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Lente!

Wat in de winter is opgebouwd, komt naar buiten!
Ook in de winter zitten we niet stil in Brakkenstein.
Kijk maar in dit blad. Jullie hebben kunnen genieten van een prachtige glossy van voetbalclub ‘rksv
Brakkenstein’, die dit jaar 100 jaar bestaat. Het
Wijkblad zal dit jaar met plezier aandacht besteden
aan de activiteiten die in dat kader gaan plaatsvinden! Van harte, voetbalclub, met deze bijzondere
mijlpaal en jullie prachtige jubileumblad, namens
de hele redactie!
De basisschool lijkt in beweging te komen... ze komt in beweging... en dan
toch weer niet; de verhuizing is uitgesteld! In het volgende nummer zullen
we uitgebreid aandacht besteden aan alle veranderingen ten gevolge van deze
verhuizing. Succes, basisschool Brakkenstein!
Verder wonen we in een prachtige omgeving en wens ik iedereen veel plezier
met het ontdekken van wat er allemaal weer verandert en naar buiten komt!
Onnie Diederen
Stijn en Lex Goemans
met balletje 10 december 2017

Advertenties
Tino Adolfs
tino.adolfs@gmail.com
Publicatiedata
In 2018 verschijnt het wijkblad na
dit nummer nog drie maal; half april,
half juli en eind oktober. De uiterste
inleverdata van kopij zijn dit jaar: 15
maart, 15 juni en 27 september.
Bezorging
Tino Adolfs
tino.adolfs@gmail.com
Voor klachten over de bezorging:
Henk Sikking
henksikking@hotmail.com
06 25356417
Aanleveren kopij
Belangrijk: tekst s.v.p. aanleveren in
Word-bestand.
Foto’s of plaatjes s.v.p. aanleveren als
aparte JPG-bestanden, minimaal 300
dpi.
Oplage
2100 exemplaren
Drukken en opmaak
Bookbuilders, Nijmegen
Medewerkers aan dit nummer
Freek Snel, Dwarskijker, Dos Olifant,
Rens Meijer, Willem Kienhuis, Paul
de Jager, Frans Peters, Anneke Schouten, Hans Ronhaar.

winters plaatje januari 2018
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verovert de wereld: Parijs

Andere route voor buslijn 14!
Let op!
Sinds de nieuwe dienstregeling, december 2017, rijdt buslijn 14 een heel andere route van Brakkenstein naar het station Nijmegen CS. Vroeger reed de bus via de Heijendaalseweg en de spoorkuil rechtstreeks naar het station. Nu rijdt
de bus na het verlaten van Brakkenstein via de Erasmuslaan
door de wijken Hazenkamp en Willemskwartier. Dat kost
iets meer tijd dan vroeger. De bus doet er nu een kwartier
over om bij Nijmegen CS te komen.
De drie bushaltes in de wijk Brakkenstein zijn ongeveer hetzelfde gebleven. De vroegere halte Pater Eymardstraat heet
nu halte Kanunnik Faberstraat, omdat die halte iets verder
van de Heijendaalseweg af is geplaatst. Dus: de beginhalte Kanunnik Mijllinckstraat (tegenover Buur), de halte
Kanunnik Faberstraat (hoek Kanunnik van Osstraat, vrij
dichtbij de Heyendaalseweg en café de Muts) en de halte
Kwekerijweg (op de Heijendaalseweg, bij de Kwekerijweg).

De vertrektijden zijn ook wat gewijzigd. De bussen vertrekken vanaf de halte Kanunnik Mijlinckstraat nu meestal rond
25 en 55 minuten over het uur. Vanaf halte Pater Eymarweg
rond 26 en 56 minuten over het uur en vanaf de halte Kwekerijweg rond 28 en 58 minuten over het uur.
Door de week rijdt de eerste bus om 5.50 uur en de laatste
om 23.51, op zaterdag rijdt de bus van 7.22 uur tot 0.22 uur
en op zondag rijdt de bus pas vanaf 10.27 uur (!!!) tot 0.57
uur.
Alle informatie is te vinden op
www.breng.nl en kies dan voor
Lijn 14 - Arnhem CS via Elst-West.
Of scan met je smartphone
deze QR-code:
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www.bloembinderij-heijendael.nl

Voor mooie bloemen,
al 38 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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ALLES NET EVEN ANDERS!
-Scouting Brakkenstein-

Nog net binnen de grenzen van ons
stadsdorp, vlak voor de spoorlijn aan de
d’Almarasweg, staat aan de linkerkant
het gebouw van Scouting Brakkenstein.
Het is het tweede gebouw links, in het
eerste zit de KWJ. Na het verlokkende
kampvuur valt meteen de grootte van
het gebouw op. Het bevat diverse ruimtes, een grote opslagzolder, een keuken
en ook nog een uniek buitenbad, maar
dat krijg ik later pas te zien. Dit gebouw
lijkt me veel groter dan het oude onderkomen, maar volgens Sjoerd van den
Broek valt dat wel mee.
Sjoerd, materiaalbeheerder: “Het gebouw is hoger, maar de beschikbare ruimte is niet veel groter dan het oude gebouw
aan de Driehuizerweg. We moesten daar
in 1997 helaas vertrekken vanwege de
komst van de Hoefslag en de Parkzoom.
We liggen nu een beetje aan de rand van
de wijk, maar dat heeft ook voordelen. We
zijn goed bereikbaar, hoeven niet over te
steken, kunnen zo het park in en er is een
parkeergelegenheid”.
Onderdeel van Scouting Nederland
Scouting Brakkenstein is een van de oudste scoutinggroepen van Nijmegen. De
groep bestaat al sinds 1945. Oorspronkelijk draaiden de jongensgroep Pater
Eymard en de meisjesgroep Maria Duce
apart, maar in 1987 zijn beide groepen
samen gaan draaien in het onderkomen
aan de Driehuizerweg. Voorheen zaten de
meisjes op de zolder van de Gabriëlschool,

terwijl de jongens al langer op het terrein
aan de Driehuizerweg zaten.
Annemarie Rutten, secretaris: “We zijn
een vereniging en een stichting. In de
stichting zijn de materialen en de gebouwen ondergebracht conform de voorschriften van Scouting Nederland, waaronder
we organisatorisch vallen. Dit betekent dat
wij als groep gebruik kunnen maken van
verschillende landelijke faciliteiten zoals
opleidingen voor stafleden, voorlichtingsmateriaal en gezamenlijke regionale activiteiten. Iedere twee jaar is er een Scout-In,
dat is een trainingsweekend voor staf- en
bestuursleden, waar je spelideeën kunt op-

doen of waar relevante thema’s aan de orde
worden gesteld. Daarnaast draagt Scouting
Nederland bepaalde basisgedachten uit,
zoals ontplooiing en ontwikkeling van het
individu, een groei naar zelfstandigheid,
het buitenleven en avontuur. Deze basisgedachten staan binnen Scouting Brakkenstein ook centraal. Daar wordt een eigen
invulling aan gegeven”.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Annemarie: “ Wij hechten veel waarde aan
het afstemmen van een gevarieerd spelaanbod op de behoefte van de kinderen, met
daarbij ook aandacht voor het individu.
Uitgangspunten daarbij zijn het leren omgaan met elkaar, het respecteren van anderen, het nemen van verantwoordelijkheid
en het onderling samenwerken ”.
Alles net even anders
Sjoerd: “We doen het eigenlijk allemaal
“net even anders”, dat is ook ons motto.
Vergelijk het met de Platte Knip, die zo
haar eigen invulling geeft aan het carnaval.
We volgen de kledingvoorschriften niet op
en we dragen geen uniform maar een paars
T-shirt. Dat uniform hebben we begin jaren 70 al losgelaten. We hijsen ook geen
vlag en kennen ook geen formele hiërarchische structuur”.
Een grote familie
Er zit een heel gezelschap om me heen en
de sfeer is gemoedelijk. Het lijkt wel een
grote familie, waarvan elk lid enthousiast zijn verhaal wil doen. Naast secretaris
Annemarie Rutten en materiaalbeheer-
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der Sjoerd van den Broek praat ik met
bestuurslid Paul Weijers en de stafleden
Marije Derksen, Koen Frowijn, Anne en
Rick Klomp, terwijl er ook nog wat kinderen rustig bij zitten of aan het spelen zijn.
Jullie hebben een prachtig gebouw, hoeveel leden hebben jullie eigenlijk?
Annemarie: “Op dit moment ongeveer
vijftig jeugdleden”.
Ik zie dat jong en oud(er) hier aanwezig
zijn. Wanneer mag je lid worden? En tot
welke leeftijd kun je lid blijven?
Annemarie: “Kinderen kunnen vanaf hun
vierde jaar lid worden en een bovengrens
is er eigenlijk niet, al zie je dat bij het oplopen van de leeftijd de groepen steeds
kleiner worden. Al ze volwassen worden
zwermen ze uit, gaan ze zelfstandig wonen, werken of studeren. Maar er blijven
ook mensen hangen, die gaan dan vaak
een functie vervullen als begeleider of bestuurslid. Of ze gaan bij onze Overigen,
een groep actieve vrijwilligers van Scouting Brakkenstein”.
Uit een ver verleden herinner ik me nog
de Welpen en de Kabouters, zijn die er
nog steeds?
Marije Derksen: “Ja, die zijn er nog steeds,
maar er zijn meer groepen. De jongste
groep heet de Bevers en die bestaat uit
dertien kinderen in de leeftijd van vier tot
zeven jaar. Daarboven komen de Welpen
voor de jongens en de Kabouters voor de
meisjes in de leeftijd van acht tot tien. Dat
zijn er op dit moment bij elkaar veertien.
Dan volgt de leeftijdscategorie van elf tot
veertien jaar, de Verkenners voor de jongens en de Gidsen voor de meisjes, bij elkaar zeventien jongeren”.
Dat zijn er dus al 44, hebben we dan bijna alle groepen gehad?
Sjoerd: “ Nee hoor. Dan komen de Rowans
en de Sherpa’s, maar die groep is tijdelijk
opgeheven bij een gebrek aan leden. Dat is
de groep voor leden van vijftien tot achttien jaar. Je ziet dat rond die leeftijd de belangstelling afneemt, kinderen krijgen andere interesses. Daarboven zitten dan nog
de PIVO’s, de Pioniers en de Voortrekkers,
dat zijn op het moment zes leden in de leeftijdscategorie van achttien tot eenentwintig
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jaar. Daarboven zit dan nog de STAM voor
de leden tussen de eenentwintig en de drieentwintig, daarvan kun je lid blijven tot je
zevenentwintigste. Dat zijn er nu vier. De
mensen die dan nog blijven hangen worden staflid, bestuurslid, Overige of houden
zich bezig met de materialen”.

Schoonhouden, poetsen, de was doen en
klussen
Annemarie: “We moeten vooral de Overigen niet vergeten, die ons nog steeds behulpzaam zijn. Een aantal van hen is zelfs
de tachtig al gepasseerd! Neem “Toosie”
Hoogveld, die al jarenlang wekelijks de
was voor ons doet, of Mimi en Jan Hendriks. Mimi helpt ons bij het schoonhouden van de boel en Jan doet nog klusjes.
Corveebeurten, het schoonmaken, ook van
de wc is het “lot” van de staf. Vier keer
per jaar komt er een schoonmaakploeg en
twee keer per jaar houden we een “klussen
dag”, dat betreft dan het onderhoud aan het
gebouw.
Overvliegen
Die overgang van de ene “speltak” naar
de andere, verloopt dat geruisloos of is
er nog een ceremonieel aan verbonden?
Anne Klomp: “ Dat noemen we “overvliegen”. Vroeger werd je geïnstalleerd,
maar tegenwoordig gaat dat op een ludieke manier. Vaak wordt er een verhaal aan
verbonden en wordt de overgang gesymboliseerd door een klein ritueel, een soort
overgangsexamen. Denk aan een groene
zeep baan, kanovaren, een kabelbaan, of
varen op een vijver. Noem het maar ontgroening op een speelse manier. Bij ouderen komen er wel eens eieren aan te pas”.
De zaterdagmiddag
Wanneer kunnen de leden hier terecht,
wanneer zijn er activiteiten?
Koen: “Alle activiteiten vinden hier plaats
op de zaterdagmiddag van 2 tot 4. Dan is
het hier dus een drukke bedoeling, maar

ook gezellig, vaak zijn hier hele families.
Maar we hebben de ruimte, dus dat is geen
probleem. Vroeger was dat vanwege de
grotere groepen niet mogelijk en draaiden
er groepen na elkaar”.
En wat wordt er dan zoal gedaan?
Waaruit bestaan de activiteiten?
Marije: “ Bij de jongste groep, de Bevers,
gaat het vooral om een gevarieerd spelaanbod. Denk aan een speurtocht, verstoppertje of tikkertje spelen en genieten van een
kampvuur. Deze activiteiten zijn vooral
gericht op motoriek, samenwerken en het
kind zijn. Bij de groep daarboven, de Welpen en de Kabouters komen er nieuwe uitdagingen om de hoek kijken. Die mogen
zelf een kampvuur bouwen, maar nog niet
aansteken. Maar ze bouwen ook hutten,
spelen levend stratego (met water, spons
en vuur), roosteren marshmallows boven
het vuur, spelen trefbal, buffelen (tikkertje
met optillen), maken lekkernijen of bakken broodjes in zelfgebouwde oventjes”.
Rick: “Dan komen we bij de Verkenners
en de Gidsen, vanaf een jaar of tien dus.
Die maken zelf vuur, beschikken over een
zakmes en bijlen en gaan pionieren, dat wil
zeggen: knopen leggen en verbindingen
maken. Daarbij gaat het vooral om goed en
veilig met de attributen en materialen om
leren gaan. Ze bouwen ook speeltoestellen,
zoals een draaimolen en een vuurtafel, om
zelf op te koken of om pannenkoeken op
te bakken”.
De vrijdagavond is voor de ouderen
Naast de zaterdagmiddag is er op de vrijdagavond altijd een gelegenheid om bijeen
te komen voor de RSA (Rowans en Sherpa’s) van 19.30 uur tot 22.00 uur en voor
de PIVO’s en de STAM van 20.30 uur tot
23.00 uur, al loopt het wel eens uit.
Mag er hier worden gerookt?
Paul: “Jawel, maar alleen buiten in het
rookhok”.
HET GEBOUW OOK VOOR ANDEREN
Vrijdagavond en zaterdagmiddag dus,
verder wordt het gebouw niet benut?
Paul: “Vaak wel, maar het gebouw wordt
ook verhuurd aan andere scoutinggroepen
of aan scholen. Het moet altijd gaan om
een educatief doel, om jeugd- of jongerenkampen, dus geen feestjes!
EXTERNE CONTACTEN
Zijn er ook contacten met andere verenigingen?
Paul: “Ja, met de KWJ, we zijn immers buren en dat waren we op de oude locatie ook
al. Na de verhuizing hebben ze tijdelijk op
het Pleintje gezeten, maar ze zijn nu weer
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Het Romeinse buitenbad
Inventief zonder meer. Gebouwd van bierkratten en houten schotten, maar wel erg koud in de winter. Echter geen nood! Verderop
wordt in een container een stevig vuur gestookt, met in het midden
een verwarmingselement, waar het water via een slang doorheen
wordt gejaagd. Aan de ene kant gaat het er koud in en daarna komt
het er aan de andere kant lekker warm uit en wordt het via een
slang naar het zwembad of wellicht beter, naar de grote badkuip
geleid. Afgekeken van de Romeinen? Goed voorbeeld doet goed
volgen!

terug, ze konden ons blijkbaar niet missen! Ook zijn er wel contacten met andere scoutinggroepen. Voor de Bevers is er jaarlijks
een Bever-doe-dag, die wordt afwisselend bij scoutinggroepen in
Nijmegen georganiseerd”.
EN NOG VEEL MEER
Zijn er nog speciale activiteiten naast het schoonmaken en het
onderhoud?
Paul: “We hebben onze jaarlijkse mestactie in september, zelfs
met een eigen website. Daarvan kunnen we ons gezamenlijke
weekend betalen en dan hoeven de kinderen ook niet aan andere
acties mee te doen. Dat gezamenlijke weekend is inmiddels een
traditie geworden. Alle speltakken en vrijwilligers gaan dan samen een weekend kamperen. Dat kan hier zijn, maar ook op een
ander (scouting) terrein. Een man of vijf organiseren dit dan en
hangen het weekend op aan een thema: Cowboys en Indianen, de
Middeleeuwen, de Tijdmachine, een Cruise of een Heksenkamp
zoals het afgelopen jaar. Toen was er gekleurde melk, betoverde
groene en roze rijst. Dan kennen we nog de jaarlijkse overnachting voor elke speltak. Voor de Bevers, de jongste groep is die
altijd hier en voor de anderen meestal op een andere locatie”.
Koen: ”Verder is er altijd een kerstborrel voor de stafleden, de vrijwilligers en de oudere jeugd, wat dan ook vaak een verkleedpartij
wordt. Zo hadden we vorig jaar het thema “foute kersttruien”. Dit
jaar is de kerstborrel op 23 december. Daarna gaan we gourmetten
en vervolgens ons buitenbad in”.

Hofleverancier
Als je jongens en meisjes, mannen en vrouwen bij elkaar zet, dan
kan het niet uitblijven. Scouting Brakkenstein heeft dan ook al de
nodige relaties en generaties voortgebracht en zorgt zo ook deels
voor haar eigen aanwas. Daarnaast is Scouting Brakkenstein ook
hofleverancier voor de Platte Knip, dit jaar Prins Wilco met Prinses Simone. Vrijwel het gehele kabinet bestaat ook nog eens uit
Scouting-leden. De ex-prinsen Sander Thoonen en Sjoerd van den
Broek waren (zijn) ook al scoutingleden!
Duidelijk is dat Scouting Brakkenstein een unieke plek inneemt
in de Brakkensteinse samenleving, al doen ze dan alles net even
anders!
Tekst: Tino Adolfs
Foto’s: archief Scouting

8

~advertenties~

Column

Wijkblad Brakkenstein

VACATURE
ACCOMMODATIEMEDEWERKER
Vrijwilliger bij de rksv Brakkenstein

Uit de stad is
niet altijd beter
Joop moet een nieuwe bril en zijn dochters
gaan mee om deze uit te zoeken. Ze besluiten dat deze in de stad gekocht moet worden
want daar is meer keus.
Op vrijdag wordt een planning gemaakt, na
geparkeerd te hebben op de wedren gaat de
tocht van de Hertogstraat over de Burchtstraat
naar Plein 1944. Zaterdag is het dan zo ver,
Joop gaat mee naar de stad. Gelukkig is er
nog net een plekje vrij op de wedren en via de
Oranjesingel komen ze al snel op de Hertogstraat om de eerste winkel te bezoeken, maar
bij de eerste winkel ga je nog niet kopen want
de anderen hebben misschien wel veel mooiere monturen. Op de Burchtstraat, winkel twee
en drie, deze lijken erg goedkoop maar er komt
nog van alles bij. Verder naar de vierde, voor
de gezelligheid gaan ze door de Broerstraat.
Joop wordt al aardig moe en hij wil nog over
het nieuwe Plein 1944 waar je nu gelukkig door
de nieuwe plavuizen goed kunt lopen. Hij heeft
er inmiddels genoeg van en ze besluiten dat
Joop op een gezellig terras een kop koffie drinkt
terwijl zij de auto halen.
Bijna thuis komen ze langs Winkelcentrum Hatert vlakbij de woning van Joop waar hij altijd
alleen zijn boodschappen doet. Ze stoppen en
zien tot hun verbazing de winkel van opticien
van den Bergh. Binnen gekomen is er al snel
een keuze gemaakt uit de prachtige collectie
brillen, en na de vakkundige oogmeting en uitleg van de brillenglazen is iedereen moe maar
zeer tevreden. Vader kan in de toekomst alleen
naar zijn opticien voor de noodzakelijke
service hetgeen bij van den Bergh
opticiens natuurlijk gratis is.
Én zijn dochters hebben
een wijze les gehad.

