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Opruimen
Mijn zusje is ‘professional organizer’. Zij is een kei in opruimen. In mijn
eigen huis heb ik mij een aantal tips van haar ter harte genomen. Want een
opgeruimd huis, zorgt voor een opgeruimd karakter. Of zoiets. Kunt u me volgen? Zou dit ook voor
onze wijk gelden? Zou het helpen, als wij ons allemaal ter harte nemen dat een opgeruimde wijk
ook iets betekent voor het karakter van de wijk?
Zodat iedereen net wat meer oog heeft voor zijn of
haar omgeving? En wat verder kijkt dan zijn eigen
tuintje als het over opruimen gaat? Ik word wel blij
bij dat idee. En ik denk Lars en Kim ook! Lees maar verder op deze pagina!
O ja, en vergeet niet naar de expositie van Dos Olifant te komen. Vanaf 18 mei
in het Kunstmagazijn. Ook hierover meer, verder in dit blad. Vergeet het niet!
Onnie Diederen

“Beste mensen
van het wijkblad
Er ligt te veel afval op straat, dat vinden wij niet fijn. Ik word er zelfs een
beetje verdrietig van. We maken het
vaak schoon. We zijn ook wijkhelden
van de DAR. We willen dat de mensen
minder afval op straat gooien.
Groetjes,
Lars (8 jaar) en Kim (7 jaar)”

Aanleveren kopij
Belangrijk:
tekst s.v.p. aanleveren in Word bestand.
Foto’s of plaatjes s.v.p. aanleveren als
aparte JPG-bestanden, minimaal 300
dpi.
Oplage
2.200 exemplaren
Drukken en opmaak
Bookbuilders, Nijmegen
Medewerkers aan dit nummer
Freek Snel, Dwarskijker, Dos Olifant,
Willem Kienhuis, Paul de Jager, Renie
Hesseling, Hans Ronhaar, Alex Grooten,
Gerard Jansen, Theo Terhaard, Pieternelle
Knapen, Giel Kok, Anne-Marie Cobussen,
Bart Steenbergen, Wilco Willemsen
Fotografie voorpagina
Marieke van Halen

Laten we Kim en Lars gaan helpen!
Woensdag 22 mei van 13 tot 15 uur gaan we weer samen zwerfvuil verzamelen. We starten bij Buur. Voor grijpers en opvangzakken wordt gezorgd. Neem
zelf handschoenen mee. En iedereen die dat leukt vindt!

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.

RIKKEN
Op maandagmiddag rikken wij met drie tafels in Boszicht.
Van 14.00 uur tot 16.30 uur. Kosten 2 euro. Vanwege ziekte zijn we op zoek naar
twee of drie invallers zodat we weer samen een gezellige middag hebben. Zin om
mee te doen? Bel: 024 3563084 of mail ahm.arts@live.nl
Gerda Arts, Driehuizerweg 326
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Heksenbezems
De tijd dat een beperkt vrouwelijk deel van de bevolking zich in de nachtelijke uren voortbewoog op bezems ligt ver achter ons. Van hun bestaan is nog
maar weinig over. Echter het middel van vervoer: de bezem, is her en der in
bomen achtergebleven en nog steeds aan te treffen in de nabije omgeving.
Blijkbaar hebben de heksen ooit het Brakkensteinse luchtruim bevlogen!
In bomen, veelal berken, zien we soms
een opvallende woekering van veel
kleine takjes bijeen. Deze “heksenbezems” worden veroorzaakt door een
schimmel of bacterie. De boom wordt
aangezet om “slapende” knoppen en
okselknoppen, normaal in rust, te doen
uitlopen. Zo ontstaat een bossige groei
met een dichte structuur, welke je bij
oppervlakkige beschouwing voor een
vogelnest zou kunnen aanzien. En
natuurlijk, soms wordt er juist in genesteld, vanwege de dekking en beschutting die een heksenbezem biedt.
De schimmel verspreidt zich via de
sapstroom van de boom, waardoor je
in een boom vaak op meerdere plaat-

sen heksenbezems ziet. De vorming
van een heksenbezem kost de boom
wel extra energie, maar doet weinig afbreuk aan de algehele vitaliteit.
In de fruitteelt, waar economische belangen een rol spelen, worden gewassen met deze aandoening geruimd. Dit
gaat ten koste van de opbrengst.
Op tenminste twee plaatsen in de wijk,
namelijk het bosje van Vroom en het
“politiebosje”, zijn dergelijke vergroeiingen te zien op de Amerikaanse
eik. Wat verder, op het vierdaagse terrein in Heumensoord staan twee grove
dennen met beide een fraaie heksenbezem.

Groen in
de wijk
Mocht bijvoorbeeld slecht weer een
belemmering zijn om dit natuurverschijnsel te aanschouwen, dan is een
overdekt tuincentrum het bezoeken
waard. Aldaar vind je allerhande siergewassen, welke ooit zijn gekweekt uit
de heksenbezems in de natuur. Deze
dwergvormen worden als een soort
van miniatuurvariëteit verkocht. Fijn
voor ze, deze misbaksels! Zo worden
ze toch gekoesterd.
Met dank aan het vliegend vrouwvolk,
die ooit hun voertuigen achterlieten.
Freek Snel
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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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Zilveren Waalbrugspeld Het kan verkeren (17)
voor Ankie Jansen

Bijna aan het einde gekomen van onze vergadering (van
het bestuur van het Steunfonds) ging de mobiele telefoon bij Hans van Lunen. Of we even naar de tuinzaal
wilden komen, daar wachtten enkele mensen die ons
wilden spreken. Dit was het begin van de verrassing
die onze vrijwilligers-coördinator te wachten stond. Tot
haar grote verbazing stond daar burgemeester Hubert
Bruls. Helemaal verwarrend was het dat ook haar kinderen, kleinkinderen, andere familieleden en vele vrienden
haar met een grote glimlach om de lippen aankeken. De
burgemeester, ook een Brakkensteiner, maakte al gauw
duidelijk wat er aan de hand was. Ankie was voorgedragen om onderscheiden te worden met de Zilveren Waalbrugspeld en hij, de burgemeester, was hier om deze bij
Ankie op te spelden. De Zilveren Waalbrugspeld is een
onderscheiding voor mensen die zich minimaal 10 jaar
op bijzondere wijze hebben ingezet voor de Nijmeegse
samenleving. Uiteraard ging de heer Bruls dan ook in op
de vele verdiensten van Ankie voor de Brakkensteinse
gemeenschap. Hij memoreerde haar werk als voorzitter
van de Zonnebloem afdeling Brakkenstein en de Stichting Steunfonds H. Sacrament. En voor haar werkzaamheden in verschillende functies bij meerdere organisaties
en verenigingen. Zo was Ankie werkzaam voor het clubblad van de Voetbalvereniging Brakkenstein, de ouderraad van de Basisschool in onze wijk, voor de parochie,
voor carnavalsvereniging ‘De Platte Knip’, de Wijkraad
Brakkenstein, en het Sint-Nicolaas comité in onze wijk.
Na alle lof aan haar adres kreeg Ankie de speld opgespeld en een welgemeende zoen van de burgemeester.
Ook haar man Ferry mocht delen in de lof van de burgemeester want hij kreeg een groot bouquet bloemen, want
vrijwilligerswerk doe je niet alleen, maar doe je samen.
Daarna konden kinderen, kleinkinderen en alle aanwezigen Ankie overladen met felicitaties onder het genot van
een kopje koffie en een toepasselijk stukje gebak. Ankie,
van harte gefeliciteerd!
Tekst en foto: Gerard Jansen

Het kon natuurlijk niet uitblijven, maar dat het dit jaar al in ons
stadsdorp zou gebeuren had ik nou ook weer niet verwacht. Ergens zijn we toch nog altijd die rooms-katholieke enclave met
een hang naar traditie, gesymboliseerd door een eigen harmonie. Maar toch kwam het ervan, al werd het wel een late bevalling: niet alleen de eerste Brakkensteinse, maar meteen ook de
eerste Nijmeegse carnavalsprinses. Het duurde even, maar dan
heb je ook wat. Daarmee zijn we meteen trendsetter zijn geworden in het Nijmeegse.
Maar de tegenstellingen zijn het leven. Aan de ene kant deze
verrijking, aan de andere kant weer een verlies, al lijken we
eraan te wennen. Hier worden nu eenmaal alleen nog maar winkels geslóten. Maar toch, plots kon het niet meer: een verlate
Valentijnroos laten bezorgen bij de nieuwbakken Carnavalsprinses. Al loop je met dat laatste natuurlijk wel een risico. Zoiets
moet niet uitlekken, stel je voor. Je zou daarvoor eerder naar een
bloemenwinkel buiten de wijk gaan, wil je het allemaal discreet
houden. Maar door de bank genomen is het wel een gemis moet
ik zeggen. Een bosje bloemen voor moeder de vrouw, dat lijkt
verleden tijd. Je kunt er ook voor naar de Aldi, maar dan sta je
vaak met een meute vreemden in een lange rij en valt er weinig
te praten over het wel en wee in de wijk. Ik kan me zo voorstellen
wat je dan allemaal mist: “Heb je het al gehoord van de winter?
Nee, wat dan? Nou, het schijnt dat ze naast de bus-route ook
gestrooid hebben in de straat bij de burgemeester voor de deur!
Wat vertel je me nou?? En heb jij trouwens enig idee waarom er
nergens meer een container staat om je afgedankte kleren in te
dumpen? Eerst stond ie bij Attent, toen bij de Bruin & de Bruin
en nu helemaal nergens meer. Nou, dat zal ik je vertellen! Ik heb
gehoord dat de man die deze containers ophaalt het niet meer
doet omdat er allerlei rotzooi in werd gedumpt. Vuilnis, verlepte bloemen, vieze babyluiers, verzin het maar. Wat een aso’s!
Ik hoorde trouwens dat bakker Strik de bloemenwinkel heeft
opgekocht! Ze schijnen iets nieuws te gaan doen, een ijssalon
of zo. Iets kouds naast de warme bakker! Oh, ik dacht die gaat
uitbreiden, in dat kleine winkeltje kun je amper je kont draaien!” Dat soort kletspraat mis je dus, het is me nogal wat, van
levensbelang. Nou lijkt het er warempel op dat ik een deel van
deze weggevallen roddelfunctie op me heb genomen. Zo zie
je maar dat een columnist ook onderhevig is aan de woelingen
van de tijd, soms heb je niks te willen. Zo is het waarschijnlijk
ook met onze prinses gegaan. Het is
haar gewoon overkomen, net zoals
het meeste in ons
leven. Het kan
verkeren.
Dwarskijker

6

Wijkblad Brakkenstein

Bloembinderij
Heyendael
gestopt
Op 28 februari jongstleden sloten de deuren van
Bloembinderij Heyendael voorgoed. ‘Na achtendertig en een half jaar’, vertelt Marjolijn van
Beekum, als we op een woensdagavond van een
kopje thee genieten in BUUR. ‘Jos, mijn man,
kampt al enige jaren met gezondheidsproblemen
en een jaar geleden besloten we om te stoppen met
de zaak. Het is gewoon teveel, met z’n tweeën die
lange dagen maken. Een werkweek van 70-80 uur
is prima als je gezond bent, maar als dat niet het
geval is, dan moet je stoppen.’

