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Colofon

Energie in de wijk

Het wijkblad Brakkenstein is een uitgave
van Stichting Wijkblad Brakkenstein. Het
wijkblad Brakkenstein wordt vier maal per
jaar gratis huis aan huis verspreid onder
alle bewoners van Brakkenstein. Verspreiding van het blad wordt mede mogelijk
gemaakt door subsidie van de gemeente
Nijmegen. Stelt u geen prijs op bezorging
van ons blad, dan kunt u dit laten weten
aan Henk Sikking (06 25356417).

Energie in de wijk? Dat we van het gas af moeten? Of willen. Nee, dat bedoel ik niet. Is ook een belangrijk onderwerp overigens. Maar ik heb het over
energie die ik beleef als ik al die grote en kleine
artikelen uit dit wijkblad lees. Ik krijg daar weer
energie van! Positieve energie. Wat gebeurt er veel,
wat zijn er veel initiatieven en wat leidt het een
weer tot het ander! Kinderen die mee helpen onze
wijk op te ruimen. Een repair-café dat er misschien
komt. De harmonie die op een zondag in juni een
concert geeft in het park, samen met Beau. Schaken op het Aqua Viva plein. Freek die schrijft over de nachtzwaluw. Kinderen
die het Cain monument bezoeken. Het is te veel om op te noemen. Ik word
daar blij van. Ik hoop iedereen, in deze mooie wijk. Geniet ervan! En van een
super zomer! En alle geslaagden wens ik een extra fijne zomer; jullie hebben
het meer dan verdiend!
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Brakkebelletjes
Wilt u ook een keer een Brakkebelletje plaatsen, stuur het in naar
ons redactieadres: wijkblad.brakkenstein@gmail.com
Voorwaarden:
Niet voor bedrijven. Maximaal 30 woorden.
RKSV Brakkenstein afdeling damesgymastiek zoekt nieuwe leden
Wij zijn een enthousiaste damesgymclub, wij gymmen en doen aan sport en spel
onder leiding van onze trainsters Marianne Emmerzaal-Sprockel en Sigrid den AdelGoossens.
Wij sporten op dinsdagavond van 20.00-21.00 en 21.00-22.00 uur en op woensdagavond
van 19.00-20.00 en 20.00-21.00 uur in de gymzaal aan de Kanunnik Faberstraat.
Wij zoeken nieuwe leden in de leeftijd vanaf ongeveer 50 jaar.
Vind je dit leuk, kom dan eens kijken of neem een proefles.
Voor informatie kun je contact opnemen met Hannie Roelofs 024-3559537.
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45ste Avondvierdaagse 2018
-Avondvierdaagse voor Ouderen en Minder-Validen BrakkensteinOok dit jaar is de Avondvierdaagse voor Ouderen en Minder-Validen Brakkenstein een geweldig succes geworden. Begunstigd door prima wandelweer hebben
ruim 110 rolstoelafhankelijke ouderen en ongeveer 15 anderen, al dan niet met
een rollator, de 3 kilometer lange route in de omgeving van Brakkenstein met
succes afgelegd. Dat de deelnemers en de vrijwilligers genoten hebben blijkt uit
de vele positieve reacties na afloop, waarbij steevast werd afgesloten met “tot
volgend jaar”.

Gelukkig waren er ook dit jaar weer
voldoende familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers om de deelnemers
op hun wandeling te vergezellen. Om
de Avondvierdaagse voor Ouderen en
Minder-Validen mogelijk te maken
kan de organisatie een beroep doen
op een grote schare vrijwilligers. We
noemen hier graag de mensen die de
aanrijroute voor de bussen vrijhouden,
de verkeersregelaars, de marsleiders,
de « barbezetting » op de rustplaatsen,
de medewerkers van het clubhuis van
rksv Brakkenstein.
Die vele positieve reacties hadden zeker ook betrekking op het gebeuren
tijdens de RUST bij het Max Planckinstituut. De aanwezigheid van de heer
Bruls, burgemeester van Nijmegen,
was zowel voor de deelnemers als voor
de vrijwilligers, inclusief de muziek,
een geweldige stimulans. Op de foto
met de wethouder die de medaille omhangt; dat levert gesprekstof op, zowel
in de familiekring als in de zorginstelling waar men woont. En voor de vele
vrijwilligers, maar ook voor de orga-

nisatoren, waren zowel zijn aanwezigheid als zijn woorden van waardering
een stimulans om door te gaan.
De deelnemers kwamen uit Joachim
& Anna, Nijevelt en de Honinghoeve
(de Waalboog), uit de Eikenhorst, de
Plataan en Woonzorgcentrum Boszicht
(ZZGZorggroep), De Veste (Kalorama) en de groep van Fysiotherapiepraktijk Daniëlsplein. Het aantal deelnemers bedroeg dit jaar 131, de vele
vrijwilligers niet meegerekend.

Zowel op de rustplaatsen als aan de
finish werden de deelnemers met muziek opgewacht; op maandag en donderdag door dweilorkest Netter Naost,
op dinsdag door Harmonie St. Tarcisius en op woensdag door drumfanfare Michaël. De laatste begeleidde de
deelnemers muzikaal vanaf de rustplaats naar de finish.
Naast de gebruikelijk medailles ontvingen de deelnemers tijdens de loopavonden een sticker. Voor de vrijwilligers was er de speld “Vrijwilliger
Avondvierdaagse 2018”.
Een groot compliment voor al die vrijwilligers is zeker op zijn plaats.
Niet alleen de deelnemers, ook de organisatie kijkt met plezier terug op dit
wandelevenement, en sluit zich graag
aan bij de afscheidsgroet van de deelnemers “tot volgend jaar”.
M. Kok,
Voorzitter Stichting Avondvierdaagse voor Ouderen en Minder-validen
Brakkenstein
Foto’s: Hans Ronhaar en anderen
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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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Het kan verkeren (13)
Terwijl de wijkbladen floreren, heeft de landelijke pers het al jaren moeilijk: steeds minder lezers, teruglopende advertentie-inkomsten, het internet doet zijn slopende werk. Het handhaven
van de kwaliteit wordt steeds meer een probleem. Een maand geleden dacht ik daarmee geconfronteerd te worden, toen ik werd
aangesproken door een goede sportvriend van me, Jan Punt. Of
ik de Gelderlander ook had gelezen, er stond een column over
Brakkenstein in, de naam van de columnist wist hij niet meer.
Hij vond het maar een negatief stuk. Een paar uur later werd ik
gebeld door een schakende oud-collega, die er ook niet positief
over was. Hier moest ik het mijne van weten. Een columnist
mag veel zeggen, maar er zijn grenzen. Helemaal voor een columnist van een zieltogend dagblad, die moet met zijn pen van
onze wijk afblijven. Een van de meest geliefde woonwijken van
de stad, met een bloeiend verenigingsleven en lage criminaliteitscijfers, hoe durft hij! Ja goed, ik moest de column nog wel
even lezen, maar mijn afweergeschut lag al klaar. Dan krijg ik
via mijn schoonzus eindelijk de krant in handen. Verrek, die ken
ik, van de tv, van het literaire Hard Gras, een bezeten wielerfanaat, Marcel Rözer. Niet de eerste de beste sportjournalist, dat
stemt me al milder. Maar wat moet hij nou toch met ons mooie
Brakkenstein? Ach natuurlijk, er doorheen fietsen! Hij moet dit
op een racefiets gedaan hebben, dat leidt al gauw tot vluchtige
observaties. Alhoewel? Al lezend merk ik dat ook hij uit een
besloten katholieke leefwereld komt. Zijn route heeft hem nu
in elk geval over de Heijendaalseweg gevoerd, onze hoofdweg,
richting bevrijdende stad. Maar daar ergens bij de kerk moet hij
toch voor de verleiding zijn bezweken. Hij heeft iets herkend.
Hij is afgestapt bij Aqua Viva, volgens hem het mooiste seniorencomplex van Brakkenstein en zelfs de hele wereld. Staande
bij die muur met al die letters, voelde hij weer een puberale
opstandigheid. Maar goed dat hij geen spuitbus in handen had.
Dat kan ik nou weer waarderen, een vijftiger die de jongen in
zich heeft weten te bewaren. Het Roomsch Leven vindt hij maar
een raar gebouw. Ook wat mij betreft kan dat tegen de vlakte,
zoals dat daar lelijk staat te wezen tussen die prachtige nieuwe
gebouwen. Dan komt er een harde conclusie: Brakkenstein is
een wereld die niemand meer wil! Volgens mij heeft Marcel zielenpijn, het dorpse Brakkenstein boort oude herinneringen aan,
die hem doen verlangen naar tijden van weleer. Ik moet hem
ergens gelijk geven, de sociale controle en het geloof zijn voor
velen voor altijd dingen van vroeger. Van dingen en mensen die
voorbij gaan. Toch valt het hier nog erg mee, Marcel. Je kunt
hier nog steeds naar de kerk en samen met mij een keer naar
café de Muts om een potje te sjoelen en een potje bier te drinken
om zo de verborgen warmte van Brakkenstein te leren proeven.
Brakkenstein is namelijk als goede wijn. Jaren oud, maar altijd
op dronk. Het kan verkeren.
Johan Seeling, expositie 16 september, zie p. 55

Dwarskijker
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Een bijzondere vogel, en dat is het

De koelte van het bos op een avond in
juli, bijvoorbeeld het Heumensoord,
kan zeer verkwikkend zijn na een warme, beetje lome dag. Maak dan eens
een wandeling richting zweefvliegveld, steek aldaar het spoor over middels het bruggetje en ga daarna direct
rechts.
Met links de heide en rechts het spoor
kom je op de Mulderskop. Wanneer
het echt begint te schemeren, je bent
dus niet voor het donker thuis, is een
ontmoeting met de nachtzwaluw beslist mogelijk, gezien zijn voorkeur
voor natuurlijke halfopen vegetaties.
De Mulderskop is in de wijde omtrek
van Nijmegen de enige plek alwaar je
de nachtzwaluw, een uitgesproken zomergast, kunt ontmoeten. Op dit tijdstip (schemer) begint de vogel met zijn
enigszins mysterieuze ratelende zang,
die met onderbrekingen minutenlang
kan aanhouden. Misschien kun je het

geluid verwarren met bijvoorbeeld dat
van een krekel of een kikker. Op internet kun je zijn geluid natuurlijk eerst
even “voor” luisteren, dat scheelt.
Je zult de nachtzwaluw eerder horen dan zien, maar voor zijn voedsel,
nachtvlinders, moet de vogel op de
wieken. Met wijd opengesperde bek
vliegt de soort laag over het terrein.
De vogel vliegt net als uilen geruisloos door de speciale bouw van de veren. Overigens is de nachtzwaluw niet
verwant aan de zwaluwen, maar door
hetzelfde foerageergedrag wordt hij
toch zwaluw genoemd. Het voorvoegsel “nacht” duidt natuurlijk op zijn tijd
van actie.
Vooral in de maand mei komen ze naar
ons land vanuit Afrika, om alhier een
broedsel groot te brengen. Het nest
stelt weinig voor en is gelegen op een
vrijwel kale bosbodem. Een broedende
vogel is nauwelijks te ontdekken gezien zijn fantastische schutkleur. Dat
de vogel in staat is om twee broedsels
te overlappen, mag bijzonder genoemd
worden. Het vrouwtje bebroedt dan
een tweede legsel, terwijl het mannetje voedsel aandraagt voor de jongen
van het eerste legsel. Na zo’n 17 dagen
verlaten de jonge vogels het nest.

Groen
in de
wijk

Wanneer je nog iets kunt zien
terwijl het schemert, kun je
man en vrouw onderscheiden. Het mannetje heeft enige witte vlekken op vleugel
en staart die bij het vrouwtje
ontbreken. Zijn de weersomstandigheden ongunstig, met lage temperaturen en regen, dan zijn er weinig
vliegende insecten en heeft het geen
zin om te foerageren. De nachtzwaluw kan een dergelijke periode overbruggen, want hij is in staat om zijn
lichaamsfuncties te vertragen, zodanig
dat er een zekere verstarring optreedt.
Met een verlaagde lichaamstemperatuur en hartslag verbruikt de vogel
weinig energie.
Een oude volksnaam voor de nachtzwaluw is geitenmelker. In vroeger tijden dacht men namelijk dat de vogel
‘s nachts melk dronk bij schapen en
geiten, omdat de vogel met geopende
snavel rondvliegt. Enigszins begrijpelijk, want schapen en geiten verbleven
vaak in hetzelfde gebied.
In september vertrekken de nachtzwaluwen weer naar zuidelijker oorden.
Hij is dus maar korte tijd in ons land.
Voor de beginnende vogelaar is de
nachtzwaluw zeker geen ‘instapmodel’, maar zo’n prachtvogel zo dichtbij
is beslist een aanrader.
Om met een middenstandsquote te besluiten: Wees er snel bij, want op is op!
Freek Snel
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De pastoor was de baas!
Op een koude winterdag sta ik bij
mevr. Bisschop voor de deur. Haar
oudste zoon Piet doet open. Zijn
moeder is niet meer zo goed ter been.
Bij een kopje koffie begint mevr. Bisschop te vertellen over haar ouders,
haar jeugd in Malden en over de rest
van haar lange leven. Ze is inmiddels
91 jaar en ik ben maar net op tijd om
haar te interviewen. In de zomer van
dat jaar overlijdt ze.
‘Mijn moeder heette Marie Westerveld,’ steekt mevr. Willy Bisschop van
wal. ‘Ze woonde in Arnhem en haar
moeder, mijn oma, stierf op 47-jarige
leeftijd. Twee jaar later stierf mijn opa
van verdriet. Op negenjarige leeftijd
was mijn moeder al wees. Ik heb mijn
grootouders dus nooit gekend. Het gezin van mijn moeder was heel hecht
en bestond uit acht kinderen. Toen
mijn opa en oma overleden moesten
de jongste drie kinderen, waaronder
mijn moeder, naar het RK-weeshuis
Insula Dei in Arnhem. De oudere zussen hebben, nadat ze getrouwd waren,
hun jongste zusjes in huis genomen.
Mijn moeder heeft voor borduurster
geleerd zodat ze bij gegoede families
monogrammen in lakens en slopen kon
maken. Mijn moeder is bij baron Van
Hövel tot Westerflier gaan werken als
kinderjuf. Dat was in Nijmegen, in villa Brakkesteyn, nu restaurant Beau. De
kinderen van de baron noemden haar
“Otje”, en waren erg dol op haar. De
baron had zeven kinderen. Ze heeft elf
jaar bij de baron gewerkt tot ze in 1922
met mijn vader trouwde. Mijn vader
Wim Polman werkte bij de baron als
tuinman. Daar hebben ze elkaar ontmoet en het was liefde op het eerste
gezicht. Mijn moeder was al 34 jaar
toen ze met mijn vader trouwde. De
familie van mijn vader, de familie Polman, kwam uit Bemmel en omgeving.
Later zijn ze naar Malden verhuisd.
Mijn vader kocht voor zijn trouwen
een stuk heidegrond in Malden en is
daar kwekerij Polman begonnen. Op
18 juni 1923 ben ik in Malden in het

bos geboren en vernoemd naar mijn
grootmoeder Francisca.’
Planten spenen en oppotten
‘We waren thuis met zijn zessen en
ik was de oudste. Mijn moeder bleef
thuis en zorgde voor de kinderen, maar
ze hielp ook mee in de kwekerij net als
wij kinderen. Mijn vader ging ook bij
gegoede families de tuin bijhouden en
dan mocht ik mee in de mand voorop de fiets. Ik zal een jaar of vijf, zes
zijn geweest. Mijn zusje Lena mocht
een tijdje later ook mee in de bak. Dat
vonden wij een feest. Hij ging dan
heggen snoeien en dan moesten wij
netjes alle takken opruimen. Iedereen
moest van jongs af aan meehelpen in
de kwekerij, planten spenen en oppotten en klaarzetten voor de veiling. ’s
Morgens werd de wagen geladen met

bloemen en planten. Stel je voor: zo’n
platte wagen die met de hand geduwd
moest worden. Wij kinderen duwden
mee tot aan de Scheidingsweg. Dan
ging mijn vader met de wagen naar de
veiling in de stad en wij gingen naar
school in Brakkenstein. Na school
gingen we plantjes inpakken voor de
volgende dag en de paadjes in de kassen harken. Een paar jaar daarna kocht
mijn vader een tweedehandsauto. Daar
had hij een soort bak op laten maken
zodat de planten en bloemen vervoerd
konden worden. Met die auto kon hij
naar de veilingen in Cuijk, Nijmegen
en Den Bosch. Wij mochten dan in de
achterbak meerijden naar school. Bij
school stapten we uit en dan hoorden
we wel eens kinderen zeggen: “O, die
zijn van Polman, die komen met de
auto”. Maar die kinderen wisten niet

