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Verbinden
Inwoners van Brakkenstein informeren over wat er allemaal in hun wijk gebeurt. Verbinding tot stand brengen. Dat is de bedoeling van ons Wijkblad. Wij
proberen dat zo te doen, dat mensen met elkaar in contact kunnen komen. Echt
contact maken met elkaar, of dat nu in een hele korte of een in langere ontmoeting gebeurt, is toch bijna het mooiste wat er is!
Rogier vertelt prachtig over hoe je, door elkaar
verhalen te vertellen, met elkaar in contact komt.
Verhalen vertellen ‘verbindt’.
Wijkplaats Buur is stappen aan het zetten om een
echt ‘buur’ te worden in onze wijk. In dit nummer
meer hierover.
En bekijk ook de door een aantal mensen in eerdere
nummers gemiste ‘agenda’. Mogelijkheden te over
om in actie te komen en elkaar te ontmoeten.
En: geniet van de ‘Wondere Wijk’! Prachtig toch, hoe jong en oud elkaar ontmoeten in de sport.
Fijne zomer! Met veel verbindingen!
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.
Te Koop:
Suzuki Wagon R+1.3 L. Uitvoering: zilvergrijs-metallic. Extra pakketten: + Season + Special
+ Airco + Radio/CD-speler + lichtmetalen velgen + stuurbekrachtiging + elektrische bediening
van deuren en ramen. Bouwjaar 2003, slechts (!!!) 41.000 km gelopen plus 6 airbags APK =
tot 27-02-2017. Info: 06 - 23 92 85 95
Gezocht:
Een benedenwoning of een deel van een bedrijfspand.
Wij zoeken een “woonkamer”, slaapkamer en buiten speelruimte. Hier willen we kleinschalige
antroposofische opvang bieden aan 6 kindjes per dag. 06 - 38785574.
Gezocht:
KWF Brakkenstein zoekt collectanten!
Voor de week van 5 tm 10 september zijn wij nog op zoek naar collectanten. Het vraagt ongeveer 2 uur. Info of aanmelden bij : mieke.cornelissen@gmail.com of carlavandruten@live.nl
Opsporing verzocht: in het pand hoek Houtlaan/Kanunnik van Osstraat hebben in het verleden diverse bakkers gezeten. Teruggaand in de tijd o.a. de Bie, Schenk, van de Velde en daarvoor Th. Adolfs. De zoon van Theo Adolfs, Henk, inmiddels 86 jaar en woonachtig in Malden,
is op zoek naar een grote ingelijste foto die daar heel lang in de winkel heeft gehangen. Mocht
u enig idee hebben over deze foto dan horen wij dat graag! ( de redactie)
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WONDERE WIJK

In het project WONDERE WIJK zijn 10 ouderen (70+) met tien kinderen uit groep zeven en acht van de bassischool op pad gegaan in de wijk Brakkenstein. Zij hebben elkaar hun lievelingsplek in de wijk laten zien en daar
uitgebreid met elkaar over gesproken. Waarom is het daar fijn en wat zijn hun mooie herinneringen. Fotograaf
Gerard Verschooten legde de ontmoetingen vast in prachtige foto’s. Deze foto’s rouleerden tussen 26 november
2014 en 4 februari 2015 in een bijzondere expositie op vijf locaties in de wijk.
Melanie Rekers

Sport verbindt
De najaarszon schijnt een warm licht
op de tribune van voetbalvereniging
Brakkenstein. Arnold, (83) luistert
aandachtig naar Siem (11): ‘Hier, bij de
voetbalclub, voel ik mij fijn. Ik voetbal
erg graag en ik zit in een leuk team.
Ik ben hier wel drie keer in de week.
Ik heb altijd wel een gesprekje met iemand. Dat kan met iedereen zijn, want
iedereen hier vindt voetbal leuk en dus
praten we er graag over.’ Arnold knikt.
Ja, dat gevoel kent hij. Voetbal is ook

zijn passie. Al vanaf zijn jeugd speelt
hij voetbal. Hij was ook trainer, onder
andere bij de F-jes, en later bij het eerste van Brakkenstein. ‘Ik heb ook een
trainerscursus gedaan, want als je het
doet, moet je het goed doen!’
Vanaf de voetbalclub is het een klein
eindje naar de tennisvereniging, de lievelingsplek van Arnold. Arnold stond
aan de wieg van Tennisvereniging
Brakkenstein. Hij speelde 39 jaar bij
de vereniging en als onderhoudsman
heeft hij zelfs de baan gelegd en de
hekken eromheen gebouwd. ‘Ik kan je
nog steeds uitleggen hoe dit is vast ge-

maakt’, vertelt hij Siem, terwijl hij het
hek vastpakt en naar de bevestigingsschroeven kijkt. Zijn ogen glimmen.
Een mooie tijd was dat….
Eigenlijk lijkt het dubbelspel in tennis
wel wat op voetbal, bedenkt Arnold.
Hij tuurt over de tennisbanen. Dan vervolgt hij: ‘Je bent een team en je moet
het samen doen. Dat betekent dat je jezelf en de ander, en elkaars talent goed
moet kennen. Alleen zo kun je winnen.’ Dat herkent Siem. Als hij Koen,
zijn vriend, ziet rennen, geeft hij de bal
diep. Zo wil Koen het graag. Arnold
lacht en knikt: ‘Ja, mooi is dat.’
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Het kan verkeren (3)
Zeg buurman, wat is eigenlijk de grootste club van Brakkenstein? De voetbalclub natuurlijk, de RKSV Brakkenstein, geel-zwart, de Kanaries, 760 leden per 1 januari en
dan komt er een hele tijd niks. Oh, nou ik heb laatst anders
een mevrouw horen zeggen dat de hockeyclub de grootste
is. De hockeyclub? We hebben hier helemaal geen hockeyclub, man! Jawel, ze zei MHCB of zoiets, die schijnen
bij het spoor te spelen. Oh, die, maar dat wil je toch zeker
geen Brakkensteinse club noemen! Alleen die naam al!
Hebben ze iets te verbergen soms? Die zijn van de overkant aan komen waaien, bij het spoor blijven hangen, dan
kunnen ze weer snel weg. Die zijn net zo Brakkensteins
als die studentenhardloopclubs van de universiteit of al
die sportclubs die daar aan de Kwekerijweg spelen. Die
mevrouw komt zelf zeker ook van buiten? Oh, dat weet ik
niet, maar als je het precies bekijkt dan liggen die hockeyvelden wel aan deze kant van de spoorlijn. Ja, en wat dan
nog? Er komt heel wat meer bij kijken om je een Brakkensteinse club te mogen noemen, dat snap je toch zeker
wel? Wortels in het verledens, binding, dan praten we
verder. Heb je ooit een hockeyer bij de Muts gezien? Nou
ik niet, die hockeyers komen overal vandaan behalve uit
Brakkenstein! Nou ja, er zullen best wat Brakkensteiners
bij dat hockeyclubje zitten, maar dat maakt het nog echt
geen Brakkensteinse club hoor. Ze zitten niet voor niks
aan de rand! Ja, maar die voetbalclub van jou zit anders
ook aan de rand daar bij dat waterwinbos. Ja, wacht even,
die rand is wel veel meer Brakkensteins dan die rand bij
het spoor, buurman! Tegenover de voetbalvelden zitten
een bejaardencentrum, de basisschool, de ouwe boerderij
van de paters en niet te vergeten het kerkhof met een lang
verleden, waarop echte Brakkensteiners liggen. Dichter
bij je roots kun je toch niet zitten, ofwel? Nee, daar moet
je nou niet mee aan komen zetten, dat red je niet. De ene
rand is de andere niet, al zou je willen. Vraag het de echte
Brakkensteiner maar. Kijk, het is niet simpel een kwestie
van lijntjes trekken en kadertjes maken. Als je bij die hockeyclub of bij die grote atletiekvereniging in het clubhuis
roept, dat je een Brakkensteinse club bent lachen ze je
allemaal uit! Het zijn geen Brakkensteinse clubs en dat
zullen ze ook nooit worden, daar is heel wat meer voor
nodig, vooral een verleden. Het is eigenlijk net als met
Nederlanders. Je hebt papieren Nederlanders, dat schijnen er ondertussen al 17 miljoen te zijn, maar je maakt
mij niet wijs dat die zich allemaal Nederlander voelen.
Zeg buurman, ik moet verder met schuren, ik ben de plinten aan het verven. Oh, doe je best en pas op de scherpe
randjes. Het kan verkeren.
Dwarskijker
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Bedrijvigheid in Brakkenstein
‘Op de winkel passen’ of ‘werk aan de winkel’?
Op de winkel passen. Wie kent die uitdrukkingen niet. Zoals bij veel
uitdrukkingen is ook hier meteen duidelijk waar het om gaat. Je ziet
een winkel voor je en in die winkel staat iemand die wacht totdat er
een klant verschijnt. Een aantal decennia geleden, was dit een vrij
normale bezigheid en ook afdoende. Je moest het wel heel bont maken om als winkelier geen boterham te kunnen verdienen.
Tegenwoordig is dat anders. Veel winkeliers hebben het moeilijker dan
ooit. Overal krimpt het aantal winkels en is er veel verborgen leed. Zo
was ik onlangs in Groenlo, een klein dorp in de Achterhoek waar Grolsch
oorspronkelijk vandaan komt. Ik zie grotendeels lege winkelstraten, het
is een trieste bedoening. Twintig jaar geleden kwam ik er ook regelmatig.
Toen bruiste de binnenstad nog!
Brakkenstein kun je een beetje vergelijken met een dorp als Groenlo. Ook
hier neemt het aantal winkels langzaam af. Attent stopt per 1 juli, voor
Bonaparte is helaas nog geen opvolger gevonden en de kans dat in het
pand van Jakobs een winkel komt, is erg klein. Een aantal winkeliers (niet
allemaal) en bewoners maakt zich zorgen over het dalend aantal winkels.
Met name de Heyendaalse weg krijgt klappen.
In april en mei heb ik in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan in
de wijk, onder de winkeliers. Is het allemaal zo zorgelijk als veel mensen
zeggen?
Ja en nee. Als je met zijn allen roept dat het niet goed gaat, dan zal het
ook niet goed gaan. Dus vind ik dat we daar mee moeten ophouden. Ja, er
zijn inderdaad minder gunstige ontwikkelingen. Maar daar horen, zoals
altijd, ook kansen bij.
Eén van de conclusies is dat het winkelgebied De Fest vrij stabiel is en op
dit moment geen acute aandacht nodig heeft. De Heyendaalse weg kent
wel de nodige ontwikkelingen en zwakke punten die aandacht behoeven.
Een klein, maar goed winkeliersaanbod is goed voor de wijk; het is belangrijk daar aandacht aan te schenken.
Het opleveren en bouwen van het nieuwe klooster en de school heeft
impact op de straat (veiligheid) en brengt kansen met zich mee. Kansen
zijn meer ‘traffic’ en meer samenwerkingsmogelijkheden met de winkeliers. Zolang de weg openblijft, komen de passanten er ook langs. Betere
parkeervoorzieningen zijn wenselijk en er is aandacht nodig voor ‘sluipparkeerders’ van het Radboud ziekenhuis en de Universiteit.
Naast infrastructurele ontwikkelingen verdient de straat wat mij betreft
ook aandacht voor wat betreft invulling en aankleding. Zo mist de straat
een goede koffie – en lunchlocatie. ‘Beleving’ wordt in onze samenleving
steeds belangrijker. Aandacht voor groen en bloemen in de straat doet
veel. Ook liggen er kansen ten aanzien van ‘social media’ en ‘events’.
Een aantal ondernemers heeft zelf ook goede ideeën. Wat weinig potentie
heeft, is een winkeliersvereniging. Ik denk dat we daar geen energie meer
in moeten stoppen.
Gesprekken met de wijk in de persoon van wijkmanager Ed van Dael
verlopen constructief. Het lijkt erop dat de gemeente wil meewerken. Er
kan een integraal plan gemaakt worden voor de Heyendaalse weg, waarin
zowel de infrastructuur als nieuwe ondernemersideeën worden opgenomen. En daar gaat De Fest ook weer plezier van hebben. Zo zijn we met
een beetje geluk straks allemaal blij met de huidige
ontwikkelingen. Klaar voor
de toekomst. Maar het gebeurt niet vanzelf.
Er is werk aan de winkel…
Binnenkort worden er nieuwe gesprekken/bijeenkomsten georganiseerd. Ik houd
jullie op de hoogte!
Koen Sieben
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Werken in een wijkteam
-Het Sociale Wijk Team ZuidHannie van der Meer was betrokken bij de
start van ons vernieuwde wijkblad. Daar
kwam ik haar tegen: een zeer betrokken en
tegelijkertijd rust uitstralende medewerker
van Tandem, de Nijmeegse welzijnsorganisatie. Hannie laat zien dat ze enthousiast is over
het wijkblad. Binnenkort gaat Hannie meehelpen met het verder invullen van de wijkwebsite. Over wat er in staat en hoe het er
uitziet. Ze heeft wel een opmerking, een suggestie, die ze gehoord heeft tijdens haar bezoek aan ‘Breiclub Van Wanten’. Daar werd
een agenda gemist. Wat gebeurt er zoal door
de week in Brakkenstein, beschreven in een
overzichtje. Dat zou nog handig zijn. Ik leg
uit dat we trappelen om te horen wat er zoal
door de week gebeurt. De ‘wijk’ laat nog niet
zo veel horen. Dus we maken een begin en hopen op aanvullingen!
Hannie werkt vanuit het Sociale Wijk
Team zuid. In de eerste 2 nummers van
het wijkblad heeft op de laatste pagina
een korte tekst gestaan over het ‘sociale wijkteam’. We lezen de tekst even
samen door.

In het SWT team Zuid, werken
mensen van verschillende zorgen welzijnsorganisaties samen,
zoals de wijkverpleegkundige,
de opbouwwerker, de maatschappelijk werker, de WMOconsulent en de ouderenadviseur. Samen met bewoners in de
wijk zoekt het Sociaal Wijkteam
naar praktische oplossingen
voor vragen en problemen rond
ziekte en beperking, zelfstandig
wonen en voorzieningen. Contact telefonisch via het informatie en advies nummer 088 00 11
300, te bellen op maandag t/m
vrijdag van 9-12.30 en van 1316 uur.

‘Ja, dit is het wel zo ongeveer’, zegt
Hannie. ‘Mensen kunnen bellen met
het informatie en advies nummer, zoals in de tekst genoemd staat. Hebben
mensen dan bijvoorbeeld hulp nodig
met het invullen van een formulier dan
kan dat vaak meteen geregeld worden.
Hebben ze andere vragen, bijvoorbeeld over hun kind dat ADHD heeft,
dan kunnen ze bellen met het STIP. Bij
het STIP besluiten ze dan of de vraag
aan ons, het sociale wijkteam, voorgelegd wordt, of dat het STIP de vraag
zelf afhandelt. In het wijkteam werken
mensen met verschillende achtergronden, ervaring en kennis samen. Zij
werken allemaal bij verschillende organisaties. Er komen vragen bij het sociale wijkteam, via dat gemeentelijke
nummer, via het STIP, via de huisarts
of via de maatschappelijk werker van
de school. Het is de bedoeling dat zo
veel mogelijk vragen en problemen in
de directe omgeving van de mensen,
van de vragenstellers beantwoord en
opgelost worden. Wat ik in dit stukje
nog mis, en dat is wel een wezenlijk
onderdeel van de werkwijze van het

Foto: Marieke van Halen
sociale wijkteam, is dat wij altijd kijken naar mogelijke oplossingen in de
buurt, in de omgeving van de mensen.’
Wat doe jij, Hannie, in dat team. Wat
is jouw rol?
‘Ik ben de opbouwwerker. Ik probeer
te kijken of het netwerk rondom de
vragensteller versterkt kan worden.
Een voorbeeld. Een moeder heeft het
zwaar omdat haar kind zo druk is. Ik
ga soms mee met het ‘keukentafelgesprek’ omdat ik probeer goed te kijken
wat er nog voor mogelijkheden, krachten zitten binnen of rondom het gezin.
Veel hulpverleners zijn erg gewend om
te denken in wat er niet goed gaat, in
de problemen die er zijn. Die moeder
kan geholpen zijn, wat ontlast worden,
doordat haar kind een uurtje per dag
bij het zoontje van de buurvrouw kan
spelen. Of ik ken in de wijk nog een
moeder met een druk kind en ik weet
dat die moeder best met een andere
moeder zou willen praten, haar zorgen
zou willen delen. Nou, dan breng ik die
twee met elkaar in contact.’
vervolg op pagina 6 >>>
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Dat klinkt mooi, Hannie. Werkt dat
echt zo?
‘Ja, dat werkt zeker zo. Niet altijd natuurlijk, maar zoiets moet ook tijd hebben om te kunnen groeien. Het sociale
wijkteam bestaat pas anderhalf jaar. We
proberen ook zaken preventief of collectief aan te pakken. Ik hoor een hoop,
van allerlei mensen en zo kan ik soms
de een aan de ander koppelen. Nog een
voorbeeld: iemand die weinig te doen
heeft, vindt het leuk om in de tuin te
werken. Ik meld hem dan dat in Buur
(de oude Kanunnik) een tuingroep bestaat. Vervolgens helpt hij mee met het
werken in de tuin van Buur. ‘

last hebben van COPD. Er was veel
aanbod, alleen de mensen kwamen
niet naar dat aanbod toe. Ik dacht toen:
vraag de mensen nou zelf waar ze dan
wel behoefte aan hebben. Daar zijn we
nu mee bezig. We zijn de mensen langs
gegaan en hebben ze gevraagd waar ze
behoefte aan hebben. Wat dat oplevert
voor Brakkenstein: daar zal ik nog op
terugkomen in dit wijkblad!
Op dit moment doet Carlijn Groeneveld onderzoek naar tieners in Brakkenstein. Hoeveel jongeren zijn er, wat
willen ze, kun je oud en jong aan elkaar koppelen? Het zou toch prachtig
zijn als deze jongeren bijvoorbeeld de
ouderen in de wijk kunnen helpen met
hun pc of smartphone!’

