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Het laatste nummer van 2017 ver-
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2017. In 2018 verschijnt het wijkblad 
wederom viermaal per jaar. De uiterste 
inleverdatum voor kopij is een maand 
voor de publicatiedatum.
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Aanleveren kopij
Tekst in word bestand
Foto’s of plaatjes aanleveren als aparte 
JPG-bestanden, minimaal 300 dpi

Oplage
2100 exemplaren

Drukken en opmaak:
Bookbuilders Nijmegen

Medewerkers aan dit nummer
Irma Bogers, Freek Snel, Dwarskijker, 
Dos Olifant, Henk Verburg, Gerard 
Jansen, Willem Kienhuis, Paul de Ja-
ger, Patricia Verhelst, Anneke Schou-
ten, Hans Ronhaar, Marcel Nova.

Katholiek erfgoed

Het wijkblad ademt veel ‘katholiek’ uit. Ik hoor dit 
om me heen, lees het en vind er wat van. Het wijk-
blad is -vanzelfsprekend- geen katholiek blad. We 
zijn een blad voor en door de wijk Brakkenstein. 
En deze wijk is van oorsprong een katholiek bol-
werk, zoals ik wel eens iemand heb horen zeggen. 
Met het daarbij behorende katholieke erfgoed. Het kruisbeeld op de voorpa-
gina van dit nummer is in die zin veelzeggend. Je kunt er niet om heen, als je 
onze wijk binnen komt. 
Als redactie schrijven we over wat er in de wijk gebeurt. Over wat mensen 
doen en wat ze verbindt. Ook schrijven mensen met een ander geloof, of zon-
der geloof in ons blad. Of mensen met een bepaalde levensovertuiging. Geluk-
kig maar, vind ik. Wat vind jij?

Onnie Diederen

Brakkebelletjes
Wilt u ook een keer een Brakkebelletje plaatsen, stuur het in naar ons 
redactieadres: wijkblad.brakkenstein@gmail.com

Voorwaarden:
Alleen voor particulieren. Maximaal 30 woorden.

Oud-Brakkensteiner Henk Adolfs zoekt een oude foto van zijn geboortehuis Houtlaan 13, de 
bakkerij van zijn vader Theo Adolfs. Reacties graag aan onze redactie richten.
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Historisch Kampioenschap Brakkenstein
Voor de voetbalvereniging Brakken-
stein was zondag 7 mei j.l. een his-
torische dag. Voor het eerst in haar 
bijna honderdjarig bestaan slaagde de 
club er in kampioen te worden in de 
4e klasse van de KNVB, waardoor 
het eerste team promoveert naar de 3e 

klasse. Dit was overigens al het tweede 
kampioenschap in drie jaar. Al met al 
een aardig voorschot op het eeuwfeest 
van volgend jaar! 

Tino Adolfs

Voor meer foto’s van die dag
www.hetgeldersevoetbal.nl/wederom-
kampioenschap-brakkenstein-na-zege-
op-scp-fotoreeks/

De foto is gemaakt door Mali Dogan van hetgeldersevoetbal.nl

Ons koor, dat onlangs haar 1e lustrum 
heeft gevierd, is op zoek naar stemmen. 
Met name bij de heren zijn wij op zoek 
naar tenoren en bij de dames kunnen wij 
nog sopranen gebruiken. Maar ook alten 
en bassen zijn van harte welkom.
Wij repeteren eens in de veertien dagen 
op woensdagavond in De Veste aan de 
Driehuizerweg van 20.00 tot 22.00 uur. 
De eerstvolgende repetitie is woensdag 
30 augustus. U bent van harte welkom 
om te komen kijken en de eerste twee 
repetities gratis mee te doen.
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met de secretaris Fred Penninx.
secretariaat@wmk-elmundo.nl
of telefonisch 06 19151650

Wereldmuziekkoor El Mundo op zoek naar stemmen
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Een echte Brakkensteinse: Ria Kersten-van Wezel
Juffrouw Van Wezel was mijn juffrouw 
in de vijfde klas van de lagere school 
aan de pater Eymardweg in Brakken-
stein, de huidige Tarcisiusschool. Op 
weg naar school liep ik langs haar huis. 
Vaak stond ik haar op te wachten totdat 
ze naar buiten kwam en dan liepen we 
samen naar school. Jarenlang is ze aan 
deze Mariaschool verbonden geweest. 
Vanaf 2009 woonde ze in een senioren-
appartement in de Veste in Brakken-
stein. Op 11 februari jongstleden is ze 
helaas op 84-jarige leeftijd overleden. 
Voor het boek over de geschiedenis van 
Brakkenstein, dat Annelies de Wildt en 
ik gaan maken, sprak ik in januari 2014 
met haar. Ze ontving me allerhartelijkst 
in haar appartement met lekkere koek-
jes en thee. We haalden eerst herinne-
ringen op, voordat ze van wal stak met 
haar verhaal.

‘We waren thuis met zijn zevenen, vier jon-
gens en drie meisjes. Ik ben in Hatert ge-
boren en rond mijn tweede jaar naar Brak-
kenstein verhuisd. Naar de Driehuizerweg 
328, naast de familie Seegers. Onze Annie 
was de oudste, mijn zus Thea de jongste en 
ik kwam na de vier jongens. Ik was altijd 
met de jongens, want mijn zus Annie was 
elf jaar ouder, en mijn zus Thea was zeven 
jaar jonger dan ik. Thea is geboren in 1940 
en ik in januari 1933. Een van mijn broers 
is op 15-jarige leeftijd overleden. Hij was 
er één van een tweeling. Mijn vader is heel 
lang ziek geweest. Toen hij jong was heeft 

hij in de bouw gewerkt. Mijn moeder was 
altijd thuis. Zij hield dat drukke huishou-
den draaiende.’ 

Eekhoorntje
‘In mijn jeugd waren alle wegen in Brak-
kenstein zandwegen, ook de Driehuizer-
weg. In het weekend gingen we vaak met 
alle kinderen uit de buurt samen met de 
vaders naar de Landstichting. De jongens 
gingen dan voetballen op het veldje. Als we 

niet naar de Landstichting gingen, speelden 
we in de buurt. Wij woonden aan de Drie-
huizerweg, maar we konden als kind door 
de tuintjes naar de Heijendaalseweg lopen. 
Daar woonde een broer van mijn moeder. 
We speelden daar verstoppertje. Alle kin-
deren van de Gerardsweg, Buurmansweg 
en Driehuizerweg kenden elkaar in die tijd. 
Met de kinderen van de familie Wanders 
mocht ik eerst niet spelen. Mijn moeder 
vond dat niet goed omdat ze niet katholiek 
waren en wat vrijer, anders dan anderen. 
Bij Wanders hadden ze een eekhoorntje in 
een kooi, en ze waren meer bereisd. Maar 
als we de kans kregen waren hun dochter 
Ria en ik altijd samen. Op zondag kregen 
we altijd 1 cent om wat te kopen bij het 
snoepwinkeltje aan de Heijendaalseweg. 
Mijn oma woonde naast dat winkeltje en 
van haar kregen we dan ’s zondags ook al-
tijd centen om wat te kopen.’

Russische kozakken
‘We woonden tegenover de boerderij van 
Aalbers, het voorste huis van de Drie Hui-
zen. De Drie Huizen waren in de tweede 
wereldoorlog gevorderd door de Duitsers. 
De mensen die er woonden waren er alle-
maal uitgezet. Tijdens de oorlog zaten daar 
Duitsers met Russische krijgsgevangenen, 
kozakken. Tegenover de Drie Huizen zat 
Vrolijks, de slager. In het huis daarnaast 
had iemand een strijkbout aan laten staan 

Ria Kersten-van Wezel (81 jaar)
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en dat veroorzaakte een flinke fik. De Rus-
sische kozakken stonden vanaf de Drie 
Huizen met allemaal emmertjes die ze aan 
elkaar doorgaven. Ze hadden de brand al 
geblust voordat de brandweer kwam. Dat 
ben ik nooit vergeten. Zelf reed ik in de 
oorlog op een fiets met tuinslangen naar de 
mulo aan de Dobbelmanweg. Om de ha-
verklap moest ik naar de fietsenmaker om 
er nieuwe tuinslangen op te laten leggen. 
Na de oorlog zijn er ook meisjes kaalge-
schoren die met de Duitsers heulden. Ze 
werden op een auto door Brakkenstein ge-
reden.’

Nonnen in Oudenbosch
‘De lagere school heb ik gevolgd in Brak-
kenstein, de Onze Lieve Vrouwe van het 
heilig Sacrament. Dat was een meisjes-
school. Daarna de mulo aan de Dobbel-
manweg. Vervolgens naar de kweek in 
Oudenbosch. Ik moest intern van mijn 
ouders, want ik was altijd met de jongens 
bezig en er was volgens hen van mij niets 
terechtgekomen als ik thuis was gebleven. 
Ik ging heel vaak op stap met mijn jongste 
broer, die had een motor. Dan toerden we 
rustig op de motor naar Amsterdam. Op de 
lagere school heb ik een klas overgesla-
gen en kreeg ik voor een kwartje Franse 
les. Ook op de mulo mocht ik de eerste 
klas overslaan, maar dan moest ik wel een 
Frans boekje uithebben in de vakantie. Ik 
ben nog in de vakantie teruggekomen om 
te studeren.
De kweekschool heb ik gevolgd in Ou-
denbosch, intern op een kostschool. Mijn 
moeder had een zus bij de nonnen in Ou-
denbosch.  In het begin had ik eventjes 
heimwee, maar we hadden een leuke ge-
meenschap en je wist dat het voor de studie 
was. Op de kweek kreeg ik haast nooit een 

voldoende voor gedrag. De jongenskweek 
lag tegenover ons en dan gingen we stie-
kem met de jongens op een handkar door 
het dorp rijden. Er was een nonnetje, een 
heel lief mens, die liet altijd de poort voor 
ons openstaan, zodat we naar binnen kon-
den. In 1952 ben ik geslaagd en begon-
nen met werken hier op de lagere school 
in Brakkenstein. Ik was pas 19 jaar. Dat 
heb ik gedaan tot ik trouwde in 1962, want 
als je trouwde kreeg je in die tijd ontslag. 
Daarna heb ik nog wel veel ingevallen.’

Kluckebuurt 
‘Vanaf het begin kon ik altijd goed orde 
houden. Ik heb een tijdje de vijfde klas ge-
had, maar later altijd de zesde. Ik deed veel 
samen met de kinderen. Als we gingen 
schoolzwemmen zwom ik zelf ook mee. 
Soms gingen we met de hele klas naar het 
zwembad in de Goffert, of we gingen naar 
de stad. We hadden ook kinderen uit de 
Kluckebuurt in de klas, het wijkje aan de 
Driehuizerweg tegenover de Graalburcht, 
een Don Boscohuis. Die kinderen gingen 
op vrijdag bij ons op school in bad. Dat de-
den de nonnen en dan kregen ze schone kle-
ren. Maar als je later bij de kinderen thuis 
kwam, hadden ze hun oude spullen weer 
aan. Ik heb veel samengewerkt met pater 
Elling, aalmoezenier van de Graalburcht,  
die de Kluckebuurt onder zijn hoede had. 
Als er een ziek kind was in de Kluckebuurt 
gingen we er naar toe. Dan lag dat kind op 
de grond en dan zorgden we voor een bed. 
Maar als ik dan weer terugkwam, was het 
bed verdwenen. De mensen uit de Klucke-
buurt waren heel arm.’

Akela
‘Met mijn jongste broer heb ik op dans-
les gezeten. Op een avond zijn mijn broer 
en ik naar een dansavond gegaan en daar 

leerde ik Joop, mijn man, kennen. Hij zat 
bij de verkenners en ik was akela bij de 
welpen. Allebei in hetzelfde gebouw aan 
de d’Almarasweg, maar dat wisten we 
eerst niet van elkaar. Allebei zaten we bij 
de jeugdbeweging, maar we waren elkaar 
daar nog nooit tegengekomen. In 1962 zijn 
we getrouwd en hebben we een paar jaar 
aan de Graafseweg op een bovenwoning 
gewoond. Maar in 1968 zijn we weer terug 
verhuisd naar Brakkenstein, naar de Rijs-
wickstraat, tegenover Roomsch Leven. 
We kregen vier kinderen, die ik allemaal 
in de klas heb gehad. Ik heb schatten van 
kinderen, één woont in Kreta, en één in 
Brussel. Ze verwennen me echt. Inmiddels 
heb ik al zes kleinkinderen. Onlangs zijn 
we met zijn allen wezen eten. Dat was heel 
gezellig. Al met al voel ik me, hoewel ik 
in Hatert ben geboren, een echte Brakken-
steinse.’

Tekst: Irma Bogers
Foto’s: archief familie Kersten

juffrouw 
Van Wezel 
op school
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Klopper & Kramer is de vertrouwde naam in uitvaartzorg 

in Nijmegen en omgeving en staat garant voor persoonlijke 

dienstverlening op het hoogste niveau. Met grote 

zorgvuldigheid en toewijding zijn wij betrokken bij iedere 

uitvaart die wij begeleiden en nemen daar graag alle tijd voor.

In ons eigen kleinschalige rouwcentrum Oud-Mariënboom 

aan de Groesbeekseweg bieden wij de mogelijkheid om 

in een stijlvolle, informele omgeving in alle rust en 

beslotenheid afscheid te nemen. 

G r o e s b e e k s e w e g  4 2 4  |  N i j m e g e n  |  www.kk.nl  |  ( 0 2 4 )  3 2 3  4 4  4 4

De vertrouwde naam in uitvaartzorg

Voor mooie bloemen,
al 37 jaar staan wij voor u klaar!

Bloembinderij Heijendael
Heijendaalseweg 215
6525 SG  Nijmegen

024 355 30 73
info@bloembinderij-heijendael.nl

www.bloembinderij-heijendael.nl
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NETWERKBORREL ZZP-ERS

Een ZZP-er werkt soms samen met an-
deren (andere ZZP-ers), maar meestal 
alleen. Er zijn weinig onderlinge con-
tacten, wat jammer is, want vaak kun 
je meer van elkaar leren dan gedacht 
wordt. Ook al zit je in een totaal ander 
beroep, een andere ”tak van sport”.
Om die onderlinge contacten te sti-
muleren is de Werkgroep Buursite 
Brakkenstein op het idee gekomen om 
netwerkborrels op te gaan zetten. Die 
bestaan al in sommige wijken, maar 
tot op heden nog niet in Brakkenstein. 
Daar is nu verandering in gekomen: 
afgelopen maandag 12 juni heeft de 
allereerste netwerkborrel plaatsgevon-
den in BuuR. 
20 ZZP-ers hebben gereageerd op de 
uitnodiging via de website en/of een 
persoonlijk bezorgde brief en zijn aan-
wezig.
Het is 19.30 uur. Hermine Groenen-
daal, voorzitter van de Wijkraad, opent 
de avond met een welkomstwoord. Er 
lopen op dit moment initiatieven om te 
komen tot ”All Inclusive Wijken”. Wat 
kunnen allerlei organisaties (waaron-

der ondernemers) voor elkaar beteke-
nen, met name in verband met nieuwe 
ontwikkelingen in een wijk.
Daarna komt Rogier Teerenstra aan het 
woord. Rogier is sinds 2013 als buurt-
verbinder betrokken bij het ontwikke-
len van buurtsites en hij is lid van de 
redactie van zowel ons Wijkblad als 
de Werkgroep Buurtsite Brakkenstein. 
Onze website heeft in korte tijd - mede 
dankzij een promotiecampagne eerder 
dit jaar - aardig wat inschrijvers mogen 
verwelkomen: we zijn op weg naar de 
300 ! De site is een uitgelezen netwer-
kinstrument, zeker ook voor (kleine) 
zelfstandigen. Het aanmelden voor de 
buurtmail houdt iedereen op de hoogte 
van activiteiten in je omgeving. En 
middels de contactknop kunnen alle 
inschrijvers met andere inschrijvers 
contact opnemen.
Vervolgens vertelt Marieken Hoefna-
gel van ”Druk & Vorm” over haar pa-
gina op de wijkwebsite. Het was de be-
doeling deze pagina te laten zien, maar 
omdat de verbindingskabel tussen onze 
laptop en ”beamer” van het verkeerde 

type blijkt te zijn, lukt dit helaas niet. 
Jammer. In plaats daarvan: een kort 
interview over haar ervaringen met 
het opzetten van de eigen pagina. Die 
eigen pagina is opgezet omdat de site 
wijk-gerelateerd is en het aardig is om 
iets nieuws te proberen. En het opzet-
ten van deze eigen pagina ging redelijk 
makkelijk.
20.00 uur: Volgende programmaonder-
deel, geleid door Patricia Verhelst, een 
“wollig voorstelspel.”
We gaan in een kring zitten, gooien om 
de beurt één bol wol naar elkaar toe en 
iedere vanger stelt zichzelf en zijn/haar 
activiteit voor. Zo weet iedereen al snel 
wat iedereen doet. Voor een deel soort-
gelijke werkzaamheden, maar variatie 
is er te over. Mogelijk komen we hier 
later op terug in het wijkblad of anders 
op de wijksite. En…….doordat eenie-
der de draad vasthoudt vòòr de bol wol 
naar de volgende aanwezige te gooien, 
zie je een netwerk ontstaan. Grappig! 
Hoe kom je er op …
20.30 uur: borreltijd: nadere kennisma-
king van iedereen met iedereen. Om ± 
22.00 uur afsluiting van een zinvolle 
en zeker ook gezellige avond. Voor 
herhaling vatbaar!