Drie weesmeisjes: de middelste is Marietje Westerveld, de moeder van Willy Polman
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wat voor zorgen we thuis hadden om
de zaak draaiende te houden. Het waren wel de crisisjaren, de jaren dertig,
waarin ik jong was. De kleuterschool
en lagere school heb ik in Brakkenstein gevolgd. Dat was in een schooltje
in een gebouw naast Roomsch Leven.
Brakkenstein was een kleine wijk toen
ik jong was. De kerk van de paters Sacramentijnen was op initiatief van de
baron net gebouwd en in 1916 voor
het publiek geopend. Daarvoor, vanaf
1908, was er een klooster met kapel,
die alleen door de paters werd gebruikt.
Na de lagere school moesten wij eerst
thuis nog een tijdje helpen. Ook ben ik
nog naar de nonnen gegaan om lingerie te leren maken. Bij de nonnen konden wij dan meteen de kleren van de
nonnen en paters repareren. Het was
een soort vrijwilligerswerk, maar tegelijkertijd leerde je wat. Het was leuk
om te doen, want het was een clubje
van allemaal dezelfde meisjes. Het leven had een vaste routine. ’s Morgens
thuis helpen, ’s middags naar school en
’s avonds naar de nonnen om te helpen verstellen. Op mijn zestiende ging
ik naar de Modevakschool in de Van
Broekhuysenstraat om voor costumière te leren. Daar ben ik voor geslaagd.
In de crisisjaren en later in de oorlog
kwam mijn vak goed van pas. Ik kon
bijvoorbeeld kleren keren. Dan nam
je een oude jas of een compleet pak.
Dat tornde je los en zette je in de week
in water en zout. De gebruikte lappen
stof gebruikte je weer opnieuw met de
versleten kant aan de binnenkant. “Gekeerd” dus.’
Schuilkelder
‘Na de crisisjaren kwam de oorlog. We
rolden van de ene misère in de andere.
In het bos hadden we een schuilkelder
gebouwd, een grote vierkante kuil in
de grond, die van bovenaf was afgedekt met hout en daarover takken, oude
vloerkleden en matrassen erin. Bij
luchtalarm gingen we in die schuilkelder en we voelden ons daar veilig. Na
het bombardement van de binnenstad
in februari 1944 kwamen veel evacués
uit de stad naar Malden en Brakkenstein. Na de bevrijding van Nijmegen
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in september 1944 moesten Engelse en
Amerikaanse militairen worden ingekwartierd. Nijmegen werd frontstad
tot de bevrijding van heel Nederland in
mei 1945.‘
Voluntair
‘Ik heb mijn man Rinus ontmoet bij
de Eerste Heilige Communie van mijn
jongste broertje Piet. Rinus kwam de
familie feliciteren en mijn moeder
vond dat prachtig, dat de meester helemaal uit Brakkenstein naar Malden
kwam. Toen is bij hem de vonk over
gesprongen. Rinus was “onderwijzer met acte”, zoals dat heette, aan de
school in Brakkenstein. Hij werkte
daar vanaf 1937 als voluntair, dat wil
zeggen dat je niet werd betaald. Hij
deed dat om aan een vaste baan te komen. Rinus was in zijn vrije tijd ook
leider bij de “Jonge Wacht”, een jeugdvereniging. Zelf was ik ook leidster bij
de jeugdbeweging, van de Mariacongregatie. Eens in de week kwam je bij
elkaar en je praatte over het geloof. Rinus wist dat ik handig was met naald
en draad en hij vroeg of ik een vaandel
kon maken voor de “Jonge Wacht”.
Als beloning voor het maken van dat
vaandel mocht ik een keer met Rinus
naar de film. Mijn ouders vonden mij
nog te jong voor verkering. Stiekem
hebben wij elkaar toch een enkele keer
ontmoet. En in de oorlogsjaren kregen
we verkering.’
Militaire jeep
‘Op de school van Rinus werd een van
de leerkrachten, mijnheer Peters, in
1944 door de Duitsers in kamp Vught
gevangengezet omdat hij in de klas iets
negatiefs over de N.S.B. had gezegd.
Rinus kreeg daarna een vaste aanstelling aangeboden, maar daarvoor moest
hij wel getrouwd zijn. Daarom zijn we
in april 1944 voor de wet getrouwd.
We zouden eind 1944 voor de kerk
gaan trouwen, maar dat ging niet door
vanwege de luchtlandingen van de geallieerden op 17 september. Uiteindelijk zijn we op 20 januari 1945 in de
kerk van Malden getrouwd. Er lag die
dag een dik pak sneeuw. En Chris, de
broer van mijn man, bestuurde een mi-

Trouwfoto
Rinus Bisschop
en Willy Polman

litaire jeep, waarmee wij naar de kerk
reden. Hij kon aan die jeep komen
omdat hij tolk was voor het Engelse
leger. De receptie en het diner waren
in mijn ouderlijk huis in Malden. Die
dag was heel gezellig met familie van
twee kanten en een paar collega’s van
Rinus. Zo begon ons nieuwe leventje.’
De pastoor was de baas
‘Aan de Brakkensteinweg nummer 3,
op twee kamers, een slaapkamer en een
kleine woonkamer op de bovenverdieping bij de familie Hoop, startten we
ons getrouwde leven. Op de gang was
een kraantje om water te halen en in
een soort blik dat ik van de soldaten
had gekregen deed ik de was. Rinus
gaf halve dagen les. Dat gebeurde niet
in scholen, want die werden gebruikt
om vluchtelingen en andere mensen
zonder huis onder te brengen. De lessen werden gegeven in huiskamers of
garages. Daarnaast gaf hij ook veel
bijlessen. Dat kwam de pastoor of de
kapelaan dan vragen: “Spijker die of
die eens bij.” In mei 1945 kwam meester Peters terug uit gevangenschap en
moest Rinus weer plaatsmaken. Gelukkig regelde de pastoor een baan
voor hem bij de St. Josephschool aan
de Koolemans Beijnenstraat.
Nadat we ruim een jaar getrouwd waren werd in juni 1946 Piet, onze oudste zoon, geboren. Piet werd vernoemd
naar de vader van Rinus. Marianne,
onze oudste dochter, volgde vlug
in juni 1947 en in juli 1948 werd de
tweeling Wim en Dick geboren. We
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woonden nog steeds aan de Brakkensteinweg met vier kinderen op twee
kleine kamertjes. De bedjes op een rijtje en de tweeling samen in een wiegje.
Van een van onze buren kwam de tip
dat er een huis aan de Driehuizerweg
leegkwam. De bewoner van dat huis
kwam ’s avonds aan de deur en gaf me
de sleutel van zijn huis. Hij zei: “Morgenvroeg ben ik weg en ik laat de achterdeur open. Ga maar achterom naar
binnen, neem je spullen mee en installeer je maar.” Rinus heeft wel eerst aan
de pastoor gevraagd of het goed was.
Want de pastoor was de baas in Brakkenstein. Op een bakfiets en een kruiwagen zijn we hier met wat stoelen en
een tafel ingetrokken. De tweeling was
net twee maanden oud. We hebben het
huis schoongemaakt, geschilderd en
gemeubileerd met behulp van de onmisbare tante Käthe, want Rinus kon
geen uur missen op school. Hij werkte
inmiddels hele dagen. Later hebben we
ons aangemeld bij de gemeente, want
je mocht niet zomaar in een huis trekken, want de huizen werden verdeeld.
Maar we mochten gelukkig gewoon
blijven zitten. En ik woon hier nu nog,
al 64 jaar.’
Doopfeesten en schooltassen
‘De kinderen volgden elkaar snel op.
Lidy in 1949, Ineke in 1951 en in januari 1953 kwam Chris. Willy kwam in
1954 en in december 1955 Adriaan. In
februari 1957 kwam Ans. Het duurde
drie jaar voordat in mei 1960 als sluitRinus met
zijn brommer
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stuk Lonneke werd geboren. Mijn opdracht was voltooid.
De doopfeesten waren altijd prachtig
en later de Communiefeesten. Van het
begin af aan hebben we de kinderen geleerd de schooltassen op volgorde van
het naar school gaan in de gang neer te
zetten. Ook de fietsen stonden op volgorde. Zo hoefde niemand te mopperen
dat hij of zij niet bij de fiets kon in de
schuur. De kinderen kregen allemaal
een taak in het huishouden: schoenen
poetsen, ramen zemen, afwassen, strijken, aardappelen schillen, kolenkitten
vullen en vuilnisbakken aan de straat
zetten. Naast helpen in huis en bij opa
en oma deden de kinderen om de beurt
boodschappen voor tante Mertens, de
buurvrouw of voor tante Käthe. We
gingen met zijn allen veel naar Malden, naar opa en oma. Dat was eigenlijk ook het enige uitje waar we met
zijn allen naar toe konden.’
Brommer en politiek
‘Rinus is altijd op en top een onderwijsman geweest en hij ging altijd
op de brommer naar school. Naast de
gewone schooldag van negen tot vier
en de nodige overuren, heeft hij ook
lesgegeven aan de avondschool aan de
Nieuwe Marktstraat. Als we tegen hem
zeiden: “Moet dat allemaal wel”, gaf
hij als antwoord’: “Het ene is voor het
dagelijkse huishoudgeld, het andere
voor de wintervoorraad kolen, de aardappelen en de schoenen.” In zijn jaren
werd het onderwijs slecht betaald, dus
heel wat onderwijzers moesten sappelen om voldoende geld binnen te halen.
In 1959 werd hij hoofd van de school
aan de Constantijn de Groteschool
aan de Marie Curiestraat in de parochie van de Verrijzenis van Christus in
Grootstal bij pastoor Bardoel.’
‘Naast zijn werk op school was mijn
man politiek actief als lid van de KVP.
Hier in huis werden door de kinderen
de KVP-affiches klaargemaakt. De kinderen gingen ze dan rondbrengen en de
volgende dag gingen ze bij de huizen
langs om te kijken of de affiches voor
de ramen hingen. Dan hingen huis aan
huis de namen van Romme en Matser.
Allemaal lijst 1, nummer 1 KVP. We

mw W. Bisschop-Polman, 87 jaar

wisten precies waar de niet katholieken woonden, want daar hing geen
affiche van de KVP. Mijn man Rinus
heeft twintig jaar voor de KVP en later
het CDA in de Nijmeegse gemeenteraad gezeten.’
Sionshof
‘In januari 1985 waren wij veertig
jaar getrouwd. Vrij lang van tevoren
had mijn man Rinus bij Sionshof het
feest al afgesproken. Het feest zelf was
grandioos en aan het eind heeft Rinus
een dankwoord gesproken. Achteraf
gezien was het een afscheidswoord,
want hij werd in dat jaar ziek. Er werd
niet over zijn ziekte gepraat, zeker niet
met mij. Op 24 januari 1986 is hij gestorven, veel te jong, pas 66 jaar. Rinus
heeft niet meer mee kunnen maken hoe
goed de kinderen allemaal terecht zijn
gekomen. Onze oudste zoon Piet heeft
een carrière bij de politie opgebouwd.
Dick is medicijnen gaan studeren en
is gynaecoloog geworden. Marianne,
Wim, Chris, Adriaan en Ans zijn allemaal in het onderwijs gaan werken.
Lidy, Ineke en Willy zijn in de verpleging gegaan en onze jongste Lonneke
heeft voor bibliothecaresse gestudeerd.
Inmiddels heb ik 26 kleinkinderen en
24 achterkleinkinderen en kijk ik met
plezier terug op mijn lange, rijke en
volle leven.’
Dit stuk is tot stand gekomen op basis van het
interview dat ik in januari 2014 met mevr. Willy
Bisschop-Polman heb gehouden en een boekje
dat is uitgebracht ter gelegenheid van haar 80e
verjaardag. Op 29 augustus 2014 is mevr. Bisschop overleden.

Irma Bogers
Foto’s: Archief familie Bisschop
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www.mijnbrakkenstein.nl
Nieuwe Europese wetgeving op het gebied van privacy
Kreeg u ze ook in uw digitale postvak? Die plotse stormvloed aan mails
van organisaties en instellingen met
steeds diezelfde mededeling: ‘wij hebben onze privacy-voorwaarden aangepast’? En steeds dezelfde vraag: Of
u daarmee akkoord bent of niet? Die
stormvloed had te maken met de AVG,
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei jl. van
kracht is gegaan. Ook de onlinebuurtsite van Brakkenstein ontkwam er niet
aan.
Wat is de AVG?
De AVG is een verordening die ervoor
zorgt dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. Met de
AVG beoogt men een versterking en
uitbreiding van de privacy-rechten van
burgers. Ook krijgen organisaties meer
eigen verantwoordelijkheden voor het
handhaven van deze privacy-rechten. Het idee achter de verordening is
vooral dat mensen zelf meer controle
kunnen uitoefenen over wat er met hun
gegevens gebeurt.
Heeft de buurtsite al met de AVG te
maken gehad?
Alle bedrijven en organisaties die over
persoonsgegevens beschikken moeten

betere gegevensbescherming bieden
en waarborgen. Dit geldt dus ook voor
de onlinebuurtsite en voor onze werkgroep. Voor ons ‘digitale dorpsplein’
worden alleen persoonsgegevens verzameld om het doel van de werkgroep
te kunnen behalen. Dat doel is: een
digitaal platform te vormen, waarmee
we informatie over de buurt met elkaar
kunnen delen, elkaar kunnen helpen en
kunnen zorgen voor betere verbinding
in de buurt.
Hoe ging de werkgroep om met de
nieuwe regelgeving?
De leden van de werkgroep hebben
zich grondig verdiept in de materie van
de AVG door de documentatie hierover door te nemen. Met de maker van
onze website, Mijnbuurtje.nl, is een
‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten.
Met deze overeenkomst garandeert de
werkgroep dat deze ‘derde partij’ persoonsgegevens niet voor onverwachte
eigen doelen verwerkt. Mijnbuurtje
heeft daarnaast het eigen privacy-beleid - dat al scherp was - nog verder
verscherpt. Je treft het privacy-beleid
helemaal onderaan onze site, onder
het oranje-gekleurde kopje “Privacy”.
Alle huidige gebruikers ontvingen
reeds een mail om toestemming te ge-

ven tot het gebruik van de verzamelde
gegevens.
Doen jullie zelf ook nog wat?
Jazeker! De werkgroep stelt een
AVG-document op, waarin we als taakgroep ons eigen beleid beschrijven,
voor zover dat afwijkt van het beleid
van Mijnbuurtje. We gaan daarnaast
eenmaal per drie jaar bij Mijnbuurtje
controleren of ze doen wat ze beloven.
Ook zullen we zelf eenmaal per drie
jaar alle gebruikers een mail sturen om
te checken of de huidige gegevens nog
kloppen. En om te controleren of gebruikers nog willen dat hun gegevens
bij de buurtsite bewaard worden. Dit
is wel veel werk. Maar we willen ook
graag dat onze gebruikers zich thuis
voelen bij de buurtsite!
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen?
Neem dan vooral contact op via ons
emailadres:
contact@mijnbrakkenstein.nl
Henk Sikking, namens de Werkgroep
wijkwebsite www.mijnbrakkenstein.nl
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Fanatiek
Mijn buurtmatties (de leden van de
wijkwebsitewerkgroep mijnbrakkenstein.nl) en ik vinden dat we de
zwerfafvalopruimdag van 2017 best
kunnen herhalen dit voorjaar. Vorig
jaar veel opgehaald, misschien dat er
nu meer mensen komen, goed voor
de contacten in de buurt, dit jaar
betrekken we de school erbij, het is
ook best gezellig samen zwerfafval
oppikken, … U leest het: aan argumenten geen gebrek. Een datum: 12
mei. Plek van samenkomst: de kloostertuin aan de Heyendaalseweg. We
zetten berichten op de wijkwebsite,
in het wijkblad, hangen posters op
bij de lokale ondernemers en instanties en verspreiden 250 flyers op de
lagere school. Pfff. Aan ons zal het
niet liggen!
Zaterdagochtend vroeg hangen we
spandoeken en slingers op bij Aqua
Viva (waarvoor we volgend jaar eerst
toestemming zullen vragen!); het
wordt gezellig. Op het afgesproken
starttijdstip zijn er zeventien betrokken
Brakkensteiners aanwezig, inclusief
een paar jonge kinderen. Mooi! Gewapend met grijpstok verdelen we ons
over de wijk. Alleen, twee aan twee of
met het gezin. Het valt op dat er veel
rommel ligt, vooral veel verpakkingsmateriaal: lege blikjes en flesjes, wik-

kels van snoeprepen, ontiegelijk veel
sigarettenpeuken en vieze zakdoekjes,
waarvan ik vermoed dat er billen mee
afgeveegd zijn – we zijn inmiddels bij
de bosrand beland. Ik griezel een beetje van al deze vuiligheid.
De grijptang is ook net iets te lang, zodat je een rare beweging moet maken
om de vieze dingetjes in de afvalzak te
krijgen; handschoenen en gewoon van
de grond oprapen zou sneller werken.
Desalniettemin merk ik dat ik steeds
fanatieker word. Tegelijkertijd word
ik steeds bozer op ons consumptief gedrag. Als we op deze vierkante millimeter aarde al zoveel rommel vinden…
Parkeerplaatsen en gemeenteperkjes
leveren de meeste buit. Na twee uur
keren we – zoals afgesproken – terug
naar de kloostertuin. De opbrengst is –
net als vorig jaar – groot.