Tsjonge, dat preventieve en collectieve klinkt ambitieus. Heb je daar
een voorbeeld van dat gaat over onze
wijk?
‘Niet uit Brakkenstein, maar wel uit
Grootstal. Daar zijn veel mensen die

Kunnen mensen jou ook bellen als ze
iets zien in de wijk waar ze zich zorgen
over maken? Bijvoorbeeld iemand die
eenzaam is?
‘Ja dat kan zeker! Ik kan niet beloven dat ik zelf overal een antwoord

Wijkblad Brakkenstein
op heb. Ik kan wel beloven dat ik altijd mijn uiterste best zal doen om een
antwoord of een oplossing te vinden.
Ik ben bereikbaar op telefoonnummer
0645580054.’
Hannie, dank je wel voor je antwoorden. Ik hoop je regelmatig in onze wijk
te blijven zien!
Onnie Diederen

BRAKKENSTEINSE RAAMKUNST

door Theo Stuart
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Wijkwebsite “mijnnijmegenzuid”, wat is dat en waar komt het idee vandaan?
In Nijmegen Oost is Eric Hendriks in 2006 met het idee begonnen, het ‘mijn buurtje concept’. Een wijkwebsite in
nauwe samenwerking met het wijkblad aldaar. Het is een ontmoetingsplek op internet, een soort dorpsplein, een
online communicatieplatform. Online betekent op internet. In Nijmegen is dit idee door de meeste wijken en de gemeente opgepakt en verder ontwikkeld.
Hoe ging dat bij ons in de buurt en hoe kom je op die
website?
Sinds 2011 kent Nijmegen-Zuid een website. De URL, zeg
maar het internetadres, is www.mijnnijmegenzuid.nl. Het is
bestemd voor de vier wijken van stadsdeel Nijmegen-Zuid,
Hatert, Hatertse Hei, Grootstal en Brakkenstein.
Rogier Teerenstra was de buurtverbinder voor de vier wijken en beheerde namens de wijken -in Brakkenstein in overleg met de wijkraad- de website. De gemeente betaalde via
de vereniging van buurtverbinders de kosten van mijnnijmegenzuid.nl. Omdat de vereniging van buurtverbinders is
opgeheven moeten wijken nu zelf de benodigde, jaarlijkse
subsidie aanvragen. Hiervoor is het nodig dat de wijk zelf
met initiatieven komt, voor een buurtverbinder zorgt en een
plan van aanpak opstelt.

Korte uitleg aan de hand van twee afbeeldingen
Ga naar internet en typ mijnnijmegenzuid.nl, dan zie je onderstaande afbeelding.

Hoe werkt het in de praktijk?
Iedereen uit de wijk of de buurt kan zijn informatie hier
plaatsen. Je kunt iets verkopen, je kunt melden dat je iets
bent verloren, dat je iets kwijt wilt, als je een activiteit wilt
ondernemen, als je iemand wilt helpen of hulp nodig hebt.
Om iets te plaatsen moet je je wel eerst aanmelden als buurtbewoner. Je kunt ook alleen kijken zonder je aan te melden
bijvoorbeeld als je wilt zien wat er te doen is.

De foto bovenaan de pagina wisselt om de paar seconden.
Het zijn foto’s van de vier aangesloten wijken. In de regel
die begint met Home zie je Brakkenstein.
Ga je daarnaartoe dan zie je drie mogelijkheden:
1. Over Brakkenstein, hier vind je algemene informatie
van de gemeente over Brakkenstein.
2. Wijkraad Brakkenstein, hier kun je o.a. lezen wie in de
wijkraad zitten en hoe je de wijkraad kunt bereiken.
3. Wijkblad Brakkenstein, hier vind je informatie over de
redactie en kun je de verschillende nummers van ons
wijkblad online lezen.

Werkt zo’n buurtsite eigenlijk wel? Hoe bemind is de
huidige website?
In Nijmegen Oost is 30 % van de inwoners ingeschreven. In
Brakkenstein nog geen 1 %. Veel mensen die ik spreek kennen de website niet en de mensen die het wel kennen, vinden het geen handige website onder andere omdat het niet
duidelijk is waar informatie uit Brakkenstein staat. In het
afgelopen jaar is hier al enige vooruitgang in geboekt, maar
voorlopig is de gedachte nog “onbekend maakt onbemind”.
Hoe gaat het verder in Brakkenstein en de andere wijken?
Voor het komend jaar, juni 2016 - juni 2017, is in Brakkenstein een werkgroep opgericht die de website nieuw
leven wil inblazen, wil zorgen voor een duidelijker “Brakkenstein” gehalte en voor veel meer ingeschreven bewoners
en meer inhoud. De wijkraad en het wijkblad hebben een
subsidieaanvraag mede ondertekend. Hierdoor kan de website ‘in de lucht blijven’. De verwachting is dat de gemeente
positief zal reageren. Het wijkblad zal in de komende nummers steeds aandacht besteden aan de voortgang van de
werkgroep en de wijkwebsite.

Afbeelding 2
Inschrijven en wat vind je bij Meer

Als je je wilt inschrijven, klik je op dat scherm en dan vul
je je naam en adres in, je e-mail-adres en een wachtwoord.
Vervolg op pagina 9 >>>
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www.bloembinderij-heijendael.nl

Voor mooie bloemen,
al 35 jaar staan wij voor u klaar!

Bloembinderij Heijendael
Heijendaalseweg 215
6525 SG Nijmegen
024 355 30 73
info@bloembinderij-heijendael.nl

De vertrouwde naam in uitvaartzorg

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.

Groesbeekseweg 424 | Nijmegen |

w w w. k k . n l

| (024) 323 44 44
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Als je ingeschreven staat ontvang je
regelmatig (de frequentie kun je zelf
aangeven) mails als er een bericht op
de site verschenen is. Als je ingeschreven bent kun je zelf ook berichten
plaatsen op de wijkwebsite.
Bij meer, in de oranje balk, zie je bovenaan buurtbewoners staan. Als je
daarop klikt, zie je lijsten met namen
op alfabetische volgorde van de voornaam.

Je ziet als je daarop klikt geen adresgegevens en geen e-mailadres, pas als
je een contactverzoek indient, door
dat knopje aan te klikken, wordt het emailadres zichtbaar en kun je contact
leggen.
Wie zitten er in de werkgroep wijkwebsite Brakkenstein en is er ruimte
voor deelname?
Rogier Teerenstra, ex-wijkverbinder,
om de werkgroep op weg te helpen, te
zorgen voor kennisoverdracht. Annelies de Wildt, lid wijkraad; Ron Reef-
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man, redactie wijkblad Brakkenstein;
Henk Sikking, lid wijkraad en redactie wijkblad Brakkenstein; Hannie van
der Meer, Sociaal wijkteam NijmegenZuid. We zoeken nog twee deelnemers: een jong (jonger dan 20) mens
en en een ouder mens, 70 plus, mensen
die het leuk vinden om digitaal voor en
binnen de wijk actief te zijn.
Wilt u meedoen, hebt u vragen of opmerkingen of suggesties? Graag een
berichtje sturen naar de werkgroep via
henksikking@hotmail.com .

Sjoerd Sikking
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Park Brakkenstein
Als inwoner van Brakkenstein ben je
rijk. Rijk omdat je in de directe nabijheid van een eeuwenoud park woont.
Een park dat rond 1750 (!) werd aangelegd. Een zekere Adam Jacob Smits,
burgemeester van Nijmegen, koopt in
1734 landgoed Heyendaal en laat sterrenbossen aanleggen. Het park zoals
we dat nu kennen was één van deze
sterrenbossen. Op een kaart uit 1758

zien we duidelijk de omvang van het
park met haar stervormige padenstructuur. Een aantal van deze paden liggen
er nog steeds. Kenmerk van een sterrenbos is dat vanuit alle windstreken
lanen lopen (meestal acht) naar een
centraal punt, vaak een heuvel of een
kuil. Deze vorm van aanleg was voornamelijk bedoeld om de jacht op wild
te vereenvoudigen. Het struweel tussen

Wijkblad Brakkenstein
de lanen bood dekking aan het jachtwild. Vervolgens werd door drijvers
het wild de lanen opgejaagd en konden
jagers vanuit de kuil een en ander op
de korrel nemen. Niet onlogisch is de
benaming van de studentenflats grenzend aan het park: “Sterrenbosch”.
Wie denkt daar nu nog aan, nippend
aan een drankje, gezeten in het gras
onder de statige beuken tijdens de
Music Meeting. Dit park is ooit ten
behoeve van de jacht gerealiseerd, en
was slechts voorbehouden aan welgestelde lieden.
Door de verschillende eigenaren is het
park nogal veranderd. Een oud landhuis werd rond 1863 afgebroken en
twee jaar later vervangen door de witte
villa, nu restaurant Beau. De overige
bouwwerken zoals de stalhouderij,
het koetshuis, de tuinmanswoning, de
waterput (geen echte) en de toegangspoorten verschenen door toedoen van
Victor Jurgens, fervent paardenliefhebber, die het landgoed kocht in 1916.
Tijdens de jaren dertig is het park op de
schop genomen door Samuel Voorhoeve, een landschapsarchitect uit Ooster-
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beek en omgevormd naar landschapsstijl. Open ruimten werden gecreëerd
door middel van weides met daarin
solitaire boomgroepen. De sterrenstructuur werd enigszins doorbroken
door de aanleg van gebogen paden die
de reeds bestaande lanen met elkaar
verbond. Daarmee werd de functie van
jachtbos verlaten. De noord-zuid as
van de oorspronkelijke padenstructuur
was bewust aangelegd als zichtas richting St.Stevenstoren. Deze was toen
nog zichtbaar, uittorenend boven de
stadswallen.
De oudste sterrenbossen waren klein
van omvang, vanwege het beperkte
bereik der wapens. Later aangelegde
sterrenbossen werden omvangrijker
omdat door verbeterd schiettuig de
schootsafstand groter werd.
In 1941 kwam er een einde aan het
privébezit. Vanaf die tijd maakte het
Canisius-Wilhelminaziekenhuis gebruik van de villa om er een kliniek
voor neurologie te vestigen, alwaar
onder andere Dr. Prick werkzaam was.
In 1968 werd de villa restaurant en het
landgoed openbaar toegankelijk. Eind
jaren zestig richtte de universiteit een
botanische tuin in op het zuidoostelijke deel, momenteel beheerd door de

stichting Hortus Arcadië. Tijdens de
jaren negentig vonden nog hippische
concoursen plaats op twee dressuurbanen, die inmiddels allang weer vervangen zijn door grasland.
Vanwege de historische aanleg en de
lange geschiedenis is het park zowel
gemeentelijk als rijksmonument.
Bijzonder zijn de zeer oude beuken
in het park. Zij staan nabij de zuid en
west ingang van de botanische tuin en
worden geschat ruim 250 jaar oud te
zijn. Daarmee zijn ze waarschijnlijk
de oudste bomen in Nijmegen. Overigens komen we in de lanen beuken van
verschillende leeftijd tegen. Deze vervangen de weggevallen exemplaren en
houden zodoende de lanenstructuur in
stand. Overige opvallende boomsoorten zijn de tulpenboom, de mammoetboom, de rode beuk en de wintereik.
Natuurlijk vinden vogels in het park
vele geschikte broedplaatsen in boomholten, struweel en nestkasten (botanische tuin). Je vindt er onder andere de
bosuil, de grote bonte specht, mezensoorten, de boomklever en de zwartkop. Maar vooral de kauwen vechten
elkaar in het voorjaar de tent uit om een
nestplaats in een oude beuk te bemachtigen. Het moeras in de botanische tuin
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wordt tijdens winter en voorjaar incidenteel bezocht door de ijsvogel en de
grote gele kwikstaart. Met warm weer
kun je zonnende schildpadden aantreffen. Zomeravonden zijn geschikt om
vleermuizen te spotten, terwijl ze jagen
op insecten boven de weides en langs
de lanen. Natuurlijk blijft een ontmoeting met een eekhoorn altijd leuk.
Tot besluit een citaat van Henk van
Houtum, geciteerd uit het laatste deel
van zijn artikel gevonden in de Gelderlander van 11 juni: “Park Brakkenstein
overleeft festivalitis wel weer”.
“Het kan verkeren voor het oude park.
Van privé-landgoed, naar publiek domein, naar periodiek afgesloten pretpark. Maar het zal Park Brakkenstein
zijn tijd wel duren. Het heeft al een
karavaan aan eigenaren en gebruikers
voorbij zien trekken. Park Brakkenstein laat zich niet vangen. Het was al
een droomwereld. Zonder tickets. Met
een natuurlijke verleiding. Iedere nieuwe lente, een ander geluid. En zonder
geluidsboxen.”
Fraai verwoord, Henk, en helemaal
waar.
Freek Snel
Foto’s: Marieke van Halen
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Gezond met T’ai Chi

T’ai Chi als geneesheer bij een ongelukje
Huiskamer bezaaid met plinten en
kastdeurtjes. Gootsteen verstopt. Alle
lades eruit. We moeten bij de afvoer.
Met zware la vol bestek, struikel ik
over een 3 meter lange plint. Had
hem gewoon niet gezien. Weet dat ik
ga vallen…. Werp tijdens de val gauw
de la op een tafeltje. Knal vervolgens
met ribben op de houten leuning van
stoel. Au. Pijn. Weg lucht.
Ken je dat? Met je fiets tegen de
vlakte gaan en dan in de val de bel in
je ribben krijgen? Of met je ribben
op een bouwwerk van je kinderen
vallen? Gedaan is het met lachen,
hoesten en niezen. Met een beetje
pech stop je bijna met ademhalen.

Tot zover de ellende die een beoefenaar van T’ai Chi eigenlijk niet zou mogen overkomen. Wees met volle aandacht bij wat je doet en waar je loopt!
Ja, ja, dat klinkt goed, maar dat lukt ook mij niet altijd! Op zo’n crisismoment
maak ik dankbaar gebruik van alle goeds dat de T’ai Chi te bieden heeft. Hoe ik
dat doe? Dat kun je hieronder lezen.
Voel ik me afgesneden van mijn ademhaling? Zit de pijn links? Ik adem dan
rechts. Wat gebeurt er dan? Met de tussenrib- en de borstspieren maak ik mijn
borstkas groter. Daardoor geef ik mijn longen meer ruimte. Er ontstaat onderdruk
en zo lopen mijn longen vol. Mijn linker borstkas kan ik onafhankelijk van de
rechter uitzetten en inkrimpen. Dat geldt natuurlijk ook voor mijn rechter borstkas. Daar zit ‘m de clou. Pijn in mijn rechterborst? Adem links! Of andersom.
Zo kan ik en iedereen, benauwdheid en paniek overwinnen. Het is belangrijk zo
veel mogelijk te ontspannen. Tegelijkertijd ga ik op onderzoek uit. Waar zit de
pijn precies? Welke rib of ribben zijn gekneusd? Let op: als dieper ademhalen
aan de gewonde kant niet meer gaat, kunnen de ribben gebroken zijn. Wat kan
ik nog wel en wat absoluut niet? Wanneer ga ik door de grond en wanneer niet?
Er is een hoop wat ik nog wel kan. Zo nodig neem ik voor het slapen gaan een
pilletje ibrofen.
De volgende morgen voel ik me weer een stuk beter. Ik ga het bos in voor de
wekelijkse workshop t’ai chi plus (cardio en spiertraining). Ik trotseer het restpijntje en ik ga er ‘doorheen’. Daarna is het wonder voor 90% geschied. Vraag
me niet hoe het precies werkt, maar ik ben bevrijd van de toch wel flinke beperkingen die de dag ervoor speelden...
Willem Kienhuis

Wil je ook kennis maken met het vele goeds dat T’ai Chi te bieden heeft?
Welkom!
Wanneer:
Waar: 		

Iedere woensdagochtend van 9:15 uur tot 10:45 uur
Heumensoord, kruising Heijendaalseweg/Scheidingsweg
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Ik wil nadenken en praten over mijn levenseinde

Beste bewoners van Brakkenstein
Mij is gevraagd een stukje te schrijven over een onderwerp wat me na aan
het hart ligt. Ik doe dat graag, maar het onderwerp kan wel wat zwaar overkomen. Toch vind ik het belangrijk dat het besproken wordt, want dood
gaan we allemaal. Iedereen vindt het moeilijk om erover te praten.
Herinnert u zich nog de indringende
documentaire begin februari dit jaar
van de “Huppakee euthanasie”? Hierin was te zien hoe er op Mevrouw
Goudriaan, dement, euthanasie werd
gepleegd door een arts van de Levenseindekliniek. Het ene moment reed ze
nog met haar auto door Friesland en
zat ze op de tribune in Thialf. Het volgende moment kreeg ze een spuitje en
stierf. En dat allemaal, zo leek het in
de reportage, omdat ze steeds zei dat

ze “huppakee” wilde. Volgens de arts
en haar man betekende “huppakee” dat
mevrouw Goudriaan dood wilde. Dat
ze niet het woord ‘dood’ gebruikte lag
aan haar ziekte; dat wisten de betrokkenen zeker.
De discussie die in de media losbarstte
hield nog maanden aan. Dat geeft goed
weer wat voor een actueel onderwerp
het is, het levenseinde. Steeds meer
mensen denken hier bewust en goed
over na en hebben daar ideeën over.
Ik denk dat
dat heel belangrijk is,
dat men nadenkt over
de wensen
rondom het
levenseinde.
En ook over
de wensen
met betrekking tot wel
of niet reanimeren en
over het wel
of niet meer
naar
het
ziekenhuis
gaan voor
eventuele
behandelingen vanaf
een bepaalde leeftijd.
Denken en
praten over
doodgaan
is niet makkelijk. Voor
uzelf, voor
de mensen

om u heen en ook voor uw huisarts is
het vaak een moeilijk onderwerp om
over te beginnen.
Toch is het belangrijk om uw mening
en wensen tijdig te bespreken, wellicht
om te beginnen met uw dierbaren en
later met uw huisarts. Zo kunt u bijvoorbeeld praten over welke behandelingen u wel en niet wilt. Het kan ook
zijn dat u wilt weten wat uw huisarts
vindt van euthanasie of palliatieve sedatie.
Er zijn veel onduidelijkheden over
wilsverklaringen. Veel mensen denken
dat alles geregeld is, zolang de familie
en/of huisarts maar weet dat het leven
niet meer hoeft bij ernstige ziektes zoals kanker of dementie. Dit is helaas
in de praktijk niet zo. Het is belangrijk dat u uw wensen goed op papier
schrijft, bespreekt met uw familie en
huisarts en er ook jaarlijks op terug
komt bij hen, zodat duidelijk is dat uw
wens nog steeds actueel is.
Veel informatie kunt u terugvinden op
een hele duidelijke website, namelijk
www.thuisarts.nl. Als u daar als zoekterm “levenseinde” invult dan ziet u
een schat aan duidelijk omschreven
informatie. Zoals tips over het bespreekbaar maken van uw wensen bij
uw familie of huisarts, informatie over
waar een wilsbeschikking aan moet
voldoen. Ook is er duidelijke informatie te vinden over euthanasie en palliatieve sedatie, onderwerpen die vaak
veel vragen opwerpen.
Hoe de laatste weken of maanden van
uw leven eruit gaan zien is moeilijk te
voorspellen. Maar probeer er toch over
te praten met uw familie, uw vrienden
en met uw huisarts. Het helpt u om duidelijk te maken wat u misschien in die
laatste periode zou willen. Het geeft
rust als u weet dat uw arts en uw familie uw wensen en grenzen kennen.
Paul Pulles, huisarts
Foto: Marieke van Halen

Mocht u verder willen praten over dit onderwerp neemt
u dan contact op met uw eigen huisarts!