Tekst: Ron Reefman
Foto’s: Marieke van Halen, Annelies 
de Wildt, Rogier Teerenstra.

Er zijn veel zelfstandige ondernemers in Brakkenstein, vooral ZZP-ers (Zelf-
standigen Zonder Personeel). Hoeveel precies is niet bekend, maar het zijn 
er heel veel. Volgens diverse informatiebronnen minimaal 300 tot misschien 
wel 700! Eén van de doelen van het Wijkblad en de Werkgroep Buurtsite 
Brakkenstein is: ZZP-ers in onze wijk meer aandacht geven. Het Wijkblad 
doet dat door ZZP-ers te interviewen. De website geeft ZZP-ers de moge-
lijkheid om zich (gratis) in te schrijven op onze website en zichzelf en hun 
activiteiten te presenteren en te promoten.
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Hatertseweg 163
6533 AE  NIjmegen

www.bouwkabouter.nl
info@bouwkabouter.nl

tel. 024 78 51 627
tel. 06 173 22 373

Ons motto?
Vandaag gebeld is morgen hersteld.

Bel nu: 024 78 51 627
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Bij het ter perse gaan van deze editie 
van het wijkblad staat de teller van 
de website op ruim 250. In zes maan-
den tijd hebben zich meer dan twee-
honderdvijftig Brakkensteiners aan-
gemeld. Wat een mooi resultaat! En 
langzaamaan merken we ook dat men-
sen de website gebruiken. Voor een 
oproep, voor een hulpvraag, voor het 
melden van een activiteit, enzovoort. 
Maar we merken ook dat heel veel 
mensen er nog aan moeten wennen om 
regelmatig de site te bezoeken. 

Buurtmail
Om wekelijks een update te ontvan-
gen van de website kun je – wanneer 
je ingelogd bent – je instellingen aan-
passen. Klik op je naam (rechtsboven 
op de pagina) en klik in het menu dat 
zich ontvouwt op buurtmail. Daar kun 
je aangeven hoe vaak je bericht wilt. 

Activiteiten
Om de website onder de aandacht te 
brengen organiseerde de websitewerk-
groep een aantal activiteiten. Met wis-
selend resultaat moet ik toegeven. In 
maart was er de actieweek, waarbij 
we voor het eerst ruchtbaarheid ga-
ven aan het bestaan van de site. Op 20 
mei vond de opruimactie annex pick-
nick annex natuurwandeling plaats. 
En op maandag 11 juni organiseerden 
we de allereerste Brakkenstein ZZP-
netwerkbijeenkomst. Over het laatste 
evenement lees je elders in het blad 
een verslag.

We gaan door
Omdat we binnen enkele maanden 
toch best een aanzienlijk aantal aan-
meldingen voor de website hebben, 
blijft de gemeente Nijmegen ons ook 
volgende jaar ondersteunen voor www.
mijnbrakkenstein.nl met een subsidie. 
Als werkgroep hebben we het doel 
om eind van het jaar de grens van 300 

aanmeldingen te overschrijden. En be-
langrijker natuurlijk: dat steeds meer 
Brakkensteiners actief worden op de 
website en er zo voor zorgen dat we in-

teressante, leuke, gezellige en nuttige 
informatie met elkaar delen!

Patricia Verhelst

www.mijnbrakkenstein.nl
-  stand van zaken-

Cartoon:
Sjoerd Sikking
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mijn straatDeken de Lanckstraat
De Deken de Lanckstraat ligt in de Kanunnikkenbuurt. Deze is ontstaan in 
1959 en 1960. De straat is vernoemd naar Willem de Lanck, in 1521 genoemd 
als deken van de St. Steven. Dit is een van de zogenaamde “knikstraatjes”.  
Er zit een knik in en die zorgt ervoor dat er extra ruimte ontstaat, een soort 
pleintje. Ook verspringen het begin en het einde van dit soort straten.

Wat zie ik als ik de straat inloop?
Vanaf de Kanunnik Faberstraat loop 
ik de Deken de Lanckstraat in. Rechts 
zie ik zes huizen op een rij, de num-
mers 13 tot 1. Dan een breed pad naar 
rechts. Dat pad loop ik voorbij, langs 
een muur en nog een muur en dan zie 
ik de Kanunnik van Mulicomstraat. Ik 
steek over en zie de tien huizen aan 
deze kant, de nummers 2 tot 20. En een 
pleintje dat is afgezet met betonnen 
paaltjes. Aan het eind weer een muur 
en als ik daarlangs loop ben ik weer bij 
de ingang van de straat. 
Voor de huizen liggen schitterende 
mozaïektegels. Ik spreek Anne van 
Dartel aan, die in haar voortuin aan 
het werk is en ik vraag haar naar het 
ontstaan van de gekleurde tegels. In 
de voortuin staan trouwens drie mooie 
steenopstapelingen. Ik zeg: “Daar zit 
zeker een pijp doorheen”, maar dat is 

niet het geval, de stenen liggen los op 
elkaar gestapeld. Zie foto 2017.
Anne is in 1996, samen met Geert en 
dochter Jill, die nu op kamers woont, 
in de straat komen wonen.
“Ja, ik kan je wel meer vertellen over 
de tegels” zegt Anne, en even later zit 
ik binnen te praten over het ontstaan 
van de mozaïeken en over het wonen in 
deze straat. Anne laat me een map zien 
met informatie over de pleindagen van 
een aantal jaren geleden. De aanleiding 
voor het ontstaan van de pleindagen 
was de overlast van jongeren van bui-
ten de straat die hier kwamen voetbal-
len. Dat was in 1999. De bewoners zijn 
in gesprek gegaan met de jongens. Na 
overleg met hen, de wijkagent en de 
gemeente werd er een alternatieve plek 
gevonden voor de jongeren. Dit pakte 
goed uit. “Een van de jongens groet me 
nog steeds, terwijl het al achttien jaar 
geleden is”, zegt Anne.

“Kom maar mee dan zal ik je de straat 
laten zien”. Ik zie nu waarom de voet-
ballers hier graag kwamen: een plein-
tje, afgezet met betonnen paaltjes en 
een mooie muur om tegenaan te trap-
pen. Onderdeel van het plan was ook 
de aanleg van twee perkjes en het 
verfraaien van het pleintje door een 
letterslang, knikkerkuiltjes, een hin-
kelspel en het strategisch aanbrengen 
van ingegraven autobanden. Het ont-
werp van de slang, het hinkelspel en de 
kleuren en kleurstelling van de paaltjes 
werd gemaakt door een kunstenares in 
de buurt. Hierdoor werd het een leuke 
speelplek voor de meer dan 20 kinde-

ren uit de straat. Op deze plaats werden 
ook hutten gebouwd, er werd gepick-
nickt en restaurantje gespeeld, zie foto 
juli 2001.  Er stond ook nog een bank, 
die is nu verdwenen. De buurt had het 
plein geadopteerd, maar nu wordt het 
weer door de gemeente onderhouden. 
Terwijl we kijken komen drie kinderen 
het pleintje oprennen. Het zijn Noah, 
bijna 6, Lana, een jaar of drie en Loek 
van bijna 8. “Het zijn de kleinkinderen 
die hier nu spelen”, zegt Anne, “ in de 
zestien huizen van de straat wonen nog 
maar 4 kinderen in de puberleeftijd”. 

Tijdens de pleinfeesten, vaak gekop-
peld aan autoloze zondagen of straat-
speeldagen, werd de straat afgesloten 
en zo was er ruimte om gezamenlijk 
het jaarlijks onderhoud te doen en om 
te spelen. Ook bewoners uit de aan-
grenzende straten, Kanunnik van Mu-
licomstraat en Kanunnik Faberstraat, 
deden mee.  De gemeente leverde de 
afzetborden, krabbertjes om het on-
kruid tussen de tegels te verwijderen, 
de verf om de paaltjes te schilderen 
en ook de mozaïeksteentjes werden 
betaald door een gemeentelijke subsi-
die via het 4-wijkenfonds. Naast het 
opknappen van de straat werden tafels 
en stoelen aangevoerd en ieder bracht 
wat te eten en te drinken mee voor de 
lunch. Ook werden slingers opgehan-
gen. De laatste keer was in 2012. Anne 
wil binnenkort, samen met een andere 
bewoner, weer een activiteit opzetten. 
Ze denkt aan gezamenlijk koffiedrin-
ken, ‘s avonds op het plein.
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Mozaïektegels
De kinderen uit de straat maakten tij-
dens diverse pleinfeesten in 2009 en 
2010 hun eigen mozaïektegel, zo no-
dig geholpen door de ouders. “Mijn 
buurvrouw Chris van nummer 1 kan 
je hier veel meer over vertellen”, zegt 
Anne, “omdat ze hier het meeste voor 
heeft gedaan. Ook haar dochter van nu 
12 deed er aan mee.” 
Ik belde buurvrouw Chris en vroeg 
haar hoe ze op het idee was gekomen. 
“Ik houd van mozaïeken en ik leerde dit 
op het Pleintje o.a. bij Rianne van der 
Waals. Zij gaf samen met een andere 
vrouw een cursus mozaïeken. Ik raakte 
geïnspireerd door mozaïek steentjes 
die ik zag om een boomspiegel in de 
Albertus Magnusstraat. Het leek me 
een leuke activiteit. We plaatsten een 
werktafel van oude deuren op schragen 
en bij Cafetaria de Fest haalde ik plas-
tic bakjes voor de steentjes. De steen-
tjes waren gratis als ik reclame maakte, 
nou bij dezen. De steentjes kocht ik in 
de stad in een winkeltje in de Oude 
Heselaan, dat is er nu niet meer. Ook 
voegsel kocht ik in dat winkeltje en de 
tegellijm kwam van de Praxis”. 

Hoe ging dat dan verder?
“De kinderen legden eerst de steentjes 
los op de tegel. Ik hielp een beetje mee 
als dat nodig was”. Ik vroeg: “Waarom 
liggen bij sommige huizen de steen-
tjes niet op het trottoir maar vlak voor 
de deur?”. “Dat vonden de kinderen 
fijner, zo dicht bij huis”. Chris heeft 

helaas geen foto’s meer van deze ac-
tiviteit.
Anne: “Toen de kinderen het eerste jaar 
een mozaïektegel voor hun huis had-
den gemaakt, vroegen het jaar daarna 
diverse bewoners zonder kinderen of 
ze ook een mozaïektegel voor hun huis 
konden krijgen”.

De perkjes om de bomen worden door 
de bewoners zelf onderhouden. “Kijk 
een tegel met een gele bloem erop, dan 
weet de DAR dat wij het bijhouden”. 
En ook het pad naast nummer 1, een 
breed pad, met mooie planten aan bei-
de zijden, wordt door enkele bewoners 
bijgehouden.

Wat vind je het leukste van de 
straat?
“Dat de mensen elkaar in ieder geval 
van gezicht kennen en elkaar groeten”. 
Anne is erg geïnteresseerd in wat er 
gebeurt in de wijk, loopt mee met de 
Ommetjes en bezoekt de wijkavon-
den en gaat ook mee met de jaarlijkse 
wijkschouw met de wijkbeheerder en 
medewijkbewoners om verbeterpunten 
aan te geven.

Als ik vraag naar het vervelendste uit 
de straat krijg ik geen antwoord. Ik 
denk dat Anne hiervoor te positief is 
ingesteld.

Anne van Dartel en Henk Sikking
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Buiten in beweging! 
Je wilt sporten in de buitenlucht. Maar wel met resultaat en met plezier. Wij bieden je het juiste programma, 
begeleiding, veel afwisseling en in kleine groepen. Zo blijf je lekker in beweging. Start nu met: 
• Cardiopower
• Buitengym
• Trailrun clinic
• MTB clinic
• En veel meer!
Alle activiteiten vinden plaats in en rond Brakkenstein.

Interesse? 
Meld je aan voor een gratis proefles Cardiopower en/of Buitengym via
info@buitensportfaam.nl

Kijk op www.buitensportfaam.nl en volg ons op Facebook
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Groen 
in de 
wijk

We kunnen weer drie maanden genieten van de “gre-
atest airshow on earth” boven onze wijk; de gierzwa-
luwen zijn terug. Het zijn lange-afstandsvliegers, die 
tijdens de wintermaanden in het grote gebied tussen 
Mali en Kongo verbleven.
Sinds begin mei zijn ze dus weer in Brakkenstein om 
te nestelen. Daarvoor zijn ze afhankelijk van gebou-
wen met geschikte holtes zoals onder dakpannen, een 
kapot boeiboord, onder dakgoten of in een gat in de 
muur.
Door renovatie en isolatie neemt ons comfort toe en 
besparen we op energie, maar daar heeft de gierzwa-
luw geen boodschap aan. Die wil huizen met gebreken 
op enige hoogte om succesvol te kunnen broeden. Het 
is dan ook geen toeval dat in de oudere wijken meer 
gierzwaluwen huizen.

Inmiddels zijn, om al dat gerenoveer en 
geïsoleer te compenseren, neststenen 
en kasten ontwikkeld om te worden 
toegepast in nieuwbouw of bestaande 
bebouwing. In de Kanunnikkenbuurt, 
alwaar momenteel de daken worden 
vernieuwd, heeft woningbouwvereni-
ging Talis ook betonnen neststenen 
geplaatst en zodoende een alternatief 
geboden voor de verloren oude nest-
holtes. Ik ben benieuwd of er dit sei-
zoen gebruik van gemaakt wordt, de 
gierzwaluw is nogal plaats-trouw.
De vogel is donker met een wat lich-
tere keelvlek en is met een verrekijker 
goed te zien. Daarnaast heeft hij sik-
kelvormige vleugels en een korte in-
gesneden staart. De snavel is kort en 
spits. Toch kan de vogel een “grote” 
bek opzetten, wat natuurlijk handig is 
tijdens het vangen van insecten in de 
lucht. De gierzwaluw is iets groter dan 
de overige zwaluwsoorten, bijvoor-
beeld de boerenzwaluw. De pootjes 

zijn zwak en dienen slechts om aan te 
klampen bij het nest. Met hun scherpe, 
gierende geluid verraden ze altijd hun 
aanwezigheid in de lucht, want dat 
kunnen ze……vliegen. Met hun aero-
dynamische bouw zijn ze altijd boven 
je te vinden. Ze vliegen met enorme 
snelheden, ruim boven de honderd per 
uur.
Alleen voor het broedproces komen 
ze op het nest. Alle andere activiteiten 
worden al vliegend ondernomen zoals 
voedsel vergaren, nestmateriaal verza-
melen, paren en slapen. Dit gebeurt al-
lemaal boven ons hoofd.
Zodra de jonge vogels uit het ei zijn, 
meestal na twee á drie, krijgen ze het 
voedsel van de oudervogels toege-
diend in de vorm van voedselballen. 
Deze ballen bestaan uit wel honder-
den insecten per keer, samen gekit tot 
een hapklare brok. Slecht weer met 
veel regen en lage temperaturen is 
niet gunstig voor de jonge vogels. Het 
ouderpaar is dan minder in staat om 
voldoende voedsel te vergaren. Dit tij-
delijke gebrek aan voedsel kunnen de 
jonge giertjes ondervangen door hart-
slag en lichaamstemperatuur te verla-
gen en zo energieverlies te beperken.

De broedduur bedraagt zo’n dag of 
twintig. De jonge vogels vliegen uit en 
beginnen meestal gelijk aan de lange 
reis zuidwaarts. Ze worden tot eind 
augustus gevolgd door de volwassen 
exemplaren. Dat vervult mij met wee-
moed, want negen maanden zonder 
gierzwaluw is best wel afzien.
Dus kijk op een mooie zomeravond, 
net voor zonsondergang, naar boven en 
zie hoe een groepje van tien tot twintig 
vogels welhaast uit het zicht verdwijnt 
om de nacht door te brengen in hogere 
sferen. Op een soort van automatische 
piloot “slapen” ze aldaar tot de och-
tend.
Voor mij is de gierzwaluw een vogel 
zoals een vogel bedoeld is, namelijk 
om te vliegen. Maar ja, wanneer je 
een gezin wil stichten wordt het voor 
een paar weken toch huisje, boompje, 
beestje.

Freek Snel.