Tot ziens!
Van den Bergh
opticiens - audiciens
opticienvandenbergh.nl

Dagelijks worden de velden van de rksv Brakkenstein bespeeld door de
meest uiteenlopende voetballers; jeugd vanaf 8 jaar, meiden- en jongensteams, vrouwen- en mannen seniorenteams. Het is duidelijk dat de vereniging voor veel gezinnen in en om Brakkenstein een maatschappelijke functie
heeft. Meerdere malen per week is het verenigingscomplex dé ontmoetingsplek voor ruim 800 mensen. Zonder vrijwilligers kan geen enkele club bestaan, ook de rksv Brakkenstein niet. Daarom hebben wij continue allerlei
soorten vrijwilligers nodig die in een prettige omgeving het voetballen voor
jong en oud bij de rksv Brakkenstein ondersteunen.
Vrijwilligerswerk accommodatiemedewerker
Momenteel zijn wij op zoek naar
een accommodatiemedewerker
m/v die diverse keren per week en
1 x per weekend de accommodatie
beheert, samen met een andere
medewerker.

De werkzaamheden bestaan
onder andere uit:
•
uitgifte, inname en controle
van materialen;
•
openen en sluiten van de
accommodatie;
•
diverse lichte onderhoudswerkzaamheden;
•
toezicht houden.

Ben jij onze 12e m/v?
Als je interesse hebt in deze specifieke functie/ taak, dan vragen wij je te
mailen naar secretaris@rksvbrakkenstein.nl
Laat ons weten welke ervaring je hebt of wat je graag wilt leren. Wij hopen
op jouw ondersteuning.
Bestuur rksv Brakkenstein
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www.mijnbrakkenstein.nl
- stand van zaken -

Wachtwoord kwijt??

- En allerlei andere vragen plus antwoorden over www.mijnbrakkenstein.nl Help ik ben mijn wachtwoord kwijt.
Hoe verder?
Deze vraag ontvangen we als werkgroep “Mijjnbrakkenstein.nl” regelmatig. We hebben nog een aantal andere
vragen verzameld, op deze bladzijde.
Met de antwoorden natuurlijk. Deze
zaken kun je ook op de site zelf vinden,
in de witte balk onder Brakkenstein en
bij Vragen & contact.
Ik ben mijn wachtwoord kwijt. Hoe
verder?
Vraag dan even een nieuw wachtwoord aan door bij Inloggen te kiezen
voor de optie ‘Wachtwoord kwijt?’. Je
ontvangt dan van ons een mailtje met
een link waarmee je een nieuw wachtwoord opgeeft.
Geen e-mail ontvangen?
Onze mail is waarschijnlijk door jouw
e-mail programma in een aparte map
geplaatst. Vaak is dat de map ‘spam’ of
‘reclame’.
Welk e-mail adres heb ik gebruikt
om in te loggen?
In veel gevallen weet je internetbrowser welk e-mailadres je gebruikt. Weet
ook je systeem het niet meer? Geen
nood! Stuur via ‘Vragen & Contact’ op
de buurtsite even een berichtje. Binnen
een paar werkdagen ontvang je bericht
van onze werkgroep.

Hoe wijzig ik mijn wachtwoord?
Log in op de site met je e-mailadres en
wachtwoord. Klik dan op je voornaam
rechtsboven. Kies in het menu ‘Verander je wachtwoord’ en vul vervolgens
je nieuwe wachtwoord in. Vergeet niet
om het op te slaan.
Waarom stopt de site mijnnijmegenzuid.nl?
De andere wijken in Nijmegen Zuid
hebben geen wijkverbinders of werkgroepen kunnen vinden om actief aan
de site te werken.
Hoe verander ik van buurtsite?
Via je profiel-instellingen bepaal je je
voorkeurssite binnen één gemeente.
Bij de volgende keer inloggen kom je
automatisch op deze buurtsite uit. Je
kan zo vaak veranderen van buurtsite
als je maar wilt. Je kan nu niet wisselen van buurtsites uit verschillende gemeentes.
Hoe pas ik mijn instellingen aan?
Na het inloggen staat rechts in een
menu balk onder de grote foto je voornaam. Beweeg met je muis over je
voornaam om een menu te openen.
Daarmee kun je je instellingen veranderen. Via ‘Bewerk je profiel’ geef je
bijvoorbeeld een nieuw e-mailadres of
woonadres op. Via ‘Pas je buurtmail
aan’ pas je ook de inhoud en frequentie
van de buurtmail aan.

Wat is de Buurtmail? Hoe werkt
dat?
Om het gebruikers van de buurtsite
makkelijk te maken ontvang je standaard een buurtmail met daarin alle
laatste ontwikkelingen uit jouw buurt.
Dat kan dus alleen als je een profiel
hebt gemaakt. De inhoud van deze
Buurtmail en frequentie bepaal je zelf
via de ‘Pas je buurtmail aan’. Natuurlijk kun je je ook afmelden voor de
Buurtmail.
Hoe kan het dat ik opeens geen
buurtmail meer ontvang?
Het kan zijn dat de buurtmail door je
emailprogramma bij spam of reclame
is opgeslagen.
Ik heb een nieuw mailadres. Hoe
geef ik dat door?
Na het inloggen staat rechts in een
menubalk je voornaam. Door op je
voornaam te klikken wordt een menu
geopend. Via ‘Bewerk je profiel’ pas je
zelf je mailadres aan.
Hoe bewerk ik mijn berichten?
Als je bent ingelogd kun je alle typen
berichten die je hebt gemaakt aanpassen of verwijderen. Dit doe je door
op je naam te klikken en in het menu
‘beheer berichten’ aan te klikken. Alle
nieuwsberichten, activiteiten, advertenties, vragen, aanbod, buurtverhalen,
buurtfoto’s die je hebt geplaatst bewerk je hier.
Henk Sikking,
werkgroep Mijnbrakkenstein.nl
Cartoon: Sjoerd Sikking
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Groen
in de
wijk

De raven in het
Heumensoord
Best wel bijzonder dat zowel in het
afgelopen voorjaar (2017) als in het
broedseizoen daarvoor (2016) een
paartje raven in het Heumensoord
met succes nakomelingen heeft
voortgebracht, met respectievelijk 4
en 3 jonge raafjes. De jonge vogels
zijn van een ring voorzien en kunnen zodoende op een later moment
geïdentificeerd worden.
Waarom zo bijzonder? Sinds bijna
honderd jaar hebben er geen raven
meer gebroed in onze directe omgeving. De raaf is genadeloos vervolgd
door de eeuwen heen, wat vooral te
wijten is aan het bijgeloof dat aan deze
dieren kleefde. Zo zouden ze ongeluk
en onheil (de pest) brengen, roofden
ze jongvee en waren het lijkenpikkers.
Dit laatste is wel juist, want aas eten
doen ze. Ook in de mythologie speelde de raaf een veelal negatieve rol. Dat
aas eten tegenwoordig als een belangrijke schakel in een kringloop wordt
gezien, daar had men toentertijd (nog)
geen boodschap aan. De raaf is een typische “dood doet leven” vogel.

In 1928 werd in Nijkerk nog een broedend paartje gespot. Daarna is de raaf
als broedvogel uit Nederland verdwenen. Omdat er geschikte (broed)
biotopen voorhanden waren hebben
verschillende instanties een herintroductie-programma voor raven opgezet.
Tussen 1969 en 1992 werden in totaal
196 raven uitgezet, met de Veluwe als
belangrijkste uitzetgebied. Met wisse-

lend succes herbergt ons land jaarlijks
nu weer zo’n 95 broedparen, waaronder dus sinds twee seizoenen “ons”
paar in Heumensoord. Niet slecht wanneer je bedenkt dat raven pas in hun
vierde jaar voor nakomelingen kunnen
zorgen.
De raaf is de grootste inheemse kraaiachtige vogel, van snavelpunt tot
staartpunt 65 cm lang en een spanwijdte van 120 cm. De raaf bezit een zware
krachtige snavel, met aan de basis zogenaamde baardveren. Om verwarring
met de zwarte kraai uit te sluiten, deze
zien we namelijk veel vaker tot zelfs
dagelijks in de wijk, is het uiteinde
van de staart doorslaggevend. Bij de
raaf eindigt de staart in een ruitvorm,
een soort van botte punt. Bij de zwarte
kraai is het uiteinde van de staart vrijwel recht. Raven vliegen vaak hoger
dan de kraai met tragere vleugelslagen
en zweven meer. Beide soorten zijn
zwart van kleur met nauwelijks tekening. De roep verschilt eveneens. De
raaf produceert een kort laag “krohk”
of “kruhk” en is regelmatig in Heumensoord te horen. Het Poolse woord
voor raaf is Kruk, dus roept de raaf
daar zijn eigen naam.
Raven zijn het gehele jaar te zien. De
meeste waarnemingen worden in april
(broedtijd) en oktober (trekmaand) gedaan, want dan zijn er meer vliegbewegingen. De raaf is een wat schuwe en
waakzame vogel, die zich in bosgebieden nauwelijks laat zien. Kijk daarom
in de open ruimte bijvoorbeeld bij het
zweefvliegveld of langs het spoor.

Deze vogel is een welkome soort met
een belangrijke taak in de kringloop
als vuilnisman. Vele andere dieren, die
op zoek zijn naar aas, zoals de vos, de
steenmarter, de buizerd alsmede aaskevers, profiteren daarvan mee.
Een land waar een stuk of zeven raven
extra gekoesterd worden is Engeland.
Ze verblijven rond de Tower in hartje Londen en zijn een soort nationale
mascotte in een moderne mythe. Die
mythe luidt: “Wanneer deze raven de
Tower ooit verlaten zal het koninkrijk
rampspoed ten deel vallen.” Om dat te
voorkomen knipt men een stuk van hun
vleugel en worden de vogels ‘s nachts
opgehokt door de ravenmaster. Deze
mythe doet wellicht de wenkbrauwen
fronsen, maar trekt jaarlijks wel honderdduizenden bezoekers!
In ons land mogen de raven wild blijven en krijgen ze hoogstens een vogelring. Verwijzend naar de titel hoop
ik dat de raven in het Heumensoord
steeds meer de raven van het Heumensoord gaan worden.
Freek Snel
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De Kanunnik Venboetstraat mijn straat
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Ze wonen sinds 1998 in deze straat.
Jacques, is 72 jaar, woont al zijn hele
leven in Brakkenstein. Hij is geboren
aan de Driehuizerweg, tegenover het
Terwindt-bosje, met de kastanjes, Ja,
inderdaad, waar nu de natuurspeeltuin
ligt. “Tamme kastanjes waren het en
die knuppelden we uit de bomen met
stokken of soms met traproeden uit ons
eigen huis, die we misbruikten voor dit
doel, tot ergernis van mijn ouders”.
Wijkagent was toen Loetje van de Wetering. Die sommeerde eens een jongen
van Peters uit de boom te komen. Die
reageerde met “Kom me maar halen”,

maar dat deed de agent niet. Ik (HS)
refereerde nog even aan een cel bij het
huis van de agent, waar “ondeugden”
werden opgesloten. “Nou”, zei Jacques, “dat was een kooi naast de ren
van de politiehond, een Bouvier, dat
maakte wel indruk, als je daarin zat.”
Mieke (de Kruijf) komt oorspronkelijk
uit Oosterbeek en woonde met haar
ouders eerst buiten de wijk. Ze hebben
twee kinderen en zes kleinkinderen.
Jacques werkte als automonteur en later bij het Centrum vakopleiding voor
technische beroepen bij de inkoop en
logistiek. Hier werkte hij met veel plezier. In 2002 -2004 is dit centrum ontmanteld en opgeslokt door het ROC.
Toen stond Jacques met 59 jaar zonder
werk, dat was geen pretje. Gelukkig
kon hij aan de slag bij het opknappen
van een boerderij in Winssen.
Mieke heeft altijd thuis gewerkt en
voor de kinderen gezorgd en daar heeft
ze nooit spijt van gehad, integendeel,
het was altijd gezellig.
Wat zie je als je de straat inloopt?
Ik loop de straat in vanuit de Kanunnik
van Osstraat. Ik zie eerst twee garageboxen, in een van de boxen staat een
oud model auto, volgens Jacques een
Trabantje. Af en toe staat de auto op het
trottoir en de opknapauto krijgt steeds
meer kleur en schoonheid. Daarna
loop ik een pad in waaraan een aantal garageboxen staan. Dan volgt een
rij van 6 woningen, waarvan Jacques
en Mieke in de eerste wonen, op nummer 13. Voor hun huis zie ik af en toe
een caravan staan. Dan ben ik al bij de
Heyendaalseweg. Ik steek de Kanunnik Venboetstraat over en sta voor een
raam van slagerij Theunissen, waar ik
altijd mijn posters voor het raam mag
hangen en waar steevast grapjes wor-

Sint Annastraat

g
Driehuizerwe

Via een redactielid kreeg ik de tip om
de familie Roos te benaderen.
Gelukkig wilden Jacques en Mieke
Roos meedoen aan de rubriek en zat ik
op een vrijdagmorgen aan de tafel met
koffie en koekjes. En een grote, lieve
hond, al dertien jaar oud inmiddels, die
af en toe even blaffend aandacht vroeg.
Later in het gesprek lag hij rustig naast
ons. Rex hoort bij het zogenaamde
boerderijhondenras en komt van de
kaasboerderij uit Groesbeek. De hond
heeft epilepsie. Rex is de laatste tijd
wat van slag als er bezoek komt.
Naast mij zie ik een 70 jaar oude kerststal in een lieflijk kerstlandschap en
ook in de serre zie ik kerstattributen.
Gezellig vind ik het.

Heyendaalseweg

Het is een van de kortste straatjes van de wijk. Voor mij (HS) een bekende
straat, omdat ik hierdoor altijd naar de Heyendaalseweg loop. Ook omdat
in de straat een vroegere leidinggevende van mij woont, die ik regelmatig
tegenkom en dan even spreek.

Heemraads
traat

sweg

Scheiding

den gemaakt door de klanten en Eric
en het personeel.
Ik wandel dan terug langs de auto’s op
de stoep, loop rechtsaf en beland bij de
achteringang van Jacobs aan een plein
met garageboxen. Het pand van Jacobs
is gekocht door een voormalige nertskweker. Jacques is bevriend geraakt
met de eigenaar en heeft de verbouw
van de winkel tot appartementen op de
voet gevolgd. Daarna volgt weer een
reeks van 6 woningen tot aan de Kanunnik van Osstraat.
Wat was er vroeger?
Jacques weet dat hier vroeger de boerderij van Kersten stond. Het bijzondere is dat die een nertskwekerij had, net
als de nieuwe eigenaar van het Jacobs
pand. In de straatnamengids van Rob
Essers (te vinden op het internet) lezen
we dat op de plaats van de Kanunnik
Venboetstraat een pad lag met de naam
de Fest, dat doorliep tot aan de St Annastraat (tegenover de Heiweg).
Jacob Venboet is in 1476 genoemd
als kanunnik van de St Steven. In de
straatnamengids staat ook dat er een
Jacob Venboetssteegje heeft bestaan,
een vervallen naam (1477) van een
steegje bij de Molenstraat. Jacob de
Venboets was deken en kanunnik van
St. Steven in 1436. Ik opperde vader
en zoon, gezien het leeftijdsverschil.
Jacques zei, of hij is gewoon oud geworden.
We kijken samen in het digitale regionale archief. Hier zijn geen foto’s te
vinden van de straat en verder alleen
maar zeven adresboekpagina’s. In het
adresboek van 1963 staat bij nummer 1
Th. Kersten en de nummers 2-12, zonder namen. Waarschijnlijk waren ze in
dit jaar nog bezig met de bouw. Later
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kanunnik venboetstraat 13 omstreeks 1998

staan namen bij de nummers. Opvallend is dat in vijf jaar tijd bij nummer
13 drie verschillende namen van bewoners zijn te lezen.
Is er een jaarlijkse straatactiviteit?
We hebben geen straatfeest, maar dat
vinden we ook niet nodig, je moet het
elke dag doen, niet een keer per jaar.
We hebben wel elkaars telefoonnummers voor als er wat zou zijn. We hebben recentelijk ook gezorgd voor de
overbuurvrouw toen die achteruitging.
Dat hebben we van huis uit meegekregen.
Toen we in deze straat kwamen wonen
vanuit oud Brakkenstein hebben we de
eerste jaren wel moeten wennen, het
was wat afstandelijker. Waar we eerst
woonden was meer omgang met elkaar.
Wat valt er nog meer te vertellen
over de straat?
Het is een overgangsstraat tussen het
oude Brakkenstein en het nieuwe deel,
de Kanunnikenbuurt. Het is een verbindingsstraat.
In het laatste hoekhuis zie ik (HS) regelmatig kinderen spelen en voor het
huis staan struiken met bramen en andere vruchtensoorten. De vruchten die
aan de straatkant staan mag je plukken.
Het fruit aan de binnenkant is voor de

bewoners, dat is nou eens aardig vinden we.
Wat is het vervelendste in de straat?
Hier kunnen Jacques en Mieke eigenlijk niets noemen. Ik opper de auto’s
die soms op het trottoir staan vlak bij
de Heyendaalseweg. Ze vinden het
wel meevallen. “Aan onze kant zou de
gemeente wat parkeerhavens kunnen
maken, daar is wel ruimte voor”, zegt
Jacques.

Wat zijn de hobby’s/bezigheden
Jacques is een verwoed klusser. Mieke
zegt hij kan niet stil zitten. Een kleinzoon zegt altijd: “Opa heeft gouden
handen”. Helaas heeft Jacques schouderklachten, dus hij moet het rustiger
aandoen. Hij heeft een seizoenkaart
van NEC. Mieke is actief thuis met
breien haken en puzzelen. Ze gaan een
paar keer per jaar kamperen. Dit doen
ze al sinds 1975. Sinds 2010 gaan ze
met de caravan. Ieder jaar gaan ze minstens een week met de caravan naar
vrienden in Zwitserland die een boerderij hebben.
Tekst: Jacques en Mieke Roos
en Henk Sikking
Fotografie: Marieke van Halen

kanunnik venboetstraat januari 2018
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Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen

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

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl
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Samen muziek maken
in Brakkenstein
met Harmonie Tarcisius