K
14		

Wijkblad Brakkenstein

Deze rubriek komt tot stand in samenwerking met Kunstmagazijn.

UN

Freddy Rikken (1952) is freelance persfotograaf voor onder meer NRC Handelsblad en de uitgeverij de Bezige Bij.
Hij is vooral bekend van de foto achterop de eerste druk van de succesvolle
debuutroman “De Wetten” van Connie
Palmen. Daarnaast is zijn briefwisseling met de dichteres Anneke Brassinga uitgegeven onder de titel “Tussen
vijf en twaalf” (2005). Ook maakte hij
foto’s bij Brassinga’s dichtbundel Timiditeiten (2003). Nu gebeurt dus het
omgekeerde! Verder publiceerde hij
onder andere in 1990 het fotoboek Oeververbindingen (Crossing Dutch Waters) en in 1994 Stille Surveillance.

ST

Freddy Rikken

Verbogen tijd

De neersuizende zeppelin splijt de lucht
afweergeschut torent gelovig omhoog
Hier lijkt geen plaats meer voor genade
De tijd verijdelt een vlammende dood

Daar zie ik plots mijn moeder van nog maar 18
Op 22 februari 1944 weggedoken in een aanrechtkastje
Even later zwalkend door de brandende benedenstad
Dankzij een geallieerd tapijt met Whole Lotta Love
Het luchtschip zweeft plots weer vredig verder
torenspitsen wijzen hem de juiste kruisweg
terug naar zijn plek in de vervlogen tijd
een vlammende dood wordt zijn Stairway To Heaven
Dos Olifant, 23 juni 2016
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~advertenties~
gedurfd, lekker, gezellig, gevarieerd, vers...

gewoon goed!

VURRUKKULLUK

Nieuwe verassende voorjaarskaart!

Kom genieten op ons knusse terras met een frisse Spaanse Cava van een vurrukkullukku
fruits de mère. Kijk voor een impressie op onze site.

Tot ziens, Frank en Sandra Wolf
Reserveren via 024-3882434
of www.vurrukkulluk.nl
Heyendaalseweg 243 - Nijmegen (Brakkenstein)

Ziekerstraat 124 Nijmegen | 024 3229185

Heyendaalseweg 217 Nijmegen | 024 3500570

Winkelcentrum Dukenburg Nijmegen | 0243440194

bij ons verkrijgbaar

Maasburg 3, 5431 BR Cuijk | 0485 311056

www.strik-patisserie.nl

Wijkblad Brakkenstein
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Bedrijvigheid in Brakkenstein

Meer nieuws over
het pand van Jacobs

Het pand van Jacobs aan de Heijendaalseweg 216-218 is op 19 mei jl.
onderhands verkocht. Aanvankelijk
zou het pand op 14 april jl. geveild
worden, maar dat ging toen op het
laatste moment niet door. De overdracht heeft tot op heden ( 30 juni)
echter nog niet plaatsgevonden, het
pand staat nog steeds op naam van
de oude eigenaars. Voor degenen die
nog eens willen zien hoe het er van
binnen uitzag geven we de volgende link: https://www.bog-auctions.
com/auction/lot/3686/5549 (mocht
de link inmiddels verwijderd zijn,
excuus!)
LAATSTE NIEUWS: uit betrouwbare bron heb ik tijdens de drukbezochte afscheidsreceptie van de familie Pijfers vernomen, dat er in het
pand van Jacobs winkelunits komen
en dat de bovenverdieping weer bewoond zal worden. De winkel van
Jacobs werd gesloten in februari
2010 (!).
Tino Adolfs

Jaarlijkse Mestactie
Scouting Brakkenstein

Dit jaar zal door de scouting Brakkenstein al weer voor de 30ste keer
de jaarlijkse mestactie georganiseerd
worden. Na ontvangst van onze gele
flyer in uw brievenbus omstreeks 9
september a.s. kunt u volledig digitaal
uw bestelling ingeven via de website:
www.mestactie.nl
Wij staan al jaren lang garant voor een
zeer hoge kwaliteit mest. Het is droge,
korrelige koemest die gemakkelijk te
verwerken is. De mestactie van Scouting Brakkenstein vindt dit jaar plaats
op 7 en 8 oktober a.s.
Prijzen 2016:
• €4,50 per kruiwagen
bij 1 t/m 5 kruiwagens
• €4,00 per kruiwagen
bij 6 t/m 9 kruiwagens
• €3,50 per kruiwagen
vanaf 10 kruiwagens
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Verhalen delen
Wie het menselijk bestaan wil delen, deelt
verhalen. Dat is de reden waarom ik het zo
inspirerend vind onderdeel uit te maken van
de redactie van dit wijkblad. Een wijkblad
draagt er namelijk aan bij dat een buurt het
eigen verhaal met de bewoners kan delen.
Een wijkblad verandert op die manier de
stenen muren tussen huizen in menselijke
gezichten, het maakt dat gesloten voordeuren toegangspoorten worden tot inspirerende levensgeschiedenissen. Niet langer
echoot op die manier enkel het geruis van
voorbijrazende auto’s door de buurt en vormen de straten slechts het podium voor stug
zwijgende voorbijgangers. Nu weerklinkt
ook het geritsel van de bladzijden van dit
blad tussen de huizen en glijden verwachtingsvolle blikken over de pagina’s, zodat de
mensen de rijke verhalen van hun wijk leren
kennen.
Een wijkblad illustreert dat we samen het
grotere verhaal van een wijk delen. Juist
dat verhaal is een belangrijke levensader
voor verbinding, naast de ontmoetingsplekken in een wijk. Dat verhaal is voor mij dan
ook geen kwestie van zenden en ontvangen,
waarbij de een iets zegt en de ander iets terugzegt en beide partijen uiteindelijk met
lege handen weer terug naar huis gaan. Een
verhaal bewerkstelligt juist een verandering
in het hart, vult de handen, doordat het een
betekenis geeft aan handelen dat anders onbegrepen blijft. Zo deel ik met jullie mijn
verhaal.
Zo bezocht ik lange tijd een eenzame, oudere man, die al jaren alleen woonde. We
dronken koffie, aten koekjes en de man babbelde over het laatste nieuws. Vast onderdeel van onze ontmoeting was dat de man
vertelde over televisieprogramma’s waarin
oude huizen werden opgeknapt. Beeldend
vertelde hij over die huizen, over de prachtig glinsterende meubels. Ik luisterde naar
zijn woorden. Ik begreep eigenlijk nooit het
belang en de betekenis van die inrichtings-

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 sociaalmaatschappelijke onderwerpen.
Hij heeft daarnaast een eigen blog:
http://rogierteerenstra.wordpress.
com waar hij schrijft over diverse
onderwerpen op gebied van spiritualiteit, psychologie en filosofie. Je kunt
contact met hem opnemen via: Rogier.

Teerenstra@gmail.com

programma’s. Persoonlijk heb ik namelijk
niks met dit soort televisie. Dus vroeg ik de
goede man op een zondagmiddag, terwijl
hij opnieuw aan het vertellen was over een
of ander prachtige ontworpen huis, hoe het
kwam dat hij zo gehecht was aan die programma’s.
De man begon te vertellen over zijn overleden echtgenote en hoe ze elkaar hadden
leren kennen, toen hij nog werkte bij een
meubelmakerij, ruim zestig jaar geleden.
Hoe dol zij was geweest op het inrichten
van huizen. En dat ze vaak had geholpen om
de meubels, die hij als hobby maakte in het
schuurtje achter hun huis, samen met hem
te ontwerpen. Hij vertelde hoe hij met zijn
kinderen had gewerkt aan de bouw van een
prieeltje, voor in de tuin. Hij vertelde over
de geur van het zaagsel en de houtlijm. Zijn
herinneringen kwamen opnieuw tot leven
bij het kijken naar die programma’s. En zo
kwam er met deze verhalen over woninginrichting een heel leven tot bloei, waar ik al
die tijd geen toegang toe had gehad. Simpelweg omdat we zo lang hadden gesproken op
het niveau van zender en ontvanger en niet
waren doorgedrongen tot het verhaal achter
deze man.
Dit illustreert voor mij waarom een wijkblad zo waardevol is. Een wijkblad maakt
het mogelijk de verhalen zichtbaar te maken
die achter de oppervlakte liggen. Het laat
de stemmen horen, die zo warm gevuld zijn
met persoonlijke betekenissen. Hopelijk inspireert ons wijkblad er op die manier toe,
dat buurtbewoners zelf naast anderen gaan
zitten. Dat ze een kopje koffie of thee naar
hun bezoek schuiven. Dat ze tegen die ander zeggen: “Hey, ik ken jou niet. We wonen
twee huizen van elkaar vandaan. We komen
kaar vaak tegen in de supermarkt. Vertel
eens, ik heb de tijd. Wat is jouw verhaal?”
door: Rogier Teerenstra
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Vader vindt
passie terug
door zoon
en meer
lopende
onthullingen
Wat is Nijmegen zonder de Vierdaagse? Nog steeds een van de oudste steden van Nederland, zo niet de oudste, maar dan toch wel van de nodige
franje ontdaan. Volgens wijkgenoot Jeroen van Summeren (34) moet elke
Nijmegenaar minstens eens in zijn leven de Vierdaagse hebben gelopen.
Zijn vader Martien (62) zet samen met hem al weer wat jaartjes zijn beste
beentje voor, dit na een onderbreking van maar liefst twintig jaar.
Martien: “Ik liep voor het eerst mee in
1972, dat weet ik nog goed, ik was 18.
Dat was n.l. het jaar dat de routes met
10 kilometer ingekort werden vanwege
de hitte. Het was toen dagenlang 34
graden, er zijn toen nog twee Zwitserse
militairen overleden. Ook werden toen
de wandeltijden verruimd en de bepakking voor militairen verlicht. Daarna
heb ik 14 keer meegelopen, met een
onderbreking vanwege mijn militaire
dienst. De avond voor de start van de
15e Vierdaagse werd mijn vrouw plots
in het ziekenhuis opgenomen en heb
ik mijn deelnemerskaart verscheurd
en een pauze ingelast van twintig jaar.
Maar in 2010 heb ik door Jeroen de
draad weer opgepakt, toen kreeg ik

weer de kriebels. Het is toch wel het
leukste wat er is, samen met je zoon de
Vierdaagse lopen. Al moet ik zeggen
dat ik met Tini Ariaans ook altijd veel
schik had. Met hem heb ik ongeveer 10
keer gelopen. Maar die Tini is een echte
Vierdaagse gek hoor. Die heeft geloof
ik al vijftig keer meegelopen. Maar
er zijn wel meer Brakkensteiners die
hem vaak hebben gelopen, hoor. Naast
Tini Ariaans bijv. Antoon Jansen, de
moeder van Marco van Marwijk, Cor
Sanders, Ans de Leeuw, Frans van de
Hurk. Frans kan hem vanwege lichamelijke klachten niet meer lopen, maar
heeft thuis een heel archief over de
Vierdaagse”.

Genieten op je eigen manier
Jeroen: “We zijn twee heel verschillende lopers. Ik ga voor de natuur, de stilte
in de vroege ochtend, de schitterende
zonsopgang bij de Hatertse Vennen.
Ja, dat is echt een aanrader voor iedereen. Pak een half uur voor zonsopgang
eens de fiets en rijd naar de Hatertse
Vennen. Op dag 2 en 4 zie je daar dan
aardig wat mensen staan te genieten.
Je kunt dan ook nog eens de mooiste
foto’s maken. Ik geniet echt van het lopen en het geeft me rust, mijn hoofd
wordt leeggemaakt. Ik loop ook graag
in het bos. Ieder beleeft de Vierdaagse
natuurlijk op zijn eigen manier. Mijn
vader kijkt er heel anders tegenaan”.
Martien: “Ik vind het lopen op zich eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ik loop
mee om te kunnen rusten. Eerst die
pijn aan de voeten en de benen en dan
plots die welverdiende rust met een
koel glaasje bier, dat is pas echt genieten. Maar natuurlijk is de sfeer van de
Vierdaagse ook onweerstaanbaar. Die
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talloze mensen langs de route, je wordt
er min of meer door gedragen en vooral de intocht op de Via Gladiola wekt
de nodige emoties op. Maar voor je
daar bent moet je soms toch wel flink
afzien hoor”.
Taaie stukken en de ene dag is de andere niet
Jeroen: “Vooral de tweede dag richting Wijchen met die grote lus voor de
50 km lopers is zwaar, daar lijkt maar
geen eind aan te komen. Bovendien
staat er op dat stuk geen kip langs de
route. Eigenlijk is het de kortste dag
omdat je maar 48 km loopt, maar door
dat saaie stuk lijkt het veel langer.”
Martien: “En vergis je ook niet in de
laatste dag als je bij Cuijk rond 10.30
uur de pontonbrug over bent. Dan denk
je dat je er bent, maar dan is het nog
ongeveer 17 kilometer afzien. Het
schiet dan niet op, wachten, wandelen,
wachten, wandelen en dat gaat zo maar
door, dat is vreselijk zwaar, daar hebben we er al heel wat af zien haken. Ja,
die dag moet je niet onderschatten, dat
laatste stuk vanaf Cuijk tot de finish
duurt wel een uur of vijf”!
Jeroen: “Die eerste dag ben ik altijd
bang dat ik me verslaap, dus dan slaap
ik heel slecht. We lopen niet dezelfde afstand. Ik loop de 50 km
en start rond 04.15 uur. Mijn
vader loopt de 40 kilometer. We
ontmoeten elkaar dan altijd ergens rond half negen. De eerste
dag is dat in Elden, dan nemen
we twee bier en een kop soep
en zo nemen we er dan later in
Elst, Valburg, Oosterhout en
Lent nog een paar om te eindigen
in de Muts. Dat geldt ook voor
de derde dag trouwens, de roze
woensdag door de Hertogstraat
waar we dan bij de Wedren of
Grote Markt ook nog onze Brakkensteinse “Uit-je-dak-kapel“ tegenkomen. Dan gaan we rond een uur of 8
nog naar de Muts en om 11 uur het bed
in. Elke nacht komt de hele dag trouwens opnieuw voorbij. De laatste dag
bij de pontontent in Cuijk nemen we
altijd nog een paar biertjes, maar dan
ook met een paar cognacjes”.

