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van het blad wordt mede mogelijk 
gemaakt door subsidie van de ge-
meente Nijmegen. Stelt u geen prijs 
op bezorging van ons blad, dan kunt u 
dit laten weten aan Henk Sikking (06 
25356417).
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Publicatiedata
In 2018 verschijnt het wijkblad we-
derom vier maal per jaar; eind januari, 
half april, half juli en eind oktober. De 
uiterste inleverdata zijn: 20 december, 
15 maart, 15 juni en 27 september.

Bezorging
Tino Adolfs
tino.adolfs@gmail.com 
Voor klachten over de bezorging:
Henk Sikking
henksikking@hotmail.com
06 25356417

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
Freek Snel, Dwarskijker, Dos Olifant, 
Henk Verburg, Gerard Jansen, Wil-
lem Kienhuis, Paul de Jager, Anneke 
Schouten, Hans Ronhaar, Tim Mulder.

‘Reuring’ in Brakkenstein

Tsjonge jonge, onze hoofdstraat, de Heyendaalse-
weg. Wat een gedoe en beweging, wat een ‘reu-
ring’ vindt er plaats. Komt dat allemaal wel goed? 
Kunnen wij, Brakkensteiners, daar wel mee uit de 
voeten? Zoveel veranderingen… 
De hele straat op de schop. De paters die Aqua 
Viva in trekken. De school die er naar toe beweegt. Het winkelkarakter wat de 
afgelopen jaren nog meer een woonkarakter werd. 
De gemiddelde Nederlander en dus ook de gemiddelde Brakkensteiner houdt 
helemaal niet van veranderingen. Toch kunnen veranderingen tot mooie din-
gen leiden. 
Zo is er veel veranderd in Buur. En kijk is wat daar allemaal gebeurt. Wat een 
hoop mooie ‘reuring’ daar nu plaatsvindt. Ik vind het ‘aanwinst’!
Hopelijk gaat dat ook gelden voor “onze hoofdstraat”. Wat vindt u?

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.

In Memoriam Theo van Rijswijck
Afgelopen 3 september is onze gewaardeerde 
correspondent Theo van Rijswijck volkomen 
onverwacht in Utrecht overleden. Theo heeft op 
jonge leeftijd, in de jaren vijftig, Brakkenstein 
verlaten. Hij is onze dorpswijk nooit vergeten. 
Dat bleek vooral uit zijn warme brieven, waarin 
hij herinneringen ophaalde aan zijn jeugd. 
In dit nummer treft u zijn laatste artikel aan. Dit 
artikel is gemaakt op basis van de brieven die we eerder dit jaar nog van 
hem mochten ontvangen. Na overleg met zijn vrouw Riek, met wie hij 
bijna 60 jaar getrouwd was, is besloten deze te plaatsen. “Omdat Theo 
dat prachtig zou hebben gevonden”. Theo is 85 jaar geworden.

De redactie

Het gebouw op de voorpagina is te vinden op het terrein van het 
Aqua Viva gebouw.
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 Wijkblad Brakkenstein verovert de wereld

Naar aanleiding van uw 
oproep in uitgave juli 
2017, hierbij 2 foto’s van-
uit Wellington, Nieuw 
Zeeland, de hoofdstad. De 
foto van het Museum of 
New Zealand is genomen 
bij de hoofdingang. Dit is 
het nationale museum van 
Nieuw Zeeland. Voor meer 
informatie, zie www.tepa-
pa.govt.nz

De foto “Welcome to Wel-
lington - Capital of Nu-
clear Free New Zealand” 
is genomen op de weg van 
het vliegveld naar de stad. 
We zijn trots op onze sta-
tus van nucleair-vrij, en we 
hopen dat de politici die 
status niet zullen verande-
ren. De status dateert van 
de tijd toen David Lange 
de premier was, dus van 
1984.

Als er een taart is die ge-
wonnen kan worden, dan 
gelieve u die te bezorgen 
aan de klas van de heer 
Frans Peters, Tarcisius-
school, Brakkenstein. Ik 
meen dat de heer Peters 
wel bekend is bij uw re-
dactie. Hij stuurde mij uw 
uitgave januari 2017 met 
het verhaal “Wie kent het 
Ivan William Cain monu-
ment?”, p 26-27.

Dr Nick Lambrechtsen 
QSM
Wellington
Nieuw Zeeland

Wijkblad: all over the world
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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

HIJ KOMT... HIJ KOMT...
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Intocht Sint Nicolaas 
in Brakkenstein 2017

Op zondag 19 november komt Sint 
Nicolaas met zijn trouwe pieten op 
bezoek in onze mooie wijk. Hope-
lijk herkent hij de wijk nog met al 
die nieuwe gebouwen rond de ont-
vangstzaal “Roomsch Leven”!

Sinterklaas vertrekt om 14.30 uur 
vanaf Huize “Boszicht”. Daar 
wordt hij welkom geheten door Har-
monie St. Tarcicius waarna hij in 
zijn fraaie koets door de wijk rijdt. 
De stoet zal vooraf worden gegaan 
door Drumfanfare Michaël. Er lopen 
vast weer honderden ouders en kin-
deren mee om het bezoek te vieren.

Via een route langs de Kanunnik 
Mijllinckstraat, Kanunnik van 
Osstraat en de Heyendaalseweg 
wordt een kort bezoekje afgelegd 
aan “De Veste”. Daarna gaat het 
hele gezelschap naar het “Roomsch 
Leven” waar de kinderen van Brak-
kenstein een leuke Sint- en pieten-
show te wachten staat. Die show 
wordt muzikaal begeleid door de 
jeugdharmonie. Allemaal alvast sin-
terklaasliedjes oefenen, dus!! 

Om ongeveer 16.30 uur gaan de ou-
dere kinderen naar huis en ontvangt 
de Sint nog even de allerkleinsten. 
Het belooft weer een superleuke 
middag te worden!

Dankjewel Drumfanfare Michaël, 
Stichting Michaël, Harmonie - en 
Jeugdharmonie St. Tarcisius, Scou-
ting Brakkenstein, Firma Bruin & 
De Bruin en het Sinterklaascomité.

Tot 19 november!!

Sinterklaascomité Brakkenstein

HIJ KOMT... HIJ KOMT...
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oud brakkensteinRubriek
In onze rubriek Oud Brakkenstein duiken we in het verleden van ons stadsdorp en in het verleden van haar bewo-
ners. In ons tweede en vierde nummer van 2016 publiceerden we post van oud-Brakkensteiner Theo van Rijswijck. 
Theo is in de jaren vijftig uit Brakkenstein vertrokken en woonde tot aan zijn dood jarenlang in Utrecht. Begin dit 
jaar kregen we van hem nog drie handgeschreven brieven, waaruit blijkt hoe diep Brakkenstein nog in zijn hart zat.

“Theetje van Rieswieck” vertelt verder (aflevering 3)
Nieuwe brieven van een weggelopen Brakkensteiner
25 januari 2017
Geachte redactie, 
De weggelopen Brakkensteiner, Theo 
van Rijswijck, had reeds een verhaal 
aan u gezonden voor wat betreft de 
ondeugende jongetjes van de Pater 
Eymard jongensschool aan de Hey-
endaalseweg, met tevens de bijnamen 
van de onderwijzers van klas 1 tot en 
met 7 in de jaren veertig. Het geeft mij 
genoegen er een vervolg aan te geven. 
Hier komt het dan allemaal! 
Denkende aan de toekomst belandde 
ik via mijn geliefde ouders op de Am-
bachtsschool aan de Nieuwe Markt te 
Nijmegen. Directeur was daar de heer 
van Kimmenade en algemene vakken 

gaf de heer Ubacht. Daar dacht ik het 
meubelvak te moeten kiezen. Om te 
beginnen moesten we eerst wat hout-
verbindingen maken zoals de zwa-
luwstaart en het pengat verbinding en 
daarna nog vele andere. Dit ging mij 
goed van de hand mag ik zeggen. Dit 
alles werd nauwkeurig bekeken door 
de praktijkleraar de heer Verbeek. Hij 
was toch wel een vakman op dit ge-
bied. In zijn praktijklokaal was er van 
alles aanwezig. Zo ook een draaibank. 
Deze werd aangedreven door een trap-
mechanisme. Dus eerst trappen en dan 
aan het draaiwerk beginnen en dat 
liep hartstikke goed. Het eerste wat 
we moesten draaien waren damstenen, 

dit om het damspel te beoefenen in de 
recreatiezaal. We bedachten een grote 
damsteen te draaien en dat lukte ons 
natuurlijk. We hebben die grote houten 
damsteen startklaar gezet om ‘m ver-
volgens van achter naar voren in het 
praktijklokaal te laten rollen. Op een 
oude hobbelige houten vloer gaf de rol-
lende damsteen wel het nodige lawaai. 
Mijnheer Verbeek hoorde de damsteen 
natuurlijk aan komen rollen en keek 
over zijn brilletje en toen werd het 
stil: ” Zo, Rijswijck en de Rooij, zijn 
we weer bezig?” Dit klink ons zo ko-
misch in de oren dat we allemaal brul-
den van het lachen. De heer Verbeek 
zei deze woorden in gebroken Duits. Al 
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met al hebben we van deze smakelijke 
Ambachtsschool veel geleerd! Meneer 
Stevens, de tekenleraar, riep bij mij on-
deugende zaken op. Die meneer noem-
den we de teef, maar waarom weet ik 
eigenlijk niet meer. Hij legde het teke-
nen heel goed uit via het schoolbord. 
Als hij een driehoek ging tekenen zette 
hij eerst drie stippen op het bord en 
trok dan een lijn van A naar B en dan 
naar C, maar nog voordat hij bij punt 
C was, waren er al verschillende wilde 
kastanjes tegen het bord aan gegooid. 
Ondeugend of niet? De jongensschool 
in Brakkenstein gaf me die herinnerin-
gen mee. Dank u wel! Herinneringen 
uit Brakkenstein zijn niet uit te wissen!

19 februari 2017
Waar jullie me een keer om gevraagd 
hebben, worden jullie mij mogelijk 
nu wel zat. Toch kan ik het niet laten 
om nog eens een verhaal op papier te 
zetten. Die pen van mij is onverwoest-
baar, dus hij waagt het toch nog eens 
een keertje. Nijmegen, de oude stad 
aan de rivier de Waal. Ik heb er een 
keertje over heen gelopen, over de 
Waal ja, het had bikkelhard gevro-
ren, dat was niet normaal. Dit is niet 
zo maar een verhaaltje, maar een 
waar verhaal over de dichtgevroren 
Waal. Maar wanneer was dat nou ook 
weer? (redactie: na de oorlog “zat de 
Waal” in 1947, 1954 en 1963) Maar 
Nijmegen is niet alleen de Waal en het 
Keizer Karelplein! Neen, want zuid-
waarts vinden we ook de wijk Brak-
kenstein met een parochie het Heilig 
Sacrament geheten, want dat hoorde 
er ook bij. Was er iets mis in een van 
de straten dan kon men erover praten, 
ook met Pastoor Schelstraete. Zo ging 

dat in die gemeenschap. Aan scholen 
was er geen gebrek zoals de Bewaar-
school en de meisjes- en de jongens-
school. Er was ook een onderkomen 
voor diverse activiteiten, dat gebouw 
heette Roomsch Leven. Aan verenigin-
gen was er geen gebrek; de verkenne-
rij, de voetbal, harmonie Tarcisius en 
een mondharmonicaclubje van iemand 
in de Brakkensteinweg (redactie: was 
dit Theo Willemsen?). Ik ben in Brak-
kenstein geboren en in volle tevreden-
heid groot gebracht en heb zowel in de 
oorlog als na de oorlog volop plezier 
beleefd, dat hoorde er ook bij. Dit was 
weer een waar verhaal van Theetje van 
Rieswieck. In Brakkenstein: geboren, 
gewoond en gespeeld, wat fijn en kwa-
jongen geweest, wat een gein! Alaaf!

26 april 2017
Je zult zeggen, daar heb je ‘m weer die 
weggelopen Brakkensteiner, maar ik 
moet toch nog even wat kwijt. Het eni-
ge contact dat ik zo nu en dan nog had 
over het wel en wee in Brakkenstein 
vernam ik uit het Wijkblad Brakken-

stein dat ik via mijn neef Theo Teuwse 
regelmatig mocht ontvangen. Helaas 
is hier een einde aan gekomen, omdat 
Theo inmiddels aan de gevreesde ziek-
te is overleden. Zijn vrouw Lenie zei 
mij toe het Wijkblad Brakkenstein voor 
mij te zullen bewaren, wat ik natuur-
lijk ten zeerste respecteer. Theo Teuwse 
was een volle neef van mij. Hoe hij in 
Brakkenstein terecht is gekomen, ga 
ik u vertellen. Zijn moeder was een 
zus van mijn moeder. Toen Theo drie 
maanden was vroeg zijn ernstig zieke 
moeder aan mijn moeder of zij Thee-
tje verder groot wilde brengen als zij 
er binnenkort niet meer zou zijn en dat 
is ook zo gebeurd. Bekenden van hem 
wisten daardoor niet beter dan dat hij 
Theetje van Rieswieck heette. Ze wis-
ten echter niet dat dat er ook nog een 
andere oudere Theetje van Rieswiek 
was, de weggelopen Brakkensteiner. 
Dit is ook het wel en wee uit Brakken-
stein maar wel met een gouden randje.
Iedereen de hartelijke groeten van 
Theetje van Rieswieck!
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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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www.mijnbrakkenstein.nl
-  stand van zaken-

HAAL MEER UIT DE BUURTSITE
MAAK JE PROFIEL COMPLETER

Zoals bij de meeste Brakkensteiners 
inmiddels bekend zal zijn, heeft onze 
wijk sinds enige tijd een eigen website: 
www.mijnbrakkenstein.nl.
Hier kun je algemene en actuele infor-
matie vinden over de wijk. Ook kun 
je zien wat voor activiteiten er zijn en 
komen. De site is voor iedereen be-
reikbaar. Je kunt je zelf inschrijven als 
gebruiker. Hieraan zijn geen kosten of 
verplichtingen verbonden.

Wat zijn de voordelen van het in-
schrijven als gebruiker?
Wie zich heeft ingeschreven, kan zelf 
berichten plaatsen (tekst, foto’s, enzo-
voorts), oproepen doen, hulp aanbie-
den of vragen, reageren op berichten 
van anderen en contact leggen met an-
dere inschrijvers.

Een profiel aanmaken
Wie zich inschrijft kan een profiel van 
zichzelf aanmaken. In zo’n profiel kun 
je wat over jezelf vertellen, bijvoor-
beeld wat je doet, wat je hobby’s en in-
teresses zijn, wat je van Brakkenstein 
vindt, je kunt erin zetten, wat je maar 
wilt! Ook kun je je profielfoto plaat-
sen. Dat kan een pasfoto zijn, of een 
creatievere foto, of een tekening of een 
ander plaatje. Dat geeft meer karakter 
en persoonlijkheid aan je profiel dan 

”alleen maar” je (inschrijf)naam en 
een tekst.

De stand van zaken op dit moment
Ruim 300 personen en organisaties zo-
als bedrijven en verenigingen hebben 
zich ingeschreven. Een mooi resultaat 
in korte tijd! En dit aantal stijgt nog 
steeds… Als werkgroep van de web-
site hebben we onlangs gekeken hoe 
het staat met het aanmaken van een 
profiel door de inschrijvers. Nog niet 
iedereen heeft dat gedaan.
28% Heeft een profielschets geschre-
ven, een tekst, dus en 23% heeft een 
foto of een andere illustratie bijge-
voegd. Dat mag meer worden, wat ons 
betreft!
Vooral het aanmaken van een profiel-
tekst maakt het contact leggen met el-
kaar makkelijker. Voorbeeld: je hebt 
een bepaalde hobby of vrijetijdsbeste-
ding en je wilt dat graag met iemand 
anders delen die dezelfde interesse 
heeft. Als je bij de zoekfunctie een 
trefwoord intikt kun je anderen vinden 
die op dezelfde golflengte zitten en 
daar contact mee leggen. Natuurlijk is 
het vervolgens afwachten of het klikt, 
maar de mogelijkheid is er altijd.
Een paar concrete voorbeelden: stel 
iemand heeft als liefhebberij fotogra-
feren. Je tikt trefwoorden in als: ”fo-

tografie”, ”fotograferen”, ”fotograaf”, 
”foto’s maken” en er komen vanzelf 
mede-wijkbewoners naar boven die 
daar ook mee bezig zijn. Leg vervol-
gens contact daarmee en wie weet wat 
eruit voortkomt.
Een nog concreter voorbeeld: iemand 
heeft in het profiel vermeld: ”Wie een 
keer samen een fietstocht wil maken, 
mag mij benaderen”. Nog een: ”Samen 
eten is gezelliger dan alleen”.
En zo zijn er nog vele andere mogelijk-
heden te bedenken…
Kortom: maak gebruik van de moge-
lijkheden die onze site biedt!

Hoe bewerk je een profiel?
In diverse vorige uitgaven van het 
Wijkblad Brakkenstein is al aandacht 
aan de site besteed, wat je ermee kunt 
en hoe een en ander werkt. Een korte 
handleiding van bewerken van een 
profiel volgt hieronder:
• Log in
• Klik op je naam, rechts op de pa-

gina
• In het keuzemenu dat nu ver-

schijnt, kun je kiezen wat je wilt 
doen: 

• Een van de acties is “Bewerk je 
profiel”.

• Bij profielinstellingen kun je ver-
volgens een profielfoto plaatsen.

• In een veld aan de linkerkant zie je 
nog andere keuzemogelijkheden.

• Bij Persoonlijk bijvoorbeeld kun 
je jezelf voorstellen door een of 
meer vragen te beantwoorden.

• Vergeet niet op “opslaan” te klik-
ken voordat je de pagina verlaat.