Luchtacrobatiek…De	gierzwaluw
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St. Jacobslaan 90   Nijmegen 
Tel. (024) 3552220 

www.peterskeukens.nl 
 

 
 

 
 
 
 
 

         
            Vakkundig advies - Uitstekende service 

                            Betaalbare prijzen - Eigen montagedienst 
                                        Alles in één hand     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

Richt uw woning mooier in met 

Wennekers Nijmegen

Groenestraat 2A Nijmegen 
(hoek St. Annastraat)

T:  (024) 356 01 04  
E: info@wennekers-nijmegen.nl

www.wennekers-nijmegen.nl
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Het kan verkeren (7)
Toen ik in april mijn hondje uitliet, zag ik plots een lange man 
met een winkelwagentje de straat oversteken. Er zaten geen 
boodschappen in, maar wijkbladen. Ik vroeg hem of hij er eentje 
voor me over had, maar hij antwoordde streng: “Nee meneer, u 
krijgt het keurig in de bus, zoals iedereen, mits u in deze wijk 
woont. Zo niet dan kunt u er volgende week eentje te pakken 
proberen te krijgen bij de dokter in de wachtkamer, bij Café De 
Muts of in een van de winkels die hier nog zitten. Maar wacht 
niet te lang, want de vraag is groot en de oplage beperkt”. Het 
was duidelijk, deze man stond voor zijn taak. “Dus u brengt deze 
bladen rond?” “Ja, dat is wel de bedoeling, als u me niet te lang 
aan de praat houdt tenminste, anders is het weekend al weer voor-
bij.” Gevoel voor humor, daar hou ik wel van. “Mag ik u dan nog 
iets vragen?” Kijkend op zijn horloge zei hij met een ernstige 
blik: “U heeft nog dertig seconden”. “Krijgt u ervoor betaald, 
meneer?” “Betaald? Nee meneer, we doen dit gratis, belange-
loos, voor niks, we houden van deze wijk, dan mag je ook wel 
eens wat terugdoen.” “U zegt we?” “Ja, u denkt toch zeker niet 
dat ik dat alleen af kan? Nee, we hebben een aardig ploegje, we 
hebben zelfs reserves tegenwoordig, alleen geen reservebank.” 
“En wie zijn dat dan, die bezorgers?” “Sorry meneer, u vraagt 
te veel, de opstelling houden we strikt geheim! Voor je het weet, 
worden ze anders losgeweekt met een vet contract door andere 

wijkbladen. Dus verder dan de voornamen wil ik echt niet gaan. 
Maar eens even kijken, eh we hebben grootverspreider Frans, die 
heeft het nou moeilijk vanwege NEC. Dan hebben we de altijd 
klaarstaande snelwandelaar Johan en dan zie ik ook nog balkun-
stenaar Michel voor me. Verder hebben we enthousiaste Nancy, 
overgewaaid uit Arnhem, maar daar kan ze ook niks aan doen en 
niet te vergeten Heleen, die met haar jonge ventjes wel even een 
blok afraffelt. Eens kijken, wie verder…. Ja, opruimerige Henk 
met de pet en niet te vergeten het duo Marco en Anita, die doen 
meestal samen een blok, volgens mij wordt dat nog wel wat tus-
sen die twee, en dan op de reservebank good old Wim en Marian, 
die de gaatjes vullen. En ik zei de gek.” Ik was er toch wel van 
onder de indruk. Bescheiden anonieme onbezoldigde bezorgers 
en dat in deze tijd. In andere wijken kennen ze dit niet. Hij ging 
verder: “Maar het is een dorp, dus voordat u het van een ander 
hoort, we krijgen wel een paar biertjes en als je nooit bij de Muts 
komt een flesje wijn thuisbezorgd met de Kerst. Maar daar is 
het ons niet om begonnen, we willen iets voor de wijk doen en 
ik zeg altijd maar dat we de blijde boodschap brengen.” In deze 
tijd van individualisering en verbrokkeling bespeur ik hier toch 
weer ouderwetse hoopgevende signalen. De blijde boodschap als 
wijkblad thuisbezorgd door een knorrende buurtengel, het kan 
verkeren.

Dwarskijker

Een ongebruikelijk plaatje.
Een lege Buurmansweg.
Geen auto te zien in de straat, 
vanwege snoeiwerkzaamheden. ‘Kijk eens wat ik gevon-

den heb op de opruim-
dag van 20 mei?’
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De Tarcisiusschool
aan de Pater Eymardweg

De Tarcisiusschool ligt aan de Pater 
Eymardweg in Brakkenstein. Sinds 
1987 is de school daar gehuisvest in de 
voormalige Gabriël- en Mariaschool, 
een lagere school voor meisjes. Daar-
voor was de St. Tarcisiusschool vanaf 
1935 te vinden op het Jonkerboschter-
rein aan de Oude Mollenhutseweg en 
was het nog een internaatschool van de 
Congregatie van de Broeders van de 
Liefde. Na het losweken van het insti-
tuut Jonkerbosch  is de Tarcisiusschool 
een regionale school voor SO ( Speci-
aal Onderwijs) en VSO ( Voortgezet 
Speciaal Onderwijs) en is St. voor de 
naam verdwenen. 

De school zet zich in voor kinderen en 
jongeren van 6 tot maximaal 20 jaar 
met een speciale onderwijs- en be-

geleidingsvraag. Zo wordt onderwijs 
verzorgd aan leerlingen die tijdens het 
opgroeien ontwikkelings-, gedrags- en 
leerproblemen ondervinden. Ze wor-
den voorbereid op een zo zelfstandig 
mogelijke plek in de samenleving. 
De leerlingen stromen uit in arbeid, 
arbeidsmatige dagbesteding in werk-
plaatsen of een beschermde werkom-
geving, of in de richting beroepsonder-
wijs (ROC niveau 1)

De Tarcisiusschool heeft een boei-
ende maar ook turbulente geschie-
denis.

Een felle uitslaande brand legde op 29 
juni 2000 de Tarcisiusschool groten-
deels in de as. De leerlingen en mede-
werkers konden het gebouw gelukkig 
op tijd verlaten, maar van het interi-
eur en de lesmaterialen bleef weinig 
tot niets over. De brandweer heeft 
toen niet kunnen verhinderen dat het 
oude (Gabriël) gedeelte al snel van 
voor tot achter in brand stond en werd 
verwoest. Tot het oude schoolgebouw 
hersteld was, is de school 4 jaar lang 
gehuisvest in noodlokalen en in het 
nabijgelegen Thomas (zuster) klooster. 
Het schoolpand staat op de gemeente-
lijke monumentenlijst en er moest dan 
ook aan veel voorwaarden worden vol-

daan om het in de oorspronkelijke staat 
te herstellen. Daarnaast is een stuk 
aangebouwd dat qua bouwstijl hierbij 
aansloot. Begin 2004 werd het hoog-
ste punt bereikt. In augustus 2004 kon 
het nieuwe schooljaar gestart worden 
in een prachtig en functioneel hersteld 
schoolgebouw. 

Leerlingen uit de wijde omgeving
De Tarcisiusschool is thans een bloei-
ende school met 166 leerlingen uit 
Nijmegen en de wijde omgeving in 
een straal van ongeveer 50 km (Cuijk, 
Boxmeer, Tiel,  Elst, Bemmel, Huis-
sen). De leerlingen worden meestal 
met een busje opgehaald, al probeert 
de school gedurende de opleiding het 
zelfstandig reizen wel te bevorderen. 
Een leerling wordt pas tot de school 
toegelaten als hij een TLV heeft, een 
toelaatbaarheidsverklaring van het 
Samenwerkingsverband. In een Sa-
menwerkingsverband zitten reguliere 
basisscholen en basisscholen voor spe-
ciaal onderwijs met als doel het bieden 

In januari van dit jaar verscheen er in ons wijkblad een artikel over Ivan 
William Cain, waarin de rol van de Tarcisiusschool bij de totstandkoming en 
het onderhoud van het Cain-monument aan de Heijendaalseweg naar voren 
kwam. Naar aanleiding van dit artikel kwam ik in contact met teamleider 
Huibert der Weduwen en leerkracht Frans Peters. Het leek het ons een goed 
idee om de Tarcisiusschool eens wat uitgebreider aan de wijkbewoners voor 
te stellen.
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van passend onderwijs voor elk kind 
in de regio. Het Samenwerkingsver-
band bepaalt waar, welke school het 
beste past voor elk kind.

Ontwikkelingen
Vanaf 2006 kent de school een groei 
van het aantal leerlingen. De laatste 
jaren is er niet alleen sprake van een 
progressieve ontwikkeling wat het 
leerlingaantal betreft. Zo is de school 
gestart met een “groenproject”. Dit 
project leidt jongeren op tot hovenier 
of medewerker in groenvoorzienin-
gen. Door intensieve samenwerking 
met bedrijven en Staatsbosbeheer kun-
nen de leerlingen certificaten krijgen 
voor vaardigheden zoals bosmaaien en 
houthakken. Ook hebben de leerlingen 
de mogelijkheid om bijvoorbeeld hun 
tractorrijbewijs te gaan halen of stage 
te lopen, o.a. in Ouwehands Dieren-
park in Rhenen, Aqua Viva en de Veste 
hier in Brakkenstein. Rond 2010 heeft 
de school grote stappen gezet door met 
moderne methodes te gaan werken. 
Voortaan worden ook de opbrengsten 
gemeten en wordt er systematischer 
gewerkt, waardoor de vooruitgang van 
lek kind ook beter kan worden geme-
ten. In 2013 in de school onderdeel ge-
worden van Pluryn. De samenwerking 
met deze grote organisatie biedt kan-
sen om indien nodig vroegtijdig hulp-
verlening in te zetten. Eind 2015 is de 
techniekruimte opgeleverd. Van twee 

lokalen is één werkplaats gemaakt 
waarin houtbewerken, fietstechniek, 
lassen en autotechniek onderwezen 
kan worden. De laatste ontwikkeling is 
dat er wordt gedacht over de invoering 
van een continurooster met vijf gelijke 
lesdagen van 08.30 uur tot 14.15 uur.

Betrokken personeel
Op de Tarcisiusschool werken 30 leer-
krachten, onder wie veel parttimers, 
maar er zijn nog meer mensen werk-
zaam: directieleden, een orthopeda-

goog, een maatschappelijk werkster, 
een conciërge, een fulltime gymleraar, 
praktijkdocenten voor het koken, fa-
cilitair, techniek en groen. Dan zijn er 
nog medewerkers die de leerkrachten 
ondersteunen, in en buiten het onder-
wijs, zoals de administratie. 

Op de Tarcisiusschool zijn de leerlin-
gen in goede handen!

Tino Adolfs

Oproep:
De Tarcisiusschool is nog op zoek naar geschikte partners voor stageplaatsen/
leerling projecten en zinvolle excursies. Hebt u een plek of een idee, graag!
U kunt de school bereiken via tel. 024 – 355 75 33 of via
welkom@tarcisiuschool.nl
Voor meer informatie en foto’s zie: www.tarcisiusschool.nl



- Kunst ervaren in onze galerie
- Kunst lenen al vanaf € 8,-  per mnd
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B o u w b e d r ij f
Jeroen Janssen

Nijmegen 0651 252 297 
Kanunnik van Osstraat 24

6525 TV   Nijmegen

Psychologische Hulp 
& Coaching

bij psychische klachten
bij werkgerelateerde vragen en problemen 

- gericht op persoonlijke groei -

vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Jacqueline Medendorp, Registerpsycholoog NIP
medendorp-psychologen.nl
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www.Heemhuys.nl

Jacobine Mülschlegel
Opaalstraat 170, Nijmegen

T: 024 - 350 53 43 
E: opaaltje@heemhuys.nl
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Heemhuys

 Opaaltje 
kleinschalig

kinderdagverblijf...

...binnenkort aan de 
Heyendaalseweg 205 

in Brakkenstein.

Jacobine Mulschlegel
Catherine van Pol

tel. 06-19892491
opaaltje@heemhuys.nl
www.heemhuys.nl
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Kansen voor verbinding

Rogier is redactielid en columnist bij Wijkblad Brakkenstein en columnist bij De Heistal, 
wijkblad voor Grootstal en Hatertse Hei. Voor de wijkbladen schrijft hij vooral over soci-
aal-maatschappelijke onderwerpen.
Hij heeft daarnaast een eigen blog: http://rogierteerenstra.wordpress.com, waar hij schrijft 
over diverse onderwerpen op gebied van spiritualiteit, psychologie en filosofie. Je kunt 
contact met hem opnemen via: Rogier.Teerenstra@gmail.co

Vanuit mijn vrijwilligerswerk komt het 
regelmatig voor dat ik me bezighoud 
met het vraagstuk van de ‘verbonden 
wijk’. Onlangs was ik aanwezig bij 
een miniconferentie, waarbij diverse 
deskundigen in verschillende korte le-
zingen poogden een antwoord te geven 
op de vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor 
dat mensen in de eigen buurt de ver-
binding met elkaar aangaan?’ Een van 
de sprekers bood, vanuit ervaringsper-
spectief, een bijzonder antwoord op 
deze vraag. 
“Verbinding houdt voor mij in,” vertel-
de hij, “dat ik van betekenis mag zijn 
voor de ander. Die betekenis ontstaat 
vaak op het moment dat iemand mij 
vraagt of ik hem of haar wil helpen. Ik 
voel me daar op de een of andere wijze 
ook altijd dankbaar voor. Ik zeg dan 
bijvoorbeeld tegen de ander: “Dank je 
wel dat je mij hebt gevraagd om jou te 
mogen helpen.”
“Ik heb namelijk,” vervolgde hij, 
“twee handen en twee benen, die ik 
nog steeds goed kan gebruiken. Ik ben 
al wat op leeftijd en heb een goed leven 
achter me. Als ik niemand zou hebben 
aan wie ik iets van dat goede leven te-
rug zou kunnen geven, zou ik erg on-
gelukkig zijn. Iemand die mij vraagt 
of ik ergens mee wil helpen, biedt mij 
de kans om iets van mijzelf te delen. 

Daardoor voel ik me verbonden met de 
ander. Daar voel ik mij dan dankbaar 
voor.”
Het persoonlijke perspectief van deze 
man bood mij een inspirerend inzicht 
in de kans voor verbinding die een 
hulpvraag eigenlijk biedt. Ik moest 
denken aan het verschijnsel dat men-
sen het soms best lastig vinden om 
anderen om hulp te vragen. In zorg- 
en welzijnsland heeft men voor deze 
schroom om de ander om hulp te vra-
gen zelfs een heuse term. Men noemt 
het ‘vraagverlegenheid’.
‘Vraagverlegenheid’ hangt vaak sa-
men met een vrees van mensen dat hun 
hulpvraag hen, in de ogen van de ander, 
bijvoorbeeld minder zelfstandig zou 
maken. Of bijvoorbeeld door de ander 
als een soort ‘schuldbekentenis’ zou 
kunnen worden opgevat. Of dat hun 
hulpvraag zou betekenen dat ‘de vuile 
was’ wordt buiten gehangen. Mensen 
vrezen soms ook dat hun hulpvraag 
hen een probleem maakt voor anderen. 
Om hulp vragen hangt dan ook vaak 
samen met schaamte voor het oordeel 
van de ander. En om hulp vragen, ook 
als wijkbewoners, doen mensen niet 
altijd even makkelijk. 
Maar wat, vroeg ik me vanuit het in-
zicht van die eerdere lezing plotseling 
af, als mensen de eigen hulpvraag zou-

den zien als een kans voor connectie? 
Een kans, om van betekenis voor el-
kaar te zijn. Een kans, om - in de wijk, 
in de buurt, in de eigen straat – tegen 
elkaar te kunnen zeggen: “Welkom. 
Fijn dat je er bent. En dank je dat jij 
ons de mogelijkheid biedt om de ver-
binding aan te gaan met jou.”
Het is om die reden dat ik blij ben met 
het bestaan van de online buurtsite 
van Brakkenstein. Waar de mogelijk-
heid bestaat om elkaar digitaal een 
hulpvraag te stellen. Zo’n vraag kan 
heel klein zijn: ‘Wie heeft er even een 
boormachine te leen?’ Maar die vraag 
mag ook gerust groter zijn: ‘Ik voel me 
soms eenzaam. Wie wil er af en toe 
eens een kopje koffie met me drinken?’ 
Juist die ruimte voor hulpvragen op 
het digitale dorpsplein biedt men-
sen de mogelijkheid om zich aan el-
kaar te verbinden. Het is daarom dat 
ik Brakkenstein toewens dat er heel 
veel hulpvragen gesteld mogen wor-
den. Immers: hoe meer we elkaar om 
hulp durven te vragen, hoe meer mo-
gelijkheden we elkaar bieden om van 
betekenis te zijn voor elkaar. En hoe 
meer verbinding er kan ontstaan in dat 
mooie Brakkenstein…

Rogier Teerenstra
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Praktijk voor voedingsadvies en 
gewichtsbeheersing in Brakkestein

Kies voor een gezonde Leefstijl!