Trainen
Jeroen: “Ik loop ter voorbereiding wel
wat marsen en samen lopen we spontaan een paar keer een kilometer of
dertig, veertig, maar volgens de deskundigen is dat te weinig. Misschien is
het juist daarom dit jaar oppassen voor
ons, want we hebben meer getraind
dan anders. Maar ook bij de trainingen staat de gezelligheid voorop . We
zijn en blijven genieters, al houdt mijn
vader niet van marsen. Het is ook een
kwestie van kunnen afzien, iedereen
heeft pijn, het zit toch vooral tussen
de oren, al betekent vaker lopen wel
minder spierpijn. Ik weet nog goed
mijn training voor de 1e Vierdaagse in
2008. Toen liep ik de Kennedymars in
Sittard. 80 kilometer leverde me twee
kapotte voeten op. Drie bloedblaren,
twintig gewone blaren en een paar kapotte nagels. Maar daardoor laat ik me
niet stoppen.
Andere marsen
Martien: “Nee, de Vierdaagse van
Apeldoorn hebben we nog nooit gelopen, maar vorig jaar oktober wel
die van Marbella in Zuid –Spanje. Die
liepen we samen met Marcel Nova en
Fred van Davelaar. Dan loop je vier

keer 20 of 30 kilometer, er mogen
maximaal 2500 mensen aan meedoen.
Het is een route door de stad en langs
de zee en toeschouwers zul je er niet
veel aantreffen. Toch is het een regelrechte aanrader. Daar zit de organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse
achter en er doen dan ook vrijwel al-
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leen maar Nederlanders aan mee, die
brengen zo’n beetje hun eigen feest
mee. Het is een regelrechte aanrader,
hij is nu vier keer gehouden. De derde
en de vierde dag lopen de scholieren
uit Marbella ook mee, die lopen dan 10
of 15 kilometer. Als we ergens lopen
dan is het er ook goed. Een graad of
24, een biertje met gratis tapas, en ook
een intocht via hun Via Gladiola, wat
wil je nog meer! Verder lopen we elk
jaar de Tweedaagse van Diekirch in
Luxemburg. Dat is twee dagen 20 km
klimmen en nog eens klimmen. Maar
goed te overleven, want na anderhalf
uur lopen is er Bier und Bratwurst, dan
na anderhalf uur nog een keer hetzelfde recept en aan de finish nog een keer,
nee, er zijn ergere dingen”.
The Special One
Is het voor jullie ook speciaal deze
honderdste vierdaagse?
Martien: “Ja eigenlijk wel, het wordt
nu mijn 21e, maar straks heb ik wel de
zestigste, de vijfenzeventigste en de
honderdste Vierdaagse gelopen. Voor
Jeroen wordt het nu de 7e. Om nu mee
te mogen doen, moest je vanaf 2010
vier keer gelopen hebben. Ik loop nu
de 40 km omdat ik met de naweeën
van een ischias sukkel, dan is 40 km
wel genoeg.
Jeroen: “Het is en blijft altijd speciaal.
Je groeit er mee op, met de sfeer, de
gezelligheid. Als ik in Venlo was geboren, had ik waarschijnlijk nooit de
Vierdaagse gelopen, maar als kind
zat ik al langs de weg en zag ik mijn
vader daar lopen. Dit gebeurt in mijn
stad en daar ben ik trots op. Vandaar
dat ik vind dat elke Nijmegenaar de
Vierdaagse minstens eens in zijn leven
moet hebben gelopen”!
Tino Adolfs
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Bedrijvigheid in Brakkenstein

Bloembinderij ‘Heijendael’
In Brakkenstein is een aantal personen actief als ondernemer. Er zijn geen grote bedrijven. Onze ondernemers bieden wij
graag een ‘podium’. Om zichzelf te kunnen
presenteren en te vertellen wat ze doen, en
waarom, wat hen drijft. En om te horen hoe
ze tegen Brakkenstein aankijken.
In deze aflevering: Bloembinderij ”Heijendael”. In gesprek met Marjolijn en Jos van Beekum.
Na binnenkomst is het even wachten. Dringend gebel en gee-maiI met klanten. Voor mij mooi even tijd om een rondje
door de winkel te maken. Er is hier meer te verkrijgen dan
bloemen en planten. Onder andere bijbehorende accessoires, maar ook bijouterieën, cadeauartikelen, kaarsen en tassen. Er staat zelfs een boekenkastje waaruit men boeken kan
halen om mee te nemen, en boeken in kan plaatsen voor
anderen. ”Book crossings”, ook hier al? Ja, dus.
Ik val meteen met de deur in huis. Wat is het verschil tussen
een bloemisterij en een bloembinderij? Marjolijn legt het
uit. In een bloembinderij worden de boeketten ter plekke
samengesteld in het bijzijn van de klant. Meteen duidelijk.
We gaan verder. Marjolijn heeft hiervoor een half jaar in
loondienst gewerkt en daarna in 1980 deze winkel geopend.
Ze was toen 20. Jos werkte hiervoor in de botanische tuin
van de universiteit.
Waar komen de klanten vandaan?
Hun klanten komen voor ± 10 % uit Brakkenstein, de rest
uit de regio eromheen. Er zijn veel passanten klant: de
Heijendaalseweg is duidelijk een strategische locatie. Van
de andere kant is hier geen sprake van een aaneengesloten
winkelgebied: de winkels liggen verspreid aan de weg. De
huidige leegstand is een daarbij komend probleem. In de jaren ’80 was dit gebied veel levendiger. In de loop der jaren
is het winkelgedrag veranderd. Er is concurrentie bijgekomen van supermarkten met een goedkoper assortiment. De
bloembinderij zet in op gespecialiseerde producten en daar
komen klanten op af. Vroeger waren vooral de oudere Brakkensteiners goede klanten, maar hun aantal is afgenomen.

Mensen wonen niet meer zelfstandig, waardoor ze minder
winkelen dan voorheen. ”Heijendael” was een vertrouwd
adres voor deze groep. Van de andere kant is er een instroom
van meer jongere huishoudens. Het is een uitdaging om op
hun wensen in te spelen.
De ontwikkelingen in Brakkenstein van de laatste tijd
Hier zien Marjolijn en Jos positieve kanten aan. Vernieuwingen als ”De Kanunnik” (wijkplaats Buur, O.D.) zijn
goed voor Brakkenstein. Dat vinden zij ook van het nieuwe
”Berchmanianum” (“de architectuur past goed in de omgeving”) en de komst van de nieuwe school ertegenover:
de levendigheid neemt daardoor toe. Sinds café ”De Muts”
nieuwe eigenaren heeft, worden daar meer activiteiten georganiseerd en dat is altijd goed. Ook toen de vluchtelin-

nummer 3 - juli 2016		

gen nog op Heumensoord waren was
het een levendig gebeuren. Meer wandelende groepjes op straat die ook de
winkel binnen liepen, al was het maar
om de bloemen te ruiken!
De gemeente zou de bedrijvigheid in
Brakkenstein -net als overigens in andere wijken buiten het centrum- meer
moeten stimuleren door in het winkelklimaat te investeren. Het centrum
is natuurlijk het belangrijkste winkelgebied, maar er is onevenredig veel
aandacht voor. Dit gaat ten koste van
winkelgebieden in de ”randgebieden”.
Een goede ondernemersvereniging met
veel leden is in dit verband belangrijk:
je kunt dan meer invloed uitoefenen
op gemeentelijke beslissingen. Nu we
het daar toch over hebben: Marjolijn
is voorzitter van de ”Ondernemersvereniging Hartje Brakkenstein” en maakt
van deze gelegenheid gebruik om een
oproep te doen aan de ondernemers in
onze wijk om zich hierbij aan te sluiten.
Deze ondernemersvereniging is niet
alleen voor winkeliers, maar voor alle
ondernemers, dus ook voor ZZP’ers.
Aanmelden kan overigens ter plekke
in de bloembinderij of via het e-mailadres info@bloembinderij-heijendael.
nl. Er zijn verschillende winkellocaties
en locaties met andere bedrijvigheid in
de wijk, met soms tegengestelde belangen, waardoor het niet altijd makkelijk is om iedereen op één lijn te krijgen. Maar toch… Je wilt wijkgericht
ondernemen, dus voor iedereen, jong
en oud. Er zijn veel verenigingen en
wijkactiviteiten in Brakkenstein en die
verdienen gemeenschappelijke ondersteuning.

Marjolijn en Jos persoonlijk
Sinds 16 jaar wonen zij in Brakkenstein (tegenover hun zaak), daarvoor in
Grootstal. Ze hebben 2 kinderen en 4
kleinkinderen. Ze vinden Brakkenstein
een rustige wijk. Als verbeterpunten
zien zij: de terugkeer van een Pinautomaat, de komst van een wijkcentrum,
een koffiecafeetje dat vroeg open is,
verhoogde en duidelijker aangegeven zebrapaden. En de komst van de
nieuwe school is een goede gelegenheid om de gehele Heijendaalseweg
verkeersveiliger te maken.
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En dan nog dit: er zijn de laatste tijd
twee winkels gestopt of gaan dat nog
doen. Dat is een gemis. Er schijnen geruchten rond te gaan dat ook Bloembinderij ‘Heijendael’ zou gaan stoppen. Waar dit verhaal vandaan komt:
ze hebben geen idee. Maar er klopt
niets van! Stoppen? Geen denken aan!
Marjolijn en Jos, bedankt voor het gesprek en veel succes!
Ron Reefman
Fotografie: Marieke van Halen
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Bedrijvigheid in Brakkenstein

Schaper Vizie
In Brakkenstein is een aantal personen actief als ondernemer.
Er zijn geen grote bedrijven. Het zijn de bekende middenstanders. Winkeliers vooral. En Horeca. Maar ook veel freelancers.
ZZP-ers heet dat tegenwoordig. Zelfstandigen Zonder Personeel. Ook wel één-pitters genoemd. Onze ondernemers bieden
wij graag een ‘podium’. Om zichzelf te kunnen presenteren en
te vertellen wat ze doen, en waarom, wat hen drijft. En om te
horen hoe ze tegen Brakkenstein aankijken.
Het eerste interview met een zzper
is met Ineke Schaper, van ”Schaper
Vizie”. Haar bedrijfsactiviteiten zijn
coaching, training en loopbaanbegeleiding. Via de gemeente heeft zij een
opleiding tot ”arbeidsbemiddelaar”
kunnen volgen. Daarna heeft zij 1½
jaar bij een reïntegratiebureau gewerkt
en inmiddels werkt zij al weer ruim
tien jaar als zelfstandig ondernemer. In
het verleden heeft zij, naast allerlei opleidingen en trainingen op het gebied
van persoonlijke groei en bewustwording, een studie Nederlands gevolgd,
gereisd, op veel verschillende plekken gewoond en diverse banen gehad,
onder andere als coördinator van een
emancipatieproject in het onderwijs.
Haar motto is: ”Doen vanuit zijn”, haar
website heet dan ook: www.doenvanuitzijn.nl. De begrippen Zien, Zen, Zin
en Zijn staan hierbij centraal (vandaar
de Z in Schaper Vizie). Vanuit deze
visie ondersteunt zij mensen om hun
eigen, unieke invulling te geven aan
hun leven en loopbaan. Haar methode
is gericht op méér dan alleen maar
loopbaanadvies: het is èn-èn – het gaat
over zingeving, bewustwording en
persoonlijke groei in combinatie met
het vinden of creëren van betaald werk
(of een ander doel). Dit vraagt van cli-

ënten vaak dat zij bereid zijn om oud
zeer en beperkende overtuigingen los
te laten. Ineke geeft hier in de praktijk
invulling aan tijdens wandelingen in
de natuur, in Heumensoord of tijdens
struintochten langs de Waal.
Wie zijn de cliënten?
In de eerste jaren kreeg Ineke vooral
veel cliënten via het UWV, de laatste
jaren begeleidt zij ook particulieren en
medewerkers van andere organisaties,
zoals het Radboud UMC, de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, het RIBW
en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De laatste tijd richt zij
zich meer op de organisatie van wandelingen in de natuur met inbegrip van
mindfulness-oefeningen. Dat kan 1 op
1 zijn, maar ook in de vorm van bijvoorbeeld netwerkwandelingen. De
meeste van haar klanten komen uit de
regio, sommigen komen van verder
weg.
Zij begeleidt mensen onder andere
door samen te struinen in de natuur.
Wat is het effect hiervan op het welzijn van de mens? Wetenschappelijk
onderzoek van de Radboud Universiteit heeft uitgewezen dat die effecten
positief zijn, met name in combinatie
met mindfulness, ook als het gaat om

het welbevinden op de langere termijn.
Het struinen houdt in dat er geen vaste
routes worden gevolgd. Als je langs de
Waal loopt, kan dat ook niet: je bent
bijvoorbeeld afhankelijk van de waterstand, je moet zelf je weg zoeken,
die is elke keer anders. ”Baan je eigen
weg in het veld van onbegrensde mogelijkheden”. Dat is ook de ondertitel
van het door Ineke Schaper geschreven
boek ”Doen vanuit Zijn”.
Ineke is secretaris van de Stichting
”Het Pad.nu” (www.hetpad.nu). ”Het
Pad” is een begrip dat bedacht is door
hoogleraar Wouter de Groot van de
Radboud Universiteit. Met behulp van
subsidie is een struinpad ontwikkeld
dat begint in Millingen aan de Rijn
en eindigt bij het Vrijheidsduin aan de
kust. Samen met een aantal collega’s
is Ineke nu bezig om een platform op
te richten voor collega-coaches die ook
de natuur in willen met hun cliënten
(www.struinpad.nl).
Ineke heeft een eigen coachmethodiek ontwikkeld: ”De Geluksmatrix”.
Deze methode helpt mensen om helder
te kijken naar een situatie en eerlijk
onder ogen te zien wat hun geluk en
succes in de weg staat. Van belang is
dat minder goede ervaringen hierbij
betrokken worden, zodat ze verwerkt
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en losgelaten kunnen worden. En de
natuur kan daar een handje bij helpen,
het struinen langs de rivier en banjeren
door de bossen is een geweldige inspiratiebron en leermeester.
Verder over Brakkenstein
Ineke is afkomstig uit West-Friesland,
in de kop van Noord-Holland (”Ik ben
een echte Westfries”), is ongehuwd, en
heeft een zoon van 18, Martijn. Haar
huidige vriend woont in Nijmegen
Oost. Na veel omzwervingen is zij helemaal thuisgekomen in Brakkenstein,
waar ze nu al ruim 18 jaar met heel
veel plezier woont. Ze heeft bewust
voor deze wijk gekozen. De voordelen zijn dat de wijk vrij dicht bij het

centrum gelegen is, maar vooral (je
raadt het al) vanwege de natuur in de
omgeving: ”Van buiten word je beter”
en “mijn thuis is groter dan mijn huis”.
Uit de contacten met buren en anderen
in de wijk zijn in de loop van de jaren
hechte vriendschappen gegroeid; we
eten regelmatig samen en ondernemen
van alles.
Brakkenstein is een heerlijk rustige
wijk, waar veel fijne mensen wonen.
Jammer is de leegloop van winkels
aan de Heijendaalseweg. Elektrozaak
Groos is verdwenen en fietsenmaker
Drabbe. Drogisterij Jacobs ook, en
vooral dat laatste ervaart Ineke als een
gemis. Dit was méér dan een drogisterij: het was een ”all round-winkel”,
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een ”winkel van Sinkel” met ook huishoudelijke artikelen, kinderspeelgoed,
ijzerwaren en doe-het-zelfartikelen,
kantoorboekhandel, tijdschriften, postkantoor en twee pinautomaten. Het
was ook een sociale plek waar mensen
elkaar ontmoetten. Nu gaan ook de
slijter en Attent verdwijnen. De aanwezigheid van ”Druk & Vorm” is anderzijds een pluspunt: handig. En gelukkig zijn er nog genoeg winkels over
voor dagelijkse boodschappen, zoals
De Bruin & de Bruin.
Tot zover dit interview. Ineke: bedankt
en veel succes!
Ron Reefman
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Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen
Vakkundig advies - Uitstekende service
Betaalbare prijzen - Eigen montagedienst
Alles in 1 hand

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

St. Jacobslaan 90 Nijmegen
Tel. (024) 3552220
www.peterskeukens.nl

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl

Start het nieuwe jaar sportief!
Taekwondo en Hanmudo
lessen voor alle leeftijden.
Ontdek deze dynamische sporten
bij TSV YooSin!
Kijk voor informatie over Yoo Sin
en actuele trainingsroosters op:

yoosin.nl

Je bent altijd welkom
om eens vrijblijvend
mee te trainen!