Bent u bedreven in het bespelen van een blaasinstrument, maar altijd alleen aan het toeteren? Kom dan
vrijblijvend een keer meespelen of kijken bij Harmonie
Tarcisius: een supergezellige muziekvereniging – voor
alle leeftijden – die eigentijdse stukken speelt en regelmatig optreedt (zie daarvoor onze online agenda). We
repeteren elke dinsdagavond om 20.00 uur in Roomsch Leven, Heyendaalseweg 239 Nijmegen. Voor iets
minder gevorderde muzikanten is er een speciaal leerlingenorkest. Kijk op www.harmonietarcisius.nl voor
meer informatie. Vragen? bestuur@harmonietarcisius.
nl.
Margot Schmitz
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Het kan verkeren (12)
Toen ik op Nieuwjaarsdag lag bij te komen van het uitzwaaien
van 2017, las ik op mijn mobieltje een bericht op NU.nl dat me
bekend voorkwam: “In Londen gaan steeds meer buurtkroegen
dicht, projectontwikkelaars kopen ze op en bouwen ze om tot
dure appartementen”. De afgelopen 15 jaar verdween een kwart
van de Londense pubs en dan hebben het wel even over 1200
kroegen. De burgemeester van Londen wil de pubcultuur redden
en het bouwen van nieuwe pubs stimuleren. Ook de Britse regering neemt maatregelen door de accijnzen te bevriezen, maar
dit is een druppel op een gloeiende plaat. Zo dreigde de Golden
Lion ook te verdwijnen, een pub van 150 jaar oud. De rechter
bemoeilijkte de verkoop door het te laten erkennen als bezit met
gemeenschapswaarde. Pubs zijn altijd meer geweest dan een
plek om alleen maar bier te drinken. Daarom hebben 365 buurtbewoners The Antwerp Arms opgekocht. De sociale functie van
de pub, de kroeg en het café wordt zwaar onderschat. Denk aan
huwelijken, communies, verjaardagen, begrafenissen, herdenkingen, vergaderingen, carnaval. Alle grote evenementen van
een mensenleven hebben een plek nodig. Maar denk ook aan
de sociale vangnetfunctie. Mensen die eenzaam zijn kunnen er
terecht voor een praatje. Je kunnen er activiteiten organiseren,
denk aan spelmiddagen of kaartavonden. De sociale samenhang
wordt er bevorderd, alle lagen uit de bevolking komen er bijeen,
ontmoeten elkaar. De kroeg als een bindmiddel dat hen samenhoudt. Ik moest bij het lezen van dit bericht natuurlijk meteen
denken aan café de Muts, het enige café dat we nog rijk zijn.
Het was voor menigeen schrikken toen bekend werd dat het
verkocht was. Zou de Muts binnenkort dan ook worden bijgezet
in het mausoleum van verdwenen Brakkensteinse cafés? In het
rijtje van Ramona aan de Kanunnik Mijlinckstraat, de Brac aan
de Heijendaalseweg, de Peppermintbar aan de Brakkensteinweg en Café Stunnenberg aan de Kwekerijweg? Het vlak bij
de kerk gelegen Café de Muts, had tot de jaren negentig een
vergelijkbare functie als die Londense pubs. Tot een zoon van
degenen die het opgebouwd hadden het voor het zeggen kreeg.
Hij ging meteen te werk als een volleerd projectontwikkelaar.
De belangrijkste zaal van het dorp ging dicht, er werden hokken
getimmerd en de hokken werden als kamers verhuurd. Lekker
gemakkelijk, een gegarandeerd inkomen zonder er verder iets
voor te hoeven doen. Wie wil dat niet? Hij was zijn tijd in elk
geval vooruit met zijn gebrek aan sociale verantwoordelijkheid.
Ik vraag me ook af in hoeverre er door de gemeente aan de sociale samenhang in deze wijk wordt gewerkt. Het wijkblad werkt
weliswaar verbindend, maar aan de andere kant zien we steeds
meer winkels sluiten en veranderen in kamerverhuurbedrijfjes.
Verkwanseld erfgoed, weg sociale functie, met als gevolg minder sociale samenhang, want ook in winkels tref je elkaar en
maak je een praatje. Een echt wijkcentrum is er ook nog steeds
niet. Wat dat aangaat is het hier maar een versnipperde boel
met het Roomsch Leven, Buur en het clubhuis van de voetbalclub. Dat Rooms Leven, naast die fraaie nieuwe school, is dan
wel een rijksmonument, maar wees eens eerlijk, het ziet er toch
niet meer uit naast die fraaie nieuwbouw? Het is ingehaald door
de tijd. Gooi dat aftandse geval maar gauw tegen de vlakte en
bouw er een modern wijkcentrum, dat verdient deze brave wijk
onderhand toch wel? En Café de Muts? Dat blijft, gaat door.
Sinds kort weer met twee nieuwe eigenaren, twee stoere jonge
vrouwen afkomstig uit onze wijk, die hun ziel en zaligheid er in
willen stoppen. Het kan verkeren.
Dwarskijker
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Nijmegen-Zuid
Voortgang wijkplannen 2017 | 2018
Hatert | Brakkenstein | Grootstal | Hatertse Hei

Beste bewoner van Nijmegen-Zuid
Met plezier bied ik ook dit jaar de voortgangsbrief over het
wijkplan 2017/2018 aan. Samen maken we onze stad steeds
mooier, daar ben ik trots op. In 2017 hebben velen van u
meegedacht en (mee)gewerkt aan de inrichting van uw wijk.
U kunt op het kaartje zien wat we in 2017 samen bereikt hebben.
In 2018 gaan we de website nijmegen.nl/mijnwijkplan verder
uitbreiden. Hier kunt u meebepalen hoe het wijkbudget in uw
wijk wordt besteed en uw wensen en ideeën voor de openbare
ruimte plaatsen. We bekijken dan met u en andere wijkbewoners
hoe we dit uitwerken en uitvoeren. De gemeente ondersteunt
u daarbij graag.

Als wijkregisseur openbare ruimte van de stadsdelen Midden en
Zuid ben ik voor uw wijk het aanspreekpunt. Het is belangrijk dat
de openbare ruimte schoon, heel, veilig en voor iedereen goed
toegankelijk is en dat we daar samen voor zorgen. U kunt mij
benaderen met uw plan of idee voor participatie in bijvoorbeeld
groenstroken, speelvelden, ontmoeten of andere gezamenlijke
buurtactiviteiten.
Goede plannen ondersteunen we graag!
Ik ben benieuwd welke wensen u op nijmegen.nl/mijnwijkplan
plaatst en hoe u het wijkbudget voor 2018 wilt inzetten.
Vriendelijke groeten,

Is er iets kapot, vuil of niet in orde in uw wijk? Meld dit ons dan
via de vernieuwde Meld & Herstelapp of de website Nijmegen.nl.
Hartelijke groet,

Inge van den Hoogen
wijkregisseur openbare ruimte
Nijmegen Midden en Zuid

Contact
Kleine gebreken of klachten over onderhoud kunt u direct doorgeven met uw smartphone
via de Meld&HerstelApp of via tel. 14 024. Heeft u wensen of ideeën voor de openbare
ruimte in uw wijk kijk dan op nijmegen.nl/mijnwijkplan. Andere vragen kunt u mailen naar
i.van.den.hoogen@nijmegen.nl of bel 024-329 3167

nijmegen.nl/mijnwijkplan

NijmegenMiddenZuid

Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

Renske Helmer-Englebert
Wethouder Openbare Ruimte
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Brakkenstein
Voortgang wijkplan 2017 | 2018
Stadsdeel Nijmegen-Zuid
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Dit hebben we o.a. gedaan in 2017:
1

2
3
4
5
6

Samen met nieuwe en bestaande bewoners de bouw van
‘Parkgebouw Kloostertuin’ en de inrichting van de
Kloostertuin afgerond.
Komst nieuwe school en aanpassing Heyendaalseweg
(gedeelte Pater Eijmardweg/Lentiusstraat) voorbereid.
Fietsoversteek Scheidingsweg gerealiseerd.
Wortelopdruk verholpen op het voetpad en parkeerplaatsen
aan de Gerardsweg.
Toegankelijkheid verbeterd aan de Driehuizerweg.
De middenberm van de Heyendaalseweg is bloemrijk
ingezaaid.
Toegankelijkheid openbare ruimte (o.a. invaliden op/afritjes)
verbeterd.
Op diverse plaatsen in de wijk trottoirs opgeknapt
(plaatselijk met name door opdruk van boomwortels).
Verouderd groen op diverse plaatsen in de wijk vervangen.
Bomen op diverse plaatsen in de wijk geplant.
Bewonersinitiatieven in de openbare ruimte
(bewonersparticipatie) ondersteund.

nijmegen.nl/mijnwijkplan

NijmegenMiddenZuid

Dit gaan we o.a. doen in 2018:
7
8
9

De inrichting van de Albertus Magnusstraat gelijk maken
aan de Ryswickstraat en de Derick Huessenstraat.
In verband met Nijmegen Green Capital komt er een
insectenhotel aan de Heyendaalseweg.
Liander zal in diverse straten werk aan kabels en leidingen
verrichten. Daarna zullen die straten opnieuw bestraat
worden (staat niet op de kaart).
Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte (o.a. invaliden
op-/afritjes).
Op diverse plaatsen in de wijk opknappen trottoirs
(plaatselijk met name door opdruk van boomwortels).
Vervanging verouderd groen op diverse plaatsen in de wijk.
Planten bomen op diverse plaatsen in de wijk.
Ondersteunen bewonersinitiatieven in de openbare ruimte
(bewonersparticipatie).

Mijnwijkplan.nl is een digitaal platform. Op deze site kunt u
wensen en ideeën voor de openbare ruimte in uw buurt melden.
Ook informeert de gemeente u hier over de werkzaamheden bij
u in de buurt. Wilt u meebepalen hoe het wijkbudget in uw wijk
wordt besteed? Kijk op: nijmegen.nl/mijnwijkplan
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Gastouderopvang
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Heemhuys
Heemhuys
Natuurlijk
Natuurlijk

Jacobine Mulschlegel
Jacobine
Catherine
van Pol Mülschlegel

Opaalstraat 170, Nijmegen

tel. 06-19892491
opaaltje@heemhuys.nl
T: 024 - 350
www.heemhuys.nl

53 43
E: opaaltje@heemhuys.nl
www.Heemhuys.nl

Psychologische Hulp
& Coaching
bij psychische klachten
bij werkgerelateerde vragen en problemen
- gericht op persoonlijke groei vergoeding vanuit de aanvullende verzekering
Jacqueline Medendorp, Registerpsycholoog NIP

medendorp-psychologen.nl

B o u w b e d r ij f

Jeroen Janssen
Nijmegen

0651 252 297

- Kunst ervaren in onze galerie
- Kunst lenen al vanaf € 8,- per mnd
- Aantrekkelijke kortingen door erbij te sparen

Kanu n n i k van Osstraat 24
6 5 2 5 TV Nijme gen

- Leuke kunstcadeaus en designartikelen
- Geef een kunstbon cadeau
KOM
KIJKEN
!

Kanunnik Mijllinckstraat 1–3 6525 WS Nijmegen
T: 024 82 00 315 • E: info@kunstmagazijn.nl
Openingstijden:
Woensdag: 14.00 – 18.00 uur • Donderdag: 13.00 – 18.00 uur
Vrijdag: 13.00 – 18.00 uur • Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur

www.kunstmagazijn.nl
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Zoeken in Brakkenstein
De kern van deze column wordt misschien het beste samengevat in die
leuke categorie ‘Wie o wie weet waar
of waar…” van dit Wijkblad. Want
Brakkenstein, dat charmante, groene
hoekje, prettig verstopt in het zuiden
van Nijmegen, heeft een heerlijk eigen
karakter. Het is een wijk met een eigen
smaak, een eigen zelf, een buurt waar
dat ‘zelf’ ook als een groot goed wordt
gekoesterd en gewaardeerd.

– zelfs al is dat oprecht en volledig terecht – heeft ook altijd een blinde vlek
voor ‘dat andere’. Waar op de ene plek
het licht van de spotlight valt, daar valt
op de andere plek de duisternis. Daar
ontstaat een blinde vlek.

Natuurlijk valt er voor dat koesteren
en die waardering ook zeker iets te
zeggen. Brakkenstein is bijvoorbeeld
de enige wijk die ik ken – en ik heb
in verscheidene wijken gewerkt – waar
buurtbewoners zelf in een korte twee
tot drie jaar tijd waardevolle projecten als een eigen wijkblad, een eigen
buurtsite en een eigen buurtplek tot
stand hebben gebracht. Jazeker, wat
mij betreft mag Brakkenstein trots op
zichzelf zijn.

Nu is er op zich niks mis met een blinde vlek: die is er nu eenmaal. En om
iets te kunnen vieren moet er misschien
noodzakelijkerwijs ook kort even iets
uit het oog verloren worden. Zolang
we maar indachtig blijven dat we inderdaad iets uit het oog verliezen! We
kunnen het zelf, het eigene, van een
wijk niet óndanks, maar juist dánkzij
die blinde vlek vieren. En dat betekent
ook dat we, ook al zijn we wellicht
zeer verknocht aan het eigene van een
buurt, ook altijd intiem verbonden en
zelfs zeer afhankelijk zijn van al dat
andere waar nog aan gewerkt moet
worden. En waar we oog voor moeten
blijven hebben.

Toch geldt voor iedere wijk altijd dat
dit eigen ‘zelf’ voortdurend in een
noodzakelijk spanningsveld staat. Het
is een spanningsveld dat mensen vaak
over het hoofd zien. Het zelf - de kern,
de eigen smaak - van een wijk, staat
namelijk nooit volledig op zichzelf.
Het is juist niet één ding. Het individuele in de wijk staat altijd ook naast ‘het
andere’. Wie het ene viert en koestert

Te leven in een wijk, met andere woorden, maakt ons ook verantwoordelijk
voor de ander, het onbekende, dat waar
je naar moet zoeken, maar waarmee
wij toch ook altijd samen de wijk vormen. Een wijk is immers niet slecht
een losse verzameling van anonieme
straatnamen en onbekende tegels, tuinen en daken met ramen en deuren
eronder. Een wijk: dat zijn de mensen

met aangezichten die we kunnen leren
kennen, dat zijn de herkenbare lichamen die erin schuilen, die er een thuis
maken, die er hun hoofden op kussens
veilig laten rusten en er van hun kinderen volwassenen maken die het leven
intrekken en die later tegen hun kinderen zullen zeggen: “Daar, in die wijk.
Daar zijn we samen groot geworden.”
Het eigene van Brakkenstein - dat
waar Brakkenstein zo trots op mag zijn
- is in die zin ook niet één, enkel ding
dat simpelweg gevonden en aangewezen kan worden. Het verspringt steeds.
Het groeit, bloeit, verandert en duikt
ergens anders weer op. Het is altijd iets
anders. En zo hoort het ook te zijn. Het
eigene van Brakkenstein, dat mag gezocht worden. En steeds als het gevonden wordt, mag het gekoesterd worden
om vervolgens weer losgelaten te worden. Om daarna weer verder te zoeken
naar het volgende waar Brakkenstein
trots op mag zijn. Juist op die manier
blijven we immers ook steeds zoeken
naar dat andere in elkaar. Zo voorkomen we dat we in elkaars blinde vlek
belanden. En mogen we vol trots blijven zoeken in onze eigen wijk, voortdurend nieuwsgierig naar dat eigene,
dat knusse groene hoekje van Nijmegen, naar dat prachtige Brakkenstein!
Rogier Teerenstra

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

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.
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Welkom Jezuïeten en anderen in Aqua Viva!
Daarnaast is hij een belangrijke vertrouwenspersoon voor de paters.

Via Hermine Groenendael, voorzitter van onze wijkraad,
hoor ik dat de directie van Aqua Viva ‘wat met de wijk wil’.
Ik maak een afspraak. Na binnenkomst in het gebouw volg
ik Wim Hutten via de receptie naar zijn kantoorruimte. Het
huidige kantoor was vroeger onderdeel van de oude drukkerij. De prachtige glas in lood deuren zijn gebleven. Hier
sluiten het oude en het nieuwe gebouw mooi op elkaar aan.

Vandaag heb ik een gesprek met Wim
Hutten, Sara van Baarle en Remy Ramaekers.
Sara van Baarle is interimmanager
zorg. Sara heeft als opdracht de organisatie van de zorg door te lichten.
Zij kijkt goed hoe het nu gaat, hoe het
beter kan en hoe de zorg toekomst-bestendig georganiseerd kan worden.
Wim Hutten is interim-directeur tot
april-mei 2018. Na die datum komt er
een vaste directeur. Wim heeft als doel

voor ogen een zelfstandig, onafhankelijk en rendabel woonzorgcentrum te
realiseren dat past in de wijk en aansluit op dat waar de paters Jezuïeten
voor staan en wat ze belangrijk vinden
voor hun woonomgeving.
Remy Ramaekers is directiesecretaris
en kwaliteitsfunctionaris. Hij werkt al
17 jaar in Berchmanianum. Ook zorgt
hij dat gewerkt en geleefd wordt zoals
dat moet, vanuit wet- en regelgeving.

Wie wonen op dit moment in Aqua
Viva, en welke woonruimte is nog
beschikbaar?
Wim: “Zoals je kunt zien, is dit een
prachtig en luxe gebouw. We willen
hier wonen en zorg combineren. Hier
kunnen mensen wonen die zowel een
woon- als een zorgvraag hebben. Op
dit moment zijn alle 48 huurappartementen die horen tot de sociale sector
verhuurd. Hier wonen grotendeels de
paters die van Berchmanianum komen.
Deze appartementen beschikken over
een kleine keukenruimte.”
Sara: “Van die 48 huurappartementen
zullen in de toekomst 24 plaatsen beschikbaar komen voor ouderen met
somatische- of psycho-geriatrische
problematiek.”
Wim: “Daarnaast zijn er appartementen te huur, die over een eigen zelfstandige keukenruimte beschikken.
Deze zijn een stuk duurder. Ook daar
is belangstelling voor. We hopen dat
deze appartementen binnen een maand
of vier ook verhuurd zijn.”
Wie kan er komen wonen in deze appartementen?
“Zoals eerder gezegd: we streven ernaar dat hier mensen komen te wonen
die op zoek zijn naar een gecombineerde woon-zorg plek. Daarnaast hebben
we de afgelopen periode, in nauw
overleg met de paters, een soort profiel geformuleerd van de toekomstige
bewoners van de huur appartementen.
Wij willen de toekomst van dit gebouw
vormgeven zonder verlies van identiteit. Wij willen de paters eren en waarderen in wie ze zijn. Het is hun huis!
Wij zoeken ouderen die zich in dit huis
thuis voelen. Die willen leven in een
spirituele, culturele omgeving en hoger opgeleid zijn. Inderdaad, de Jezuieten hebben dus invloed op wie hier
komen wonen. Niet zo gek toch?”
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Ik snap het wel, de paters
vormen al jaren een leefgemeenschap met eigen ideeen over het leven. In dit
gebouw gaan ook niet-Jezuïeten wonen. Vroeger
in het Berchmanianum
woonden alleen Jezuïeten.
Klopt het dat jullie een
‘ballotage’ hanteren voor
de nieuwe bewoners?
“Ja, zo zou je het kunnen
noemen. Dit roept een wat
gesloten beeld op. Van de
andere kant moeten we realistisch zijn. De paters zijn al
wat ouder en hebben niet het eeuwig
leven.”
Remy: “We hebben op dit moment
twee 100 plussers! De ballotage zoals
wij ons die voorstellen, zal de komende jaren wellicht wat verzacht kunnen
worden. De achtergrond van de bewoners van de appartementen zal in de
loop van de jaren wellicht wat gaan
veranderen. Voor nu zoeken wij bewoners die zich thuis voelen in een spirituele, culturele omgeving.”
En hoe zit het met de koopwoningen?
“Daar kunnen we vanzelfsprekend niet
dergelijke eisen aan stellen. Er zijn
woningen te koop in het Parkgebouw,
in verschillende prijsklassen, tussen de
270.000 en de 700.000 euro. Dat zal
een andere groep mensen trekken. Een
groep die het waardeert om in deze spirituele omgeving te wonen.”
“Er is echt veel veranderd voor de
paters, door hier te komen wonen. Er
staat geen hek om de gebouwen heen.
Het park dat deels van de gemeente
en deels van de paters is loopt in elkaar over, zonder hekwerk! Kinderen
kunnen en mogen lekker spelen met
het water of skateboarden. Ze zijn hier
echt welkom. En dat zal soms wat herrie met zich meebrengen, dat realiseert
iedereen zich. Maar dat hoort bij het
open karakter van dit complex. Wij weten dat het tot stand komen van dit gebouw best wat voeten in de aarde heeft
gehad. Er was weerstand in de buurt.
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een beetje naar de paters
toe!”