Edith van Haren
BGN gewichtsconsulent
Pastoor van Blitterwijckstraat 20
Nijmegen
www.eetbeweging.nl
0634577931
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Jan Bemelmans; muziekmaker uit Brakkenstein
Jan Bemelmans (geboren 1934) woont al meer dan 40 jaar in de Kanunnik van de Putstraat in Brakkenstein.

Jan is van oorsprong een echte Limburger. Hij heeft zelfs 
nog als koempel in de mijnen gewerkt.  De mijnwerkers-
lamp ligt als tastbaar bewijs in de kamer.  De zoon van Jan 
moest op 6-jarige leeftijd naar school. Maar omdat Jan ju-
nior blind is, moest hij naar een speciale blindenschool; dat 
werd Henricus aan de Nijmeegse Baan.

Noodgedwongen verhuisde Jan met zijn gezin naar Nijme-
gen. Na aanvankelijk in de Nutsfabrieken in Elst gewerkt 
te hebben, kreeg Jan een baan aangeboden bij Philips in 
Nijmegen. Daar hoorde ook een woning bij. Jan woont nog 
steeds in zijn Philipswoning.

Van huis uit kreeg Jan het muziek maken met de paplepel in-
gegoten. Reeds op 14-jarige leeftijd speelde Jan als orkest-
violist bij het Hoensbroeks Symfonie Orkest. Na zijn komst 
in Brakkenstein meldde Jan zich bij Harmonie St. Tarcisius. 
Al snel werd hij een zeer gewaardeerd lid en zette hij zich 
in voor het opleiden van nieuwe muzikanten. Zijn zoon Jan 
speelt nog steeds bij Tarcisius.

Jan senior heeft een afgeronde opleiding als mts-elektro-
technicus en werd bij de Philips onder meer ingezet bij het 
ontwikkelen van de eerste laptop. Zijn chef kreeg in de gaten 
dat Jan een bijzondere muzikale aanleg en ervaring heeft. Op 
dat moment was Philips begonnen met het ontwikkelen van 
de elektronische stemvork. Jan kreeg de leiding en de ver-
antwoordelijkheid voor de productie van deze stemvork. De 
stemvork werd een internationaal goed verkopend product, 
omdat het voor die tijd een zeer revolutionaire ontwikke-
ling was. Echter er kwamen nieuwe leidinggevenden en een 
nieuw bewind. De nieuwe leiding vond dat er minimaal een 
ingenieur op de positie van Jan geplaatst moest worden en 
Jan werd reeds op 55-jarige leeftijd met de VUT gestuurd. 
Hij ging vroeg met pensioen en kreeg ineens veel vrije tijd.

Dus er kwam meer tijd voor zijn hobby. Jan meldde zich aan 
bij De Lindenberg, waar Willy Hautvast net gestart was met 
het Nijmeegs Senioren Orkest (NSO). Jan laat mij een foto 
zien die bij de start van het orkest genomen is. Van de meer 
dan 40 muzikanten op deze foto zijn alleen Jan en Willy nog 
in leven. Heel bijzonder!  Het NSO repeteert op de woens-
dagmorgen en biedt ervaren musici de gelegenheid om op 
niveau hun hobby te kunnen uitoefenen. Momenteel spelen 
ongeveer 45 mensen in het orkest.

Jan is inmiddels een alleskunner geworden op muzikaal ge-
bied. Hij speelt bariton, viool, accordeon, piano, sopraansax. 
Zijn lievelingsinstrument is de es-bas. Wat ook bijzonder is 
dat Jan de bas speelt in het studentenorkest Qharmony.  Als 
een soort eeuwige student ‘op leeftijd’. Daarnaast speelt hij 

nog bij de Canisius Concertband en bij een Egerländerkapel 
in Wijchen, de Urndorfers.

Willy Hautvast neemt dit jaar afscheid als dirigent van het 
Seniorenorkest.  Jan denkt nog niet aan afscheid nemen. Hij 
is onder meer druk bezig met de voorbereidingen van het 
jubileumconcert van het NSO. 

Op zondagmiddag 10 september speelt het orkest in de 
Goffert en op zondagmiddag 12 november in de kerk aan 
het Keizer Karelplein. 

Dat moet een geweldig afscheid worden voor Willy Haut-
vast. Jan blijft nog even. Hij is dan het langst-spelend lid.

Marcel Nova
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	Wijkblad	Brakkenstein			verovert	de	wereld

Wellicht werkt dit inspirerend en 
voelen meer lezers zich aangespro-
ken ook in hun vakantie dit voor-

Voor wie het nog niet weet: Wijkblad 
Brakkenstein mag zich in een alsmaar 
groeiende belangstelling verheugen. 
Oud-wijkbewoners die zijn uitgezwermd 
ontdekken vroeg of laat het blad en wil-
len dan graag een exemplaar ontvangen; 
Het liefst alle tot dusver verschenen 
nummers. Dat is helaas niet meer mo-
gelijk, maar met digitale versies kunnen 
we nog menigeen tevredenstellen. We 
hebben behalve in Brakkenstein fans in 
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beeld te volgen. Maak wel duide-
lijk in welke plaats/land het is, er 
valt een taart te winnen!

Wijchen, Leusden, Varsseveld, Bever-
wijk, Barneveld, Beuningen, Utrecht, 
Driel, te veel om op te noemen. En we 
gaan ook de grens over naar Duitsland, 
Zwitserland en Nieuw-Zeeland. Toch 
werden we als redactie volledig over-
rompeld door onderstaande fotoserie,  
tot stand gekomen door enkele Beuning-
se fans met Brakkensteinse wortels, de 
familie Tepass-Adolfs (Edwin, Roos en 
Thomas).
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Eindelijk beland ik in één van de 
huizen in de Hoefslag; een straat in 
het nieuwe gedeelte van Brakken-
stein, vlakbij de hockeyvelden. Ik 
ben zeer benieuwd wie ik aantref. 
De vader van Ida Visser heeft mij 
gemaild met het verzoek aandacht 
te schenken aan het verschijnen van 
het eerste boek van zijn dochter. Na-
tuurlijk wil ik dat! Bij binnenkomst 
ontmoet ik een groot deel van de fa-
milie Visser: vader, stiefmoeder, zus 
Pam en Ida zelf.

Ida, een boek schrijven op je dertien-
de, dat vind ik bijzonder. Hoe kom je 
daar zo bij?

‘Eigenlijk is het heel simpel: Ik vind 
schrijven heel erg fijn om te doen. En 
ik vind taal geweldig. Het allerleuk-
ste om te doen is een boek, een heel 
verhaal schrijven. Ik ben nu bezig met 
deel drie van de trilogie. Deel twee 
is inmiddels ook af. Dit als vervolg 
op mijn eerste deel, het boek dat net 
uitgekomen is met als titel ‘De der-
tiende Onverslaanbare: het Mirakel’. 
Superleuk ook om een verhaallijn uit 
te denken, en daarna uit te werken. 
Soms ben ik hele tijden met mijn zus 
Pam aan het praten over een stukje van 
die verhaallijn; als ik nou zus doe, zou 
het dan goed zijn? Of zou ik beter zo 
kunnen doen… Of ik denk na over de 
personages. Wat voor mens is iemand, 
met wie zijn er conflicten en hoe gaat 
die persoon dat oplossen, of niet. Mijn 
moeder is psychologe en die helpt me 
daar soms bij. Dat vind ik interessant. 
Elke avond ga ik, ongeveer een uur tot 
anderhalf uur voor ik ga slapen, aan 
de gang met mijn verhaal. Ik denk dan 
verder na over het verhaal, wat er al-
lemaal gebeurt. Ik bedenk een plot, 
dat is het lastigst. En daarna komt er 
een verhaallijn. Wat gaat er gebeuren, 
wat is de verhaallijn en hoe passen de 
personages daarin, in de verschillende 
scenes in het boek. En zo kom ik stapje 
voor stapje verder met mijn verhaal.’

Zo, dat is een intensieve onderneming 
als ik dat zo hoor. Slaap je wel lekker 
als je dat zo voor het slapen doet?

‘Ja hoor, dat gaat prima. Ik focus me 
dan zo op mijn verhaal dat alle dage-
lijkse beslommeringen er bijna niet 
meer lijken te zijn!  En ik val daarna 
meestal heerlijk in slaap!’

Oké, terug naar dit boek. Het is te 
koop, bij boekscout.nl, bol.com en bij 
Dekker & van de Vegt, geschreven 
voor 13 tot 16-jarigen. Het is een be-
hoorlijke dikke pil (284 pagina’s)! Wat 
ik opvallend vind is dat April (‘April 
op zijn Engels’, corrigeert Ida me), de 
hoofdpersoon, na een zelfmoord in de 
andere wereld belandt. Die zelfmoord, 
dat vind ik nogal wat. En in de loop 
van het boek komt de zelfmoord niet 

heel nadrukkelijk aan de orde. Hoe zie 
je dat?

‘Ja, dat is een dramatisch stukje van 
de verhaallijn die door alle drie de 
boeken heen loopt. In het eerste deel 
is dat stukje niet zo uitgewerkt, dat 
klopt wel. In de andere delen komt 
het nadrukkelijker terug. In het eer-
ste deel komt het ook wel terug in de 
reacties van April op wat ze allemaal 
meemaakt. Die zelfmoord kleurt haar 
persoonlijkheid. ‘

Het boek speelt zich af in een andere 
wereld, een fantasy wereld. We gaan 
natuurlijk niet alles verklappen over 

13- Jarige Brakkensteinse 
Ida Visser schrijft
fantasyboek
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dit spannende boek. Maar als Brak-
kensteiner ben ik ook wel benieuwd 
of Brakkenstein nog terugkomt in het 
boek. Of dat Brakkenstein je geïnspi-
reerd heeft.

‘Ik heb altijd in Brakkenstein gewoond, 
bij mijn moeder in de Baljuwstraat en 
bij mijn vader, hier in de Hoefslag. Het 
wonen hier zal mij zeker geïnspireerd 
hebben; wij speelden altijd graag in het 
bosje van Vroom en in het park en in 
het bos. Ik heb hier een fijne jeugd ge-
had, heb bijvoorbeeld veel plezier ge-
had met de carnavalsoptochten. Ik heb 
niet in de wijk, op de Brakkensteinse 
basisschool gezeten, maar op Klein 
Heyendael. Concrete verwijzingen 
naar Brakkenstein zitten er volgens mij 
niet in!’ 

Het is een grote hobby van je, Ida, het 
schrijven. Naast allerlei andere hob-
by’s, die je leuk vindt om te doen, zoals 
paardrijden en tekenen.
Tot slot. Wat levert het schrijven je al-
lemaal op?

‘Ik leer veel over de spelling, de Ne-
derlandse taal.
Ik doe psychologisch kennis op over 
hoe mensen in elkaar zitten, waarom 
mensen doen wat ze doen, en wat daar 
weer logisch bij hoort.
Ik verdiep me in algemene zaken, zo-
als bijvoorbeeld survivallen in Afrika. 
Ik leer dingen waar ik anders nooit met 
bezig zou zijn geweest.
Kortom: schrijven is echt mijn hoofd-
passie. Een jaar geleden dacht ik nog: 
wat zou het super gaaf zijn als er een 
echt boek van mij in de winkel lag. En 
kijk, wat toen onmogelijk leek is ge-
beurd. Er ligt een boek van mij in de 
winkel! Dat geeft me heel veel kracht 
en vertrouwen. Als je echt ergens voor 
gaat…….!’

Dank je wel Ida. Wij in Brakkenstein 
wachten met spanning op het verschij-
nen van je volgende boeken! Veel ple-
zier ermee!

Onnie Diederen
Foto Ida: Marieke van Halen

Boekgegevens
Titel: De dertiende Onverslaanbare: het Mirakel 
Auteur: Ida Visser
Verschijningsdatum: 31-03-2017           ISBN: 9789402234947
Verkoopprijs: € 20,50  inclusief kosteloze verzending in Nederland en België
Aantal pagina’s: 284 Uitvoering: paperback

Samenvatting
De zestienjarige April Fleming krijgt een tweede kans om te leven. Maar wie 
had verwacht dat deze kans gegrepen moet worden in een ander universum, het 
Mirakel? April komt voor problemen te staan die ze nooit had zien aankomen, 
van een hatelijke huisgenoot tot een onverwachte relatie. Met daarnaast een on-
rechtvaardig bestuur en een niet bepaald zachtzinnige verzetsgroep hebben April 
en haar nieuwe vrienden het niet gemakkelijk.
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Cafetaria
Theo van Brenk

Van Peltlaan 197

Het is er weer !
softijs

milkshake
schepijs

verpakt ijs
smoothies

Kom langs op ons terras

www.debruin-debruin.nl

Heyendaalseweg 219
6525 SG  Nijmegen

T 024 355 15 70
F 024 355 84 10

E info@debruin-debruin.nl

De Groenten en Fruit Speciaalzaak
voor al uw:

- Rauwkost en salades
- Panklaar gesneden groenten
-  Met uit eigen keuken bereide maaltijden
-  Soepen, pizza’s en andere delicatessen

Tevens gespecialiseerd in het opmaken 
van fruitmanden

Ook voor telefonische of email bestellingen 
en thuisbezorging

Bebber Autoshop

het adres voor verkoop
van automaterialen aan

particulieren en bedrijven

Autoshop Goed Beter Bebber

HET ADRES VOOR AL UW AUTO-ONDERDELEN

Van Peltlaan 188          6533 ZS  Nijmegen

T: 024 322 61 61          www.bebberautoshop.nl
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Mijn … puntjepuntje … is de beste
Vandaag aan het woord: Kane Samusamu (7 jaar)

Wie of wat is de beste?… Mijn grote broer Kierayn!
Waarom?… Omdat hij heel vaak leuk met mij speelt.
Hoe lang al?… Al 1 jaar.
Leukste herinnering?… Toen ik een keer FIFA met hem mocht spelen.
Over twintig jaar hoop ik… Dat ik nog lekker met hem kan voetballen (FIFA 
en in het echt!)
Hij is het leukst als… We hetzelfde spel 
spelen (hij op z’n telefoon en ik op de 
tablet)
Mijn puntjepuntje hoeft van mij nooit… 
Oud te worden.
Zonder mijn puntje puntje ben ik… Niet 
zo heel erg blij. 
Is er dan niets stoms aan?!… Ja, dat ie 
me soms een beetje pest.
Dankjewel, doei!… Oké! ;) 

Een	nieuwe	school!

Voorzichtig begint iedereen er weer in 
te geloven; de nieuwe school lijkt ein-
delijk een feit te worden! Na jaren van 
onzekerheid worden er concrete ver-
huisplannen gesmeed.
Alle nieuwe ruimtes zijn gefotogra-
feerd, alle meubilair geïnventariseerd 
en de kelder geïnspecteerd. Wat heb-
ben we veel en wat is het ontzettend 
moeilijk om een schifting te maken in 
die eindeloze verzameling meubilair, 
leermiddelen en andersoortige spullen. 
Nemen we dit oude, maar o zo degelij-
ke kastje mee naar ons nieuwe gebouw 
of belandt het straks in de container? 
En die paddenstoelen van papier-ma-
ché, die zijn eigenlijk nog best bruik-
baar.  Oh, en 350 frisbees, daar kun 
je vast nog weleens heel leuke dingen 
mee doen… 

Kortom, langzaamaan begint bij de 
teamleden niet zozeer de verhuisstress 
als wel de keuzestress toe te slaan. 
Want in tegenstelling tot ons huidige 
gebouw ontbeert onze nieuwe school 
een kelder en dus de nodige hamster-
ruimte. 

Bij de kinderen is van enige stress ge-
lukkig nog niets te merken; zij weten 
uiteraard wel dat we komend school-
jaar gaan verhuizen, maar voor hen is 
de situatie nog verre van concreet. Om 
hen ook langzaam te laten toeleven 
naar een gebouw op de nieuwe locatie, 
gaan alle kinderen op dinsdag 20 juni 
op bezoek bij de bouwplaats, waar de 
school al grotendeels haar definitieve 
vorm heeft.
Waarschijnlijk is dit bezoek al geweest 
op het moment dat u dit stukje onder 
ogen krijgt. En mocht u een kind op 
onze school hebben, dan hebt u uit 
de eerste hand kunnen vernemen hoe 
het gebouw wordt ervaren.  Uzelf zult 

nog even moeten wachten met de be-
zichtiging van de binnenkant. Maar de 
vorderingen die zichtbaar zijn aan de 
buitenkant zijn uiteraard voor iedere 
wijkbewoner prima te volgen. 

Wij zijn blij met onze nieuwe school. 
Wij zijn blij met onze nieuwe school in 
Brakkenstein. En we hopen dat na ja-
ren van gesteggel alle Brakkensteiners 
uiteindelijk blij worden van het feit dat 
de kinderen van onze school in een ge-
bouw komen, dat voldoet aan de eisen 
van het huidige onderwijs.