Heidebloemstraat 201
6533 SP NIJMEGEN

info@yoosin.nl
www.yoosin.nl
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KINDERPAGINA

Het einde van een tijdperk
Onze groep 8 is zich aan het losmaken van de basisschool.
Na acht lange jaren waarin aanvankelijk nog veel werd
gespeeld, maar later ook steeds meer werk moest worden verzet, zijn de kinderen bezig zich voor te bereiden
op de volgende grote stap in hun leven: het voortgezet
onderwijs. Zij zijn er klaar voor!
De nieuwe school is gekozen, de kennismaking met de nieuwe klas is achter de rug en de andere kinderen op de basisschool zijn wel leuk, maar zijn ook heel erg klein. De tijd
voor de overstap is daar!
In gedachten zien wij, hun voormalige leerkrachten, ze nog
binnenkomen op school. De een was amper zindelijk, de

ander dronk ’s morgens nog uit een papfles en nummer drie
viel in de kring in slaap en aansluitend van zijn stoel. Dezelfde kinderen werken nu voor schooltijd hun make-up nog
even bij, maken een prezi (‘Nee juf, een powerpoint is zóóó
2013!’) om hun spreekbeurt te ondersteunen. Ze spelen niet
meer, maar gaan lekker chillen na school.
Kortom, ze zijn groot. Hoewel… Slapen met een knuffel
is toch wel lekker, Donald Duck is nog steeds het favoriete
tijdschrift en als er wordt voorgelezen, verdwijnt er weleens
stiekem een duim in de mond. En dat is maar goed ook.
Groot worden is prima, maar een beetje kind blijven, daar
wordt het leven alleen maar beter van!
Anneke Schouten
Leerkracht Basisschool Brakkenstein

Mijn … puntjepuntje … is de beste
Vandaag aan het woord: Taran Engels (6 jaar)
Wie of wat is de beste?…
Mijn eigen huis!
Waarom?…
Omdat ik het fijn in huis vind.
Hoe lang al?…
Al vier jaar.
Leukste herinnering?…
Toen ik hier thuis met mijn vriend Tim aan het gamen was.
Over twintig jaar hoop ik…
Dat ik nog steeds hier woon.
Hij/zij/het is het leukst als…
m’n vriendje op bezoek is of iemand heel eventjes iets komt
brengen, een verjaardagskaart bijvoorbeeld!
Mijn puntjepuntje hoeft van mij nooit …
dat weet ik niet...
Is er dan niets stoms aan?!…
Nee, helemaal niks!
Dankjewel, doei! … Dag!
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Wat was er vroeger?
Frans Pluijm, 90 jaar oud, liep als
drie- tot vierjarige al op deze plek. Hij
tekende huisjes met strostoppels er
omheen. Frans woont sinds 1965 op
dezelfde plek met zijn vrouw Mathilda
(Tilly), tegen wie hij tijdens de verkeringstijd zei: ‘Hier wil ik later wonen’.
Ik bezocht beiden en ze hadden gelukkig foto’s van vroeger. Op de twee
foto’s zie je twee kinderen, Jacqueline
en Erik, op een slee, december 1965.
Linksboven zie je de Houtlaan met de
vijver ervoor. De Schoutstraat is ook
te zien. Op de andere foto zie je Jacqueline, Vera en Mariet op het dak van
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Sint Annastraat
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Wat zie je als je deze straat inloopt?
Lopend vanuit de Heemraadstraat zie
ik ter linkerzijde een boomrijke, rustige straat met alleenstaande huizen
en een aantal twee-onder-een-kap woningen. Ze dragen huisnummers 42 tot
en met 2. Rechts zie ik enkele blokken met twee hoge appartementen, die
verspreid liggen in het gazon. Het zijn
aanleunwoningen van Boszicht. Ze
dragen de nummers 31 tot en met 45.
Ik loop verder en zie rechts de achteringang van Boszicht. Weer verder lopend achter Boszicht zie ik de banen
van Tennisvereniging Brakkenstein. Ik
loop terug en vervolgens langs het bosje van Vroom en een speelveldje voor
de kinderen. Rechts zie ik de Schepenenstraat. Nog steeds rechts liggen
twee blokken van zes woningen, genummerd 1 tot en met 23. Hiervoor
loopt een ventweg met een ruim grasveld met een bankje en mooie bomen.
De straat eindigt bij de vijver en links
en rechts zie ik de Schoutstraat.

mijn straat
Heyendaalseweg

Baljuwstraat

Wijkblad Brakkenstein

Heemraads

traat

sweg

Scheiding

nummer 6, dat toen in aanbouw was.
Op de achtergrond zie je weer de Houtlaan met de oude klokkentoren van
Berchmanianum. Frans is een rasechte
verhalenverteller. Zo vertelde hij dat
hij voor zijn kinderen vroeger levende
vissen kocht voor vijf cent of een dubbeltje op een schip aan de Waalkade.
Voorn en zeelt, die zette hij eerst in een
teil in de eigen tuin en later in de vijver aan de Houtlaan. Een andere anekdote ging over pastoor Schelstraete
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die preekte over Heumensoord. Veel
jongens en meisjes gaan daar zondags
naar toe, wat ze daar doen weet ik niet
…. Het onderwerp van de preek was
onkuisheid. En wij dachten: wat betekent onkuisheid??
Waar komt de straatnaam vandaan?
In de straatnamenlijst van Rob Essers
op internet lees ik dat de straat bij de
‘rechtersbuurt’ hoort. Ik zie rechts
naast de straatnaam een icoontje en
bekijk vervolgens ‘de straat van de
week’ uit juni 2009: de Baljuwstraat.
De video duurt bijna 35 minuten. De
video gaat over het ontstaan van deze
straat en buurt, over Hazelunne en het
bosje van Vroom. Mevrouw Rutten
uit de straat wordt geïnterviewd over
de strijd om het behoud van het bosje van Vroom en Hazelunne, de heer
Pluijm komt aan het woord van nummer 6 en Boszicht en de heer Verheijen
is te zien. Rob Essers citeert over de
betekenis van “ baljuw” uit Hendriks
(1987)*.
Naar baljuw (Latijn ballivus of bajulivus: hofmeester), vertegenwoordiger
van de graaf in delen van het graafschap, met name in Vlaanderen en
Holland. In andere gewesten: drost,
ruwaard, ambtman, maarschalk. In
sommige steden, o.a. Rotterdam, werd
de schout baljuw genoemd.
Interview met Heleen van de Graaf,
Baljuwstraat 12
Op 31 mei heb ik met Heleen gesproken over het leven en wonen in deze
straat. Heleen is geen familie van

oud-burgemeester de Graaf en ook
niet van Hugo, de jongen met wie ik
op de lagere school in Aalten zat. We
zitten op het terras en genieten van de
tuin en van de thee. Sofie ligt boven te
slapen, ze is de jongste van 2. Bas is
ruim 6 jaar en voetbalt bij RKSV Brakkenstein. In de kamer hangen slingers
dat komt omdat Ruben jarig is, hij is
vijf jaar geworden. Beiden zijn naar
school. Mark van der Hoogte is haar
partner en hij is naar zijn werk.
Ik zie links een aantal konijnenhokken, voor me een grasveld en achterin
een eigen bosje en een trampoline. Ik
stap
er
even op,
na enkele
sprongetjes kijkt
Heleen
zorgelijk
toe. Volgens haar
is het huis
gebouwd
in de jaren
60
- 64. Heleen is geboren in Veghel en
studeerde in Nijmegen aan de universiteit. Ze woonde eerder 7 jaar aan de
Heyendaalseweg.
Omdat het daar te klein werd zijn
ze verhuisd naar deze straat. Eerder
woonde hier de familie Arts. Er zijn
nog meer bewoners op dit adres, laat
Heleen me zien; een nest met vijf jonge koolmeesjes in de ruimte achter de
brievenbus. Deze jeugd was recentelijk bijna geplet door het proefschrift
van de buurvrouw.
Hoe was de ontvangst in de buurt?
We hebben de buren tot nummer 20
uitgenodigd in onze tuin op een ochtend en toen samen koffie en appeltaart
genuttigd, dat vonden we allemaal
leuk. Heleen mist wel gezinnen met
jonge kinderen in de buurt.
Wat vind je de mooiste plek van de
straat?
Het uitzicht uit ons voorraam! Dan zie
ik het hele kleurenpalet van de bomen,
het bosje van Vroom, alle tinten groen.
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Wat vind je de lelijkste plek van de
straat?
Heleen noemt de rommel die soms bij
de containers bij de appartementen te
vinden is. Zelf was me dat ook al eens
opgevallen. Ik loop erlangs en zie dat
er op de container staat alleen voor
groente en fruit. Het kan natuurlijk ook
zijn dat buitenstaanders hier vuil deponeren (HS).
Heb je de reiger al gezien?
Nee, dit jaar nog niet. Heleen hoort wel
‘s nachts een uil en overdag een specht.
Ik vraag hoe ze omgaan met de kinderen en
de vijver.
Beetje
link, toch?
De kinderen weten dat ze
niet van
de stoep
af mogen
en ze mogen op de
stoep tot
de derde paal. Heleen vertelt ook dat er
geen parkeerproblemen zijn omdat ze
een eigen oprit hebben.
Wat zijn jullie hobby’s?
Heleen maakt regelmatig een flinke
wandeling met Anneke, door de wijk
of omringende wijken en doet ook aan
beeldhouwen. Mark gaat regelmatig
mountainbiken met vrienden uit de
buurt.
Sofie wordt wakker als het interview
voorbij is en samen bekijken we in de
hal het nest van de koolmeesjes in de
brievenbus. Heel zachtjes fluistert Sofie: Piep, piep piep.
Henk Sikking
Foto’s: Marieke van Halen en Heleen
van de Graaf
* Hendriks, G.J. Gerrit-Jan Hendriks,
Nijmeegse straten en hun oorsprong.
Nijmegen: Janssen | uitgevers, november 1987
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Rubriek oud brakkenstein
Familie Pijfers, bijna een eeuw
winkeliers in Brakkenstein
Een heuse dorpswinkel gaat sluiten. Het is nog onvoorstelbaar, maar ook
in ons stadsdorp Brakkenstein krijgt de kleine zelfstandige het nu eenmaal
alsmaar moeilijker. Na het sluiten van Jacobs en Groos volgt dan nu Pijfers,
een begrip voor welhaast iedere Brakkensteiner. De veranderende economie
heeft zo haar ijzeren wetten waaraan op de lange duur niet meer te ontsnappen valt, ook hier niet.
Dit artikel is een samenvoeging van het interview dat Irma Bogers had met
wijlen Jan Pijfers in mei 2014 en het interview van Tino Adolfs met Ben en
Harry Pijfers in april van dit jaar.

Ben & Ans, Okkie, An & Harry Pijfers

Harry: “Voor de meeste klanten waren we nog de restjeswinkel. Ik was
blij met de vergeetjes, maar als de
vergeetjes bij mij dan ook nog worden vergeten, dan houdt het op. Toen
mijn broer Ben aankondigde vanaf 1
juli van zijn AOW te willen gaan genieten, heb ik de afweging gemaakt of
het voor mij nog de moeite waard was
om door te gaan, maar uiteindelijk heb
ik besloten dat het ook voor mij mooi
was geweest.”
Gert-Jan uit Dedemsvaart
Het is nog vroeg in de vorige eeuw als
de uit Dedemsvaart (Ov.) afkomstige

Gert-Jan Pijfers (1895) dienstplichtig
militair is bij de luchtmacht in Nijmegen. In zijn vrije tijd zoekt hij ook vertier op kermissen en op een goede dag
leert hij zo in een danstent te Malden
Anna Verhoeven kennen. Het blijkt
een beklijvende liefde.
Na zijn militaire dienst trouwen ze en
is Gert-Jan een poos koster in Budel.
Daar worden twee kinderen geboren,
Leida en Herman. Herman, de vader
van Jan, Ben en Harry, is geboren in
1921. Vervolgens belandt het jonge gezin Pijfers in Nijmegen-Oost en later
in Brakkenstein.
Ben: “Mijn opa en oma zijn eind jaren twintig begonnen met een groentezaak onderaan de Gerardsweg, in het
pand hier schuin tegenover waar later
schoenmaker Piet Ceresa zat. Begin

De VIVO met busje in 1969

Introductie Irma Bogers

Met mijn ouders
en broertje ben ik
in 1957 van Venlo naar Brakkenstein verhuisd.
De voormalige
tuinmanswoning
van de villa Jurgens op de hoek
van de Driehuizerweg
en
d’Almarasweg
was 55 jaar mijn ouderlijk huis. Ik ben dus
niet geboren, maar wel getogen in Brakkenstein. Na het overlijden van mijn moeder in
2012, kwam ik erachter dat er weinig bekend
is over de geschiedenis van ‘onze’ wijk. Ik
ontmoette Annelies de Wildt, die een boekje
over de Graalburcht had samengesteld. Samen besloten we om de geschiedenis van
Brakkenstein te gaan vastleggen met interviews. In eerste instantie met mensen die wij
kennen, vooral veel Brakkensteiners op leeftijd. Ons plan is om die verhalen met veel
foto’s samen te voegen tot een boek over
Brakkenstein en haar boeiende verleden. De
redactie van het wijkblad Brakkenstein vindt
het een goed idee om een aantal van deze
verhalen ook in het wijkblad te publiceren.
Het verhaal van Jan Pijfers en de VIVO is
het eerste in deze reeks. Jan Pijfers leerde ik
in 1957 kennen bij de VIVO, de winkel van
zijn ouders. Ik heb Jan, een jaar voor zijn
overlijden, in mei 2014 geïnterviewd. In het
artikel hiernaast over de familie Pijfers is dit
interview verwerkt.

jaren 60 is dat pand helemaal afgebrand.”
Jan: “Niet veel later hebben ze een
stukje grond gekocht op de hoek van
Vervolg op pagina 31 >>>
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Herman Pijfers mer zijn eeuwige shaggie

de Gerardsweg en de Heijendaalseweg. Daar hebben ze twee panden laten bouwen. Eén pand hebben ze verkocht en daarmee konden ze hun eigen
pand financieren. In dat nieuwe pand
zijn ze met de kruidenierszaak begonnen. Mijn opa deed de winkel samen
met mijn tante. In de Tweede Wereldoorlog moest mijn vader in Duitsland
werken. Aan het eind van de oorlog zat
hij ondergedoken bij mijn moeder in de
Lange Hezelstraat. Daar had de vader
van mijn moeder een zaak ‘De goedkope winkel’ geheten. Ze verkochten
er van alles, van petroleumlampen tot
tafelkleden en kachels. Die zaak liep
als een tierelier. Zelf ben ik in 1945 in
de Lange Hezelstraat geboren.”
Een zak suiker
Jan: “De vader van mijn moeder overleed in 1949 en de andere erven wilden geld zien. Het pand in de Lange
Hezelstraat is toen verkocht en mijn
ouders vertrokken naar Brakkenstein
naar de winkel van mijn andere opa. Ik
was vijf jaar. Mijn opa had in die tijd
zwaar verdriet, want zijn vrouw was
in 1948 overleden. Hij zat meer bij
café De Muts dan dat hij in de winkel
stond. Bij terugkomst in Brakkenstein
schrok mijn vader wel, want de omzet
was niet hoog. Mijn opa verkocht nog
geen zak suiker in de week. Winkeliers
in die tijd keken zo naar de omzet. Een
zak suiker is een zak van 50 kilo. En
dat vulde je af in pondjes en kilo’s. Van
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drie zakken suiker in de week kon je
goed leven. Maar bij één zak was dat
moeilijk.”
Van Brakkenstein tot Jerusalem
Jan: “Mijn vader is meteen gaan uitbreiden, niet qua zaak, maar qua klantenkring. Op maandag, dinsdag en
woensdag ging hij folders en boekjes
uitdelen. Op woensdag werden de
boodschappen die op maandag besteld
waren rondgebracht, en op donderdag
en vrijdag de bestellingen van dinsdag
en woensdag. Hij had klanten van de
Kloekenbuurt tot de noodwoningen en
de Jerusalembuurt bij Hees. Die boodschappen bracht hij rond met een grote
bakfiets, onder het motto “Vivo deelt
de lakens uit”. Want na de oorlog was
er weinig beddengoed. En daar kon je
als klant dan voor sparen. Mijn vader
was lid van de VIVO, dat betekent
Vrijwillige Inkoop en Verkoop Organisatie. Dat kostte haast geen geld. Later,
toen het beter ging, kocht mijn vader
een autootje, een Fiatje 500 stationwagen met houten portieren en weer later
een oude Opel, die van een aannemer
was geweest. Daarmee bracht hij de
boodschappen bij de klanten.”
Ben: “Voor mijn vader was mijn opa
al begonnen op een fiets, later werd
dat die grote bakfiets, nadat de aanschaf van een mechanische hond geen
succes was gebleken, omdat mijn opa
meteen een ongeluk kreeg.”
Snoepautomaat
Jan: “We waren thuis met zijn achten.
Ik heb twee broers en vijf zussen, en

ik was de oudste. Het was min of meer
verplicht om mee te werken in de zaak.
In de zomer moest ik op zondag ijs verkopen, eerst alleen van Davino, later
ook van Jamin. Dat gebeurde vanuit de
garage, want op zondag was de winkel
gesloten. We hadden ook als een van
de eersten een snoepautomaat. Die automaat werkte op dubbeltjes. Die kon
je gemakkelijk namaken, gewoon een
stukje blik. Mijn vader zat dan de hele
dag in huis aan de achterkant van de
automaat te kijken of er iets in de gleuf
werd geduwd. Als het een mismaakt
muntje was en de mensen wilden de
snoepla opentrekken, hield mijn vader
dat binnen tegen, zodat ze het snoep er
niet uit konden krijgen.”
De Gruijter
Jan: “Tegenover ons, aan de Heijendaalseweg, zou een winkel van De
Gruijter komen. Mijn vader is in die
tijd, eind jaren vijftig, met de zelfbedieningszaak begonnen. Het achterhuis
is magazijn geworden en de winkel is
omgebouwd tot zelfbedieningszaak.
De grond die achter het huis lag, waar
we kippen en zo hadden, werd magazijn. Er werd een stuk aangebouwd
met een slaapkamer, woonkamer en
keuken voor opa. De Gruijter is nooit
gekomen in Brakkenstein, maar wij
hadden wel als een van de eersten een
zelfbedieningszaak. Nu is de inrichting
van de winkel nog steeds hetzelfde
waarmee hij begonnen is. Mijn vader
heeft het heel goed gedaan. Hij heeft
Vervolg op pagina 33 >>>