In 1980, twintig jaar oud, besloot Marjolijn – na een half jaar iemand vervangen te hebben in een bloemenzaak –
om voor zichzelf te beginnen. ‘Ik was
zo jong, dat ik ontheffing moest aanvragen bij de gemeente om een zaak
te mogen starten; de jongste vrouw in

Nijmegen die een eigen zaak begon,’
lacht ze. ‘Ik kom uit het Nijmeegse
‘bloemengeslacht’ Aalbers. Toen ik
drie jaar oud was, wist ik al dat ik een
eigen zaak wilde.’ En zo geschiedde.
Op de Tuinbouwschool ontmoette
ze Jos. ‘Het allerbeste dat ik aan die

school heb overgehouden!’. Hij voegt
zich al snel bij haar in de zaak aan de
Heyendaalseweg. ‘Het waren zulke
andere tijden. De straat zat vol met ondernemers: een slager, bakker, een vertaalbureau, Druk en Vorm zat er al, in
een ander pand weliswaar. Ik kan nog
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wel even doorgaan hoor… En daar
ging ik dan, mijn eerste bruidsboeket
inclusief corsages moest ik afleveren
aan de Buurmansweg. Winkel op slot,
briefje op de deur: ik ben even een bestelling wegbrengen, zo terug. En hop,
op de fiets naar het aanstaande bruidspaar.’
Als eigenaar van een bloemenzaak ontmoet je mensen in alle fasen van hun
leven. Een bloemetje voor een verjaardag, een bruidsboeket, een rouwkrans,
een bos van de roodste rozen voor een
beminde, een fleurige ruiker voor de
jubilaris of de geslaagde scholier of een
ik-moet-het-goedmaken-boeket. ‘Ach,
ik kan zoveel verhalen vertellen. Die
vrijgezelle zoon, die iedere week een
bosje bloemen voor zijn moeder kocht.
Ik weet niet hoe lang al. En toen opeens vroeg hij om een groot boeket gemengde rozen. Kom ik die moeder een
paar dagen later tegen en vraag haar of
ze blij was met de fraaie bloemen… Ze
keek me verbaasd aan. Oeps, de zoon
had een vriendin waar mams nog niets
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van wist. Ik redde me eruit door vlug te
zeggen dat ik haar zoon verwarde met
iemand anders. Pfff. Of dat verliefde echtpaar, dat met enige regelmaat
langskwam en waar mevrouw dan
een mooie ketting uit mocht zoeken.
Ze heeft écht veel mooie dingen van
hem cadeau gekregen. Toen ik haar
weer eens tegenkwam vertelde ze me
dat ze alle kettingen weggegooid had,
rigoureus. Wat bleek: telkens wanneer
meneer zich schuldig voelde over zijn
buitenechtelijke escapades, mocht zij
iets moois uitzoeken. In een boze bui
heeft ze toen alles in de vuilbak gegooid. Zonde…’
Thuis stonden er haast nooit bloemen:
‘We waren altijd met de zaak bezig.
Maar nu wel hoor. Ik kom nog steeds
op de veiling, Niet meer drie keer per
week natuurlijk, maar ik heb nog wel
een paar klanten, waar ik bloemen aan
lever. En nu geniet ik thuis wel van een
bos tulpen of ranonkels.’
En nu? ‘Oh, ik zit vol ideeën en plannen. Ik wil starten met bloemschikcur-

sussen, ik wil veel meer gaan doen in
en vooral mét de wijk. Brakkenstein is
zo’n fijne en bijzondere wijk, maar we
doen te weinig met elkaar. Er zijn veel
initiatieven, maar er wordt te weinig
echt sámengewerkt. Dat is jammer. En
bij de school hebben ze behoefte aan
overblijfjuffen, dat ga ik ook doen.’ Alles aan haar straalt energie uit.
We spreken af dat we gaan nadenken
hoe we de oude verhalen en anekdotes uit de winkel, maar ook van andere
Brakkensteiners zouden kunnen delen.
Wordt vervolgd dus…
Marjolijn wil tot slot van ons gesprek
nog iets kwijt: ‘Ik ben dankbaar voor
al die jaren, dat mensen bloemen kwamen halen en lief en leed met ons deelden. Het is een fijne, bijzondere wijk,
ons Brakkenstein!’
Patricia Verhelst
Foto’s: Hans Ronhaar en Marieke van
Halen
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T’ai Chi
Voor mij een mijlpaal… of zoiets. Ik ga
onder het mes om daarna met een hele
andere heup kennis te moeten gaan maken. En bijgevolg kan ik wel opnieuw
beginnen met de principes van T’ai Chi.
14 Maart ben ik weer begonnen met de
T’ai Chi.
Die 10e januari had ik voor de workshop
T’ai Chi in mijn hoofd om eens met de
schouder-bovenarm-onderarm-pols-vingers bezig te gaan. Laten we aan de slag
gaan met onze arm. De bestudering en
hopelijk besturing van dat mega ingewikkelde instrument; want dat is onze arm. Zo
kun je beginnen met het tellen van ALLE
bijbehorende gewrichten en gewrichtjes.
Vervolgens zijn we bezig gegaan met een
ontspannen en grondig onderzoek van ons
hele bewegingsapparaat. Met heel veel
natuurlijk oefenmateriaal, in de vorm van
zware takken en boomstammen, die liggen
voor het op rapen. En het oprapen bekeken we dan vanuit diep snappen hoe je een
en ander het beste kunt doen. Want zwaar
was het. En dan schiet je meteen naar de
essentie van T’ai Chi. Doordat je tijdens
heftige ínspanning moet gaan óntspannen

overal waar de spanning niet nodig is om
je doel te bereiken. Met je bilspieren kun
je geen boomstam optillen, die kun je dus
rustig ontspannen. En zo zijn er véééél
meer spieren die écht niet nodig zijn. Het
prachtige resultaat is dat je alle, voorheen
verspilde, energie kunt investeren in daar

waar die écht nodig is voor je doel. En dan
met het grootste gemak dingen kunt doen
die je vooraf nauwelijks voor mogelijk
hield.
Willem Kienhuis

Wil je dit werken aan lichaamsbewustzijn en andere principes van T’ai
Chi op een leuke en ontspannen manier leren kennen, in een prachtige
omgeving:
Welkom op iedere donderdag om 09:15 bij de kruising Scheidingsweg/
Heyendaalseweg!
Meer info: www.taichinijmegen.nl

Welkom pater Aloys van Velthoven
Op zondag 27 januari jl. werd door
de overste van de communiteit, pater
Fons Kuster, bekend gemaakt dat pater
Aloys van Velthoven (56) per 1 maart
is benoemd tot nieuwe rector van de
Sacramentskerk. De meesten parochianen kennen hem wel. Voor wie
hem niet kennen, hij is geboren in het
dorpje Hank, in de Biesbosch. Sinds
1981 is hij betrokken bij de groep
van de paters en broeders Sacramentijnen, die in het klooster wonen aan
de Heyendaalseweg. Aanvankelijk als
koster, opvolger van broeder Jantje!
Vanaf 1993 was hij werkzaam in verpleeghuis Joachim en Anna als ziekenverzorger en pastor. Op 22 september
2001 werd hij in de Sacramentskerk
tot diaken gewijd. Zijn priesterwijding
volgde in 2008. Hij was vanaf die tijd
tot maart jongsleden werkzaam in de
parochie ‘de Twaalf Apostelen’ in Wij-

chen en omgeving. Daar was hij pastor
voor de Maaskant: Heumen, Overasselt, Nederasselt en Balgoij. Pater van
Velthoven zal zijn nieuwe taak voorlopig moeten verdelen: tot 1 september
dit jaar 50% in Brakkenstein en 50%
in de Maaskant. Dit laatste om zijn opvolger, Yves Mambueni Makiadieen,
een priester uit de Congo, die hier studeerde en de taal machtig is, in te werken. Het bestuur van de congregatie en
zijn medebroeders van de communiteit
in Brakkenstein zijn Aloys dankbaar
dat hij de taak van rector van de Sacramentskerk op zich wil nemen. Het
is niet alleen goed nieuws voor de geloofsgemeenschap die zich verbonden
voelt met de Sacramentskerk, maar
ook voor de communiteit die door zijn
komst versterkt wordt.
Tekst en foto: Gerard Jansen
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Mama, Papa, kijk, ik kan rennen

-Racerunning in BrakkensteinRacerunnen is lopen en rennen op een soort fiets zonder trappers. Het is
ontwikkeld voor mensen met een lichamelijke beperking die niet of moeilijk
kunnen lopen en hun benen wel kunnen bewegen. Als je onze jongeren bezig
ziet, zie je wat lopen met ze doet.
Hoe racerunnen in Nijmegen kwam
Na een aantal besprekingen met mensen van Werkenrode en de Maartenskliniek zijn we in januari 2017 met 7
clinics racerunning begonnen. Van de
Werkenrodeschool en de Maartenskliniek konden wij de racerunners lenen
en zo konden we beginnen.
De eerste keer was direct een succes,
met een boeiend verslag in de Gelderlander, inclusief foto met bovenstaande kop, geroepen door een jongere die
normaal in een elektrische rolstoel zit.
In mei zijn er acht jongeren lid geworden van Cifla (de atletiekvereniging).
Zo wordt racerunning definitief een
onderdeel van onze activiteiten op de
baan in Brakkenstein. Door contacten
met het bedrijfsleven en de medewerking van Floris Tas, die dit project
ook een warm hart toedraagt, kregen
we een aantal sponsoren, die natuurlijk op de website van Cifla vermeld

staan (www.cifla.nl). Bij Evers Janssen
Tweewielers kunnen we onze racerunners laten repareren als dat nodig is.
Daar blijft het niet bij
Als klap op de vuurpijl werden we genomineerd voor de Sportinitiatiefprijs
2017 van de gemeente Nijmegen. Van
de wethouder van Sport kregen onze
jongeren in de Jan Massinkhal tijdens
het Sportgala een oorkonde en een
mooi beeldje.
In 2018 hebben we de NSGK Racerunningcup georganiseerd, een wedstrijd voor jongeren en volwassenen
die racerunnen. Hier aan voorafgaand
hebben we zeven clinics gegeven op
scholen waar jongeren met een beperking op zitten. Er deden 50 jongeren
mee uit heel Nederland en het was een
waar feest voor iedereen mede dankzij
de hulp van veel vrijwilligers van binnen en buiten Cifla.
Intussen is onze groep gegroeid naar
16 jongeren die zaterdags op de baan
in Brakkenstein racerunnen. We hebben sinds kort onze jongste racerunner
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van 3 1/2 jaar mogen verwelkomen,
die in een klein racerunnertje veel plezier heeft.
Net als bij alle andere atletiekonderdelen komt er een stedencircuit racerunnen in deze regio. Sinds vorig jaar

11
is racerunning een para-olympische
sport; een extra stimulans voor de jongeren die plezier beleven aan het race
runnen.

Geïnteresseerd? Je bent van harte
welkom om op de atletiekbaan te komen kijken op zaterdag van 10.30u tot
11.30 uur.