Succes!
Ron Reefman en Henk Sikking
Illustratie: Sjoerd Sikking
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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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De eik in de wijk
Quercus is het Latijnse woord voor eik, een boom waar vele mysteries om-
heen cirkelen. Robuust en met een lange levensduur, de koning van het woud. 
Diverse oude culturen dichtten de boom kwaliteiten toe: duivelskracht, zon- 
en maanverduisteraar, handlanger van de dondergod, woonplaats van elfjes 
of “gewoon” heilig.

En uiteraard de Gerardsweg. Hé, de 
Gerardsweg? Ja, want daar staan ze, 
de zomereiken met hun zuilvormige 
opgaande kroon, veel hoger dan breed. 
Velen hebben echter een geheel ander 
kroonbeeld in gedachten van een eik. 
Het gaat hier om een cultuurvariëteit 
van de gewone zomereik. Deze vorm 
leent zich voor smalle straten waarbij 
het verkeer niet gehinderd wordt door 
overhangende takken. Ook zijn deze 
bomen opgenomen in de serie: ’Nij-
meegse Ommetjes’, een uitgave van de 
gemeente Nijmegen.

De eik is een boom van het gematigd 
en (sub-)tropisch noordelijk halfrond. 
Er zijn wel 500 soorten eiken. Door de 
wat trage groei is eikenhout erg sterk. 
Tot in de 17de eeuw werd het zoveel 
in de scheepsbouw toegepast dat er 
een gebrek aan grote exemplaren ont-
stond. Een volgroeide stam heeft 100 
jaar nodig om op enige wijze bruik-
baar te zijn. Vanwege de warme kleur 
wordt het hout ook veel gebruikt voor 
meubels en parket, onlangs is het hout 
gebruikt voor trap en vloer in het ap-
partementencomplex Kloostertuin 
Brakkenstein.

Naast de zomereik (Quercus robur) 
kennen we ook de wintereik (Quercus 
petraea). Op welke wijze deze namen 
tot stand kwamen is mij onduidelijk. 
Dus daarom maar gelijk een lezers-

vraag voor deze keer: “Hoe komen 
zomer- en wintereik aan hun naam?”
De herkenning in het veld levert vaak 
hoofdbrekens op. Ik noem hieronder 
de verschillen.
Om te beginnen de zomereik. Deze 
komt veel vaker voor dan de wintereik. 
Het blad is onregelmatig gelobd en zit 
direct op de tak, ongesteeld dus. Dit in 
tegenstelling tot de eikel die lang ge-
steeld in de boom hangt.
Bij de wintereik is het juist andersom. 
Het blad is vrijwel symmetrisch gelobd 
en zit met een steeltje aan de boom. De 
eikels zijn ongesteeld en zitten met 
meerdere bijeen op de tak.
In park Brakkenstein staat een groepje 
wintereiken ten noorden van het stal-
gebouw langs het ‘fietspaadje’ tussen 
hortus en universiteit.

De gemeente Nijmegen maakt in haar 
bomeninventarisatie onderscheid tus-
sen waardevolle bomen en monumen-
tale bomen. En zowaar, in het bosje 
van Vroom staat één zomereik als 
waardevol aangemerkt. Deze is onge-
veer tachtig jaar en te vinden nabij de 
Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP). 
En ja, er gaan nog wat jaren overheen 
om de monumentenstatus te bereiken. 
Niet ver buiten de wijk op de Mon-
tessorilaan staat een zomereik die de 
status van monumentaal al wel heeft 
bereikt. Deze staat voor het Spinoza-
gebouw en heeft dus zijn gehele leven 
(100 jaar) alle bouwgeweld van zie-

kenhuis en universiteit doorstaan. In 
het verleden werd eikenhakhout voor 
verscheidene doeleinden gebruikt. De 
boom werd gekapt, zodanig dat deze 
weer in staat was om uit te lopen om 
vervolgens weer hout voor later te pro-
duceren. Zo ontstonden de eikensto-
ven, de meerstammige eiken die we in 
sommige delen van Heumensoord nog 
terugvinden.

Vermeldenswaard is tenslotte natuur-
lijk de ‘lapjesboom’ of de ‘koorts-
boom’, een zomereik nabij de ruïne 
van St.Walrick in Heumen. Aan deze 
boom werden geneeskrachtige eigen-
schappen toegedicht. Door simpelweg 
een lapje stof van de kledij van de pa-
tiënt in de boom te hangen dacht men 
diens aandoening te bestrijden. Door 
dit gebruik echter bezweek de boom 
welhaast door al dat textiel en zag 
Staatsbosbeheer zich genoodzaakt om 
voor een nieuwe lapjesboom te kiezen. 
Maar ja, of die net zo geneeskrachtig 
is...?

Freek Snel

Groen 
in de 
wijk
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mijn straatScheidingsweg
Deze keer gaat over de Scheidingsweg: de zuidelijkste en de langste straat 
van de wijk. Ik kreeg een tip van een wijkraadslid om met Leny en Herman 
Jansen te praten over hun straat. Ze zijn hier in 1980 komen wonen.

Ik belde aan op nummer 16. Op de 
garagedeur is een grote dobbelsteen 
geschilderd, een dobbelsteen met 2, 4 
en 1 punt. Ik dacht toen ik dat zag: dat 
klopt niet, dat is geen zestien samen. 
Later hoor ik dat deze dobbelsteen al-
les te maken heeft met de achternaam 
van Leny en niets met het huisnummer. 
We lopen naar de tafel en daarachter 
bevinden zich twee vitrinekasten, vol 
met allerlei dobbelstenen, van groot 
tot klein van licht tot zwaar en van ge-
woon tot bijzonder. Leny en Herman 
vertellen dat ze An Leenders hebben 
gevraagd aan te schuiven. An woont op 
nummer 6 en woont al bijna haar hele 
leven in de straat, vanaf dat ze 5 jaar 
oud was, sinds 1935 dus al 82 jaar. An: 
“We woonden eerst in de Buurmans-
weg, maar omdat mijn moeder bron-
chitis had, gaf de dokter het advies te 
verhuizen naar de bosrand. Wandelen 
in het bos was goed voor de longen. 
Dat advies zou nu niet meer gegeven 
worden.”
Even later komt haar broer Cor binnen. 
Hij is al meer dan 60 jaar lid van Tarci-
sius, woont al vele jaren in Oss en kan 
nog vóór de wekelijkse repetitie op de 
Es Bas meedoen aan het interview. Al 
snel zitten we geanimeerd te praten 
over de straat en het leven vroeger en 
nu.

Wat was er vroeger? 
We kijken naar enkele foto’s uit het 
digitale regionale archief. Om te be-
ginnen een foto uit 1932-1933, waar-
op drie taxibussen staan van Groos. 
Vervolgens zien we een foto met een 
vervallen boerderij uit 1960, 342-344. 
“Zoveel huizen waren er toch niet”, 
zegt An.  “Vroeger nummerden ze 
waarschijnlijk door”, zegt Cor. “Ja, dat 
was de boerderij van Ariaans”, zegt 
Cor, “die stond waar nou de Soevers-
hemstraat is.”
Vroeger was de Scheidingsweg een 
zandweg, dat zie je duidelijk op de foto 
van de straat uit de oorlogstijd, met 
twee Sherman tanks. In de straatna-
mengids van Rob Essers lezen we dat 
de straat al genoemd is in een wegen-
legger van 1857. Essers citeert Teunis-
sen (1933): “Deze weg loopt voor een 
groot deel langs de grens (scheiding) 
tusschen Nijmegen en Heumen.” De 
weg loopt sinds 1939 vanaf de spoor-
lijn Venlo Nijmegen tot de St Anna-
straat. Het is een belangrijke, drukke 
verkeersweg. Ze maakt sinds 2013 
onderdeel uit van de stadsroute S 100 
Nijmegen-Lent.

Samen bekijken we het boekje “Brak-
kenstein in oude ansichten”. Op het 
overzichtskaartje, gedateerd rond 1900 

staan twee huizen aan de Scheidings-
weg. Eén huis ligt op de hoek Hey-
endaalseweg; de voordeur ligt aan de 
Heyendaalseweg. Het andere huis zal 
wel de afgebroken boerderij van Ari-
aans zijn. An ziet op bladzijde 8 haar 
voorouderlijk huis en ik zeg: ”Mis-
schien ben je wel een van de kinderen 
op de foto”, maar dat is niet zo. Op 
bladzijde 15 wijst ze op een familie-
foto gemaakt op de trouwdag van een 
van haar ooms. Haar moeder staat erop, 
Dora Leenders - Verweij samen met 
An’s vader, Theo Leenders. Ook An’s 
opa, Antoon Verweij, staat op de foto. 
Cor zegt: “Er was vroeger in iedere 
straat wel een Verweij.” An beaamt dit: 
“Mijn moeder had zeven broers.”

Wat zie je als je langs de weg fietst?
Vanaf de Sionsweg, na de spoorweg-
overgang begint de Scheidingsweg met 
rechts bos tot aan de Driehuizerweg. 
Dan zijn de huizen genummerd van 2 
tot en met 58. Na de Heyendaalseweg 
volgen weer woningen, nu de num-
mers 60 tot en met 94. Daarna de Pas-
toor van Soevershemstraat en wonin-
gen genummerd van 60 tot 94. Na de 
Pastoor Schelstraeteweg volgen hui-
zen met nummers 96 tot 104. Daarna 
weer bos met de aanduiding Heumens-
oord en een bord met Waterwingebied. 
Na het Schutterspad is er weer een stuk 
bos tot de St Annastraat. Langs de weg 
staan verschillende bordjes en kaarten 
van Fietsroutenetwerk Stadsregio Arn-
hem Nijmegen. 

Hebben jullie zelf foto’s van de 
straat?
Leny laat foto’s van de straat zien met 
hun spelende kleinkinderen op een 
zandberg, uit 2009 toen de straat is 
gerenoveerd. Leny en Herman hebben 
een zoon Leon die in Zeist woont met 

De drie autobussen van Autobusdienst en Taxibedrijf ‘Brakkenstein’ van ondernemer/exploi-
tant Rudolf (Rudolph) Groos (10/08/1881 - 21/11/1944) voor het personenvervoer op het tra-
ject (Hatert)-Brakkenstein-Heilig Landstichting-Nijmegen. Per 1 april 1938 werden concessie 
en exploitatie van de busdienst, begonnen in 1924, overgenomen door de Maas-Buurtspoorweg 
Maatschappij (MBS), 1932 - 1933
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vrouw en drie dochters.  Die hele fa-
milie is in de ban van hockey. Dochter 
Angela woont met haar man in Nijme-
gen en heeft twee zoons. Dit gezin is 
helemaal in de ban van het korfballen, 
bij Noviomagum. Een korfbalhuwelijk 
noemt Leny het.

Zijn er Buurtactiviteiten?
Herman en An weten zich te herinneren 
dat er twee buurtfeesten zijn geweest, 
heel lang geleden. Herman heeft een 
tijd namens de scouting in de Wijkraad 
gezeten en zat jarenlang in het bestuur 
van Scouting Brakkenstein.

Wat valt er nog meer te vertellen 
over de straat?
We weten samen dat huisnummer 42 
ontbreekt. Tussen 40 en 44 loopt het 
zogenaamde schoolpad. Cor heeft een 
verklaring: een stukje verderop naast 
het pad stond vroeger een houten ge-
bouw van de Verkennerij, de Jonge 
Wacht. Misschien had dat gebouw 
nummer 42. An heeft daar in de oor-
logsjaren op school gezeten, omdat de 
Duitsers hun school hadden gevorderd.
Ik vraag waar de woning is die met de 
kerst uitbundig is versierd en de wo-
ning waar planten worden verkocht. 
Ja, dat is een stukje verder in de straat 
en op hetzelfde adres, zeggen Leny 
en Herman. We noemen het boeken-
huisje van Els Hopman. Hierover heeft 
een artikel in het wijkblad van januari 
2017 gestaan op bladzijde 11. “De man 
van Els ruimt heel vaak het zwerfafval 
op”, vertelt Herman, “wat een mooie 
opgeruimde buurt oplevert.”
We staan vervolgens stil bij de ramp 
met spelende kinderen. Zij kwamen 
om het leven na een ontploffing van 
munitie in april 1945. Ook hierover is 
al kort geschreven in de rubriek “oud 
Brakkenstein” in het aprilnummer van 
2016, blz. 34 en 35.
An is vorig jaar nog op de tv geweest 
in een nieuwsprogramma van RTL. De 
interviewer wilde weten wat de erva-
ringen waren met de vele vluchtelin-
gen. “We hebben geen enkele nega-
tieve ervaring”, zo was haar antwoord. 
De andere tafelgenoten beamen dit 
volmondig.

Wat vind je het leukste van de 
straat?
Het bos aan de overkant was vroeger 
een fantastische speelplaats. Cor: “In 
mijn jeugd, ik ben geboren in 1940, 
waren wij, de kinderen van de Schei-
dingsweg, de baas in het bos. Als an-
dere kinderen in Heumensoord wil-
den spelen werd wel eens gevochten 
en we schoten soms met katapulten.  
We voetbalden op de Beukenlaan om-
dat het daar vlak was. Er was ook een 
schietbaan, de Schietberg. Als er door 
de militairen geschoten werd, werd 
een rode mand in de masten gehesen, 
dan mochten we daar niet komen. Na 
afloop mochten we soms de militairen 
helpen met zoeken van hulzen en daar 
kregen we dan een cent voor. Ik hoor 
de drumband van de luchtmacht nog 
aankomen. Als de Cadi-wagen (een 
soort mobiele snackbar voor militai-
ren, van de Cantine Dienst – vandaar 
de afkorting: Cadi) er stond hielpen we 
ook wel met opruimen.”
Ik vind het opvallend dat ze alle vier 
de rust noemen. Ik kijk verbaasd en 
krijg de vraag: “Hoor je dan wat van 
het verkeer?” Door het dubbele glas is 
hier geen sprake van. Het verkeersge-
luid wordt ook gedempt door het groen 
aan de overkant. En in 2009 is er ook 
na klachten van omwonenden gezorgd 
voor fluisterasfalt. “Elke keer hebben 
we andere uitzichten en bijvoorbeeld 
met sneeuw is het adembenemend 
mooi. Je moet wel goed uitkijken met 
oversteken. Positief is ook dat de men-
sen, de naaste buren elkaar helpen als 
dat nodig is.”

Wat is het vervelendste uit de straat?
Hier komt geen antwoord op. Eén 
week per jaar staat het vol auto’s, maar 
dat hoort erbij. “Soms zet ik pionnen 
op de parkeerplaats voor mijn huis, 
maar”, zegt An, “die hebben ze al twee 
keer meegenomen.” Ze lijkt er niet zo 
mee te zitten.

Wat zijn jullie hobby’s?
Herman en Leny bridgen in Malden. 
Leny gaat wekelijks naar Engelse les, 
ze volleyt en sport bij de Gymclub 
Brakkenstein. “We kunnen nog leden 
gebruiken”, zegt ze. “We hebben als 
vereniging (RKSV Brakkenstein) al 
in het wijkblad gestaan in het januari 
nummer 2017; voor de tijden zie het 
activiteiten schema Brakkenstein.” 
Voor het raam laat ze mij een tijdschrif-
ten standaard zien en daarin zie ik ver-
schillende nummers van het wijkblad. 
Herman is de klussenman van de fa-
milie. Hij helpt de Scouting met de 
jaarlijkse mestactie en is vrijwilliger 
bij het SWON: hij brengt deelnemers 
naar de dagbesteding en doet thuis-
administratie. An leest veel, kookt nog 
zelf, rijdt nog auto en gaat regelmatig 
naar een achterneefje kijken, die op de 
voetbalschool van NEC zit.

Henk Sikking in samenspraak met 
Leny en Herman Jansen en An en Cor 
Leenders
Fotografie: Marieke van Halen.
Foto’s uit het Archief

de trouwfoto
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Het kan verkeren (8)
Wat een drukte soms in zo’n wijk. Complete huizenblokken in 
de Kanunnikenbuurt worden grondig onder handen genomen: 
ze worden geïsoleerd, krijgen nieuwe dakpannen, een schilder-
beurt, het kan niet op. Alleen de bewoners blijven min of meer 
hetzelfde, al heb ik er wel een aantal gezien die een nieuwe jas 
hadden gekocht en sommigen zelfs een nieuwe auto. Ik hoor 
ook over een kennis van de buurvrouw en daar weer de moeder 
van dat ze een facelift overweegt, terwijl ze laatst ook al een 
rollator heeft aangeschaft. Veranderingen horen bij het leven, 
stilstand is achteruitgang hoor ik mijn vader nog zeggen. Toch 
denk ik dat hij zich rot zou schrikken als hij hier weer eens 
een kijkje zou kunnen nemen. Neem nou op de hoek bij de 
Muts en dan richting Scheidingsweg. Eerst rechts die kolos van 
Aqua Viva, dan die nieuwe basisschool daartegenover en ook 
nog eens die wegaanpassingen. Het is nogal wat. Als ik zo op 
die binnenplaats bij Aqua Viva sta, voel ik me elders, ergens 
in Zuid-Europa. Laatst waande ik me zelfs terug in de jaren 
vijftig en zag ik in gedachten een jongetje vliegeren en diverse 
meisjes tollen en hinkelen. Het duurde niet zo lang, want even 
later verscheen er plots een stel opgewonden jongeren met 
mobieltjes die op Pokémon jacht waren. Er zou daar, op dat 
Hofplein een hele bijzondere pokémon zittten, een Veraligatr. 
Ik wilde helpen zoeken, maar ik zag niks. Zij wel blijkbaar, 
want ze waren drukdoende met hun mobieltje. Maar dat is de 
moderne tijd, dan moet je accepteren. Ik blijf me wel ergeren 
aan die balkons die veel te ver over de Heijendaalseweg han-
gen, alsof ze elk moment de voorbijgangers als een haai willen 
bespringen. Kijkend naar die nieuwe school denk ik, zo had 
het dus ook gekund. Wel lekker hoog, maar toch je plek weten, 
een stuk van de straat af. Dan tast je het karakter van de hoofd-
straat en dus de wijk niet aan. Maar nee, daar is totaal geen 
rekening mee gehouden, terwijl er toch genoeg ruimte achter 
dat Aqua dinges ligt, dacht ik zo. Maar wie het breed heeft, 
laat het breed hangen. In feite moeten we er niet van opkij-
ken, want het Berchmanianum was in de jaren dertig van de 
vorige eeuw natuurlijk ook al een stevige binnenkomer in de 
zo rustieke Houtlaan. We waren dus gewaarschuwd. Maar dat 
gebouw stond ook nog een aardig stukje van de weg af. Ik ben 
geen architect, maar ik zou wel eens een schilderij van Johan 
Seeling willen zien, waarop hij de situatie schildert zoals deze 
nu is, maar dan zonder die overvalbalkons. En waarom staan 
veel van die ruimtes van dat enorme gebouw in godsnaam al zo 
lang leeg? Geen hond die het weet. Het schijnt dat de redactie 
ook al twee keer een beleefd mailtje aan de hoogste bobo van 
het instituut heeft gestuurd om opheldering hierover te verkrij-
gen, maar er kwam tot op heden geen stom woord terug. Zo 
heeft Brakkenstein inmiddels ook zijn eigen ivoren toren. Die 
grote balkons hadden ze toch veel beter aan de binnenkant op 
dat Hofplein kunnen hangen? Als de paus dan over enkele jaren 
in het kader van de herkerstening van ons land hier op bezoek 
komt, zou hij genoeg ruimte voor zichzelf en zijn gevolg heb-
ben gehad en hadden we hem ook nog eens veilig toe kunnen 
juichen. Op die versmalde Heijendaalseweg blijft dat toch link. 
Het kan verkeren.

