken	bevinden	zich	in	Nijmegen	Dukenburg	in	de	wijken	Aldenhof	en	Weezenhof.

Malvert 70-17  6538 DP  Nijmegen  
Telefoon (024) 344 63 23

www.scheepersbiketotaal.nl

• Al meer dan 25 jaar uw (elektrisch
ondersteunde) fietsspecialist!

• Vakkundige werkplaats voor al uw
reparaties (liefst op afspraak)

• Ook uw adres voor een goede
gebruikte fiets. Inclusief 3 maanden 
garantie!

• Dealer van Gazelle, Batavus, Sparta,
Giant en Raleigh.

• Voor onze vaste klanten veel voor-
deel (zie onze website)

• Maandag gesloten

Malvert 70-17  6538 DP Nijmegen

Telefoon (024) 344 63 23

www.scheepersbiketotaal.nl

info@scheepersbiketotaal.nl
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Starters 

Renteregeling

Je eigen huis 
vanaf € 84.000,-

Hoezo zit de huizenmarkt op slot? 

Voor jou in elk geval niet. Portaal 

opent deuren voor starters zoals jij. 

Er zijn allerlei regelingen die het toch 

mogelijk maken dat ene leuke huis of 

appartement te kopen. Denk aan de 

Starters Renteregeling. Of de deskun-

dige hulp van een persoonlijk adviseur. 

Op onze website liggen sleutels voor je 

klaar. Open de deuren en ontdek jouw 

mogelijkheden!
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Lekker zonnen onder een nieuwe powerzonnebank vanaf € 2,00 per 5 minuten

Openingstijden De Zonnebank
maandag van 10.00 tot 20.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur
woensdag gesloten, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Gratis parkeren! 

Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk!

Pieter Zeemanstraat 1a  6533 NZ  Nijmegen  Telefoon 06 811 473 05

Lekker zonnen onder een nieuwe moderne zonnebank vanaf € 2,00 per 5 minuten

Openingstijden De Zonnebank/kapsalon Time-Out:
maandag van 10.00 tot 17.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
woensdag gesloten
zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur

Ook buiten de openingstijden is gebruik van
de zonnebank (min. 2 personen) op afspraak mogelijk

Gratis parkeren!

Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk!

Sessie van 10 keer zonnen bij ons € 60,= elders 100 Euro

voor meer
informatie
bel

06 811 473 05

Pieter Zeemanstraat 1a  6533 NZ  Nijmegen  Telefoon 06 811 473 05

De goedkoopste van Nederland

Zet ook een ‘Stap Vooruit!’

Stap Vooruit is een gespreksgroep, voor iedereen vanaf 18 jaar die zich 

meldt bij NIM, waarin snel en eff ectief handvatten aangereikt worden om 

uw situatie te verbeteren. 

De groep staat voor een eerste stap in het proces om problemen aan te pak-

ken. Het aanbod start iedere maand, dus er is nauwelijks wachttijd.

Belangrijke thema’s die steeds terugkeren in dit aanbod zijn: stoppen met 

piekeren, grenzen leren aangeven, nee leren zeggen, steun uit de omgeving 

vragen, zelfvertrouwen en ontspanning vergroten.

Vragen die in de groep aan bod komen, 

zijn ondermeer:

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De groep draait op diverse

plekken in Nijmegen, wisselend op de maandag- en woensdagavond. 

Voor aanmelding of informatie kunt u bellen naar: (024) 323 27 51,

of mailen naar info@nim.nl.

Meer informatie

“Hoe kan ik zo goed mogelijk met mijn   

problemen omgaan?”

“Wat heb ik hiervoor nodig en wie of wat 

kan mij hierbij helpen?”

“Welke problemen kan ik zelf oplossen 

en met welke problemen moet ik leren 

omgaan? En hoe doe ik dat?” 







nieuw
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Adverteren in de Dukenburger
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen via info@dedukenburger.nl

• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297

• Bureau Toezicht: 14 024
• Bel- en Herstellijn: 14 024

bel&herstellijn@nijmegen.nl

• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
• Meldpunt Kindermishandeling:

(026) 442 42 22, 0900 123 123 0
• Slachtofferhulp:

(024) 323 33 22, 0900 01 01
• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld:

0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl

• Kindertelefoon: 0800 04 32 
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
• Maatschappelijk werk (NIM):

(024) 323 27 51, info@nim.nl
• Het Inter-lokaal: (024) 344 85 57

meijhorst@inter-lokaal.nl
• Tandem: (024) 365 01 11

info@tandemwelzijn.nl
• Swon het seniorennetwerk: (024) 365 01 90

info@swon.nl

• Huisartsenpost: 0900 88 80
• CWZ: (024) 3 657 657
• UMC St Radboud: (024) 361 11 11
• Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
• Dierenambulance: (024) 355 02 22

• De Gemeenschap: (024) 381 78 00
vbz@wbsg.nl

• Portaal: 0800 767 82 25, info@portaal.nl
• Standvast Wonen: (024) 382 01 00

info@standvastwonen.nl
• Talis: (024) 352 39 11, postbus@talis.nl
• WoonGenoot: (024) 344 06 39

info@woongenoot.nl
• Woonzorg Nederland: 0900 123 49 96

klant@woonzorg.nl

• Wijkcentrum Dukenburg: 
(024) 344 89 63, Meijhorst 70-39

• Informatheek Dukenburg: 
(024) 345 22 21, Meijhorst 70-39

• Sportfondsenbad Dukenburg:
(024) 377 15 70, Meijhorst 70-41

• Creatief Centrum Nijmegen-Zuid:
(024) 345 21 13, Tolhuis 44-44

• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl

• Dukenburg: www.dromenoverdukenburg.nl
• Tolhuis: www.tolhuis20.nl
• Meijhorst: www.meijhorst.com
• Aldenhof: www.bewonersaldenhof.nl
• Weezenhof: www.weezenhofcentraal.nl
• Zevensprong: www.zevensprong.webklik.nl 
• De Dukenburger: www.meijhorst.com

Belangrijke nummers

Websiteswww.Raadeenswat.nljo.janssen.773

Jo Janssen Gewoon Nijmegen zegt:
Bent U net als Gewoon Nijmegen het betaald avond-
parkeren in Nijmegen zat?
Bent U voor afschaffing?
 
Laat het weten aan Gewoon Nijmegen
e-mail: info@gewoonnijmegen.nl

(024) 344 47 81   www.deduckenburg.nl(024) 344 47 81   www.deduckenburg.nl

Kom eten,
drinken en

genieten op
de mooiste plek
in Dukenburg

Drie gangen-menu
à € 24,50

Kom eten,
drinken en

genieten op
de mooiste plek
in Dukenburg

Drie gangen-menu
à € 24,50



facebook.com/winkelcentrumdukenburg

volg dukenburg en blijf op de hoogte 
van alle acties en aanbiedingen
• Grootste overdekte winkelcentrum van Gelderland
• Meer dan 100 winkels
• Uitstekende bereikbaarheid 1e uur parkeren voor 50 cent

Kijk ook op www.winkelcentrumdukenburg.nl

O N T D E K
D U K E N B U R G

op facebook
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