Winst
Behalve dat onze jongeren op deze
manier lekker kunnen bewegen, is het
voor jongeren die normaal in een rolsstoel zitten een prachtige ervaring zelf
te kunnen lopen. Ook krijgen ze door
het racerunnen een betere conditie. En
het is, zoals een ouder mij vertelde,
ook heel belangrijk voor hun zelfvertrouwen. De kinderen kunnen zo met
broertjes en of zusjes op stap. Vaak komen broertjes, zusjes of vriendjes mee
naar de baan. Ze rennen mee of gaan
zelf op een racerunner. En zo hebben
ze samen veel plezier!

De commissie Racerunnen
• Maarten Verschuren, trainer en ouder van een van de racerunners
• Leon Valk en Rogier Pengel, beiden trainer
• Carine van de Laar, fysiotherapeute bij de kinderrevalidatie van de
Maartenskliniek en atleet bij Cifla
woont in Brakkenstein
• Theo Terhaard, trainer en coördinator van het racerunnen bij Cifla
woont in Brakkenstein.
Theo Terhaard
atletiekvereniging Cifla
Voor verdere informatie:
racerunning@cifla.nl
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Markànt
Talenkursussen
Frans, Engels & Nederlands
Kursus van 16 lessen (24 uren)
Kursus van10 Dagen (30 uren)
Kursus van 1 Week (28 uren)

Gesprekskursus Duits - Inburgeringskursus - Bijlessen

Tel: 06 - 30 36 53 68

Oude Molenweg 137
6533 WH N megen

Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen

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

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl
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Stip in jouw wijk
Bij de Stip kun je terecht voor informatie, advies en ontmoeting in de
wijk. In de Stip kun je allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld over wonen, inkomen, formulieren, zorg en
opvoeding. En je kunt er informatie krijgen over de wijk. Je kunt er
komen met ideeën voor de buurt en
vrijwilligerswerk. Heb je hulp nodig
of wil je iemand anders helpen? Heb
je vragen over zorg voor jezelf, een
familielid of buur? De Stip kan je
verder helpen, bijvoorbeeld door je
in contact te brengen met het Sociaal
Wijkteam of een andere gespecialiseerde organisatie.

gen. Dit kan gemakkelijk via de website van BSR: www.bsr.nl. Bij de Stip
kunnen we je hier ook bij helpen.

We zitten alweer in 2019…
Per 1 januari 2019 zijn er best wel wat
regels veranderd. Dit kan gevolgen
hebben bijvoorbeeld voor jouw inkomen, toeslagen en/of heffingen. Zo is
de zorgverzekering ook op een aantal
punten veranderd. Heb je vragen hierover of wil je hulp bij het aanvragen
van een toeslag of regeling kom dan
langs bij de Stip. Maar ook voor hulp
bij betalingen en financiële problemen
kun je gerust bij ons terecht.

Belastingaangifte
Vanaf maart 2019 kunnen de meeste
mensen hun jaarlijkse belastingaangifte doen. De belastingdienst heeft de
meeste gegevens al vooraf ingevuld,
waardoor het makkelijker is geworden
om zelf de aangifte in te dienen. Voor
mensen die hierbij extra hulp nodig
hebben houden wij op de Stip Zuid
elke woensdag het belastingspreekuur.
Dit gaat uitsluitend op afspraak. Kom
langs of neem contact met ons op voor
het maken van een afspraak.

Meedoen-regeling
Nijmegenaren met een laag inkomen
kunnen in de meeste gevallen gebruik
maken van meerdere regelingen van
de gemeente. Een ervan is de Meedoen-regeling. Met de Meedoen-regeling kunnen mensen een cursus of activiteit doen. Bijvoorbeeld zwemmen,
zangles, yoga, taalles, naar het theater
en zo meer. Voor meer informatie en
het aanmelden kun je terecht op de
website van gemeente Nijmegen (zoek
op Meedoen-regeling) of langskomen
bij de Stip.

Schulden, en wat dan?
Kun je aan het eind van de maand je
boodschappen niet meer pinnen? Lig
je wakker van rekeningen die betaald
moeten worden? Voorkom dat geldproblemen zich opstapelen. Blijf er
niet mee rondlopen!
Loop daarom vandaag nog binnen bij
de Stip in je wijk en we maken een afspraak bij een financieel expert. Samen
bespreek je wat er mogelijk is om je
financiën weer op orde te krijgen en te
houden. Vaak is er meer mogelijk dan
je denkt.

BSR
In deze periode vallen de nota’s van
Belastingsamenwerking Rivierenland
(BSR) in de bus. Voor wie een laag inkomen heeft bestaat de mogelijkheid
om hiervoor kwijtschelding aan te vra-

5 jaar Stip (Zuid)
In februari 2014 opende Stip haar eerste locatie in Hatert. Inmiddels zijn er
tien Stips in heel Nijmegen. Stip Zuid
heeft door die jaren heen duizenden
bezoekers gehad. Het team doet dit vol
overgave. Om bij dit heugelijke feit stil
te staan hebben we dit op 4 februari jl.
gevierd in het Wijkcentrum Hatert.
Alle wijkbewoners waren welkom en
konden genieten van een stukje heerlijk gebak. Op naar de volgende 5 jaar.
Praktische informatie
Stip Zuid is er voor bewoners van de
wijken: Hatert, Hatertse Hei, Grootstal
en Brakkenstein. De Stip is gevestigd
in Hart van Hatert. Adres: Couwenbergstraat 14, Nijmegen.
We zijn open op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag van 09:30 tot
13:30 uur.
Hoe kun je ons bereiken
• E-mail: zuid@stipnijmegen.nl
• Website: www.stipnijmegen.nl
• Je kan de Stip ook bellen. Van
maandag tot en met vrijdag van
9:30 tot 12:30 uur zijn we bereikbaar op 024-3502000
• Facebook: Stip Zuid
Een kop koffie of thee staat altijd klaar!

Lijkt het je leuk om andere mensen te helpen en zelf veel te leren, dan
kan Stip wat voor je beteekenen. We hebben een heel leuk en divers team.
Reageer dan vandaag nog via het formulier op de website of kom langs.
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Kanunnik van
Mulicomstraat

mijn straat

Wat zie je als je de straat inloopt?
Vanuit de Kanunnik van Osstraat zie
ik aan de rechterkant drie blokken van
respectievelijk tien, elf en nog eens
elf woningen. Huisnummers 2 tot en
met 64. Tussen de blokken liggen de
ingangen van de Deken Heijdenstraat,
de Deken de Raetstraat en de Kanunnik van Kekenstraat. Aan het einde
zie je rechts een rij appartementen
van Brackehove. De ingang van deze
appartementen ligt aan de Kanunnik
van Kekenstraat. Aan deze kant van
de weg tel ik elf lantaarnpalen en tien
bomen. Eén boom-vak is leeg en één
boom-vak is voorzien van een grappig
groen hekje. Eén van de bomen is een
jonkie, de rest staat er al langer. Het
zijn Esdoorns. Ik loop door tot aan de
Kanunnik Mijllinckstraat met aan de
overkant speeltuin Brackefort. Aan
de andere kant passeer ik eerst eetcafé BUUR en daarna drie rijen huizen
van zes woningen, huisnummers 35 tot
1, onderbroken door de ingang van de
Deken Hensburchstraat, de Deken de

Weet jullie wie van Mulicom was?
Ja, een kanunnik. In de straatnamengids van Rob Essers lezen we dat
Wolter(us) van Mulicom is geboren in
1505. Hij is priester, kanunnik en provisor van de St. Stevenskerk en geeft
les aan de Latijnse School te Nijmegen.

Hoe lang woon je hier al?
Jolanda was in verwachting van de
jongste toen ze hier kwam wonen,
dat is ongeveer 31 jaar geleden, sinds
1988 ongeveer. Daarvoor woonde ze
in de Deken de Lanckstraat. Ze kent
de buurt dus goed. Ook Marieke was
in verwachting, van Omar, toen ze hier
kwam wonen, in mei 7 jaar geleden.
Waar ben je geboren?
Jolanda is geboren in de Heidebloemstraat. Marieke in de Pater Brugmanstraat, Tim in het Radboud ziekenhuis en Omar hier in de Kanunnik van
Mulicomstraat.

Tim en Omar als
wijkhelden

Wat was er vroeger?
We bekijken samen het kaartje uit
“Brakkenstein in oude ansichten”. We
zien op de plaats van de straat lege velden. Dit was ook nog zo op een luchtfoto uit 1949. De huizen zijn in het begin van de jaren zestig gebouwd.

Sint Annastraat

g
Driehuizerwe

Het gesprek over de straat voer ik met
Marieke van Halen en haar buurvrouw
Jolanda Engelen-Derksen. Ze wonen
op nr. 31 en 33. In de kamer zijn tijdens
het interview Tim en Omar aanwezig.
Jolanda is getrouwd met Harry Engelen en ze hebben twee zonen, Maikel
van 32 en Erik van 30, maar die zijn al
uit huis. Jolanda zegt: “Ik weet niet of
ze het leuk vinden dat ik hun leeftijd
verklap.” Marieke woont samen met
Bas Simons en ze hebben twee zonen
Tim van 8 en Omar van 6.

eg
sw
ara

Houtlaan

Heyendaalseweg

Lanckstraat en de Deken Gruenwaltstraat. Aan deze kant van de straat zie
je verschillende parkeervakken en acht
bomen. De straat maakt een brede indruk. De huizen zien er fris uit en de
daken zijn nieuw.