En dan komen de stoere verhalen.
Iemand heeft de halve vijver aan de
Houtlaan leeggevist, een ander ging
met de fiets: kun je lekker veel meters afleggen én heb je vervoer voor
je volle zak rotzooi. De meest smerige
vondst was een door katten of kraaien
kapotgetrokken vuilniszak bij Veste
Brakkenstein aan de Lentiusstraat. Het
huisvuil lag er al een paar dagen in de
zon. Gatver. Eén iemand vond geld:
50 cent! Wat kun je daar blij van worden. En dat werden we ook van alle
bemoedigende woorden van bewoners
en bezoekers die we onderweg tegenkwamen.
Een mengeling van emoties veroorzaakte het zien van de opbrengst. Aan
de ene kant trots dat we zoveel hebben
opgeruimd. Spul dat nu niet meer ligt
te vergaan (of juist niet, want het meeste spul verdwijnt in de grond en vergaat helemaal niet, maar vervuilt onze
bodem steeds meer). En aan de andere
kant een beetje terneergeslagen, omdat
zoveel mensen hun rommel op straat
gooien… nog steeds.
We eten nog een boterhammetje met
elkaar op het grasveld in de Kloostertuin, want het is een mooie dag. Een
mooie dag voor een opgeruimde wijk!
Patricia Verhelst
Foto’s: Hans Ronhaar
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De jeugd is onze toekomst; wijkhelden!
‘Onnie kom eens kijken’ riep mijn
buurvrouw. Onnie ging kijken. Wat
trof ik aan? Zie foto. Een hele hoop
zooi. Met een verhaal erbij. Het verhaal gaat als volgt. De twee broers Tijn
en Mees gaan regelmatig de wijk door.
Zij hebben van de gemeente spullen
ontvangen en gaan aan de slag om
rommel op te ruimen. Voor deze super
actie ontvangen zij van de gemeente,
per loopronde een zakcentje. En een
grijper en een hesje om de rommel op
te kunnen ruimen. Wat goed dat jullie
dit doen, Tijn en Mees! Meer weten
over wijkhelden: kijk op de website
www.wijk-helden.nl!
Onnie Diederen
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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
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Bedrijvigheid rond Brakkenstein
In gesprek met Jasper Janssen van Vakhandel Janssen
Vakhandel Janssen is sinds kort te vinden op de Oude
Molenweg. Voorheen was deze zaak gevestigd op de Heidebloemstraat. Er ontstond behoefte aan meer ruimte
en daarom is besloten te verkassen naar dit pand, waar
een kledingwinkel zat en daarvòòr ”Wico megaverf”. De
verhuizing is nog niet volledig achter de rug. Zo is de
kantoorruimte nog niet helemaal ingericht. Maar daar
doen wij niet moeilijk over: het interview doen we gewoon aan de winkelbalie.
Wanneer en hoe is het allemaal begonnen ?
De locatie aan de Heidebloemstraat is gestart in 2008. Jasper en zijn vader en moeder begonnen hier een winkel en
installatiebedrijf. Twintig jaar geleden had de vader van Jasper ook het bedrijf ”Profklusser Gerard Janssen”. In 2011
zijn alle activiteiten onder één naam gekomen. Er werken
nu vijf personeelsleden.
Naast de winkel en installatie zijn er nu ook online-activiteiten, zoals een webwinkel. Ook is er een post(pakket)afgiftepunt van Sandd, DHL en DPD gevestigd. Op deze manier
speel je een extra rol voor de wijk.
Jasper heeft een opleiding hbo small business- and retailmanagement gedaan en vervolgens voor zijn huidige vak
veel praktische cursussen gevolgd. Daarnaast heeft hij in de
praktijk veel van zijn vader opgestoken (die van oorsprong
c.v.-monteur is).
Recente ontwikkelingen.
De winkelartikelen en installatie-activiteiten zijn steeds
meer gericht op duurzame energie: woningen klaarmaken
voor de toekomst. Hierbij kun je denken aan alternatieve
warmtesystemen, warmtepompen en warmtepompboilers.
Er zijn nu ook al airco’s die zowel kunnen koelen als verwarmen. Het is niet altijd mogelijk om alles in één keer aan
te pakken, dus dit gaat veelal in stappen. Er komen steeds
meer alternatieve systemen. Met name die met subsidie zijn
interessant. Een voorbeeld: een warmtepompboiler kost ±
¤ 1.695,--, maar daar is een subsidie van ¤ 1.100,-- voor
beschikbaar, zodat de klant uiteindelijk maar ¤ 595,-- kwijt
is. En, let op, ze verkopen ook klein spul, zoals batterijen,
(led)lampen, snoeren, stekkerdozen, klein gereedschap, etc.
Over Brakkenstein.
Een mooie groene wijk. Jasper kent Brakkenstein niet zo
heel erg goed, maar heeft hier wel veel klanten. Het ligt
om de hoek. Er staan veel huurwoningen, maar ook veel
koopwoningen en dat zijn goede klanten: woningeigenaren
willen maatwerk. Of het nu gaat om het vervangen van een

kraan of een complete woninginstallatie: het is allemaal mogelijk. Door de mix van verschillende soorten woningen is
niet alles standaard: dat maakt het werk interessant.
Nadat Groos met zijn zaak is gestopt hebben ze daar veel
klanten van doorgestuurd gekregen. Ook hebben ze veel
klanten via internet. Die zijn meer gericht op de producten
en niet zozeer op (de naam van) een bedrijf. Wat Vakhandel
Janssen niet standaard in het assortiment heeft, kunnen ze
toch leveren en als er genoeg vraag naar is, komt het alsnog
op voorraad. Er is altijd wel een oplossing te vinden.
Hobby’s en vrije tijd.
Weinig: druk zat met werk!
Tot zover dit interview.
Jasper, bedankt voor het gesprek en veel succes!
Tekst: Ron Reefman
Fotografie: Marieke van Halen
Vakhandel Janssen,
sanitair/c.v./elektro
Oude Molenweg 137
024 - 3 50 28 30
www.vakhandeljanssen.nl
info@vakhandeljanssen.nl
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Op nummer 12 woont Rein Ketelaars
met zijn gezin. Ik krijg zijn naam door
van een redactielid, die Rein kent van
de basisschool. Op een maartse avond
zit ik bij Rein aan tafel. Hij is heel
hulpvaardig, denkt goed mee en reageert snel op mails en vragen (ooit in
de redactie van een studentenblad gezeten).
Wat zie je als je de straat inloopt?
Als ik vanaf de Driehuizerweg en een
stukje Parkzoom Hoefslag inloop zie
ik aan de linkerkant zestien ruime woningen met gele stenen en een rode oprit, huisnummers 1 tot en met 31. Type
Domitianus. Aan deze kant staan ongeveer zeventien bomen die al een mooie
omvang hebben, volgens de bewoners
zijn het beuken. Ook zie ik parkeerhavens en twee bobbels om het verkeer
af te remmen. Ik loop door tot aan
Parkzoom, keer op mijn schreden en
dan zie ik op nummer 2 tot en met 22
een elftal nog grotere huizen, ook geel,
type Traianus, zeven lantaarns en twee
rode waterpalen voor de brandweer.

“Iets ten noorden van het huidige
landgoed De Driehuizen lag eveneens een buiten: Oeselendaal, de plek
waar eerder vorig jaar de 54 fonkelnieuwe woningen zijn opgeleverd.
Het blijft overigens een raadsel waarom de straatnaamcommissie voor dit
nieuwe buurtje niet verder kwam dan
Parkzoom en Hoefslag, zoals de bordjes sinds kort aangeven. De wijkraad
pleitte in oktober 1998 voor ‘hergebruik’ van de oude toponiemen. Maar
de commissiesecretaris gaf aan dat
een jaar eerder ‘er geen (sic) geschikte
historische namen voorhanden waren
geweest’. Het college was al in 1997
akkoord gegaan met het advies .” (De
Grood 2000, p. 19,)
Rein en ik bekijken het boekje “Brakkenstein in oude ansichten”(noot redactie: zie voor meer informatie over
dit boekje elders in dit Wijkblad). Op
het overzichtskaartje van rond 1900
zien we vier huizen. Volgens Rein
zijn twee van de huizen nog aanwezig. Voor de bouw van de nieuwe wo-
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Sint Annastraat
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Driehuizerwe

Na mijn verhuizing naar de Heyendaalseweg 298 H heb ik een mooi uitzicht
over de wijk. Hoefslag kan ik, als ik uit het raam kijk, niet zien. Die zit
verscholen achter het groen. Toch ken ik de straat wel, want ik bezorg het
wijkblad in dit stukje van de wijk.

mijn straat
Heyendaalseweg

Hoefslag
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weg
Scheidings

ningen stond het clubgebouw van de
scouting en het KVW-gebouw op dit
stuk grond.
Rein vertelt dat er twee keer gesteggel
is geweest met de gemeente over het
terrein, maar verwijst me naar bewoners van het eerste uur. Voor dit onderwerp spreek ik met Jos Barten die
al sinds het begin in de straat woont.
Inderdaad. Vóór de bouw ging het gesteggel over de woningen. Jaren daarna ging het over een idee van wethouder Depla om de atletiekbaan van de
Heemraadstraat te verplaatsen naar de
Brakkensteinse kant van het spoor. Dit
plan verviel omdat veel bomen zouden moeten sneuvelen voor de aanleg
van de baan en bijbehorende parkeerplaatsen. Jos kent de bijnaam van de
ovaalvormige schikking van Hoefslag
en Parkzoom: Het “Lelijke oog”.
Rein en ik bekijken luchtfoto’s uit het
digitale archief. Via een link kun je ook
historische foto’s selecteren. Je kiest
bijvoorbeeld een luchtfoto van 2017

Hoefslag
In de straatnamengids van Rob Essers
lezen we over de straatnaam: Hoefslag, vastgesteld per Raadsbesluit van
24 september 1997. Hoefslag betekent
trouwens spoor door paardenhoeven
op of langs de weg. Essers schrijft over
“Driehuizen”: buurt in de wijk Brakkenstein (vanaf 1997) met de volgende
openbare ruimten: D’Almarasweg gedeelte, Driehuizerweg gedeelte, Hoefslag en Parkzoom. Het gaat om een
niet vastgestelde buurtnaam, net zoals:
Rechtersbuurt, Kanunnikkenbuurt.
Wat was er vroeger?
Citaat uit het straatnamenregister van
Essers:

Rein, Merel, Annelies en Selene
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en die kun je transparant maken naar
luchtfoto’s uit 1949, 1964 of 1985, dan
zie je de huidige woningen over de
oude kaart geprojecteerd.
Rein Ketelaars woont op nummer 12
samen met Merel. Ze hebben twee
dochtertjes Annelies van 4 en Selene
van 6 jaar. Ze wonen al bijna 5 jaar in
deze straat. Merel en Rein woonden
eerst in Bottendaal in de Evertsenstraat.
Rein werkt als anesthesioloog in het
Radboudziekenhuis, maar de helft van
de tijd werkt hij op de traumahelikopter. In 2005 waren er protesten over het
lawaai boven de wijk, maar nu hoort
Rein hier niet meer zo veel over. Hij
twijfelt ook of hij deze werkzaamheid
wel zal vermelden in het interview,
maar ik verwacht geen problemen. In
deze baan duurt de dienst 12 uur. Het
land is verdeeld in 4 regio’s en in de
grensstreek met Duitsland – Twente
en Zuid-Limburg – springen de Duitse helikopters bij tijdens daglicht. De
helikopter is gestationeerd in Volkel en
landt in Nijmegen op het dak van het
R-gebouw van het Radboudumc.
Hebben jullie zelf foto’s van de
straat?
Ja een paar foto’s van de vorige winter.
Zijn er Buurtactiviteiten?
Onze buurt heeft een bewonersvereniging de Driehuizen geheten. Oorspronkelijk was het een kopers vereniging.
Opgericht om samen op te trekken
en veel te regelen toen het project in
97/98 werd ontwikkeld. Daar plukken
we nu nog de vruchten van. Rein laat
me de brochures zien die hij van de vorige bewoner heeft gekregen. Parkdomein De Driehuizen staat erboven. De
huizentypes hebben Romeinse namen.
Driehuizen heeft ook een buurtapp.
Wat vind je het leukste van de
straat?
Het contact met de buren en dat het
een autoluwe straat is. Prettig is trouwens een beter woord dan leuk. Dat is
fijn voor de kinderen, dan kunnen ze
op straat hollen, het is dan vaak tuin in
- tuin uit. Vooral ‘s zomers natuurlijk.

Luchtfoto Parkdomein in aanbouw 1998

Wij waren het eerste gezin met jonge
kinderen, van de ‘nieuwe generatie’.
Sommige van de oorspronkelijke bewoners gaan weer vertrekken omdat de
kinderen het huis uit zijn. Samen met
ons zijn er vijf (en inmiddels zes!) gezinnen met jonge kinderen in de straat
komen wonen. De locatie ten opzichte
van Brakkenstein, het Radboudumc,
Heumensoord en Park Brakkenstein is
natuurlijk ook prachtig. Maar dat geldt
voor de hele wijk. Ons buurtje is heel
prettig, we voelden ons meteen welkom. In de zomer is er altijd een buurt
bbq, ergens in de buurt bij Dynamo of
de scouting of bij Beau bijvoorbeeld.
We betalen dan een bijdrage voor de
drank en de BBQ en voor de kinderen
organiseren we spelletjes. In najaar of
winter is een “diner rouler”, het ene
stel maakt een voorgerecht, dan naar
de volgende, steeds in wisselende samenstelling. Doet iedereen eraan mee?
Nee een stuk of 12 gezinnen. Het is ‘s
avonds zonder kinderen. De volgende
keer is in november. Daarnaast organiseert de bewonersvereniging ook nog
een jaarlijkse nieuwjaarsborrel en ledenvergadering.

rigens heeft het bestuur van de bewonersvereniging wel goed contact met
Rapiditas. De bewoners krijgen een
briefje in de bus als overlast wordt verwacht of ze worden geïnformeerd via
het bestuur van de bewonersvereniging. Hetzelfde geldt voor de NMHC
(de hockeyclub): goed contact, altijd
van tevoren geïnformeerd in het geval
van evenementen.

Wat is het vervelendste uit de straat?
Er zijn niet zo veel vervelende zaken.
Af en toe als bij Tennisvereniging Rapiditas de toppers komen staat de hele
straat vol auto’s van 12-20 uur. Ove-

Henk Sikking in samenwerking met
Rein Ketelaars
Fotografie: Marieke van Halen

Wat zijn de hobby’s?
Rein doet soms mee aan een hardloopclubje van buurmannen. Heumensoord, Beukenlaan, vliegveld en
weer terug, ongeveer 9 kilometer. Hij
houdt de tijden bij. “Dit is een van
mijn vaste rondjes als ik in m’n eentje
ga lopen; met de buurmannen gaat het
vaker richting Berg en Dal”. Hij kan
vanwege zijn werk niet iedere maandagavond. Ik vroeg of vrouwen ook
mee mogen doen, dat mag als ze hard
genoeg lopen, reageert Rein.
Vroeger zeilden Rein en Merel veel,
maar de laatste tijd beperkt het zich tot
de vakanties, bij voorkeur aan de Adriatische kust, Kroatië bijvoorbeeld.
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gedurfd, lekker, gezellig, gevarieerd, vers...

gewoon goed!
Zomer 2018!!!

Heerlijk dineren en borrelen in onze sfeervolle achtertuin of op ons gezellige voorterras.

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)

kleinschalig
bestaat
10 jaar!
kinderdagverblijf...

Psychologische Hulp
& Coaching

“

Gastouderopvang
Heemhuys

Opaaltje
Opaaltje

“

Door
ouders meer
...binnenkort
aan de
zekerheid
te
bieden,
Heyendaalseweg 205
hebben
ook de
in Brakkenstein.
kinderen meer rust.

Heemhuys
Heemhuys
Natuurlijk
Natuurlijk

ARMAN

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

TELECOM

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

Kan un ni k van Osst raat 2 4
6525 T V Ni jme gen

Kanunnik Boenenstraat 16, 6525 WK Nijmegen
06-33313246 024-6794305 armantelecom2017@gmail.com
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Uitstapje
Zonnebloem
Brakkenstein 2018
Op dinsdag 19 juni was weer het
jaarlijks dagje uit van de Zonnebloem- Brakkenstein.