Dwarskijker

FEEST
IN DE WIJK

Straatfeest Kan. van Osstraat, 10e jaar feest in de wijk.
Straatontmoeting Kwekerijweg.
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Jezus Christus heeft ook geen theologie gestudeerd! 
Hans Jacobs woont sinds 2011 in de Kanunnik van de 
Putstraat en het bevalt hem prima. 
“Brakkenstein is een leuke buurt. Er wonen aardige 
mensen om me heen, een leuke mix”. 
Hans is klinisch psycholoog. Dat is niet de reden dat ik 
hem kom opzoeken. Ik ken Hans als gitarist van de band 
Hard Rain. Hans bracht zijn jeugd door op de Biesselt, 
een gehucht bij café het Zwaantje richting Mook.

“Ik ben van november 1952. Muziek was in ons gezin erg 
belangrijk. Mijn vader bespeelde allerlei instrumenten. Gaf 
hem een instrument en hij haalde er muziek uit. Iedereen 
maakte bij ons muziek. Het begon met de ouderwetse mond-
harmonica toen ik een jaar of zeven was. Kort daarop kreeg 
ik trompetles. Dat vond ik snel niet leuk meer vanwege de 
lange afstand die ik steeds moest fietsen. Vooral in de winter 
vond ik het maar niks. Ik had eigenlijk altijd al een gitaar 
willen hebben. Toen ik een jaar of tien was, kwam mijn va-
der plots met een mandoline aanzetten. Dat instrument had 
hij zelf ook al eens bespeeld. Dat was niet zo toevallig dus! 
Het kwam in elk geval aardig in de buurt van de gitaar. Op 
mijn vijftiende kocht ik eindelijk een tweedehands gitaar 
van mijn neefje uit Malden, voor vijfentwintig gulden. Dat 
was een akoestische jazz-gitaar. Er zat een briefje bij met 
de vingerzetting voor de akkoorden. Na een dag speelde ik 
mijn eerste liedje en begon ik eigen nummers te maken. Dat 
vond ik leuker dan bestaande liedjes naspelen. Het noten-
schrift heb ik nooit geleerd, daarvoor was ik waarschijnlijk 
te eigenwijs. Maar Jezus Christus heeft toch ook geen theo-
logie gestudeerd? ”

Wanneer ben je voor het eerst in een bandje gaan spe-
len? 
“Dat was in 1969. Ik was net zestien en dat is wel een mooi 
verhaal. Mijn neefjes van de familie Roosenboom uit Mal-
den hadden een bandje dat zou optreden in Gennep. ’s Mid-
dags kom ik stomtoevallig de basgitarist van die band tegen. 
Hij zegt tegen me dat hij niet van plan is te gaan spelen, 
ze hadden ruzie. Ik zag mijn kans schoon en ging er heen, 
want ze zaten immers plots zonder basgitarist. Gerepeteerd 
hadden we amper. Dat was toen nog niet erg, omdat je vaak 
meerdere korte setjes van enkele liedjes speelde. We stu-
deerden dus de drie of vier nummers van de eerste set in en 
vervolgens in elke pauze de volgende set liedjes. Dat ging 
goed, niemand had wat in de gaten. Dat waren hits uit die 
tijd, waarin ik veel luisterde naar de Beatles, de Stones, the 
Bluesbreakers en de Pretty Things.”

Katharsis
“Op mijn achttiende heb ik de band Katharsis opgericht, een 
symfonische rockband. We speelden voornamelijk eigen 
nummers, met natuurlijk een belangrijke rol voor de synthe-
sizer. We hebben toen nog een KRO Talentjacht gewonnen 

en waren dicht bij een platencontract bij Polydor. Uiteinde-
lijk kozen ze voor een andere band: Kayak, niet de minste 
dus. Katharsis heeft een jaar of vijf bestaan en we traden 
vaak op in de regio.”

Dansorkest
“Terwijl ik bij Katharsis speelde, was ik ook nog jarenlang 
zanger/bassist in een dansorkest. We waren het hoforkest 
van de carnavalsvereniging de Meulenwiekers uit de Mo-
lenhoek en speelden ook veel op bruiloften en partijen.”

I KNEW IT!
“Na Katharsis heb ik samen met Rob de Waal I KNEW IT! 
opgericht. We maakten de “betere pop”, denk aan de Talking 
Heads en we schreven eigen nummers. We hebben nog een 
plaatje gemaakt en werkten toen ook veel samen met Jos 
Haagmans, de toetsenist van de Frank Boeijengroep. Door 
hem heb ik ook veel studiowerk gedaan. Ik maakte muziek 
voor reclamespotjes en ook nog een opname met Erik Me-
sie, maar die single is nooit gepromoot. Waarom hou ik lie-
ver voor me. Het lag in elk geval niet aan de kwaliteit van 
het nummer.”
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Maarten Peters & The Dream 
“Halverwege de jaren 80 ben ik gitaar 
gaan spelen bij Maarten Peters & The 
Dream. Maarten was toen gitarist van 
de Frank Boeijengroep. Hij deed op 
hun platen ook de hoge stemmetjes. 
Frits Spits riep onze LP Hunting the 
Queenbee in 1986 uit tot beste Neder-
landse productie van het jaar en met 
het singletje Away hebben we de top 
20 gehaald en zelfs de televisie. Ik 
hoorde laatst dat het nummer nogal 
populair was in Suriname, grappig”.

En ondertussen studeerde je nog?
“Toen was ik al afgestudeerd. Er was 
helaas nauwelijks werk voor psycholo-
gen. Ik heb toen gewerkt als dakdek-
ker en tandartsassistent. Toen ik later 
als psycholoog aan het werk ging, 
had ik een periode minder tijd voor 
de muziek. Ik werkte toen in Eindho-
ven en testte daar veel ingenieurs voor 
Philips Semiconductors in Nijmegen. 
Ook deed ik veel aan outplacement, 
bijvoorbeeld voor Willem Smit Heat 
Technology. Na een burn-out ben ik 
me later meer gaan bezighouden met 
coaching.”

Je hebt diverse gitaren?
“Ja, de ene gitaar leent zich nu een-
maal beter voor bepaalde nummers 
dan de andere. Bovendien is de ene 
weer zwaarder dan de andere. Dat is 

minder prettig als je op moet treden. 
Ik heb altijd meerdere gitaren gehad. 
Op een bepaald moment had ik er wel 
twintig. Ik hield me ook bezig met het 
opknappen van gitaren voor anderen. 
Het liefst speel ik een Fender Strato-
caster. Veel bekende muzikanten heb-
ben furore gemaakt met de Strat, zoals 
Jimi Hendrix, Eric Clapton, Stevie Ray 
Vaughn, Mark Knopfler, Rory Gal-
lagher, Jeff Beck, Buddy Holly, Hank 
B. Marvin van the Shadows, David 
Gilmour van Pink Floyd, Robert Cray, 
Kurt Cobain en ga nog maar een uurtje 
door.”

Hoe lang zit je nu bij Hard Rain?
“Vanaf het begin in 2007. Tien jaar 
geleden werd ik door Phil Poffé bena-
derd om gitarist te worden van Hard 
Rain. We spelen uitsluitend nummers 
van Bob Dylan. Ik kende de jongens 
natuurlijk al uit het Nijmeegse circuit. 
We vormen een hechte groep en treden 
regelmatig op. De naam Hard Rain is 
afgeleid van een beroemde Dylan song 
uit 1962: A Hard Rain’s A-Gonna Fall. 
We spelen uitsluitend Dylancovers 
maar wel met een eigen interpretatie. 
Zo spelen we het akoestische nummer 
As I Went Out One Morning van de lp 
John Wesly Harding uit 1968 in een 
stevige rockversie met psychedelische 
invloeden van Iron Butterfly’s In-a-
Gadda-da-Vida. Er zitten ook flarden 

in van Eric Clapton’s Layla. Ook spe-
len we To Make You Feel My Love, 
een gevoelig nummer van Dylan dat 
vooral bekend is geworden door Adè-
le. Het repertoire van Bob Dylan is zo 
omvangrijk dat we elk optreden wel 
weer enkele nieuwe nummers kunnen 
toevoegen aan ons Dylan repertoire. 
We hebben een stel trouwe fans, ook 
uit Brakkenstein en kijken uit naar ons 
jubileumconcert.”

En je speelt ook in Willem en de Ver-
zachtende Omstandigheden?
“Ja, in dat trio speel ik samen met bas-
sist Willem Heijnen en Pierre van Hal, 
ook drummer bij Hard Rain. We ma-
ken dan echter ‘muziek waar je door-
heen mag praten’, muziek voor op de 
achtergrond.”

Hans heeft nog een laatste medede-
ling:
Op zondag 3 december a.s. viert Hard 
Rain zijn 10-jarig bestaan met een con-
cert in de achterzaal van Café Trianon 
aan de Berg en Dalseweg van 16.00 tot 
19.00 uur. We kijken er weer naar uit 
en er komen speciale gasten. Tien jaar 
geleden gaven we daar ons eerste con-
cert, dat is dus wel speciaal!

Tino Adolfs
Foto Hans Jacobs:  William Peters
Foto Hard Rain: Hannemijn de Grood

v.l.n.r.
Harry Hardholt (gitaar+zang)

Rob Kuitenbrouwer (zang+gitaar)
Hans Jacobs (gitaar+zang)

Pierre van Hal (drums+zang)
Jan van Rijn (bas+zang)
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S K I -  E N  W A N D E L S P O R T  S P E C I A L I S T

Openingstijden:
Ma:

Di, Wo, Do:

Vr:

Za:

Zo*:

13:00 - 18:00 uur

10:00 - 18:00 uur

10:00 - 21:00 uur

09:30 - 17:00 uur

12:00 - 17:00 uur
*vanaf november

Gespecialiseerd in maatwerk sinds 1977
Altijd een ruime keuze, goede service en

persoonlijk advies.

Austria Sport, Rijksweg 209
6581 EK Malden
024 - 323 60 37

www.austriasport.nl

A U S T R I A  S P O R T :  D É  W I N T E R S P O R T S P E C I A L I S T

S T R O L Z  S K I S C H O E N E N  1 0 0 %  U N I E K  1 0 0 %  M A AT W E R K
O O K  V O O R  E X T R E E M  M O E I L I J K E  V O E T E N

WINTERSPORTKLEDING O.A.:  8848 ALTITUDE,
GOLDBERGH, ZIENER, SPYDER, SCHÖFFEL

SKI,  SNOWBOARD EN LANGLAUF
SKI’S EN SCHOENEN

CORRECTIEZOLEN VOOR JUISTE
DRUKVERDELING ONDER DE VOET

O . A . :  S K I ’ S     S N O W B O A R D S     S C H O E N E N     K L E D I N G     A C C E S S O I R E S     O N D E R H O U D

40JAAR

Hatertseweg 163
6533 AE  NIjmegen

www.bouwkabouter.nl
info@bouwkabouter.nl

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

Voor kleine klussen belt u 
024 78 51 627

Bij inlevering van deze advertentie 15% korting
op onze - toch al lage - uurlonen (max. 2 uur per bon)
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Niet tegen, maar voor elkaar!

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 ge-
bied van spiritualiteit, psychologie en filosofie. Je kunt contact met hem opnemen via: 
Rogier.Teerenstra@gmail.com

Terwijl ik deze column schrijf, is het 
eind september. De Week tegen Een-
zaamheid is net begonnen en is, tegen 
de tijd dat u dit leest, ook alweer lang 
en breed voorbij. De ‘Week’ beslaat ei-
genlijk elf dagen, waarbij de aandacht 
uitgaat naar een verschijnsel waar - al-
dus onderzoek - acht procent van de 
Nederlanders onder lijdt. Ja, schrik 
maar: dat zijn ruim een miljoen men-
sen! Daar vallen ouderen onder, maar 
eenzaamheid beperkt zich zeker niet 
tot deze groep alleen. Bij dertigers en 
veertigers leidt scheiding, of juist een 
langdurig alleenstaand bestaan, regel-
matig tot eenzaamheid. En ook jonge-
ren en studenten lijden onder eenzaam-
heid. 
Tegelijk blijkt ook nog dat het aantal 
mensen dat eenzaamheid ervaart, in de 
afgelopen acht jaar dat de Week tegen 
Eenzaamheid wordt georganiseerd, ei-
genlijk niet is gedaald. Naar mijn me-
ning zou er dan eigenlijk ook helemaal 
geen ‘Week tegen’ moeten zijn. Nee: er 
zou een ‘365 dagen tegen’ moeten zijn. 
En dat woordje ‘tegen’ mag wat mij 
betreft eveneens weg. Want ‘tegen’, 
dat roept eigenlijk het gevoel op dat er 
met de mensen die lijden onder een-
zaamheid iets verkeerd zou zijn. Maar 
eenzaamheid is een ervaring waar 
geen mens individueel ‘schuldig’ aan 

is. Eenzaamheid is juist een collectief 
gebrek. Toch zijn voor veel mensen 
eenzaamheid en individuele schuld en 
schaamte nauw aan elkaar verbonden. 
Om dat knooppunt uit het begrip van 
eenzaamheid te halen, is het veel beter 
om ergens anders vóór te zijn. 
Het instrument dat vanuit het sociaal 
werk vaak wordt aangereikt is ‘so-
ciale activering’. Gelukkig komt de 
hulpverlening er langzaam achter dat 
eenzaamheid zich daardoor evenmin 
eenvoudig laat bestrijden. Sociale ac-
tivering is te algemeen. Zoals iemand 
van de organisatie achter de ‘Week te-
gen’ in een artikel zelf ook zegt: ‘Waar 
de een gelukkig van wordt, hoeft nog 
geen remedie voor een ander te zijn.’ 
Eenzaamheid kent immers verschillen-
de varianten. De belangrijkste conclu-
sie is dat eenzaamheid een gevoel is. 
En zoals er vele gevoelens zijn, zo zijn 
er vele gezichten van eenzaamheid. De 
kans is groot dat u zich, terwijl u dit 
aan het lezen bent, in de buurt van zo’n 
gezicht bevindt zonder dat u dat weet. 
Daar begint het. 
Het is heel waarschijnlijk dat ieder 
van ons veel nauwer verbonden is met 
eenzaamheid dan ons eigenlijk lief is. 
Laten we ons eens op die verbonden-
heid richten. Daarbij wil ik natuurlijk 
nergens beweren dat ik, met een kleine 

700 woorden in een column, zelfs maar 
in de buurt zou kunnen komen van een 
oplossing voor een diep schrijnend en 
ingrijpend probleem als eenzaamheid. 
Dat zou vooral een grote miskenning 
zijn van de ervaring van ieder individu 
die onder eenzaamheid lijdt. Dat is 
niet mijn bedoeling. Wat ik slechts wil 
aanreiken is een minieme aanzet tot 
bewustzijn. Namelijk: dat het er niet 
om gaat de eenzaamheid te bestrijden. 
Maar dat het erom gaat de verbonden-
heid te vergroten. 
Dat kan gaan over een kleine begroe-
ting. Of af en toe de tijd te nemen voor 
de buren. Of een glimlach naar die on-
bekende ander. Maar ook een plek als 
BUUR, die de ontmoeting in de wijk 
vertegenwoordigt, speelt een rol. Of 
een wijkblad dat mensen verbindt. Of 
een digitale buurtsite, waar mensen el-
kaar online kunnen leren kennen aan 
de hand van een goed ingevuld profiel. 
Op die manier richt Brakkenstein zich 
niet tegen eenzaamheid. Maar inves-
teert de wijk juist in wat er werkelijk 
toe doet – en doet dat niet slechts een 
week lang, maar juist jaar in, jaar uit. 
Dat zijn echte investeringen in de ver-
bondenheid van ons als buurtbewo-
ners. Het maakt Brakkenstein niet te-
gen, maar voor elkaar! 
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STADSNOMADEN IN NIJMEGEN
Er leven stadsnomaden in Nederland. Ook in Nijmegen en - tot voor kort - ook in Brakkenstein.
Locatie: terrein naast de d’Almarasweg, vlakbij het spoor. Tot voor kort. Bij het verschijnen van dit artikel in ons 
wijkblad zijn ze waarschijnlijk verder getrokken naar een nieuwe locatie, in Lent. Het bestaan van stadsnomaden 
hier was lang niet bij iedereen bekend. Daarom besteden wij alsnog aandacht aan dit fenomeen.