Wij hopen de weerstand enigszins weg
te kunnen nemen. Het parkeren is in ieder geval geen probleem. Wij hebben
140 parkeerplaatsen onder het gebouw.
Daarnaast willen we verschillende activiteiten aanbieden die ook toegankelijk zijn voor de bewoners van de wijk.
In ons restaurant kan ook gegeten worden door buurtbewoners. We gaan lezingen organiseren (laatst was er al een
lezing over architectuur) en klassieke
concerten. Die zijn voor iedereen toegankelijk”.
“En we gaan een Alzheimercafé organiseren”, voegt Sara toe. “Dat is er nog
niet in deze wijk. Het is bedoeld voor
mensen die lijden aan Alzheimer en
hun mantelzorgers. Zo’n eenmaal per
twee maanden vindt dat plaats en mensen kunnen elkaar ontmoeten, ervaringen delen en vragen stellen.”
“En er komt een schaakspel buiten en
een jeu de boule baan”, voegt Remy
enthousiast toe. “Iedereen die wil kan
hier aan de gang.”
Wim: “Voor aan de weg, in de studio’s,
komt huisarts Pulles met zijn praktijk.
En de Zuider-apotheek krijgt hier ook
een plek. Ook dat haalt de wijk weer

Wat vinden jullie bijzonder aan het werken voor
en met de Jezuïeten hier in
Aqua Viva?
Remy: “Wat ik heel speciaal
vind is dat er veel veranderd
is voor de paters maar dat iedereen het echt enorm naar
zijn zin heeft. Men heeft het
mooie Berchmanianum achter zich moeten laten, maar
niemand heeft heimwee. Dat
geeft vertrouwen voor de
toekomst! Het is hier comfortabel, lekker licht; een fijne woonplek!”
Sara: “Ik zie erg betrokken personeel,
prachtig om te zien! Mensen die al jarenlang werken met de paters en dat
met hart en ziel doen. Ze voelen zich
erg verbonden met en betrokken bij
hen.”
Wim: ‘”Ik vind het mooi om te zien
en mee te maken hoe mensen hebben
aangegeven wat ze willen met het gebruik van deze gebouwen. Zo ontstaat
er duidelijkheid en daar vaart iedereen
wel bij!”
Tot slot geven Remy, Sara en Wim aan
dat de aula en het restaurant gehuurd
kunnen worden, dat leerlingen van de
Tarcisius-school stagelopen bij Aqua
Viva en dat er samengewerkt wordt
met Kalorama.
Dank je wel voor dit gesprek! Wij weten weer een beetje meer over wat er
gebeurt en gaat gebeuren. Houd ons op
de hoogte!
Onnie Diederen
Marieke van Halen (foto’s)

Oproep Oproep Oproep Oproep Oproep
Aqua Viva is op zoek naar vrijwilligers! Heb je leuke ideeën die je samen
met personeel en bewoners zou willen uitvoeren: laat het weten aan Sara
van Baarle, email: svanbaarle@aquaviva.nl, tel.: 024-3838485. Er zijn
vele mogelijkheden!
Daarnaast zoekt Aqua Viva vrijwilligers die mee willen helpen met het
ontwikkelen van een beleeftuin. Of mensen die op een duo fiets willen fietsen en/of een ommetje willen lopen met paters in de rolstoel.
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Praktijk voor voedingsadvies en
gewichtsbeheersing in Brakkenstein

Kies voor een gezonde leefstijl!
•
•
•
•
•
•

Nooit meer op dieet
Afvallen met normale dagelijkse voeding
Een fitter en slanker lichaam
Meer energie en levenslust
Advies op maat en persoonlijke begeleiding
Vergoeding zorgverzekeraar

Ons motto?
Vandaag gebeld
is morgen hersteld.
Bel nu: 024 78 51 627
Hatertseweg 163
6533 AE NIjmegen

Edith van Haren
BGN gewichtsconsulent

www.bouwkabouter.nl
info@bouwkabouter.nl

Pastoor van Blitterwijckstraat 20
Nijmegen

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

06 34 57 79 31
www.eetbeweging.nl

DE OPSTAP
GOEDE en BETAALBARE cursussen altijd in de BUURT
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www.deopstap-nijmegen.nl
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Mijn … puntjepuntje … is de beste

De verhuizing van de school
De school verkeert in kerstsfeer. De gangen zijn
versierd. In de hal staat een immense houten
kerstboom. En uit alle lokalen klinken kerstliedjes. Op het eerste gezicht biedt de school
een serene aanblik. Maar schijn bedriegt…
“Waar zijn in vredesnaam de enveloppen gebleven?”, “Heeft er iemand een idee waarom
de papieren handdoekjes weg zijn?” en “In de
hele school is geen leeg schrift meer te vinden!”
zijn kreten die op het moment van dit schrijven
geregeld door de gangen klinken. Wég serene
sfeer, lang leve de verhuisstress! Want buiten
het gewone werk om – voor zover het werk
van een leerkracht ooit gewoon is - en naast de
aanloop naar de kerstviering, is iedereen volop
bezig met de voorbereidingen rondom de verhuizing die medio januari plaatsvindt.
Voorbereiden betekent: spullen opruimen, alles
door je handen laten gaan en bedenken dat dit
best weg kan, nee, toch maar niet, alhoewel, het
is wel oud, maar ook wel goed, nou ja, laten we
het maar meenemen, ach nee, gooi toch maar
weg…
Voorbereiden betekent ook de spullen die mee
moeten, maar die je nu niet nodig hebt, vast
een plaatsje in een doos geven. En dan blijkt
het gezegde ‘Zoveel hoofden, zoveel zinnen’
geen loze kreet te zijn. Want collega A is ervan
overtuigd dat de spullen die zij heeft ingepakt,
absoluut niet meer nodig zijn. Collega B denkt
daar duidelijk anders over en heeft nu, juist op
dit moment, behoefte aan een specifiek apparatje om een specifiek klusje tot een goed eind te
brengen. Collega C biedt aan om de opgestapelde dozen te openen om het apparaatje te zoeken
waarna collega D in een zojuist geopende doos
een aantal spellen ziet liggen waarvan zij zeker
meent te weten dat die weggegooid moesten
worden. Wat uiteraard niet klopt volgens collega A die de spellen heeft ingepakt.
Natuurlijk wordt alles in der minne geschikt,
weten collega’s van elkaar dat iedereen alles
met de beste bedoelingen doet en wordt er afgesproken dat iedereen na dit voorval wel een
glaasje verdient. Een glaasje? Een GLAASJE?
Oh nee hè!
U als wijkbewoner wordt in 2018 uitgenodigd
om onze nieuwe school te bezichtigen en samen
met ons het dan hopelijk weer hervonden glas
te heffen!
Anneke Schouten
basisschool Brakkenstein
Van de redactie: Zoals u wellicht al hebt vernomen:
de verhuizing is uitgesteld, waarschijnlijk voor een
paar weken. De spullen zijn weer uitgepakt en worden op moment van verschijnen van ons Wijkblad
wellicht weer ingepakt! Succes, alle medewerkers en
kinderen van de Brakkenstein school, met het omgaan
met dit ongemak!

Vandaag aan het woord: Arno Jacobs (11 jaar)

Wie of wat is de beste?… De DAF van mijn opa (die ik later krijg!)
Waarom?… Hij is heel mooi en ik heb er mooie herinneringen aan.
Hoe lang al?… Sinds m’n opa ‘m 5 jaar geleden heeft gekocht.
Leukste herinnering?… Toen ik samen met m’n opa en m’n neef naar de
DAF-dag ging. Lekker in de DAF YA66 toeren door Nederland!
Over twintig jaar hoop ik… dat ik de DAF krijg.
Mijn puntjepuntje hoeft van mij nooit… verkocht te worden.
Zonder mijn puntjepuntje ben ik… ook tevreden met m’n games.
Is er dan niets stoms aan?!… Hij is wel een beetje oud en roestig… Hij is
dan ook 70 jaar al.
Dankjewel, doei!… Groetjes van Arno

Prijsvraag Kinderboekenwinkel
Tim Simons uit groep 3-4 van Basisschool Brakkenstein heeft meegedaan aan een wedstrijd tijdens de
kinderboekenweek, georganiseerd
door de Kinderboekenwinkel. Hij
heeft niet alleen voor zichzelf een
prijs gewonnen maar ook voor zijn
hele klas! Samen met zijn vriend
Taran heeft hij de prijs, een doos
vól boeken, opgehaald. Momenteel
is er weer een prijsvraag in de Kinderboekenwinkel en daar hebben
zij natuurlijk weer aan mee gedaan.
De doos met boeken blijft nog even
in onze groep (3-4) maar zal in de
nieuwbouw wel in de algemene bibliotheek worden gezet, zodat iedereen er leesplezier aan kan beleven.
Joanneke Vos
Foto Marieke van Halen
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In gesprek met:
Bart en Coen Kramer van KLOPPER & KRAMER
en Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom
Wanneer en hoe is het allemaal begonnen ?
Johan Kramer, de opa van Bart en
Coen, was rond 1920 koster in Brakkenstein. In die hoedanigheid had hij
natuurlijk ook met uitvaarten te maken. Daaruit ontstond de begrafenisonderneming. Deze werd later voortgezet
door Henk Kramer, de vader van Bart
en Coen. In 1948 ontstond door een fusie Klopper & Kramer. Opa heeft met
zijn gezin op twee plekken gewoond
in Brakkenstein: eerst in een huis links
naast Café ”De Muts”, op de plek waar
nu de Kanunnik Faberstraat begint.
En daarna op de Driehuizerweg. Tijdens en rondom de oorlog woonden
zij ook nog in het huidige pand Villa
”Oud-Mariënboom”. Veel later (2005)
en een paar bewoners verder, is de villa
aangekocht door Bart en Coen om daar
hun uitvaartcentrum te vestigen.
Over Coen en Bart zelf
De huidige onderneming wordt geleid
door Bart en Coen Kramer. Daarnaast
zijn drie dames als uitvaartleider, een
vijftal chauffeurs en een groep studenten-dragers met veel bezieling dagelijks druk bezig om de uitvaarten die
Klopper & Kramer verzorgt in goede
banen te leiden.
Coen en Bart hebben na hun middelbareschooltijd op de N.S.G. nog wat

her en der gestudeerd (informatica,
economie), maar hebben uiteindelijk
toch besloten samen het familiebedrijf
voort te zetten. Beter te veel opleiding
dan te weinig was de gedachte. En daar
worden ook de medewerkers op uitgezocht. In dit vak gedij je het best met
een zo breed mogelijke interesse en
algemene ontwikkeling. “Een cursus
uitvaartverzorging is niet persé nodig
(misschien wel liever niet zelfs). Wij
leiden onze mensen graag zelf op. De
combinatie van veel ervaring en een
menselijke benadering is in dit vak eigenlijk het belangrijkste.”

Over Brakkenstein
Brakkenstein heeft altijd een warme
plek in ons hart. Uiteraard omdat onze
familie er lang gewoond heeft (onze
overgrootouders liggen er begraven),
maar zeker ook vanwege de prettige
winkels waar we zeer regelmatig komen. De ”roots” (historie) van Bart en
Coen liggen dus in Brakkenstein: ze
kennen hun huidige ”achterbuur” goed.
Het is een leuke wijk. De uitvaarten in
Brakkenstein zijn ook heel bijzonder.
Dit is nog zo ongeveer de enige plek
in Nijmegen waar je vanuit de kerk te
voet naar de begraafplaats loopt.
Villa Oud-Mariënboom
Natuurlijk kan Klopper & Kramer een
opbaring thuis volledig faciliteren.
Voor Brakkensteiners die niet thuis
willen worden opgebaard is Oud-Mariënboom het dichtstbijzijnde uitvaartcentrum. Op www.kk.nl kun je een
goede indruk krijgen van dit mooie
pand (Rijksmonument). En tijdens de
Open Monumenten Dagen is het jaarlijks te bezichtigen. Maar natuurlijk
kunt u ook langkomen op donderdagmiddag op het info-spreek-uur.
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Bedrijvigheid rond Brakkenstein
Klopper & Kramer
Het aantal uitvaartondernemingen in
Nederland is in 10 jaar enorm toegenomen: van zo’n 650 in 2004 tot
1.375 in 2014. Er zijn veel ZZP-ers
(één mans/-vrouws-bedrijfjes) bijgekomen. Volgens Coen en Bart missen
deze kleinere ondernemingen vaak de
nodige kennis, ervaring en vooral faciliteiten. Veel faciliteiten moeten worden ingehuurd. Aan de andere kant van
het spectrum staan de bekende grote
uitvaartorganisaties: die werken vooral
met ”standaardpakketten” en hebben
daardoor ook een “standaard handelen”: Hierbij is kostenbesparing en efficiëntie helaas vaak de drijfveer.
De kleinschaligere ondernemingen,
zoals Klopper & Kramer, zijn een stuk
meer bezig vanuit een persoonlijke
inslag. “Eén aanspreekpunt voor de
nabestaanden is zó belangrijk! Nabestaanden en hun persoonlijke wensen
staan centraal. Een goede begeleiding

heeft veel te maken met vertrouwen
en zo’n band opbouwen lukt niet als
er iedere keer iemand anders komt.””
Daarnaast”, zo melden de broers, “is
transparantie over de kosten van groot
belang.“ Ergens op hun website staat:
‘Voor ieder budget een passende uitvaart’. Dit menen ze ook écht. Een
goede uitvaartverzorger kijkt samen
met de nabestaanden niet alleen naar
de wensen, maar ook naar de mogelijkheden!

Hobby’s en vrije tijd
“Vrije tijd? Met iets dat schaars is moet
je verstandig omgaan!” Het gezin is
belangrijk. Maar andere liefhebberijen
zijn er natuurlijk ook. Heerlijk die winter, skiën is echt een hobby voor beiden. En Coen poetst graag aan en rijdt
regelmatig in zijn Italiaanse oldtimer.

Wat vinden zij van de ontwikkelingen in Brakkenstein?
De laatste tijd is er veel op de schop
gegaan. Er zijn veel nieuwe dingen
gebouwd en aangelegd. De nieuwe
drempels op de Heyendaalseweg zijn
wel erg hoog. Voor voertuigen als uitvaartauto’s zijn ze erg lastig. Toch zien
ze de herinrichting van deze weg als
een verbetering.

Tekst: Ron Reefman

Tot zover dit interview.
Coen en Bart, bedankt voor het gesprek en veel succes !

Contactgegevens:
Klopper & Kramer - Uitvaartcentrum Oud-Mariënboom:
Groesbeekseweg 424
024 - 3234444
E-mail: post@kk.nl
www.kk.nl
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Bebber Autoshop
het adres voor verkoop
van automaterialen aan
particulieren en bedrijven

Autoshop Goed Beter Bebber
HET ADRES VOOR AL UW AUTO-ONDERDELEN
Van Peltlaan 188
T: 024 322 61 61

6533 ZS Nijmegen
www.bebberautoshop.nl

Cafetaria

Theo
van Brenk

van Peltlaan 197
6533 ZE Nijmegen
Tel. (024) 356 79 53
www.cafetariavanbrenk.nl
Openingstijden:
maandag
gesloten
dinsdag
12.00 - 22:00
woensdag
12:00 - 22:00
donderdag 12:00 - 22:00
vrijdag
12:00 - 22:00
zaterdag
12:00 - 22:00
zondag
14:00 - 22:00
like ons op facebook

MAAK UW FIETS ONTPLATBAAR
NOOIT MEER EEN LEKKE BAND!

Buitenband Ontplatbaar

€39,50

Gratis Binnenband

(exclusief montage a €15,00)

10% KORTING
op alle sloten!
Gaico Willemsen en Henk Janssen

Wij regelen het graag voor u
Oude Molenweg 82, Nijmegen
(liggende in het verlengde van de Houtlaan, hoek Van Peltlaan)

t 024 377 79 35 | 024 355 01 89
www.willemsen-verzekeringen.nl
verzekeringen

hypotheken

financieringen
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CARNAVALSOPTOCHT
Traditiegetrouw staat het Knippenstekkie op Carnavalszaterdag 10
februari in het teken van de Carnavalsoptocht.

We hopen op een versierde wijk, zeker op de route van de optocht. Denk
aan de prijs voor het mooist versierde
huis en dit jaar ook de mooist versierde
straat!! De middenstand van Brakkenstein reikt deze extra prijs uit.
Die route voert in ieder geval ook
langs de versierde residentie van Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins Wilco
den Eerste.

We starten in de Kanunnik van Mulicomstraat ter hoogte van Buur en trekken dan in een feestelijke, muzikale en
bonte stoet door Brakkenstein.

Inschrijven voor de optocht kunt u
ook dit jaar digitaal doen door het inschrijfformulier op de website (www.
platteknip.nl) in te vullen. Zorg dat je
een kwartier voor start aanwezig bent!
De route van de optocht is als volgt:
Opstellen Kanunnik van Mulicomstraat (bij Buur), Deken Heydenstraat,
Kanunnik Pelsstraat, Kanunnik van
Lentstraat, Kanunnik vd Putstraat,
Kanunnik Mijllinckstraat, Houtlaan,
Kanunnik van Osstraat, Kanunnik
Venboetstraat, Gerardsweg, Driehuizerweg, Brakkensteinweg, Heyendaalseweg, Lentiusstraat.
Wij wensen iedereen een geweldig carnaval toe!!!

De optocht eindigt bij Prinsenpaleis
Roomsch Leven, waar iedereen welkom is voor de sleuteloverdracht en de
prijsuitreiking.
•
•
•
•
•

15.00 uur start van de optocht
16.00 uur start Carnavalsinstuif in
Roomsch Leven (vrij entree)
16.30 uur prijsuitreiking
17.00 uur opening stamppottenbuffet
19.00 uur afsluiting Carnavalsinstuif

Namens de Optochtcommissie,
Anneke Heerkens

U
N
Voor meer informatie over Flip
Franssen o.a. :
http://www.flipfranssen.nl/
http://www.fotoexpositie.nl/fotografen/flip_franssen.html

hij prijswinnaar bij de Zilveren
Camera. In 2007 werd een van
zijn foto’s uitgeroepen tot beste
Gelderse nieuwsfoto en in 2012
een serie over kersenstalletjes tot
beste Gelderse journalistieke serie. Ook waren van hem sinds begin jaren ’80 talloze exposities te
bewonderen, waarvan de meeste
in Nijmegen.

S
T
Dos Olifant, 14 januari 2018

Ik draai me om
het verre licht blijft me bekoren
de schaduw wijkt
plots voel ik me herboren
het lichtend pad zal ik voorgoed betreden
voorbij de horizon en de dag van heden

Ik ben voorbij
duizend dromen en gedachten
staand in het water
in de donkerste der nachten
het laatste licht daarginds behoedzaam mijdend
het diepste blauw verlokkend en bevrijdend

Grenzeloze verten

Deze rubriek komt tot stand in samenwerking met Kunstmagazijn. Het kunstwerk “Waterlicht” op de pagina hiernaast is van fotograaf Flip Franssen en is te leen of te koop bij
Kunstmagzijn en wordt samen met het gedicht “Grenzeloze Verten” van Dos Olifant de komende periode in de etalage van Kunstmagazijn tentoongesteld.

Hij is sinds 1980 als freelancer
werkzaam in de fotojournalistiek
en reportagefotografie en publiceerde tot op heden o.a. in tal van
landelijke dag- en weekbladen.
“Fotografie trekt mij omdat het de
gelegenheid biedt onderdeel van
een situatie of gebeurtenis te zijn
en tegelijk als toeschouwer te observeren. Het is de uiting van mijn
manier van kijken naar de wereld
om me heen. Ik beweeg me in het
gebied tussen autonome en journalistieke fotografie en richt mij
op de actualiteit in bredere zin.
Mijn werk karakteriseert zich als
illustratieve, verhalende fotografie, met een zorgvuldig gekozen
beeldopbouw. De beelden hebben
vaak een impressionistisch, ingetogen karakter, waarbij mensen
vaak slechts figuranten zijn in
hun omgeving. Compositorisch
afgewogen en zonder technische
effecten. Architectuur en korte
journalistieke reportages zijn mijn
specialiteiten. Fotograferen met
bestaand licht heeft mijn voorkeur,
ook bij portretten.”
Er zijn 5 fotoboeken met zijn werk
verschenen. In 2012 verscheen
zijn meest recente boek, ‘In Het
Voorbijgaan/ Passing By’. In 2000,
2006, 2009, 2010 en 2015 was

Flip Franssen
(Wijchen, 1956)
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Café de Muts

-Weer een ouderwetse gezellige bruine Brakkensteinse kroegSinds 1 januari jl. heeft Café de Muts twee nieuwe eigenaren: Tamara en Mellanie Janssen. Deze twee dertigers zijn
geen familie van elkaar, maar wel vriendinnen. Op 14 december jl. hadden we een gezellig kennismakingsgesprek
in Buur.
vlnr Agnes, Mellanie en Tamara op 2 januari jl. bij de Muts