Anneke Schouten
basisschool Brakkenstein
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Kinderopvang Heyendael is gesitu-
eerd op de campus van het zieken-
huis (RadboudUMC) en de Rad-
boud Universiteit. De achtertuin van 
de opvang grenst aan park Brakken-
stein. Ik heb hier zelf twaalf jaar ge-
werkt en het voelt apart om de plek 
nu weer te bezoeken. Ik zie nieuwe 
en ook bekende gezichten. Leuk! Ik 
ontmoet Annelies Janssen. Annelies 
zwaait sinds de zomer de scepter 
over Kinderopvang Heyendael. We 
hebben het over haar en mijn er-
varingen met deze mooie kinderop-
vang waar jonge kinderen tussen de 
0 en de 4 jaar de hele dag, tussen 7 en 
19 uur opgevangen worden.

Annelies, wat vind jij bijzonder aan 
Kinderopvang Heyendael?

Het is een geweldige kinderopvang.  
We hebben de mooiste en grootste bui-
tenruimte in heel Nijmegen, we heb-

ben het park Brakkenstein als onze 
achtertuin. Buiten zijn en buitenspelen 
zijn belangrijke onderdelen van ons 
aanbod; alle kinderen gaan elke dag 
naar buiten. Ook zijn onze gebouwen 
speciaal ontworpen voor jonge kinde-
ren; ruime hallen, ruime groepsruim-
ten. Bij Kinderopvang Heyendael krij-
gen kinderen letterlijk en figuurlijk de 
ruimte. Kinderen hoeven niet binnen 
de lijntjes te kleuren. Dat klinkt mis-
schien een beetje gek. Ik zal het pro-
beren uit te leggen. We vinden het be-
langrijk dat kinderen zich in hun eigen 
tempo mogen en kunnen ontwikkelen, 
elk kind op zijn eigen wijze. En dat wij 
de kinderen daarbij helpen, ondersteu-
nen en stimuleren. De afgelopen jaren 
(Heyendael bestaat al dik dertig jaar) 
hebben we onze eigen pedagogiek 
ontwikkeld (Heyendael Pedagogiek). 
Echt kijken naar en aansluiten op wat 
elk kind en zijn of haar ouder nodig 
heeft, staat daarbij centraal.

Zijn dat niet alleen ‘mooie woorden’?

Mooie woorden die precies gaan over 
wat wij in de praktijk doen. Onze er-
varen medewerkers zijn natuurlijk heel 
belangrijk! Zij doen het werk en zij 
zijn er met hart en ziel voor de kinde-
ren. Bij ons werken, naast MBO op-
geleide medewerkers, ook een aantal 
medewerkers die HBO opgeleid zijn. 
Die combinatie werkt goed! 

Kunnen de inwoners van Brakken-
stein dat ook op de een of andere ma-
nier zien?

Gewoon “zomaar” komen kijken, is 
natuurlijk niet zo prettig voor de rust 
en de veiligheid van de kinderen. Maar 

Bij Kinderopvang Heyendael hoef 
je niet binnen de lijntjes te kleuren
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iedereen die dat wil kan een afspraak 
maken; wij zorgen dan voor een uitge-
breide rondleiding. Op onze website 
is ook een hoop te zien. Kijk maar op: 
www.kinderopvangheyendael.nl .

Annelies, welke ouders brengen hun 
kind naar Kinderopvang Heyendael? 
Is daar iets over te zeggen?

Ja hoor. Van de ruim 250 kinderen die 
Heyendael bezoeken komt ongeveer 
20% uit de wijken Heyendael en Brak-
kenstein. Dat zijn dus ongeveer 50 kin-
deren uit de buurt, waarvan meer dan 
de helft (dus zo’n 30 kinderen) uit de 
wijk Brakkenstein komt.
De meeste kinderen hebben ouders die 
ófwel op de Radboud Universiteit wer-
ken, ófwel bij het Radboud UMC. Oor-
spronkelijk is onze opvang ontstaan op 
initiatief van enkele ouders die werkten 
bij de Radboud Universiteit. 

Ik zie de kinderen van Kinderopvang 
Heyendael vaak in het park en de Bo-
tanische tuin wandelen. Dat ziet er 
altijd erg gezellig uit. Heeft Kinderop-
vang Heyendael nog meer verbinding 
met onze mooie wijk?

Dat is een goede vraag. Vanzelfspre-
kend gaan onze medewerkers weleens 
een boodschapje doen in de wijk. Maar 
we zouden dat contact graag meer vorm 
willen geven. Wij zijn per slot van re-
kening ook onderdeel van de wijken 
om ons heen, zowel van Heyendael als 
van Brakkenstein. Van Nijeveld komen 
weleens bewoners hier kijken. Altijd 
leuk om te bekijken op welke manier 
je samen iets kunt doen wat een meer-
waarde heeft voor onze ouders en kin-
deren en ook voor de inwoners van de 
wijk! 

Ik hoor van Henk Sikking dat er in de 
wijk initiatieven genomen worden om 
de samenhang van de voorzieningen 
in de wijk te vergroten. Zij kunnen 
daartoe contact met jou op nemen?

Ja zeker, kan dat! Daar staan we altijd 
voor open. Ik ben benieuwd wat daar 
weer voor moois uit komt. Op dit mo-

ment zijn we met een interne verhui-
zing bezig. Onze ‘oudere’ kinderen 
(vanaf ongeveer 2 1/2) verhuizen naar 
een eigen verdieping binnen onze ge-
bouwen. We vinden het belangrijk dat 
zij de ruimte krijgen om een op hun 
leeftijd afgestemd aanbod te krijgen. 
Zodat ze niet de hele tijd ‘rekening 
hoeven te houden’ met de kleine baby’s 
op de groep. Zo kunnen we deze kinde-
ren ook voorbereiden op een volgende 
stap in hun leven: de stap naar de basis-
school. Dit doen we aan de hand van 

thema’s en op maat; elk kind is ver-
schillend in zijn of haar ontwikkeling! 
Uitstapjes in de wijk horen helemaal 
bij dit aanbod!

Dank je wel Annelies! Heel veel ple-
zier en succes met iedereen van Kin-
deropvang Heyendael. Doe ze de har-
telijke groeten!

Onnie Diederen
Foto: Marieke van Halen



32  Wijkblad Brakkenstein

Op vele sites, zowel van de gemeente als van instellingen die zich bezig houden met het informeren van bewoners en 
geïnteresseerden in de geschiedenis van de wijk Brakkenstein in Nijmegen, is het kruis prominent te zien. Men leest 
over de kunstenaar Charles Grips (1907-1955), die het kruis gemaakt zou hebben. Of toch niet. Maar hoe zit het dan, 
wie heeft wat gemaakt en besteld en geplaatst en wie onderhoudt de bloemen enz. enz. Omdat ik betrokken was bij de 
plaatsing van het kruisbeeld dat er momenteel staat, ben ik verder in de geschiedenis gedoken en heb o.a. informa-
tie ingewonnen bij pater Wim van Meijgaarden sss. Hij was ruim 17 jaar pastoor van de parochie Brakkenstein en 
woonde in het klooster van de paters en broeders van het Heilig Sacrament. Zijn informatie, enig zoekwerk op internet 
en oude parochiebladen, leveren het volgende verhaal op.

Het eerste kruis is in de vijftiger jaren 
van de vorige eeuw geplaatst door de 
heer Piet de Leeuw en de heer Ruud 
Vroom, beiden in die tijd kerkmeester 
van de parochie Brakkenstein. De heer 
Vroom kapte daarvoor op zijn eigen 
landgoed Haselunne een boom, waar-
van het kruishout werd gemaakt.  Het 
bosje van Vroom was onderdeel van 
het toenmalige landgoed dat genoemd 
was naar de Duitse stad Haselünne, de 
geboorteplaats van de zwagers van de 
heer Vroom, de heren Dreesmann. Het 
kruis werd toen geplant op een stukje 
grond, hoek Heijendaalseweg, hoek 
Kwekerijweg. Het geheel werd aange-
plant door de heer de Leeuw, die in die 
tijd directeur van de gemeente-kweke-
rij was (waarnaar de Kwekerijweg ver-
noemd is). Het corpus van dit kruis was 
van keramiek en was gemaakt door de 
pottenbakkerij St. Joris in Beesel, Lim-
burg. Het kruis was op Goede Vrijdag 

het middelpunt van de Goede Vrijdag-
plechtigheden en de verkennerij hield 
op die dag bij het kruis de Erewacht. 
Beplanting en bloemversiering werden 
altijd verzorgd door de heer de Leeuw 
en later door de heer Broekman van de 
Heijendaalseweg. Weer later zorgde 
Wim Janssen, die op de boerderij van 
het klooster woonde met zijn gezin, 
voor de beplanting rondom het kruis.

In 1984 meldden bewoners van Brak-
kenstein, maar ook voorbijgangers, dat 
er een arm van het kruiscorpus was 
afgebroken en naar beneden bungelde.  
Het kruisbeeld was in de loop de jaren 
poreus geworden en in de winter ka-
pot gevroren. Aannemer Kersten heeft 
toen het corpus eraf gehaald, waarna 
de heer Joop Brouwers van de Brak-
kensteinweg het heeft gerepareerd en 
waterdicht gemaakt. Het is bevestigd 
op een kruishout en toen verplaatst 
naar het kerkhof aan de Pastoor Wi-
chersstraat. Het kwam te staan op de 
absoute-plaats....waar het nog steeds 
staat. (zie foto).  Of er vóór de vijfti-
ger jaren op de hoek van de Houtlaan 
misschien een kruis heeft gestaan van 
kunstenaar Grips is onbekend. Wel is 
bekend dat er een klein kruis heeft ge-
staan aan de Scheidingsweg tegenover 
de Heijendaalseweg. Vanwege de aan-
leg van het fietspad moest dat kruis-
beeld daar weg. Waar het is gebleven 
is onduidelijk. Van een Brakkensteiner 
vernam ik dat een particulier, wonende 
aan de Scheidingsweg, het beeld in 
zijn eigen tuin had geplaatst. Maar het 
blijft gissen.

In 1984 is er een actie gestart voor een 
nieuw kruis met corpus, om het oude te 
vervangen. Dat deze actie leefde bij de 
Brakkensteiners bleek al gauw, want 
binnen twee maanden was er voldoen-
de geld, ook van voorbijgangers uit 
bijvoorbeeld Malden, om een corpus te 
bestellen bij een houtsnijder in het Ahr-
dal (D). Het was dezelfde die in 1982 
ook het houten Mariabeeld gemaakt 
had, dat nu nog in de Mariakapel van 
de nieuwe Sacramentskerk staat. Toen 
het corpus na enige maanden klaar was 
heeft Wim van Meijgaarden dat corpus 
persoonlijk opgehaald bij de houtsnij-
der. Aannemer Kersten heeft toen een 
nieuw kruishout gemaakt met een dak-
je erboven en een schild erachter, naar 
Oostenrijks model en het corpus erop 
bevestigd. De heer Broekman heeft er 
twee gemeente-bloembakken bij ge-

Het kruisbeeld op de hoek 
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plaatst. In 1985 is het kruis plechtig 
ingezegend op de Goede Vrijdag. 
Een mooi verhaal van Wim van Me-
ijgaarden over zijn reis naar de beeld-
houwer wil ik u niet onthouden. Toen 
hij het corpus moest betalen kreeg hij 
van die kunstenaar een fictieve nota 
voor de restauratie van het beeld, ter-
wijl het nieuw was. Voor koper en 
verkoper een betere deal. Dat was 
maar goed ook. Want aan de grens bij 
Kranenburg werd Wim toen gecontro-
leerd. Hij mocht geen kunstwerken uit 
Duitsland uitvoeren naar Nederland! 
Toen hij de rekening liet zien en vertel-
de dat dit het kruis van de hoek Hout-
laan was en alleen voor restauratie 
naar Duitsland was geweest, ging de 
douane akkoord omdat je kon zien dat 
het oud hout was. Inderdaad was het 
uit heel oud eikenhout gebeeldhouwd. 
“Maar”, zei de Duitse douanier, “van 
Meijgaarden had, toen hij het corpus 
naar de restaurateur bracht, bij de dou-
ane moeten aangeven dat het corpus 
van Nederlandse oorsprong was.” Na 
veel praten mocht hij het dan toch in 
de auto laten en hoefde niet extra te 
betalen. Het kruis werd in die tijd naar 
de hoek Houtlaan-Heijendaalseweg 
verplaatst vanwege de herstructurering 
van het kruispunt. De paters Jezuïeten 
stelden het stukje grond beschikbaar.

En zo staat Christus aan het kruis vele 
jaren ongestoord op die plek, een baken 
voor het Brakkensteinse volk. De één 
loopt gewoon voorbij, de ander groet 
de Heer als hij of zij voorbij komt. Een 
vertrouwd beeld en vrijwilligers die de 
bloemen verzorgen. En dan in 2011, na 
zo’n 25 jaar, gaan er ineens alarmbel-
len af. De gemeente gaat het kruispunt 
opnieuw inrichten en voor we het we-
ten heeft zij het kruisbeeld verplaatst. 
Buren telefoneren met de gemeente en 
met de parochie en met het ene kloos-
ter en naar het andere klooster. ‘DIT IS 
GEEN GEZICHT – DIT KAN NIET’. 
Wat was er gebeurd? De gemeente had 
het kruis niet op een meter boven het 
maaiveld geplaatst, zoals voorheen, 
maar op de vlakke grond. Het kruis 
stond dus ineens een meter lager. Au-
tomobilisten zagen het verkeer dat 

zuidwaarts reed niet goed meer aanko-
men, doordat de brede plank achter het 
kruis de doorkijk belemmerde. Ook 
bleek dat de gemeente het kruisbeeld 
zodanig had verplaatst dat het corpus 
meer gericht was naar de Kwekerijweg 
en dat kan natuurlijk niet. Vele mensen 
protesteerden en vroegen om het kruis 
een meter op te hogen en te draaien 
en wel zodanig dat het weer gericht 
was richting Brakkenstein. Na onder-
handeling met de gemeente Nijmegen 
kregen we toestemming om de ver-
plaatsing in gang te zetten. Gelukkig 
waren er parochianen die geld ter be-
schikking stelden om dit te realiseren. 
De gemeente wilde namelijk niet een 
tweede verplaatsing betalen.  De firma 
Heijmans Wegenbouw klaarde de klus 
in een dag tijd en we waren blij met het 
resultaat. Ondertussen had tuinbedrijf 
Daan Raafs er viooltjes gepoot en ook 
werd de ontstane heuvel voorzien van 
groene bodembedekkers om onkruid 
vorming tegen te gaan. Eind goed al 
goed.

Het kruis dat er al vanaf 1985 stond, 
verkeerde na al die jaren echter in 
zeer slechte staat, er moest dus iets 
gebeuren. Het moest vervangen wor-
den. Gelukkig konden we een beroep 
doen op Ruud Michiels, wie kent hem 
niet, die er voor heeft gezorgd dat het 
oude kruis in 2014 werd gedemonteerd 
en vervangen. Daarvoor in de plaats 
kwam het kruis dat op de voormalige 

begraafplaats van het Berchmanianum 
had gestaan. De Jezuïeten hebben dat 
kruis geschonken aan de Brakkenstei-
ners. Zoals u ziet: een prachtig kruis, 
dat verkeerstechnisch gezien ook nog 
een beter zicht biedt. Dit kruis kwam 
enkele jaren daarvoor vanuit een de-
pot van het bisdom Den Bosch. Waar 
het oorspronkelijk vandaan kwam was 
niet meer te achterhalen. 

In overleg met deskundigen werd be-
keken of restauratie van het corpus 
van het oude kruis (uit het Ahrdal) nog 
mogelijk was. De firma Schaepmeester 
Schilderwerken uit Wijchen zag nog 
wel mogelijkheden en heeft het corpus 
gerestaureerd. Daarna is dat corpus 
zonder schild en dakje op de begraaf-
plaats van de paters en broeders van 
het Heilig Sacrament geplaatst, hier in 
Brakkenstein. Jaarlijks wordt het nu 
door deze firma bijgehouden. U merkt 
het al, ook dit corpus heeft een tweede 
leven gekregen. Het blijft ons inspi-
reren en bezig houden. Het begon bij 
grootouders en ouders en nu weer, zij 
het in iets mindere mate, bij de huidige 
generatie. Brakkenstein, toch nog een 
beetje het Roomsche dorp ten zuiden 
van Nijmegen.