Wat zijn stadsnomaden?
Nomaden zijn mensen die rondtrek-
ken. Ze hebben geen vaste plek om 
te wonen. Van oorsprong waren het 
herdersvolken. In de prehistorie had 
niemand een vaste plek om te wonen. 
Er waren jagers en verzamelaars en 
zij trokken het vee achterna. Iedereen 
was toen eigenlijk een nomade. Tegen-
woordig zijn er ook stadsnomaden; zij 
leven in een stedelijke woonomgeving.

Om meer inzicht te krijgen in wie zij 
zijn, wat ze doen en wat hen beweegt, 
hebben we een gesprek met hen ge-
voerd. Wij hebben gesproken met 
woordvoerder Tim Simons. In de loop 
van het gesprek komen er anderen bij.  
Op locatie Park Brakkenstein, eigen-
dom van het UVB: Universitair Vast-
goedbedrijf, verblijven op het moment 
van interviewen tien personen in de 
leeftijd van 22 tot 29 jaar. Het zijn men-

sen die zoeken naar een ongedwongen 
stad, waar ze hun idealisme kwijt kun-
nen. Zij stellen zich de volgende doe-
len. Het zoeken naar sociale procreatie 
(ontwikkeling en groei) en het organi-
seren van diverse activiteiten met een 
laagdrempelig karakter. Op de locatie 
laten zij zien wat er allemaal mogelijk 
is; ze gaan uit van jezelf manifesteren 
in plaats van protesteren. Sociale cohe-
sie is belangrijk. Dat uit zich in allerlei 
dingen voor elkaar doen. 

Eigenlijk is het hele gebeuren een 
woonexperiment, waar de gemeente 
eerst niet aan wilde beginnen. De 
stadsnomaden konden de locatie op 
hun manier invullen. Vanaf het begin 
waren er geen faciliteiten zoals water, 
gas, elektriciteit en riolering. Ze heb-
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ben alles zelf moeten regelen. Ze heb-
ben hard gewerkt tegen de elementen 
(het weer), ze hebben de tuin onder-
houden en douches en andere accom-
modaties gerealiseerd. Van niks zijn 
zij uitgegroeid tot een woonproject: 
Stichting Nijmeegse Stadsnomaden. 
Ze zijn overigens een stichting gewor-
den, dankzij hun verblijf op deze loca-
tie.
Vroeger was het park niet altijd een 
veilige plek. Sinds hun komst ruim 
twee jaar geleden, is het park meer 
gaan leven. Zo zijn er kinderfeestjes 
georganiseerd met schminken, zijn er 
vuurshows gegeven, waren er optre-
dens van beginnende bandjes, enzo-
voorts. Er is ook een soort buurtpre-
ventie gestart. De keus voor de locatie 
hier was als een soort poort openstel-
len tussen Groenewoud en Brakken-
stein. Met daarbij de vraag: waar zit de 
buurt op te wachten? Eén streven van 
de stadsnomaden is door het brengen 
van meer diversiteit en levendigheid 
bij te dragen aan een meer duurzame 
en sociale leefomgeving, door het al-
lemaal zelf te doen.

Over Brakkenstein
De reacties uit de omgeving waren 
vanaf het begin positief. 400 – 500 
Mensen hebben Facebook bezocht. 
Het dorpse karakter van Brakken-
stein is aantrekkelijk: buren praten op 
straat met elkaar, de winkels vormen 
een dorpskern. Jammer als er winkels 
verdwijnen! Er wonen ook studenten, 
maar het is moeilijk met hen een band 
op te bouwen.

De nieuwe locatie.
Op dit moment is nog onbekend wat er 
precies gaat gebeuren. ‘Bottom up’ is 
het motto en het einde is nog lang niet 
inzicht. Iedereen heeft zijn eigen reden 
om bij de stadsnomaden te zijn, mèt 
een eigen visie op de toekomst. Ook 
op de nieuwe locatie in Lent willen ze 

laten zien wat er mogelijk is: innove-
rende technieken toepassen zoals zon-
ne-energie en een eigen opslag daar-
van. Zelfvoorzienend zijn dus. Verder 
werken ze met afgedankte materialen: 
upcyclen is het toverwoord. Dit is iets 
anders dan recyclen (hergebruik) en 
ook dan downcyclen (gewoon weg-
gooien). Dit kost wel veel tijd. Mensen 
in de omgeving kunnen gebruik maken 
van het open internet van de stadsno-
maden: dat wordt dan wel trager, maar 
wat maakt het uit.

Tot zover dit gesprek.

Tim, bedankt en veel succes.

Tekst: Ron Reefman
Foto’s: Marieke van Halen
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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

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
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OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP  OPROEP

Ben je jong, woon je in Brakkenstein en wil je net als Tim iets vertellen over 
jezelf, of je hobby? Laat het ons weten!

Hallo,
ik ben Tim Mulder (14 jaar)

Mijn hobby is fotograferen. Ik maak 
foto’s van de kleinste dingen (macro-
fotografie) zoals bloemen of bijen. 
Maar ik maak ook foto’s met een lange 
sluitertijd. Dat houdt in dat je camera 
er langer over doet om 1 foto te maken, 
en alles wat er in die tijd gebeurt legt 
de camera vast. Om die foto’s te maken 
gebruik ik mijn Nikon D3300. Plekken 
waar ik graag foto’s maak zijn: bij de 
Botanische tuin in Brakkenstein en de 
Heemtuin in Malden of ergens anders 
in de natuur. Ik kom daar graag omdat 
het erg rustgevend is. Veel foto’s die ik 
maak zet ik op mijn Instagramaccount 
dat heet: tim.m_fotografie

JONGEREN
WOORDaan het
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Aan de gang met Tai Chi
Beste lezers, zin om iets leuks te doen? Graag nodig ik je uit om de volgende oefeningen in de praktijk uit te voeren! 
Lezen dus en dan aan de gang!

Oefening in het gewaarworden van (rest)spanning
Volledige ontspanning. Een prachtig woord toch: “vol-
ledig”. Echt T’ai Chi. En ont-spanning: alle spanning los 
laten. Dat is best moeilijk. Vaak denk je dat je lekker ont-
spannen bent, maar als je dan echt goed gaat kijken blijken 
er nog best veel rest-spanninkjes te zijn. Goed kijken, maar 
lastig te zien…zo weinig is het vaak. Gelukkig kun je (rest)
spanninkje ook horen! Maar daar is voor nodig dat het stil 
is in je omgeving. En dan zijn er twee ideale plekken: met 
je oren onder water in bad, als je het geluk hebt een bad te 
hebben, of met een oor op je kussen gaan liggen. Span dan 
eens expres je kaakspieren aan. Je gaat dan een ruis horen. 
Ik noem dat spierspanningsruis. En dan ga je ontspannen. 
Wanneer je helemaal geen ruis meer hoort dan heb je alle 
rest-spanninkjes in de ban gedaan. En je hebt hopelijk een 
idee gekregen hoe je het moet aanpakken om vol-ledig te 
ont-spannen.

Een bekend vertrouwen-spelletje uitbreiden
Je hebt vier mensen nodig van ongeveer dezelfde lengte. 
Dat kunnen ook kinderen zijn!
Twee mensen gaan met de tenen tegen elkaar staan en om-
vatten elkaars polsen. Daarna gaan ze, in balans blijvend, 
achteruit hangen aan hun armen. De armen worden zo hele-
maal recht. Je staat dan met zijn tweeën in een soort V-vorm. 
Dat alleen al is een lekkere armstretch, als beiden zich ont-
spannen kunnen laten hangen.
Nu gaan persoon drie en vier achter persoon een respectie-
velijk persoon twee staan. In de Gong Bu stand. Die stand 
zal ik even uitleggen. 

Zet je beste beentje voor en zorg dat je een denkbeeldig A-
4tje tussen je hakken kunt leggen. Zo dat de voorste voet 
op een hoek daarvan staat en de achterste op de diagonaal 
liggende hoek. Plaats dan beide handen op de rug van de 
persoon voor je. En nu begint het spel. We noemen dat in de 
T’ai Chi “luisteren naar kracht”. Een van de twee, de duwer 
begint zachtjes tegen de rug te duwen. De V begint te kante-
len. Dat voelt de andere achterstaander, de opvanger, via de 
twee mensen in de V vorm. Die zinkt in het achterste been 
en vangt zo de V op. Het gaat beslist niet om hard duwen, 
maar doe het juist zachtjes, met beleid en rust. Vervolgens 
gaat de opvanger terugduwen en moet de ander gaan op-
vangen. En al die tijd laten de twee in V-vorm het rustig 
gebeuren in vol vertrouwen dat de duwers en opvangers ze 
niet laten vallen. Hebben de duwers en opvangers een ritme 
gevonden en kunnen de twee in V-vorm blijven ontspannen 
dan ontstaat er een bijzondere ervaring…..
Nog even een ding: als de personen in V-vorm (te) zwaar 
zijn om op te vangen zet dan je ellebogen in je heupen als 
je in je achterste voet zinkt. Zo kun je ieder gewicht met 
gemak dragen en daarmee voorkomen dat de V-omkukelt.

Ik kan me voorstellen dat ik het niet helemaal in begrijpbare 
taal heb kunnen neerzetten. Als je nieuwsgierig geworden 
bent: kom het mee ervaren en wees welkom, iedere donder-
dag om 09:15 bij de kruising Scheidingsweg/Heijendaalse-
weg!
Wil je meer over mij en T’ai Chi weten: www.taichinijme-
gen.nl 

Willem Kienhuis



Bedrijvigheid   in Brakkenstein Wie o wie weet
waar o waar 

dit te vinden is in onze wijk?

Een herfst plaatje deze keer. Wie kan 
ons vertellen waar deze foto geno-
men is? Onder de inzendingen wordt 
weer een heerlijke taart verloot! Mail 
uw oplossing naar wijkblad.brakken-
stein@gmail.com   
Of bel uw oplossing door naar Henk: 
06-25356417 

Oplossing waar o waar juli 2017

Dit zomerse plaatje is zeker in onze 
buurt te vinden. En wel op één van 
de prachtig beschilderde ramen van 
café/restaurant/wijkplaats BUUR! 

En de winnaar is:
Jolein Rademakers!!

We komen binnenkort een taartje 
brengen!

Dank voor de inzendingen en succes 
weer! 

Brakkensteinse ZZP-ers
Tijdens het laatste ondernemerscafé in 
Buur werd er duchtig op los geschat 
hoeveel ZZP-ers de wijk Brakkenstein 
telt. De één hield het op 300, de ander 
zelfs op mogelijk het dubbele daarvan. 
De schattingen liepen dus sterk uiteen. 
In het ondernemerscafé waren op de 
bewuste avond ongeveer 25 zelfstandi-
gen zonder personeel (ZZP-ers) paraat; 
dat geeft al een indicatie.
De gemeente Nijmegen biedt uitkomst 
over het aantal Brakkensteinse ZZP-
ers. Desgevraagd stuurt een ambtenaar 
mij een overzicht met… 181 ZZP-ers! 
Keurig uitgesplitst per sector.
Landbouw/Visserij 1
Industrie/Delfstoffenwinning 2
Nutsbedrijven 1
Bouwnijverheid 12
Groothandel 1
Detailhandel/autohandel 13
Vervoer, opslag en communicatie 19
Horeca 2
Financiële instellingen 1
Zakelijke dienstverlening 60
Onderwijs 9
Gezondheidszorg 39
Overige dienstverlening 21
Totaal 181
Getalsmatige uitspringers zijn: de za-
kelijke dienstverlening, vervoer, opslag 
en communicatie en overige dienst-
verlening. Bedrijventerreinen hebben 
we niet in de wijk, dus de genoemde 
ZZP-ers werken vanuit huis. Daar heb-
ben ze een kantoortje ingericht. En als 
ze een webwinkel runnen dan bevindt 
zich op zolder vast en 
zeker een magazijn 
met de spulletjes, 
die de klant via het 
wereldwijde net kan 
aanschaffen. 
Weten we nu met ze-
kerheid hoeveel ZZP-
ers Brakkenstein telt? 
Helaas niet. Want de 
gegevens van de ge-
meente zijn ontleend 

aan de Provinciale Werkgelegenheid 
Enquête (PWE). Dat is een jaarlijks 
onderzoek naar de aard en omvang 
van de Gelderse werkgelegenheid. Het 
onderzoek doet de Provincie in samen-
werking met gemeenten en de Kamer 
van Koophandel.
Met de Werkgelegenheid Enquête 
krijgt de Provincie inzicht in de aard, 
locatie en ontwikkelingen van de Gel-
derse werkgelegenheid en bedrijvig-
heid. Deze informatie verzamelt de 
Provincie via een jaarlijks onderzoek 
onder bedrijven en instellingen in Gel-
derland. Dat doen ze door alle bedrij-
ven met vijf of meer werkzame perso-
nen te benaderen, de kleinere bedrijven 
steekproefsgewijs. Meedoen gebeurt 
op vrijwillige basis. Er zullen onderne-
mers geweest zijn die de enquête niet 
hebben ingevuld. Bovendien worden, 
zoals gezegd, kleinere bedrijven steek-
proefsgewijs benaderd. 
Zullen we het erop houden dat Brak-
kenstein op z’n minst 200 actieve 
zelfstandigen zonder personeel telt? 
Dan hebben we een richtgetal. Of dat 
nou veel is of weinig, dat laat ik in het 
midden. Op een stadsplattegrond met 
daarop ingetekend alle kleine bedrij-
vigheid is goed te zien dat in het nabij 
gelegen Grootstal ook flink wat kleine 
ondernemers gevestigd zijn. In de Pro-
fessorenbuurt, aan de andere kant van 
het universiteits- en ziekenhuisterrein, 
is het opvallend rustig qua kleine be-
drijvigheid.  

Ben ik naar aan-
leiding van de ge-
meentelijk informa-
tie (waarvoor dank, 
trouwens) nog ergens 
benieuwd naar? Jaze-
ker! Wie zou die ene 
ZZP-er in de Land-
bouw/Visserij zijn? 
En wat doet die pre-
cies? 
Paul de Jager
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KUN
ST Alphons

Freymuth

“In antwoord op de 
vraag tot welke stroming 

ik mijzelf reken, heb ik 
geantwoord: doe maar wat 

u denkt. Het kunstwerk moet, 
vind ik, voor zichzelf spreken. 

De kijker moet zelf bepalen welk 
verhaal er achter het werk steekt. 

Misschien is dat niets. Ik vind dat 
prima. Mijn schilderijen verwoorden 

alleen de dingen die ik voel. Het is 
niet mijn opzet een boodschap uit te 

dragen. Ik vind hokjesgeest vrese-
lijk. Voor mij hoeft dat opdelen 

in stijlen niet zo. Voor mij is 
schilderen een speurtocht naar 

de inhoud, naar de bezieling. 
Schilderen is een gesprek 

met het werk zelf ”, al-
dus Alphons Freymuth 

(Haarlem, 28 augus-
tus 1940). 

Verspringende Klanken

Kampvuren langs de evenaar
vlammen likkend aan lenige lijven
tromgeroffel tot aan de dageraad
zielen die in trance verblijven

swingend zo eeuwen vooruit
naar plantages in verre vijandige oorden
overlevend in gospel working songs
boogie woogie blues en jazz akkoorden

Standing at the Crossroads with Double Trouble
Walk on the Wildside on Blue Suede Shoes
People Get Ready in Tin Pan Alley 
I’m a Hoochie Coochie Man with St. Louis Blues

Dos Olifant, 29 september 2017

Deze rubriek komt tot stand in samenwerking met Kunstmagazijn. Het schilderij ‘Nubische Dans’ van Alphons Freymuth is 
te leen of te koop bij Kunstmagazijn en wordt samen met het gedicht ‘Verspringende Klanken’ van Dos Olifant de komende 
periode in de etalage van Kunstmagazijn tentoongesteld.
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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)

Vurrukkulluk dineren in de herfst/winter.
Genieten van smaakvolle gerechten in een sfeervolle en gemoedelijke ambiance.

Kijk op de site www.vurrukkulluk.nl voor een impressie.
Tot ziens, Frank en Sandra Wolf

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

gewoon goed!
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Mijn … puntjepuntje … is de beste
Vandaag aan het woord: Vera Rabbering (5 jaar)

Wie of wat is de beste?… Mijn papa!

Waarom?… Hij is de sterkste!

Hoe lang al?… Ik weet het niet. Ik weet niet hoeveel jaar hij is.

Leukste herinnering?… Samen naar Texel en daar samen zwemmen.

Over twintig jaar hoop ik… dat we nog leuke dingen doen samen.

Hij is het leukst als… altijd!!

Mijn puntjepuntje hoeft van mij 
nooit… dood te gaan.

Zonder mijn puntjepuntje ben 
ik… helemaal niet blij.

Is er dan niets stoms aan?!… 
Neeeeee!