Waarom Café de Muts?
Mellanie: “Een jaar of zes geleden
hebben we elkaar via de kinderen op
school leren kennen. We waren daar
beiden overblijfmoeder. We hadden
al vrij snel plannen om samen iets te
gaan doen. Dat was in het begin nog
wel vaag, we noemden het altijd “ons
winkeltje”. Een jaar of vier geleden
hoorden we helaas te laat dat de Muts
te koop stond, anders waren we toen al
begonnen”.
Nu waren jullie dus op tijd, wanneer
ging het spelen?
Tamara: “Dat was ergens in september, toen we in het clubhuis (van de
voetbalclub Brakkenstein red.) aan het
werk waren, we stonden daar wekelijks samen een middag achter de bar.
Bij navraag bleek de Muts al verkocht
te zijn aan Gerard Onstenk. Daarna
hebben we contact met hem opgenomen en het voelde meteen goed. Toen
hebben we besloten er voor te gaan”.
In hoeverre is dit een sprong in het
diepe?
Tamara: ”Mijn moeder (Ineke Geurts
red.) had vroeger Café de Vergadering.
Daar haalde ik als meisje van een jaar
of veertien altijd al de lege glazen op.
Verder draaide ik bij de KWJ samen
met Nicole Kuipers op vrijdag altijd
de clubavond. Daarna heb ik een jaar
of negen bij het Sanadome gewerkt,
eerst in de keuken en later ook in het
restaurant en achter de bar. Vervolgens
heb ik een jaar of vier in een apotheek
gewerkt als apothekersassistente. En
de laatste jaren dus samen met Mellanie als vrijwilliger in het clubhuis in
de keuken en achter de bar, maar daar
stoppen we dus mee per 1 januari“.
Mellanie: ”Vanaf mijn zeventiende heb
ik 6 jaar in de Waag gewerkt. Daar heb

ik van alles gedaan, behalve de keuken
dan. Daar had ik veel te maken met
feesten en partijen. Later heb ik twee
jaar in de Rumours gewerkt, eerst bij
de garderobe en later achter de bar.
Verder heb ik nog gewerkt in een sieradenwinkel en een schoenenwinkel
en de laatste zes jaren in de thuiszorg,
en dus die ene middag wekelijks in het
clubhuis”.
Wat gaat jullie komst voor de Muts
betekenen?
Tamara: “In de eerste plaats willen we
er weer een ouderwetse gezellige bruine Brakkensteinse kroeg van maken,
waar je zo binnen kunt stappen en waar
je gehoord en gezien wordt. Verder zal
er in het begin niet zo veel veranderen,
al hebben we wel een andere drankenleverancier en wordt het Heineken in
plaats van Jupiler op de tap. Daarnaast
tappen we Brand en hebben we op de
wisseltap seizoenbier”.
Mellanie:” De dinsdagavond blijft
wekelijks de vaste biljartavond en op

vrijdag wordt er om de week darts
gespeeld. Op maandag blijven we
gesloten. Verder zijn we van plan om
regelmatig bepaalde avondjes te gaan
organiseren. Denk aan kaartavonden,
karaoke en Hollandse muziek. Verder
zullen we ook wel eens muziekbandjes
uitnodigen, al moet je dan wel oppassen met de decibels, dat mag namelijk
maar een aantal keren per jaar. Daarnaast staan we ook zeker open voor
initiatieven vanuit de wijk. Bij ons
mag je meedenken, graag zelfs”.
Jullie gaan waarschijnlijk op 1 januari nog niet open, hoe zit dat?
Mellanie: “Nee, we hebben per 1 januari wel de sleutel en hebben momenteel
ook al onze diploma’s Sociale Hygiëne
en Bedrijfshulpverlening (BHV). Maar
verder moeten er via de gemeente nog
de nodige vergunningen geregeld worden. Dat vraagt meer tijd dan ons lief
is, want we staan te trappelen om te beginnen. We hebben er enorm veel zin
in en wachten duurt lang. We streven
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er nu naar op dinsdag 23 januari open
te gaan”.
In hoeverre zijn jullie bekend met
Brakkenstein en de Muts?
Mellanie: “We zijn er beiden geboren
en als kind opgegroeid. Met de Carnaval kwam ik ook vaak in de Muts.
Ik weet ook nog goed dat hier dat achterzaaltje was voor bruiloften en partijen”.
Jullie hebben ook vast wel een of
meerdere hobby’s?
Tamara: “Ik ben gek op paardrijden en
verder houd ik enorm van Anouk, Beth
Hart, Janis Joplin en andere rockmuziek. En van feestjes en stappen”.
Mellanie: “Ik ben een sporter, hardloper en een vaste bezoeker van Pinkpop.
Het zal dit jaar voor het eerst zijn dat
ik het ga missen. Mijn favorieten zijn
Anouk, Guns N’ Roses, Hazes, Pearl
Jam, de Foo Fighters en ACDC. Maar
ik ben op zijn tijd ook wel te porren
voor een feestje”.
In hoeverre verwachten jullie ander
publiek?
Tamara: “Nou niet zo zeer ander publiek, maar hopelijk wel wat meer. We
hopen onze vaste bezoekers natuurlijk te behouden, maar daarnaast ook
mensen te mogen verwelkomen die we
kennen via het clubhuis, de voetbalclub, de school, de kinderopvang, de
KWJ en het Bouwdorp. En uiteraard is
verder elke wijkbewoner bij ons welkom”!
Hebben jullie ook een bepaalde
werkverdeling?
Mellanie: “Agnes, die al jaren bij de
Muts werkt, blijft de dinsdagavond
en de zaterdagmiddag draaien. Verder wisselen we om de twee weken
van werkschema. We willen samen de
vrijdag- en de zaterdagavond draaien,
maar natuurlijk moeten we ook bekijken in hoeverre dit haalbaar is qua

belasting en onze thuissituatie. We
hebben immers ook een partner en kinderen, al zijn daarover natuurlijk wel
goede afspraken gemaakt”.

wensen Tamara en Mellanie als startende ondernemers veel succes!

Sinds zaterdag 20 januari jl. draait de
Muts weer op volle toeren! Zorg wel
voor contant geld, want wellicht is het
pinapparaat nog niet geactiveerd. We

Op Facebook:
Café de Muts Nijmegen

Zon 4 feb
Vrij 9 feb

Zat 10 feb

Ma 12 feb

Di 13 feb

Di 14 feb

Tekst en foto: Tino Adolfs

www.cafédemuts-nijmegen.nl

Carnaval Zitting Boszicht 15.00u

55+ avond Roomsch Leven 19.30u
Carnavalsmis, Sacramentskerk Brakkenstein 11.00u
~
Optocht, start bij Buur 15.00u
~
Aansluitend Instuif Roomsch Leven
Kindermiddag (0-12jr) Roomsch Leven.
o.a. spellencircuit en hossen
entree €3,50 (ma+ di kaart €6) zaal open 12.30 start 13.00u
~
Carnavalsbal 20.00u Roomsch Leven. entree €5
Kindermiddag (0-12jr) Roomsch Leven.
“Grote Kees en Sander Show”
entree €3,50 (ma+ di kaart €6) zaal open 12.30 start 13.00u
~
Carnaval Aqua Viva 15.00u
~

Haring Happen, de Muts 14.00u
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gedurfd, lekker, gezellig, gevarieerd, vers...

gewoon goed!

Vurrukkulluk dineren in de winter.
Genieten van smaakvolle gerechten in een sfeervolle en gemoedelijke ambiance.
Kijk op de site www.vurrukkulluk.nl voor een impressie.
Tot ziens, Frank en Sandra Wolf

Reserveren via 024-3882434
of www.vurrukkulluk.nl
Heyendaalseweg 243 - Nijmegen (Brakkenstein)

Algemene fysiotherapie
Specialisaties:
•
•
•
•
•
•
•

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

www.burgenvanriel.nl
Kan. Mijllinckstraat 75, 6525 WS Nijmegen
(024) 3 555 999
info@burgenvanriel.nl

Hier had uw advertentie
kunnen staan !!!
Interesse?
Naam contact op met
Tino Adolfs
tin0.adolfs@gmail.com
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Wie o wie weet
waar o waar
dit te vinden is in onze wijk?

Hoe lang zal dit nog te zien zijn in
onze wijk? En wie kan ons vertellen
waar deze foto genomen is? Onder de
inzendingen wordt weer een heerlijke
taart verloot! Mail uw oplossing naar
wijkblad.brakkenstein@gmail.com
Of bel uw oplossing door naar Henk:
06-25356417
Oplossing waar o waar okt 2017

Dit herfstplaatje is zeker in onze buurt
te vinden. En wel in de voortuin van
de Kanunnik Faberstraat 50.
En de winnaar is…
familie de Cortie!!
We komen binnenkort een taartje
brengen!
Dank voor de inzendingen en succes
weer!

35

Bedrijvigheid in Brakkenstein

Kaas
Tsja, daar zit je dan. Thuis in Brakkenstein. Je hebt een kamer van je huis
in gebruik genomen en bent daar je
eigen zaak begonnen. Je hebt immers
een prima product of dienst bedacht?
Nu de klanten nog. Wie zijn dat eigenlijk? En wat willen ze voor product of
dienst? Hoe bereik je ze? Het wachten
is begonnen, maar de klant laat zich
niet zien.
Over dit thema is een leuk boek geschreven. Het heet ‘Kaas’ en is van
de hand van de Belgische schrijver
Willem Elsschot. ’t Is een dunnetje
en zeker een aanrader. De hoofdpersoon heeft zich laten overhalen om
een kaashandel te beginnen, want “dat
marcheert altijd, want eten moeten de
mensen tóch”. Maar hij is in het geheel
geen goede handelaar. De kaas wordt
in de kelder opgeslagen, maar de klanten vertonen zich niet. En het begint
steeds erger naar kaas te stinken in het
huis…
Het verhaal, geschreven in 1933, geeft
goed aan hoe moeilijk het is om een
goede verkoper van je eigen product
of dienst te zijn. Daar komt heel wat
bij kijken. Je moet je doelgroep scherp
in beeld hebben en weten aan welk
product ze behoefte hebben of hoe je
ze kan ‘ont-zorgen’ met je dienst. Vervolgens moet je nog ontdekken hoe je
ze kan bereiken en hoe je ze kan interesseren voor je werk. Ga er maar aan
staan.
Het is nu geen 1933, maar 2018. Er
zijn veel boekjes te
koop over het opzetten van een onder-

neming. Internet biedt mogelijkheden
om de klant te bereiken. Veel jonge ondernemers weten dat en gaan enthousiast van start. Vervolgens moet je wel
in staat zijn om er dagelijks met volle
energie tegenaan te gaan, de vaart erin
te houden én het goede te doen. Geen
gemakkelijke opgave.
Wat kan helpen, ook voor Brakkensteinse ondernemers, is een bezoekje
aan Startup Nijmegen. Dat is een netwerk voor jong ondernemerschap. Het
is gevestigd aan het Stationsplein in
Nijmegen, in een flatgebouw schuin
tegenover het NS Station. Starters
kunnen er een werkplek huren en deelnemen aan tal van activiteiten om de
eigen onderneming een impuls te geven. Zo zijn een-op-een gesprekken
met ervaren ondernemers een optie.
Maar je kunt ook je bedrijf presenteren
(pitchen) in een paar minuten en vervolgens in gesprek gaan met aanwezige toehoorders over het vergroten van
je business. Als je verhaal aanslaat kan
een gevestigde ondernemer zich bereid
tonen om zijn netwerk voor je te openen en dat vergroot je klantenkring in
één klap flink. En als je echt een goed
verhaal hebt kun je er zelfs investeringen in je bedrijf, mét begeleiding, voor
elkaar krijgen. Dit is nog maar een
greep uit de mogelijkheden die Startup Nijmegen biedt. Meer weten? Kijk
eens op www.startupnijmegen.nl En
maak een vrijblijvende afspraak voor
een rondleiding met Dick Bos die daar
de leiding heeft.
Paul de Jager
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NACHT VAN DE OMMETJES BRAKKENSTEIN
Het is de eerste zaterdag van oktober en
dus tijd voor de Nacht van de Ommetjes.
Die worden op die dag gehouden in diverse wijken door heel Nijmegen en ook in
ons Brakkenstein. Voor de zevende keer
alweer. Ons thema dit jaar: ”Van oud naar
nieuw en door”. Vanaf 19.30 uur wordt
er verzameld, niet bij ”Roomsch Leven”,
zoals voorgaande jaren, maar dit keer aan
de overkant, bij Aqua Viva, het ”nieuwe
Berchmanianum”. Het gebouw heeft een
onderdoorgang en die komt vandaag extra
goed van pas: je staat hier droog. En dat is
voor iedereen prettig, met name voor Harmonie Tarcisius die ook dit jaar de deelnemers aan het Nachtommetje verwelkomt
met een optreden. Uiteindelijk zijn er ± 52
deelnemers: minder dan voorgaande jaren,
maar dat is niet verwonderlijk. Tijdens de
vorige Nachtommetjes was het weer uitstekend: droog en vrij warm voor begin
oktober. Dat is dit jaar wel even anders:
het regent deze dag al een tijd en dat zal
ook de rest van de dag zo blijven. Tarcisius
had zelf aangegeven een tweede optreden
te willen verzorgen ergens halverwege de
route, maar ze zien daar toch maar vanaf: muziekinstrumenten houden niet van
regen. In plaats daarvan spelen ze nu wat
langer door. Traditiegetrouw wordt het
optreden afgesloten met de Brakkensteinmars, ons eigen ”wijkvolkslied”. Aan alle
deelnemers is de tekst uitgereikt en iedereen zingt mee.
We gaan op pad. Ikzelf ben ook dit keer
weer de bezemwagen: opletten of iedereen meekomt. Een paar straten na de start
zie ik 2 achterblijvers staan. Een stelletje.

Een romance? Ja zeker. Sterker nog: zij is
zwanger en voelt zich niet zo fit. Doorlopen of niet? ”De bezemwagen” denkt dat
het voor hen beter is niks te gaan forceren
en om het nachtommetje van dit jaar voor
gezien te houden. Ik stel voor dat ze alvast
naar het eindpunt ”BuuR” gaan, of anders
gewoon naar huis. Volgend jaar beter (en
dan met een nieuwe deelnemer erbij?!).
Even rennen om de rest van de groep in
te halen. Via de natuurspeelplek aan de
Driehuizerweg naar de hoek Parkzoom/
landweggetje richting ”Politiebosje”. Hier
vertelt natuurliefhebber en -kenner Freek
Snel een en ander over de stuwwal in het
oosten, richting Groesbeek en Berg en
Dal. Een héél korte samenvatting van het
verhaal van Freek: de stuwwal is ontstaan
tijdens de ijstijd; niet door het opschuiven
van het ijs vanuit Scandinavië, zoals velen
denken, maar door het aangroeien daarvan. Door dat aangroeien werd door het
ijs grond en stenen vooruitgeduwd en zo
ontstond deze stuwwal. Later smolt het ijs
en de stuwwal bleef achter.

We gaan verder of weer terug, beter gezegd, richting landgoed ”De Driehuizen”.
Een kwartiertje eerder hoorde ik een deelnemer zeggen: ”Om negen uur gaat het
echt hard regenen”. Handig, zo’n buienradar op je smartphone. Aangekomen bij het
landgoed vertelt historicus en docent geschiedenis Melchior de Grood zijn eerste
verhaal: over het verleden van deze locatie
en die van Brakkenstein. Op een gegeven
moment wordt hij moeilijk te verstaan. Dat
ligt niet aan hem. Het is 21.00 uur en jawel,
zoals voorspeld houdt het op met zachtjes
regenen. Het hemelwater komt met bakken naar beneden. Op zich niet erg, want
vrijwel iedereen heeft een paraplu bij zich.
Heel handig, maar het heeft ook een na-
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deel: door het lawaai van de regen op tientallen paraplu’s is het verhaal van Melchior
nauwelijks te volgen. Hij rondt zo goed en
zo kwaad als het mogelijk is zijn verhaal af
en we besluiten rechtstreeks naar het eindpunt te gaan. Op de route daar naartoe was
een optreden van campusdichteres Floor
Bussink gepland, maar dat stellen we maar
even uit. De straten staan blank en het regenwater komt door de putdeksels naar
boven. Eindelijk: het eindpunt: eetcafé
”Buur”. We worden ontvangen met drankjes en hapjes en het programma gaat verder. Floor draagt alsnog haar drie gedichten voor. Voor wie ze na wil lezen: ze zijn
geplaatst op onze wijkwebsite ”mijnbrakkenstein.nl” en twee gedichten staan hieronder. Melchior vertelt zijn tweede verhaal, dit keer wetenswaardigheden, feiten
en statistieken over het Brakkenstein van
nu. Het programma eindigt. Er worden nog
wat drankjes besteld, deelnemers gaan met
elkaar in gesprek terwijl een driemans-formatie voor de muzikale omlijsting zorgt.
Ook dit jaar gingen sommigen wat later
naar huis dan anderen: kortom, een meer
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dan gezellige afsluiting van de Nacht van
de Ommetjes van Brakkenstein 2017!
Volgend jaar de achtste editie van het
nachtommetje, wat ons betreft. Heeft u
ideeën over de invulling van het programma? Alle suggesties zijn welkom, bij voorkeur per e-mail: wijkblad.brakkenstein@
gmail.com.

Tekst: Ron Reefman, medeorganisator
Nachtommetje Brakkenstein, samen met
Stefan Daamen en Helga Ariëns.

twee gedichten van Floor Bussink
Denim
gewoon denim droeg nog niemand
ooit zo goed als jij
de ruwe stof raakt mijn oor, schuurt mijn nek
onder mijn kortgeknipte haar
wanneer je de woorden hebt gefluisterd
en je de arm weer terugtrekt
meen ik de stof te ruiken. lichtblauw
dans je weg en laat je mij
daar ontwapend, onbeweeglijk staan
ik twijfel of je me nog nodig hebt
zoals je daarnet zei tegen mijn oor
of dat je afdwalende ogen en half afgewende rug
het tegendeel bewijzen
je trekt je handen terug
onder de spijkerstof en
ik durf niet meer te kijken
na al die jaren het gevoel
gejaagd te zijn, wil ik jou niet als mijn prooi
je trekt je jasje uit, gaat
dichter bij de jongen staan
met het denim drapeer je mij
over een nabije stoel

Slapeloos
het zwaailicht van de ambulance
doorzoekt de stille kamer
rode gordijnen roder, de kinderboekenkast heel kort
springlevend
dankbaar vinden mijn ogen weer
de uil in het plafond
samen zijn wij nachtdieren
de slaap van zusje is niet genoeg geschrokken
om op de vlucht te slaan. ik denk dat zij de uil niet kent
maar hij waakt ook over haar
net als ik weet hij
hoe lang de nacht nog duurt
ik begin
noodgevallen te tellen
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maandag & dinsdag: pizzadagen / woensdag & donderdag: schoteldagen

WIJ HEBBEN OOK EEN
BELEGDE BROODJES
AFDELING
Volg ons op

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

Elke zondag van 12:00 tot 20
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Verbondenheid met Landgoed
Brakkesteyn in ere hersteld
In gesprek met Hans Oerlemans, sinds september 2017 de bevlogen directeur van restaurant Beau. Al snel blijkt waar hij met Beau naar toe wil.
Hans Oerlemans: “Ons restaurant is
schitterend gelegen op het eeuwenoude Landgoed Brakkesteyn. Die historische en culturele verbondenheid willen
we accentueren. We willen onze gasten
een optimale zintuiglijke beleving bieden. In de eerste plaats culinair, maar
het oog wil ook wat. Denk eens aan
onze oprijlaan en dit schitterende landgoed. Waar zie je dat nog”?
Is er sprake van een zekere upgrading? De afgelopen jaren leek Beau
op een breder publiek te mikken, is
die benadering veranderd?
“Met een knipoog naar upgrading zou
ik het liever een herwaardering willen
noemen. Deze herwaardering is dan
gekoppeld aan een nieuw elan, aan
vakmanschap in de keuken en in de
bediening. Dat willen we onderstrepen. Woorden als respectvol en waardigheid mag je daar in een adem aan
toevoegen. Dat vind je ook terug in
tafelbereidingen en een verbeterde service. We willen onze gasten behagen,
de zintuigen aansporen via het eten en
het drinken, maar ook door de aanblik
van onze mooie omgeving”.
Ruimte voor kunst
“Het landgoed is er, het is een historisch en cultureel erfgoed, dat willen
we ook uitdragen. We willen meer met
het landgoed gaan doen, het actief gaan
benutten door onder andere kunst een
meer prominente plek te geven. Er zijn
momenteel plannen om tijdens de zomer een kunstmanifestatie in het park
te organiseren. Hierbij moet je denken
aan grotere monumentale kunstwerken”.
Identiteit
“We willen laten zien wie we zijn.
Identiteit is van groot belang. Via manifestaties in het park, via het organi-

seren van evenementen en proeverijen.
Zomers moet het terras lekker vol zitten. We willen de toegankelijkheid vergroten zonder in te boeten aan kwaliteit. Onze poort staat altijd open, dat is
geen toeval. Hou van je stad Nijmegen,
hou van de wijk Brakkenstein, hou van
je Landgoed Brakkesteyn. Vertel het
verder, laat het de wereld weten, wees
er trots op. Nijmegen heeft meer dan
een Waalkade, Nijmegen heeft ook het
Landgoed Brakkesteyn”.
Beau schuift weer richting een hoger
segment?
“We willen onderscheidend blijven,
een zekere exclusiviteit behouden.
Vrijwel iedereen heeft het tegenwoordig over de prijs, maar niemand
over de waarde. We hebben inclusief
ambulant personeel ongeveer veertig
mensen in dienst en die hebben allen
liefde voor het vak of het wordt ze bijgebracht. Vakmanschap gecombineerd
met een zekere stijl en allure, dan heb
je de gasten niet alleen wat te bieden,
maar dan verdien je ook hun respect.
Echte horecamensen zijn verhalenvertellers. Vakmensen verdienen het
gerespecteerd te worden. Daarom is
het overbrengen van vakkennis ook zo
van belang, zeker bij tafelbereidingen
en de servicegerichte benadering van
onze gasten”.
Wat verandert er nog meer?
“Tegenwoordig nemen we de telefoon
anders aan: “Met Landgoed Brakkesteyn, met restaurant Beau”. Er komt
ook een stukje klassieke keuken terug
met mooie producten uit Frankrijk en
uit de regio. Iedere zondag is er voortaan de Franse tafel en op vrijdag is er
vis, geheel naar de lokale katholieke
traditie en volgens het motto “Thank
God it’s Fish and Friday”.