Moeder Anna, Leida, Herman en vader Gert-Jan Pijfers in 1933
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volgens mij de zaak nooit uitgebreid
omdat hij ervan kon leven. En dat was
goed genoeg. Hij vond ook dat ik eerst
bij de concurrent moest gaan werken
als ik in de zaak kwam. Dus heb ik
eerst een jaar bij AH op de Burchtstraat
gewerkt. Je krijgt dan toch een bredere
kijk. Omdat het slechter ging met mijn
opa ben ik thuis komen werken. Later
ben ik in een drogisterij gaan werken.
Ik was in opleiding voor drogist en uiteindelijk ben ik mijn eigen zaak ‘De
Gaper’ in de Lange Hezelstraat begonnen. Weer terug naar waar ik geboren
ben.”
Van VIVO naar Cirkel, naar SPAR
en Attent
Ben: “Onze winkel heette in het begin G.J. Pijfers en later werd het G.J.
Pijfers en Zoon, dus de zaak van mijn
opa samen met mijn vader en die naam
hebben we tot op heden aangehouden.
Na de Tweede Wereldoorlog, zeg maar
in 1946, werd het een VIVO winkel,
een bundeling van zelfstandige winkeliers om in grotere hoeveelheden artikelen in te kunnen kopen en zo hogere
kortingen te kunnen krijgen. We waren
vanaf toen een franchiser en zijn dat
altijd gebleven. In 1959 werden we
na van Woerkom in de Molenstraat
zelfs de tweede zelfbedieningszaak
van Nijmegen en de 10de van Nederland. Dat betekende voor ons harder
werken. Voorheen was alles afgewogen en werd het kant-en-klaar aangeleverd. Nu moest je dat zelf gaan
doen. Artikelen werden dan aangeleverd in grootverpakkingen bijvoorbeeld rozijnen in zakken van 10 kilo
en daarvan moesten wij dan kleinere
verpakkingen maken, van een pond,
een ons of een half ons, of nog kleiner, dat lag natuurlijk aan het product.
Geleidelijk aan groeiden de onderlinge
verhoudingen binnen de VIVO echter
scheef, omdat je natuurlijk grote en
kleine ondernemingen had, waarbij de
kleinere naar de mening van de grotere
te veel profiteerden van de grotere. Zo
werd in 1979 de VIVO opgesplitst in
de kleinere Cirkelwinkels en de grotere Superwinkels en werden wij dus
Cirkel gedurende ongeveer twintig
jaar, tot de Cirkelwinkelketen in 2000

Cirkel

werd overgenomen door de SPAR. Dat
was nogal wat. Er heerste van oudsher een enorme rivaliteit tussen VIVO
en SPAR, de levensmiddelenwinkel
van Jochems, verderop gelegen op de
hoek Heijendaalseweg en Buurmansweg. Dat heeft mijn vader gelukkig
niet meer mee hoeven maken. Mijn
vader en moeder overleden in 1999,
eerst mijn vader, zes weken later mijn
moeder. Onder de vlag van de SPAR
herhaalde zich het proces wat we bij
de VIVO al mee hadden gemaakt, een
afsplitsing van de kleinere en grotere
winkels. Rond 2010 werden we toen
Attent. De overgang van de ene winkelketen naar de andere betekende dat
je binnen één dag je winkel om moest
bouwen, een volledige cosmetische
verandering zeg maar.”
Een campingwinkel in het stadsdorp
Harry: “Door de combinatie van de
kleinere winkel met het ruime assortiment kregen we in de latere periode
meer de sfeer van een campingwinkel
met een dorpse inslag. Er heerste vaak
een vakantiegevoel en we vervulden
toch wel een belangrijke sociale functie. Het was ook een ontmoetingsplek
waar de mensen toch ook graag een
praatje maakten, hun krantje of pakje
sigaretten kwamen halen. Daarnaast
werden er door ons steeds ook veel
boodschappen thuisbezorgd, dat hebben we tot op het laatste gedaan al
werd dat natuurlijk ook steeds minder.
En niet te vergeten het ouderwetse op-

schrijven van de boodschappen. Tot op
het laatst gebeurde dat nog bij een enkeling. Het boekje waarin we de boodschappen opschreven zat in een kistje
dat bij de kassa stond en dan werd er
eens per maand afgerekend”.
De buren
Ben: “Aan de kant van de Gerardsweg
heeft jarenlang de kledingzaak Guelen
gezeten. Dat was de enige zaak die ooit
aan die kant gezeten heeft. Tussen de
panden zat toen trouwens nog een pad.
Aan de andere kant, waar tot voor kort
Bonaparte zat, hebben we meer buren
gehad. In 1933 begon dat met de manufacturenzaak Kros met lapjes stof,
naaigarens e.d. Die zat er tot eind jaren
vijftig, toen kwam Piet Spellier, de eerste friteszaak van Brakkenstein. Na een
paar jaar vestigde zich slijterij Heck in
dat pand. Na enkele jaren volgde van
Roessel, een zaak in behang en verf.
Daarna volgde van der Kroft, ook een
behang- en verfzaak. Er heeft nog een
antiekzaak gezeten en vervolgens Bonaparte.”
Gewenste en ongewenste bezoekers
Harry: “We hebben best veel trouwe en
leuke klanten gehad en in de loop der
jaren veel meegemaakt. Zo stonden er
op een bepaald moment twee vrachtwagens te lossen waardoor je de Gerardsweg niet meer in- of uit kon komen. Toen fietste plots Wimke Jansen
Vervolg op pagina 35 >>>
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via het magazijn zo door de winkel de
Heijendaalseweg weg op. Het is godgeklaagd, riep hij nog. Ja, toen hebben
we wel gelachen. Of toen Harry Theo
Teuwse de winkel zag binnenkomen.
Hij had nog net gezien hoe Theo een
kruiwagen met potgrond bij de winkeldeur neerzette. Harrie snelde ongezien
naar voren, pakte de kruiwagen en reed
deze achter Theo aan de winkel binnen
om deze in het gangetje bij de koekjes
neer te zetten. Na het afrekenen wilde
Theo de kruiwagen pakken die nergens
meer te zien was. Zijn verbaasde blik
vergeten we nooit. Toen Harry zei:
”Heb je al goed in de winkel gekeken?” wist hij genoeg …
Maar er waren natuurlijk ook minder
leuke dingen. Mensen die in de winkel niet goed werden en die we dan
naar huis brachten natuurlijk. Of ongelukken hier voor de deur, waar de
ziekenwagen bij nodig was. Ja, die
dingen gebeuren. En natuurlijk de winkeldiefstallen. Niet alleen van schooljeugd, maar ook van bekenden. Ook
vonden we wel eens een aangebroken
pak koekjes of halve chocoladerepen.
Maar ook, je houdt het niet voor mogelijk, was er iemand die wel eens geld in
de winkel onder het snoep neerlegde!
Verzin het maar! Maar ‘s nachts het
alarm, dat went natuurlijk nooit, laat
staan een overval en twee inbraken, dat
hakt er echt in.
Och ja, die man met het Gilles-de-laTourette syndroom, dat was wel erg
hoor, die riep plots wat raars en toen
riep mijn vader: “En je doet wel normaal, hè!” “Dat was toen nog een vrij
onbekende aandoening, maar toch.”
Van fluitende kinderen en thuisbezorgen
Voor de acht kinderen Pijfers was er
natuurlijk ook al vroeg werk aan de
winkel. In de topjaren kwamen er per
week ongeveer vijfentwintig containers per week binnen, waren er twee
kassa’s open en werden er tot in de

Jan Pijfers

nacht wel vakken bijgevuld. Ben is
zelfs geboren tussen het laden en het
lossen door, op een dinsdagmiddag. De
overgang naar zelfbediening in 1959
betekende dat de kinderen ook moesten helpen bij het vullen van diverse
zakjes. Ze konden zo wel een zakcentje bijverdienen.
Ben: “Als we bezig waren met het
onderverdelen van snoep of bonbons
in kleinere zakjes, moesten we regelmatig fluiten om aan te tonen dat we
niet zaten te snoepen. In feite was dat
wel een vrij vriendelijke vorm van kinderarbeid, maar ja, dat was in die tijd
zo. Na de middelbare school werd van
elk kind verwacht dat je een jaar in de
winkel ging werken. Soms werden het
zelfs twee jaar en eentje wist eraan te
ontsnappen, omdat ze het onderwijs
inging. Ben moest op jonge leeftijd al
met zijn vader mee om op de auto te
passen, als zijn vader de boodschappen bij de klanten aan de deur bezorgde. Dat gebeurde altijd ’s avonds
als de winkel dicht was. Dat was in de
tijd dat ook de bakker, de groenteboer
en de melkboer nog aan huis kwamen.
Soms ging het wel om twintig tot dertig klanten op een avond. De meeste
mensen hadden toen nog geen auto. Al
lang voordat AH ging thuisbezorgen

deden wij dat dus al, eigenlijk is AH
weer ouderwets bezig!”
Uiteindelijk zijn Ben en Harry in de
winkel blijven hangen. Ben is begonnen in 1968 toen hij net 17 jaar was geworden. Hij had toen de Detailhandelschool doorlopen en een half jaar lang
elke dag de kruideniersvakschool in
Utrecht bezocht. Harry begon in 1978,
al had hij een andere vooropleiding,
de lts t-stroom. Daarna deed hij in de
avond de Detailhandelschool. Verder
heeft zus Thea ook nog lang in de winkel gewerkt, evenals Ans, de vrouw
van Ben. En de laatste acht jaren natuurlijk ook Ann Symons, die we beter
kennen als Okkie.
De laatste loodjes
Ben: “De laatste maanden zijn natuurlijk dure maanden. Je gaat geen voorraden meer aanschaffen, het blijft bij
restjes verkopen en op den duur moet
je steeds meer nee verkopen, en dan
blijven de klanten steeds meer weg
natuurlijk en loop je je maar te vervelen. Daarom sluiten we op 25 juni de
winkel en geven we op 1 juli nog een
afscheidsreceptie. Dan is het allemaal
voorbij.”
Tino Adolfs en Irma Bogers

Meer foto’s zien over de Pijfers?
Kijk op de wijkwebsite www.mijnnijmegenzuid.nl
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Van Philosoficum naar Zorgcentrum

HUIZE BERCHMANIANUM
Wat is zo bijzonder aan Huize Berchmanianum dat je jezelf, als je er voor staat, onwillekeurig afvraagt wat er zich achter die muren afspeelt? Wie heeft het ooit gebouwd, waarom en wat voor functie had het en heeft het in de huidige tijd?
Veel wijkbewoners spreken over het
Berchmanium in plaats van het Berchmanianum. Ze hebben herinneringen aan dit
gebouw vanuit de tijd dat ze daar als misdienaar mochten helpen tijdens de H. Mis.
Andere hebben het ooit bezocht vanwege
het bezoek aan een bewoner van het huis.
Ook zijn er natuurlijk de leveranciers die
hun boodschappen bij de broeder portier of
broeder kok afgaven. Maar tóch, het fijne
wist men er niet van, het bleef een gesloten
bolwerk. Uitzonderingen waren er natuurlijk ook, denk maar aan wijkbewoners die
een werkkring hadden gevonden bij ‘die
paters’. Echt een gebouw waarin geleefd
werd en wordt en daarom de moeite waard
is om nader kennis mee te maken.
Bouw en architectuur
Ruim vijfentachtig jaar geleden, in 1929,
werd het Collegium Berchmanianum geopend als Philosoficum van de Nederlandse provincie van de orde der jezuïeten.
Het was een voortzetting van het eerste
gebouw met dezelfde naam dat stond in
Oudenbosch. Dat studiehuis was te klein
geworden. Een extra argument om naar
Nijmegen te verhuizen was het feit dat de
Katholieke Universiteit aldaar in 1923 was
gestart met o.a. een theologische faculteit
waaraan in de loop der jaren vele jezuïeten-professoren colleges verzorgden.
Het Berchmanianum past qua stijl in de
Nederlandse architectuurtraditie zoals die
bestaat in het begin van de 20e eeuw. Joseph en Pierre Cuypers jr. hebben destijds
het gebouw voor de orde der jezuïeten ont-

overzicht bouw Berchmanianum 1929

worpen. Ze zijn respectievelijk zoon en
kleinzoon van de architect P.J.H. Cuypers,
die in de tweede helft van de negentiende
en het begin van de twintigste eeuw beroemd was geworden met ontwerpen voor
neogotische kerken, het Centraal Station
Amsterdam en het Rijksmuseum. Joseph
en Pierre Cuypers jr. ontwierpen in 1927
het gebouw voor wat dan nog heet: het
Seminarie Collegium Philosophicum Noviomagum. In 1929 stond het studiehuis
met zijn strak vormgegeven klokkentoren
overeind. Aan de gevels van het gebouw
zien we stijlinvloeden van de z.g. Amsterdamse School architectuur. Het gebouw
oogt robuust en is gebouwd van traditioneel baksteen. Rechts van de klokkentoren
zien we boven de raampartijen een aantal
boogvormige, iets uitspringende steenstroken, z.g. lisenen met daartussen een viertal keramische medaillons voorstellende
de Leeuw, de Slang, de Duif en het Lam.
Ze hebben een decoratieve functie maar
zijn natuurlijk Bijbelse voorstellingen. De
Leeuw symboliseert kracht en is het attribuut behorende bij de evangelist Mar-

cus, de Slang is symbool van het kwaad,
de slang in de appelboom, die Eva heeft
verleid. De Duif, symbool van de vrede en
verwijst naar de H. Geest en het Lam verwijst naar het Lam Gods en is het symbool
van Christus. Aan de voorgevel zien we
links van de toren een deels gegolfde muur
terwijl de ingang een gedrukte boog laat
zien. De dakgoten steken sterk over de buitenmuur. Ter rechterzijde aan het hoofdgebouw zien we een aanbouw die vroeger de
ingang was voor de vrouwelijke bezoekers
van de kapel; vrouwen mochten niet door
het kloostergedeelte van het gebouw lopen. Aan de noordzijde, de achterkant en
aan de oostzijde van het gebouw zijn in de
loop der jaren enkele ruimtes aangebouwd
waaronder een tweetal liftschachten, rond
1950 en 1988. In de oorlogsjaren werd het
Berchmanianum door de SS, de Duitse
bezetter, geconfisqueerd en deze hebben
een tweetal aanbouwsels nagelaten. De SS
wilde het Berchmanianum omvormen tot
een Mutterheim. Dit is een instelling waar
kort gezegd Arische vrouwen konden bevallen van kinderen die verwekt werden
door Arische (SS) mannen. Het gebouw
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is nooit gebruikt voor dit doel, er is nooit
een kind geboren. De SS verliet het gebouw toen het onder schootsafstand van
de Amerikanen dreigde te komen. Na de
oorlog kreeg het Berchmanianum weer de
oude functie van studiehuis voor leden van
de orde der jezuïeten. Vanaf 1965 loopt
het aantal studenten zodanig terug dat het
studiehuis werd gesloten en verhuisde naar
Amsterdam. Vanaf 1967 werd het Berchmanianum een woon- en zorginstelling
voor mannelijke rooms-katholieke geestelijken van uiteenlopende orden en congregaties maar met name natuurlijk voor
de oudere jezuïeten. Ook dat gebouw is in
de loop der jaren te groot geworden voor
het kleiner wordende aantal religieuzen dat
gebruik maakt van het klooster-, verpleegen verzorgingshuis. Enkele jaren geleden
is het gebouw verkocht aan de Radboud
Universiteit. De huidige bewoners kunnen
echter in het gebouw blijven wonen en hun
zorg ontvangen tot dat de nieuwbouw van
het zorgcentrum in Brakkenstein kan worden betrokken, vermoedelijk rond november 2016.

Naamgeving
U kent nu het verhaal van het mooie gebouw, maar over hoe het Berchmanianum
aan zijn naam is gekomen, hoe het er van
binnen uitziet en waar het voor diende, daar
is nog niets over gezegd. Jezuïeten hebben
geen kloosters maar Huizen. De naam van
Huize Berchmanianum moet zoals u zult
vermoeden in het verleden liggen, het is
ergens naar vernoemd. Niet naar de stichter van de orde, dat is de H. Ignatius van
Loyola, maar naar een heilig verklaarde jezuïet, naar de heilige Johannes Berchmans.
Jan Berchmans was een jezuïet, geboren in
1599 in het Belgische Diest. Hij studeerde
vanaf 1615 aan het jezuïetencollege in
Mechelen (België). In 1615 trad hij tot de
orde toe. Daarna volgde Jan Berchmans
een opleiding filosofie in Rome, de stad
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waar hij op 13 augustus 1621, slechts 22
jaar oud, overleed. Jan Berchmans werd op
9 mei 1865 zaligverklaard en op 22 januari
1888 verklaarde Paus Leo XIII hem heilig.
Het eerste filosofiehuis van de jezuïeten in
Nederland, na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853, werd gebouwd
in Oudenbosch. Dat huis heeft men toen
vernoemd naar de in 1888 heiligverklaarde
Johannes Berchmans, in Latijns vertaald
‘Berchmanianum’. De nieuwbouw van
1929 kreeg nadien ook dezelfde naam
Berchmanianum.
Oude en nieuwe functies
Bij oudere katholieken is ongetwijfeld
nog bekend dat als een jongeman priester
wilde worden dat deze eerst naar een klein
seminarie ging (zeg maar het gymnasium
volgde). Daarna ging hij naar het groot seminarie voordat hij werd gewijd tot priester. De orde der jezuïeten sprak niet over
een groot seminarie maar splitste haar hogere opleiding voor priesters op in drie jaar
theologie op het Theologicum Canisianum
in Maastricht en drie jaar filosofie op het
Philosoficum Berchmanianum in Nijmegen. In die drie jaar volgden de studenten
colleges en leerden door een ‘filosofische
c.q. een theologische bril’ te kijken naar allerlei processen, problematieken en andere
kerkelijke aangelegenheden. Zo werd men
goed toegerust voor een functie binnen de
kloosterorde. Vanaf de ingebruikname van
het Berchmanianum hebben honderden
van hen drie jaar filosofie op het Berchmanianum gevolgd ter voorbereiding op
het priesterschap. Naast priesterstudenten
kregen ook de broeders in opleiding gedurende een tiental jaren hun toerusting tot
het religieuze leven in het Berchmanianum. Het zijn deze broeders die de huiselijke taken op zich namen. Zij beheerden
de keuken en maakten schoon, zij draaiden
de portiers diensten aan de poort, waren
werkzaam op de kleermakerij en voerden

groot en klein onderhoud uit. Tevens bekommerden ze zich om de tuinen en verzorgden ze de zieke huisgenoten.
De vele uittredingen die ook de jezuïetenorde in de jaren zestig te verduren kreeg,
betekenden het einde van het opleidingsinstituut. De allerlaatste studenten voltooiden in 1969 hun studie. Vanaf 1967 gaan
nieuwe studenten hiervoor naar Amsterdam, waar gedoceerd wordt aan de mede
door de orde opgerichte Katholieke Theologische Hogeschool. De sluiting werpt
aan het einde van de jaren zestig de vraag
op hoe het pas veertig jaar oude gebouw
voor de orde behouden kan blijven. Het is
de vergrijzing in eigen gelederen die op
die vraag het antwoord voorziet. In de jaren zestig ontstaat binnen de jezuïetenorde
een grote behoefte aan zieken- en ouderenzorg. Berchmanianum kan in die behoefte
voorzien en krijgt, naast de woonfunctie
die blijft, een tweede leven als huis voor
de verpleging en verzorging van oudere
en zieke jezuïeten. Vanaf 1967 kreeg het
Berchmanianum die nieuwe bestemming.
Zij bieden huisvesting van gezonde ouderen en daarnaast verzorging, verpleging en
medische zorg voor zieken. Vanaf het begin stond het jezuïetenhuis ook open voor
zieke en oudere mannelijke religieuzen
van andere kloosterorden- en congregaties.
In de achter ons liggende jaren is de zorgverlening in toenemende mate geprofessionaliseerd. De zorg voldoet aan alle tegenwoordige kwaliteitseisen. In al die jaren is
het uitgangspunt gelijk gebleven: het realiseren van een woon-, leef- en zorgklimaat
voor mannelijke religieuzen, waarin de
persoonlijke levenskeuze van de bewoner,
de religieuze roeping, zo lang mogelijk
gestalte kan krijgen en wel op een wijze
die recht doet aan diens religieus zijn. Een
hele mond vol maar het geeft de kern van
het zorgen voor elkaar in een wooncommuniteit heel goed weer. Dat ook diocesane priesters, de zogenaamde wereldheren,
zich hierin kunnen vinden heeft tot gevolg