Dankjewel, doei!… Dahag

Nieuwe schooljaar
-Nieuwjaarsreceptie 
in september-

Op dinsdag 5 september hebben wij 
met de ouders van onze leerlingen 
een toost uitgebracht op het nieuwe 
schooljaar. Tijdens de bijeenkomst, die 
muzikaal werd opgeluisterd door Pie-
ter Geijsberts, hebben ouders en leer-
krachten tijdens een glaasje bubbels op 
een informele manier met elkaar kun-
nen kennismaken, bijpraten en de laat-
ste wijkgebeurtenissen kunnen door-
nemen. Veel ouders vonden het prettig 
om op deze ongedwongen wijze met 
elkaar in contact te komen. Eén van de 
aanwezige nieuwe ouders verwoord-
de het als volgt: ‘Dit moeten jullie er 
echt inhouden, 
hoor!’ En dat 
is natuurlijk 
altijd leuk als 
je iets hebt ge-
organiseerd…

Anneke
Schouten
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Vaarwel Bouwdorp Brakkenstein!
-Johan Seeling stopt-

Op donderdag 24 augustus jongstleden heeft Johan Seeling voor het laatst 
meegedraaid met het Bouwdorp Brakkenstein. Hij was er vele jaren actief, 
ook al woont hij sinds 1985 aan de Berg en Dalseweg in Oost. Op 25 sep-
tember zocht ik hem op en bij een bak koffie hebben we, zittend tussen zijn 
talloze schilderijen, uitvoerig teruggekeken op vele jaren Bouwdorp en zijn 
andere activiteiten op het gebied van het jongerenwerk.

Johan Seeling: “Vanaf eind jaren ‘60 ben 
ik altijd met de jeugd bezig geweest, te 
beginnen bij de KWJ, waar ik al in de ja-
ren ‘70 actief was. Begin jaren ‘80 ben ik 
begonnen op het Bouwdorp Brakkenstein 
met het verlenen van hand- en spandien-
sten. Er is altijd veel te doen op zo’n dorp! 
Kinderen hebben hulp nodig en je moet 
natuurlijk ook goed de veiligheidsaspecten 
in de gaten houden. Het bouwdorp draaide 
toen net een jaar of twee, denk ik. Dat heb 
ik tot 1985 gedaan, toen verhuisde ik naar 
Oost. Daar ben ik enkele jaren later in het 
jeugdwerk actief geworden. Ik kwam bij 
de Ark op vergaderingen en daar groeiden 
de contacten. In 1989 zijn we daar met het 
eerste bouwdorp begonnen. Dat heb ik ge-
daan tot 2000. Vanaf 1997 ben ik me daar 
langzamerhand uit het jeugdwerk gaan te-
rugtrekken.”

Waarom ging je je activiteiten in Oost 
afbouwen? 
“Ik kreeg het gewoon te druk, ook omdat 
Brakkenstein weer aan me begon te trek-
ken. Ik was nog steeds penningmeester 
van de KWJ in Brakkenstein. Zo bleef ik 
goed op de hoogte van ontwikkelingen in 
de wijk. Hier stond in 1997 door een brand 
plots een grote groep jongeren op straat. 
Dat was het 2e KWJ-gebouw dat afbrand-
de. Het stond op de plek van Stunnenberg 
aan het pad bij de Driehuizerweg. Dat gaf 
een hoop overlast: tuinen werden gesloopt, 
containers werden in de fik gestoken. Toen 
Marcel Nova bij me aanklopte, kon ik geen 
nee zeggen. Ik ben immers geboren op de 
Buurmansweg in 1952 en voelde me en 
voel me nog steeds Brakkensteiner.”

Hoe heb je dat toen aangepakt?
“Ik heb toen een avond georganiseerd in 
de Dominicus Scouting bij het spoor op 
de d’Almarasweg, waar nu de Stadsno-

maden zitten. Samen met Nicole Kuipers 
ben ik op dinsdagavond de jongerengroep 
gaan draaien. Na drie jaar overleg met 
de gemeente, de wijkraad, de buurt en 
het bestuur van de KWJ, waarin Marcel 
Nova en Joop Smits ook zaten, kwam in 
het jaar 2000 eindelijk een nieuw gebouw 
tot stand, het Pleintje, dat lag achter het 
Rooms Leven. We hebben daar iedere 
dinsdag en vrijdag gedraaid; er kwamen 
steevast ongeveer 60 tot 80 jongeren. Op 
een gegeven moment hebben we de boel 
daar laten isoleren, want we zaten toen in 
de generatie van de House muziek. Daar 
had de buurt last van! Deze groep heeft tot 
2007 gedraaid. Toen werden de jongeren 
te oud en zijn we met de groep gestopt. We 
hadden vanaf 2000 ook en knutselclubje 
van basisschoolkinderen. Er was een knut-
selgroep op woensdag maar ik draaide 
ook op dinsdag- en donderdagmiddag een 
groep. Er werd van alles gedaan: boetse-
ren, streetdance, mozaïeken, figuurzagen 
en knutselen. We vormden ook dansgroep-
jes. Er werden regelmatig films gedraaid. 
In de loop der jaren werden de jongeren 
ouder en van onderaf kwam er steeds min-
der aanwas. De kinderen die net van de  de 
basisschool komen, zitten tegenwoordig 
“vol” met zwemles, muziekles, ballet, tur-

nen en nog veel meer. De ouders zoeken 
professionele begeleiding en het betalen 
van lessen neemt men voor lief. Zo veran-
deren de dingen in de loop van de tijd. Voor 
ons was er vroeger eigenlijk helemaal niks. 
Een keertje voetballen en verder een kin-
deruurtje op woensdag- en zaterdagmid-
dag, dat was het wel zo’n beetje. Nu in het 
digitale tijdperk gaat het weer heel anders 
dan twintig jaar geleden.”

Je bent altijd op meerdere fronten in het 
jongerenwerk actief geweest?
“Ja, dat mag je wel zeggen. In de jaren 
1994 en 1995 was er geen bouwdorp. Er 
gebeurde niks. Toen ben ik met een aan-
tal jongeren het bouwdorp nieuw leven in 
gaan blazen. Ik heb veel steun gehad aan 
een aantal jongeren, zoals Jeroen van Sum-
meren, Sander Smits, Sjoerd Ronhaar en 
Jurgen Bos. We hebben eerst een paar jaar 
lopen bakkeleien o.a. door tegenwerking 
van de manege die er toen zat. Uiteinde-
lijk kwam in 1999 op het huidige scou-
tingterrein toch weer een bouwdorp van de 
grond, gelegen naast het huidige KWJ-ge-
bouw. Daarbij waren de jongens die ik net 
noemde, nog steeds betrokken. De mees-
ten zijn trouwens nog jaren actief geweest. 
Zij hebben veel voor de jeugd gedaan, dat 
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mag ook wel eens gezegd worden. Het was 
een pittige maar eerlijke groep.”

En komt nogal wat bij kijken voor zo’n 
bouwdorp kan starten of vergis ik me?
“Nogal, ja. Er moet hout geregeld worden, 
de pallets dus. Verder moet je denken aan 
sportapparatuur, attracties en er moeten de 
nodige vergunningen geregeld worden bij 
de gemeente, de brandweer en de politie. 
En niet te vergeten hebben we een grote 
groep vrijwilligers nodig.”

Hoe zit het met die eerder genoemde vei-
ligheid? Er wordt immers getimmerd, 
met spijkers en hamers gewerkt?
“Dat aspect is wel belangrijker geworden. 
De laatste vijftien jaar slapen er ook men-
sen op het bouwdorp in verband met de 
brandveiligheid. Je verkleint zo de kans 
dat er iets mis gaat. Verder zijn de kinde-
ren er nog maar drie dagen, terwijl we toch 
vijf dagen in de weer zijn. De zaterdag is 
voor de opbouw, de dinsdag, woensdag en 
donderdag voor de kinderen. De afbraak 
vindt op vrijdag plaats. Dan mogen er geen 
kinderen bij zijn, dat is toch te gevaarlijk. 
Daar keek men vroeger wel anders tegen-
aan. Gelukkig zijn er bij ons nooit ernstige 
ongelukken gebeurd.”

Waarom stop je er nu mee?
“Het is mooi geweest zo. Ik wil dat wel 
even toelichten. Er zijn twee redenen: ten 
eerste wil ik meer tijd voor mezelf. Daar-
naast wordt de leeftijdskloof te groot. Er 
kunnen verschillen van inzicht ontstaan 
en dat wil ik voorkomen. De jongere ge-
neratie kijkt op een andere manier tegen 
bepaalde zaken aan. Dat is geen verwijt, 
dat is gewoon de tijd die zijn werk doet. 
Jolein Rademakers en Tamara Jansen heb-
ben jonge kinderen, die staan er nu met de 
rest van het kernteam. Een aantal van hen 
vertrekt over twee jaar en dan moet er aan-
vulling komen. Ik hoop dat het bouwdorp 
nog wat jaartjes wordt voortgezet en dat er 
dan in die tijd weer anderen komen om de 
fakkel over te nemen. Het is toch voor veel 
kinderen van belang dat zoiets er is. Er zijn 
al te veel plaatsen waar het bouwdorp bij 
gebrek aan vrijwilligers niet meer van de 
grond komt.”

Hoe kijk jij tegen die terugloop van vrij-
willigers aan?
“Ouders hebben geen tijd, er is een hoop 
veranderd, het leven is jachtiger gewor-
den. De werkdruk en de mentale druk zijn 
enorm toegenomen. Mensen komen later 
thuis, worden meer uitgeknepen. En na-
tuurlijk zijn er veel meer mogelijkheden 
tot vermaak. Wie knutselt er nu nog? Van 
deze ontwikkeling wordt een kleine groep 

kinderen wel de dupe. Die kinderen heb-
ben van thuis uit minder mogelijkheden. 
Dit speelt in Brakkenstein minder, maar 
toch. Alleen al voor die groep zou het 
bouwdorp moeten blijven. Vergeet ook 
niet het sociale, vormende aspect voor de 
kinderen die mee doen.

Hoe zou je dit probleem kunnen oplos-
sen?
“Ik denk dat hier een taak voor de over-
heid ligt, vergelijkbaar met iets als zwan-
gerschapsverlof voor vaders. Wil je dit 
soort activiteiten in stand houden dan zul 
je ouders ook een soort compensatiedagen 
moeten geven. Dat zou ook kunnen gaan 
gelden voor vrijwilligers bij sportvereni-
gingen en organisaties op bijvoorbeeld 
cultureel gebied.”

Ben je niet bang dat je je gaat vervelen, 
dat je in een gat valt?
“Nee hoor, ik blijf op de achtergrond men-
tor van het bouwdorp. Als ze met vragen 
zitten kunnen ze altijd bij me terecht. 
Daarnaast ben ik huismeester van dit 
wooncomplex. Daar ben ik langzaam in-
gegroeid.”

Had dat iets te maken met je opleiding 
en werkervaring?
“Nee, niet zo, maar natuurlijk wel met het 
begeleiden en toezicht houden op groepen. 
Ik werkte vroeger bij Philips, waar ik kwa-
liteitscontroleur was op het gebied van de 
micro-electronica. Ook ben ik nog loonad-
ministrateur bij Boerboom geweest.”

Het bouwdorp is er voor de jeugd, maar 
in hoeverre heeft het invloed op de mee-
draaiende ouders en medewerkers?
“Tijdens het bouwdorp zijn veel vriend-
schappen ontstaan. Niet alleen tussen de 
medewerkers of tussen de medewerkers 
en ouders, maar ook tussen ouders onder-
ling. Mensen leren elkaar tijdens die dagen 
beter kennen en dat geeft soms een jaren-
lange band. Enkele malen per jaar komt 
nog een aantal bouwdorpers van het eerste 
uur, van bijna 20 jaar geleden bij elkaar om 
gezellig te borrelen en te tafelen.”

Is er tenslotte nog iets wat je de mensen 
mee wil geven?
“Alles wat ik deed, heb ik met liefde en 
plezier gedaan. Ik volgde mijn hart en 
hoefde er nooit iets voor terug te krijgen. 
Een goed gevoel geven en krijgen, daar 
was ik op uit en dat heb ik herhaaldelijk 
meegemaakt.”

Tino Adolfs
Fotografie: Hans Ronhaar

OPROEP:
VRIJWILLIGERS

VOOR KERNTEAM 
BOUWDORP

BRAKKENSTEIN
Al 30 jaar betekent Bouwdorp Brakken-
stein voor kinderen van 5 t/m 12 jaar dat 
zij 3 dagen onbezorgd hutten bouwen, 
knutselen, sport en spel en lekker met 
elkaar doen wat je leuk vindt. Bouw-
dorp is altijd in de laatste week van de 
basisschoolvakantie. Op het bouwdorp 
is plaats voor 220 kinderen en de laatste 
jaren hebben we dit aantal bijna altijd 
gehaald.
Om dit bouwdorp te kunnen blijven 
organiseren hebben we mensen nodig 
in het kernteam. Het kernteam bestaat 
voornamelijk uit ouders van kinderen 
van basisschool Brakkenstein en daar-
naast enkele krachten die al jarenlang 
bij bouwdorp Brakkenstein zijn. Dit 
jaar hebben twee mensen uit het kern-
team afscheid genomen. 

Voor het kernteam zijn we op zoek 
naar mensen die hun hulp willen bie-
den in:
• Coördinatie: inschrijvingen, plan-

ning, contact met gemeente, spon-
soring

• Beheer website
• Technische team: verantwoordelij-

ke voor alle techniek op het bouw-
dorp en controle van stevigheid 
constructies

• Sport&Spel: organiseren en helpen 
en toezien bij sport en spel

• Knutselactiviteiten: organiseren en 
helpen en toezien bij knutsel

Wat wordt er van je gevraagd:
• Vooraf bedenken wat we gaan doen 

en dit voorbereiden (5 vergaderin-
gen per jaar)

• Tijdens de week aanwezig op het 
bouwdorp (bij voorkeur alle dagen 
van ma-vrij).

Wat krijg je ervoor terug:
• Gezellig team en blije kinderen

Als je enthousiast wordt na het lezen 
van deze oproep en je graag een steen-
tje bij wil dragen neem dan contact op 
met Belia van de Brink (06-23542025)  
of Carine van de Laar (06-12197917) 
info@bouwdorpbrakkenstein.nl
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U heeft deze kans gemist!

Uw advertentie had hier kunnen staan!

U steunt het wijkblad toch ook?

Neem contact op met:
Tino Adolfs
tino.adolfs@gmail.com

maandag & dinsdag: pizzadagen / woensdag & donderdag: schoteldagen

Kanunnik Boenenstraat 24, 6525 WK  Nijmegen, telefoon: 024 356 31 32

VANAF MAANDAG

23 OKTOBER

BELEGDE BROODJES AFDELING 

Volg ons op
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Bedrijvigheid   in Brakkenstein 
In gesprek met: 
Marieken Hoefnagel, DRUK & VORM
Wanneer en hoe is het allemaal 
begonnen?
Druk & Vorm is in 1978 gestart door 
de ouders van Marieken in de garage 
van hun woning in de Pastoorsbuurt. 
Er werd in het begin alleen drukwerk 
vervaardigd. In 1989 is het bedrijf ver-
huisd naar de huidige locatie aan de 
Heyendaalseweg, waar vroeger een 
slagerij zat. In de loop der jaren is het 
”ouderwetse” drukwerk vervangen 
door computergestuurd printen. Men 
kan nog steeds terecht voor een kopie-
tje. Er zijn andere activiteiten bij geko-
men; de verkoop van cadeautjes, sinds 
drogisterij Jacobs is gestopt. En post-
zegels en kaarten. Voor iedere gele-
genheid is er wel 
iets passends 
te vinden. Het 
aantal kaarten is 
flink gegroeid. 
Het begon met 
één wandrekje 
en inmiddels is 
er bijna geen 
plekje aan de 
muur meer vrij! 
Wat cadeautjes 
betreft is er bij-
voorbeeld (bio-
logische) zeep te 
koop, papierwa-
ren zoals brief-
papier, schrif-
ten en planners, 
en lekkers van 
Tony’s Choco-
lonely. Ook is er 
een DHL-vestiging gekomen voor het 
versturen van pakketten.

Over Marieken zelf.
Marieken heeft als vooropleiding de 
Kunstacademie gevolgd, een jaar be-

drijfseconomie gedaan en daarna de 
marketing. Ze is in het drukkersvak 
gekomen door in vakanties met haar 
ouders mee te werken en is na haar 
opleidingen met Druk & Vorm doorge-
gaan. Het drukwerk op papier is eerst 
aangevuld met textielbedrukking en 
daarna met de andere eerder genoem-
de activiteiten. Ze woont niet meer in 
Brakkenstein: op een bepaald moment 
is ze naar het centrum verhuisd. Haar 
moeder Wilma woont wel nog steeds 
in de wijk.

Over Brakkenstein.
Brakkenstein is een rustige wijk, met 
veel verschillende mensen. Op straat 

groet men el-
kaar nog, iets 
wat Marieken 
erg leuk vind. Er 
zijn hier nogal 
wat ZZP-ers 
gevestigd, veel 
meer dan je zo 
een-twee-dr ie 
zou verwachten. 
Wat dat betreft 
is het goed dat 
sinds kort de 
netwerkborrels 
voor ZZP-ers 
zijn gestart. Zo 
kom je er achter 
hoeveel ZZP-ers 
er zijn en wat 
voor soort acti-
viteiten ze doen.

Wat vindt zij van de ontwikkelingen 
in Brakkenstein?
Er is steeds meer te doen in de wijk, ze 
ziet veel nieuwe initiatieven, zoals het 
wijkblad. Wel jammer dat een groot 
aantal voorzieningen verdwenen is, 

zoals de pinautomaat, de bibliotheek 
en een groot aantal winkels. Ook is ze 
erg benieuwd naar het reilen en zeilen 
rondom de nieuwe basisschool.

Hobby’s en vrije tijd.
Marieken houdt van koken en lekker 
eten, fotograferen, museumbezoek en 
bordspellen. Triviant (Trivial Pursuit), 
Scrabble en Kolonisten zijn favorie-
ten. Maar -zoals vaker voorkomt- niet 
al haar vrienden en kennissen houden 
hiervan. Daarom zou het aardig zijn als 
er in Brakkenstein een spellenclub zou 
komen. Dus maakt Marieken meteen 
maar van de gelegenheid gebruik om 
bij dezen een oproep te doen aan ande-
re bordspellenfanaten: wie doet er mee 
met de oprichting van een spellenclub?
Marieken, bedankt voor het gesprek en 
veel succes!