Er gingen 36 gasten mee en 14 vrijwilligers. Onze vrijwilliger Stan Vos had
een bus geregeld uit 1970. Hoe leuk is
het om zo deze dag vervoerd te worden. Hijzelf reed de bus. Ook was een
rolstoelbus geregeld door vrijwilliger
Theo v d Logt, zodat ook personen
die aan een rolstoel gekluisterd zijn,
mee konden deze dag. Nadat iedereen
plaats genomen had, vetrokken de bussen om 09.30 uur richting Amersfoort.
Daar werden de gasten om 10.30 uur
ontvangen in het dierenpark met koffie en gebak. Daarna werd het park
bezocht. We hadden genoeg vrijwilligers, dus konden ook de mensen in
een rolstoel genieten van al het moois.
Om 14.00 uur werden de gasten getrakteerd op een heerlijke lunch in het
park. Voor degenen, die er niet genoeg
van konden krijgen, was er daarna nog
gelegenheid weer even de dierentuin in
te gaan. Maar op het terras was het ook
fijn zitten. Hierna werd de terugtocht
aanvaard en kwamen we rond 17.30
uur weer in Brakkenstein aan. Het was
een mooie dag voor onze gasten, die
dit uitje zeer konden waarderen. Moe
maar voldaan keerde iedereen weer
huiswaarts.
Ankie Jansen, voorzitter Zonnebloem
afd. Brakkenstein
Mocht u naar aanleiding van dit
stuk denken, ik wil me ook graag
inzetten voor deze kwetsbare groep,
dan kunt u contact opnemen met ondergetekende (0650283635).
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Wolven in de wijk
Nee hoor, de wolf is nog niet in Brakkenstein gespot. De wolven in deze column,
dat zijn de wolven uit een eeuwenoude
levenswijsheid. Maar voordat ik daarover
vertel, wil ik de lezer eerst wijzen op de
aanleiding voor deze column. Een onlangs
verschenen, prachtig artikel van Rutger
Bregman uit De Correspondent, waarin
Bregman vertelt over de geschiedenis van
‘het omstanderseffect’.
Het effect is de lezer misschien wel bekend. Het omschrijft het verschijnsel dat
iemand in gevaar verkeert en er meerdere
mensen omheen staan (‘omstanders’). En
er vervolgens niemand ingrijpt. De reden
voor deze ontoereikendheid? Doordat er
voldoende mensen aanwezig zijn, verwacht iedereen van ‘de ander’ dat die wel
zal gaan helpen. Waardoor uiteindelijk niemand iets doet. Met alle tragische gevolgen van dien.
In zijn schitterende artikel vertelt Bregman
over de oorsprong van dit ‘omstanderseffect’. Hij vertelt over een moord in Amerika, in 1964, waarbij een jonge vrouw
midden in de nacht om het leven wordt
gebracht op straat. Gruwelijke detail is dat
er, volgens de media, mensen waren die
haar om hulp zouden hebben horen roepen.
Kortom: er waren mensen die hadden kunnen helpen. Maar – zo wordt in de media
breed uitgemeten – vertelde een getuige:
‘Ik wilde er niet betrokken bij raken.’
Die zin, aldus Bregman, luidde de geboorte in van ‘het omstanderseffect’. De media
doken er bovenop. Verklaringen kwamen
van alle kanten. Het leiden tot een sociaalpsychologisch onderzoek in 1968, waarin
inderdaad het negatieve ‘omstanderseffect’
werd aangetoond. Mensen grepen niet in
vanuit het idee: ‘er zijn anderen die het
gaan oplossen’.
Toch laat Bregman aan de hand van een
ander voorbeeld zien dat het anders zit.
Uit recent onderzoek blijkt dat het zogenoemde ‘omstanderseffect’ inderdaad bestaat. Maar dat – als mensen met elkaar in
contact staan en niet worden misleid door
experimentele omstandigheden – er een
omgekeerd effect optreedt: méér omstan-

ders leidt zelfs tot méér hulp! Het artikel
uit 1964 dat de moord op de vrouw in de
wijk omschreef, had bovendien bepaalde
details achterwege gelaten. Zo bleek bijvoorbeeld dat meerdere mensen de politie
hadden gebeld in reactie op de noodkreten
van de jonge vrouw. Kortom: de negatieve
gedachte achter het omstanderseffect werd
grotendeels vanuit verkoopcijfers gestimuleerd. Maar verkoopcijfers maken een
gedachte nog niet waar, zo laat Bregman
zien.
Zo kom ik zelf bij die eerste wolven. De
mens is immers uiteindelijk slechts dat - en
niet meer of minder: een mens. In staat tot
verkeerde dingen. Maar ook tot goede dingen. De aard van de mens wordt misschien
nog het beste beschreven in de volgende
oude Indianenlegende. Daarin vertelt een
oude indiaan aan zijn kleinzoon het volgende: “In ieder mens is een strijd gaande,
een strijd tussen twee wolven. De ene wolf
vertegenwoordigt het kwade en staat voor
boosheid, jaloezie, ruzie en wrok. De andere wolf staat juist voor het goede: voor
welwillendheid en vrijgevigheid, voor liefde en empathie. Iedere mens heeft die twee
strijdende wolven in zich.” De kleinzoon
denkt daar even over na en vraagt dan:
“Maar grootvader, als beide wolven in een
mens zitten, welke wint er dan?” Waarop
de grootvader antwoord: “De wolf die de
mens zelf voedt.”
Voor alle omstanders in de wijk geldt diezelfde wijsheid, denk ik. We kunnen als
wijkbewoners – direct of indirect – ooggetuige zijn van een bepaalde vorm van
nood, van situaties in de buurt die vragen
om hulp. De vraag is vervolgens, waarvoor
kiezen we? Geloven we in het verhaal van
de omstanders die nietsdoen, omdat ‘de
ander’ het wel oplost? Ligt de oplossing
altijd bij de ander? Of doen we juist het
omgekeerde? Slaan we de handen ineen en
werken we samen, om de nood die we zien
op te lossen. En voeden we zo de wolf die
helpt?
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
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Renie Hesseling:

Wijkblad Brakkenstein

“Uit liefde voor het vak”

Ongeveer een half jaar geleden
kreeg onze redactie een mailtje met
wat interessante tips over personen
en onderwerpen om aandacht aan te
besteden in de komende wijkbladen.
De afzender was wijkbewoner Renie
Hesseling, die naar al snel bleek, zelf
ook wel een artikel waard was. In
oktober van het vorig jaar verscheen
van zijn hand namelijk het boek
“Babyboomers. Hun roomse vorming (1945-1970). Casestudy Velp.”
Alle reden om eens nader kennis met
hem te gaan maken! Bij de thee met
peperkoek en in aanwezigheid van
zijn vrouw Mariet komen al snel de
vragen.
Het onderwerp Babyboomers heeft
waarschijnlijk ook met je eigen achtergrond te maken?
Renie Hesseling: “Ja, ik kom uit een
katholiek nest in het Gelderse Velp,
waar ik ben opgegroeid vanaf 1952.
Een omgeving die in mijn ogen ook
nog eens goed vergelijkbaar was met
Brakkenstein, eveneens een katholieke
enclave. Wij wonen hier inmiddels al
meer dan dertig jaar”.
Je hebt een geschiedenisachtergrond?
RH: “Ja, ik studeerde Economische
Sociale Geschiedenis en Maatschappijleer aan de Radboud Universiteit
en werkte daarna jarenlang als leraar
Maatschappijleer aan de MEAO. Zo
bleef ik dicht in de buurt van mijn opleiding, het economisch aspect was
daar immers ook volop aanwezig. De
laatste vijftien jaar ben ik beleidsmedewerker geweest en sinds drie jaar
ben ik met pensioen. Mijn liefde voor
het vak geschiedenis bracht me tot het
schrijven van dit boek. Ik wilde een
leesbaar boek schrijven over een her-

kenbaar onderwerp, dat tevens voldeed aan de eisen van het ambachtelijke: een probleemstelling, je baseren
op bronnen en ook werkend vanuit het
principe check-dubbelcheck”.
Het boek Babyboomers verhaalt over
een verloren landschap. Met fraaie
anekdotes wordt de geloofsopvoeding
tussen de jaren 1945-1970 binnen de
Roomse familie gereconstrueerd. Het
blijft niet steken bij nostalgische herinneringen aan de katholieke (huishoud)

school, Okki en Taptoe of de schoolmis. Dit boek legt een leerplan bloot
van de gouden driehoek: kerk, gezin en
onderwijs en laat zien hoe de roomse
cultuur de kinderen werd aangeleerd.
Toch verdampte het geloof. De beatmis
werd het sluitstuk en het symbool van
de opvoeding van de babyboomers.
Waarom is hier sprake van een casestudy?
RH: “Omdat het gaat om een gericht
onderzoek in een bepaald gebied, dat
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Het boek Babyboomers. Hun roomse vorming (1945-1970). Casestudy Velp van de auteur Renie Hesseling is
verschenen bij Uitgeverij Boekscout (ISBN: 9789402238891 prijs ¤ 20,99) en verkrijgbaar in de boekhandel.
Voor meer informatie over het boek:
mijnmulojaren@gmail.com

ook elders toepasbaar is, al zijn er natuurlijk wel regionale verschillen. Veel
algemeen herkenbare zaken komen
aan bod. Denk aan de nadrukkelijke rol
en aanwezigheid van nonnen en paters
en bijvoorbeeld de catechismus, maar
ook onontdekte niet herkenbare dingen
worden blootgelegd. Zo heb ik ook
naar boekenlijsten gekeken. Dat waren
vrijwel altijd boeken van de katholieke
uitgevers Malmberg en Zwijsen met
een katholieke boodschap. In de Okki
en de Taptoe kwamen, tot de ontkerkelijking op gang kwam, ook echt zaken
voor die op het geloof gericht waren,
bijvoorbeeld over Moeder Maria”.
Dus ook in Velp kwam je de geestelijkheid overal tegen, net zoals in
Brakkenstein?
RH: “Ja, de roomse vorming was diep
verspreid, tot in de wortels van de samenleving. Denk aan het gezin, de
bewaarschool, de lagere school, maar
niet te vergeten de bibliotheek, de
scouting, de voetbal, eigenlijke alle
verenigingen en clubs die katholiek
waren. Naast de directe invloed van
de kerk was er ook nog de controle op
afstand door het bisdom. Het bisdom
had zeggenschap bij de aanstelling van
leerkrachten die een gerichte opleiding
kregen via de katholieke kweekscholen”.
Het boek Babyboomers is echter
geen afrekening met je katholieke
verleden?
RH: “Nee, integendeel, al ben ik dan
geen praktiserend katholiek meer. De
vorming bevatte ook goede elementen, zoals de biecht, een instrument dat
toch een belangrijke bijdrage leverde
aan de gewetensvorming. Op school

besteedden de lesboekjes daar uitgebreid aandacht aan, door bijvoorbeeld
uit te leggen wat een zonde was.”
TA:” Ik kan me echter herinneren,
dat ik voor het eerst echt gelogen heb
tijdens mijn eerste biecht ter voorbereiding van de Eerste Communie. Ik
moest blijkbaar dingen verkeerd hebben gedaan, al wist ik niet wat. Dus
verzon ik maar dat ik uit de suikerpot gesnoept had. Ik heb ook wel het
idee dat wij door die biecht veel losser
konden leven dan bijvoorbeeld Protestanten. Als je het maar opbiechtte,
dan werd het vergeven, dan was de ziel
weer schoon”.
RH: “ De biecht kende ook het element
van vergeving, zonden werden vergeven. Het katholicisme is een waardevol stuk cultureel erfgoed, met haar
eigen initiaties en rituelen. De vorming in zoiets als een geloof, met al
zijn rituelen en mysteriën, is een zaak
van lange adem. Niet iets wat je in een
handomdraai afroept. Het aanleren van
kennis, gedragingen en waarden is een
kwestie van training en herhaling. De
vraag is niet of je eraan moet beginnen,
maar wanneer. Vaak was er bij de organisatie van het meisjesonderwijs dan
ook een congregatie van onderwijsnonnen betrokken. De meisjes van de
huishoudschool laten zich daarover in
de hoofdstukken heel duidelijk uit ”.
Dit was dus, naast je medeauteurschap van lesboeken voor maatschappijleer, je eerste echte boek.
Smaakt het naar meer?
RH: ”Eerlijk gezegd wel. Mijn volgende onderzoek richt zich op de landelijke (m)ulo. Niet geheel toevallig, want

ik heb in Velp zelf de mulo gedaan.
Misschien ken je wel het boek “Onze
HBS”, daar was ook veel belangstelling voor”.
Met dank voor de thee en de peperkoek
en de belofte wat vrienden en familieleden, die de mulo hebben gedaan,
hiervan in kennis te stellen, zoek ik
mijn huis maar weer eens op, een paar
straten verder met het zicht op Berchmanianum. Ook zo’n restant van een
rijk Roomsch verleden.
Tino Adolfs

Lezers die willen reageren met
informatie en/of bronnen over
hun eigen mulojaren kunnen
Renie Hesseling mailen: mijnmulojaren@gmail.com

Johan Seeling, expositie 16 september, zie pag. 55
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- Kunst ervaren in onze galerie
- Kunst lenen al vanaf € 8,- per mnd
- Aantrekkelijke kortingen door erbij te sparen
- 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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Mijn wijkplan
Op 30 mei jl. vindt in ”Aqua Viva”
een bijeenkomst plaats, georganiseerd door de gemeente Nijmegen.
Onze nieuwe wijkregisseur openbare ruimte, Inge van den Hoogen,
leidt deze bijeenkomst. Ze wordt bijgestaan door Marjolein Evers. Aanwezig zijn ongeveer 40 personen uit
Brakkenstein.
Inleiding: wat is MijnWijkplan ?
Inwoners van Nijmegen krijgen een
wijkbudget voor hun eigen plannen in de openbare ruimte van hun
wijk. De gemeente maakt jaarlijks ¤
1.000.000,-- voor heel Nijmegen vrij
uit het bestaande onderhoudsbudget
en besteedt dit aan de plannen van Nijmegenaren. Is er een plek in de buurt
die je wilt verfraaien of anders gebruiken? Of heb je een idee voor de openbare ruimte van je wijk? Iedereen kan
ideeën plaatsen op de website: www.
nijmegen.nl/mijnwijkplan. Ook kun je
hier ideeën van andere personen in je
eigen en andere wijken inzien en je erbij aansluiten of ”liken”. Medestanders
voor een idee werven: dat kan en mag.
Voor meer informatie: zie die website.
Het wijkbudget is voor iedere wijk
anders en is gebaseerd op het aantal
woningen en het oppervlak aan openbare ruimte in de wijk. Het budget
voor Brakkenstein is ¤ 25.000,-- PER
JAAR! Dit geld komt, zoals gezegd,
uit het bestaande onderhoudsbudget en
is dus géén extra geld. Nieuw is dat in
dit geval bewoners zelf kunnen meebeslissen hoe dit geld besteed wordt. Wie
hulp nodig heeft om een wens te plaatsen op de website van de gemeente kan
terecht bij Inge van den Hoogen of bij

een vestiging van ”Stip”. De dichtstbijzijnde ”Stip” voor Brakkenstein ligt
in Hatert.
Nog niet zo lang geleden werd er in
elke wijk regelmatig een zogeheten
”wijkschouw” gehouden. Bewoners
konden samen met hun wijkbeheerder
en gemeentefunctionarissen een rondtocht maken door de wijk en onderwerpen aankaarten die de wijk konden
verbeteren. Die regelmaat bestaat niet
meer: bewoners moeten nu zelf een
aanvraag indienen als ze behoefte hebben aan een wijkschouw. Om toch een
vinger aan de pols te blijven houden is
nu MijnWijkplan ingevoerd.
Ontwikkelingen tot nu toe (dus: 30
mei 2018 !)
Er is al een aantal ideeën naar voren
gebracht:
• Uitbreiding natuurspeelplek aan
de Driehuizerweg
• Invoeren van een ”toek-toek” die
mensen brengt en haalt, die daar
zelfstandig niet goed toe in staat
zijn
• Servicepunt van een bieb in
”BuuR” (dit idee is inmiddels vervallen; wèl geeft dit aan dat de lijst
met ideeën continu kan veranderen!)

•

Een speeltuin aan de Pastoor
Schelstraeteweg
• Een buurtmoestuin (bijvoorbeeld
in de Lindanusstraat)
• Planten van zilverberken langs de
Scheidingsweg
Wat voorbeelden van ideeën uit andere wijken:
• Een tafeltennistafel
• Een kruidentuin
• Minder steen en meer groen in de
wijk
• Verharden van wandelpaden
Volgend programmapunt van deze
bijeenkomst
De aanwezige wijkbewoners vormen
nu groepjes om te brainstormen over
hun favoriete onderwerp. Eén groepje
blijft over en dit wordt de groep ”overig”. Achteraf blijkt dat hier vooral
verkeerszaken zijn besproken, daarnaast de wens om informatie bij ”het
bosje van Vroom” te plaatsen en de natuur meer te stimuleren.
Wie graag op de hoogte wil blijven wat
er verder zoal gaat gebeuren: let op de
aankondigingen, hou de hierboven genoemde website van de gemeente in de
gaten. En natuurlijk onze eigen website: www.mijnbrakkenstein.nl.
En, o ja, voor de volledigheid: als het
budget voor een bepaald jaar niet opgemaakt wordt, dan is dat jammer: wat
over blijft vervalt en dat restant wordt
NIET doorgeschoven naar het volgend
jaar!
Dus: laat die ideeën maar komen…
Tekst: Ron Reefman
Fotografie: Annelies de Wildt
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T’ai Chi: Balans
Plots verschenen er in Heumensoord een aantal palen rondom het kinder-speelgebied. En omdat we nou eenmaal altijd
op zoek zijn naar nieuwe T’ai Chi ervaringen aan de hand
van wat we vinden konden we daar niet omheen.
We zochten een drietal flinke takken. De langste moest in
balans bovenop zo’n paal. En de 2 andere op de uiteinden
van de eerste. Het eerste probleem was: we konden er niet
bij en moesten dus een “opstapje” vinden. Genoeg voor
handen, bijvoorbeeld vier afgekorte boomstammetjes, waar
we dan - zelf in balans blijvend - op gingen staan. En het
uiteindelijke resultaat zie je op de foto: vierdubbele balans
door samenwerken, subtiele verplaatsingen, luisteren naar
kracht, balans: allemaal belangrijke T’ai Chi principes! Gegoten in een ontdekkingsspel. We hebben genoten!
De week erna lag een van die palen op de grond, naast een
ronde boomstam. Alweer een uitdaging. Paal op boomstam,

waar vervolgens drie van ons op gingen staan. Een in het
midden als eerste en vervolgens 2 op de beide uiteinden.
Puzzeltje 1 is: hoe pak je dat aan? De diepere ervaring op
t’ai chi gebied dient zich aan: door subtiel verschuiven van
je gewicht, waarbij je “luistert” naar wat de anderen doen
en samen op zoek gaan naar balans. Alweer genoten bij het
bereiken daarvan!
Willem Kienhuis