Berchmanianum gevel medaillons
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Jan Berchmans door Boetius Adams
Bolswert
dat ook zij de weg naar het Berchmanianum hebben gevonden.
Organisatiestructuur van het religieuze
en het niet-religieuze circuit Berchmanianum
Alle ongeveer zeventig bewoners hebben
hun leven in dienst gesteld van de kerk en
vinden hier een thuis met volop gelegenheid en ruimte voor contemplatie en actie,
studie en ontspanning. De zorg wordt geleverd door een vijftigtal medewerkers in
dienst van de door de jezuïetenorganisatie
opgerichte Stichting Jan Berchmans. Vanzelfsprekend leveren de medebewoners
aan elkaar waar mogelijk mantelzorg.
Het gebouw werd bouwkundig aangepast
aan de gewijzigde functie. Van studiehuis
naar woon- en zorginstelling; de nieuwe
functie vereist in de late jaren zestig aanpassingen. Berchmanianum krijgt een
zusteralarmeringssysteem en er komt een
beddenlift. Rolstoelvoorzieningen doen
hun intrede, evenals allerhande verpleegtechnische en paramedische voorzieningen. Vanwege een goede revalidatie wordt
er uiteraard ook een fysiotherapie ingericht
en bewoners die dat nodig hebben krijgen
een hoog-laag bed. Dat alles overigens
zonder de oorspronkelijke architectuur aan
te tasten. Door de terugloop van het aantal
eerwaarde broeders die hand-en-spandiensten verrichten voor hun medebroeders in

het Berchmanianum kwamen er ook steeds
meer leken medewerkers in dienst. De
woon- en zorginstelling voor mannelijke
rooms-katholieke geestelijken krijgt een
professionele staf van huishoudelijke medewerkers. Huismeesters en receptionisten
nemen de telefoon aan en de zieken krijgen
zorg van gediplomeerde ziekenverzorgenden en verpleegkundigen. Nieuwe medewerkers hebben niet alleen respect voor de
leefwijze van de bewoners maar veelal ook
affiniteit met de kloosterlijke sfeer waarin
men moet werken.
Berchmanianum kent voor de jezuïeten
nog steeds de organisatiestructuur van een
communauteit, een leef- en woongroep.
Een kloostergemeenschap van de paters en
broeders jezuïeten is een communauteit.
Deze communauteit wordt geleid door pater Superior, de religieuze overste van het
huis en zijn rechterhand pater Minister;
minister is een Latijns woord dat ‘dienaar’
betekent. Hij is de rechterhand van pater
Superior en is verantwoordelijk voor de
dagindeling voor de leden van de communauteit, hij is betrokken bij de recreatie en
de maaltijdvoorziening. De Stichting Jan
Berchmans is de werkgever van alle medewerkers. De stichting kent een Raad van
Beheer en een commissie van Toezicht. De
door de Raad van Beheer aangestelde directeur van het Berchmanianum overlegt
regelmatig met de leden van de cliëntenraad over de kwaliteit van de te leveren
zorg. Deze raad vertegenwoordigt de bewoners die gebruikmaken van de faciliteiten van het verpleeg- en verzorgingstehuis
en de thuiszorg die wordt geleverd. De directeur overlegt daarnaast met de ondernemingsraad, de vertegenwoordiging van de
medewerkers, over alle aangelegenheden
voortvloeiende uit de C.A.O. Verpleeg- en
Verzorgingshuizen en Thuiszorg.
Berchmanianum beschikt naast kamers
voor bewoners ook over gastenkamers

paters in leeszaal
voor bijvoorbeeld familieleden of vrienden. Literatuurcriticus, essayist en letterkundige Kees Fens heeft er gastvrijheid genoten. Van 1982 tot 1994 was hij
hoogleraar Moderne Letterkunde aan de
toenmalige Katholieke Universiteit Nijmegen en als hij in Nijmegen verbleef, logeerde hij in een gastenkamer. In het jaar
2000 schreef Fens over zijn ervaringen in
het tehuis onder meer het volgende: ‘Het
Berchmanianum was, als ik me niet vergis, het eerste kloosterbejaardenoord. De
bedenkers ervan kan genialiteit, maar ook
realisme niet worden ontzegd. Zij zagen
de totale vergrijzing naderen. Er moest een
huis zijn waar de ouderen de laatste jaren
van hun leven een gemeenschapsleven
konden leiden. De kou van het alleen zijn
is hun bespaard. Ik heb het altijd als jezuïtisch gezien, dat alles ook meteen uiterst
professioneel werd aangepakt. Het heilig
amateurisme is de jezuïeten altijd vreemd
geweest.’ (Uit: Rob Philip, Het huis met
de lege handen, Uitgeverij Valkhof Pers,
2000).
Een volgende keer zal ik iets vertellen over
de mooie fresco’s die het Berchmanianum
bezit en de prachtige glas-in-lood ramen
met daarin de geloften die religieuzen afleggen bij hun eeuwige geloften. Tot op
heden hebt u kunnen lezen over allen die
het Berchmanianum tot een huis gemaakt
hebben waarin het geweldig is om te werken en te wonen. Een huis waarin de spiritualiteit van de gastvrijheid gestalte krijgt.

Drs. Gerard Jansen woont in Brakkenstein, was
van 1987 tot 2009 directeur van het kloosterverpleeg- en verzorgingshuis Berchmanianum
en heeft daar mede zorg gedragen voor professionalisering van de geleverde zorg. In 2009
resulterend in het z.g. Gouden Keurmerk in de
zorg (HKZ). Dhr. Jansen is van origine verpleegkundige, volgde aan de Hogere School
voor Verpleegkundigen de opleiding richting Organisatie en studeerde bij de faculteit
Religiewetenschappen af als Master of Arts in de Interreligieuze Spiritualiteitsstudies.

40		

Wie o wie weet
waar o waar
dit te vinden is in onze wijk?
Puzzelfoto juli 2016
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Bedrijvigheid in Brakkenstein

Wegwerkzaamheden
Kanunnik van Osstraat

Wie kan ons vertellen waar deze foto genomen is?
Let op: Onder de goede inzendingen wordt dit keer
een heerlijke taart verloot!
Mail uw oplossing naar wijkblad.brakkenstein@
gmail.com. Oplossing in het volgende nummer!

Oplossing van april 2016

Deze foto is door niemand gevonden. Of toch wel,
maar weten wij het niet?
De foto is een detail van een grote tekening, gemaakt
door inwoners van de straat. Op de tekening is het
Berchmanianum te zien waarover u elders in dit blad
meer kunt lezen. De tekening hangt op de zijmuur
van Gerardsweg 20.

In de maanden mei en juni is een deel van de Kanunnik van
Osstraat op de schop gegaan. De riolering was zo slecht, dat
de gemeente besloot dit stuk straat onder handen te nemen,
waarbij behalve de riolering ook het wegdek, het trottoir en
de gasleidingen werden vernieuwd. Het asfalt is vervangen
door rode stenen die het geheel een fraaier aanzien geven.
Het gerucht dat de gemeentelijke belasting voor de aangelegen woningen aanzienlijk zal worden verhoogd is vooralsnog nergens bevestigd. Dat geldt overigens ook voor het
gerucht dat meer straten in de wijk binnenkort zo opgepoetst
zullen worden.
Tino Adolfs
Foto: Marieke van Halen
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En? Zijn er al ontwikkelingen? Is het
geld binnen? Hebben jullie het al voor
elkaar? Wanneer gaat BUUR open?
Dit zijn maar een paar van de vele
vragen die jullie mij op straat of in de
winkel hebben gesteld. Het getuigt van
jullie betrokkenheid en zin om kennis
te maken met jullie nieuwe BUUR aan
de Deken Hensburchstraat 2 in onze
wijk. Hartstikke leuk. Graag informeer
ik jullie dan ook over de laatste ontwikkelingen rondom de wijkplaats.
Wijkplaats BUUR is sinds twee weken
formeel een stichting. We hebben een
professioneel en betrokken bestuur dat
zich momenteel, samen met de projectgroep, klaar maakt voor de feestelijke
opening in het najaar. Voor die tijd krijgen we het nog druk. Niet alleen met
de organisatie van het openingsfeest.
Ook met de verbouwing en de aanpassingen, zowel van de inrichting als van
de tuin van de wijkplaats.
Het Oranjefonds heeft een mooie subsidie toegekend voor de verbouwing in
BUUR en de inrichting van de nieuwe
keuken. Vorige week ontvingen wij
ook goed nieuws van stichting DOEN.
Zij zijn enthousiast over onze plannen
en willen BUUR ondersteunen met een
aanvullende subsidie voor de aanpassingen in de tuin en inrichting.
Al met al: We kunnen starten en hebben daar heel veel zin in!
Weten jullie al wat en wie er in BUUR
komt?
In de gesprekken die ik voer, hoor ik
dat jullie weten dat er in BUUR een
plek komt om te eten en te drinken. Dat
klopt. In BUUR is echter veel meer te
doen. Je kunt er je cadeauartikelen kopen. Je kunt in gesprek gaan met de
STIP het Sociale Wijkteam. Je kunt
er gaan werken en gebruik maken van
één van de ruime co-werkplekken die
we realiseren in de gezellige en open
ruimte van de wijkplaats. Achterin het
pand bieden we plek om te vergaderen
of workshops te geven voor maximaal
10 personen. De definitievere en gedetailleerde invulling van de verschillende diensten wordt gerealiseerd door
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een groot aantal organisaties en mensen: de partners van BUUR. Op onze
facebook pagina, via Het Wijkblad en
de wijkwebsite stellen de partners van
BUUR zich de komende weken aan
jullie voor.
Willen jullie op de hoogte blijven van
de verbouwing, inrichting en andere
praktische zaken? Op onze facebookpagina zullen we bijhouden wat we
gaan doen, wanneer en met wie. Neem
contact met mij op als jullie vragen
hebben. Ik ben Melanie, wijkbewoner en aanjager van BUUR. Wil je iets
brengen naar de wijkplaats of juist halen? Daarvoor kun je ook contact met
me opnemen. Mail naar info@wondersteboven.nl of bel met 06-11 30 62 90.

Nu zijn we op zoek naar tafels, stoelen, kastjes en accessoires in retro-stijl.
In de laatste bijeenkomsten over de
inrichting van BUUR is duidelijk geworden dat de wijk een voorkeur heeft
voor een licht interieur met retro accenten, waarin zowel jong als oud zich
lekker voelt. Dus heb je nog een meubel of accessoire op zolder staan dat
goed past in de retro-look, neem dan
contact met ons op via de facebook
pagina of rechtstreeks met mij via
bovengenoemd mailadres of telefoonnummer.
Veel groeten en tot ziens in volgend
BUURbericht,
Melanie Reekers
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Vr i j w i l l i gers gezoch t!

voor activiteiten met ouderen

Kijk je uit naar mooie ontmoetingen met oudere mensen? Heb je ideeën om op vrijwillige basis bij te dragen
aan hun dagelijks leven in een beschermde woonlocatie
in je eigen buurt? En wil je daarbij samenwerken met
een team van betrokken medewerkers? Dan ben jij de
vrijwilliger die Boszicht en Bosrijk verder helpt!
Boszicht is een woonlocatie in Brakkenstein. Bij Boszicht wonen 60 ouderen die intensieve fysieke zorg nodig hebben. Bij Bosrijk, ook gevestigd in de woonlocatie
Boszicht, wonen 26 ouderen met dementie.
Jouw rol als vrijwilliger
Als vrijwilliger bij Bosrijk en Boszicht neem je deel aan
het dagelijks leven van de bewoners. Juist als vrijwilliger kun je de bewoners extra aandacht en warmte geven.
Dat maakt het werk heel persoonlijk.
Bij Bosrijk kun je bijvoorbeeld helpen bij het verzorgen
van het ontbijt of een gezellige activiteit organiseren. Of
gewoon, samen een kop koffie drinken. Bij Boszicht kun

je bijvoorbeeld in het restaurant helpen, mensen helpen
bij boodschappen doen of een activiteit organiseren. Heb
je zelf ideeën voor activiteiten? We horen ze graag!

Interesse?
Je bent van harte welkom om eens te komen kijken bij
Bosrijk of Boszicht. We laten je dan de woonlocatie van
binnen zien en je kunt kennismaken met de bewoners.
Wil je als vrijwilliger aan de slag dan kunnen we tijdens
een kennismakingsgesprek je motivatie, achtergrond en
voorkeur voor werkzaamheden bespreken.
Neem voor vrijwilligerswerk bij Bosrijk contact op met
Francien Rutten (teamcoach bij Bosrijk), telefoonnummer: 06-20334333.
Neem voor vrijwilligerswerk bij Boszicht contact op met
Ingrid Schampers (teamcoach bij Boszicht), telefoon 0651231813.
Adres: Heemraadstraat 10, Nijmegen
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Boerderijplezier met broeder Alex
Nieuwsgierig loop ik het erf op van één van de in mijn ogen allerleukste plekjes van Brakkenstein. Tussen de basisschool en het atletiekpark
staat een idyllisch huisje, een oude boerderij met een heuse schuur en een groot, deels nog onontgonnen, terrein eromheen.
Ik bel aan en hoor een stukje verderop iemand
roepen. ‘Jahoeoe, kom maar hier, de voordeur
gaat nog niet goed open …’
Nieuwsgierig loop ik naar hem toe en heb mijn
eerste ontmoeting met ‘broeder Alex’. Zijn
Limburgse tongval brengt me terug bij mijn
eigen roots.
Leuk, een echte Limburger! Waar komt u vandaan, broeder Alex?
Wel, ik ben geboren in Brunssum, opgegroeid
in Heerlen en ik heb de afgelopen 24 jaar in
Margraten gewoond. Tot mijn grote onvrede
moest ik daar weg. Ik woonde daar heerlijk.
Maar goed, het moest zo zijn dat ik naar Nijmegen ging. Het leven in Berchmanianum tussen
de andere religieuzen klopte niet bij mij. Dat
werd wel duidelijk. Deze oplossing, hier op de
boerderij, klopt veel beter. Ik ben erg blij dat
deze oplossing is gevonden. We gaan hier een
mooi plekje van maken!’
Ondertussen laat broeder Alex zijn huis zien.
We beginnen bij de entree. Via de entree komen
we aan de achterkant van de boerderij, in een
ruime kamer.
‘Deze kamer wordt straks een soort winkeltje.
We gaan hier van alles aanbieden; eieren, jam,
en alles wat we leuk vinden om te verkopen.
Zelf graveer ik graag glas. Ook dat wordt verkocht. Boven krijg ik mijn atelier.’
We lopen door de kamer en ik zie allerlei prachtig gegraveerde platen en glaswerk. Ook ontdek
ik dozen waar postzegels in bewaard worden.
‘Ja, we sparen ook postzegels. Verzamelaars
zijn daarin geïnteresseerd en ook bedrijven kopen ze soms. Vraag me niet wat ze er mee doen!
Belangrijk is dat we er geld voor krijgen dat we
kunnen geven aan de weeskinderen in een door
ons mee opgebouwd weeshuis in Tanzania. Via
de website: www.rietniederen.nl kun je daar
meer over lezen en zien. Het is een mooi weeshuis, met een Duitse weduwe als pleegmoeder. Ook is hier een boerderij die hoort bij het
weeshuis. De boerderij levert een deel van het
voedsel voor de bewoners van het weeshuis. De
boerderij verschaft werk aan een aantal mensen
onder andere doordat we een biogasinstallatie hebben kunnen aanleggen. We gebruiken
daarbij koemest. Kleine boertjes uit de omgeving brengen hun koemest. Na verwerking in
het biogasproject, heeft het huis gas om mee