Ron Reefman
Foto’s: Hans Ronhaar

Contactgegevens Druk & Vorm:
Heyendaalseweg 241

024 – 3 54 21 44
www.drukenvorm.nl
Info@drukenvorm.nl
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Carnaval in Brakkenstein, een be-
grip in Nijmegen. Dat dit al 55 jaar 
gevierd wordt onder verantwoorde-
lijkheid van de carnavalsvereniging 
‘De Platte Knip’ is bij de Brakken-
steiners algemeen bekend. Veel van 
de Brakkensteinse families hebben 
daarvoor in de loop der jaren vrij-
willigers geleverd. Mensen die niet 
alleen carnaval vierden, maar daar 
ook gestalte aan gaven in commis-
sies. Dat gebeurde als dansmarieke, 
zaalbouwer, senator, page, adjudant, 
lid van een prinsenkabinet, prins, 
beveiliger bij de optocht, bestuurs-
lid. Uit de opsomming blijkt dat 
zo’n vereniging gedragen moet wor-
den door veel vrijwilligers. Samen 
maak je carnaval tot een geweldig 
feest voor iedereen. Oud, jong, ziek, 
gezond. Een vereniging die sociale 
activiteiten hoog in het vaandel heeft 
staan. Maar hoe kon het zover ko-
men?

Het lijkt zo gewoon; een vereniging 
wordt opgericht en bereikt het 55-jarig 
jubileum. Maar is dat ook zo gewoon, 
zo vanzelfsprekend? In Brakkenstein 
kwamen de eerste verschijnselen van 
het carnavalsvirus tot uiting eind vijfti-
ger, begin zestiger jaren van de vorige 
eeuw. Brakkenstein, vol jeugd, vol ini-
tiatieven, ongelooflijk veel verenigin-
gen, vaak opgericht door de paters van 
het Heilig Sacrament. Iedereen had in 
die tijd wel iets met ‘Vastenoavend’ 
en je wist dat je de volgende dag in de 
kerk werd verwacht om je askruisje 
te halen. Het echte carnaval werd ge-
vierd aan de overkant van de Sint An-
nastraat en met name bij de vereniging 
‘De Vrolijke Heikneuters’. Jongeren, 
verenigd in het J.O.B. (Jongeren Orga-
nisatie Brakkenstein), later de K.A.B. 
(Katholieke Arbeiders Beweging), 
hadden er echter genoeg van om met 
de optocht mee te doen op de Hatertse 
Hei, dat kon toch ook in Brakkenstein!  
Zij wilden carnaval vieren in hun ei-
gen wijk. Sommige ouderen uit onze 
wijk gingen in die tijd Rosenmontag 
vieren in Kranenburg. Al met al had-

den steeds meer wijkbewoners iets met 
carnaval. Het beviel hen zo goed dat de 
heren Ton Roos, Gerard Lamers, Frans 
Kropman en Tonny Toonen de kop-
pen bij elkaar staken en besloten een 
initiatief starten voor een eigen carna-
valsvereniging. Na een oproep in het 
parochieblad kwamen vele wijkbewo-
ners in café ‘De Drie Koningen’ (sinds 
1964 Café de Muts) bijeen. Uit de vele 
reacties bleek dat Brakkensteiners het 
initiatief ondersteunden om zo’n eigen 
carnavalsvereniging op te richten.
De oprichtingsvergadering vond plaats 
op 4 mei 1962 maar vanwege de her-
denking van de gevallenen in de 2de 
wereldoorlog werd de oprichtingsda-
tum veranderd in 5 mei 1962.
Zoals vaak gebeurt bij de start van een 
nieuwe vereniging moet er veel worden 
afgesproken en geregeld: hoe krijgt het 
overleg vorm, welke organisatiestruc-
tuur is nodig, wat moet er in de statu-
ten en in het huishoudelijk reglement 
van de op te richten vereniging komen. 
En uit welke kleurencombinatie moet 
de kleding van de senatoren bestaan? 
Dat dit soort discussies soms leidt tot 
verschil van mening gevolgd door een 
bestuurswisseling is niet zo vreemd. 
Ook de naamgeving is natuurlijk een 
belangrijk gebeuren. En zo kon het 
dat een bestuurslid van het eerste be-

gin, Jan Wiegerinck, opmerkte dat de 
vereniging geen geld in kas had om de 
gemeentelijke vermakelijkheidsbelas-
ting te betalen ”We hebben geen geld, 
we hebben niks, we hebben een platte 
knip”. Zo is de carnavalsvereniging 
‘De Platte Knip’ aan zijn naam ge-
komen. Zonder anderen tekort te wil-
len doen kunnen we zeggen dat vanaf 
het begin een van de belangrijkste en 
meest gewaardeerde bestuursleden uit 
die tijd Albert de Witte was. Vanaf het 
begin was hij bestuurslid, later voorzit-
ter, vele jaren president en weer later 
de eerste eigen prins van Brakkenstein 
(1966/1967/1968). Maar je moet het 
als vereniging natuurlijk met name 
hebben van de wijkbewoners die lid 
worden van de vereniging. In de loop 
der jaren zijn velen lid geworden en 
hebben allen op hun beurt carnaval in 
Brakkenstein op de kaart gezet. Twee 
leden van het eerste uur zijn nog steeds 
lid. Het zijn de heren Piet Stunnen-
berg en André Kersten. Zij hebben al-
les meegemaakt wat in 55 jaar ‘knip’ 
zoal is georganiseerd. Tijdens een ge-
sprek blijkt dat hun betrokkenheid met 
het wel en wee van de vereniging nog 
steeds groot is.
Een zichzelf respecterende carnavals-
vereniging dient natuurlijk ook zitting 
te houden in een wijk met een carna-

Carnavalsvereniging ‘De Platte Knip’ bestaat 55 jaar

het bestuur van de vereniging op de eerste pronkzitting die men organiseerde: v.l.n.r.: Bub Poll-
mann, Mijnheer A. Vossenstein (hij bleef mijnheer), Martien Knuiman, Henk van Haaren, Albert de 
Witte, Jo Vucht en Ton Roos.
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valeske naam, een naam die past bij de 
beeldvorming rondom de vereniging. 
Daarom werd in 1980 een prijsvraag 
uitgeschreven onder de wijkbewoners 
met de vraag een naam te bedenken 
voor Brakkenstein in carnavalstijd. 
Een naam die mooi zou aansluiten bij 
de naam van de vereniging ‘De Platte 
Knip’. Wie de prijsvraag gewonnen 
heeft is niet meer bekend, maar Brak-
kenstein werd vanaf dat jaar in carna-
valstijd het ‘Knippenstekkie’. 
Zo is er een vereniging, een naam, 
veel wijkbewoners die carnaval willen 
vieren. Dit alles vraagt niet alleen om 
een eigen invulling, een avondvullend 
programma, maar vraagt ook sociale 
betrokkenheid bij de individuele man, 
vrouw en kind die geen carnaval kun-
nen vieren. De Platte Knip heeft zich 
in de achter ons liggende 55 jaren dan 
ook steeds ingespannen om voor ie-
dereen in het Knippenstekkie carnaval 
bereikbaar te maken. De voorbereiding 
van het carnaval seizoen begint met de 
zoektocht van de prinsencommissie 
naar een nieuwe Prins van het Knip-
penstekkie, ook wel aangeduid als 
Dorstlustige Hoogheid. De prins moet 
bij voorkeur woonachtig zijn in Brak-
kenstein of er een link mee hebben. 
Het is een pre als hij ook nog actief is 
in andere verenigingen in de wijk. Na-
tuurlijk voldoet niet iedereen aan die 
eisen, maar creatieve oplossingen zijn 
altijd mogelijk. Zo zijn er in de achter 
ons liggende 55 jaar al 49 prinsen ge-
proclameerd. De 49e Prins was Frank 
den Eerste en hij resideerde het vorig 
seizoen 2016/2017. In dit jubileumjaar 
zal dus de vijftigste Prins worden ge-
installeerd. Dit gebeurt overigens op 
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2017. 
Noteert u alvast die datum want het zal 
weer een geweldig spektakel worden. 
De carnavalsactiviteiten vinden ge-
deeltelijk plaats in Café De Muts. De 
activiteiten waar veel carnavalsvier-
ders worden verwacht vinden plaats 
in gebouw Roomsch Leven, dat tot het 
Carnavalspaleis van de Prins wordt 
omgebouwd. Het lijkt zo gewoon, zo 
vanzelfsprekend, maar al de carnavals-
activiteiten worden in gang gezet door 
een tiental commissies. Deze commis-

sies worden gedragen door de senato-
ren van de vereniging, door leden die 
hand- en spandiensten verrichten en 
door ondersteuning van het horeca-
team van gebouw Roomsch Leven. 
Onze vereniging heeft altijd een to-
taal carnavalsprogramma kunnen 
presenteren met daarin veel tijd voor 
het bezoeken van zieken en eenzame 
Brakkensteiners. Ook de ouderen in 
zorgcentrum Boszicht en Aqua Viva, 
het vroegere Berchmanianum, worden 
bezocht en samen met de Raad van Elf 
en muziek van Tom Meeuwisse komt 
het dan toch vaak tot een uitbundige 
polonaise! De 55+ avond op vrijdag, 
de optocht met afsluitend het stamp-
pottenbuffet van Cuub op de zaterdag 
is zo langzamerhand legendarisch. 
De maandagavond is er één voor de 
fijnproevers en natuurlijk is de maan-
dagmiddag voor de kinderen van het 
Knippenstekkie. De dinsdagmiddag is 
de laatste jaren voor de ‘Kees en San-
der Show’. Na zo’n intensieve week is 
het soms even in de ogen wrijven als 
de president van de vereniging de Ont-
luistering van de Prins en zijn kabinet 
inzet. Dat de dag erna het haringhap-
pen tot de traditie behoort is dan een 
schrale troost. Het carnaval gaat weer 
voorbij, de vastentijd begint en daarna 
begint de prinsencommissie weer te 
zoeken naar een nieuwe Prins van ons 
Knippenstekkie. Eén ding is nog on-

besproken gebleven. Wie draait er dan 
voor al de onkosten op zult u zich af-
vragen. Nu, gelukkig hebben we aller-
lei zaken en bedrijven in Brakkenstein 
en wijde omgeving die ons sponsoren. 
Hetzij door een advertentie te plaatsen 
in het uit te geven jaarlijkse carnavals-
boekje, hetzij door een gift over te ma-
ken. Fijn dat de bedrijven op die wijze 
de onderlinge band onder de bewoners 
mede gestalte geven. Dank daarvoor! 
Elk jaar gaan onze senatoren ook de 
wijk in om huis-aan-huis het carna-
valsboekje bij eenieder gratis te bezor-
gen. En het zal u niet verbazen dat de 
vereniging blij is met elke euro die u 
daarvoor over heeft. Met dat geld kun-
nen we de sociale activiteiten van de 
vereniging betalen, zoals het rondbren-
gen van fruitmandjes bij zieken. Uit 
de contributie van de leden en van de 
toegangskaarten die worden verkocht 
worden de onkosten van de diverse 
zaalactiviteiten bekostigd.

Het is dit jaar een bijzonder jaar, 55 
jaar ‘De Platte Knip’, wie had dat 
gedacht?! Iedereen zet zich ook dit 
jaar weer in om van het carnaval in 
onze wijk een grandioos feest te ma-
ken vóór iedereen en dóór iedereen. 
Dat is Brakkenstein op zijn best!

Gerard Jansen
voorzitter C.V. De Platte Knip
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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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De wijkraad is een vereniging die bestaat uit 11 leden. De leden zijn allen bewoners van 
Brakkenstein. Hieronder volgt informatie over het ‘reilen en zeilen’ van onze wijkraad. 
Eerst volgt ‘technische informatie’, vervolgens vindt u informatie over waar we als wijk-
raad nu mee bezig zijn.

Wie kan lid worden?
De wijkraad is een vereniging. Tot lid kunnen worden toegelaten bewoners van de wijk Brak-
kenstein die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij 
het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.

Het bestuur
Het bestuur bestaat uit vier personen, namelijk Hermine Groenendaal, voorzitter, Leo Meerts, 
vicevoorzitter, Willem Kienhuis, secretaris en Ine Bergervoet, penningmeester.
De vereniging ontvangt jaarlijks subsidie van de gemeente Nijmegen.

De vereniging heeft ten doel (uit de statuten)
a.  De belangenbehartiging van de bewoners van de Nijmeegse wijk Brakkenstein;
b.  De bevordering van het natuurbehoud, de landschapsbescherming en de milieuzorg in de wijk Brakkenstein;
c.  Het beschermen van bestaand groen en/of parken;
d.  Het voorkomen van toename van (verkeers)bewegingen en parkeerdruk in de wijk;
e.  Het al dan niet in samenwerking met anderen beïnvloeden van het beleid van overheden, organen, instellingen en 

personen;
f.  Het leveren van een bijdrage aan de meningsvorming betreffende de genoemde onderwerpen;
g.  Het ten behoeve van groepen van bewoners uit de wijk Brakkenstein opkomen voor de hiervoor onder a. tot en 

met f. genoemde belangen indien deze specifiek en / of algemeen in het geding zijn;
h.  Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe 

bevorderlijk kunnen zijn. 

We willen zichtbaar zijn
Met de redactie van het wijkblad is afgesproken dat de wijkraad voortaan in elk wijkbladnum-
mer haar nieuws zal presenteren. Via www.mijnbrakkenstein.nl  is de Facebookpagina van de 
wijkraad te vinden onder Brakkenstein, bij “wijkraad”. Het telefoonnummer van de voorzitter 
van de wijkraad is opgenomen bij belangrijke telefoonnummers achterin dit wijkblad.

Reünie en diapresentatie
Dit jaar bestaat de Wijkraad 50 jaar. Over de reünie van 8 maart en over de feestelijke openbare 
wijkavond op 20 maart in Aqua Viva kunt u elders in dit nummer lezen. De jubileumcommissie 
bestaande Annelies de Wildt, Toon Pelkmans en Henk Sikking maakten voor het eerst gebruik 
van het Archief van de Wijkraad. Dit archief is al enkele jaren opgenomen in het Regionaal Ar-
chief. Op basis van de gevonden foto’s maakte Annelies de Wildt maakte een mooie diapresen-
tatie. Deze presentatie over de afgelopen 50 jaar Wijkraad komt binnenkort op de wijkwebsite 
te staan. 

Toekomst
De laatste wijkraadvergadering d.d. 11 september hebben we gesproken over de onze plannen 
voor de toekomst van Brakkenstein. We hopen dat de wijkbewoners hierover mee willen den-
ken! We verwachten in maart 2018 weer een openbare wijkraadvergadering te houden. Wij zul-
len daar onze eerste plannen presenteren!

Willem Kienhuis, secretaris Wijkraad

NIEUWS van de Wijkraad

Van boven naar beneden: Helga Ariaens, Willem Kienhuis, Toon Pelkmans, Leo Meerts,
Henk Sikking, Rob van Westrienen, Ine Bergervoet, Tjeerd van den Broek, Annelies de Wildt,
Stefan Daamen, Hermine Groenendaal.
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Ergernissen in de openbare ruimte
Hoe kom je er van af…..
Als Brakkensteiners wonen we in een 
mooie wijk!
Natuurlijk hebben we ook onze erger-
nissen. 
Twee voorbeelden zijn ‘gaten in de 
straat’ en ‘ongelijke stoepen door wor-
tels van de bomen’. In de Gelderlander 
zag ik laatst een foto van inwoners van 
Rome, die zelf asfalteerden. De ge-
meente vond dat ze ‘andere, belangrij-
kere’ taken heeft. Ik vertelde hierover 
tijdens een vergadering. “Nou”, zei 
Annelies, “weet je dat niet, daar heb-
ben we in Nijmegen de ‘bel en herstel 
app’ voor.” We spreken af dat ik de 
app zal gebruiken. “Schrijf ook maar 
op hoe je ervaringen zijn, dan weten 
andere buurtbewoners ook hoe het 
gaat.” Ik meld de betreffende ergernis 
op drie verschillende manieren omdat 
niet iedereen over alle mogelijkheden 
beschikt. 

Drie gaten in de Kanunnik Pels-
straat melden via de Bel & Herstel 
App
Op mijn telefoon open ik de Bel & 
Herstel App. Deze App, afkorting van 
applicatie, stond al in mijn telefoon. Ik 

kom in een venster met keuzemoge-
lijkheden. Ik druk op melding maken, 
dan gaat automatisch mijn camera op 
de telefoon aan, vervolgens maak ik 
een foto en druk op OK. Dit is stap 1 
van 5.
Dan ben ik al bij stap 2 van 5 Selecteer 
een onderwerp. Ik kies voor Straten 
en pleinen en kom dan bij stap 3 van 
5 Selecteer een subonderwerp. Ik kies 
ik voor Wegen & pleinen, beland dan 
bij stap 4 van 5 Selecteer het type mel-
ding. Ik kies hier voor Gat in het asfalt 
en ben dan bij Stap 5 van 5 Melding. 
En lees mijn Melding: Gat in het asfalt. 
Je kunt hieronder een opmerking plaat-
sen maar dat vind ik niet nodig. Dan 
zie je de Locatie (plaats) van de mel-
ding De naam van de straat is in dit 
geval Kanunnik Pelsstraat. En ik zie 
mijn gegevens, van de melder dus, met 
naam, emailadres en telefoonnummer. 
Deze gegevens had ik bij het laden van 
deze app al ingevuld.
Onder op het veld zijn drie mogelijk-
heden: Afbreken, Opslaan en Melding 
versturen. Ik kies voor melding ver-
sturen. Op deze manier maakte ik drie 
foto’s in de Kanunnik Pelsstraat, op 21 
augustus. 1 van de foto’s wordt gere-
gistreerd in de Deken de Raetstraat. Ik 
kreeg in mijn mailbox een bevestiging 
van ontvangst van de melding. Al en-
kele dagen later kreeg ik bericht dat 
mijn meldingen waren afgewerkt. Dat 
is snel!  Prettig geregeld. 