Spijzen en Wijnen
“Spijs en wijn zijn onlosmakelijk verbonden met restaurant Beau. Om die
reden gaan we ook op regelmatige basis een wijnproeverij/ diner met diverse wijnen organiseren. Het is de bedoeling maandelijks een wijnregio of wijn
onder de aandacht brengen. Een representant van een specifiek wijnhuis
laat u kennis maken met de geschiedenis van het huis en zijn wijn. Voor de
combinatie met deze wijnen stelt onze
chef-kok en tevens vinoloog, Laurence Veulings, een 6-gangen menu met
specialiteiten uit de desbetreffende
wijnregio samen. Zo kunt u de combinatie van de spijs en wijn proeven.
Op 29 januari a.s. hebben we het wijnhuis uit de Rhône van Familie Perrin
uitgenodigd om het startsein te geven
met Châteauneuf- du-Pape uit diverse
wijnjaren en ook met de Brangelina,
een prachtige Mirval Rosé genoemd
naar Brad Pitt en Angelina Jolie. In
februari is het Elzasser wijnhuis Léon
Beyer uit Eguisheim onze gast en in
maart het prestigieuze Champagne
huis Bollinger”.
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Wat blijft?
“We blijven een plek bieden aan bruiloften, partijen en ook de uitvaartbranche weet ons goed te vinden. Het Koet-

Wijkblad Brakkenstein

shuis is daarvoor een prachtige plek
met diverse mogelijkheden”.

Wenst u meer te weten? Zie www.
landgoedbrakkesteyn.nl
Tekst: Tino Adolfs
Foto’s: Tino Adolfs en Hans Ronhaar
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BOEK BRAKKENSTEIN, EEN NIJMEEGSE BUITENPLAATS EN ZIJN BEWONERS

Begin maart 2018 verschijnt het boek BRAKKENSTEIN, EEN NIJMEEGSE BUITENPLAATS EN ZIJN BEWONERS van de auteur: Klaas Bouwer. De meeste mensen kennen (een deel van) deze buitenplaats als Park Brakkenstein, met daarin o.a. het landhuis (Chalet Brakkenstein).
In het boek wordt de geschiedenis van deze buitenplaats vanaf omstreeks 1650 tot nu beschreven. De verschillende
families die op Brakkenstein hebben gewoond, komen uitgebreid aan de orde, onder meer de families Rappard, Tulleken, van Hövell tot Westerflier en Jurgens. In de twintigste eeuw diende het landhuis jarenlang als neurologische
kliniek van het Sint Canisius Ziekenhuis. De gemeente Nijmegen kocht het landgoed in 1950 en legde daarop een
aantal sportterreinen aan. Tot voor kort was Brakkenstein ook een belangrijk centrum voor de paardensport. Ten
slotte wordt uitvoerig aandacht besteed aan de geschiedenis van de Hortus Botanicus, thans de Hortus Nijmegen.
Het boek van ruim 200 pagina’s wordt uitgevoerd in kleurendruk, gebonden. Het omvat meer dan honderd illustraties, waaronder vele nooit eerder gepubliceerde foto’s en kaarten. Het verschijnt bij uitgeverij Valkhof Pers, Nijmegen, in samenwerking met de Heemkundewerkgroep Heilig Landstichting. Het zal ook in de boekhandel verkrijgbaar zijn; prijs ¤ 24,95.
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WILT U UW WONING
VERKOPEN?
Driessen Makelaardij is al meer dan 40 jaar vertrouwd
en ondernemend in uw regio. Uw persoonlijke
NVM Makelaar Taxateur Mario de Vries. Met een
enthousiast en deskundig team, dat conform de
NVM-regelgeving geschoold is, staan wij 6 dagen
per week graag voor u klaar!

“Vindt u het normaal om
opstartkosten te betalen? Wij
niet! Ons motto: eerst presteren!
Daarom betaalt u bij ons geen
kosten vooraf. “
MARIO DE VRIES

Geen opstartkosten
en no cure no pay

Standaard de beste
toppositie voor uw
woning op funda

Vindt u het normaal om opstartkosten te
betalen? Wij niet! Ons motto: eerst presteren!

Ook op de woningsite Funda wordt uw

Daarom betaalt u bij ons geen kosten vooraf.

woning prominent gepresenteerd door inzet

De verkoopkosten worden pas bij de notariële

van het Funda-Presentatiepakket. Hierdoor

overdracht (wanneer u de koopsom ontvangt)

wordt uw woning altijd op een prominente

verrekend.

plek gepresenteerd. En hoe meer mensen

Verkoopplannen
en benieuwd naar
de waarde van uw
woning?
Of heeft u een woning op het oog en wilt u
hulp bij de aankoop? Neem dan contact op
met ons kantoor om een vrijblijvende afspraak
in te plannen.

uw woning zien, hoe groter de kans op
bezichtigingen en dus ook op een verkoop.

Driessen Makelaardij Nijmegen
St. Annastraat 18, Nijmegen
Telefoon: (024) 360 70 55
nijmegen@driessenmakelaardij.nl

Driessen Makelaardij Wijchen

Al

jaar uw huismakelaar

Kasteellaan 23, Wijchen
Telefoon: (024) 64 90 100

www.driessenmakelaardij.nl
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T’ai Chi in Heumensoord
Donderdag 2 november. Het vorige Wijkblad Brakkenstein
is net uitgekomen. En als gevolg daarvan schrik ik me aangenaam een hoedje. Tof dat jullie, aanwezigen, geïnspireerd
raakten door de column over Heumensoord T’ai Chi! Met
zijn dertienen (en da’s best een grote groep!) gaan we op
T’ai Chi pad in Heumensoord. Aan mij de taak om al die
mensen een beetje bij elkaar te houden. Zeker in het begin
voel ik me net een bordercollie.
Later trouwens, na een supergeanimeerd T’ai Chi gebeuren,
kom ik de kudde met 250 schapen, 1 bordercollie (ervaren),
1 Hollandse herder (8 maanden en in speelse opleiding) en
1 herder tegen. Kan ik meteen vragen hoe het zit met die
kleurtjes op de ruggen van de ooien (vrouwtjesschapen). De
ram heeft een tuigje met een soort verfpoeder eraan. Dekt
die een schaap dan krijgt dat dus het kleurtje van de week.
Er lopen op dit moment 4 kleurtjes rond: geel, groen, rood
en blauw. In die volgorde. Zo weet de herder wanneer welke

groep schapen gaat bevallen. Die met geel het eerste en die
werpen in februari, als ik het goed onthouden heb. Weten
we dat ook weer.
Het heeft wel niet zo direct veel met T’ai chi te maken, maar
we lopen er wel soms tegenaan. Zo hebben we de vorige
keer geprobeerd om langs de schapen te lopen, zonder ze
aan het schrikken te maken of zelfs maar te doen ophouden
met hun bezigheid: eten. En dan is het wél weer T’ai chi.
Donderdag 23 november. Het bos is prachtig. Flinke wind(vlagen), herfstkleuren, al ben je blind, je kunt er niet omheen, en één groot tapijt van bladeren op ons pad. En ook
daar konden we niet omheen. Een deelneemster zei later dat
het zo tof was dat er niets móest. En warempel juist vanuit
dat niet-moeten ont-moeten we elkaar en onze omgeving
om in gezamenlijke activiteit iets moois te laten ontstaan.
Ook dat is T’ai Chi.

Als je nieuwsgierig geworden bent: kom het mee ervaren en wees welkom iedere donderdag om 09:15 bij de kruising
Scheidingsweg/Heijendaalseweg!
Wil je meer over mij en T’ai Chi weten: www.taichinijmegen.nl
Willem Kienhuis

INCLUSIEF GRATIS OOGMETING
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COMPLETE BRIL OP UW STER
INCLUSIEF GRATIS OOGMET
Nieuwe collectie nu in de winkels!

FRANSE TAFEL

Mmm....even naar Frankrijk

.....de jaren in Frankrijk...de zondag....de lunch....het genieten van de vertrouwde heerlijke gerech2015-C4
Landon
ten..........de familie.....de sfeer....de warmte .....de gezelligheid en.......de kaas
toe.....
Restaurant BEAU introduceert vanaf 7 januari iedere zondag de Franse tafel;
het gevoel of je aanschuift bij je vrienden aan tafel.

Nieuwe collectie nu in d

BRIL OP UW STERKTE
RATIS OOGMETING
COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
- Ontvangst met een Domaine Langlois-Chateau Crémant de Loire brut

- Goed gevulde tafel met Franse streekgerechten op etagères als voorgerecht
- Keuze uit vis / vlees of vegetarisch als hoofdgerecht

- Sweet Sweet Sunday taartenbuffet & kaasassortiment
2-gangen € 39,50 p.p. of 3-gangen € 55,00 p.p.

2015-C4 Landon
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING

Nieuwe collectie nu in
dezondag
winkels!
Elke
van 12:00 tot 20:00 uur (vanaf 2 personen)

Nieuwe collectie nu in de winkels!

De zeven beloftes van Eyelove:

COMPLETE BRIL OP IEDERE STERKTE

2015-C4 Landon

1. Inclusief montuur en glazen op sterkte
(ook kosteloos met cilinder en zonneglas)

Landgoed Brakkesteyn
Restaurant BEAU
Driehuizerweg
285 Nijmegen
voor veraf
2015-C4 Landon
www.landgoedbrakkesteyn.nl
óf dichtbij
Tel. 024 355 39 49

2. Inclusief Niet goed = geld terug garantie

COMPLEET

€49

COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
BRIL OP UW STERKTE
BRIL OP UW
3. Gratis oogmeting, zonder afspraak COMPLETE COMPLETE
INCLUSIEF
GRATIS
OOGMETING
COMPLETE BRIL OP UW STERKTE INCLUSIEF
GRATIS
OOGMETING
MULTIFOCALE
BRIL
OP IEDERE
STERKTE OO
INCLUSIEF
GRATIS

ve:
sterkte

nneglas)
garantie

praak
glazen

4. Gratis ontspiegeling bij blanke glazen
INCLUSIEF
GRATIS
OOGMETING
De zeven
beloftes
van Eyelove:

COMPLETE BRIL OP IEDERE ST
Nieuwe c
voorzien van
Nieuwe collectie nu in de winkels!
1. Inclusief montuur en glazen op sterkte
voor
veraf
onzichtbaar
1. Inclusief montuur en glazen op sterkte
voor veraf
veraf
óf dichtbij
2015-C4 Landon
6.voor
Gratis
dunner geslepen(ook
vanaf
sterkte
3.00en zonneglas)
kosteloos
met cilinder
leesgedeelte
óf dichtbij
óf dichtbij
Nieuwe
collectie
nu Eyelove:
in de winkels!
De zeven
beloftes
van
BRIL OP IEDERE STERKTE
5.COMPLETE
Gratis kraswerende
laag

€49

2015-C4 Landon
Inclusief
Niet goeden
= geld
terug garantie
(ook kosteloos 2.met
cilinder
zonneglas)

7.COMPLEET
Gratis luxe brillenkoker

COMPLEET

MULTIFOCALE BRIL OP IEDERE STERKTE

€

5. Gratis kraswerende laag
MULTIFOCALE BRIL OP IEDERE STERKTE

voorzien van
onzichtbaar
6. Gratis dunner geslepenDe
vanaf
3.00
COMPLETE BRIL OP IEDERE STERKTE
zevensterkte
beloftes
van Eyelove:
leesgedeelte

3. Gratis oogmeting, zonder afspraak

leesgedeelte

€99

MULTIFOCALE BRIL OP IEDERE S

1. Inclusief montuur en glazen op sterkte
7. Gratis luxebij
brillenkoker
voor veraf
4. Gratis ontspiegeling
blanke
glazen
EYELOVE
BRILLEN
COMPLEET
óf dichtbij

De zeven
beloftes van Eyelove:
onzichtbaar

€99

COMPLETE BRIL OP IEDERE STERKTE

1. De
Inclusief
montuur
en glazen
op sterkte
zeven
beloftes
van
Eyelove:voor veraf
óf dichtbij
(ook kosteloos met cilinder en zonneglas)

(ook kosteloos met cilinder en zonneglas)

COMPLETE BRIL OP IEDERE
STERKTE
2. Inclusief
Niet goed = geld terug garantie

COMPLEET

KOOPT U BIJ:
€49

COMPLETE B
DA Drogisterij
& Parfumerie
De zeven
beloftes
van
Eyelove:van Marwijk
voorzien
van
3. Gratis oogmeting, zonder afspraak
1. Inclusief montuur en glazen op sterkte
voor
veraf
COMPLEET
2. Inclusief
Niet goed = geld terug garantie
COMPLEET
MULTIFOCALE
BRIL OP IEDERE STERKTE
Molukkenstraat
15 en glazen
1. Inclusief
montuur
op sterkte
4. Gratis ontspiegeling
bij blanke
glazen
onzichtbaar
óf dichtbij
EYELOVE
BRILLEN
KOOPT
U BIJ: voor veraf
(ook
kostelooszonder
met cilinder
en zonneglas)
3. Gratis
oogmeting,
afspraak
óf dichtbij
6. Gratis dunner
geslepen
vanaf
sterkte
3.00
5. Gratis
kraswerende
laag
voorzien
van
(ook
kosteloos
met
cilinder
en
zonneglas)
6524
NA
Nijmegen
MULTIFOCALE BRIL OP IEDERE STERKTE
DA Drogisterij
& Parfumerie van Marwijk
leesgedeelte
onzichtbaar
4. 2.
Gratis
ontspiegeling
bij blanke
glazen
COMPLEET
Inclusief
Niet goed
= geld
terug garantie
6. Gratis dunner geslepen vanaf sterkte 3.00
leesgedeelte
COMPLEET
Molukkenstraat
15 = geld terug€99
2. Inclusief
Niet
goed
garantie
Tel. 024-324
5819
5. Gratis
kraswerende laag
www.eyelovebrillen.nl
• tel.
073-800.00.15
(ma-vr)
voorzien
van
7. Gratis luxe brillenkoker
3. Gratis oogmeting,
zonder
afspraak
6524 NA Nijmegen
onzichtbaar
7.
Gratis
luxe
brillenkoker
COMPLEET
6. Gratis dunner geslepen vanaf sterkte 3.00
3. Gratis oogmeting, zonder afspraak
leesgedeelte
BRIL
OP073-800.00.15
IEDERE STERKTE
EYELOVE
BRILLEN
KOOPT
UMULTIFOCALE
BIJ: €99
Tel. 024-324
5819
• tel.
(ma-vr)
COMPLEET
4.
Gratis ontspiegeling
bij blanke
glazen www.eyelovebrillen.nl
MULTIFOCAL
7. Gratis luxe brillenkoker

5. Gratis kraswerende laag
€49

4. Gratis ontspiegeling bij blanke glazen

van Marwijk
voorzien van

Molukkenstraat
15vanaf sterkte 3.00
6.
Gratis dunner geslepen
6524 NA Nijmegen
Tel. 024-324 5819

7. Gratis luxe brillenkoker

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

onzichtbaar
leesgedeelte

EYELOVE BRILLEN KOOPT U BIJ:
DA Drogisterij & COMPLEET
Parfumerie van Marwijk
Molukkenstraat 15
6524 NA Nijmegen
Tel. 024-324 5819

€

€49

COMPLEET

5.
Gratis
kraswerende
laag
DA
Drogisterij
& Parfumerie

(ma-vr)

€49
€99

COMPLEET

3. Gratis oogmeting, zonder afspraak
COMPLEET

2. Inclusief Niet goed
geld terug
garantie
4. Gratis =
ontspiegeling
bij blanke
glazen

voorzien van

erkte 3.00

2015-C4 Landon

Nieuwe collectie nu in de winkels!
COMPLETE BRIL
OP IEDERE STERKTE

€99

EYELOVE BRILLEN
5. Gratis kraswerende
laag KOOPT U BIJ:
DA Drogisterij & Parfumerie van Marwijk

6. Gratis dunner
geslepen15
vanaf sterkte 3.00
Molukkenstraat
6524 NA Nijmegen

7. Gratis luxe
Tel.brillenkoker
024-324 5819

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

EYELOVE BRILLEN KOOPT U BIJ:

voorzien va
onzichtba
leesgedee
COMPLEET

EYELOVE BRILLEN KOO

EYELOVEvB
DA Drogisterij & Parfumerie
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BEGRAAFPLAATS ST. BARBARA
Graag vertel ik u iets over begraafplaats St. Barbara in Brakkenstein.
De officiële (statutaire) naam van de
begraafplaats is:
“Stichting Begraafplaats Sint Barbara Brakkenstein”
De begraafplaats wordt gerund door
een bestuur met daarin de volgende bestuursleden: Pater Wim van Meijgaarden SSS, Ruud Michiels, Ed van Breene, Rens Meijer en scheidend lid Els
van de Graaf.
De begraafplaats wordt onderhouden
door de onmisbare vrijwilligers Eef
Hoogenkamp, Jo Jansen-Loken Walter
Peters en als sluitstuk hebben we Ferry
Jansen die voor het openen en sluiten
van de poort zorgt.
Korte geschiedenis
De begraafplaats is gesticht door de
Paters van de Congregatie van het
Heilig Sacrament. De datum is onbekend. De begraafplaats was vooral bedoeld voor het ter aarde bestellen van
de geestelijken, maar ook de bewoners
van Brakkenstein konden er een laatste
rustplaats vinden. Op dit moment zijn
er geen beperkingen voor wat betreft
mogelijkheden tot ter aarde bestelling
dan wel urn plaatsing, maar het betreft
in de praktijk nog steeds vooral (ex)
wijkbewoners.
Op 3 februari 1988 is De Stichting Begraafplaats Sint Barbara Brakkenstein
opgericht. De voornaamste reden was
de leden van de congregatie te vrijwaren van het werk voor de begraafplaats
door het vormen van een lekenbestuur
(met inbreng van de congregatie). Het
eerste bestuur bestond uit: Theo Busser, Wim van Meijgaarden en Els van
de Graaf
Theo heeft in 2010, na jaren van gepassioneerde inzet, afscheid genomen als
voorzitter. Els van de Graaf, die al die
jaren de financiën en de administratie
op zorgvuldige wijze uitvoerde, heeft

in 2016 afscheid genomen als actief lid
van het comité. Een groot aantal jaren
is Jan Verwey degene geweest die de
praktische zaken op de begraafplaats
regelde. Allereerst in loondienst bij de
congregatie en later als vrijwilliger.
Hij heeft een goede administratie van
de bezetting van de graven achtergelaten toen hij in 2014 stopte.
De grond van begraafplaats is tot op
heden eigendom van de congregatie.
De vrijwilligers hadden op de begraafplaats weliswaar de beschikking over
een houten schuurtje maar er ontbrak
van alles, zoals een wc. Op 4 oktober
2013 is een kleine aula geopend met
bergruimte voor gereedschap, wc, keuken en omkleedruimte voor een voorganger. Ook de stroom- en watervoorziening van de begraafplaats wordt
vanuit dit gebouwtje geregeld. In de
aula kunnen kleine gezelschappen tot
ongeveer 50 personen ontvangen worden, als dat voor een begrafenis dan
wel urn plaatsing wordt gewenst.
In de nummering van de diverse graven is nog terug te zien dat er graven
eerste rang en tweede rang waren. Die
van eerste rang beginnen met R(Rood)
en liggen vooral rond de hoofdpaden.
De andere beginnen met Z(zwart). Dat
verschil is nu uiteraard opgeheven. Op