lm
D’A

Heemraads
traat

weg
Scheidings

Hebben jullie foto’s van de straat?
Dat hebben ze niet. In het archief zijn
drie foto’s te zien, waarvan eentje uit
1961 van bejaardenwoninkjes. “Jammer dat die zijn verdwenen”, zegt
Jolanda, “daar ging ik vroeger als kind
helpen, een heitje voor een kartweitje,
boodschappen doen. Daar woonden
ook Gekke Gerrit en Oele Boele. Daar
wilden wij natuurlijk meer van weten.
Gekke Gerrit maakte van die apengeluiden, oehoeoehoe, en stal als de raven. In zijn tuin stonden beelden die
hij overal vandaan haalde, ook van
de begraafplaats. Hij droeg een leren
hoed. Oele Boele was een oude vrouw
van een jaar of 80 die ook heel raar
deed, als kinderen waren we daar bang
voor”.
Ik laat enkele lijsten met namen zien
uit 1963. Jolanda kent nog verschillende namen, ook namen van mensen die
nu nog in de straat wonen, Eras en Follong bijvoorbeeld.
Wat vind je het leukste van de straat?
Tim en Omar hoeven daar niet over
na te denken. Ze vinden het een leuke
straat omdat ze er lekker kunnen spelen met hun vriendjes. Ze vertellen dat
er vorig jaar een auto tegen een boom
en een lantarenpaal was beland en gewoon was doorgereden. Dat vinden we
allemaal een spannend verhaal.
Jolanda en Marieke vinden het ook
gezellig in hun blokje. Vroeger kende
je iedereen, maar toen waren de kin-
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deren klein en, vulde Marieke aan,
was je ook afhankelijker van elkaar
misschien. Omar zei laatst tegen zijn
moeder: “Later wil ik naast je wonen”.
“Ja” zei ik (HS), maar dan moet Jolanda eruit”. “Of”, zegt Marieke, “samen
in het huis”. Jolanda zegt: “Ik wil hier
niet meer weg, het is hier geweldig
wonen. Mijn huis is helemaal door
mijn handige Harry opgeknapt”.
Waar erger je je aan in deze straat?
Aan de gaten in het wegdek, aan de
ongelijke stoepen. Natuurlijk nog
verergerd door het vele vrachtverkeer
tijdens het opknappen van de woningen: groot onderhoud; nieuwe daken,
betere isolatie, nieuwe sloten enz. Ook
het groenonderhoud was vroeger veel
beter, er werd regelmatig gemaaid. En
de gemeente strooit niet meer. En de
mensen maken hun stoepjes niet meer
schoon. Zo te lezen is er heel wat te klagen, maar er is nog meer om tevreden
over te zijn. De gemeente kijkt meer
naar het algemeen beeld, stel ik, als je
klachten hebt moet je het zelf melden.
Op sommige punten staan zoutbakken,
zou dat niet in iedere straat zo moeten
zijn? Wij vinden van wel.
Zijn er straat/buurtactiviteiten?
Die zijn er niet. Marieke oppert om
eens met de straat naar BUUR te gaan.
Tim en Omar zijn erkend wijkhelden. Ze leggen het uit: “Dan ga je met
een knijper, afvalzak, een hesje, een
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draagring de straat op om zwerfafval te
verzamelen”. Ik vraag of dat moeilijk
is. “Ja, soms wel, als het bijvoorbeeld
bij Buur in de struiken ligt, dan kun je
er bijna niet bij”. Marieke: “Ze komen
na zo’n inzameling niet alleen met
afval thuis maar ook met zakken vol
snoep, dat ze van de bewoners krijgen.
Zet maar een oproep in het wijkblad
om meer wijkhelden te vinden. Ja, we
hebben het goed in ons blokje, we helpen elkaar waar nodig. Ook toen ongeveer drie jaar geleden Mariekes andere buurvrouw (inmiddels overleden)
Jenny van der Lee viel. We hebben
toen met Jolanda’s andere buurvrouw
een aantal weken voor haar gezorgd:
‘s ochtends kopje koffie zetten met
ontbijt, koken en soms ’s nachts als ze
hulp nodig had”. “Mooi”, zeg ik.

Wat zijn jullie hobby’s?
Jolanda past graag op haar kleindochter en houdt van legpuzzels maken.
Dat kan inmiddels ook op de computer. Ze houdt ook van lezen en shoppen
met vriendinnen. Marieke zit op Yoga,
Tai Chi, fotografeert graag en heeft
een moestuin bij broeder Alex. Omar
doet graag spelletjes op de tablet en
Tim maakt dingen van oude materialen
(soort recyclen).
Na zo’n anderhalf uur heb ik vier kantjes vol gepend en dan meldt zich ook
nog Momo, de poes van 18 jaar die er
nog lang niet zo oud uitziet.
Tekst: Henk Sikking
Fotografie: Marieke van Halen

Marieke van Halen en buurvrouw Laura
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Zienswijze

Voor aspirine
naar de opticien

Fysiotherapie
Brakkenstein
- Manuele Fysiotherapie
Marsman
- Sportfysiotherapie
- Fysio fitness training
- C.O.P.D. Training
- Claudicatio Intermittens
e-mail:
info@fysiotherapiebrakkenstein.nl
website:
www.fysiotherapiebrakkenstein.nl

Kanunnik Boenenstraat 8
6525 WJ Nijmegen
tel: 024-355 98 94
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
07.30 – 18.30 uur
Zaterdag: Op afspraak

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.
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.

U bent van
harte welkom!

Van den Bergh
opticiens - audiciens
Hatertseweg 825, Nijmegen
024 350 2814
opticienvandenbergh.nl
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Brakkenstein vol talent
Het is een van de mooiste vergezichten die de filosofie ons kan voorhouden: dat de mens vol is van ongekende
mogelijkheden. Vol van potentieel, dat
gekend, ontwikkeld en ontdekt mag
worden. Ja, ikzelf hou wel van die positiviteit, van dat blinde vertrouwen in
de kracht van ‘talent’. Toevallig weet
ik bijvoorbeeld dat er in de wijken en
buurten van Nijmegen een beweging
gaande is die luistert naar de naam ‘Ieder talent telt’: een beweging die erop
gericht is om te werken aan de talentontwikkeling van kinderen en jongeren in Nijmegen.
Om die ontwikkeling van talenten
op gang te kunnen brengen wordt er
bijvoorbeeld gewerkt met iets wat
‘broedplaatsen’ worden genoemd. Ook
al zo’n mooi woord. Het roept bij mij
de associaties op van ‘nestjes’, van
dierlijke warmte, van knusheid. Van
hechting, bloei en creativiteit. Deze
‘broedplaatsen’ hebben een aantal kenmerken, waaronder het vertrekpunt (de
leer- en leefwereld van de kinderen),
samenwerking (verschillende partijen
kunnen van elkaar leren en doen dat op
een positieve manier) en experimenteren (verschillende samenwerkingen
worden uitgeprobeerd). Leren - van elkaar, door te doen - staat centraal.
Natuurlijk denk ik bij zo’n omschrijving ook al snel aan een grotere plek,
die minder omkaderd is dan een fysieke locatie in Brakkenstein als BUUR,

of De Veste of Boszicht. Ook iets ‘abstracts’ als de wijk of buurt zelf vormt
volgens mij een ‘broedplaats’. Want
juist de straten waar de kinderen op
weg naar school of naar huis fietsen, de
buurt waar jongeren opgroeien op weg
naar volwassenheid: ook dat vormt een
vertrekpunt voor kinderen. De wijk is
een verscholen, maar fundamenteel,
onderdeel van de leefwereld van kinderen. Brakkenstein is dus ook een
plek waar talent tot ontwikkeling kan
komen.
Kijkend naar het woord ‘talent’ is het
interessant dat het woord daarbij zelf
ook een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Vanuit de Griekse klassieke
betekenis (van ‘talenton’, dat ‘gewicht’ of ‘afgewogen betaalmiddel’
betekende) was talent eigenlijk een
gewichtseenheid. Via het Latijn is het
Griekse woord vervolgens in de volkstaal terecht gekomen, met name via
de - relatief - bekende Bijbelse parabel in Mattheüs 25. Daarin wordt verteld over een heer die zijn knechten
verschillende hoeveelheden ‘talenten’
toevertrouwt als hij op reis gaat. De
gelijkenis vertelt hoe de slaven die het
bedrag, wanneer de heer terugkomt,
vermeerderd hebben, worden geprezen. De slaaf die in de parabel zijn ‘talent’ alleen maar goed bewaard heeft
en ergens ongebruikt heeft begraven,
wordt gestraft.

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

Het is in die laatste uitleg waarin het
talent zijn hedendaagse betekenis heeft
gekregen. Van het klassieke talent waarbij je hard moest werken om ermee beloond te worden: talent als valuta, als ruil- en betaalmiddel, Naar het
talent als iets dat je geschonken werd,
maar dat je ook verplicht bent te gebruiken: talent als gift - als ‘gave’.
Wat ik dan vooral interessant vind aan
een project als ‘Ieder talent telt’ is dat
het nog een derde factor in zich meeneemt. Het gaat niet alleen om de ontwikkeling van talenten bij kinderen,
talent voor een vak. Het draait niet alleen om de gedachte dat het zonde is
om talent dat er is, niet te benutten. Het
draait bij dit project óók om het creëren van een sociale omgeving die het
mogelijk maakt dat talenten tot bloei
kunnen komen. De focus ligt erop de
omgeving, die talentontwikkeling mogelijk kan maken, er actief bij te betrekken.
Daarmee komen we dan - wat mij
betreft - toch ook weer terecht bij de
wijk. Brakkenstein als broedplaats.
Brakkenstein als het brede nest, waar
kinderen tot ontwikkeling kunnen en
mogen komen. De vraag aan iedere
wijkbewoner in deze buurt is vervolgens: welk talent van jou ben jij bereid
om in te zetten, om de kinderen van de
wijk tot volle bloei te laten komen?
Rogier Teerenstra
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Jeannes
Levenswerk

Jeanne Melchers
op de Canadese
Begraafplaats op de
Zevenheuvelenweg
Naar betekenisvolle mensen hoef je niet lang te zoeken. We spreken in dit geval over de Brakkensteinse Jeanne
Melchers. Als ik haar bezoek is ze net terug van een druk weekend in de Ardennen. Heldere ogen kijken me gemoedelijk aan. Het is een zo op het oog onopvallende vrouw met krachtige kwaliteiten. Dat zal snel blijken. Ze loodst me
naar de keuken voor een kopje thee. Jeanne was in de Ardennen toeschouwer van de jaarlijkse herdenkingsmars
van de 82e Airborne Divisie. En dat is precies de divisie die op 17 september 1944 in Groesbeek aan hun parachutes
neerdaalde om ons land van de Duitse bezettingsmacht te bevrijden. In de loop der decennia is die strijdmacht haar
troetelkind geworden. De sterke punten van haar vrijwilligerswerkzaamheden: de veteranen uit de oorlog en hun
familie begroeten, begeleiden en voorlichten. En vooral: zorgen dat we hen niet vergeten. Daarom was ze betrokken
bij de oprichting van het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek.
Biechtmoeder
Jeanne verduidelijkt hoe ze als kind
in die rol is gegroeid. Haar vader zat
tijdens de oorlog in het verzet. Ze
maakte de reünies mee met zijn verzetskameraden en als vijftienjarige gaf
ze op haar middelbare school al een
spreekbeurt over het bombardement
dat de binnenstad van Nijmegen platlegde. ‘Dat was afgelopen februari 75
jaar geleden’, merkt ze op. ‘Ik rolde er
heel geleidelijk in. Mijn kennis over
de oorlogshandelingen rond Nijmegen,
mijn bewondering en waardering voor
de jongens die ons bevrijdden groeide.’ Jeannes eerste grote herdenking
was in 1969, vijfentwintig jaar na de
luchtlanding bij de verwelkoming van

de Amerikanen in Groesbeek. In de jaren daarna organiseerde ze, aangesloten bij Stichting Groesbeek Airborne
Vrienden, de bezoeken van de veteranen die de plekjes opzochten waar ze,
soms nog maar net achttien jaar, hadden gevochten.
‘In de eerste uren van hun bezoek hoorde ik’, verhaalt Jeanne, ‘vooral nostalgische verhalen over de kwajongensstreken en hun overlevingsstrategieën.’
Als jonge griet trok ze met hen op, begeleidde hen naar de plekken waar hun
artillerie had gestaan en de kameraden
door vijandig vuur waren gesneuveld.
‘Maar ’s avonds, na een borrel, veranderde de sfeer. Dan kwamen de verha-
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len los over hun strijd in Afrika, de landing op Sicilië, hun dropping tijdens
Market Garden in Groesbeek. Ook de
gruwelverhalen over gevallen kameraden die ze moesten achterlaten. De
blinde woede waar ze heel hun leven
last van hielden. Ik werd een soort van
biechtmoeder.’ ‘Dat waren geen fijne
momenten’, vindt Jeanne, ‘want er
zaten geweldig trauma’s in hun hoofden’. Ze vergelijkt het met Warchild,
kinderen die de oorlog meemaakten: Je
kunt een kind uit de oorlog halen, maar
geen oorlog uit een kind.

en alert te zijn op informatie zodat ze
bewuste keuzes maken´. Ze toont zich
gelukkig met de toenemende belangstelling voor de herdenkingen. Acht
februari 1945 was de startdatum van
de operatie Veritable. Daarbij vielen
veel slachtoffers: 90.000 Duitsers en
60.000 geallieerden. Daar werd eerder
geen aandacht aanbesteed, terwijl het
dé doorbraak aan het westelijk front
was. Nu zien we hiervoor een toenemende publieke belangstelling.
Het is na al die verhalen duidelijk. Dit
is Jeannes levenswerk.