De meldingen die je hebt gemaakt, 
worden opgeslagen bij Meldingen. Als 
er een vinkje achter staat, weet je dat 
de melding is afgehandeld.
Het voordeel van deze manier van 
melden is dat je gelijk als je iets ziet 
en je met je telefoon de melding kunt 
doen, ook als het donker is. Ook via de 
iPad is deze methode geschikt.

Onvoldoende ontbladerde boom-
spiegels in de Kanunnik Boenen-
straat melden via de website
Voor deze melding ga ik naar de web-
site van de gemeente:
www.nijmegen.nl.
Op de voorpagina zie ik rechtsonder: 
Bel - en Herstellijn. Ik druk daarop en 
er komt een bladzijde tevoorschijn met 
de volgende tekst:
Bel- en Herstellijn, openbare ruimte. 
Je ziet op deze pagina meteen staan 
wat je kunt melden, een groot voordeel 
van de website (zie hieronder):

Losliggende stoeptegels, een ver-
stopte rioolput, kapotte speeltoestel-
len? Meld het direct bij de Bel- en 
Herstellijn.
 
Wat kunt u melden?
Als iets in de openbare ruimte vervuild 
is, kapot is of gevaar oplevert, dan kunt 
u dat melden.

Een aantal voorbeelden van meldin-
gen:
• losse stoeptegels of slecht wegdek 

(bestrating)
• onvoldoende straatreiniging 

(zwerfvuil, bladafval en derge-
lijke)

• kapotte straatverlichting, ander 
straatmeubilair of problemen met 
rioolputten

• onderhoud groen en onkruid
• speeltuintjes en speeltoestellen 

(kapot, vuil)  
• graffiti verwijderen
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• beschadigde verkeersborden 
of andere verkeerstekens: bijv. 
vervaagde zebrastrepen of haaien-
tanden

Heeft u schade?
Heeft u schade opgelopen door ver-
waarloosd onderhoud, dan kunt u 
eventueel de gemeente aansprakelijk 
stellen via aansprakelijkstelling ge-
meente (digitaal loket).

Ik druk op Regelen en kies deze keer 
voor melden via de website. Ik krijg 
een webformulier voor de neus en ik 
vul in mijn klacht in: boomspiegels 
worden niet goed ontbladerd. Het lukt 
me na drie keer op de knop te drukken 
het bericht te verzenden. Binnen vijf 
minuten krijg ik een bevestigingsmail 
en een tweede mail dat de melding 
is ingedeeld en doorgespeeld naar de 
DAR. 

Gat in het asfalt in de Kanunnik van 
de Putstraat melden via de telefoon 
zonder internet
De volgende mogelijkheid is bellen 
naar de gemeente. Ik bel 14024 en kies 
gemeente Nijmegen en dan zeg ik een 
melding te willen doen. Ik krijg een 
aardige Suzan te spreken en die neemt 

mijn melding op over een gat in het as-
falt aan de Kanunnik van de Putstraat. 
Ze noteert ook mijn telefoonnummer. 
Ze vertelt dat de betrokken afdeling 
binnen vijf dagen met de melding aan 
de slag gaat. Ik laat geen mailadres 
achter omdat ik wil testen hoe het gaat 
zonder internet. Als ik wil weten of 
de klacht is afgehandeld, moet ik zelf 
de gemeente bellen. Ik krijg van haar 
dossiernummer 19128, zodat we we-
ten waarover de melding gaat. Tot mijn 
grote tevredenheid is een dag later het 
gat al gedicht. Ik vraag haar “En als ik 
nou heel veel zaken te melden heb?”. 
Dan adviseert ze me contact op te ne-
men met de wijkregisseur, ze weet ook 
wie het is. Ik complimenteer haar met 
haar duidelijke informatie.
Zo’n directe vraag kun je eigenlijk niet 
op de bel- en herstel app kwijt en ook 
niet op een webformulier. 

Melden via een bekende. Je vraagt 
iemand de melding voor je te doen.
Dit kun je samenwerken of delegeren 
noemen of hulp vragen, maar het is 
meestal belangrijk iets met je onvrede 
te doen.

Conclusie
Mijn conclusie is dat de gemeente deze 
meldingen in de openbare ruimte goed 
afhandelt. De melding over de ont-
bladering heb ik pas vandaag gedaan. 
Over de afhandeling zal ik berichten 
op mijnbrakkenstein.nl. Mijn advies: 
heb je wat te melden, spaar het niet op, 
maar meld het direct.

Henk Sikking

De boomspiegel
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www.eyelovebrillen.nl • tel. 073-800.00.15 (ma-vr) 

2015-C4 Landon

De zeven beloftes van Eyelove:

1. Inclusief montuur en glazen op sterkte

 (ook kosteloos met cilinder en zonneglas)

2. Inclusief Niet goed = geld terug garantie

3. Gratis oogmeting, zonder afspraak

4. Gratis ontspiegeling bij blanke glazen

5. Gratis kraswerende laag

6. Gratis dunner geslepen vanaf sterkte 3.00

7. Gratis luxe brillenkoker luxe brillenkoker

COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING

Nieuwe collectie nu in de winkels!

€99

MULTIFOCALE BRIL OP IEDERE STERKTE

voorzien van
onzichtbaar 
leesgedeelte

COMPLEET

€49

COMPLETE BRIL OP IEDERE STERKTE

voor veraf 
óf dichtbij

COMPLEET

DA Drogisterij & Parfumerie van Marwijk
Molukkenstraat 15
6524 NA Nijmegen
Tel. 024-324 5819
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Een maal per jaar komen wij, broers en zuster, 
met schoonzusters van de familie Busser bij elkaar. 

Dit jaar had mijn lieve zus Suze het idee om afgelopen 
woensdag 6 september een rondje Brakkenstein te ma-
ken. Wij zijn oud-Brakkensteiners en woonden op de 
Heyendaalseweg en later op de Scheidingsweg 78. De 
meesten van ons waren allang niet meer in Brakken-
stein geweest. We verzamelden ons bij café De Muts. 
Voordat de familie Peters in 1921 in De Muts kwam, 
was het café in handen van de familie Busser, onze fami-
lie dus. Ze waren voor het café druk met de weg bezig. 
De school was afgebroken en er was een nieuwe voor in 
de plaats gekomen. De kerk en het klooster zijn ook af-
gebroken, daarvoor in de plaats staat er een enorm ap-
partementengebouw. En een wat kleinere kerk(kapel). 
We gingen dus aan de wandel richting Gerardsweg. Ik 
zei: “Hier in de buurt zo ongeveer tegenover De Muts 
was toch een sigarenwinkeltje van Koenen? ” Niemand 
herinnerde zich dat. Verder doorlopend kwamen we 
langs diverse verdwenen winkels: kapper Roelofs, Pij-
fers, Jochems, Jacobs, Prudon, TipTop. In de buurt 
van de Buurmansweg was een man zijn huis een nieuw 
verfje aan het geven. Het bleek de heer van Kempen 
te zijn, die ons een beetje heeft bijgepraat. Uiteinde-
lijk kwamen we langs het huis op de Driehuizerweg, 
waar onze dokter Hofman-van Dieten gewoond had. 
Dat werd door ons een beetje luid geroepen, waarop de 
meneer die in de tuin aan het werk was zei: “Ja en nu 
woon ik hier!” Ook met hem raakten wij aan de praat 
en toen kwamen we erachter dat zijn vrouw een vroege-
re vriendin van onze Suze was. Die werd er vervolgens 
door haar man bijgehaald en je begrijpt dat we daar 

nog lang niet weg waren. Daarna zijn we doorgelo-

pen richting café De Muts, waar we een drankje bestel-
den en in gesprek raakten met Tino Adolfs. Hij vertelde 
ons het een en ander over het Wijkblad Brakkenstein. 
Wij gingen daarna voor een verrukkelijk diner naar? 
Je raadt het al, waar vroeger melkboer Kuipers zat: 
Vurrukkulluk!
Leo Busser

Rondje Brakkenstein met de familie Busser

‘Het wonder van de fotografie’
-in een nieuw jasje-

In een van de eerste nummers van het Wijkblad Brakken-
stein staat een foto van een uil die tegen de ruit van een huis 
is aan gevlogen. De uil heeft een duidelijk zichtbare afdruk 
achtergelaten. Van die afdruk heeft Henk een foto gemaakt. 
Die foto was en is te vinden op de website www.hetwonder-
vandefotografie.nl  van Henk Verburg en Onnie Diederen.
Goed nieuws: De website is veel mooier geworden en veel 
toegankelijker.

Wat kun je vinden op onze site?
• Vele blogs over fotografie van Henk
• Fotoseries van Onnie  
• Fotoseries van gastfotografen 
• Actuele fototentoonstellingen

• Interessante boeken en spannende websites over foto-
grafie.

De komende tijd gaan we de rubrieken aanvullen met foto-
nieuws en nieuwe series. Kom dus eens kijken op www.het-
wondervandefotografie.nl . We zijn erg benieuwd naar jullie 
reacties, via de website, via deze mail of via het wijkblad!

Onnie Diederen en Henk Verburg
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Herdenking bij Cain-monument door de Tarcisiusschool

Afgelopen vrijdagochtend 6 oktober 
hield de Tarcisiusschool de jaarlijkse 
herdenking bij het monument ter na-
gedachtenis aan de Nieuw-Zeelandse 
piloot Ivan William Cain en het bur-
gerslachtoffer Elisabeth Schwartz –
Ekker. Het monument staat op de hoek 
van de Heijendaalseweg en de Pastoor 
Wicherstraat, vlak bij de kerk. De Tar-
cisiusschool heeft dit monument ge-
adopteerd. Ivan William Cain is op 6 
oktober 1944 in Brakkenstein neerge-
stort, op korte afstand van de huidige 
locatie van de Tarcisiusschool. Hij ligt 
begraven op het oorlogskerkhof Jon-
kerbosch, vlakbij de oude locatie van 
de toen nog Sint Tarcisiusschool. 
Het burgerslachtoffer Elizabeth 
Swertz-Ekker werd ook herdacht. Zij 
is bij het droppen van de bommenlast 
op diezelfde dag om het leven geko-
men nabij de Bieseltsebaan.
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Herdenking bij Cain-monument door de Tarcisiusschool

Tijdens de plechtigheid werd door de 
leerlingen om beurten een deel van het 
Cain-verhaal voorgelezen. Dit gebeur-
de in aanwezigheid van een aantal ge-
nodigden, onder wie de familie van de 
drijvende kracht achter het monument, 
oud-Nijmegenaar Nick Lambrechtsen 
en enkele leden van het wijkblad. Tus-
sen de teksten door zorgde een leerling 
met zijn accordeon voor een warme 
muzikale omlijsting. Na het voorlezen 
van het relaas van Ivan William Cain 
werden bloemen en klaprozen bij dit 
monument geplaatst. In de middag 
ging men naar het Jonkerbosch War 
Cemetary, waar ook weer bloemen en 
papieren klaprozen bij zijn graf werden 
geplaatst. De klaproos is de symboli-
sche herinneringsbloem aan de vele 
oorlogsslachtoffers in de twee Wereld-
oorlogen. Klaprozen groeien namelijk 
op omgewoelde stukken aarde waar 
verder alles dood is en waar niets meer 
wil groeien. En dat was zeker het geval 
rond de loopgraven uit de Eerste We-
reldoorlog. 
Bij monde van leerkracht Frans Peters 
laten de school en het Cain-comité we-
ten nog steeds blij te zijn dat het Cain-
monument vijf jaar geleden zijn plekje 
heeft gekregen in de wijk Brakken-
stein. Ook vindt men het heel erg bij-
zonder en prettig dat de herdenkings-
versieringen bij het Cain-monument 
het gehele jaar onaangeroerd blijven 
staan. Het is geweldig om dit te zien 
en te ervaren. 
Voor meer informatie over de noodlot-
tige vlucht van Ivan William Cain en 
over de Tarcisiusschool verwijzen we 
respectievelijk naar de wijkbladen nr. 
1 (januari) en nr. 3 (juli) van dit jaar. 

Tekst en foto’s: Tino Adolfs
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De wijkraad 50 jaar in beeld!
Hermine Groenendaal zit achter de grote tafel in Buur. Ze tuurt naar haar laptop en is zichtbaar druk in de weer met 
het zoeken naar informatie. Het is leuk haar weer te zien, deze actieve ‘Brakkensteinse’. Zij werkt als bestuurder 
op veel fronten, onder andere bij de Hortus en is vorig jaar met pensioen gegaan. Ze verveelt zich niet! De wijkraad 
bestaat nu al 50 jaar in Brakkenstein, Hermine is de voorzitter. 

Hoe hebben jullie dat gevierd, Her-
mine?

Kijk, daarom was ik net op mijn lap-
top aan het kijken! Zoals je weet is het 
50-jarig bestaan uitgebreid gevierd. 
Henk Sikking, Annelies de Wildt en 
Toon Pelkmans hebben een prachtige 
feest-quiz gemaakt, rondom dit 50-ja-
rig bestaan. In de quiz komen allerlei 
wetenswaardigheden over de afgelo-
pen 50 jaar terug. Tijdens het 50-ja-
rig bestaansfeest in Aqua Viva is deze 
Quiz gespeeld. Henk en Annelies heb-
ben de quiz gepresenteerd. Er waren 
zo’n 100 mensen uit de wijk. Daarnaast 
is een speciale reünie georganiseerd 
voor oud wijkraadsleden in Buur. Daar 
waren ongeveer 15 oud-bestuursleden 
aanwezig.

Binnenkort gaan we de quiz nogmaals 
doen, in Buur. We gaan ‘op herhaling’, 
omdat het zo’n geweldig succes was. 

Deze herhaling vindt plaats op maan-
dagavond 20 november in BUUR, aan-
vang 20.00 uur. De quiz wordt net als 
de vorige keer muzikaal begeleid door 
Pieter Geijsberts. Via deze geschiede-
nisquiz wordt prachtig duidelijk wat 
de afgelopen 50 jaar allemaal gebeurd 
is in de wijk, mede onder invloed van 
de wijkraad. Dus kom allemaal naar 
Buur! Entree is gratis.

Twee vragen uit de quiz met foto’s:
In 1968 was we in de Kanunnik Hou-
berghstraat onrust over een vieze 
zandbak. De wijkraad heeft zich daar 
toen mee bemoeid, toen.

Vraag 11
Een van de eerste vragen die gesteld 
werden aan de wijkraad ging over?
A Speeltuin aan de D’ Almarasweg
B  Opruimen van de zandbakken in de 

kanunnikkenbuurt

C  Plan om Bosje van Vroom te ge-
bruiken voor woningbouw

De wijkraad heeft zich regelmatig druk 
gemaakt over de buslijn.

Vraag 16
Lange tijd heeft de bus over de Drie-
huizerweg gereden. Waarom werd in 
1967 de route verlegd?
A  Aanwonenden vonden het te ge-

vaarlijk voor de spelende kinderen

B  Bewoners van de Driehuizerweg 
hadden hun eigen vervoer

C  De lijn liep aan de rand van de wijk 
zodat er te weinig bewoners profijt 
van hadden 
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Heb je nog bijzonderheden kunnen 
ontdekken over de afgelopen peri-
ode?

Wat wel speciaal was is dat eenmaal 
de hele wijkraad is opgestapt. In de 
tekst die Frans Vrolijks heeft uitge-
sproken tijdens de reünie vertelt hij dat 
de wijkraad van Roomsch Leven een 
wijkcentrum wilde maken.  Gemeente, 
kerkbestuur en de orde van de paters, 
alle gebruikers en eigenaren waren 
in het proces betrokken. Uiteindelijk 
kwam de pastoor van de parochie met 
een veto en met het verwijt dat er maar 
beslist werd over andermans eigen-
dommen zonder de betrokkenen erin te 
kennen. De pastoor was altijd uitgeno-
digd maar nooit gekomen! Toen is de 
hele wijkraad afgetreden.  Verder was 
de wijkraad vroeger echt veel forme-
ler. Het was een geïsoleerder gebeuren, 
zonder openbare vergaderingen. 

Hoe lang ben jij al voorzitter van de 
wijkraad, Hermine?

Eens even nadenken… nou.. dat is al 
wel weer zo’n 17 jaar! En er is veel ge-
beurd in die periode. 

Wat is veranderd, Hermine, die af-
gelopen 17 jaar dat jij voorzitter 
was, in Brakkenstein?

Ik vind dat we als wijkraad veel voor 
elkaar hebben gekregen. En daarbij 
is het duidelijk dat ook een wijkraad 
‘geen ijzer met handen kan breken’. 
De wijkraad is een club met mensen 
die waar nodig contact kunnen leggen. 
Vaak verlopen zaken in samenspraak 
met betrokkenen uit de wijk. Deze  
mensen richten vervolgens met enige 
regelmaat een vereniging rond het the-
ma op. Dit ging zo bij het Bosje van 
Vroom; toen is de Vereniging ‘Bosje 
van Vroom’ opgericht. Bij de ontwik-
kelingen rondom de basisschool, is ‘de 
vereniging Veilige School’ opgericht. 
Een vertegenwoordiger van een der-
gelijke vereniging wordt meestal ook 
lid van de wijkraad.  Wij zijn voor de 
gemeente het aanspreekpunt als ze met 
de bewoners van Brakkenstein willen 

praten. En andersom, voor de bewo-
ners, zijn we het aanspreekpunt in de 
richting van de gemeente. 

Maar, alleen maar praten dat kan 
niet de bedoeling zijn. Hebben jullie 
echt iets voor elkaar kunnen krijgen, 
vind je, bijvoorbeeld rondom de ver-
huizing van de school?