Conclusie:
Je móet gewoon in Heumensoord zijn als je in één klap een hoop wil leren rond T’ai Chi!
Mee-ervaren? Welkom iedere donderdag om 09:15 bij de kruising Scheidingsweg/Heijendaalseweg!
Meer info?: www.taichinijmegen.nl
Overigens weten we dankzij Natuurmonumenten (daar werk ik als vrijwilliger, kun jij ook als je wil !!) waar de palen
voor dienen: er gaan bordjes op komen met de tekst om honden niet binnen de lijnen van de palen te laten poepen.
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Brakkenstein, een ridder rijker!
Donderdag 26 april jl. werd wijkgenoot Martien van Summeren met een
smoes naar huis gelokt. Er zou een
monteur van Ziggo langs komen. Nadat hij de voordeur had geopend, stond
hij meteen tussen familie en vrienden,
die de gang, de huiskamer en de keuken vulden, hij kon er zelf nog maar
net bij. Toen er kort daarop werd er
aangebeld en burgemeester Bruls ook
nog eens de toch al knellende ruimte
betrad, werd besloten om het officiële
gedeelte in de achtertuin voort te zetten. Burgemeester Bruls memoreerde
in zijn toespraak van bijna 7 minuten
de vele verdiensten van Martien voor
het Brakkensteinse verenigingsleven

en vroeg zich hardop of hij nog wel tijd
had om te werken. Martien is namelijk
al jaren in diverse functies actief bij
de Platte Knip en de tennisvereniging
Brakkenstein en de laatste jaren ook
nog eens als penningmeester bij de
stichting Buur. Er volgden nog enkele
kwinkslagen, waarna de burgemeester
Martien van Summeren ridderde met
de woorden: “Het is mij een grote eer
en genoegen u te mogen meedelen dat
het Zijne Majesteit de Koning heeft
behaagd u te benoemen tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau”. Daarna
kreeg de kersverse ridder door de burgemeester het lintje opgespeld, werd
zijn vrouw Jacqueline verrast met een

prachtige bos bloemen en maakten de
nodige hapjes en drankjes het feest
compleet. De Orde van Oranje-Nassau is ingesteld op 4 april 1892 onder
koningin-regentes Emma en wordt
vaak uitgereikt aan personen die zich
geruime tijd op de een of andere manier voor de samenleving hebben ingespannen, zoals in dit geval Martien
van Summeren voor maatschappelijk
en cultureel vrijwilligerswerk. Een Lid
ontvangt een ordeteken aan een lint of
strik, dat is uitgevoerd in zilver.
Tino Adolfs
Henk Verburg, foto
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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

Wijkblad Brakkenstein

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

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

COMPLETE BRIL OP IEDERE STERKTE

voor veraf
óf dichtbij
2015-C4 Landon

COMPLEET

€49

MULTIFOCALE BRIL OP IEDERE STERKTE

voorzien van
onzichtbaar
leesgedeelte
COMPLEET

€99

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

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

2. Inclusief Niet goed = geld terug garantie

EYELOVE BRILLEN KOOPT U BIJ:

3. Gratis oogmeting, zonder afspraak

DA Drogisterij & Parfumerie van Marwijk
Molukkenstraat 15
6524 NA Nijmegen
Tel. 024-324 5819

4. Gratis ontspiegeling bij blanke glazen
5. Gratis kraswerende laag
6. Gratis dunner geslepen vanaf sterkte 3.00
7. Gratis luxe brillenkoker
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Presentatie nieuw boek over Brakkenstein
Op 9 maart jl. vond in restaurant
”Beau” de presentatie plaats van
een nieuw boek over onze wijk: geschreven door Klaas Bouwer, met als
titel: ”Brakkenstein: een Nijmeegse buitenplaats en zijn bewoners.”
Hierbij een kort verslag van deze
bijeenkomst.
De start is om 16.00 uur in ”De Stallen”. Aanwezig: ± 100 personen. De
opening wordt verricht door Frans
Geertsen, voorzitter a.i. Stichting van
Ploeg tot Heilig Landstichting. Dan
een korte presentatie van het boek door
de schrijver.

Eén van de vroege bewoners van het
landgoed is de familie Rappard (17151865). Zij hebben op hun landgoed in
1720 een zogeheten ”sterrenbos” laten
aanleggen. Een deel van de bomen
staat er nog steeds en die zijn inmiddels dus 300 jaar oud. In 1828 erft de
familie Tulleken-Quack het landgoed
en vervangt in 1865 het oude landhuis
door een nieuwe villa, met een kapel
en een stal met koetshuis, links naast
de toegang tot de buitenplaats. Deze
bijgebouwen zijn in 1928 verbouwd
tot een kinderspeelhuis en deels met
schelpen bekleed (vandaar de naam het
schelpenhuis). De volgende bewoners
(1903-1915) zijn de familie van Rudolf baron van Hövel tot Westerflier,
opgevolgd door de neven Victor en
Anton Jurgens. Dit waren grote margarinefabrikanten: door een fusie met een
Brits bedrijf ontstond het bekende Unilever-concern. Victor is een groot liefhebber van paarden en dan met name
ren- en springpaarden en dit leidt tot de
bouw van een grote paardenstal, met
daarbij een koetshuis, een personeelswoning en de bekende toegangshek-

ken. En een waterput, maar dan zonder water: die put was er alleen voor
de sier, wat wel vaker gebeurde in die
tijd. Er was allang waterleiding voorhanden! Rond 1930 worden er plannen
gemaakt voor een forse uitbreiding
van het landhuis: dit zou 2 à 3 keer zo
groot moeten worden. Doordat Victor
Jurgens tijdens een vakantie in Italië
overlijdt aan een hartstilstand heeft die
uitbreiding nooit plaatsgevonden.
Tussen 1940 en 1965 wordt het terrein
in gebruik genomen als een neurologische kliniek (onderdeel van het St.
Canisiusziekenhuis), geleid door de in
Nijmegen welbekende Prof. Prick. In
1950 koopt de gemeente het landgoed
van de erfgenamen Jurgens. In de jaren
’69 en ’70 wordt de Hortus Botanicus
aangelegd, maar die wordt rond 1985
om diverse redenen weer afgestoten.

In de loop der jaren zijn op het landgoed veel sportvelden aangelegd. En
veel paardensportconcoursen gehouden, waarmee een oude traditie in
Brakkenstein lang in ere is gehouden.
Tot zover de presentatie van het boek
door Klaas Bouwer, die aansluitend
het eerste exemplaar uitreikt aan burgervader Bruls. Vervolgens volgt een
kort woord door Mariken Roes van uitgeverij Valkhofpers, onder andere over
waar de naam Brakkenstein vandaan
komt. Maar dat weten wij Brakkensteiners inmiddels wel, dus dat gaan
we hier niet herhalen.
Frans Geertsen sluit het officiële gedeelte van deze presentatie en een
boeiende middag wordt afgesloten met
een drankje en een hapje.
Ron Reefman
Fotografie: Annelies de Wildt

Italië, Taiwan, Duitsland,
Groot-Brittannië, Portugal
en veelvuldig in Nederland
waaronder Singer Museum
in Laren en de Kunst RAI in
Amsterdam.
Vanaf 1982 heeft hij jarenlang in Amsterdam gewoond.
Tegenwoordig woont hij weer
in Sydney, waar hij een universitaire studie afrondt. Zie ook
http://www.markvisione.nl/

U
N
S
T
Dos Olifant, 28 juni 2018

volledig van de kaart verdwenen

verdovend verzakkend verlatend verdampend

verdreven fakkels vol verdriet

in de verte nog fonkelende vlakken

verleden vol van herinneringen

op handen gedragen

verheven boven het getij van eb en vloed

verlokkend vlijend

stollend verstillend

loeiheet lava laveert langzaam langs verbogen hellingen

verleidend vervoerend naar vlammende oases

glijdend golvend deinend ogen vangend

Vrouwenvormen vloeiende lijnen

In Kaart Gebracht

Deze rubriek komt tot stand in samenwerking met Kunstmagazijn. Het kunstwerk “Toegift 7/15” uit 2007/2008 op de pagina hiernaast is van Mark Visione en is te leen of te koop bij Kunstmagazijn en wordt samen met het gedicht van Dos Olifant de komende periode in de etalage van Kunstmagazijn tentoongesteld.

In zijn werken streeft Mark Visione (Sydney, Australië 1953)
ernaar om het intieme met het
universele te verenigen. De
inspiratiebronnen zijn veelvuldig en verscheiden - klassiek,
Bijbels, Japans. Tegelijkertijd
zijn de werken met elkaar verbonden door een wens om het
karakter van de draad, zoals
die is gevormd en steeds weer
gevormd wordt door de tijd, tot
uitdrukking te brengen.
Vaak is de beeldtaal, zoals die
in de etsen wordt gebruikt, de
taal zoals die in het verleden
werd gebruikt om de wereld
van goden en helden weer te
geven. In dit geval suggereert
het een wereld van oprechte en
kortstondige emoties, van menselijke zwakheid en verlangen.
De werken hebben allemaal
een letterlijke betekenis, dat
wil zeggen: ze suggereren een
filosofisch argument of ze vertellen een verhaal. Mark Visione streeft ernaar om een sfeer
te creëren die hij als universeel
intiem en universeel persoonlijk zou willen beschrijven.
Hij exposeerde in Australië,

Mark Visione
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Brakkenstein
in oude ansichten
Tijdens de afgelopen Wijkraad-bijeenkomst kocht ik het boekje Brakkenstein in oude ansichten, voor
de voordelige prijs van 8.95 euro.
Een koopje voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van
de wijk Brakkenstein. Het boekje
bevat een kleine veertig foto’s, met
steeds een toelichting op wat je ziet.
Gebouwen, gebeurtenissen, mensen, een streekkaartje uit het begin
van de 20e eeuw – beelden om lang
naar te kijken. Het boekje is in 1978
samengesteld en uitgegeven bij het
10-jarig bestaan van het Dienstencentrum Brakkenstein. In 1982 was
er een tweede druk. Het boekje dat
ik kocht is een reproductie van die
tweede druk, uit 2009.
Het boekje begint met een Inleiding,
waarin kort iets wordt gezegd over de
ontwikkeling van Brakkenstein.
In het Nijmeegse is Brakkenstein een van de jongere wijken,
hoewel die zich sterk hebben
ontwikkeld. De geschiedenis
van Brakkenstein begint eigenlijk pas goed op gang te komen
met de stichting van klooster
Brakkenstein in 1908 en met de
bouw van de kerk in 1914. Rond
1924 werd de eerst school in de
wijk gesticht en wat we nu zien
in Brakkenstein is, op een enkele uitzondering na, gebouwd
na 1900. Het is dus wel degelijk
een jonge wijk, die in de stad
Nijmegen een goede naam als
woon- en leefomgeving kreeg.
Brakkenstein heeft als woongemeenschap altijd een bloeiend
verenigingsleven gehad en daar
zijn veel herinneringen aan.
Dat bloeiende verenigingsleven zie je
uitgebreid terug in dit boekje. Zo is
er bv. een foto van de leiding van de
harmonie “Sint Tarcisius”(1929), van
de de korfbalclub “Emma”, een foto

gemaakt bij de inwijding van het gebouw “Roomsch Leven”(1927), een
foto van een groep Katholieke Jonge
Meisjes (KJM) – een soort padvinderij
van meisjes tot 16 jaar. Een foto van
het zangkoor van Brakkenstein (1921).
Een foto van de inzegening van de Pater Eymardschool (1921). Wat het extra interessant maakt is dat er heel vaak
in de toelichting op de foto’s de namen
worden weergegeven van de mensen
op de foto.
De katholieke kerk was sterk aanwezig in Brakkenstein en ook dat zie je
goed terug in dit boekje. Foto’s van het
klooster (1908), van de eerste steenlegging van de kerk (1913), het interieur van de kerk (1920), de kerk en café
Busser (later café de Muts) (1920), de
jaarlijkse processie op Sacramentsdag
(1930). En verder zie je op vrijwel elke
groepsfoto wel een of meerdere paters
aanschuiven.
Ook vind je in het boekje foto’s van
landschappen en gebouwen, Dat begint (tot mijn verbazing) met wat foto’s uit Hatert – van de kerk in Hatert
(begin 20e eeuw) en van de derde klas
van de lagere school in Hatert (1907).
Dat heeft te maken met het feit dat de
buurtschap Brakkenstein kadastraal en
kerkelijk bij de gemeente Hatert hoorde. Even verderop vind je ook nog een
foto van het imposante Nieuw-Heyendaal (het ‘kasteeltje’) en van Oud-Heyendaal, gebouwen die ook nu nog op
het terrein van de Universiteit staan (en
dus niet in Brakkenstein). Maar verder

zie je natuurlijk ook het Chalet Brakkenstein (in het gelijknamige park), de
gebouwen van “De Drie Huizen” (aan
de Driehuizerweg), een mooie foto
van de Houtlaan in vroeger tijden (zie
bijgaande foto) en foto’s van de omgeving van het klooster en de kerk. Wat
ik mis is een foto van het Berchmanianum aan de Houtlaan, dat geopend
werd in 1929 – dat was kennelijk net te
nieuw voor deze uitgave.
Heel lang heb ik gekeken naar het
streekkaartje in het boek (afbeelding
nr. 3), dat laat zien hoe de buurtschap
Brakkenstein eruit zag in het begin
van de twintigste eeuw. Je vindt er alle
straten van toen, de huizen die er toen
stonden (een stuk of 40), met ook een
lijst van namen van de eerste gezinnen of families die in de genummerde
huizen woonden. Als je daarna foto’s
tegenkomt van echtparen, gezinnen en
families heb je de neiging om steeds
weer op het kaartje te kijken waar ze
woonden. Jammer genoeg zijn de cijfers bij de huizen op het kaartje niet
erg gemakkelijk leesbaar.
Bekende Brakkensteinse families komen op het kaartje en in de foto’s voorbij, zoals de families Adolfs, Busser,
Kersten, Kropman, Jansen, Groos en
Verwey. De mooiste foto vind ik persoonlijk die van de heer R. Groos uit
1925, die trots met zijn vrouw poseert
in zijn gloednieuwe bus (zie bijgaande foto), waarmee hij een verbinding
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onderhield tussen Hatert, Brakkenstein
en Nijmegen (de Molenstraat). Die bus
was o.a. nodig om de eerwaarde Zusters Dominicanen, die de kleuterschool
in Brakkenstein gingen leiden, van en
naar Hatert te vervoeren. Die foto staat
voor mij voor de overgang van de oude
tijd naar de nieuwe tijd. Bovendien ken
ik de kleinzoon van deze trotse buschauffeur. Die kleinzoon had heel lang
een elektronicawinkel op de Heyendaalseweg, waar ik regelmatig kwam.
Die twee zaken maken deze foto speciaal voor mij.
Het boekje wordt uitgegeven door de
Europese Bibliotheek in Zaltbommel.
Dit is een uitgeverij die gespecialiseerd is in lokale historische uitgaven.
De auteur is E. Markhorst. Het boekje
heeft een harde kaft en de afmetingen
zijn 21 x 15 cm. De prijs is 16.95 euro.
Maar geïnteresseerden uit Brakkenstein kunnen ook, en goedkoper (nl.
8.95 euro), terecht bij Tjeerd van den
Broek (van de Wijkraad). Mensen
kunnen bij interesse in het boekje een
mailtje sturen naar: Brakkensteininoudeansichten@gmail.com.
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Ik eindig met de laatste zinnen uit de
Inleiding van het boekje:
Wij rekenen erop dat velen,
of zij nu oud-Brakkensteiners zijn of nieuw-Brakkensteiners, deze uitgave zullen
weten te waarderen en de gewenste belangstelling zullen
opbrengen voor wat de buurt-

schap Brakkenstein in de eerste dertig jaren van deze eeuw
voor velen heeft betekend.
Henk Verburg
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Zienswijze

Voor aspirine
naar de opticien
www.vantilt.nl

Naar aanleiding van een persbericht van de
Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO),
waarin zorgen worden geuit over de kwaliteit
van de oogmetingen in Nederland, is ons vak
de afgelopen tijd meer dan normaal in het
nieuws geweest. Het beroep van opticien is onbeschermd, iedereen mag hier oogmetingen
doen, gediplomeerd of niet. Daarom kunt u nu
nog net niet in een bouwmarkt een bril kopen.
Maar wel bij de drogist!
Maar pas op! Bij de drogist worden uw ogen
gemeten met een computer die bij ons alléén
gebruikt wordt om een indicatie van de sterkte
te krijgen. En dat is écht onvoldoende om een
goed oogadvies te kunnen geven. Een
opticien onderzoekt namelijk vervolgens uw
ogen, doet een subjectieve meting, kijkt ook
naar de samenwerking tussen beide ogen en
bepaalt met behulp van moderne apparatuur
hoe de glazen in uw montuur gezet moeten
worden. Allemaal zaken die van essentieel
belang zijn voor het uiteindelijke kijkplezier. Ook
het monteren van de glazen is specialistisch
werk dat wij bij Van den Bergh opticiens dan ook
zelf én in onze eigen werkplaats uitvoeren.

De Stevenskerk

Mensen zijn zich niet altijd bewust van één van
de mooiste geschenken die ze bij geboorte
gekregen hebben, de ogen. Goed zien is een
groot goed waar we heel zuinig op moeten zijn.
En daarom verricht bij ons een gediplomeerde
en deskundige opticien de oogmetingen. Dit
zou volgens de NUVO én ons de standaard
moeten worden die, net als in de rest van
Europa, wettelijk geregeld zou moeten zijn,
zodat u zeker weet dat er op een verantwoorde
manier wordt omgegaan met uw ogen.
U bepaalt na ons advies vervolgens zelf wat u
wil uitgeven aan een nieuwe bril. Van den Bergh
Opticiens biedt u daarom brillen en glazen in
alle prijsklassen. Maar dus pas ná een gedegen
oogmeting. Op deze manier worden eventuele
problemen in een vroeg stadium opgemerkt
en bent ú verzekerd van goed
en optimaal zicht.

€29.95

U bent van
harte welkom!

isbn 978 94 6004 345 1

‘Een vorstelijk boek’
Nederlands Dagblad
‘Hiervan ga je anders
naar kerken kijken’
Katholiek Nieuwsblad

Van den Bergh
opticiens - audiciens
Hatertseweg 825, Nijmegen
024 350 2814
opticienvandenbergh.nl
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Wie o wie weet
waar o waar
dit te vinden is in
onze wijk?