Drs. Gerard Jansen



34  Wijkblad Brakkenstein

Bedrijvigheid   in Brakkenstein 
In gesprek met: William Bangert

William Bangert Uitvaartverzorging
Wanneer en hoe is hij hier begon-
nen?
William is geboren en getogen in 
Brakkenstein. Hij heeft op de Pater 
Eymardschool gezeten (op de locatie 
waar nu de nieuwe school gebouwd 
wordt). Daarna op de Gabriëlschool, 
daar zit nu de Tarcisius school. In die 
tijd is hij misdienaar geweest. Ook 
heeft hij als kind veel gezongen: in 
een kinderkoor, maar ook ”solo” in 
winkels en tijdens de Vierdaagse voor 
militairen in Heumensoord. Hij kreeg 
dan wat lekkers mee, waar hij dik te-
vreden mee was. Zingen doet hij nog 
steeds: op feesten, partijen, in verzor-
gingstehuizen, maar ook bij uitvaarten. 
Na de basisschool deed hij lts-elektro-
techniek: hij haalde het met de hakken 
over de sloot. Vervolgens deed hij de 
LEAO en MEAO in één jaar. Toen hij 
19 jaar was, is hij begonnen met zijn 
eerste baan: administratief medewer-
ker op de toenmalige Michaelschool 
tegenover de atletiekbaan. In die tijd 
heeft hij als vrijwilliger op deze school 
gewerkt. Hij heeft onder andere mee-
gedaan met het schoolkamp. Daarna 
is hij bij de Belastingdienst terecht ge-
komen: eerst bij de Rekenkamer, toen 
bij Personeelszaken. Hier heeft hij on-
geveer 15 jaar gewerkt. In die periode 
had hij veel contact met mensen en dat 
vond hij erg prettig.

Hij was ook actief met het organiseren 
van zomerkampen voor basisschool-
kinderen, via de Stichting Spelend 
Kamperen. Hij wilde doorgaan met 
kinderbegeleiding, maar daar was geen 
deeltijdopleiding voor, dus bood een 
tussentijdse deeltijdopleiding PABO 
uitkomst. Na deze opleiding zat hij 14 

jaar in het speciaal basisonderwijs en 
in die tijd had hij veel contacten met 
leerlingen en ouders. De bijbehorende 
administratieve verplichtingen van het 
onderwijs bevielen minder: ”Ik ben 
een echt mensen-mens”.

Na een opleiding als uitvaartverzorger 
gevolgd te hebben, heeft William 1 jaar 
onbetaald verlof genomen. Deze tijd 
heeft hij gebruikt om zich verder te ori-
enteren in de uitvaartbranche. Tijdens 
de opleiding heeft hij stage gelopen bij 
diverse uitvaartondernemingen, onder 
andere bij zijn zus die al 20 jaar haar 
eigen uitvaartonderneming heeft. Hij 
kwam voor de keuze te staan: in het 
onderwijs blijven of de uitvaartbran-
che in. Hij koos voor het laatste. Hij 
wilde niet ”voor eeuwig” voor de klas 
blijven staan. Het werd tijd voor iets 
anders. Een ”career change”.

Wat spreekt hem aan in dit vak?
Je staat mensen bij in een lastige en 
moeilijke periode om samen tot een 
mooi en warm afscheid te komen. Je 
biedt een luisterend oor en je kunt advi-
seren, ideeën aanreiken. Geen uitvaart 
is dezelfde. Nabestaanden hebben 
vaak zelf ideeën over het ”wat en hoe” 
en de meeste wensen zijn mogelijk. Je 
mag op zo’n moment ”deel” zijn van 
familie en nabestaanden en mag ze bij-
staan: men weet vaak niet wat er alle-
maal gebeuren moet en wat erbij komt 
kijken. Dus belangrijk om alles, van A 
tot Z, te regelen. De dankbaarheid ach-
teraf en dat je iets voor de familie en 
nabestaanden hebt kunnen betekenen 
geeft een voldaan gevoel.

Wat onderscheidt jou van andere 
uitvaartondernemingen ?
Dat is een moeilijke vraag. Er zijn veel 
uitvaartondernemingen, die uiteraard 
allemaal willen toewerken naar een 
goed afscheid.
Zoals eerder al gezegd is William een 
echt mensen-mens. Hij blijft zichzelf, 
en kan zich goed inleven in de gevoe-
lens van anderen. Bij een uitvaart is 
de uitvaartbegeleider de persoon waar 
men contact mee heeft. Daardoor moet 
je je goed kunnen concentreren op elke 
uitvaart. De tijd nemen om stap voor 
stap alles te regelen. Nabestaanden 
krijgen de tijd om over de diverse stap-
pen na te denken. Niet alles hoeft gelijk 
geregeld te worden. Wat hem verder 
onderscheidt van andere uitvaarton-
dernemingen, is dat alles bespreekbaar 
is. William zal zijn uiterste best doen 
de wensen te respecteren en uit te voe-
ren. Iedereen verdient een persoonlijk 
afscheid.

William werkt niet met een ”standaard-
pakket”. Alles is bespreekbaar en elke 
uitvaart is anders. 
Een uitvaart is geen onderwerp waar 
je graag over praat, maar juist daarom 
heeft hij een persoonlijker benadering 
en kan hierdoor meer en beter op indi-
viduelere wensen ingaan.
Ongeacht waar je verzekerd bent, heb 
je altijd de mogelijkheid zelf een uit-
vaartonderneming te kiezen.

Over Brakkenstein.
William woont met veel plezier in 
Brakkenstein.
Hij vindt het een leuke en rustige wijk: 
een dorp in de stad. Mensen zeggen 
elkaar goedendag, ook al waren er 



vroeger meer sociale contacten. Hij 
is verder niet fanatiek betrokken bij 
gebeurtenissen in Brakkenstein, maar 
dat zal in de toekomst wel meer gaan 
gebeuren. Er is genoeg speelgelegen-
heid en er zijn genoeg andere voorzie-
ningen. Voor zichzelf mist hij niets. 
Wel is het jammer dat dingen waar hij 
vroeger veel mee had verdwenen zijn 
(de oude kerk, Pijfers, Jacobs).

Wat vindt hij van de ontwikkelingen 
in Brakkenstein?
De nieuwe school, daar is hij een beet-
je dubbel over. Van de ene kant is het 
een mooi gebouw, al was de oude lo-
catie een mooiere plek. Van de andere 

kant is de nieuwe situering en de ge-
volgen voor de verkeerssituatie minder 
positief.

Is hij op dit moment nog actief voor 
Brakkenstein ?
William is actief met vrijwilligerswerk 
voor de korfbalvereniging ”Novioma-
gum”. Hij is al zo’n 42 jaar betrokken 
bij deze club en heeft hier verschillen-
de functies gehad en ook veel jeugd-
ploegen getraind. Tot het eind van dit 
seizoen heeft hij ook een functie bin-
nen het bestuur. Binnen deze club ligt 
een groot deel van zijn leven. In de 
toekomst zal hij het wat rustiger aan 
gaan doen binnen Novio, maar er blij-

ven nog taken waar hij zich voor in wil 
zetten.

Wanneer nodig zal William, als uit-
vaartverzorger in Brakkenstein, zich 
met hart en ziel inzetten om tot een 
mooi en warm afscheid te komen. Men 
kan men altijd contact opnemen voor 
een vrijblijvend gesprek. 

Tot zover. William, bedankt voor het 
gesprek en veel succes!

Tekst: Ron Reefman
Foto: Marieke van Halen
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Contactgegevens William Bangert Uitvaartverzorging:
Ryswickstraat 8

6525 RD  Nijmegen
Tel.: 024 - 356 73 55 / 06 - 14 31 07 49

info.wbuitvaartverzorging@gmail.com
www.williambangertuitvaartverzorging.nl
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Café de Muts 
-al een kleine eeuw volop bruisend-
Café de Muts, welke Brakkensteiner 
kent het niet?  Het café had vroe-
ger een andere naam. Op een steen-
worp afstand gelegen van de oude 
Sacramentskerk, in een door en door 
rooms-katholieke wijk, werd in 1921 
het Café De Drie Koningen geopend 
door de familie Peters. In de loop der 
jaren was het een geliefde locatie voor 
talloze recepties van jubilarissen en 
bruidsparen, koffietafels, vergaderin-
gen, feesten. Daarnaast is het een ont-
moetingsplek voor veel wijkbewoners. 
De naam de Muts is ingevoerd in 1964, 
omdat iedereen in de wijk die duiding 
al gebruikte. Volgens Pieter-Jan Pe-
ters is dit te danken aan de oma van 
zijn oma, die afkomstig was uit Groes-
beek en altijd een soort pofmuts droeg 
met zo’n touwtje eraan, een trekmuts. 
Die trekmuts noemde men hier ge-
woon muts en zo is de benaming de 
Muts langzamerhand ingeslopen. Na 
het vertrek van de familie Peters in 
1989 waren er diverse eigenaren, tot 
Yuri de Bruin en Suzanne Hijmans, 
twee jonge dertigers, het café in febru-
ari 2014 overnamen van Pieter–Jan 
Peters, een kleinzoon van de eerste 
uitbater.

Suzanne: “Tijdens mijn opleiding Maat-
schappelijk Werk verdiende ik al een 
centje bij in de horeca. Zo kwam ik 10 
jaar geleden via mijn vader bij de Muts 
terecht, toen Ron Beumer nog uitbater 
was. Ik werkte toen alleen op de woens-
dagavond, de vaste biljartavond van 
Theo Kersten en wijlen Geert Schuurs. 
Toen Pieter-Jan Peters het café overnam 
ben ik in de loop der tijd meer gaan wer-

ken en gestopt met mijn opleiding HBO 
Rechten, die ik toen volgde.”
Yuri: “Als Brakkensteiner van geboorte 
kende ik de Muts natuurlijk al veel eer-
der. Ik ben net als mijn vader als kok in 
de horeca werkzaam geweest, tot ik met 
Suzanne deze zaak overnam.” 
Suzanne: “We hebben elkaar hier leren 
kennen. Yuri kwam hier regelmatig na 
het zaalvoetballen bij RKSV Brakken-
stein, terwijl ik achter bar stond. Het zal 
vast niet de eerste relatie zijn die bij de 
Muts ontstaan is! Dat we nu samen de 
zaak runnen, is wel bijzonder.”

Werken jullie hier allebei zes dagen per 
week?
Suzanne: “Nee hoor, we hebben ook 
nog Agnes in dienst, die al twintig jaar 
bij de Muts werkt. Zij werkt op de dins-
dagavond en de woensdag- en zaterdag-

middag. De rest van de week werken we 
samen of wisselen we elkaar af.”

Heb je een speciale opleiding nodig om 
een café te kunnen beginnen?
Yuri: “Er zijn geen zware eisen om een 
kroeg te beginnen. De enige eis is dat je 
de cursus Sociale Hygiëne volgt, deze 
duurt maar 1 dag. Daar worden je de 
beginselen van de horeca bijgebracht, 
zoals het omgaan met agressie en dron-
ken bezoekers. Wat je verder nog aan 
scholing wilt doen is een kwestie van 
eigen initiatief. We proberen wel voort-
durend onze blik te verruimen en volgen 
dan ook regelmatig cursussen, zoals een 
tapcursus en een cursus bierproeven. 
Hierbij gaat het om achtergrondkennis, 
smaakbeleving en verkooptechnieken. 
Daarnaast blijven we alert op nieuwe 
ontwikkelingen op biergebied, omdat 
bier nu eenmaal het grootste deel van 
onze omzet uitmaakt. Gedistilleerd ver-
kopen we natuurlijk wel, maar daar is nu 
eenmaal minder vraag naar. Verder bie-
den we kleine caféhapjes aan, zoals een 
bittergarnituur en een broodje bal.” 
Suzanne: “Ons vaste aanbod op de tap is 
Jupiler en Hertog Jan. Daarnaast zorgen 
we voor een variabel bieraanbod, zowel 
op de tap als op de fles van seizoen ge-
richte speciaal bieren. De leverancier 
van bieren zorgt via de vertegenwoordi-
ger voor nieuwe impulsen, maar we gaan 
er zelf ook regelmatig op uit om nieuwe 
bieren te ontdekken. Dat kan bij Nij-
meegse brouwerijen zijn, zoals Oersoep 
of de Brouwtoren. Het is leuk om met 
lokale bieren te werken. Maar naast de 
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lokale bieren wisselen we ook veel met 
andere speciaal bieren uit het land.
Yuri: “We letten er wel altijd op dat het 
plaatje compleet is. Het gaat dan niet al-
leen om het bier, maar ook om promotie-
materiaal zoals bierviltjes en glaswerk.”

Maar is het niet zo, dat jullie speelruimte 
qua bierassortiment beperkt is?
De brouwer heeft meestal toch veel te 
vertellen in een kroeg? 
Suzanne: “Nee, wij zijn als een van de 
weinigen vrij van een brouwerij. Dat 
geeft ons dus de nodige ruimte. We heb-
ben zelf gekozen voor Jupiler, vanwege 
het robuuste karakter en voor Hertog 
Jan, omdat het natuur gebrouwen is. In 
feite zijn het natuurlijke tegenhangers, 
die beide goed lopen.” 

Maar jullie besteden niet alleen aan-
dacht aan jullie assortiment. De laatste 
jaren is er toch ook het nodige aan het 
interieur en het terras veranderd?
Yuri: ”Dat klopt, zowel binnen in het 
café als buiten is er het nodige veran-
derd. Onder Pieter-Jan is het café al 
lichter gemaakt, maar wij hebben voor 
nieuwe verlichting, krukken en aankle-
ding gezorgd. Op het terras is het meu-
bilair vernieuwd en zijn ook nieuwe pa-
rasols geplaatst, met verder wat nieuwe 
beplanting, zoals de palm op de hoek. 
Het effect is wel merkbaar, er zijn steeds 
meer langskomende fietsers die bij ons 
even een terrasje pakken, al blijft de 
vaste kern voor 90% uit Brakkensteiners 
bestaan.” 

Het café heeft dus een duidelijke wijk-
functie?
Yuri: “Absoluut. Het was het eerste en 
thans nog enige café in de wijk. Vele 
generaties hebben er de weg gevonden 
en het zorgt voor een sterk gevoel van 
verbondenheid. Het is een ontmoetings-
plek, die ook wel liefkozend de huiska-
mer wordt genoemd. Het café is toegan-
kelijk voor iedereen en we constateren 
dat steeds meer mensen uit de wijk de 
weg naar de Muts weten te vinden, ook 
nieuwe wijkbewoners.” 

De functie van Café de Muts voor de 
wijk is dus duidelijk, al was die vroeger 
toen de grote zaal er nog bij hoorde, veel 
groter denk ik?
Yuri: “Die zaal was ideaal voor brui-
loften, feesten, koffietafels en vergade-
ringen. Zelfs nu wordt er nog wel eens 
naar gevraagd. Maar je kunt bij ons nog 
steeds terecht met grotere groepen om 
iets te vieren en dat gebeurt dan ook, zo-
wel door mensen van binnen als van bui-

ten de wijk. Een besloten feest is echter 
niet mogelijk. We willen onze vaste be-
zoekers niet voor een gesloten deur laten 
staan. Wil je hier per se toch een beslo-
ten feest geven dan kan dan op maandag, 
dan zijn we eigenlijk gesloten. Daarvoor 
maken we dan graag een uitzondering.”

Jullie organiseren de nodige activiteiten, 
er is regelmatig wat te doen. Kunnen jul-
lie daarover wat vertellen?
Suzanne: “Misschien kan ik het beste 
beginnen met onze vaste activiteiten. 
Elke dinsdagavond is er de speelavond 
van onze biljartvereniging. Dan wordt er 
een competitie libre gespeeld en aan het 
eind van het seizoen bandstoten. Tussen-
door organiseren we twee keer per jaar 
het Geert Schuurs Tien Over Rood Toer-
nooi, in juni en december. Verder kun je 
hier altijd terecht om een potje te biljar-
ten, ook ‘s middags. Op vrijdagavond 
zijn onze dartteams actief, de Snorries en 
de Mutsjes, die hier om beurten spelen 
voor de Rivierenland Dartsbond.”
Yuri: “Je kunt hier ook altijd voetbal 
kijken op de tv of op ons grote scherm. 
Dat trekt NEC-fans en liefhebbers van 
de Champions League en Eredivisie en 
natuurlijk als het Nederlands elftal in een 
eindronde speelt, maar dat is al weer een 
poosje geleden helaas.”
Suzanne: “Dat zijn dus de wekelijks te-
rugkerende activiteiten. Daarnaast zijn 
er incidentele activiteiten zoals een pub-
quiz, een spelregelavond over voetbal 
onder leiding van een echte scheids-
rechter en treden er regelmatig bandjes 
op met een uiteenlopend repertoire van 
Hollands tot top 40, van salsa tot rock”.
Yuri: “Tijdens de Marikenloop pakken 
we ook flink uit. Er staat buiten altijd 
een eetkraam met een extra tap en een 
DJ zorgt voor de muzikale omlijsting. 
De sfeer is dan altijd fantastisch. Tijdens 
de Vierdaagse komen ook elk jaar weer 
lopers terug, die hier al jaren in de wijk 
logeren op hun vaste adres.”