te koken. De boertjes
krijgen als ze dat willen
droge mest terug, om
hun tuin te verbeteren.
En zo is de cirkel rond!
Dit weeshuis is uitgeroepen tot het beste
in de provincie Sumbawanga. Alle andere
weeshuizen in de regio
zijn verplicht om zó te
gaan functioneren als
dat wij doen. Met dank
aan alle sponsoren!
En dan belanden we in
de zitkamer.
U bent broeder, Alex.
Help me even, ik ben
katholiek opgevoed. Ik weet het verschil niet
tussen een broeder en een pater. Kunt u me dat
uitleggen?
Nou dat doe ik graag, natuurlijk. Je komt gelijk op een best gevoelig punt in mijn leven. Ik
heb als jongere in de mijnen gewerkt; zwaar
werk, als onderhoud bankwerker. Het was de
gewoonte dat werknemers uit de mijnen regelmatig op retraite gingen. Tijdens zo’n retraite
ben ik gevraagd of ik zou willen toetreden tot
een klooster. Mijn moeder heeft daar toen over
gehuild. Als je kind naar het klooster gaat zie je
hem niet vaak meer terug! Ik wilde dat toen, dus
zij had er vrede mee. Nu terug naar je vraag. Ik
had niet veel opleiding kunnen doen, dat lukte
mij niet. De mensen die gymnasium doen werden priester en priesters die bij een kloosterorde
horen worden paters. Mensen zoals ik waren de
hulpjes van de paters. Wij, de ‘hulpjes’ zijn de
broeders. Vergelijking: artsen en notarissen,
advocaten hebben assistenten. Broeders zijn assistenten van het klooster. Ik moet zeggen dat
ik daar niet altijd met plezier op terug kijk. Als
broeder werd je geacht de paters te helpen. Zodat die zich bezig konden houden met ‘de verspreiding van het woord’. Daar is op zich niks
mis mee. Maar ik heb wel heel erg hard moeten
werken in die tijd. Van ’s ochtends half zes uur
tot ’s avonds 11 uur. Maar ja, je wist niet beter,
toen. Je maakte er het beste van.
Tring, daar gaat de bel. Broeder Alex ziet Marieke, onze wijkbladfotograaf, voorbijlopen.
Broeder Alex rent weer naar de achterkant.
Ik hol met hem mee. Geen Marieke! Broeder
Alex rent naar de achterkant van het
huis en ziet daar Marieke met haar
twee kinderen. Ook hier vindt een
hartelijke ontmoeting plaats. Terwijl
Marieke foto’s maakt, praat broeder
Alex verder.
‘Kijk, wat we nu willen bereiken is
dat deze boerderij een fijne pleisterplaats wordt voor zowel de bewoners van de nieuwe gebouwen
als de kinderen die met hun ouders
kunnen genieten van de beestjes die

hier gaan komen. Nee, denk nou niet dat het
hier een kinderboerderij wordt, dat echt niet.
Het is de bedoeling dat hier op het terrein dat
grenst aan de weg vijftien fruitbomen geplant
worden. Ook komt er gras. En op dit veld komen schaapjes, geiten en kippen. En misschien
fazanten of een pauw, dat weet ik nog niet. De
mensen die in de gebouwen wonen die grenzen
aan de kloostertuin kunnen via de tuin, langs
de begraafplaats, als het ware binnendoor, bij
onze boerderij komen. Zo kunnen ze een mooi
ommetje maken; ze kunnen hierheen wandelen,
een paar eitjes kopen, even uitrusten in het tuinhuisje (dat nog komt) en weer terugwandelen.’
Leuk, leuk. Het gaat hier een stuk levendiger
worden, op deze plek. En de beestjes komen
weer terug! Maar er moet nog wel heel wat gebeuren, als ik zo om me heen kijk!
‘Ja, dat klopt. Daar word ik soms ook een beetje
moedeloos van. Het is een jezuïetenproject en
de wijkbewoners hebben hierom gevraagd. Ze
willen ‘weer een weide met bomen en beesten.’
En de gemeente helpt ook mee. Maar mochten
er mensen zijn die iets zouden willen betekenen, dan hoor ik het graag. Loop even aan, zou
ik zeggen.
Adres: Pastoor Wichersstraat 10-B, tel.:
024.785.2110, mail: grootenalex@gmail.com ’
Dat ga ik zeker doen, broeder Alex. Ik ben erg
benieuwd hoe het er straks uit zal zien. Dank u
wel voor dit bijzondere gesprek! En heel veel
succes met dit mooie project.
Een paar dagen later ontvang ik van broeder
Alex een mailbericht.
‘In het verhaal dat in wijkblad gaat komen, zou
daar nog bij kunnen, ’n oproep voor
1. lege HAK potjes plus deksel t/m 450 gr.
2. alle soorten garens.? Wol en of katoen
of…’
Natuurlijk kan dat!!
Onnie Diederen
Foto’s: Marieke van Halen
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Afscheid Attent 1 juli 2016
Dankwoordje van de familie Pijfers
Wij willen graag iedereen bedanken voor alle lieve
woordjes, prachtige kaartjes, mooie bloemen, lekkere
wijn en alle andere cadeaus. Fijn dat we, samen met
héél veel lieve mensen, zo’n geweldig afscheid hebben
mogen vieren.
Wij wensen iedereen alle goeds voor de toekomst!
Ben & Ans
Harry & An
Enige weken geleden hoorde een bewoner in de buurt van Attent hulpgeroep. Hij ging op het geluid af, dat
bleek te komen uit de kledingcontainer die daar bij de winkel stond. Er
was een man in de container gevallen, in een poging daar kleren uit te
halen. Deze man wilde blijkbaar niet
alle kleren meenemen, want hij was
druk bezig geweest deze te passen.
Dat bleek toen toegesnelde buurtbewoners hem eruit visten en vervolgens ontdekten dat hij alleen een onderbroek droeg.

Gehoord...

Een poos geleden kwam er een man
binnen bij bloembinderij Heijendael
en vroeg om een lang stuk ijzerdaad.
Op de vraag waar hij het voor nodig
had, antwoordde de man: “Ja, dat ben
ik nou weer. Mijn vrouw vroeg me,
omdat ik toch naar de slager ging,
even wat oude kleren in de container
bij Pijfers te deponeren. Nou ben ik
eerst naar de slager gegaan en toen
naar die kledingcontainer, maar nou
heb ik niet die ouwe kleren, maar per
ongeluk het vlees in die container gegooid!

1e maandag van de maand
bingo Boszicht
KBO organiseert
19.00-20.00uur
Nordic walking
Atletiekbaan
19.00-20.00 uur
Sportief wandelen
Atletiekbaan

avond

9.30-12.00 uur
Senioren Gymclub
Roomsch Leven
9.15-10.30 uur
Recreatief hardlopen
Atletiekbaan
10.00-11.00uur
Nordic walking
Atletiekbaan
11.30-12.30 uur
seniorengym
Universitair sportcentrum
10.00-12.00uur
Sportief wandelen
Atletiekbaan

DONDERDAG

19.00-23.30 uur
Repetitie Harmonie Hatert
Roomsch Leven

Spelactiviteiten
Scouting
Scoutinggebouw
D’Almarasweg

Sjoelen in Boszicht
13.30-17.00 uur
Bridgen in
Boszicht

VRIJDAG

Spelactiviteiten
Scouting
Scoutinggebouw
D’Almarasweg

9.30-11.00 uur
Recreatief hardlopen
Atletiekbaan
10.00-11.00uur
Nordic walking
Atletiekbaan
10.00-12.00uur
Sportief wandelen
Atletiekbaan

ZATERDAG

20.00-22.00uur
Expressief meditatief
dansen
Roomsch Leven

9.30-11.30 uur
Recreatief hardlopen
Atletiekbaan
10.00-12.00uur
Nordic walking
Atletiekbaan
10.00-12.00uur
Sportief wandelen
Atletiekbaan

ZONDAG

Naast alle bovengenoemde activiteiten en sportiviteiten gebeurt er binnen de sportclubs in Brakkenstein veel en voor ieder wat wils. De een is van oudsher meer Brakkensteins dan de ander; maar allemaal sporten
ze op Brakkensteinse grond. En sport verbroedert, toch?
Naast bovengenoemde clubs zijn de volgende sportclubs in Brakkenstein te vinden: Tennisvereniging Brakkenstein, Tennisvereniging Rapiditas, Voetbalverenging RKSV Brakkenstein, Hockeyvereniging NMHC,
Korfbalverenging Novomagum, Voetbalvereniging Kolping- Dynamo.

20.00 – 22.00 uur
El Mundo koor
De Veste
19.00-23.00 uur
Repetitie drumfanfare
Michael
Roomsch Leven
19.00-20.00 uur
20.00-21.00 uur
Gymnastiek voor dames
Gymzaal kan Faberstraat
19.00-20.00 uur
Nordic walking
Atletiekbaan
19.00-20.00 uur
Sportief wandelen
Atletiekbaan

Biljartclub BBB
11.30-16.30
Clubhuis RKSV Brakkenstein
Seniorentafeltennis
(50+)
Roomsch Leven
Biljartclub BBB
Clubhuis RKSV Brakkenstein

9.15 uur Tai Chi
Heumensoord
10.00-12.00uur Breien kantine speeltuin Brakkefort
9.30-11.30
Expressief meditatief dansen
Roomsch Leven
11.00-12.00 uur Pilates
Universitair sportcentrum

WOENSDAG

Activiteiten

Biljartclub
de Muts
vanaf 19.30 uur
Repetitie harmonie St Tarcisius
Roomsch Leven
19.00-21.00 uur
20.00-21.00uur
21.00-22.00uur
Gymnastiek voor dames
Gymzaal kan Faberstraat

13.00-16.00uur
Biljartclub BBB
Clubhuis RKSV Brakkenstein

14.00-16.00 uur
Jeu de boules
Atletiekbaan
13.30-16.00 uur
Biljarten Boszicht
13.30-16.00 uur
Kaarten
Boszicht

middag

DINSDAG

10.00-11.00uur
Feldenkreis
Boszicht
9.15-10.30 uur
Recreatief hardlopen
Atletiekbaan
10.00-12.00uur
Nordic walking
Atletiekbaan
11.00-12.00uur
seniorengym
Universitair sportcentrum
10.00-12.00uur
Sportief wandelen
Atletiekbaan

MAANDAG

ochtend

AGENDA
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van dit
pand
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nummer 2

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

Ons motto?
Vandaag gebeld is morgen hersteld.

Bel nu: 024 78 51 627
Hatertseweg 163
6533 AE NIjmegen

www.bouwkabouter.nl
info@bouwkabouter.nl

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

Brakkenstein

in de spotlights
T’ai Chi

Iedere woensdag ochtend is er een gratis T’ai Chi workshop in Heumensoord onder
leiding van Willem Kienhuis. Verzamelen om 09:15 bij de kruising Heijendaalseweg/Scheidingsweg. Meer informatie is altijd te vinden op
www.taichinijmegen.nl www.taichinijmegen.nl
twitter.com/chwebw en facebook

Jeu de boules

Op de maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur spelen wij, een groepje enthousiastelingen, Jeu de Boules op de banen van het atletiekterrein aan de Heemraadstraat.
Wij spelen op de recreatieve manier zoals wij ook op vakantie spelen. Geen strenge
regels maar het spelen met plezier en sociaal contact staan voorop. Kom gerust eens
kijken en eventueel een balletje mee gooien. Wij zijn volgend jaar 20 jaar actief
met balletje gooien, en vinden het nog steeds leuk.
Ton Rossen, Kanunnik van Osstraat 37, tel 024-3563852

Rommelmarkt Harmonie Tarcisius in Brakkenstein

Op zondag 4 september a.s. houdt Harmonie Tarcisius haar 43ste rommelmarkt.
De rommelmarkt vindt plaats aan de Heyendaalseweg 237-239 in Nijmegen van
10.00 tot 14.30 uur. Op zaterdag 3 september halen we in de wijk Brakkenstein de
bruikbare spullen op. Woont u niet in Brakkenstein, maar wilt u wel verkoopwaar
ter beschikking stellen? Lever dan de spullen op zaterdag af op het terrein van de
rommelmarkt. De rommelmarkt is een jaarlijkse traditie en geniet bekendheid en
faam bij de fervente rommelmarktbezoekers. De mooiste spullen zijn hier te vinden. U bent van harte welkom op zondag 4 september.
De opbrengst van de rommelmarkt is bestemd voor Harmonie Tarcisius. Voor meer
informatie over deze bloeiende vereniging, zie www.harmonietarcisius.nl.

SWON

Wil je weten wat de Swon organiseert in de zomer voor ouderen?
Kijk dan op: SWONZomerprogramma2016-WEB1.pdf

Dart-team “de Mutsen” kampioen!

Vrijdag 13 mei jl. speelden “de Mutsen”, het thuisteam van Café de Muts
tegen “de Bessembienders” uit Siebengewald. Het was een spannende partij waarin
het kampioenschap voor beide teams op het spel stond. Uiteindelijk bleken “de
Mutsen” de sterkste en wonnen ze de partij met 6-3. Dit werd gevierd met een feestelijke avond waar de champagne niet mocht ontbreken! “De Mutsen” promoveren
nu naar de tweede divisie van de Rivierenland Darts Bond. Teamcaptain Kevin van
Susteren bedankt Café de Muts voor de gastvrijheid. Op naar het nieuwe seizoen!

10 over ROOD TOERNOOI DE MUTS

De afgelopen maand mei is bij Café de Muts het tweede Geert Schuurs 10-overrood toernooi gehouden. Er waren 19 deelnemers die voor 10 euro weer vier dagen volop aan hun trekken konden komen. De deelnemers werden na een loting
verdeeld in drie poules waarna de
beste acht doorgingen. Uit de beste acht werden weer twee poules
van vier gevormd, waarna de beste twee van elke poule overgingen naar de kruisfinales. Winnaar
werd Wil Heijmans die in de finale Gert Sustrünck de baas was.
Derde werd Tino Adolfs voor Rik
Seeling. Opvallend was dat beide
finalisten niet afkomstig waren uit de beruchte Poule des Doods, waarin vrijwel
alleen maar potentiële winnaars zaten. We kunnen terugkijken op een geslaagd
toernooi waarbij gezelligheid en een gemoedelijke sfeer zoals gewoonlijk voorop
stonden en waarbij organisator Joop Smits weer voor een vlekkeloos verloop van
het toernooi zorgde.

Tennisvereniging Brakkenstein
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Tennisvereniging Brakkenstein is op zoek naar nieuwe enthousiaste, sportieve leden. Heeft u altijd al eens een balletje willen slaan? U hebt nu de kans!
Door het teruglopen van het aantal leden vanwege verhuizing, leeftijd en of blessures is er genoeg plaats voor nieuwe leden. Zowel senioren als junioren, beginners
als gevorderden zijn van harte welkom bij tennisvereniging Brakkenstein. De tennisbanen van onze vereniging liggen midden in onze wijk tegenover de voetbalvelden van Brakkenstein en tussen de Basisschool en het zorgcentrum Boszicht. Kijk
voor verdere informatie op onze site www.tvbrakkenstein.nl.
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Belangrijke telefoonnummers
Wijkblad Brakkenstein

Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26
Alarmnummer: 112
Apotheek Wilhelmina Brakkenstein,
Kanunnik Mijllinckstraat 5
Bel- en Herstellijn: 14 024
Brandweer: (024) 3 297 599
Breng Klantenservice: 0900 20 20 121
Bureau Toezicht: 14 024
Buur (De Kanunnik), Melanie Reekers, tel 06-11306290
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 3 657 657
Dar Grofvuilservice: (024) 371 60 26
Dar Klantenservice: (024) 371 60 00
De Lindenberg: (024) 327 39 11
Dierenambulance: (024) 355 02 22
Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
Ed van Dael wijkmanager; via secretariaat
wijkmanagement, (024)-3 299 675
Gemeente Nijmegen: 14 024
GGD: (024) 3 297 297
Huisartsenpost Nijmegen en omstreken: 0900 88 80
Kindertelefoon: 0800 04 32
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
Rob van de Wetering, wijkbeheerder, via 024- 3 293 031
Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
Slachtofferhulp: (024) 3 233 322, 0900 0101
Sociaal Wijkteam Zuid, te bereiken via de info en
advieslijn 088 00 11 300
Stadsschouwburg en Vereeniging: (024) 322 11 00
Talis: (024) 3 523 911, postbus@talis.nl
Jos Bitter is de talisman van Brakkenstein
ZZG-zorggroep, 024- 2 665 777 vraag naar team
Wijkverpleging Brakkenstein

Uitgelicht: Huisartsenpost Nijmegen en omstreken
De huisartsenpost is gevestigd op het Spoedplein bij
het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. De huisartsenpost
is voor dringende medische hulp in avond, nacht en
weekend. Alle huisartsen uit de regio doen bij toerbeurt
dienst. Om de organisatie goed te laten verlopen werkt
de huisartsenpost op telefonische afspraak. Het centrale
telefoonnummer is 0900-8880. Als er sprake is van een
levensbedreigende situatie toetst u de 1 in en wordt u
met voorrang geholpen.

3. Gratis oogmeting, zonder afspraak

COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
4. Gratis ontspiegeling
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glazen
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Nieuwe collectie nu in de winkels!
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2015-C4 Landon
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7. Gratis luxe brillenkoker
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€49

De zeven beloftes van Eyelove:

COMPLETE BRIL OP IEDERE STERKTE

1. Inclusief montuur en glazen op sterkte

voor veraf
óf dichtbij
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