Mooie letters op een muur.
Is dit nog Brakkenstein of zijn we al
in Franse sferen?
Wie o wie weet waar dit plaatje te
vinden 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 april 2018

We kregen deze keer niet zoveel inzendingen als de vorige keer.
Deze vrolijke boom was dan ook iets
lastiger te vinden.
Hij staat in de tuin bij Aqua Viva,
schuin achter de atletiekbaan.
De winnaar van deze keer is:
Lonneke!!!
We zullen je even mailen wanneer we
een taartje kunnen komen brengen.
Proficiat!
Succes allemaal met de nieuwe foto!
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Bedrijvigheid in Brakkenstein

Falen en… slagen!
De problematiek van ondernemers is
op veel terreinen gelijk aan die van
alle mensen. Mensen falen of slagen
in het leven. Projecten, banen, het
huwelijk, relaties, de opvoeding, falen of slagen. Soms gaat het goed en
soms gaat het niet de kant op die we
gewild of verwacht hadden.
Falen of slagen is bij ondernemers
snel zichtbaar. De ondernemer
wordt rijk, hij rijdt rond in een dure
auto, zijn onderneming groeit en er
komen steeds meer werknemers en
een prachtig nieuw bedrijfspand. Er
is misschien zelfs wel sprake van
export, hij maakt nog meer omzet en
winst. De keerzijde van de medaille kan zijn dat gedurfde investeringen niet rendabel blijken te zijn. De
ondernemer blijft met een pijnlijke
financiële strop achter. Of een middenstander huurt een winkelpand,
maar slaagt er onvoldoende in om
de enorme huursom plus een welverdiende boterham aan rendement
binnen te halen.
Falen of slagen, dat klinkt nogal
zwart-wit. Het gaat goed of fout.
Punt. Die gedachtengang blijkt niet
helemaal te kloppen, zo viel me onlangs op. De VPRO-gids publiceerde namelijk een korte serie onder de
titel ‘CV der mislukkingen’. Daarin
vertellen geslaagde ondernemers en
ZZP-ers over de mislukkingen in
hun loopbaan. Mislukkingen blijken
namelijk broodnodig om tot succes
te komen.
De eerste bijdrage
is van de gevierde
organisator
van
grote dansfeesten
Duncan Stutterheim (1971). Met
stijgende verba-

zing las ik het verhaal van zijn carrière, want ik had één grote successtory verwacht. Hij vertelt dat bij zijn
eerste feest de garderobe niet goed
geregeld was en er duizenden jassen
verdwenen. Daar was de organisatie niet voor verzekerd. Een tweede
editie bleek te duur geproduceerd
en er kwamen te weinig bezoekers
op af. Dat leverde een schuld van
acht ton op en een faillissement.
Het opzetten van een radiostation
kostte nog eens twee miljoen euro.
Ook twee horecagelegenheden wist
Stutterheim niet rendabel te krijgen.
Pas in 2005 werd ‘dansevent Sensation’ een megasucces, met dito inkomsten. Stuttenheim zegt over zijn
loopbaan: “Ik was een wonderboy,
een zonnekoning. Tot het mis ging.
Ik heb bij elke flop met opgeheven
hoofd naar een oplossing gezocht, ik
geef nooit op. En ik ben halverwege
mijn carrière kritischer naar mezelf
gaan kijken, ben risico’s gaan afdekken en bewuster gaan ondernemen”.
Moed en doorzettingsvermogen
kunnen Stutterheim niet ontzegd
worden. Petje af. Zijn verhaal werpt
een ander licht op ‘falen of slagen’.
‘Falen èn slagen’ is beter op zijn
plaats. Van je fouten kan je leren.
En falen hoeft niet meteen het einde van de wereld te betekenen. “Als
ik mijn leven over mocht doen, dan
zou ik proberen meer fouten te maken. Minder perfect te zijn en meer
te
ontspannen”,
schreef de dichter
Jorge Louis Borges. Een mooie gedachte.
Paul de Jager
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VACATURE
ACCOMMODATIEMEDEWERKER
Vrijwilliger bij de rksv Brakkenstein
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.

11 AUGUSTUS A.S. BBQ EN KARAOKE AVOND!
INFO AAN DE BAR!

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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Wij zoeken vrijwilligers die mee willen helpen met het oprichten en bemensen van een

REPAIR CAFÉ in Wijkplaats Buur
Wijkplaats Buur is in Brakkenstein een laagdrempelige, gezellige en gastvrije plek,
een echte ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Er zijn vanuit Wijkplaats Buur al velerlei initiatieven genomen om de Brakkensteiners nog meer de gelegenheid te
geven elkaar te ontmoeten en leuke dingen te doen. Zoals
bijvoorbeeld: sjoelen, yoga, beeldhouwcursus, boekbesprekingen, bewegen, vinyl muziekdagen, jammen onder leiding van Shani Davies, elkaar ontmoeten tijdens een buffet
gemaakt door een Syrische kok, het spelen van bordspellen,
tripjes met de zonnetrein, proeverijen, knutselen, filmavonden etc. Kijkt U maar eens op de website. Daarnaast kunt u
er ook nog eens gezellig eten en borrelen.
Nu is vanuit Wijkplaats Buur het idee ontstaan om een repaircafé in Brakkenstein op te richten.
Onze maatschappij is gericht op consumeren. Het is steeds
meer een trend geworden om duurzame spullen niet meer
te laten repareren. Wij gooien steeds vaker en eerder spullen weg, terwijl deze nog gemakkelijk gerepareerd zouden
kunnen worden. Denk aan een kapotte stofzuiger, strijkbout, elektronica, naaimachine, fotoapparatuur, uurwerken
etc. etc. Maar ook aan kleding, die nog gemakkelijk hersteld
dan wel vermaakt kan worden. Niet alleen slecht voor het
milieu, maar ook voor je portemonnee.
Wij zoeken handige mensen in de wijk (of daarbuiten) met
kennis van het ambacht. Mensen met kennis van zaken,
die het leuk vinden om dingen te repareren. Op deze wijze
wordt er bijgedragen aan een beter milieu. Het helpt mensen
op een andere wijze naar het gebruik van hun spullen te kijken. Tevens is het voor veel mensen een besparing op hun
uitgaven. Het gebruik wordt daardoor duurzamer en men
gaat opnieuw de waarde ervan inzien.
Uw waardevolle praktische kennis kan worden ingezet om
andere mensen te helpen. Tevens is het een prima gelegenheid om in contact te komen met de mensen die U om hulp
vragen.

Mocht dit U aanspreken en wilt U meer informatie, neem
dan contact op met
Marcel Nova (marceln57@gmail.com)
of met Henk van de Logt (mai.Henk@hotmail.com)

Wie willen ons helpen?
Wij zijn op zoek naar een coördinator, iemand die de kar
wil trekken en met de groep vrijwilligers één zaterdagmiddag in de maand het repaircafé wil draaien. Tevens zoeken
wij mensen met theoretische en praktische kennis, die de
reparaties willen verrichten en indien nodig de mensen wil
adviseren. Denk aan hobbyisme/specialisme op het gebied
van elektronica, huishoudelijke apparaten, computers, computers, tablets, elektriciteit, houtbewerking, uurwerken etc.
Johan Seeling, expositie 16 september, zie pag. 55
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Klachten of vragen over de bus
Tijdens de openbare wijkraadvergadering van 23 april heb ik de aanwezigen toegezegd hen te informeren in
het wijkblad en op de wijkwebsite
over hoe het werkt als je vragen of
klachten hebt over de bus. Ik ben
op zoek gegaan en heb informatie
gevonden. Deze informatie heb ik
gekregen van een beleidsambtenaar
van de gemeente. Ik geef eerst haar
informatie, daarna vertel ik kort
over mijn eigen ervaringen en plaats
ik ‘commentaar’. Het laatste onderdeel gaat over Breng Flex. Deze
informatie komt uit de Breng Flex
flyer.
Bij vragen over de bussen
Voor vragen kunt u het beste contact
opnemen met Breng. Onder de naam
Breng rijden alle bussen in de regio
Arnhem Nijmegen. Deze bussen worden gereden door Connexxion. Het
telefoonnummer is 0900 - 266 63 99.
Van maandag t/m zaterdag bereikbaar van 8.00 tot 19.00 uur. Tevens
kunt u kijken op www.breng.nl en
www.9292ov.nl voor reisinformatie.
Commentaar: Het 0900 nummer is een
landelijk nummer. Het blijkt niet mogelijk om contact te krijgen met iemand
die kennis heeft van de Nijmeegse situatie. Ik kreeg het advies om bij het
station, bij het Breng loket navraag te
doen. Als je beschikt over Google Maps
kun je nadat je de reisbestemming hebt
geselecteerd onderin het menu op Ov
drukken. Dat werkt goed.
Bij klachten
Klachten kunt u het beste laten weten
aan Breng, de Provincie en/of de Gemeente. Het zou niet uit moeten maken bij wie u uw klacht neerlegt, deze
3 partijen bespreken de klachten met
elkaar. Het is goed om te weten dat
de Provincie eindverantwoordelijk is.
De Provincie is de opdrachtgever van
Connexxion. Als gemeente kunnen we
wensen doorgeven en worden we om
advies gevraagd. U kunt de gemeente

het beste een mail sturen via gemeente@nijmegen.nl. U kunt de gemeente
ook bellen via het telefoonnummer
14 024. De gemeente is bereikbaar op
werkdagen van 8.30 - 17.00 uur.
Commentaar: Ik zocht op de website
van de gemeente waar ik informatie over openbaar vervoer kon vinden. Dit heb ik niet kunnen vinden. Ik
heb daarop een mail gestuurd met de
vraag of ze hier een onderwerp/item
van kunnen maken op de site. Ik kreeg
als antwoord dat dit niet mogelijk was.
Verder werd ik naar Breng verwezen.
Daarnaast sprak ik telefonisch met
twee gemeenteraadsleden, Inez van
Dijk van de VVD en Yurre Wieken van
de SP. Die kwam ik in de afgelopen
jaren tegen tijdens hun acties voor de
ALDI. Ze verwezen me o.a. naar de
Provinciale Staten. Die belde ik en al
een dag later kreeg ik antwoorden, die
helemaal overeenstemden met de informatie van de gemeente.
Zondagochtend rit lijn 14
De gemeente heeft van meneer Schoof
een klacht gekregen over het feit dat
de eerste rit op zondagochtend, vanuit
Brakkenstein, is komen te vervallen.
Zowel de Gemeente als de Provincie
wisten dit niet en de Provincie heeft
dan ook Connexxion opdracht gege-

ven om deze rit weer te gaan rijden. Dit
zal gebeuren vanaf 29 april. Mogelijk
dat in december dit jaar de rit wel weer
komt te vervallen, dat is nu nu nog niet
bekend.
Commentaar: Meneer Schoof heeft
veel moeite moeten doen om de klacht
onder de aandacht te brengen. Hij
heeft gebeld, geschreven en gemaild,
ook naar de wijkraad. Hij mailde mij
op 1 mei met een verheugend bericht.
“Ik kan u dan ook doorgeven dat de
dienst vertrok met drie passagiers,
maar bij aankomst bij het station acht
passagiers telde, - een goed resultaat,
lijkt me…… bovendien ontving ik vandaag, tot mijn grote verbazing, een
flink bloemstuk van de wethouder mobiliteit…..”
Te veel geld afgeschreven
De gemeente heeft een klacht gekregen over dat er te veel geld werd afgeschreven tussen 10 december 2017 en
21 januari 2018 op het traject van de
Van Peltlaan richting de universiteit.
Connexxion heeft hier op verschillende manieren aandacht aan gegeven, zie
onder andere: https://indebuurt.nl/nijmegen/nieuws/verkeer/buslijnen-krijgen-geld-terug~15910/.
Reizigers
konden hun geld terugkrijgen. Weinig
mensen hebben van dit recht gebruik
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gemaakt. Inmiddels is het niet meer
mogelijk om het geld op de ov-chipkaart te laden. Er komt een nieuwe
communicatie-actie met een nieuwe
periode waarin reizigers het geld op
hun ov-chipkaart kunnen laden.
Commentaar: Eind mei stond een advertentie van Breng in de Gelderlander
en in De Brug. Ik heb hiervan kopieën
gemaakt en bij de bushokjes in onze
wijk opgehangen en op de brievenbus
voor de Aldi. Ook heb ik dit bericht op
de mijnbrakkenstein.nl geplaatst. Zie
foto bij Breng halte Faberstraat.
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Ov-ambassadeurs
Er is een maandelijks inloopspreekuur voor senioren over reizen met het
openbaar vervoer. Na de zomer vinden
nog drie van deze spreekuren plaats.
Het is mogelijk dat ov-ambassadeurs
naar de wijk toekomen om daar voor
senioren een bijeenkomst te organiseren over de mogelijkheden van het
openbaar vervoer. De ov-ambassadeurs kunnen zelfs met een groep ouderen een proefrit gaan maken als daar
belangstelling voor is. Als hier vanuit
Brakkenstein interesse voor is hoor ik
het graag.

Commentaar: Ik heb de uitnodiging
voor de bijeenkomst op 12 juni jl. op
mijnbrakkenstein.nl geplaatst. Ik zal
dit onderwerp tijdens de eerstvolgende
wijkraadvergadering aankaarten.
65+ abonnement
Iedereen die 65 is of dit jaar wordt en
in Nijmegen woont heeft eind vorig
jaar als het goed is een brief ontvangen van de gemeente waarmee hij/zij
voor ¤10,- een busabonnement kan
aanschaffen. Het abonnement is geldig
op werkdagen na 9 uur en op zaterdag
en zondag de hele dag op zo goed alle
stads- en streekbussen. Een kaart met
het gebied waar uw abonnement geldig
is, vindt u op www.breng.nl/nijmegen65plus. Mochten inwoners het abonnement nog niet hebben, maar wel willen, dan kunnen ze met de brief naar
het Brengloket op het station. Als ze de
brief kwijt zijn kunnen ze de gemeente
mailen of bellen met het verzoek om
de brief nogmaals te krijgen. Tot zover
de informatie van de gemeente.
Breng Flex
Sinds enige tijd rijdt in Arnhem en Nijmegen Breng Flex. Uit de flyer: Breng
Flex is … flexibel!:
Een handige vervoersservice op bestelling, die rijdt van halte naar halte
in Arnhem en Nijmegen. Welke? Dat
bepaal je zelf. Je eerste ritje is gratis.
Je kunt een app gebruiken. Maar je
kunt het ook reserveren via 088-6000
965, Lokaal tarief. Dat heb ik gedaan.
Ik heb me telefonisch aangemeld. De
kosten zijn 3.50 euro per rit.
Henk Sikking
foto: Henk Sikking
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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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Nationale Diabetes Challenge 2018
U heeft ons misschien al eens door de
wijk zien lopen of u kent iemand die
met ons meewandelt.
Medisch Centrum Brakkenstein doet
mee aan de Nationale Diabetes Challenge 2018.
De Nationale Diabetes Challenge
(NDC) is een initiatief van de Bas van
de Goor Foundation, die zich inzet
om de kwaliteit van leven van mensen
met diabetes te verbeteren door sport
en beweging. Jaarlijks brengt de NDC
duizenden mensen met diabetes in beweging. De Bas van de Goor Foundation heeft met wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat wandelen een
effectieve behandeling is bij diabetes.
In sommige gevallen komen mensen
met diabetes type 2 zelfs helemaal van
hun medicijnen af, alleen door een gezondere leefstijl. De NDC laat zien dat
iedere stap telt.
Begin april zijn wij gestart met een
groep die graag meer wil gaan bewe-

gen voor een betere gezondheid. Onze
groep bestaat niet alleen uit mensen
met diabetes, wandelen is namelijk
goed voor iedereen! Elke dinsdagavond lopen wij een uur gezamenlijk
door de wijk en de rest van de week
individueel. Dit zullen wij tot eind
september gezamenlijk blijven doen
en we sluiten dit af met een Finale dag
in Amsterdam. Daar zullen we samen

met alle deelnemers van de Nationale
Diabetes Challenge over heel Nederland, de uitdaging aangaan 5 of misschien wel 10 km te gaan lopen!
Namens Medisch Centrum Brakkenstein,
Karen Emmen, praktijkondersteuner

Verhuizing Medisch Centrum Brakkenstein
Beste bewoners van Brakkenstein,
Op het moment dat jullie dit lezen is
de huisartspraktijk van medisch centrum Brakkenstein verhuisd naar de
Heyendaalseweg 288. Zoals iedereen
in de media kan lezen is er veel zorg
vanuit de tweede lijn (ziekenhuizen)
naar de eerste lijn (huisartsenzorg)
verschoven. Dat is een mooie ontwikkeling, maar het kost ook veel meer
tijd en geeft ons extra werk. Het aantal assistente-, praktijkondersteuneren huisartsspreekuren is daardoor de
laatste jaren toegenomen, met daarbij
ook de vraag naar meer werkruimte.
Die extra ruimte is er nu, en hoe! We
zijn er ontzettend blij mee en erg trots
op het eindresultaat en horen graag uw
mening hierover.
De ruimte is toegenomen, de zorg blijft
echter kleinschalig, midden in de wijk.
Dat wil zeggen dat we er naar streven
dat u dezelfde dag terecht kunt, dat we
laagdrempelig bereikbaar en benader-

baar zijn. De huisartsen, Paul Pulles en
Maaike Gieben, zijn respectievelijk 4
en 3 dagen aanwezig. Dit geeft meer
ruimte op het spreekuur en ook meer
tijd voor (sociale) visites.
We hebben ons nieuwe pand betrokken
samen met de Zuiderapotheek Brakkenstein, met wie we al jaren goed
samenwerken. Ook de psychologen en
de diëtisten zijn met ons mee verhuisd.
Apotheek Wilhelmina blijft gewoon
open op de huidige locatie.