75 jaar eerbetoon aan de bevrijders:
1944 – 2019
Tijdens haar werk voor het Bevrijdingsmuseum werd het Jeanne steeds
duidelijker dat iedereen alles weet
over de oorlogshandelingen rond Oosterbeek en Arnhem. Het strijdtoneel
bij Groesbeek krijgt weinig aandacht.
‘Natuurlijk was de slag om de Rijnbrug, de John Frostbrug, spectaculair.
Die aandacht is vergroot door de film
A Bridge too far. Maar de operaties
Market Garden en Veritable rond Nijmegen waren vele malen omvangrijker
en complexer. Er was hier een troepenmacht van 500.000 man verzameld om
het Derde Rijk de laatste stoot toe te
brengen. Deze acties zijn ten onrechte
ongemerkt en onderbelicht´.
Dat blijkt volgens Jeanne ook uit de
talloze militaire begraafplaatsen. De
feiten rollen zonder haperen uit haar
mond: de Canadese begraafplaats op
de Zevenheuvelenweg (2617 graven),
het op een na grootste kerkhof met
Britten, Canadezen, Tsjechen en Polen
(7647) is bij Gennep in het Reichswald.
En zo gaat ze door terwijl ik mijn thee
roer met een lepeltje met het opschrift
‘Veertig jaar Market Garden’.

Hoe kijkt de buitenwereld daartegen
aan?
‘Ach, ik hoef niet zo in de belangstelling te staan’, meldt ze. Dan, met enige
terughoudendheid, informeert ze me
over een onverwacht bezoek in 2017.
De Britse militaire-attaché stond aan
de deur van de Brakkensteinse. Of ze
een erkenning wilde accepteren voor
het jarenlang begeleiden van de Britse
families die het soldatengraf van hun
familielid bezochten? Op de Haagse
residentie ontving Jeanne uit handen
van de Britse ambassadeur Sir Geoffrey Adams een koninklijke onderscheiding, British Empire Medal.
Bij het ceremonieel eerbetoon werd ze
omschreven als een deskundig gids die
de bezoekers opving en begeleidde om
het graf van de
gesneuvelden te
bezoeken. Door
haar kennis en
vooronderzoek
begeleidt Jeanne
feilloos de veteranen door het
voormalige oorlogsgebied.
In
geval van medische problemen
regelt zij hun opvang en eventuele nazorg bij haar
thuis. ‘Jeanne is
een warmhartig
en genereus persoon die zelden
haar eigen wensen laat preva-

Jongeren bewust maken
Oud-docente Jeanne pendelt op en neer
naar haar boekenkast die tot de nok toe
is gevuld met publicaties over alle aspecten van de oorlog. `Het ergste vind
ik´, zegt ze, ‘dat de Duitse jeugd werd
geïndoctrineerd in de Hitlerjugend. In
mijn voorlichting aan jongeren probeer ik ze kritisch te laten nadenken

leren boven die van een ander. Deze
koninklijke onderscheiding is dan ook
dubbel en dwars verdiend’, aldus de
Britse ambassadeur. En dan blijkt weer
eens: een bijzondere mens kan zomaar
om de hoek wonen.
Renie Hesseling
Foto’s Hans Ronhaar
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APOTHEEK

Wilhelmina Brakkenstein

Vrijwel alles direct uit
voorraad leverbaar
Samenwerking met alle
huisartsen in de omgeving
Wij bieden zowel
baxterrollen als weekdozen

GRATIS
BEZORGING IN
HEEL NIJMEGEN
ÉN OMGEVING
DEZELFDE DAG

GEEN WACHTTIJDEN
U vindt ons op de
vertrouwde plek naast de

Apotheek Wilhemina Brakkenstein
Kanunnik Myllinckstraat 5
6525 WS Nijmegen

Tel.: 024-3553062
info@apotheekwilhelmina.nl
ma-vrij: 8:30-17:30 uur
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Carnaval
Vier je in het Knippenstekkie
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Jeugdkabinet terug bij de Platte Knip

Voor het eerst sinds 30 jaar heeft de Platte Knip weer een Jeugdkabinet. De
laatste jeugdprins was Wilfred Jansen, thans voorzitter van het Nijmeegs
Carnaval. Nu is meteen gekozen voor een duo: een prins en een prinses:
Timo en Suus, beiden 11 jaar. De appel valt niet ver van de boom: Timo is
de zoon van Wilco Willemse (prins Wilco den Eerste in 2018) en Suus is de
dochter van Sjoerd van den Broek (prins Sjoerd den Eerste in 2004).

Kort na het Carnaval volgt er een ontwapenend gesprek bij Suus thuis aan
de Buurmansweg, waarbij ik ervoor
moet waken de twee soufflerende vaders niet al te veel aan het woord te laten. Die lijken nog enthousiaster over
het jeugdkabinet dan hun kinderen.
Timo en Suus, vertel eens, hoe zijn
jullie nou prins en prinses geworden?
Suus: “We konden ons aanmelden als
leerlingen van groep 8 van Basisschool
Brakkenstein. Vijf meisjes hadden zich
aangemeld. Toen hebben we geloot
wie er prinses zou worden. De loting
werd gedaan bij de scouting en ik ben
het geworden.”
Timo: “Ik werd het zonder loting want
ik was de enige jongen die zich had
aangemeld.”
Dus Suus, jij had geluk en de andere
meisjes gewoon pech?
Suus: Ja, eigenlijk wel, maar de andere meisjes kwamen ook allemaal in het
Jeugdkabinet. Doris en Lisa werden nu
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hofdame en Anouk en Lidewij werden
onze pages.”
En waarom hebben jullie je opgegeven?
Timo: “Het leek me wel leuk omdat
mijn vader ook altijd Carnaval viert en
ook prins is geweest.”
Suus: “Bij mij was dat ook zo, mijn
vader was ook al een prins en zei dat
het leuk was om te doen.”
Sjoerd: “We vragen de ouders van de
kinderen die in het kabinet zitting nemen om ook wat ondersteunende taken
op zich te nemen. De kinderen moeten regelmatig vervoerd worden en er
worden natuurlijk kleren gemaakt, die
kosten ook iets.”
Wat moest je allemaal doen? Hoefde
je niet de hele dag samen op de troon
te zitten?
Suus: “Ha, ha, nee, we hadden het best
wel druk. De zaterdag voor het Carnaval begon waren we al op het Prinsentreffen.”
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Vader Wilco: “Het Prinsentreffen
gaat uit van de Gelderlander, daarvan
staan ook foto’s op hun website en in
de Gelderlander zelf. Dan komen alle
prinsen, het waren er maar liefst 161,
uit het verspreidingsgebied van de
Gelderlander bij elkaar in de VASEM
(oude Honig fabriek aan de Waal).”
Suus: “We hadden ook een eigen proclamatie. We hebben toen elf woordjes
op bord geschreven en er elf zinnen
van gemaakt. We hebben ook een eigen motto bedacht: “Het jeugdkabinet
is hier, met Carnaval heb je plezier!”
Timo: “De zondag voor het Carnaval
bezochten we de ouderen in Boszicht.
Prinses Anita was er ook en dat vonden de mensen erg leuk, we hebben
toen veel gelachen. We hebben toen
onderscheidingen uitgereikt, maar deden daarna pas het woordje.”
Suus: “Dat had andersom gemoeten
natuurlijk en ik begon ook aan de verkeerde kant met het uitreiken van de
onderscheidingen.”
Op 13 februari werden de Prins en
Prinses op het podium in de hal van

de basisschool Brakkenstein bekend
gemaakt, in aanwezigheid van de leerlingen van groep 6, 7 en 8. Er was een
echte show van gemaakt. Terwijl het
hele Jeugdkabinet, dus Timo, Suus, Lidewij, Anouk, Lisa en Doris, verscholen zat in een grote tent, werd de spanning langzaam opgebouwd. De vaders
Wilco en Sjoerd vertelden als senatoren van de Platte Knip de leerlingen
de geschiedenis van het Carnaval en
er werden filmpjes vertoond. Daarna
werd langzaam onthuld wie de prins,
prinses, pages en hofdames waren.
Suus: “Toen de kinderen na de onthulling zagen hoe mooi we eruitzagen,
zeiden ze dat ze ook wel mee hadden
willen doen.”
Vader Wilco: “Oma Hoogveld en haar
dochter Marian Michiels en schoondochter Corrie Hoogveld hadden die
mooie kleren in een paar dagen gemaakt, best wel knap. Op vrijdag 8
februari hadden ze de stof gekregen en
de dinsdag erop hadden ze de kleding
al klaar, en hoe! Overigens ook voor de
basisschool Brakkenstein en de Platte
Knip niets dan lof, ze hebben dit ge-
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heel geweldig ondersteund op alle mogelijke manieren.”
Maar wat hebben jullie nog meer gedaan, prins en prinses?
Timo: “De donderdag voor de Carnaval gingen we samen met het grote
kabinet naar de Paddenstoel, een peuterspeelzaal. Daar hebben we buttons
uitgereikt en de polonaise gelopen.
Daarna gingen we naar BSO de Heiweg aan de Citroenvlinderstraat, omdat daar ook kinderen van ons kabinet
hebben gezeten. Ook daar hebben we
buttons en onderscheidingen uitgereikt.”
Dan moeten jullie best veel buttons en
onderscheidingen hebben gehad. Hoe
kwamen jullie daaraan?
Suus: “De onderscheidingen zijn gemaakt door Sjoerd, mijn vader. De buttons zijn gemaakt door Jochem, de vader van Anouk. Die heeft in zijn eentje
1200 buttons gemaakt.”
Timo: “En hij heeft ook nog voor 1000
stickers gezorgd!”
Vrijdags begon dus het echte Carnaval.
‘s Morgens om 07.45 uur moesten ze