Suzanne: “En vergeet niet de Carnaval. 
Vooral de zaterdag is hier een topdag, 
waarop ook veel oud-Brakkensteiners 
elkaar treffen. Vanaf ‘s morgens 10 uur 
is de jeugd er al, dan staan er al gauw 
zo’n veertig man op de stoep.  Op zon-
dag organiseren we “Dweilen met de 
kraan open”. Er treden dan een stuk of 
vijf dweilorkesten op, dat is zo langza-
merhand een traditie aan het worden. Op 
die dagen hoor je nogal eens dat het weer 
ouderwets gezellig is.” 
Yuri: “En we gaan er ook soms op uit met 
onze gasten. Zo brachten we onlangs nog 
een bezoek aan de Brouwerij van Hertog 
Jan in Arcen. We gingen samen met de 
bus, kregen daar een rondleiding en een 
proeverij en bij thuiskomst genoten we 
in de Muts van een afsluitend buffet. Een 
geslaagde dag volgens iedereen.”

Doen jullie ook iets aan sponsoring?
Yuri: “We sponsoren een dames- en een 
herenteam van RKSV Brakkenstein. 
Verder steunen we het jaarlijkse Bouw-
dorp in de grote vakantie en de uitgave 
van het programmaboekje van de carna-
valsverenigingen de Platte Knip en de 
Deurdrievers. Ook steunen we het wijk-
blad door er steevast in te adverteren. “

Willen jullie tot slot nog iets opmerken?
Yuri: “Ja, het is goed te vermelden dat 
we een rookvrij café zijn en over een 
aparte rookruimte beschikken!“

Tino Adolfs / foto’s Hans Ronhaar.

Openingstijden van Café de Muts
maandag: gesloten
dinsdag: 14.00 – 01.00 uur
woensdag: 14.00- 01.00 uur
donderdag: 14.00 -02.00 uur
vrijdag: 14.00- 02.00 uur
zaterdag : 12.00- 02.00 uur 
zondag : 12.00 – 24.00 uur
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Boerderij	 ‘t	Brakkensteinhofje
Graag praat ik u even bij over de ontwikkelingen op de boerderij aan de Pastoor Wichersstraat 10-B. Alweer een 
poosje geleden bent u gevraagd om een passende naam te bedenken voor de boerderij. Onze keuze is gevallen op ”t 
Brakkensteinhofje”. De persoon die dit bedacht heeft, wilt graag onbekend blijven. Dank aan allen die gereageerd 
hebben!

Al heeft het even geduurd, er is de af-
gelopen tijd gelukkig aardig wat tot 
stand gekomen op de boerderij. Ook 
met de hulp van enthousiaste buurtge-
noten. Er is een nieuwe kippenren en 
een afrastering om de wei gebouwd. 
Fruitbomen zijn geplaatst. Ook heeft 
de heer W. Janssen een mooi en rede-
lijk weerbestendig “bekendmaking-
bord” gemaakt voor aan de straatkant. 
Er zijn, naast 2 soorten kippen, inmid-
dels drie schapen en twee geiten bij-
gekomen. In mei zijn vier kuikentjes 
geboren! En er zijn deze week al weer 
twee kippen aan het broeden..

De gemeente heeft voor de Kerst een 
mooie nieuwe bank geplaatst in de 
Kan. Mijllinckstraat, tegenover de 
school, die uitkijkt op de weide. Daar 
zitten regelmatig mensen te rusten en 
te mijmeren over hoe het vroeger was 
en nu is. Je kunt er even een boterham 
eten en wat drinken. Ook ouders, opa’s 
en oma’s die hun kleinkind afhalen 
van school, of zij die problemen heb-
ben met staan, maken er gebruik van. 
We hebben de gemeente daarom alvast 
gevraagd om een tweede bank. Dat is 
nog even afwachten.

Helaas mogen de schapen en geiten 
niet gevoerd worden, omdat ze een 
verschillend dieet hebben. Vriendelijk 
verzoek dit dan ook echt niet te doen, 
waarvoor veel dank namens de dieren!   

Ook de tuin van ‘t Brakkensteinhofje 
heeft deels een nieuw gezicht gekre-
gen. Een klein groepje enthousiaste 
buurtbewoners is op initiatief van 
Femke Schoon eind maart gestart met 
het gezamenlijk opzetten van een bio-
logische moestuin-hoek op de boer-
derij. Dit is vooralsnog een pilot. Dit 
tuinteam is begonnen met tuinieren in 
de zogenaamde vierkante meter bak. 
En de eerste groentes zijn geoogst! 

De bakken staan op poten, zodat ze 
ook toegankelijk zijn voor mensen in 
een rolstoel. Helpt ook best goed te-
gen de slakken trouwens. De bloemist 
(bloembinderij-Heijendael) heeft ons 
spontaan het onderstel van een kweek-
tafel aangeboden, waarvoor dank! De 
rest hebben we zelf geknutseld.
Het is de bedoeling dat een deel van de 
opbrengst wordt verkocht in ons ‘win-
keltje’ voor het goede doel. We hebben 
momenteel al moestuinplantjes die di-
rect te planten zijn en zomerbloemen 
(plantjes) in de aanbieding. Later ho-
pen we ook een deel van de oogst aan 
te bieden, waaronder pompoenen. Die 
hebben we net geplant.

Buiten bij de poort hebben we ook 
een gedeelte van onze plantjes te koop 
staan. Wel graag even afrekenen bij 
mij. Er is elke dag wisselend aanbod, 
dus wees er snel bij!
In het ‘’winkeltje’ dat zich in de boer-
derij bevindt, en dat officieel geen 
winkel kan zijn, verkopen we aller-
lei verschillende boerderij-producten 
en hobby-producten. De opbrengst is 
voor 15 kinderen in een kinderwees-
huis te Sumbawanga in West Tanzania. 
Zie: www.rietniederer.nl. U kunt voor 
een vriendelijke prijs terecht voor zelf 
gemaakte jams, kaarten, gegraveerd 
glaswerk, gastendoekjes, olifantjes, 
belletjes, moestuinplanten en nog veel 
meer. Ik graveer zelf glaswerk, ook in 

opdracht. Vraag gerust naar de moge-
lijkheden. 

Steeds meer buurtgenoten weten de 
boerderij te vinden. Mensen zijn ko-
men kijken naar de aanwezige beestjes 
en vertelden mij over hoe het vroeger 
was. Ik krijg vaak zulke blije reacties.
Bent u ook benieuwd, of wilt u de kui-
kentjes zien, kijk vanaf de Kanunninck 
Mijllinckstraat of bel even aan op 10-B 
of maak een afspraak via mail of tele-
foon.

Wil je zeker zijn dat ik er ben, kom dan 
tijdens de openingstijden: 
Dinsdag ochtend van 10 tot 12 uur
Woensdag middag van 16 tot 17.30 uur
Vrijdag ochtend van 8.30 tot 9.30 uur

Tenslotte: mocht u de volgende spullen 
over hebben: alle soorten garens om te 
breien, naaien of te borduren, lappen 
stof, oude Nederlandse aanzichtkaar-
ten- dus zwart-wit -, postzegels en al-
bums van alle landen. Wij kunnen dit 
heel goed benutten!

We wensen u een fijne zomer en ho-
pelijk tot ziens op of nabij het Brak-
kensteinhofje!

Broeder Alex Grooten sj 
Past. Wichersstraat. 10 – B  Nijmegen    
Tel 024 7852110
Email: grootenalex@gmail.com
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Geen opstartkosten 
en no cure no pay

Vindt u het normaal om opstartkosten te 

betalen? Wij niet! Ons motto: eerst presteren! 

Daarom betaalt u bij ons geen kosten vooraf.   

De verkoopkosten worden pas bij de notariële 

overdracht (wanneer u de koopsom ontvangt) 

verrekend.

Standaard de beste 
toppositie voor uw 
woning op funda

Ook op de woningsite Funda wordt uw 

woning prominent gepresenteerd door inzet 

van het Funda-Presentatiepakket. Hierdoor 

wordt uw woning altijd op een prominente 

plek gepresenteerd. En hoe meer mensen 

uw woning zien, hoe groter de kans op 

bezichtigingen en dus ook op een verkoop.

Verkoopplannen 
en benieuwd naar 
de waarde van uw 
woning? 

Of heeft u een woning op het oog en wilt u 

hulp bij de aankoop? Neem dan contact op 

met ons kantoor om een vrijblijvende afspraak  

in te plannen.

 www.driessenmakelaardij.nl

Driessen Makelaardij Nijmegen
St. Annastraat 18, Nijmegen

Telefoon: (024) 360 70 55

nijmegen@driessenmakelaardij.nl

Driessen Makelaardij Wijchen
Kasteellaan 23, Wijchen

Telefoon: (024) 64 90 100

WILT U UW WONING  
VERKOPEN?
Driessen Makelaardij is al meer dan 40 jaar vertrouwd 

en ondernemend in uw regio. Uw persoonlijke 

NVM Makelaar Taxateur Mario de Vries. Met een 

enthousiast en deskundig team, dat conform de  

NVM-regelgeving geschoold is, staan wij 6 dagen  

per week graag voor u klaar!

“Vindt u het normaal om 

opstartkosten te betalen? Wij 

niet! Ons motto: eerst presteren! 

Daarom betaalt u bij ons geen 

kosten vooraf. “

Al       jaar uw huismakelaar

 MARIO DE VRIES
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T’ai Chi in Heumensoord

Heumensoord. Ooit, lang geleden al-
weer, kwam ik voor er voor het eerst 
mee in aanraking. En ik kan je vertel-

len dat dat een bijzondere gebeurtenis 
in mijn leven was. Maar vervolgens 
moest het 20 jaar duren voor ik pas 
echt geland raakte in Heumensoord. 
Dan heb ik het natuurlijk over de 
workshops T’ai Chi die ik daar geef.

Terwijl ik deze bijdrage schrijf is een 
goede T’ai Chi maat aan het sterven 
begonnen. En dat doet veel. We heb-
ben geschenken uitgewisseld in de zin 
van verhalen, herinneringen, verwach-
tingen. Maar ook materiële geschen-
ken, in de vorm van een beeldje van 
Chinese wijsgeren in gesprek rond een 
spelletje, en een beeldje van een T’ai 
chi master in de pose van lan Ch’iao 
Wei, P’eng, Yu (= streel de staart van 
de mus, afweer rechts).

Met een aantal van deze poses gaan we 
zeker aan de gang in Heumensoord. 
Waarbij het aanleren van de poses zelf 
minder belangrijk is dan het verwerven 

van inzicht in de principes erachter. Zo 
is het in de T’ai Chi van “centraal” be-
lang dat je iedere beweging laat ont-
staan in je centrum (dat zo’n beetje een 
handbreedte onder je navel midden in 
je romp zit). Als je tegen de wind in 
fietst, heuvel op, dan zou je eens moe-
ten proberen te fietsen vanuit je cen-
trum en niet vanuit je armen of benen. 
De armen en benen volgen alleen maar. 
Moet je eens zien hoe makkelijker het 
fietsen wordt!

In Heumensoord hebben we het belang 
van het centrum als stuurhut van onze 
bewegingen op een bijzondere manier 
geoefend. Per 2-tal zochten we eerst 
niet te dikke stok van een halve meter 
zonder scherpe punten aan de uitein-
den. Per stel zet je dan die stok tussen 

je in, tegen de buik. Dan wacht je tot 
iemand begint te bewegen, zodat de 
ander wel moet volgen, omdat anders 
de stok op de grond valt of beiden pijn 
in de buik krijgen als je allebei drukt 
;-). Dat is een heel goede oefening om 
tot een stabiele stand te komen. Je staat 
rechtop en bent gebogen in je knieën 
(en dus met je enkels en: liezen). Je 
bent dan gezonken en beweegt vanuit 
je centrum. Hierbij kun je je gewicht 

van de ene voet naar de andere ver-
schuiven. Tegelijk is dit een subtiele 
voel-oefening, omdat je nou eenmaal 
direct met een ander mens werkt. 
Daarbij is het belangrijk te “Luisteren” 
naar wat die ander wil en gaat doen en 
daar op te reageren. Als je partner te 
ver gaat neem je het initiatief over. Dat 
kan duwend en trekkend. Beurtelings 
onderneem je actie, zodat de ander in 
beweging moet komen om daar weer 
op te reageren.

Ik kan me voorstellen dat dit je mis-
schien onbegrijpelijk en vaag in de 
oren klinkt, maar als je nieuwsgierig 
geworden bent en zin hebt om in Heu-
mensoord mee op ontdekkingstocht te 
gaan naar alles rondom T’ai Chi (wat 
eerder leuk dan moeilijk is):

Welkom iedere donderdag om 09:15 
bij de kruising Scheidingsweg/Heijen-
daalseweg!

Wil je meer over mij en T’ai Chi we-
ten: www.taichinijmegen.nl 

Willem Kienhuis

Hallo, beste lezer!
Zou je zo vriendelijk willen zijn om me te laten weten (willem@taichinijmegen.nl) of je dit artikel leest? Het is voor mij, 
de schrijver, tof om te weten voor wie ik schrijf…Dank vast voor je moeite!
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Bedrijvigheid   in Brakkenstein 
Brakkensteinse bedrijvigheid
Brakkenstein is een wijk vol pluspun-
ten. Zo is er veel groen, er is een bos in 
de buurt, een ziekenhuis mét EHBO-
post (altijd handig) en een universiteit. 
Het stadscentrum is op 20 minuten 
fietsen. Zou het geen tijd worden voor 
een bedrijfsverzamelgebouw(-tje)?

Brakkenstein is volop in beweging. Er 
wordt druk gebouwd in de voormalige 
Kloostertuin. Aan de Heijendaalseweg 
verrijst een nieuw schoolgebouw, ook 
al gaat dat niet zonder slag of stoot. 
Zelfs tv-programma De Monitor be-
steedde er aandacht aan. Wie goed 
heeft opgelet zag presentator en onder-
zoeksjournalist Teun van de Keuken 
opeens door de wijk fietsen. 

Oud-burgemeester Guusje ter Horst 
heeft zich wel eens laten ontvallen 
dat ze zenuwachtig werd als ze geen 
bouwkranen aan de stadshorizon zag. 
Ze vond dat Nijmegen zich voortdu-
rend moest vernieuwen. In het heden-
daagse Brakkenstein zou ze zich op 
haar gemak gevoeld hebben. 

Toch is er ook de nodige activiteit ver-
dwenen in de wijk. Er is geen biblio-
theek meer in de 
Kanunnik Faber-
straat en het win-
kelbestand aan de 
Heijendaalseweg 
neemt af. Mis-
schien is het tijd 

voor wat nieuwe bedrijvigheid. Het 
voorste gedeelte van Aqua Viva, de 
nieuwbouw op de plaats van de oude 
kerk, staat nog leeg. De paters jezuïe-
ten zijn in gesprek met een commer-
ciële partij. Misschien wordt het wat, 
misschien ook niet. 

Zou de leegstaande ruimte niet een 
prachtige locatie zijn voor een be-
drijfsverzamelgebouw? Tal van kleine 
ondernemers kunnen er een werkvloer 
delen. Of de ruimte wordt opgedeeld 
in een aantal kantoortjes. Geen idee of 
daar vraag naar is. Maar dat kan uitge-
zocht worden. Als er bedrijvigheid in 
komt, dan is dat goed voor Brakken-
stein. De kleine ondernemers doen tus-
sen de middag hun boodschappen bij 
de lokale winkels. Voor hun natje en 
droogje kunnen ze terecht bij Buur. Dit 
buurtcafé wil misschien wel dagelijks 
tussen de middag een lunch verzorgen. 
Misschien organiseren ze wel eens een 
open dag voor de wijk. Of bieden ze 
producten of diensten aan waar wijk-
bewoners wat aan hebben. Er ontstaat 
hoe dan ook bedrijvigheid waar werk-
gelegenheid uit voort komt. 

Je weet maar 
nooit. In elk geval 
heb ik bij deze een 
balletje opgewor-
pen!

Paul de Jager

Wie	o	wie	weet
waar	o	waar 

dit te vinden is in onze	wijk?

Een heerlijk zomers plaatje. Zee, 
zon, bootje, maar toch in onze buurt. 
Wie kan ons vertellen waar deze foto 
genomen is? Onder de inzendingen 
wordt weer een heerlijke taart ver-
loot! Mail uw oplossing naar
wijkblad.brakkenstein@gmail.com   
Of bel uw oplossing door naar Henk: 
06-25356417 

Oplossing waar o waar april 2017

Dit is een foto van de nieuw geplaats-
te zwaluwkasten op de zijkant van een 
huis aan de Deken Hensburchstraat. 

De waar o waar foto van het april-
nummer is op andere huizen gevon-
den dan waar de foto is gemaakt. 
Maar, toegegeven, er zijn meerdere 
zwaluwkasten. En die zien er eender 
uit. We hebben dan ook een taart ver-
loot onder de inzendingen. Leuk dat 
jullie blijven meedoen! En de win-
naar is Gerda Arts! Binnenkort ko-
men we een taart brengen. 