We heten onze bekende en ook de ons
nog onbekende wijkgenoten van harte
welkom in ons nieuwe medisch centrum!
Paul Pulles, huisarts
Huisartsenpraktijk Pulles
Heyendaalseweg 288
6525SM Nijmegen
024-3552339
info@mcbrakkenstein.nl
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Wat gun jij jezelf of een ander? Ontdek wat ik je gun!
COACHING – CONSULTANCY – PAARDRIJDEN
www.ikgunje.nl | info@ikgunje.nl | 0653269198

DE OPSTAP
GOEDE en BETAALBARE cursussen altijd in de BUURT

Open

2 sept. Dag
12.00- 2018
1
de Ark 5.00 uur
va n O o
Ci

DOCENTEN
GEZOCHT!

p re s s t r
st
a
Nijmeg at 154
en

www.deopstap-nijmegen.nl
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Impressie openbare wijkraadvergadering ZICHT op de Wijkraad

•
volle zaal
Op 23 april 2018 is het In de aula van
Aqua Viva is het een drukte van belang. Ongeveer honderd Brakkensteiners komen op de vrije avond om te
spreken, te horen en te zien wat leeft
in Brakkenstein. Op de groene huisaan-huis uitgedeelde flyer staan alle
te bespreken onderwerpen genoemd.
Op een groot projectiescherm zijn
ze te volgen. De voorzitter Hermine
Groenendaal stelt de gasten voor en
we horen achtereenvolgens Edwin van
Haveren en Inge van den Hoogen van
de gemeente, Jan van Uden, wijkagent,
Mevrouw van Baerle van Aqua Viva
en Werner van der Wiel van BUUR. Ze
vertellen kort en krachtig hun verhaal.
Parkeren in Brakkenstein
Kennelijk is de informatie vooraf in de
flyer en de uitleg van Tjeerd van den
Broek van de wijkraad bij zijn presentatie duidelijk, want er komen weinig
kritische vragen. Een wijkbewoonster
uit de Driehuizerweg had vooraf beloofd flink aan de bel te trekken, want
parkeren is al 20 jaar een probleem en
er verandert niets, maar “reuring”bleef
uit. Studenten van de HAN hebben een
enquête opgesteld in overleg met de
wijkraad. Daaruit is gebleken dat 70%
van de deelnemers vindt dat sprake is
van parkeeroverlast. Positief is dat veel
deelnemers aangaven dat na deelname
aan de enquete contact mocht worden
opgenomen als de onderzoekers nog
vragen hebben.
We horen twee interessante suggesties:
• Een mevrouw vertelt hoe ze het op
oude CWZ-terrein aanpakken: alleen parkeervergunning op de tij-

den dat de hogeschool in de wijk
parkeert, door de week van 9-16
uur. Dit kost per auto ¤ 70,- per
jaar. Heel wat beter dan de ¤ 150
per auto die we moeten betalen als
we als wijk zouden kiezen voor
een parkeervergunning.
Ook mooi is de oplossing van een
andere bewoner: organiseer zelf
als wijkraad de vergunning. Organiseer 10 bijeenkomsten voor
verschillende delen van de wijk,
verzamel kopieën van relevante
ID-gegevens en kentekengegevens, maak zelf een vergunning,
deel dit met de gemeente. Kosten per bewoner onder de 5 euro.
Ik denk: haast te mooi om waar te
zijn.

Rondvraag en antwoorden
De voorzitter van de wijkraad, Hermine Groenendaal, gaat regelmatig de
zaal in als vragen of opmerkingen komen. Met de tweede microfoon in de
hand loopt ze naar de vragensteller en
gaat kort in op de vraag. Ze gaat niet
verder op vervolgvragen in door te
zeggen “dat we nog veel onderwerpen
moeten behandelen” of “Een mooie
gelegenheid om je aan te melden als
lid”.
Na afloop merkt een bewoner op: “ik
vond het maar een raar soort vergadering: je wordt uitgenodigd en bijna
direct afgekapt als je iets wilt vragen
of zeggen”. Zou het beter zijn geweest
te kiezen voor een ronde opstelling of
door de onderwerpen rondom tafels te
bespreken?
Drankje
De wijk mag blij zijn te kunnen vergaderen op deze mooie locatie. Hermine
sluit mooi op tijd de bijeenkomst af en
veel bezoekers blijven nog even na onder het genot van een drankje.

Concept uitslag : Parkeer enquete

Bert Kersten
Foto: Hans Ronhaar

Al lid van de wijkraad?
Op verschillende strategische plekken
in de zaal zien we posters met deze
vraag; bent u al lid van de wijkraad?
Op stoelen liggen inschrijfformulieren
en tijdens de bijeenkomst circuleren
inschrijflijsten. Vier keer per jaar krijgt
ieder lid een nieuwsbrief en je kunt
mede de agenda voor de wijk bepalen.
22 mensen hadden zich vooraf aangemeld en na afloop telden we nog ruim
vijftig nieuwe aanmeldingen. Goed dat
zoveel bewoners interesse tonen voor
de wijk.
Nieuwsflitsen
In het kort worden verschillende onderwerpen die leven in de wijk toegelicht.
Tjeerd van den Broek geeft uitleg
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Welkom Brakkenstein
U kunt dichtbij prettig winkelen.
Wij hebben een aantal fijne merken voor dames en heren, zoals Sarto,
Lebek, Angels, Zerres, Meyer, Pierre Cardin en Lerros. Gekochte kleding
wordt gratis vermaakt (m.u.v. aanbiedingen) en onze koffiebar is ruim voorzien.

WINKELCENTRUM DE NOTENHOUT, SYMFONIESTRAAT 152, NEERBOSCH-OOST.
024-3771266, www.dehaasdemode.nl

ALTIJD GRATIS PARKEREN

Meer dan 100 mensen
geven ons gemiddeld een 9!

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
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Tjeerd van den Broek
-lid van de Wijkraad-

ZICHT op de Wijkraad

Hoe lang ben je al lid van de wijkraad
en waarom werd je lid?
In 2015 ben ik lid geworden van de
wijkraad. Destijds werden de plannen voor de bouw van de basisschool
aan de Heyendaalseweg gepresenteerd aan de wijk. De plannen waren
tot in detail uitgewerkt en definitief.
Voor ouders en wijkbewoners waren
de plannen geheel nieuw. Er waren
vragen en zorgen over de school. We
hebben toen als ouders contact gezocht met de school en later met de
wijkraad. Met de wijkraad bleek wel
al eens over de plannen te zijn gesproken. In deze periode ben ik gevraagd of ik lid wilde worden van de
wijkraad.

Hobby’s?
Ik ben graag in beweging: fietsen,
zwemmen, sporten in het sportcentrum en voetballen met de kinderen.
Daarnaast vind ik het heerlijk om
buiten in de natuur te zijn. We gaan
regelmatig kamperen met de tent
en vertoeven graag in Scandinavië.
Daarnaast vervul ik in mijn vrije tijd
(bestuurs-)functies bij maatschappelijke initiatieven/organisaties. Tevens
vind ik het leuk om te klussen in en
om het huis.

Krijgen jullie als wijkraad wel wat
voor elkaar?
Een belangrijke doelstelling van de
wijkraad is het behartigen van de
belangen van de wijk(-bewoners).
De wijkraad kan mijns inziens hét
verschil maken door
bijvoorbeeld mensen
met elkaar in verbinding te (helpen) brengen. Juist omdat we
contacten hebben met
verschillende mensen binnen en buiten
de wijk, gemeente
en maatschappelijke
organisaties. Dat kan
over allerlei zaken
gaan. Bijvoorbeeld de voorgenomen
kap van vier beeldbepalende bomen
uit de bomenlaan van de kloostertuin.
We hebben destijds samen met bewoners gekeken naar mogelijkheden,
waarbij bomenkap niet noodzakelijk
was. Resultaat is dat drie bomen behouden zijn en de bouw van het Parkgebouw gewoon door kon gaan. Het
project kerk en klooster is inmiddels
afgerond en ik hoor veel positieve geluiden.

Wat is je rol in de wijkraad?
Een belangrijk thema binnen de
wijkraad vind ik de vraag hoe de
wijkraad meer in verbinding kan zijn
met wijkbewoners. Dat is hét bestaansrecht van een wijkraad. We zijn
er immers voor de wijk. Ongeveer
twee jaar geleden zijn we dit proces gestart, onder de werktitel: “De
wijkraad van de toekomst”. Hierop
volgde een evaluatie en we zijn nu
stappen aan het zetten
om de verbinding te
realiseren. Dat is een
proces dat tijd nodig
heeft, maar de beweging is ingezet. Dus
als je vraagt naar mijn
rol, dan is dit een van
de onderwerpen waar
ik een actieve rol in
speel. Daarnaast ben
ik actief bij het parkeervraagstuk betrokken.
Wat vind je belangrijk als wijkraadslid?
Dat is zojuist al voor een deel aan
de orde gekomen: bewoners bepalen mijns inziens de agenda van de
wijkraad. Daarvoor is het belangrijk
dat bewoners ons goed weten te vinden en andersom. En dat we samen
werken aan zaken die spelen in de
wijk. Dat is een belangrijke doelstelling waarover we als wijkraad in het

kader van “de wijkraad van de toekomst” in de afgelopen periode hebben gesproken.
Wat vind je lastig?
In Brakkenstein wonen veel actieve
en betrokken mensen die een hart hebben voor de wijk en haar omgeving.
De samenstelling van de bewoners is
divers met ieder zijn of haar kwaliteiten, kennis en ervaring. Positief vind
ik dat de gemeente deze kwaliteiten
probeert in te zetten, bijvoorbeeld als
het gaat om hoe kleine zaken in de
openbare ruimte kunnen worden opgeknapt.
Wat ik lastig vind is dat dit in mindere
mate lukt als het gaat om bijvoorbeeld
gebiedsontwikkeling. Voorbeelden
daarvan zijn de gebiedsontwikkeling
van de Driehuizen, het Bosje van
Vroom en de verhuizing van de basisschool. Wat mij betreft zou de gemeente ook in dat soort situaties de
kwaliteiten van bewoners meer en
beter kunnen benutten om plannen te
realiseren. De gemeente schept daarbij het doel en de kaders en de bewoners krijgen een grotere rol in hoe dat
wordt uitgewerkt.
Hoeveel tijd ben je kwijt aan de
wijkraad?
Dat verschilt per periode, maar gemiddeld 4 tot 6 uur in de week. Dat
zou misschien ook minder kunnen,
maar ik vind het ook gewoon leuk om
te doen.
En tot slot: heb je een tip voor de
wijkbewoners van Brakkenstein?
We hebben een hele mooie wijk waar
we trots op mogen zijn. Geniet vooral
ook van alle mooie voorzieningen in
de wijk, zoals Park Brakkenstein, de
omliggende bossen, BUUR, Brakkefort, de winkels en sportvoorzieningen.
Henk Sikking
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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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De Werkgroep Groene Vingers van de BUURtuin

Activiteiten van de afgelopen maanden
We hebben op twee zaterdagochtenden van 10-12 uur in de tuin gewerkt.
De vlinderstruiken zijn gesnoeid, de
pleintjes gefatsoeneerd, er is genoten
van de mooie tulpen, geschoffeld en
het afval is verzameld. Het was mooi
weer, gezellig en we dronken halverwege het werk koffie op het terras van
BUUR. Afgelopen week heeft Willem

de Wijk van het gelijknamige tuinbedrijf op het eerste pleintje tuinkruiden
geplant. We hebben afscheid genomen
van Grete Visser die als bestuurslid
onze werkgroep heeft verlaten en nu
als wethouder gaat werken. Namens
het bestuur zit sinds kort Bicy Fischer
in ons groepje.
We zoeken nog een paar vrijwilligers
en nog een gieter, enkele tuinharken

en schoffels zodat we niet steeds hoeven te sjouwen. Je kunt je aanmelden
als vrijwilliger bij Annelies de Wildt:
Adewildt@zonnet.nl of bij BUUR.
Werkgroep Groene Vingers en vrijwilligers: Annelies, Bicy, Henk, Jane,
Marlien, Mia, Patricia en Jeanine.
Foto: Annelies de Wildt

Herontwikkeling locatie basisschool Brakkenstein Heemraadstraat 2
Na de zomervakantie vertrekt basisschool Brakkenstein naar
de nieuwbouw aan de Heyendaalseweg. Zoals gebruikelijk
bij vertrek van scholen op een locatie en volgens de afspraken doordecentralisatie onderwijshuisvesting koopt de gemeente de schoollocatie van de stichting St. Josephscholen
voor woningbouw.
Hiervoor moet het bestemmingsplan aangepast worden, met
daarbij natuurlijk inspraak- en beroepsmogelijkheden voor
belanghebbenden. De locatie wordt verkocht aan een projectontwikkelaar. In de tussentijd zal er vanaf het vertrek
van de school leegstandsbeheer in de school komen, om
vandalisme tegen te gaan en de school en ruimte er omheen
netjes te houden.

De gemeente weet na de zomer meer over de aanpak van de
herontwikkeling van de schoollocatie tot woningbouw. Op
dat moment organiseren we een informatiebijeenkomst voor
de wijk. We zullen deze breed in de wijk aankondigen, via
de wijkwebsite, brieven in omgeving van de school en zo
mogelijk in het Wijkblad, afhankelijk van de verschijningsdatum. We bereiden deze bijeenkomst voor samen met de
wijkraad, die we ook voor het verschijnen van dit bericht
gesproken hebben over de ontwikkelingen.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Marie Louise Verschure, projectontwikkelaar Gemeente Nijmegen,
m.verschure@nijmegen.nl, 06-46382110.
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Jaarlijkse herdenking Cain-monument
Het duurt nog even maar toch…

Vrijdagochtend 5 oktober hebben we
met onze Tarcisiusschool om 11.00
uur onze ‘jaarlijkse, bescheiden, herdenking’ bij het Cain – monument.

Ivan William Cain is de Nieuw-Zeelandse vliegenier van de Royal Air
Force die omkwam tijdens de Brakkenstein-crash gedurende de Tweede
Wereldoorlog.
Leerlingen vertellen het verhaal en
leggen ook bloemen en plaatsen herdenkingstekens bij ons monument.
Als U erbij wilt zijn, dan bent U van
harte welkom.
Er zijn ook gasten, van buiten school,
uitgenodigd. Dit jaar zijn er ook nabe-

staanden van het burgerslachtoffer Elizabeth Swertz-Ekker aanwezig.
Frans Peters, Tarcisiusschool

Sander Smits wint 10-over-roodtoernooi de Muts
Het 6e Geert Schuurs
toernooi bij café de Muts,
een 10-0ver-Rood toernooi, is gewonnen door
Sander Smits. In een
spannende finale versloeg de zoon van organisator Joop Smits Tino
Adolfs met 10-7 na een
miraculeuze lossebander.
Derde werd Rik Seeling. Het toernooi met 23
deelnemers begon op 25
april met poulewedstrijden, waarna op 6 mei de
eindronde werd gespeeld.
Eerdere winnaars waren
achtereenvolgens Theo
Kersten, Wil Hijmans,
Joop Smits, Theo Kersten
en Fred Schipperheijn.
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De Traumahelikopter
Je hebt hem vast wel eens gehoord of
gezien: de gele helikopter (Lifeliner 3)
die met veel lawaai boven Brakkenstein vliegt. Dan wordt er een zwaargewonde of ernstig zieke patiënt naar
het Radboudumc gevlogen. Dit ziekenhuis heeft een speciaal dak waar
de helikoper kan landen. Vanaf dit dak
wordt de patiënt rechtstreeks met een
lift naar de afdeling vervoerd, waar
artsen en verpleegkundigen direct met
onderzoek en behandeling kunnen beginnen. Er mag immers geen tijd verloren gaan.
De helikopter vliegt altijd weer terug
naar Vliegbasis Volkel, dat is de standplaats. Hier wordt gekeken of apparaten en medische hulpmiddelen moeten
worden aangevuld, zodat hij klaar staat
voor de volgende vlucht.
Tijd voor een kijkje achter de schermen!
Nederland is verdeeld in 11 stukjes, die
Acute Zorgregio’s worden genoemd.
Acuut betekent snel.
Een van de 11 regio’s heet Zorgregio
Oost met als thuisbasis Nijmegen. Hier
werkt een team dat op de plaats van het
ongeval direct acute zorg kan geven.
Dit team heet Medisch Mobiel Team.
Dit zijn de dokter (medisch specialist),
een gespecialiseerd verpleegkundige
en de piloot.
Als een ambulance naar een ongeluk rijdt wordt de sirene aangezet. Zo
kan hij snel naar het ongeval rijden.
Maar onderweg komt de ambulance
stoplichten tegen. Misschien ook files
en veel ander verkeer. Een helikopter
komt dat allemaal niet tegen. Binnen
twee minuten na een oproep kan de helikopter in de lucht zijn. Hij kan binnen
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Mijn … puntjepuntje … is de beste
Vandaag aan het woord: Ole
Rompa (9 jaar)
Wie of wat is de beste?… Wesley
mijn neef
Waarom?… Omdat ie heel grappig is en heel aardig
Hoe lang al?… vanaf dat ie hier
kwam, dat is een jaar geleden
Wat kwam ie doen dan?... Hij
kwam bij ons wonen toen ie hier kwam studeren
Leukste herinnering?… Toen we wonnen met Party & Co. Wij heetten “Team
Bliksem”
Over twintig jaar hoop ik… dat hij op de tribune zit als ik scoor bij Bayern
München!
Hij is het leukst als… hij grappig doet
Mijn puntjepuntje hoeft van mij nooit… weg te gaan, maar helaas gaat hij
wel weg naar Breda
Zonder mijn puntjepuntje ben ik… gewoon mezelf
Is er dan niets stoms aan?!… Nee!!
Dankjewel, doei!… Groetjes, Ole
15 minuten een straal van 60 kilometer
bereiken en vliegt maximaal 270 kilometer per uur. Dat is ongeveer drie
keer zo snel als een ambulance.
Geschiedenis
In 1995 werd voor het eerst met een
traumahelikopter gevlogen. Vanaf dat
moment zette de ANWB samen met
een ziekenhuis in Amsterdam een helikopter in. Je kent de ANWB vast wel
van de wegenwacht. Zij bieden hulp in
gele auto’s. De traumahelikopter biedt
dus ook hulp.
Mobiel Medisch Team
Bij een ongeval komt meestal een
ambulance om spoedeisende hulp te
verlenen en het slachtoffer naar het
ziekenhuis te vervoeren. Maar soms is
het nodig dat het “ziekenhuis” naar het
slachtoffer toe komt.
Bijvoorbeeld bij ernstige of grote ongelukken.
Hierbij is direct specialistische zorg van een
arts op de plaats van het
ongeluk nodig. In zulke gevallen wordt het
Mobiel Medisch Team
(MMT) ingezet. Het
MMT heeft speciale
apparatuur en kan me-

dische handelingen uitvoeren, die het
ambulancepersoneel niet mag doen. Zo
kan het team een patiënt onder narcose brengen en eventueel opereren. Als
het MMT niet met de traumahelikopter
mag vliegen (bij slecht weer) dan gaan
ze met het voorrangsvoertuig. Hiermee
kan geen patiënt worden vervoerd. Er
komt dus altijd ook een “gewone” ambulance naar het ongeval toe. In het
voorrangsvoertuig (auto) zitten dezelfde apparaten en medische hulpmiddelen als in de helikopter. Alleen een
dokter mag die apparaten bedienen. En
dát is dus de reden waarom het MMT
met het busje of de helikopter naar
het ongeluk gaat. Het neemt een arts
en speciale apparatuur mee. Een “gewone” ambulance heeft geen arts aan
boord en ook geen speciale apparaten.
De traumahelikopter mag 24 uur per
dag, dus ook ’s nachts in het donker
vliegen. Elke dag van de week. De
traumahelikopter van Zorgregio Oost
staat op Vliegbasis Volkel. Verder zijn
er helikopters in Groningen, Amsterdam en Rotterdam. Iedere helikopter
wordt gemiddeld 6x per dag en 2000
keer per jaar ingezet.
Dorite Claassen