Wijkblad Brakkenstein
al bij elkaar komen in verband met het
Carnaval op de basisschool. Dat duurde van 08.15 tot 13.45 uur.
Suus: “We kregen toen de sleutel van
de school en hadden zo overal toegang.
In de hele school was het feest, in elk
lokaal was wel iets te doen. Overal
hingen foto’s van ons. We traden op,
deden dansjes en reikten een onderscheiding uit aan de juffrouw. ‘s Middags gingen de leerlingen van groep
3 t/m 8 naar het Roomsch Leven, dat
feest duurde tot 13.45 uur. Wij zijn om
18.00 uur weer bij elkaar gekomen en
zijn toen naar Oma Mack gegaan, die
in Huize Joachim & Anna zit.”
Timo:” Om 19.00 uur waren we bij de
Scouting en hebben we onderscheidingen uitgereikt aan de stafleden van de
Verkenners en was er een klein feestje
met polonaises en chips. We hebben
toen ook even lekker zitten chillen
(chillen = hangen, zitten en kletsen
red.). Daarna gingen we naar de 55+
avond in het Roomsch Leven tot 21.00
uur. Ook daar heb ik een woordje gezegd en onderscheidingen uitgereikt.
We hebben ook bloemen gegeven aan
de kleermaaksters! Daarna waren we

erg moe en gingen we naar huis, want
zaterdag werden we weer vroeg verwacht.”
Zo te horen hadden jullie er al een
flinke bult werk opzitten en het carnaval moest eigenlijk nog beginnen,
of niet?
Timo: “Best wel. Zaterdagmorgen
verzamelden we ons bij hofdame Doris thuis en gingen we om 11 uur de
Carnavalswagen bekijken.”
Sjoerd: “We mochten hiervoor het
onderstel gebruiken van de auto-ambulance van autohandel Verstraaten
uit de Houtlaan. We hebben elementen
gemaakt, die we elk jaar opnieuw kunnen gebruiken, dus de wagen is weer
vrij snel opgebouwd. De zoon van
Verstraaten is zaterdag en zondag onze
chauffeur, dat is geweldig natuurlijk.”
Suus: “Om 14.15 uur waren bij Buur.
De boel was daar leuk versierd, er was
muziek en er stond een tapje. Daar begon de optocht om 15.00 uur na het
startschot met confettikanonnen. Toen
stond het Jeugdkabinet op de Carnavalswagen samen met het grote Kabinet van Prinses Anita.”
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Timo: “Vorig jaar stond ik ook al op
de wagen omdat ik familie was van de
Prins. Na de optocht gingen we naar
het Roomsch Leven om weer onderscheidingen uit te reiken.”
Was dat nou leuk om zo op die wagen
te staan?
Suus: “Dat strooien met snoep was erg
leuk. In twee dagen hebben we wel 60
kilo snoep uitgedeeld! Ook hadden we
een goed uitzicht op iedereen langs de
weg. Maar ik kon nu niet naar de kinderen toelopen om ze een handje te geven, dat vond ik wel jammer.”
En na de optocht, wat gingen jullie
toen doen?
Timo: “Toen gingen we weer naar het
Roomsch Leven om onderscheidingen
uit te reiken.”
En toen kwam zondag!
Suus: “Toen was er de optocht in de
stad. Dat vond ik ook wel leuk. Wel
jammer, dat het regende, want daardoor was er maar weinig publiek langs
de route. Toen de optocht was afgelopen gingen we om 15.30 uur naar
McDonalds.”
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En wat deden jullie maandag?
Timo: “Toen gingen we op ziekenbezoek en bezochten we opa’s en oma’s
en onze juf Pia. We brachten ze een
jeugdig fruitmandje met een paar appeltjes, een peertje en koekjes. De
kinderen van het Jeugdkabinet mochten zelf aangeven bij wie ze op bezoek
wilden gaan.” Suus: “En ’s middags
om 13.30 uur begon de drukbezochte
kindermiddag in het Roomsch Leven
alweer. Toen kwamen Prins Luc van
Knotsenburg op bezoek en de Prins
van Lent. Er werden ook volop spelletjes gedaan.”
Timo: “Dinsdagmiddag was ook weer
voor de kinderen. Dan is het minder
druk en wordt er vooral veel gehost.
Die middag werd afgesloten met de
“ontluistering”. Dan moet je al je attributen weer afleggen: de steek, het stafje, de mantel der liefde, het kroontje en
het tasje. En dan wordt er teruggekeken op de “regeerperiode”. Op onze ervaringen, de leuke dingen en natuurlijk
ook de bloopers.”
Vader Wilco: “Het huidige Jeugdkabinet gaat nu de Boerenploeg nieuw
leven inblazen. Ze kregen allemaal een
boerenkiel met als opdruk CV de Platte
Knip. Volgend jaar gaan zij het nieuwe

kabinet ondersteunen en helpen op de
kindermiddagen.”
Suus: “Woensdag gingen we helpen
bij het opruimen van de zaal. Daarna
gingen we naar oma en daarna naar
de Muts waar het haringhappen bezig
was. Daarna gingen we samen uit eten
bij het pannenkoekenhuis Olleke Bolleke.”
Als jullie nou terugkijken op jullie
regeerperiode, hoe kijk je er dan tegenaan?
Timo:” Ik vond het allemaal erg leuk
om te doen en heb er best wel veel van
geleerd.”
Suus:” Ik had niet gedacht dat het zo
leuk zou zijn!”
Eén ding is me inmiddels wel duidelijk. Met zo’n enthousiast Jeugdkabinet zit het Carnaval in Brakkenstein
aardig in de lift en heeft het een mooie
toekomst voor zich!
Tino Adolfs
Foto’s: Hans Ronhaar en Wilco Willemsen
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Gaico Willemsen
en Henk Janssen

Wij regelen het graag voor u

Wijkblad Brakkenstein

Oude Molenweg 82, Nijmegen

t 024 377 79 35 | 024 355 01 89

(liggende in het verlengde van de Houtlaan,

www.willemsen-verzekeringen.nl

hoek Van Peltlaan)

Ontspannen bewegen
voor 65 +
Combinatie van Pilates, Feldenkrais en Yoga
In het uitvoeren van rustige bewegingen worden:
•
Bewegingspatronen beter waargenomen
•
Binnen de grenzen van je eigen lichaam
•
Met als doel soepeler en gemakkelijker bewegen
“Binnen je eigen grenzen met aandacht bewegen”
De oefeningen zijn gericht op spierversterkende-lenigheid-en balansoefeningen, met aandacht voor de ademhaling.
Dit alles op muziek uit uw tijd.
Wanneer: dinsdag 17.00-18.00 uur
Waar: Gymzaal Molukkenstraat
Docente: Chiquita Zonneveld
Voor meer informatie bel 024-3236479
De eerste 2 lessen zijn gratis!

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

Hier had uw advertentie kunnen staan !!!!!
Interesse ?
Neem dan contact op met Tino Adolfs
tino.adolfs@gmail.com
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Dos Olifant in Kunstmagazijn; mis het niet!
-Opening expositie zaterdag 18 mei, 16.00 – 18.00 uurIn het voorjaar van 2015 plaatst de wijkraad
van Brakkenstein een oproep: wie wil er mee
werken aan het oprichten van een nieuw wijkblad? Verschillende reacties volgen. Een half
jaar later is er een enthousiast team compleet,
waarmee er hard is gewerkt aan de eerste uitgave van het nieuwe blad, dat begin januari 2016
verschijnt.
Parallel aan deze ontwikkeling gebeurt er
nog iets nieuws in Brakkenstein: de nieuwe
kunstuitleen en galerie Kunstmagazijn opent in
januari van datzelfde jaar haar deuren midden
in de woonwijk, pal tussen de bewoners en de
winkeliers.
Terwijl deze ontwikkelingen plaatsvinden,
meldt zich een anonieme wijkbewoner bij de
redactie van het wijkblad. Dos Olifant, een
anonieme wijkbewoner uit Brakkenstein, raakt
gefascineerd door de kunstwerken waar hij bij
Kunstmagazijn tegen aan loopt. Zou het geen
goed idee zijn om hier iets meer mee toe doen,
voor de buurt?
Wijkblad Brakkenstein en Kunstmagazijn beginnen hierop in samenwerking met Dos Olifant een periodiek terugkerende Kunstrubriek.
Dos Olifant bekijkt voor elke uitgave een werk
dat hem aanspreekt en schrijft hier vervolgens
een gedicht over. Hij maakt zijn eigen interpretatie of indruk van het werk voor de lezers van
het Wijkblad. Verschillende bijzondere interpretaties in uiteenlopende dichtvormen volgen.
Bijzonder aan deze samenwerking is dat Dos
Olifant, die zijn identiteit niet prijsgeeft, door

juist een zeer persoonlijk gedicht te schrijven,
iets over een kunstwerk kan zeggen dat een
hele diverse groep mensen weet aan te spreken.
In de vitrines van Kunstmagazijn weerspiegelen regelmatig gezichten van wijkbewoners,
wiens blikken worden gevangen door een van
de bijzondere exposities of kunstwerken die bij
Kunstmagazijn worden tentoongesteld. Soms
is de drempel om naar binnen te gaan en een
kijkje te nemen, nog te hoog. Natuurlijk hebben niet alle wijkbewoners in Brakkenstein een
speciale band met kunst. Maar door de samenwerking van het Wijkblad, Kunstmagazijn en
Dos Olifant in de vaste Kunstrubriek, weten de
gedichten een nieuw publiek aan te spreken dat
zich ook gaat interesseren voor de beeldende
kunst. Juist omdat Dos Olifant de kunstwerken
niet als connaisseur bekijkt, maar vanuit een
persoonlijke interesse werkt. Hij laat zien hoe
veel meer je ziet, met behulp van interesse en
een frisse blik. Op deze manier weet Dos Olifant een publiek aan een kunstwerk te verbinden, of nodigt hij hen uit hierover na te denken,
zonder dat ze daarvoor veel van kunst hoeven
te weten.
De gedichten van Dos Olifant zijn op deze manier niet alleen een verrijking voor het Wijkblad, ook creëert de Kunstrubriek op deze wijze een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor
iedereen in de wijk Brakkenstein die meer van
kunst wil leren of er juist al een mening over
heeft.
Wijkblad Brakkenstein - Kunstmagazijn

Kunstmagazijn presenteert: Dos Olifant in Kunstmagazijn
Opening: zaterdag 18 mei
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Te bezoeken van 18 mei tot en met 1 juni 2019
Locatie: Kanunnik Mijllinckstraat 1, 6525WS Nijmegen
Openingstijden: woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur

Verbogen tijd ~ Echo’s ~ Voorschouw ~ Wazig Kind ~ Veld vol van verlaten-

bijgang ~ In Kaart Gebracht ~ Verstilde Beweging ~ Zelfportret in mineur

Zonder Titel (blauw) ~ Schijngestalten van Madonna ~

heid ~ Verspringende Klanken ~ Grenzeloze verten ~ Voor-

K
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Tranen glijden sluipen kruipen
langs de wangen van de boom

de huid verwerend traag en loom
het schuurt het vreet
het zinkt weer diep

was het iets dat jij ooit riep
soms valt alles dood en stil

was het wat je hebt verzwegen
langs jouw eigen levenswegen

Druppels water plengen dalen
langs de ogen en kanalen

UN
ST

Bezonken Verwering

van de droefheid en de dromen
zal het ooit nog tot me komen
hoe het zat en wat er speelde

in onze strijd en onze weelde
van de dagen en de nachten

toen we huilden en we lachten

Vragen blijven en verzachten

door de tijd raakt al versleten
de pijn de lach alles vergeten

Dos Olifant, Nijmegen 11 april 2019

Joris Geurts

Joris Geurts (Oss, 1958) woont en werkt in Amsterdam en volgde de opleiding
aan de Academie St. Joost te Breda en de Academie voor Kunst en Industrie
te Enschede. Joris Geurts is vooral bekend om zijn hout- en linodrukken, dikwijls op groot formaat. Hij gebruikt de klassieke grafische techniek op een onconventionele wijze. Zo zet hij zaagsneden in het houtoppervlak en versnijdt
het drukmateriaal om het vervolgens weer tot een nieuwe compositie samen
te voegen. Gedempte kleuren worden transparant over elkaar heen gedrukt en
de toevoeging van schilderkunstige elementen wordt niet geschuwd. Heldere
composities van eenvoudige vormen als (versneden) cirkels, ellipsen of rechthoeken, worden soms gecomplementeerd met herkenbare motieven als een
hand, oor of boom. Met een minimum aan beeldelementen en door optimaal
gebruik te maken van de eigenschappen van de druktechniek weet de kunstenaar op een geraffineerde manier het platte vlak en de illusie van ruimtelijkheid en vorm versus restvorm tegen elkaar uit te spelen. Joris Geurts streeft
in zijn werk een zekere objectiviteit na. De figuratieve elementen moeten volgens hem beschouwd worden als symbolen die de toeschouwer uitnodigen
om in contact te komen met het werk. Zijn werk is o.a. tentoongesteld in Het
Gemeentemuseum in Den Haag, Het Cobra Museum te Amstelveen en het
Stedelijk Museum in Amsterdam. Zijn kunst is opgenomen in collecties van
bedrijven, instellingen en musea, waaronder het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Joris Geurts is
tevens componist. Zo werd zijn compositie Symphony of Sighs in 2012 in het
VPRO-programma Vrije Geluiden vertolkt door Peter Zegveld(zie YouTube).
Voor meer informatie: www.jorisgeurts.com/

Deze rubriek komt tot stand in samenwerking met Kunstmagazijn. Het kunstwerk “Zonder titel Houtsnede 6/55” uit 2002 op de pagina
hiernaast is van Joris Geurts en is te leen of te koop bij Kunstmagazijn en wordt samen met het gedicht “Bezonken verwering” van Dos
Olifant de komende periode in de etalage van Kunstmagazijn tentoongesteld.
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18/05-01/06
Opening zaterdag 18 mei van 16.00 tot 18.00 uur

UITLEEN • GALERIE

Bezoek onze website www.kunstmagazijn.nl en volg ons:

Design:

DE KIJK IN DE WIJK
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Norman Bonink: muziek verenigt

Veel Brakkensteiners weten niet dat
er in onze wijk een beroemde muzikant woont: Norman Bonink, drummer van de landelijk bekende popgroep Bløf, voorheen drummer bij
Frank Boeijen. Op 11 maart jl. had
ik een interview met hem.
Hoe kom je nou in Brakkenstein
terecht?
“Ik ben geboren aan de overkant
van de St. Annastraat, in de Heidevenstraat. Sinds 2000 woonden we in
Nijmegen-Noord, in Oosterhout, maar
dat voelde toch niet echt als Nijmegen.
Nadat onze twee zoons van de middelbare school kwamen hebben we dan
ook ons huis verkocht en zijn we op
zoek gegaan naar een geschikte woonen werkplek. Die was maar moeilijk te
vinden, totdat we er via Google achter
kwamen dat er in Brakkenstein op het
terrein van Vroom een kavel te koop
was. Toen hebben we maar meteen
toegeslagen. In 2013 zijn we onder re-

gie van een architect gaan bouwen. Ik
zelf was actief betrokken bij de bouw.
Onder het huis zit nu een geluidsdichte
studio en een atelier voor mijn vrouw
Ingrid die graag schildert.”
Zit je vrouw ook in muziek?
“Nee, ze is actrice/coach. Mijn jongste
zoon wel, hij speelt gitaar in de band
300 Pieces en doet binnenkort mee aan
de Roos van Nijmegen, een talentenjacht. Met hem maak ik ook regelmatig muziek in onze studio. Mijn andere
zoon doet IEMES (studie Communicatie Entertainment red.) in Tilburg.”
Wanneer ben je met drummen begonnen?
“Als kind van vier zocht ik vaak stokjes in het bos, die ik vervolgens glad
maakte en gebruikte om te drummen.
In de loop der jaren heb ik zo drie rieten stoelen en twee banken kapotgeslagen. Vanaf mijn veertiende kwam ik bij
diverse Nijmeegse bandjes terecht.”

Had je de liefde voor muziek van thuis
uit meegekregen?
“Ja, maar wel als enige van drie kinderen. Mijn vader was in zijn vrije tijd
zanger-bassist, zo’n vier avonden per
week. Overdag werkte hij bij Philips
en in de avonden speelde hij onder
andere bij de Red White & Blue Aces.
Ook maakte hij muziek bij dansschool
Ditsel met een schnabbelband waarin
leden van de Luchtmachtkapel speelden.”
Maar je moest natuurlijk ook gewoon
naar school!
“Ik heb de MEAO gedaan en kwam
daarna terecht op de Crediteuren Administratie van de gemeente Nijmegen. Dat bleek al snel niks voor mij.
Toen ben ik in dienst gegaan en werd ik
ook daar muzikaal actief. In Schaarsbergen werd ik tamboer en na enkele
weken kwam ik terecht bij het Jachthoornkorps. We moesten voornamelijk
beëdigingen opluisteren en oefenden
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in hangaars op vliegveld Deelen. Tussen de bedrijven door had ik best veel
vrije tijd. Ondertussen groeide bij mij
het verlangen om van muziek mijn beroep te maken. Ik ben me toen gaan
voorbereiden op het conservatorium.
Ik heb ik toen gekozen voor Arnhem,
dat scheelde de nodige reiskosten. Ik
betaalde mijn studie door in diverse
bands te spelen. Zo drumde ik in het
Nijmeegs Amusements Orkest en in
die Flegel, een salonorkest waarin ik
soft percussion speelde, met vegertjes
dus. En bij Bananafish, een coverband
waarmee we ook vaak tijdens de Vierdaagse optraden. Ik was 25 toen ik van
het conservatorium afkwam.”
Hoe kwam je toen bij Frank Boeijen
terecht?
“Henk Wanders, de drummer van de
Frank Boeijengroep zag me in 1990
een keer drummen bij Bananafish. Hij
had een voetblessure en was bang dat
hij de aanstaande theatertoer van 88
optredens niet aan zou kunnen. Voor
het geval het mis zou gaan zochten
ze een vervanger. Ik heb toen het hele
repertoire ingestudeerd. Uiteindelijk
bleek het niet nodig om in te vallen.
Ik heb wel meegespeeld als 2e drummer, percussionist en achtergrondzanger. Tijdens de tournee besloot Frank
Boeijen te gaan stoppen met de groep.
Het jaar erop vroeg Frank Boeijen
mij samen met mijn vriend, de gitarist
Peter van Benthem, voor zijn solo-cd
Wilde Bloemen. Vervolgens bleef ik
tien jaar lang zijn vaste drummer tijdens de theatertours door Nederland en
België.”
En toen? Hoe kom je nu als Nijmeegse drummer bij de Zeeuwse
band Bløf terecht?
“In het jaar 2000 ontmoetten we elkaar
tijdens de Vrienden van Amstel. Ik
maakte toen ook kennis met hun drummer, Chris Götte. Hij keek wat tegen
me op, omdat ik conservatorium had
gedaan. Ik vond dat hij juist een eigen
stijl had, waarvan ik het een en ander
kon opsteken. We zouden op 21 maart
bij elkaar komen. Vier dagen voor
onze afspraak verongelukte Chris. Op
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5 mei kreeg ik een telefoontje van Peter Slager, de bassist van Bløf met het
verzoek de nieuwe cd van Bløf in te
drummen. Ze waren toen al doorgebroken, dus ik wist eerlijk gezegd niet wat
me overkwam. Afhankelijk van die cd
zou er worden besloten of we samen
verder zouden gaan.”
En zo werd je dus van veredelde
sessiemuzikant plots drummer van de
landelijke topper Bløf...
“Ja, ik werd beroepsmuzikant met
een vaste baan, voorheen was ik sessiedrummer. Naast Frank Boeijen heb
ik ook gewerkt met Raymond van het
Groenewoud, Harrie Sacksioni, Liesbeth List en Stef Bos.”
Dat heeft natuurlijk een enorme
impact?
“Er zijn de nodige optredens, we maken cd’s en dvd’s, schrijven samen de
songs, hebben een wereldtournee gemaakt, organiseren jaarlijks een eigen
festival. Je wordt plots veel bekender,
maar gelukkig zijn de Nederlanders
vrij nuchter en heb ik daarvan niet zo’n
last. In België, waar we vorig jaar zijn
doorgebroken met Zoutelande, ligt dat
wat anders.”
Een eigen festival?
“Ja, Concert at Sea, een driedaags
festival eind juni op de Brouwersdam in Zeeland. We zijn daarmee in
2003 begonnen als eendaags festival
op verzoek van de provincie Zeeland.
De eerste keer hadden we 15.000 bezoekers verwacht, maar het werden er
55.000. Na drie uur was alles op: geen
bier meer, geen snacks en aan alles een
gebrek, zoals toiletten. Daarvan hebben we veel geleerd. In 2006 werd het
eerste officiële Concert At Sea georganiseerd. We werken sindsdien met een
voorverkoop. Je weet hoeveel mensen
komen en we stemmen daar alle voorzieningen op af. Tegenwoordig zijn het
er meer dan 100.000 en de kaartjes zijn
binnen anderhalf uur allemaal weg. We
zijn nu samen festivaldirecteur. We regelen alles volgens een bepaalde taakverdeling. Electra, de infrastructuur,
de bestellingen. Tegenwoordig is het

festivalterrein ook afgezet. We hebben
dit jaar drie podia en een spiegeltent/
circustent. Vanaf ‘s middags twee uur
speelt om het uur een band, dat zijn er
dus meer dan 20 per dag. Het is een
mix van lokale en beginnende bands
met beroemde artiesten als Sting en
Lenny Kravitz.”
En een wereldtournee, hoezo, jullie
zijn toch een Nederlandstalige band?
“Dat klopt, maar muziek kent geen
grenzen, gaat van hart naar hart en
trekt zich niets aan van rangen en
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standen, leeftijden, religie en culturen. Onze tournee heette Umoja Swahili wat eenheid betekent. We zijn in
Kenia begonnen en hebben alle continenten bezocht. In veertien landen
hebben we kennis gemaakt met muzikanten en ook daadwerkelijk met hen
gemusiceerd. We hebben ons wel eerst
verdiept in de cultuur, later uitgebreid
kennis gemaakt en vervolgens samen
muziek gemaakt.”
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Dat is wel even iets
anders dan optreden in
Nederland of België lijkt
me.
“Het was een ervaring
om nooit te vergeten.
We speelden in de Electric Ladyland studio’s in
New York voor opnames
met de Counting Crows.
We traden op in Japan
met Kodo drummers. We
speelden in downtown
Lagos (Nigeria) met saxofonist Femi Kuti in zijn
club The Shrine. We werden hier naar toegebracht
door een gewapende politie-escorte. Bij onze eerste Nederlandstalige nummers stonden de mensen
raar te kijken, maar toen
de grote meester Femi
Kuti himself mee ging
spelen was de ban gebroken. In Buenos Aires heeft
bandoneonspeler
Carel
Kraayenhof, bekend van
zijn optreden tijdens het
huwelijk tussen Willem
Alexander en Maxima,
ons de geheimen van de
tango bijgebracht en hebben we opgetreden met
een heus tango-orkest. We
waren de eerste popband
die ooit optrad in Bhutan
gelegen op 3000 m hoogte in de Himalaya. Buthan
is een boeddhistisch land.
55.000 Mensen sloegen helemaal op tilt. Een
muzikant is daar een soort halfgod,
muziek is iets van een hogere orde.
Bhutan is overigens wel een heel bijzonder land, er is geen criminaliteit, er
is zelfs geen woord voor en ze hebben
zelfs een Minister van Geluk! In Australië speelden we bij het krieken van
de ochtend samen met drie Aboriginals
die een didgeridoo, een groot blaasinstrument, bespeelden, met krokodillen
in de nabijheid. In Cuba speelden we
samen met het overgebleven jongste
lid Eliades Ochoa van de Buena Vista