Dank voor de inzendingen en succes 
weer! 
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Algemene fysiotherapie
Specialisaties:

• Knie / heup 
• Sport
• Geriatrie
• Oedeemtherapie
• Oncologie 
• Parkinson 
•	 Claudicatio	(etalagebenen)

www.burgenvanriel.nl
Kan. Mijllinckstraat 75, 6525 WS Nijmegen

(024)	3	555	999

info@burgenvanriel.nl

MAAK UW FIETS ONTPLATBAAR
NOOIT MEER EEN LEKKE BAND! 

Buitenband Ontplatbaar 
€39,50 

Gratis Binnenband
(exclusief montage a €15,00) 

10% KORTING 
op alle sloten!

+

*Bespaar € 45,- tot € 65,- per jaar aan energiekosten

Heidebloemstraat 61
6533 SL Nijmegen

Tel:  024 - 350 28 30
Fax: 024 - 350 28 31

+

info@vakhandeljanssen.nl
www.vakhandeljanssen.nl

VURRUKKULLUK

Reserveren via 024-3882434 
of www.vurrukkulluk.nl

Heyendaalseweg 243 - Nijmegen (Brakkenstein)

Vier de zomer! Het is weer tijd om buiten te dineren!
Geniet van onze heerlijke gerechten en passende wijnen.....

Voor op het terras of in de sfeervolle achtertuin.

Tot ziens, Frank en Sandra Wolf

gedurfd, lekker, gezellig, gevarieerd, vers...

gewoon goed!
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Buslijn 14 van Brakkenstein, naar 
het station en de stad
Marie Louise Cuijpers vroeg ons: 
Kunnen jullie niet een keer per jaar, de tijden van de bus, 
vanuit Brakkenstein naar het station, in het wijkblad zet-
ten? Het zou mooi zijn als meer Brakkensteiners met de bus 
zouden gaan, ook voor het milieu. Maar je weet vaak niet 
hoe laat die vertrekken. En op internet zoeken is voor veel 
ouderen wat moeilijk.

Dat doen we graag! 

Waar gaan de bussen heen?
Buslijn 14 gaat vanaf Brakkenstein via het Centraal Station 
van Nijmegen en de stad (haltes: Joris Ivensplein, Waal-
kade, Valkhof en Hunnerpark). Uiteindelijk gaat de bus via 
Oosterhout, Lent en Elst helemaal naar het Centraal Station 
in Arnhem. Meestal staat dus voorop de bus: Arnhem CS.
Na 6 uur ’s avonds gaat de bus soms niet verder dan Centraal 
Station Nijmegen. Dan staat er voorop de bus: Nijmegen 
CS. Alle bussen op deze lijn zijn toegankelijk voor reizigers 
met rolstoel, rollator of kinderwagen.

Waar zijn haltes?
In Brakkenstein zijn er drie haltes: 
• De begin-halte op de Kanunnik Mijllinckstraat (bij eet-

café Buur), 
• Een halte op de Kanunnik Faberstraat/hoek Heijen-

daalseweg (bij café de Muts), de halte heet: Pater Ey-
mardweg

• Een halte op de Heijendaalseweg, bij de Kwekerijweg , 
de halte heet: Kwekerijweg

Vertrektijden 
de Kanunnik Mijllinckstraat (bij Buur)
Maandag t/m vrijdag: De eerste bus vertrekt ’s morgens 
om 05.50, en daarna vertrekken de bussen om 18 of 19 mi-

nuten over het hele uur en om 48 of 49 minuten over het 
hele uur. Na 18.00 uur gaan de bussen van 48 over het uur 
niet verder dan Centraal Station Nijmegen. De laatste bus 
vertrekt om 23.48.
Zaterdag: De eerste bus vertrekt om 07.18 uur en daarna 
vertrekt de bus telkens om 48 over het uur en 18 over het 
uur. De laatste bus vertrekt om 00.18. Na 18.00 uur gaan de 
bussen die om 48 over het uur vertrekken niet verder dan 
Centraal Station Nijmegen. 
Zondag: Op zondag vertrekt de eerste bus om 09.18 uur, 
daarna rijden de bussen meestal om 48 over het uur en 18 
over het uur (maar op sommige uren vertrekt de bus een paar 
minuten later). De bussen die om 18 over het uur vertrekken 
gaan de hele dag niet verder dan Centraal Station Nijmegen.

Dus: 
Vanaf de halte Kanunnik Mijllinckstraat vertrekken de bus-
sen meestal 18 minuten en 48 minuten over het uur.
Dus:
Vanaf de halte Pater Eymardweg vertrekken de bussen 2 mi-
nuten nadat ze vertrokken zijn bij de beginhalte Kanunnik 
Mijllinckstraat, meestal 20 minuten en 50 minuten over het 
uur.
Dus:
vanaf de halte Kwekerijweg vertrekken de bussen 4 minuten 
nadat ze vertrokken zijn bij de beginhalte Kanunnik Mijl-
linckstraat, meestal 22 minuten en 52 minjuten over het uur.

NB. Alle informatie is te vinden op www.breng.nl. Klik op 
dienstregeling, type 14 in en kies dan “Naar Arnhem CS via 
Elst-West”.
 

Marie Louise, ben je tevreden zo? 

Mocht iemand nog een suggestie hebben hoe het mooier of 
duidelijker kan: laat het weten aan de redactie! Redactie-
wijkblad.brakkenstein@gmail.com



BESTEL DE VOORDELIGSTE PATAT, SNACKS,

DÖNER EN TURKSE PIZZA’S VAN NIJMEGEN

Heyendaalseweg 209 - 024 750 47 80

NIEUW IN HET ASSORTIMENT !!!

www.cafetariaheyendaalseweg.nl
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Belangrijke telefoonnummers 
Wijkblad Brakkenstein

• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26  
• Alarmnummer: 112
• Apotheek Wilhelmina Brakkenstein, Kanunnik Mijllin-

ckstraat 5, tel 024 3 553 062
• Bel- en Herstellijn: 14 024
• Brandweer: (024) 3 297 599
• Breng Klantenservice: 0900 20 20 121
• Bureau Toezicht: 14 024
• Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 3 657 657
• Dar Klantenservice: (024) 371 60 00
• Dar Grofvuilservice: (024) 371 60 26
• De Lindenberg: (024) 327 39 11
• Dierenambulance: (024) 355 02 22
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
• Edwin van Haveren, wijkmanager; via secretariaat wijk-

management, (024) - 3 299 675
• Gemeente Nijmegen: 14 024  
• GGD: (024) 3 297 297
• Huisartsenpost Nijmegen en omstreken: 0900 88 80
• Inge van den Hoogen, wijkbeheerder, via 024- 3293167
• Kindertelefoon: 0800 04 32
• KBO Brakkenstein, Mevr. Maria Franssen, 024-

3540355 
Dhr. André Arts, 024-3563084 

• Lux: 0900 589 46 36
• Medisch centrum Brakkenstein (024) 3 552 339
• Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
• Meldpunt Kindermishandeling: 0800 - 2000
• Milieupolitie: 14 024
• Politie: 0900 88 44 via dit algemene nummer is ook Jan 

van Uden wijkagent te bereiken
• Radboudumc: (024) 361 11 11
• Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
• Slachtofferhulp: (024) 3 233 322, 0900 0101
• Sociaal Wijkteam Zuid, te bereiken via de STIP – info 

en advieslijn 088 00 11 300, bij vragen en problemen 
rond ziekte en beperkingen, zelfstandig wonen en voor-
zieningen, zo veel mogelijk oplossingen in de buurt

• Stadsschouwburg en Vereeniging: (024) 322 11 00
• Talis: (024) 3 523 911, postbus@talis.nl Jos Bitter is de 

talisman van Brakkenstein
• WijkplaatsBuur: 024-6634659; bij geen gehoor: Melanie 

Reekers, 06-11306290
• Wijkraad Brakkenstein, voorzitter Hermine Groenen-

daal, tel 06-51991276
• ZZG-zorggroep, 024- 2 665 777 vraag naar team Wijk-

verpleging Brakkenstein

Uitgelicht: STIP iedere dinsdagmorgen van 10:00 tot 12:30 in 
BUUR voor al uw vragen, informatie, ontmoeting en verbin-
ding. STIPS zijn er voor informatie en advies. Voorbeelden: 
vragen over een brief of opvoeding of hulp nodig heeft bij het 
invullen van formulieren of bij het doen van boodschappen. 
Ook kunt u terecht voor ontmoeting en verbinding, bijvoor-
beeld als u nieuw bent in de wijk en in contact wilt komen 
met andere mensen.

Activiteiten	 Brakkenstein

Op zondag 3 september a.s. organiseert de Harmonie Tarci-
sius  haar 44e rommelmarkt.
Zaterdag 2 september komen we bij u langs om bruikbare 
spullen op te halen tussen 10.00 en 16.00 uur. Er wordt bij u 
aangebeld, dus liever geen spullen aan de straat zetten i.v.m. 
zwart ophalers.
Om de kosten van afvoer te beperken nemen we niet mee: 
tapijten, matrassen, kussens, witgoed, kachels, radiatoren, 
computers, televisies, videobanden, asbesthoudende mate-
rialen en natuurlijk geen kapotte spullen. Verder hebben we 
wel heel graag boeken, snuisterijen, curiosa, fietsen, brom-
fietsen, gereedschap, huishoudelijke apparaten, lampen, kle-
ding, schoeisels etc. etc.
Dit jaar is onze rommelmarkt locatie wederom verplaatst 
i.v.m. de nieuwbouw van de school. We steken dit jaar de 
straat over naar de Heijendaalseweg 300 en 290, het prach-
tige binnenplein tussen de kerk, het klooster van de Paters 
van het Heilig Sacrament en Aqua Viva, het Huis voor man-
nelijke religieuzen. We zijn hen erg dankbaar dat we van 
deze plek gebruik mogen maken.
U kunt uw spullen uiteraard ook zelf naar onze locatie ko-
men brengen. Het aanleveren gebeurt aan de Pastoor Wi-
cherstraat,  het wijst zich vanzelf.
De opbrengst van de rommelmarkt is voor onze muziekver-
eniging en het geld hebben we hard nodig voor o.a. de aan-
koop en onderhoud van onze instrumenten en het salaris van 
de dirigent. De toegangsprijs is € 1.50.  We hopen u allen te 
mogen verwelkomen op zondag 3 September a.s.!

KBO Brakkenstein

Vrijdag 20 oktober Bloemenworkshop 
van 14 tot 16 uur in het Clubhuis. Kosten 
15 euro, te voldoen gelijk met opgave bij 

André Arts t/m 12 oktober.
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Gezocht: pianist

Van betekenis zijn voor een ander en zelf nieuwe contacten 
opdoen? Bij Boszicht in Brakkenstein zoeken we een vrij-
williger die het koor van bewoners kan begeleiden op een 
piano. Het gaat om eens per maand, in het café - restaurant 
van Boszicht, Heemraadstraat 10.
Interesse? Neem dan contact op met Conny Raafs
via T 06 – 10 94 64 03 of M c.vangeffen@zzgzorggroep.nl.

Mestactie
Dit jaar organiseert Scouting Brakkenstein haar 31ste mest-
actie 
Na ontvangst van de gele 
flyer in uw brievenbus, om-
streeks 8 september, kunt u 
volledig digitaal uw bestel-
ling ingeven via de website: 
www.mestactie.nl Wij staan 
al jarenlang garant voor een zeer hoge kwaliteit mest. Wij 
leveren droge, korrelige koemest die makkelijk te verwer-
ken is.
De mestactie van Scouting Brakkenstein vindt dit jaar plaats 
op 6 en 7 oktober 2017.
Prijzen 2017:
€4,50 per kruiwagen bij 1 t/m 5 kruiwagens.
€4,00 per kruiwagen bij 6 t/m 9 kruiwagens.
€3,50 per kruiwagen vanaf 10 kruiwagens

De jaarlijkse KWF Collecte zoekt 
collectanten voor september!

Hallo, wij willen ons even voorstellen; wij zijn Mieke Bar-
ten & Carla van Druten. Sinds we in 2012 het stokje hebben 
overgenomen van de heer Wassing zijn we wijkhoofd voor 
het KWF in Brakkenstein. Het is fijn dat wij in onze wijk 
naast gulle gevers ook collectanten hebben die zich inzet-
ten voor dit goede doel. Ek jaar is het de vraag of er genoeg 
collectanten zijn.
Het is immers belangrijk dat er gecollecteerd wordt buiten 
andere initiatieven, die men onderneemt voor het KWF. Het 
geld dat opgehaald wordt, wordt grotendeels gebruikt voor 
onderzoek naar nieuwe medicijnen en behandelmethoden; 
ook beleidsbeïnvloeding is van groot belang. Het is belang-
rijk dat dure medicijnen voor iedereen beschikbaar komen. 
Bijna bij iedere deur waar wij aanbellen is wel iemand met 
een verhaal over een vriend of familielid die aan een vorm 
van kanker lijdt of overleden is. Veel mensen vinden het be-
langrijk dat hiervoor gecollecteerd wordt en geven graag!
Wilt u meer weten en bent u geïnteresseerd om samen met 
ons 1 keer per jaar ongeveer anderhalf uur te collecteren? 
Graag! 
Wij collecteren altijd in de eerste week van september, dit 
jaar van 4 tot en met 9 september. Bel even met:
Mieke Barten (tel. 06 244052 35) of Carla van Druten (tel. 
06 36253623)

Met Ida Visser heb ik het gehad over het wijkblad en dat het Wijkblad toch vooral geschreven wordt voor en door wat 
oudere inwoners van Brakkenstein. Ik heb Ida gevraagd of zij voor het wijkblad wil schrijven. Dat wil ze niet, ze vindt 

het veel leuker om een boek te schrijven! 

OPROEP       OPROEP         OPROEP
Welke jongeren vinden het leuk om te schrijven voor het wijkblad?

De redactie is op zoek naar jongeren die willen schrijven; het maakt niet uit waarover, eigenlijk. Over hun hobby, over 
het wonen in Brakkenstein, wat je zoals mee maakt. Dat zijn maar een paar voorbeelden. Mocht je het leuk vinden, 

stuur dan een mailtje naar de redactie (wijkblad.brakkenstein@gmail.com). Wij kunnen je, als je dat wilt, altijd helpen!
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NACHT VAN DE OMMETJES BRAKKENSTEIN
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Er bestaan ”Ommetjes” in Nijmegen, rondtochten door je eigen buurt. Plattegronden en de beschrijving van bezienswaar-
dige locaties zijn te vinden op de website van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl).
Maar er bestaat ook de ”Nacht van de Ommetjes”. Die ommetjes vinden elk jaar plaats op de eerste zaterdag van oktober. 
Dit jaar vindt het Ommetje plaats op 7 oktober, in dertien wijken door heel Nijmegen. 
Sinds een jaar of zes vinden ze ook plaats in ons eigen Brakkenstein. Elk jaar ziet het ommetje er weer anders uit. Ze worden 
georganiseerd en uitgevoerd door wijkbewoners zélf, geïnspireerd door onze Nachtburgemeester en haar Nachtwethouders 
en Nachtraadsleden. Aankondigingen in Brakkenstein vind je via huis-aan-huis-flyers, posters op centrale plaatsen, onze 
eigen website ”mijnbrakkenstein.nl” en nu dus ook in ons Wijkblad.
Schrikt het woord ”Nacht” u af? Dat hoeft niet! Het ommetje begint om 19.30 uur en eindigt rond 22.00 uur. En wie langer 
wil doorgaan: dat kan! Iedereen is van harte welkom om mee te wandelen.
Heeft u ideeën over de invulling van het komende Ommetje? Wat zou een leuke invulling kunnen zijn? Ken u een persoon 
of groep die wat kan bijdragen? Rondleiden, verhalen vertellen over toen en nu, of alle twee?! Musiceren, een gedicht voor-
dragen, een stukje toneel opvoeren? Zelf mee organiseren? Het kost niet veel vrije tijd en geeft veel voldoening en plezier. 
Laat het ons weten!
Mail naar ons wijkblad: wijkblad.brakkenstein@gmail.com 
of naar onze website: contact@mijnbrakkenstein.nl. Of bel: 06 -23 92 85 95.

Ron Reefman
Bijgaand enkele foto’s die een indruk geven van de Nacht van de Ommetjes in 2016 (met dank aan Hans Heyl).

NACHT VAN DE OMMETJES BRAKKENSTEIN



Wij regelen het graag voor u

Oude Molenweg 82, Nijmegen 
(liggende in het verlengde van de Houtlaan, hoek Van Peltlaan)

t  024 377 79 35 | 024 355 01 89 

www.willemsen-verzekeringen.nl

verzekeringen    hypotheken    financieringenverzekeringen    hypotheken    financieringenverzekeringen    hypotheken    financieringenverzekeringen    hypotheken    financieringen

Gaico Willemsen en Henk Janssen