Jazeker, vind ik dat! De gemeente luis-
tert echt wel naar ons. En doet ook 
echt iets met onze adviezen. Als je 
bijvoorbeeld in het verleden kijkt naar 
de ontwikkelingen rond het bosje van 
Vroom, wat we daar voor elkaar heb-
ben gekregen… En het sportcomplex 
dat in het bosje aan de Scheidingsweg 
zou komen; mooi dat we dat hebben 
weten te voorkomen! In plaats daar-
van is de bestaande atletiekbaan verder 
ontwikkeld. Het bustraject is vaak aan 

de orde geweest, en allerlei verkeers-
zaken. Bij het bouwen van een nieuw 
schoolgebouw hebben we geprobeerd 
de verhuizing tegen te gaan en de 
nieuwbouw op de bestaande locatie 
te laten plaats vinden. Toen dat niet 
lukte hebben we geadviseerd over de 
aanpassing ter plaatse van de Heyen-
daalseweg, om die zo veilig mogelijk 
te maken. Dat was spannend omdat de 
wethouder had vastgesteld dat de ge-
meente de straat ‘VEILIG’ kon maken 
en iedereen wel wist dat “veilig” op dat 
stukje weg niet haalbaar zou zijn! Daar 
speelden grote financiële belangen. Ja, 
inderdaad, je invloed houdt ook een 
keer op. Dat klopt. We zijn geen ge-
meenteraad.

Vervolg op pagina 46 >>
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En hoe verloopt jullie contact met de 
gemeente?

Daar is echt een hoop in verbeterd. De 
lijntjes zijn kort. De komst van een de 
wijkmanager is een goede ontwikke-
ling. Hij is ons eerste aanspreekpunt 
voor de gemeente. Tot voor kort heeft 
Ed van Dael deze rol vervuld. Op dit 
moment is Edwin van Haveren de 
wijkmanager. 
De wijkmanager weet wat er speelt in 
de wijk en zorgt ervoor dat de signalen 
uit de wijk op de juiste plek terechtko-
men. In wijken waar dit nodig is, zorgt 
de wijkmanager om de twee jaar voor 
een ‘wijkaanpakprogramma’, en ziet 
toe op de uitvoering hiervan.
Inge van den Hoogen is de wijkbeheer-
der. Zij zorgt voor de verbetering van 
het beheer en onderhoud van de open-
bare ruimte in de wijken. Ook infor-
meert de gemeente de wijk veel beter 
dan vroeger. Ik vind het heel positief 
dat de gemeente met enige regelmaat 
een uitgebreide Nieuwsbrief huis aan 
huis verspreidt. 
Structureel vindt jaarlijks een gesprek 
met de relevante wethouders van het 
college en de wijkraad plaats. Dan 
worden actuele problemen van de wijk 
besproken. Daar is ook de wijkmana-
ger bij aanwezig.  

Wij als wijkblad vinden het alleen 
een beetje zonde dat de gemeente 
het wijkblad niet gebruikt om ook 
de informatie vanuit de gemeente te 

verspreiden in de wijk. Zo bundel je 
je krachten. Het zou mooi zijn als de 
gemeente daar ook aan meewerkt!

Ja, daar zit wel wat in. Maar ja, jullie 
komen maar vier keer per jaar uit, en 
de gemeente wil weleens op een ander 
moment haar informatie kwijt. 

Hermine, ik hoor weleens dat men 
de leden van de wijkraad niet kent, 
dat dat van die ‘belangrijke mensen 
zijn’ die zitten te vergaderen en je 
niet snel in “de Muts” zult zien.

Nou, we hebben echt weleens samen in 
de Muts een drankje gedronken. Maar 
dat raak je wel een interessant punt. 
Onze zichtbaarheid en bekendheid is 
natuurlijk erg belangrijk. We voelen 
ons allemaal, stuk voor stuk, echt ver-
tegenwoordigers van de wijk en voe-
len ons erg verbonden met de wijk. En 
ik heb de indruk dat de mensen uit de 
wijk ons wel kunnen vinden, zoals bij-
voorbeeld rondom de vrachtwagens in 
de Houtlaan kortgeleden. Maar het kan 
altijd beter! 

Mag ik een suggestie doen? Jullie 
foto’s komen hier in Buur te hangen. 
En in elk wijkblad nummer komt 
een wijkraad lid aan het woord, met 
foto en al.

Dat laatste is een goed idee. Zo wor-
den we zichtbaarder via de mensen die 
aan de wijkraad deelnemen. Elke keer 

kunnen ze dan melden waar we op dit 
moment mee bezig zijn. En wat juist 
deze persoon belangrijk vindt om zich 
over druk te maken in de wijkraad. Dat 
ga ik in de wijkraad bespreken!

Wat vind je trouwens van het wijk-
blad?

Ik vind het geweldig. Het ziet er prach-
tig uit. De voorpagina is iedere keer 
weer verrassend! Eén foto, een serie 
foto’s… Ik leer zo nog anders kijken 
naar de wijk. Er staat veel in, voor 
elk wat wils. Knap hoor dat jullie er 
met elkaar zo’n levend blad van ma-
ken! En ik hoop dat we het blad ook 
steeds meer kunnen ‘gebruiken’ voor 
het onderwerp waar jullie al een rol 
in spelen. En waar we als Wijkraad de 
komende tijd nog meer mee bezig wil-
len gaan: verbinding. Mag ik hier een 
oproep doen?

Natuurlijk!

Dat is een mooi einde van dit interview 
Hermine. Dank je wel, veel succes met 
de wijkraad en in ben benieuwd naar 
de bijdragen van de leden aan het wijk-
blad!

Onnie Diederen
Marieke van Halen (fotografie)
Oude foto’s: archief

OPROEP   OPROEP   OPROEP

We zijn hier in Brakkenstein een klein eiland, een kleine gemeen-
schap. Het is zo belangrijk dat we elkaar kennen, dat we elkaar helpen, dat 

we samen leuke dingen doen!
Zijn er Brakkensteiners die hier een bijdrage aan willen leveren? Laat het ons weten!

wijkblad.brakkenstein@gmail.com; ter attentie van de wijkraad

<< Vervolg van pagina 45
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Belangrijke telefoonnummers 
Wijkblad Brakkenstein

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

straat 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
• BUUR - Wijkplaats & Eetcafé - 024 663 4659
• 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 voorzienin-
gen, 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
•  Wijkraad Brakkenstein, voorzitter Hermine Groenendaal, 

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

pleging 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

De dertiende Onverslaanbare, 
deel 2 het Licht 
Het nieuwe boek van Ida Visser uit Nijmegen is verschenen. 
Op vrijdag 22 september is het nieuwe boek ‘De dertiende 
Onverslaanbare, deel 2 het Licht’ van Ida Visser versche-
nen. Dit young adult boek wordt uitgegeven door Uitgeverij 
Boekscout YO!. 
Samenvatting 
April en haar vrienden zijn aan de dood ontsnapt door vanuit  
het Mirakel in het Donker te springen. Niemand had ver-
wacht  terecht te komen in het Licht, een plek bewoond door 
de  Alwetenden. De Alwetenden hebben hun eigen regels en 
de  komst van de Onverslaanbaren zorgt voor discussie. De 
twee  groepen moeten het eens zien te worden, maar er zijn 
slechte  mensen die verschrikkelijke dingen doen. En goede 
mensen  die verschrikkelijke dingen doen. Zowel Onver-
slaanbaren als  Alwetenden komen voor ethische dilemma’s 
te staan. Als er  lastige keuzes moeten worden gemaakt, 
lopen  vriendschappen en relaties gevaar. Het Mirakel was 
hierbij slechts kinderspel. 

Winterfair Brakkenstein 2017
Na het succes van vorig jaar organiseren wij op zondag 17 
december 2017, van 11u tot 15u, wederom een Winterfair in 
Brakkenstein.
Gezien de datum is het deze keer een fair in Kerstsfeer.
Dit jaar willen we het liefst kramen met nieuwe of eigen 
creaties. Mooi 2e hands is ook welkom maar daar hebben 
we maar een beperkt aantal kramen voor beschikbaar.
Kinderen kunnen  knutselen en zich laten schminken.
Kom op 17 december vooral gezellig een kijkje nemen 
in Parochiehuis Rooms Leven, aan de Heyendaalseweg.  
Entree is gratis!
U kunt ons ook volgen op facebook: Winterfair  Brakken-
stein
Contact: zomer-winterfair@hotmail.com
Namens de organisatie van Winterfair Brakkenstein,
Henny Stunnenberg
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BUUR in actie!
Sinds de zomer van dit jaar zijn er in BUUR drie werkgroe-
pen actief. 
Samen Leuke Dingen Doen zorgt voor een divers en leuk 
activiteitenprogramma, voor jong en oud. Zie de oproep elk-
ders in dit blad.
De Groene Vingers zorgen dat de tuin er mooi bij ligt en 
organiseren allerlei activiteiten in en rondom de tuin. 
Het BUURbedrijf ontwikkelt allerlei diensten voor jong en 
oud in de wijk, zoals een boodschappendienst, schoonmaak-
service en tuinwerk. 
De werkgroepleden komen één keer per maand bij elkaar 
om te vergaderen en met elkaar af te stemmen wat er gedaan 
is, te evalueren en te kijken wat er nog gedaan moet worden. 
De werkgroepen bestaan uit wijkbewoners en professionals. 
Vanaf nu willen we in ieder wijkbladeditie het woord (lees: 
de pen) geven aan een werkgroeplid die kan vertellen wat er 
is gebeurd en wat er nog op de planning staat voor de ko-
mende periode, in bijvoorbeeld het activiteitenprogramma 
van BUUR, in de tuin van BUUR of in de ontwikkeling van 
de diensten van BUUR.

Daarnaast peilden we de interesse om mee te doen in de tuin 
als vrijwilliger. We hebben een aantal namen opgeschreven 
van mensen die best wel iets willen bijdragen aan de ont-
wikkeling van de BUURtuin. 

Wat gaan we doen?
Op 27 oktober planten we gezamenlijk de bollen en dan 
maken we de namen van de pleintjes en de prijswinnaars 
bekend. De namen van het pad en de pleintjes komen op 
natuurlijk materiaal te staan. Houd u mijnbrakkenstein.nl in 
de gaten? Daarin kondigen wij aan hoe laat we de prijzen 
uitreiken en de bloembollen zullen planten. U bent van harte 
welkom om daarbij aanwezig te zijn. 

Hartelijke groet, namens Werkgroep Groene Vingers van 
BUUR
Henk Sikking

Werkgroep Groene Vingers

Wie zijn we?
Onze werkgroep bestaat uit Wil-
lem de Wijk, hij is de hovenier die 
de tuin van BUUR heeft aangelegd, 
Grete Visser, zij is bestuurslid van 
BUUR, Annelies de Wildt en Henk 
Sikking, zij zijn beide buurtbewo-
ners. Het is de bedoeling om de 
BUURtuin te ontwikkelen tot een 
leuke, bloeiende en levendige plek 
binnen BUUR en dus binnen onze 
wijk.

Wat hebben we gedaan?
Gedurende de afgelopen maand verrasten we de bewoners 
van De Brackehove met een zakje bloembollen om in de 
BUURtuin te planten. 
Ook gingen we van deur tot deur en vroegen de bewoners 
mee te doen aan een prijsvraag voor namen van de plein-
tjes (cirkels) in de tuin. De winnaars ontvangen een mooie 
prijs. Het pad in de BUURtuin heeft al een goeie naam: het 
Dick Hemels Pad. Hiermee memoreren we de kortgeleden 
overleden voorzitter van de VvE, tevens lid van bestuur van 
BUUR. 

Werkgroep Samen Leuke Dingen 
Doen van BUUR
organiseert een workshop Paper Power, een workshop waar-
in je als deelnemer je eigen producten van papier maakt, zo-
als envelopjes, doosjes of schriftjes. Jetty Vermeer, bewoon-
ster van De Brackehove en lid van de werkgroep Samen 
Leuke Dingen Doen, loopt al een tijdje met dit idee rond en 
hoort graag van u of u mee wilt doen in de workshop.
U kunt zich daarvoor aanmelden in BUUR, aan de bar, of 
via mail op: info@wondersteboven.nl. Bij minimaal 5 aan-
melding gaat de workshop door.

Els Berkhout, lid van de werkgroep Samen Leuke Din-
gen Doen van BUUR
roept alle boekenwurmen op om zich aan te melden voor 
een boek-en leesclub. Kent u het boekenpanel van De We-
reld Draait Door? Nou, zoiets dus, maar dan in een Brakken-
steins jasje. Vindt u het leuk om samen met Els boeken te 
lezen en daarover van gedachten en ideeën te wisselen met 
elkaar? Meld u dan aan voor de boek- en leesclub. Dat kan 
aan de bar bij het eetcafé of anders via
info@wondersteboven.nl.
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Kamerkoor Sotto Voce
zoekt tenoren! 
• Liefst voor vast, in ieder geval t/m januari in verband 

met een optreden. Bij dit optreden worden onder andere 
Franse en middeleeuwse chansons gezongen.

• We repeteren elke dinsdagavond in Joachim & Anna, 
Groesbeekseweg 327, Nijmegen. 

• Meer weten? Zie www.sottovoce.nl of mail 
info@sottovoce.nl

Senioren Schaak bij het Oud Bur-
ger Gasthuis
Elke donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur kunt u een 
gezellig potje schaken bij het Oud Burger Gasthuis op de 
hoek Archipelstraat en de Professor Cornelissenstraat. De 
contributie is laag. Bent u 55+, kom dan gerust eens kijken. 
Schaken houdt de geest jong! Wenst u meer informatie? Bel 
even met tel. 06-55816161 (Tino Adolfs) 

Jubileum pronkzitting

Wij nodigen wij u van harte uit voor onze jubileum pronkzitting 
vanwege ons 55-jarig bestaan.  U kunt zich aanmelden via het in-
schrijfformulier op www.platteknip.nl. 
Het belooft een bijzondere avond te worden!

Ivo Kruijssen
Secretaris C.V. de Platte Knip

Activiteiten KBO

Vrijdag 20 oktober:
Bloemenworkshop van 14 tot 16 uur in het Clubhuis. Kos-
ten 15 euro, te voldoen gelijk met opgave bij André Arts t/m 
12 oktober.
Vrijdag 27 oktober:
Jaarfeest van 14 tot 16 uur in Clubhuis. Geen kosten.
Vrijdag 17 november:
Kolpingzangers van 14 tot 16 uur in Clubhuis. Geen kosten.

Activiteiten bij Buur 

OKTOBER
29 Beers & Ballads

NOVEMBER
5 Taipan tournooi
12 Beers & Ballads
13 Syrisch buffet Omar
19 Buurtborrel 
24 Buur 1 jaar
26 Beers & Ballads
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Stip Zuid helpt mensen, kom jij 
Stip Zuid helpen?

Stip Zuid heeft sinds maart van dit jaar een tweede loca-
tie, namelijk in Wijkplaats Buur in Brakkenstein. Stips 
zijn er voor informatie en advies in de wijk. In een Stip 
kun je allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld over wonen, 
inkomen, formulieren, zorg en opvoeding. En je kunt er 
ook informatie krijgen over activiteiten en cursussen in 
de wijk. Stip Zuid is er voor Grootstal, Ha-
tert, Hatertse Hei en Brakkenstein. Zij kre-
gen in de eerste helft van 2017 maar liefst 
1353 vragen.

De Stip helpt veel mensen uit de wijk, maar 
kan nu zelf wat hulp gebruiken. De vaste groep 
van vrijwilligers is door allerlei omstandig-
heden (werk, studie, zorg) kleiner geworden. 
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers.

Vrijwilliger Informatie en Advies
We zoeken vrijwilligers die mensen willen 
helpen met hun vragen. Vind je het leuk om 
informatie en advies te geven bij praktische 
vragen? Hou je ervan om bewoners in contact 
brengen met elkaar of met hulp- en dienstver-
leners? Dan is de Stip misschien wel wat voor 
jou! Als Informatie en advies-medewerker zijn 
de volgende eigenschappen belangrijk: samen-
werkingsgericht, open houding, goed kunnen 
luisteren en kennen van je eigen grenzen. 

Buurtmaatjes
Voor veel vluchtelingen is het moeilijk om de 
weg te vinden in de samenleving. De Neder-
landse samenleving kan heel ingewikkeld zijn. 
De Stips hebben daarom een ‘buurtmaatjes-

project’. In dit project helpen vrijwilligers vluchtelingen in 
de wijk hun weg te vinden. Als buurtmaatje laat je de vluch-
teling kennismaken met activiteiten, verenigingen, instellin-
gen en buurtbewoners in de wijk. En al pratende kun je nog 
oefenen met Nederlands.  

Meer informatie
Voor beide vrijwilligersfuncties bieden we scholing, bege-
leiding en een leuk team. Wil je meer informatie of je aan-
melden? Neem dan contact op met de coördinator van Stip 
Zuid: Faysal Zouay. Mail naar fayszalzouay@stipnijmegen.
nl. Of kom langs als we open zijn: 

Stip Zuid is geopend op:
•  Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 11:00 

tot 15:00 uur in het Hart van Hatert,  Couwenbergstraat 
14, Nijmegen

•  Dinsdag van 10:00 tot 12:30 uur in Wijkplaats Buur, 
Deken Hensburchstraat 2, Nijmegen.
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van Brenk

van Peltlaan 197 
6533 ZE  Nijmegen 
Tel. (024) 356 79 53
www.cafetariavanbrenk.nl

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag 12.00 - 22:00
woensdag 12:00 - 22:00
donderdag 12:00 - 22:00
vrijdag 12:00 - 22:00
zaterdag 12:00 - 22:00
zondag 14:00 - 22:00

      like ons op facebook