de begraafplaats staan diverse urnenmuren. Recentelijk zijn de Absouteplaats en de hoofdpaden gerenoveerd.
Om duidelijkheid te geven ten aanzien
van regels voor het gebruik van de begraafplaats krijgen nabestaanden een
reglement. Dit reglement is in 2016
bijgesteld en opnieuw gedrukt. Een
van de belangrijkste regels in het reglement is dat bij verhuizing van de
rechthebbende, dan wel verandering
van rechthebbende, een adreswijziging
doorgegeven moet worden aan onze
administratie. Dat gaat nogal eens mis,
wat begrijpelijk is bij bijvoorbeeld het
overlijden van een rechthebbende. Het
is dan voor ons heel lastig de nabestaanden te vinden, als verlenging van
grafrechten aan de orde komt. Er wordt
dan enige tijd een bordje met verzoek
tot contact bij het betreffende graf geplaatst.
Bijzonderheden op de begraafplaats
Midden op de begraafplaats staat een
kleine kapel, die herinnert aan de in
de oorlog omgekomen parochianen.
Het gaat onder andere om een aantal
Brakkensteiners die het vergissingsbombardement (in 1944) niet hebben
overleefd. En om negen kinderen die
op 3 april 1945 aan de Scheidingsweg
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zijn omgekomen door een rampzalig
ongeluk met een explosief.
Het kruisbeeld op de Absouteplaats is
van de kunstenaar Harrie Trienes uit
Tegelen Limburg. Het beeld stamt uit
1949 en is gemaakt in een keramisch
atelier in Midden Limburg. Een aantal jaren geleden is het beeld door Jo
Brouwers gerestaureerd in overleg met
de zoon van de maker. De kerststal van
de paters van het Heilig Sacrament is
waarschijnlijk ook door Harrie Trienes
gemaakt. In ieder geval komen de stijl
van werken en de gebruikte zoutglazuren overeen.
De laatste jaren is meer beplanting van
de begraafplaats mogelijk geworden,
doordat plaatsen vrij zijn gekomen
en er minder begravingen zijn. Het
streven is in alle jaargetijden zowel
bloeiende als groenblijvende struiken
te hebben en daarnaast (deels terugkerende) bloemen uit bloembollen. Ook
wordt elk voorjaar eenjarig goed in
plantenbakken geplaatst. Bomen worden in verband met sterke wortelgroei
niet of nauwelijks aangeplant.
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Op de begraafplaats komen een aantal redelijk zeldzame akkeronkruiden
en ander plantjes voor. Dit is volgens
biologen het gevolg van de manier van
onderhoud (weinig spuiten en schoffelen om de 8 weken). Enkele namen:
heelbeen, mosbloempje (rood kort
plantje op de paden) en schubvaren (op
de grot op het gedeelte van de paters).
Vroeger
Als kind kwam ik vroeger veel op de
boerderij en als vanzelf op de begraafplaats. Ik hing er onder andere nestkastjes op voor de Gekraagde Roodstaart
die er zijn territorium had. En ik ving
vliegen en sprinkhanen voor mijn hagedissen op de warme grafstenen. De
boerderij was nog helemaal in bedrijf.
Vogels als Boerenzwaluw en Huiszwaluw waren er volop en aan allerlei insecten, zoals vlinders en zweefvliegen
was geen gebrek. Toen al dacht ik: “Als
ik later met pensioen ga, ga ik af en toe
op de begraafplaats werken”. Beetje
schoffelen en zo en genieten van de
natuur tussen de geschiedenis van “ons
dorp Brakkenstein”. Zo zien velen de
begraafplaats nu nog. Een plaats om

even stil te staan bij de geliefden die je
zijn ontvallen en genieten van de rust,
buitenlucht en natuur.
Vraag
Zoals in de inleiding is aangegeven
wordt het onderhoud van de begraafplaats gedaan door vrijwilligers. In de
periode tussen 1 april en 1 december
worden twee ochtenden in de week
(op dit moment de maandag en woensdag) werkzaamheden verricht om de
begraafplaats netjes te houden. Dat is,
zeker in tijden van veel neerslag, een
flinke klus. Temeer daar we er naar
streven geen, dan wel zo min mogelijk,
gif te gebruiken. Mocht u het leuk vinden om af en toe een handje te helpen
(schoffelen, beetje snoeiwerk), komt
u dan gerust eens langs op zo’n werkochtend. De koffie staat klaar!
U kunt ook contact met mij opnemen.
Tel: 024-3564683,
E-mail: meijbrand@telfort.nl
Namens de vrijwilligers,
Rens Meijer
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‘Het was wel even wennen!’ zegt grafdelver Eef Hoogenkamp
In november kreeg ik een mailtje
van Renie Hesseling uit de Brakkensteinweg, waarin hij aangaf dat er
vlak bij hem een grafdelver woont,
Eef Hoogenkamp. Omdat ik wist dat
Rens Meijer met een artikel over het
kerkhof zou komen, had ik begin januari een interview met Eef, de eerste grafdelver die ik ooit in levenden
lijve heb ontmoet. Onderweg naar
hem krijg ik de song Gravedigger
van Willie Nelson maar niet uit mijn
kop. Als de deur opengaat, staat daar
echter geen Willie Nelson, maar Eef,
een hartelijke goedlachse man. Ik
kom om hem te interviewen, maar
Eef stelt de eerste vraag: “Heb je bij
Brakkenstein gevoetbald”? Op mijn
bevestigende antwoord reageert hij
met: “Dan hebben we misschien wel
eens tegen elkaar gevoetbald”.
Eef: “Ik kom namelijk uit Millingen,
waar ik voetbalde bij Concordia, in
die tijd de grote rivaal van MVV’18.
Nadat ik mijn vrouw Nellie heb leren
kennen, zijn we eerst een paar jaar in
Aldenhof gaan wonen en vanaf 1971
wonen we in Brakkenstein”.
Om maar met de deur in huis te vallen, hoe word je nou grafdelver?
“Ja, die vraag is me vaker gesteld. Al
vrij snel nadat ik hier was komen wonen, kwamen er mensen aan de deur
om leden te werven voor het Parochiekoor, dat toen onder leiding stond van
pater Lemmens. Ik ben lid geworden
en ook lang lid gebleven. Bij mijn dertigjarig lidmaatschap heb ik nog een
parochiepenning gekregen. Vanwege
stemproblemen moest ik er op een gegeven moment mee stoppen. Theo Busser, die toen voorzitter van het kerkhof
was, kwam bij me en zei: “Nou Eef,
dan kun je ons mooi komen helpen”!
Zo ben ik begonnen. Jan Verweij was
toen beheerder. Ik doe het nu vanaf
1997, twintig jaar dus. Als je een paar
keer in de week een begrafenis hebt, is
het soms wel een beetje te veel van het
goede, maar tegenwoordig hebben we
een kraantje, een kleine graafmachine,

dat scheelt een stuk. Die wordt dan bediend door Daan Raafs. Maar het gaat
nog steeds goed, je blijft ervan in conditie”!
Moest je er niet aan wennen? Het is
waarschijnlijk heel ander werk dan
wat je voorheen deed, of niet?
“Ja, eerlijk gezegd wel, maar alles
went. Ik was altijd elektromonteur bij
de Openbare Nutsbedrijven, dan is dit
wel even heel wat anders. Maar we
hebben een gezellige ploeg. Sinds 2013
hebben we ook een kleine aula met o.a.
een keukentje, dan kunnen we op zijn
tijd ook een bakje koffie drinken. Er is
ook een wc, dat is niet alleen prettig
voor ons, maar ook voor degenen die
een dienst bijwonen”.
Je bent vrijwilliger, maar jullie hebben waarschijnlijk ook een werkschema?
“Ik werk op maandag en woensdag
van 09.00 uur tot 12.00 uur in de periode van april tot ongeveer december.
In de winter groeit er vrijwel niets, dan
is het rustig voor ons. Het gaat vooral
om het onderhoud, dus het weghalen
van onkruid, vooral op de grote paden,
die moeten dan regelmatig geschoffeld
worden. Het probleem is nu wat minder
geworden, omdat het pad van de poort
naar de Absouteplaats tegenwoordig is
betegeld en de zijpaden worden platgewalst, dan krijg je ook geen onkruid”.
Maar er moet toch ook regelmatig
een graf worden gegraven?
“Ja, dat hoort er dus ook bij, de naam
grafdelver zegt het al. Je graaft dus
een graf, maakt het klaar om de overledene in te begraven. Dat werk komt
dan naast het onderhoudswerk op de
maandag en de woensdag”.
Heb je er geen problemen mee gehad
om een overledene te begraven?
“Niet zo zeer met een kist, dat went
snel. Maar er was een keer een overledene die niet in een kist begraven wilde
worden. Die was in doeken gewikkeld,
dat vond ik vreemd om te doen, omdat

je dan de vorm van het lichaam nog
zo goed kunt zien. Ik heb ook wel een
probleem als het gaat om het begraven
van een bekende of om een kind. Dat
blijft altijd moeilijk”.
Hoe gaat dat in de winter, als de
grond bevroren is?
“We houden daar eigenlijk wel rekening mee, al is de grond op het kerkhof
over het algemeen al wat zacht. Maar
bij het ruimen van een graf vullen we
het op met blad, daarover gaat dan
zand tot twee steken diep. Het is dan
met een pikhouweel en een schop vrij
gemakkelijk open te krijgen”.
Nou heb je het over het ruimen van
een graf. Kom je nog wel eens restanten van een overledene tegen?
“Na honderd jaar vind je geen lichamelijke resten meer terug. Het is dus
afhankelijk van de tijd dat het lichaam
in het graf heeft gelegen. Na tientallen
jaren vind je echter nog wel delen van
een vermolmde kist en wat ledematen
terug. Die worden dan tijdelijk in een
kist gelegd die wordt afgedekt met een
doek, daar merkt niemand wat van.
Als er dan een nieuwe kist in het graf
wordt geplaatst, worden die ledematen
netjes in het graf naast de kist gelegd,
als deze van de familie van de overledene zijn. Anders leggen we ze eronder”.
>>>>>

48

Wijkblad Brakkenstein

<<<<<
Dan is er ook nog een urnenmuur?
“Er zijn meerdere urnenmuren. Eerst
werden de nissen afgedekt met kunststofplaten, maar die werden vrij snel
aangetast door de verwering. Op initiatief van steenhouwer van Leeuwe
wordt de nis voortaan afgedekt met

een marmeren gedenksteen. Dat staat
mooier en daarin kun je ook goed graveren”.
Je blijft dit vrijwilligerswerk voorlopig nog wel even doen?

”In mei word ik 80, maar zolang mijn
gezondheid het toelaat, waarom niet?
We kunnen natuurlijk wel wat aanwas
gebruiken, want ook wij hebben niet
het eeuwige leven”!
Tekst en foto: Tino Adolfs

De Tarcisiusschool: enkele tradities
In het oktobernummer van dit wijkblad is de jaarlijkse
herdenking bij het Cain-monument beschreven. Op de
Tarcisiusschool gebeurt meer!

jazeker, met een broodhaantje erop, zingend naar de Veste
Brakkenstein, waar we altijd hartelijk worden ontvangen.

Al jarenlang lopen we twee keer per jaar een wandeltocht
in de prachtige bossen van Heumensoord. In het najaar is
dit de Herfsttocht en in het voorjaar onze ‘Tarcisiustocht’.
Na afloop van de Herfsttocht krijgen de leerlingen bij de
vuurkorf een felbegeerde medaille en heerlijke erwtensoep.

In de week voor Kerstmis brengen onze leerlingen hun zelfgemaakte kerstwens naar onze buren van Veste Brakkenstein.
Een andere Tarcisius-traditie is onze jaarlijkse Palmpaas
tocht. Dit jaar gaan we met onze versierde palmpaasstokken,

Elk jaar hebben we in de week voor carnaval een gezellige
happening in ’’Roomsch Leven’’: een PlayBackShow. Alle
kinderen doen mee. De leerlingen zijn wekenlang bezig met
het voorbereiden. We genieten van geweldige optredens van
onze enthousiaste leerlingen. We staan er iedere keer weer
van te kijken hoe geweldig de kinderen het doen; ze durven
allemaal het podium op! Dit wordt natuurlijk beloond. Elk
kind dat meedoet ontvangt een heuse medaille.
Frans Peters
Tarcisiusschool
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ZICHT op de Wijkraad
De wijkraad: op naar 2022!

Hoe lang ben je al lid?
Annelies is sinds september 2009 lid
van de wijkraad. Annelies woont nu
26 jaar in Brakkenstein. Ze woont in
de Kanunnik Houbergstraat nummer
6. Toen de kinderen op de basisschool
zaten nam ze deel aan de commissie
Verkeersouders. “We organiseerden
ooit een demonstratietocht als ouders
omdat we vonden dat de Heyendaalseweg een 30 km weg moest worden,
vanwege de veiligheid, dat blijft spelen op die straat.”
Wat was de reden/aanleiding tot de
toetreding?
“Ik bezocht voorheen al wel regelmatig de jaarlijkse openbare wijkraadvergadering. Ik kende Ton Loozen,
toentertijd lid van de wijkraad, kwam
hem met de postbezorging regelmatig
tegen en hij heeft me overgehaald.
Ik had ook wat meer tijd toen omdat
mijn moeder net was overleden en ik
dacht ik zal me eens op de wijk richten”.
Krijgen jullie als wijkraad weleens
wat voor elkaar?
“Ik voel me binnen de wijkraad aangetrokken tot het groen. Toen ik in
2009 in de raad kwam nam ik deel
aan het Platform Groene Campus
Heyendaal, daar heb ik nog een heel
dossier van liggen. De Radboud Universiteit wilde het bosje aan de Houtlaan bebouwen. Gelukkig is het bosje
gespaard gebleven.
Recent heb ik aan de werkgroep
kloostertuin deelgenomen. We hebben
toen met een aantal wijkbewoners bij
de gemeente voor elkaar gekregen

De wijkraad heeft in 2017 een bijzonder jubileum mogen vieren: het 50-jarig bestaan. Een goed moment om
vooruit te kijken en onszelf de vraag te
stellen: wat kunnen wij doen om de belangen van de wijk ook in de toekomst
zo goed mogelijk te behartigen? Wat
gaat er goed? En wat kan beter? We
vertellen u hierover graag wat meer.
Doelstellingen wijkraad
De wijkraad is in 1967 opgericht en zet
zich in voor de belangen van de wijk
en haar bewoners. We zijn een vereniging waar elke (volwassen) wijkbewoner lid van kan worden. De belangrijkste doelstellingen van de wijkraad
zijn vastgelegd in de statuten: het
behartigen van de belangen van wijkbewoners, behoud van de natuur, bescherming van het groen, voorkoming
van parkeer- en verkeersoverlast en het
beïnvloeden van beleid.
Wijkraad: een vereniging met leden
We zijn op dit moment met 11 leden
en hebben ongeveer zeven maal per
jaar een wijkraadsvergadering. Daar
bespreken we zaken die spelen in de
wijk en punten die zijn aangedragen
door wijkbewoners, de gemeente en/
of ander partijen. Waar nodig gaan we
met bewoners en andere partijen in gesprek om oplossingen te vinden. Naast
de contacten die we hebben met wijkbewoners, hebben we contact met de
gemeente en andere maatschappelijke
organisaties om op te komen voor de
belangen van de wijk.

Evaluatie
Wat willen we als wijkraad blijven
doen en wat willen we anders gaan
doen?
We blijven in contact met de wijkmanager en ambtenaren. Ook willen we
actief blijven reageren op actualiteiten,
zoals voorgenomen bomenkap, bouwontwikkelingen of de ontwikkeling
van een wijkaanpak programma.
Voor het goed functioneren van de
wijkraad vinden we het volgende belangrijk:
• actief met bewoners te communiceren
• het geven van meer zichtbaarheid
aan de wijkraad
• contacten onderhouden met bewonersgroepen / verenigingen en
• het stimuleren van participatie van
bewoners.
De website mijnbrakkenstein.nl en het
wijkblad kunnen daarbij helpen.
Vervolg
Heeft u suggesties en/of ideeën?
Spreek gerust een van de leden van
de wijkraad hierover aan of stuur een
mail naar wijkraadbrakkenstein@
gmail.com. Wij zullen het onderwerp
“de toekomst van de wijkraad” ook
agenderen voor de komende openbare
wijkraadsvergadering, want we zijn uiteraard ook benieuwd naar uw ideeën!
Henk Sikking,
namens de Wijkraad Brakkenstein

dat de Kloostertuin werd opengesteld voor de buurt. Voordat de tuin open kon
moest het eerst Schoon, Heel en Veilig gemaakt worden door de gemeente.
Daarna zorgde de werkgroep voor het onderhoud. De werkgroep is gestopt
toen er toch nog vrij onverwacht gebouwd ging worden.”
Hobby Annelies
“Een van mijn hobby’s is geschiedenis. Mensen weten vaak veel van verre
landen in de wereld, maar weinig van hun eigen omgeving. Ik loop vaak rond
en zo kwam op het universiteitsterrein een onbekend gebouw tegen aan de
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Driehuizerweg. Ik vroeg me af hoe
dat gebouw daar was gekomen. Ik
heb hier een boekje over geschreven:
De Graalburcht.1950-2010; Het Don
Boscohuis van de Kluckebuurt”.
In het wijkblad Brakkenstein van april
2017 (blz 28 en 29) schreef Annelies
hierover een artikel.
Samen met Irma Bogers een historica,
wil Annelies een boekje maken over
de geschiedenis van Brakkenstein.
Irma interviewt hiervoor mensen die
lang in Brakkenstein wonen. Annelies wil zich dan specifiek richten op
de vele winkels en bedrijven die er in
Brakkenstein waren. Het ligt nu even
stil.
Rol in de wijkraad
Annelies was secretaris van 2011 tot
2016. Ze erfde van de vorige secretaris een meter papier. Dit heeft ze in
2013 of 2014 overgedragen aan het
Regionaal Archief in Nijmegen. “Ik
moest dat heel geordend volgens hun
systeem aanleveren, daar zijn heel wat
zondagmiddagen in gaan zitten.”
Wat vind je belangrijk als
wijkraadslid?
“Het is belangrijk dat mensen uit de
wijk zich verantwoordelijk voelen voor
hun leefomgeving en zich bemoeien
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met wat er speelt.” Annelies werkt
graag samen met mensen die gedreven
zijn om iets te veranderen. “We doen
dit ook samen in de wijkraad. Mijn
drive is groen, anderen storten zich op
parkeren of verkeer. Je hoeft niet van
alle onderwerpen alles te weten.”
“Ik heb veel geleerd bijvoorbeeld dat
iets wel op 100 manieren kan. Ik leerde ook veel nieuwe mensen en instanties kennen.” Dat kan ik wel beamen,
ik (HS) was vorig jaar met Annelies
op de nieuwjaarsgemeentereceptie, ik
kende daar bijna niemand, maar Annelies wel, ze grossierde in namen, dat is
nou Rob Essers bijvoorbeeld.
Wat vind je lastig?
“Dat mensen verwachten dat de
wijkraad het wel oplost, maar zo simpel is het niet. Er spelen vaak tegengestelde belangen, de een wil bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer, een ander
juist absoluut niet.”
Hoeveel tijd ben je eraan kwijt?
“De laatste tijd een uur per week ongeveer gemiddeld, maar dat is ook
weleens meer als het deelnemen aan
een werkgroep dat vraagt bijvoorbeeld.”

Met welke onderwerpen ben je nu
bezig?
“Namens de wijkraad zit ik in de
werkgroep “mijnbrakkenstein”, het
nieuwe digitale platform voor de wijk.
Mijn taak binnen de werkgroep is het
maken van foto’s.” Zo zijn de headers
van de site door Annelies gemaakt.
In het afgelopen jaar heeft Annelies,
samen met enkele wijkraadsleden een
belangrijke rol gespeeld bij de viering
van het jubileum. Ze maakte foto’s van
documentatie van de wijkraad in het
regionaal archief van Nijmegen. Dit
resulteerde in een show van 50 dia’s
over de geschiedenis van 50 jaar wijk
en wijkraad. Ook maakte Annelies de
powerpointpresentatie van de geschiedenisquiz. Beide onderdelen komen
binnenkort op de website te staan.
.
En tot slot: heb je een tip voor de
wijkbewoners van Brakkenstein?
“Als je iets vervelends ervaart of een
goed idee hebt, doe er dan wat mee,
meld het bij de gemeente, meld het bij
de wijkraad en/of ga ermee aan de
slag.”
Interview: Henk Sikking.
Foto’s: Hans Ronhaar, gemaakt tijdens
de Winterfair.