• U kunt het ommetje op ieder punt starten. We beginnen
onze beschrijving met de rug naar de ingang van Chalet
Brakkenstein . Loop schuin naar rechts naar de uitgang
van het park. Volg de Driehuizerweg, steek de d’Almarasweg over en loop rechtdoor tot u bij landhuis De Drie Huizen
komt 1 . Steek over en ga de Gerardsweg 2 in.
• Steek bij het zebrapad de Heyendaalseweg over en volg
de Heyendaalseweg naar links. Ga de eerste rechts:
de Kanunnik Faberstraat en loop deze helemaal uit. Ga dan
rechts en de eerste straat weer links.
• Na de flats gaat u links het zandpad in. Volg het pad door
het Bosje van Vroom 3 en ga aan het einde rechts. Aan het
eind van het bosje gaat u links de Baljuwstraat in en dan
aan het eind rechts. Ga na de sportvelden links over het
zandpad en dan meteen weer links, het brede pad het bos
in. Volg het pad langs het waterpompstation 4 . Steek na
de slagboom voorzichtig de weg over.
• Ga schuin links via een smal pad het bos 5 in. Blijf het pad
parallel aan de Scheidingsweg volgen. Dus: op de eerste
driesprong links houden, op de tweede driesprong het
smalle paadje links laten liggen, op de viersprong rechtdoor, over het smalle pad het veldje over en na de kruising
met het brede pad rechts houden op de splitsing. U komt
uit op een asfaltweg: de Beukenlaan. Hier gaat u links.
• Steek de Scheidingsweg weer over en volg de Driehuizerweg over het zandpad. Bij de slagboom gaat u rechts het
bos 6 van landgoed De Driehuizen in. Volg het pad, ook
voorbij het grasveldje aan uw linkerhand. Circa 20 meter
na het grasveldje kunt u links een pad in. Vervolg het pad
door het veld 7 .
• Loop richting sportvelden over de Parkzoom. Steek de
grote weg over en blijf rechtdoor lopen. U passeert een
slagboom en ziet dan rechts de stoeterij 8 . Het pad naar
links brengt u terug op het beginpunt.

Organisatie en coördinatie: Bureau Stroom
Initiatief: Paul van Kempen
Tekst en fotografie: Rake Taal
Vormgeving: FirmaVorm

Dit is een uitgave van de gemeente Nijmegen

Vernieuwd: december 2016 / luchtfoto: 2016

U kunt de route ook lopen
met behulp van de iPhone app
Ommetjes Nijmegen, gratis te
downloaden in de App Store.

www.nijmegen.nl/ommetjes

Kijk voor informatie en alle ommetjes op:

Heeft u ideeën voor een nieuw ommetje? Laat het ons
weten. Stuur een mail naar ommetjes@nijmegen.nl.

Ommetje Brakkenstein is één van de Nijmeegse
Ommetjes, kleine wandelingen van 45 minuten tot
een uur door de wijk. Wandelingen langs culturele,
historische en natuurlijke bijzonderheden die zoveel
mogelijk langs onverwachte paden lopen. U leest er
meer over in de routebeschrijving en leert zo uw wijk
op een nieuwe en prettige manier kennen.

Voor de route kunt u gebruik maken van de routekaart
of -beschrijving. U loopt dit ommetje op eigen risico.

Dit ommetje leidt u langs de
mooiste plekjes van Brakkenstein.
Bosjes, bossen en monumenten
met elk een eigen geschiedenis.
Het complete ommetje is
4,5 kilometer lang.

Bosjes en bossen

Nijmeegse
Ommetjes

BRAKKENSTEIN

Routebeschrijving

Het is weer zomer! Veel plezier met deze wandeling.
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west

aflopende sandr vlakte

oost

7

Het stalgebouw in Park Brakkenstein is een rijksmonument.
Het is gebouwd in 1916 en heeft
de vorm van een U. Aan weerszijden van de poort bevinden
zich drie stallen. De noordvleugel was oorspronkelijk in gebruik
als onder andere koetshuis,
tuigkamer en hooizolder, maar
is nu een woonhuis. De zuidvleugel werd in 1976 door een
brand verwoest, maar is weer
in oude staat hersteld. De
stoeterij en het landgoed zijn
eigendom van de universiteit.

8

1

Vanaf hier heeft u een bijzonder
uitzicht op de Nijmeegse stuwwal.
Deze heuvelrug is ontstaan toen
dikke ijstongen zand, klei en steen
voor zich uit schoven in de voorlaatste ijstijd, zo’n 150.000 jaar
geleden.

Landgoed De Driehuizen wordt al in
1708 vermeld. Lange tijd stonden er
drie boerderijen, vandaar de naam.
Het landhuis raakte eind vorige eeuw
ernstig in verval, maar is inmiddels
goed gerestaureerd. Aan de bogen in
de zijmuren ziet u waar vroeger de
stallen waren.

Ommetje Brakkenstein 4,5 km

6

2

De akkers en bossen van landgoed
De Driehuizen vormen een belangrijke
verbinding tussen Park Brakkenstein
en Heumensoord. Eind vorige eeuw
werden onder veel protest de hockeyvelden en de nieuwbouw van de
Parkzoom aangelegd. Een plan voor
een atletiekbaan redde het net niet.

Op de Gerardsweg ziet u een serie
bijzonder slanke eiken. Deze kloon
van de zomereik kan zo’n 15 meter
hoog worden zonder dat de kroon
breder wordt dan een meter of drie.
In de winter blijven de verdorde
bladeren van deze eik lang zitten
waardoor de bomen nooit kaal zijn.

5

3

Heumensoord is het grootste
aaneengesloten natuurgebied
van het Rijk van Nijmegen.
U kunt er kilometers wandelen
zonder een weg te kruisen.
Ongeveer 200 jaar geleden werd
het gebied bebost. Tot die tijd
was het een groot heidegebied.

Bijna al het drinkwater in
Nijmegen komt via dit pompstation bij de gebruikers.
Het water zit 20 tot 60 meter
diep en zit soms al duizenden
jaren in de grond van Heumensoord vóór het hier wordt opgepompt. In de grote blauwe
filterketels wordt het gezuiverd
en daarna gaat het de waterleiding in.

4

Het Bosje van Vroom was
vroeger deel van landgoed
Haselünne, genoemd naar de
geboorteplaats van de broers
Anton en Nico Dreesmann.
Inderdaad: van V&D. Via verschillende huwelijken kwam
Haselünne in handen van
de familie Vroom.

nummer 3 - juli 2018
51

52

Wijkblad Brakkenstein

Onthulling van het Historisch Paneel op de Landstichting
Op 6 juni jl., de dag waarop ook de
invasie in Normandië jaarlijks wordt
herdacht, heeft de onthulling plaatsgevonden van het Historische Paneel op
Heilig Landstichting. Het is geplaatst
bij het parkeerterrein tegenover Hotel-Restaurant Rozenhof aan de Nijmeegsebaan 114. Op het paneel zijn
beelden te zien van het vergeten vliegveldje, de gestrande Duitse trein, het
militaire hospitaal en het noodkerkhof
Mariënbosch. Voor mensen in Brakkenstein die de oorlog hebben meegemaakt zijn dit bekende onderwerpen.
Het paneel is bedacht door de Heemkundewerkgroep Heilig Landstichting
in samenwerking met de stichting Airborne Vrienden. De gemeente Berg en
Dal zal ook in de kernen buiten Groesbeek historische panelen gaan plaatsen.

Docent Frans Peters van de Tarcisiusschool heeft de nabestaanden van Ivan
William Cain van deze onthulling op
de hoogte gesteld en ontving de navolgende reactie van Diane, namens de
nabestaanden:
Hi Frans,
Thank you very much for sending me
the photos and information - I enjoyed
reading it. It amazes me how your city
and people never forget those who
have helped you in previous troubled
times. You are truly a very grateful na-

tion and I’m happy my Uncle’s resting
place is with you. It is also thoughtful
you keep in touch with us. I hope you
all enjoy your northern summer as we
start to get snuggle down during our
winter.
My regards to everyone.
Diane
Tino Adolfs

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

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

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

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

13.00-15.00 uur
13.00-16.30 uur
Breien in de Buur
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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Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26
Alarmnummer: 112
Apotheek Wilhelmina Brakkenstein, Kanunnik Mijllinckstraat 5, tel 024 3 553 062
Brandweer: (024) 3 297 599
Breng Klantenservice: 0900 – 266 63 99; van maandag
t/m zaterdag van 8-19 uur
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, wijkregisseur (024) 3293167 (06)
15 90 39 75
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- en Herstellijn van de gemeente Nijmegen: 14 024
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: Mazin Maasoom is de nieuwe Talisman voor
Brakkenstein, tel 06-50 69 60 54
STIP Zuid: Info en advieslijn 088 00 11 300; te vinden
in het Hart van Hatert, Couwenbergstraat 14, Nijmegen.
Openingstijden maandag tot en met donderdag van
9.30 tot 13.30. Voor al uw vragen, 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.
Wijkraad Brakkenstein, voorzitter Hermine Groenendaal: 06-51991276
Wijkwebsite www.mijnbrakkenstein.nl, 06-25356417
Zonnebloem Brakkenstein: voor bezoek Marian Top:
(024) 3 563 495, voor inlichtingen Ankie Jansen: 0650283635
ZZG-zorggroep: (024) 2 665 777, vraag naar team Wijkverpleging Brakkenstein

Activiteiten

Brakkenstein

Evenementen juli en augustus
Ook in de zomerperiode is er weer genoeg te doen bij BUUR. Een
greep uit onze vaste evenementen elke maand vind je hieronder.
Volg ons vooral ook op Facebook, Instagram en de website voor
een compleet overzicht.
Let op, van 21 t/m 30 juli zijn we gesloten.
In de week daarvóór, van 17 t/m 20 juli, vervangen we tijdens de
zomerfeesten de daghap met de vierdaagse-schotel. Voor ¤9,50 een
stevige maaltijd van kipspies, satésaus, een lekkere salade en friet.
1e woensdag van de maand. Spellenavond. Start 20:00.
2 juli en 6 augustus
Open spellenavond voor iedereen. Wij hebben wat spellen maar
neem je favorieten ook vooral mee!
2e vrijdag van de maand: Pub quiz. Inloop 20:00, start 20:30
13 juli en 10 augustus
Voor 4 euro p.p. (tenzij je komt dineren, dan is het gratis). In
teams van 3 tot 6 personen gaan we maandelijks de pubquiz-strijd
aan, onder leiding van Upbeatles.
3e zondag van de maand: Vinyl Muziekmiddag. Inloop 15:30,
start 16:00
15 juli en 19 augustus
Neem je favoriete vinyl oldies mee en deel je muzieksmaak.
Maandelijks een nieuw thema!
3e maandag van de maand: Sjoelen. Inloop 18:30, start 19:00
20 augustus
Aan de kant met die stoelen, wij gaan weer lekker sjoelen.
4e zondag van de maand: Beers & Ballads. Inloop 15:00, start
15:30
26 augustus
Gezellige zondagmiddag met livemuziek en bier voor wie wil!

Mestactie Scouting Brakkenstein
Dit jaar organiseert Scouting Brakkenstein haar 32ste mestactie.
Na ontvangst van de gele flyer in uw brievenbus, omstreeks 8 september, kunt u volledig digitaal uw bestelling opgeven via de website: www.mestactie.nl
Wij staan al jarenlang garant
voor een zeer hoge kwaliteit
mest. Het is droge, korrelige
koemest die makkelijk te verwerken is.
De mestactie van Scouting
Brakkenstein vindt dit jaar plaats op 5 en 6 oktober 2018.
Prijzen 2018:
• ¤4,50 per kruiwagen bij 1 t/m 5 kruiwagens
• ¤4,00 per kruiwagen bij 6 t/m 9 kruiwagens
• ¤3,50 per kruiwagen vanaf 10 kruiwagens

nummer 3 - juli 2018

Jeu de boules en
schaken bij Aqua Viva
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Expositie schilderijen Johan Seeling
Op zondag 16 september a.s. zijn er
in het KWJ-gebouw
aan de d’Almarasweg
228 (vanuit Brakkenstein vóór het spoor
links, de ingang naar
de Botanische tuin)
tussen 12.00 en 17.00
uur weer schilderijen
van Johan Seeling te
bewonderen. De onderwerpen zijn: Oud Nijmegen, Italië in kleur
en zwart wit, In de Kroeg en Landschappen en fantasie. Noteer het
maar vast in uw agenda, voor een hapje en een drankje zal worden
gezorgd!

Rommelmarkt Harmonie
TarcisiusBrakkenstein
Op 4 juni heeft Aqua Viva, samen met bewoners, de jeu de boulesbaan feestelijk geopend.
Een lesje jeu de boules spelen hoorde daar
natuurlijk bij! De baan
staat ter beschikking van
iedereen uit de wijk. U
kunt uw eigen jeu-deboules meenemen, maar
als u wil kunt ook van
onze ballen gebruikmaken. Naast de baan
staat een houten kist met
daarin de jeu-de-boulesballen samen met
de spelregels. Ook de
schaakstukken voor het
grote schaakbord op het
plein zitten in deze kist.
De sleutel hiervan is op te halen bij de receptie van Aqua Viva.
De openingstijden van de receptie zijn:
Maandag t/m vrijdag 08.00 – 19.00
Zaterdag
09.00 – 13.30
Zondag
10.00 – 14.00
We hopen dat er enthousiast gebruik van wordt gemaakt!

Activiteiten KBO
Vrijdag 5 oktober Bloemenworkshop van 14 tot 16 uur in het
Clubhuis. Kosten 15 euro, te voldoen gelijk met opgave bij André
Arts t/m donderdag 27 september.
Vrijdag 12 oktober Jaarfeest. Bijzonderheden worden nog bekend
gemaakt.

Op zondag 2 september 2018 houdt Harmonie Tarcisius haar
45ste rommelmarkt. Dit jaar weer op het prachtige binnenplein
van Aqua Viva, Heyendaalseweg 290 in Nijmegen van 11.30 tot
15.30 uur. De rommelmarkt is een jaarlijkse traditie en geniet
naam en faam bij de fervente rommelmarktbezoekers. Dankzij
onze ‘strenge’ selectie vindt u hier de mooiste spullen. Van curiosa tot konijnenhok, van kleding tot keukengerei. Op zaterdag 1
september halen we in de wijk Brakkenstein de bruikbare spullen
op. Woont u niet in Brakkenstein, maar wilt u wel verkoopwaar
ter beschikking stellen? Lever dan de spullen op zaterdag af op het
terrein van de rommelmarkt. De opbrengst van de rommelmarkt
is voor Harmonie Tarcisius van groot belang. Daarvan kunnen we
bijvoorbeeld nieuwe instrumenten aanschaffen. Voor meer informatie over onze bloeiende vereniging, zie www.harmonietarcisius.nl of www.facebook.com/harmonietarcisius.
Kom snuffelen op zondag 2 september. U bent van harte welkom!

In samenwerking met Alzheimer
Nederland organiseert Aqua Viva
eind augustus een voorlichtingsbijeenkomst over de routekaart van Alzheimer.
De routekaart onderscheidt verschillende fases in het dementieproces en geeft een overzichtelijk beeld van de ervaringen die mantelzorgers binnen deze fases vaak hebben.
Het schema helpt een beeld bij de toekomst te vormen en
laat zien dat waar je als mantelzorger tegen aan loopt, vaak
een gedeelde ervaring is.
Op de website www.mijnbrakkenstein.nl wordt zo spoedig
mogelijk de datum van deze bijeenkomst gemeld.
U bent van harte welkom!

Algemene fysiotherapie
Specialisaties:
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuele Therapie
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