Inloop Stip Zuid in BUUR: stopt per 1 maart

Stip roept bewoners op mee te denken over aanwezigheid in de wijk
De Stip is er voor informatie, advies en
ontmoeting in de wijk. In elk stadsdeel
is een Stip. De Stip vindt het belangrijk
om dicht bij de mensen te zijn. Daarom worden in allerlei wijken regelmatig zaken uitgeprobeerd. Zo heeft
Stip Zuid sinds vorig jaar een inloop in
Brakkenstein. Deze inloop is in wijkplaats BUUR. Per 1 maart komt daar
een einde aan omdat er weinig aanloop
was.
Weinig aanloop
René Huisman, medewerker Stip Zuid,
is vanaf het eerste uur betrokken bij
Stip Zuid in Brakkenstein. Tijdens het
inloopspreekuur in BUUR is hij het
eerste aanspreekpunt voor informatie
en advies. “We hebben gemerkt dat

de loop van bewoners er niet in zit.
Ik denk dat mijn inzet op onze andere locatie in Hatert beter tot zijn recht
kom”, aldus René Huisman.
Goed idee?
Faysal Zouay is coördinator van Stip
Zuid. Hij vindt het jammer dat de inloop weinig effect heeft gehad. Faysal: “Wijkplaats BUUR is een erg
inspirerende plaats. We komen dan
ook graag met bewoners van Brakkenstein in contact die een goed idee
hebben hoe de Stip aanwezig kan zijn
in de wijk. Stuur je ideeën naar zuid@
stipnijmegen.nl of op onze facebook
of kom langs. In februari zijn we nog
elke dinsdag van tien tot half een in
BUUR”.

Stip blijft bereikbaar
Bewoners uit Brakkenstein die een
vraag of idee hebben kunnen elke
maandag tot en met donderdag van
11:00 tot 15:00 terecht bij de Stip in
Hatert. Vanaf maart 2018 worden de
openingstijden van 09:30 tot 13:30
uur. Je vindt de Stip aan de Couwenbergstraat 14. Voor meer informatie
kijk op www.stipnijmegen.nl/zuid of
op facebook onder StipNijmegenZuid.
Mensen die liever bellen kunnen terecht bij de Info- en Advieslijn Stip –
Sociaal Wijkteam. Die is elke werkdag
bereikbaar van 9:00 tot 12:30 uur en
van 13:00 tot 16:00 uur.
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Lichtpuntjes in donkere dagen
Het Steunfonds Brakkenstein

Kort na de afgelopen Kerst kwam
me ter ore dat er in onze wijk rond
de feestdagen ook extra aandacht is
voor mensen die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Van vroeger
herinner ik me wel de collecte voor
de St. Vincentiusvereniging in de
kerk. Ik heb me altijd afgevraagd
hoe zoiets nou georganiseerd wordt.
Via Wim Groos kwam ik terecht bij
Ankie Jansen- Groenen, de huidige
voorzitter van het Steunfonds Brakkenstein.
“De Stichting Steunfonds Brakkenstein bestaat nu 21 jaar. Hierin zijn
toen drie organisaties ondergebracht.
De voormalige Vincentiusverening, de
Caritas en het potje voor onvoorziene
zaken aangaande de kerk, bijvoorbeeld
voor wanneer het orgel kapotging”.
Wat doen jullie zoal?
Ankie: ”Rond de Kerst bezorgen we
bij mensen, die het volgens onze informatie goed kunnen gebruiken, een
kerstpakket. Dat wordt vrijwel altijd
in dank aanvaard. Soms zeggen de
mensen dat we ze maar naar een ander moeten brengen, bijvoorbeeld als
iemand net weer een baan heeft gekregen en de moeilijke periode blijkbaar
voorbij is”.

Hoe komen jullie daarachter? Er
wordt toch altijd gesproken over
stille armoede?
“We hebben zo onze “contacten”.
Meer kan ik er niet over zeggen. We
opereren achter de schermen, in stilte,
althans voor een bepaald deel. Persoonlijk zijn we niet te benaderen, het
klooster is ons correspondentieadres.
Een anonieme commissie beslist over
de toewijzing van de kerstpakketten.
De vaagheid over onze contacten heeft
natuurlijk ook alles te maken met de
Wet op de Privacy. Natuurlijk is er een
netwerk. We krijgen van diverse kanten
tips uit de wijk, daar spelen we dan op
in. Dat we nu in de publiciteit treden
kan dan ook eigenlijk niet, discretie is
belangrijk, maar een tipje van de sluier mogen we wel eens oplichten”.

eens incidenteel overleg tussen de penningmeester en de voorzitter”.

Wat is jullie bron van inkomsten? Er
wordt door jullie toch nooit gecollecteerd?
“Bij de start van het Steunfonds zijn de
gelden van de drie genoemde organisaties ingebracht en daarvan kunnen
we het nog steeds doen. Die gelden
worden goed beheerd, denk aan obligaties. Er zijn geen donaties nodig, er
is een substantieel bedrag voorhanden”.

Bij wie wordt er dan een kerststukje
thuis bezorgd?
“Hierbij moet je denken aan mensen
die ernstig ziek zijn, of die net hun dierbare hebben verloren of om een andere
reden erg verdrietig zijn bijvoorbeeld
vanwege een scheiding. We gaan hiervoor af op tips uit de wijk. We hopen
altijd maar dat we niemand over het
hoofd hebben gezien”.

Vergaderen jullie vaak?
“Ongeveer vijf per jaar, altijd in de
Sacramentskerk. Tussendoor is er wel

Krijgt iedereen dezelfde kerstpakketten?
”Ja, die zijn identiek. Er is voor iedereen hetzelfde pakket, er is geen onderscheid”.
Je zei net dat jullie voor een deel in
stilte opereren. Waarover kun je wel
open zijn?
“Dat zijn twee zaken. We zorgen met
Kerst voor “Lichtpuntjes”. Bepaalde
mensen krijgen dan een kerststukje
thuis bezorgd. Het is een kleine attentie, maar men is er vaak erg blij mee.
De mensen mogen in dit geval wel weten dat het van het Steunfonds afkomstig is”.

En er was nog iets anders wat jullie
doen?
“Ja, elk jaar zetten we een bepaalde
groep in het zonnetje, die krijgen dan
een kleine attentie. Het ene jaar zijn
dat bijvoorbeeld de vrijwilligers in de
Veste, Boszicht en Aqua Viva. Het andere jaar de vrijwilligers van de Zonnebloem of de verzorgenden van de
ZZG in Brakkenstein”.
Stichting Steunfonds Brakkenstein
stond nu zelf even in het licht. Dat mag
ook wel eens, als je zelf al jarenlang
voor de nodige Lichtpuntjes in de wijk
zorgt!
Tekst en foto: Tino Adolfs
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Hier had uw advertentie
kunnen staan !!!

Interesse?
Naam contact op met
Tino Adolfs
tin0.adolfs@gmail.com
INVESTEER IN DE WIJKEN:
10 MILJOEN EXTRA VOOR ONDERHOUD EN
VOORZIENINGEN
STOP DE WONINGNOOD EN DE
VERKAMERING, BOUW MEER
BETAALBARE HUURWONINGEN

VOOR JEZELF
VOOR ELKAAR
VOOR NIJMEGEN
SP-lijsttrekker Renske Helmer: “De SP heeft de afgelopen vier
jaar bewezen dat een sociaal alternatief mogelijk is in Nijmegen.
Maar dat is alles behalve vanzelfsprekend. Anderen staan klaar
om het weer af te breken. Wat mij betreft zetten we geen stap terug, maar maken we juist een sprong vooruit. De SP houdt Nijmegen sociaal, staat naast de mensen en is eigenwijs genoeg om de
rechtse wind uit Den Haag te trotseren. Een stem op de SP is een
stem voor jezelf én voor elkaar!”

STEM 21 MAART SP!

HANDEN AF VAN DE ZORG:
WE HOUDEN DE LAAGSTE EIGEN BIJDRAGEN VAN NEDERLAND

Dar

MET 500 EXTRA STADSBANEN MAKEN
WE NIJMEGEN VEILIGER, SCHONER EN
SOCIALER
GRATIS BUS VOOR 65+ MOET BLIJVEN,
FATSOENLIJK OPENBAAR VERVOER VOOR
ALLE WIJKEN
MINDER WOONLASTEN VOOR
DE BEVOLKING

Op nijmegen.sp.nl lees je meer over onze standpunten, onze mensen en hoe de SP al jaren
samen met bewoners in actie komt om onze stad beter, socialer en mooier te maken!

11.00-12.00 uur Pilates
Universitair sportcentrum

10.00-11.00 uur
Nordic walking
Atletiekbaan

vanaf 19.30 uur
Repetitie harmonie St Tarcisius
Roomsch Leven

Biljartclub
de Muts

13.00-16.30 uur
Biljartclub BBB (KBO)
Clubhuis RKSV Brakkenstein

10.00-12.30 uur
Inloop Stip Zuid
Wijkplaats BUUR

10.00-11.00 uur
Sportief wandelen
Atletiekbaan

13.00 uur
Elke donderdag Stitch ‘n Bitch
Haken, breien, borduren etc.
Schuif gezellig aan in Wijkplaats BUUR

Buitensport FAAM
Park Brakkensein

19.00-23.30 uur
Repetitie Harmonie Hatert
Roomsch Leven

13.00-15.00 uur
Breien in de Buur

10.30 uur
Elke donderdag... contact in
zicht. Voor senioren uit de
buurt, in gesprek met elkaar
over wat je bezighoudt.
Wijkplaats BUUR
13.00-16.30 uur
Biljartclub BBB (KBO)
Clubhuis RKSV Brakkenstein

10.30-12.00 uur
Jeu de Boules (KBO)
Atletiekbaan

10.00-11.00 uur
Sportief wandelen
Atletiekbaan

11.30-12.30 uur
seniorengym
Universitair sportcentrum

10.00-11.00 uur
Nordic walking
Atletiekbaan

9.15-10.30 uur
Recreatief hardlopen
Atletiekbaan

9.30-12.00 uur
Senioren Gymclub
Roomsch Leven

9.15 uur Tai Chi
Heumensoord

DONDERDAG

Spelactiviteiten
Scouting
Scoutinggebouw
D’Almarasweg

13.30-17.00 uur
Bridgen in
Boszicht

13.30-16.30 uur
Sjoelen in Boszicht

11.00-12.00 uur
Wandelen voor
ouderen
o.l.v. Ine Burg,
fysiotherapeut

VRIJDAG

Spelactiviteiten
Scouting
Scoutinggebouw
D’Almarasweg

10.00-11.00 uur
Nordic walking
Atletiekbaan

9.30-11.00 uur
Recreatief hardlopen
Atletiekbaan

ZATERDAG

20.00-22.00 uur
Expressief meditatief
dansen
Roomsch Leven

10.00-11.00 uur
Sportief wandelen
Atletiekbaan

10.00-11.00 uur
Nordic walking
Atletiekbaan

9.30-11.30 uur
Recreatief hardlopen
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.

19.00-20.00 uur
Nordic walking
Atletiekbaan

19.00-20.00 uur
20.00-21.00 uur
Gymnastiek voor dames
Gymzaal kan Faberstraat

19.00-23.00 uur
Repetitie drumfanfare
Michael
Roomsch Leven

20.00 – 22.00 uur
El Mundo koor
De Veste

13.00-16.30 uur
Biljartclub BBB (KBO)
Clubhuis RKSV Brakkenstein

11.30-16.30 uur
Seniorentafeltennis
(50+)
Roomsch Leven

9.30-11.30 uur
Expressief meditatief dansen
Roomsch Leven

9.15-10.30 uur
Recreatief hardlopen
Atletiekbaan

11.00-12.00 uur
seniorengym
Universitair sportcentrum

10.00-12.00 uur
Breien
kantine speeltuin Brakkefort

WOENSDAG

10.00-11.00 uur
Feldenkreis
Boszicht

DINSDAG

20.00-21.00 uur
21.00-22.00 uur
Bingo iedere eerste maan- Gymnastiek voor dames
dag van de maand van
Gymzaal kan Faberstraat
19.30-22.00 uur in Boszicht
Buitensport FAAM
Park Brakkensein

KBO organiseert
19.00-20.00 uur
Nordic walking
Atletiekbaan

19.30-22.00 uur
1e maandag van de maand
bingo Boszicht

13.30-16.00 uur
Kaarten
Boszicht

13.30-16.00 uur
Biljarten Boszicht

14.00-16.00 uur
Jeu de boules
Atletiekbaan

MAANDAG

Activiteiten

avond

middag

ochtend

AGENDA
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Belangrijke telefoonnummers
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•

•
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Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26
Alarmnummer: 112
Apotheek Wilhelmina Brakkenstein, Kanunnik Mijllinckstraat 5, tel 024 3 553 062
Bel- en Herstellijn: 14 024
Brandweer: (024) 3 297 599
Breng Klantenservice: 0900 20 20 121
Bureau Toezicht: 14 024
BUUR - Wijkplaats & Eetcafé - 024 663 4659
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 3 657 657
Dar Klantenservice: (024) 371 60 00
Dar Grofvuilservice: (024) 371 60 26
De Lindenberg: (024) 327 39 11
Dierenambulance: (024) 355 02 22
Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
Edwin van Haveren, wijkmanager, via secretariaat wijkmanagement: (024) 32 99 675
Gemeente Nijmegen: 14 024
GGD: (024) 3 297 297
Huisartsenpost Nijmegen en omstreken: 0900 88 80
Inge van den Hoogen, wijkbeheerder (024) 3293167
Kindertelefoon: 0800 04 32
KBO Brakkenstein: Maria Franssen (024) 3540355
André Arts (024) 3563084
Lux: 0900 589 46 36
Medisch centrum Brakkenstein (024) 3 552 339
Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
Meldpunt Kindermishandeling: 0800 - 2000
Milieupolitie: 14 024
Politie: 0900 88 44 (via dit algemene nummer is ook Jan
van Uden, wijkagent te bereiken)
Radboudumc: (024) 361 11 11
Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
Slachtofferhulp: (024) 3 233 322, 0900 0101
Sociaal Wijkteam Zuid, via de STIP – info en advieslijn:
088 00 11 300
(bij vragen en problemen rond ziekte en beperkingen,
zelfstandig wonen en voorzieningen, zo veel mogelijk
oplossingen in de buurt)
Stadsschouwburg en Vereeniging: (024) 322 11 00
Talis: (024) 3 523 911
Wijkraad Brakkenstein, voorzitter Hermine Groenendaal: 06-51991276
Zonnebloem Brakkenstein: voor bezoek Marian Top:
(024) 3 563 495,
voor inlichtingen Ankie Jansen: 06-50283635
ZZG-zorggroep: (024) 2 665 777, vraag naar team Wijkverpleging Brakkenstein

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

Activiteiten

Brakkenstein

Hulp gevraagd:

Vrijwilliger gezocht om mensen
te helpen die moeilijk kunnen lezen
en/of spreken
Beste Brakkensteiners,
Bij mijn gesprekken op het STIP bij BUUR in Brakkenstein
kreeg ik de vraag of het misschien mogelijk is om met een
groepje mensen in Brakkenstein samen te leren om beter te
spreken en te lezen.
Nu willen wij graag in contact komen met iemand die het
leuk vindt om zo’n groepje te begeleiden. Het lijkt ons niet
noodzakelijk dat deze persoon onderwijsbevoegdheid heeft,
maar wel dat hij of zij enthousiast is om anderen iets te leren. Op het moment dat wij iemand gevonden hebben die
dit zou willen, zullen wij kandidaten uitnodigen om deel te
nemen aan de groep.
Bent u iemand die aan zo’n groepje hulp zou willen bieden
met lezen en spreken of kent u iemand die dat misschien
zou willen?? Zo ja, dan graag een belletje naar mij, Herman
Jansen tel: 06-34279203
Graag uw reactie!!
Herman Jansen

Vooraankondiging
De openbare vergadering van de wijkraad vindt plaats op
maandagavond 23 april 2018. Locatie wordt later bekend
gemaakt.

Harmonie Tarcisius
•
•
•

10 februari: deelname van Harmonie Tarcisius aan de
carnavalsoptocht
18 maart: uitwisselingsconcert Klein Brakkenstein in
Roomsch Leven
3 juni: deelname aan Nijmegen Klinkt!

KBO Brakkenstein
•

•

Vrijdag 9 maart: Jaarvergadering KBO Wijkcomité
Brakkenstein. Tweede helft van deze bijeenkomst: Liederentafel.
Vrijdag 23 maart Bloemenworkshop van 14 tot 16 uur
in het Clubhuis. Kosten 15 euro, s.v.p. betalen bij André
Arts.
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Buur doet meer!
Een gelukkig nieuwjaar gewenst namens het hele team van BUUR
Wij zijn heel trots en blij dat we in
2017 zoveel buurtgenoten hebben mogen verwelkomen en we kijken erg uit
naar een nóg mooier 2018, samen met
de hele buurt Brakkenstein.
Genoeg te doen!
Zoals je in de evenementenkalender
kunt zien is er weer ontzettend veel te
doen komende maanden bij BUUR.
Van pubquizen tot een schrijftafel en
van een kledingruilavond tot een heuse Tupperwareparty. Voor ieder wat
wils. Vooral de muziekliefhebber kan
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veel komen genieten bij BUUR. Elke
laatste zondag van de maand vindt er
een Beers & Ballads plaats, waarbij
singer-songwriters live hun muziek ten
gehore brengen en het publiek ondertussen van een lekker biertje kan genieten. Maar jullie kunnen ook zelf aan
de slag! De Jamsessie biedt de kans
voor iedereen om een instrument mee
te nemen en met medemuzikanten lekker te jammen. Improviseren kan natuurlijk ook, de vorige sessie bleken de
gardes uit de keuken en een kruk van
de bar een prima drumstel te vormen.
Wist je dat?
BUUR het afgelopen jaar 600 kilo
groenten heeft gered en verwerkt?

Evenementenkalender Buur
• Januari
Zondag 28 januari 15:00 Beers & Ballads
Gezellige zondagmiddag met live muziek en bier
• ELKE donderdag 10:30 Contact in zicht
Voor senioren uit de buurt, in gesprek met elkaar over wat
je bezighoudt.
• ELKE donderdag 13:00 Stitch ‘n Bitch
Haken, breien, borduren etc. Schuif gezellig aan.

Zo’n 30% van de groenten die we geserveerd hebben zouden anders verspild zijn. Voor 2018 is het ons doel
om dit naar 50% te brengen.
Doe mee!
De kalender voor januari en februari zit al lekker vol, maar er kan altijd
nog meer bij. Heb jij een mooi initiatief dat past bij BUUR, of creëer je
bijvoorbeeld iets dat thuishoort in
onze cadeaukast? Kom langs en laat
het ons weten! We hebben in 2017 al
een prachtig jaar gehad, maar willen
in 2018 nog meer evenementen organiseren, met de buurt samen doen, en
ontmoetingen laten plaatsvinden. En
dan doen we natuurlijk graag met jou!

• Maandag 12 februari 19:00 Sjoelen
Voor senioren uit de buurt. Lekker sjoelen.
• Donderdag 15 februari 17:00 Senioren diner*
Diner voor senioren uit de buurt
• Zondag 18 februari 14:00 Plaatjes draaien bij BUUR
Neem je favoriete platen mee en deel je muzieksmaak!
• Zondag 25 februari 15:00 Beers & Ballads
Gezellige zondagmiddag met live muziek en bier

Februari
• Donderdag 8 februari 14:30 Schrijftafel. 5 euro
Open schrijftafel onder begeleiding van schrijfdocent Maria van den Hombergh.

Voor meer informatie kun je ons volgen op facebook en
bellen of mailen
* reserveren kan aan de bar of bereik ons op
eetcafebuur@gmail.com / 024-6634659

• Vrijdag 9 februari 20:30 Pubquiz. 3 euro*
De maandelijkse pubquiz van BUUR onder leiding van de
Upbeatles, teams van 3-6 personen.*

BUUR, Deken Hensburchstraat 2, 6525 VJ Nijmegen
Ingang tegenover speeltuin Brakkefort