Social Club. In St. Petersburg speelden
we ook samen met een klassiek orkest.
Na de tournee zijn die muzikanten op
hun beurt ook naar Nederland gekomen om weer gezamenlijk met ons te
musiceren en daarvan zijn ook een dvd
en een film gemaakt: Een Manier Om
Thuis Te Komen. Muziek verenigt,
slecht grenzen. ”
Kodo drummers, wat zijn dat?
“Kodo betekent “kloppend hart”. Toen
ik nog op het conservatorium zat, heb
ik ze een keer in de Vereniging gezien.
Ik had er al wat mee, omdat ik ook aan
karate deed. Het vergt een inleving in
de Japanse cultuur, je maakt bewegingen hoorbaar die je bij karate maakt. Ik
was daarvan erg onder de indruk met
name van de Japanse sfeer en discipline.”
Heb je naast de muziek nog tijd voor
andere hobby’s?
“Tuinieren is ook een hobby van me,
naast hardlopen en verder begin ik elke
dag met Chigong, dat zijn energieoefeningen, een kruising tussen yoga en
tai chi.”
Tot slot mag ik nog de vele prijzen
en onderscheidingen bewonderen.
Een wand met platina platen, enkele
Edisons en een kast vol overige prijzen. De meest recente prijs is de MIA
(Music Industry Award), die ze enkele weken geleden kregen uitgereikt in
België voor het succesvolle nummer
Zoutelande dat elf weken aan de top
stond. Die prijs is normaal gesproken alleen weggelegd voor Belgische
bands. Maar platenmaatschappij Sony
kwam met het slimme voorstel Zoutelande op te nemen met de Vlaamse
zangeres Geike Arnaert, die voorheen
alleen in het Engels zong. Dit betekende voor Blof de definitieve doorbraak
in België. Over enkele weken gaan
ze weer aan een nieuw album beginnen. Die stukgeslagen rieten stoelen
en houten banken waren bepaald geen
slechte investering!
Tekst en foto’s: Tino Adolfs
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Bedrijvigheid in Brakkenstein
De Bouwkabouter ….. voor alle kleine klussen
De kleinere klussen in huis, zoals schilderwerk, een keukenkastje ophangen, een stopcontact of schakelaar vervangen of een lekkage verhelpen. Veel mensen komen er wegens tijdgebrek niet aan toe of weten simpelweg niet hoe ze
het aan moeten pakken. Voor die klussen biedt Stan Jansen zijn diensten aan. En misschien noemt hij zich vanwege
de kleinschalige aard van zijn werk wel… De Bouwkabouter.
De Muts is de stamkroeg van Stan en voor menigeen zal
hij dus geen onbekende zijn. Maar ook vanwege zijn werkzaamheden komt hij regelmatig in Brakkenstein. Naast kleine klussen pakt Stan desgewenst ook het grotere werk aan.
“Voor een aantal klanten doe ik de regie op hun bouwwerkzaamheden. Ze gaan bijvoorbeeld verhuizen en vragen me
dan om de juiste mensen in te huren voor het leggen van een
vloer, schilderwerk of een badkamer verbouwen. Ook voor
een aanbouw plaatsen of ventilatieproblemen oplossen weet
ik de juiste mensen te vinden”, vertelt Stan.
Oplossingen
Het leuke aan zijn werk vindt Stan de diversiteit: “Het gaat
echt van tegelzetten, plafondrenovatie tot het adviseren over
materiaalgebruik”. Het valt hem wel op dat mensen over
het algemeen weinig verstand van bouwzaken hebben. Ze
weten niet hoe voorzichtig ze moeten omgaan met een dragende muur en ze slaan achterover van de prijs die een pot
kwalitatief goede verf nu eenmaal kost. Ook hout is duur
materiaal. Stan: “Samen met de klant denk ik na over de
beste oplossing voor een klus. En samen denken we ook na
over de uitvoering”. Hij ziet het als een pré dat zijn vrouw
ook werkt en dat hij dus niet van die enorm lange werkdagen hoeft te maken. Volgens Stan vinden de meeste klanten
dat wel fijn: Stan staat niet om half 7, maar om 9 uur op de
stoep.
Techniek
Stan Jansen werd kortgeleden 52 jaar. Vanaf zijn 40ste, nu
dus 12 jaar, is hij actief als Bouwkabouter. Daarvoor had hij
ook al twee ondernemingen die bouw & klus gerelateerd
waren. Dat begon met het opknappen van een totaal uitgeleefde studentenwoning. Hij leerde zichzelf de techniek aan
en stak in de loop der tijd veel op van timmerlieden, loodgieters en stukadoors. Het is wel een kwestie van bijblijven,
volgens hem. De techniek verandert voortdurend. Waar bijvoorbeeld de loodgieter vroeger met soldeerbout, brander
en koppelstukken op pad moest, zijn het nu de koppelingen
die met een elektrische tang geperst worden populair zijn.
Afspraak
Bouwmensen zijn schaars op het moment en Stan heeft het
dan ook druk. “Tot voor kort kon ik adverteren met ‘Vandaag gebeld is morgen hersteld’, maar dat lukt me niet meer.

Daarvoor zijn er te veel klanten. Als mensen bellen dan maken we een afspraak en dat kan nog steeds op korte termijn”.
Omdat Stan veel kleine klussen aanpakt, kan hij een flink
aantal klanten per dag afwerken. Door vanuit huis te werken, houdt Stan de kosten voor zijn opdrachtgevers zo laag
mogelijk.
Website
Website www.bouwkabouter.nl van De Bouwkabouter
meldt: “Wij leveren kwaliteit waar u tevreden mee bent.
Bent u niet tevreden, zeg het ons. Bent u wel tevreden? Zegt
het anderen. Bij ons betaalt u achteraf, dat vinden wij prettig. Natuurlijk kunt u ook meteen contant afrekenen, de keuze is aan u!”
Paul de Jager
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gedurfd, lekker, gezellig, gevarieerd, vers...

gewoon goed!

Proef de lente op je bord van onze vernieuwde VURRUKKULLUKU menukaart!

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)

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
4. Gratis ontspiegeling bij blanke glazen

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

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

medendorp-psychologen.nl

5. Gratis kraswerende laag
6. Gratis dunner geslepen vanaf sterkte 3.00
7. Gratis luxe brillenkoker

B o u w b e d r ij f

Jeroen Janssen
Nijmegen

0651 252 297

K a nu n ni k v an Os s tra a t 2 4
6 52 5 T V N i j m eg e n
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Promoconcert in Aqua Viva
Op vrijdagmiddag 8 maart luister ik
met ongeveer vijftig anderen naar een
Promotieconcert van de Vereniging
Huismuziek uit Nijmegen. De vereniging bestaat al 33 jaar, kent ongeveer
60 leden die in 5 groepen samen muziek maken. Twee blokfluit-ensembles
en twee groepen met gemengde instrumenten. Daarnaast is er een wisselende promoclub die een aantal keer wat
meer naar voren treedt, zoals vanmiddag, maar ze treden ook op tijdens de
jaarlijkse muziekmanifestatie “Nijmegen klinkt” en “Podium voor de Stad”.
Tussen het biljart en de vleugel zitten
in halfronde vorm acht fluitistes en een
cellist. Ik zie vandaag voor het eerst
in mijn leven een basfluit en zelfs een
contrabasfluit. Het laatste instrument
doet me denken aan een kist uit de
bouw. Ze spelen een programma van
acht werken. Het mooiste vind ik een
Schotse traditional The Old Grey Cat.
Voorafgaand aan het stuk vertelt een
van de leden iets over de componist en
de compositie. Dat is interessant om te
horen. De vertelster geeft ook aan wanneer het muziekstuk begint. Het vierde

nummer is een intermezzo op een klein
soort harp samen met een tenorfluit.
Na afloop praat ik met Pieternel van
Vlokhoven, een van de musici en voorzitter van de Nijmeegse vereniging en
met Ria Loeffen, die in een ensemble
speelt. Ze wonen beiden in de Pastoor
Wichersstraat. Ze vertellen dat de ensembles in de wintermaanden twee
keer per maand samenspelen, in de
zomer ligt het stil. De contributie bedraagt 125 euro per jaar. Twee keer per
jaar spelen alle leden samen: tijdens
de kerstspeeldag en tijdens de zogenaamde eindpresentatie. Dan laten alle

ensembles hun nieuwe stukken horen.
Ria merkt op dat op deze manier spelen een mooie, gezellige en ontspannen
activiteit is voor bijvoorbeeld mensen
die eerder in een harmonie of fanfare
speelden en het wat rustiger aan willen
doen.
Informatie is te vinden op www.huismuzieknijmegen.nl.
U kunt ook bellen naar het secretariaat:
024-3500701
Henk Sikking
Foto Henk Sikking
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maandag & dinsdag: pizzadagen / woensdag & donderdag: schoteldagen

WIJ HEBBEN OOK EEN
BELEGDE BROODJES
AFDELING
Volg ons op

Kanunnik Boenenstraat 24, 6525 WK Nijmegen, telefoon: 024 356 31 32
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Wie o wie weet
waar o waar
dit te vinden is in
onze wijk?

Wie o wie weet waar dit lente plaatje
gemaakt 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 januari 2019

Bedankt voor de oplossingen die we
kregen! Dit naar mijn mening prachtige
Mariabeeld staat in de tuin van Aqua Viva.
Meerdere buurtgenoten hadden dat goed
gezien.
De winnaars van deze keer woonden in
januari (nog) niet eens in onze wijk, maar
zijn als alles volgens plan is verlopen
vorige maand naar Brakkenstein verhuisd:
Marleen en Herman Deleu!! We zullen
jullie mailen wanneer we een taartje kunnen komen brengen. Proficiat en welkom
in de wijk!
Succes allemaal weer met de nieuwe foto!
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Napoleon wist het al
Napoleon wist het al. Hij nam geen
generaals aan waarvan hij vermoedde dat ze nooit eens geluk zouden
hebben. Geluk, mazzel, wat is het
eigenlijk? Het lijkt iets dat je komt
aanwaaien. Het lijkt of je er niks
voor gedaan hebt, het valt je toe, opeens: je boft! Hoe zit dat bij ondernemers, zzp-ers en starters? Bestaat
er zoiets als ondernemersgeluk?
Google geeft 5610 resultaten op
de zoekterm “ondernemersgeluk”.
Dat levert meer informatie op dan
ik kwijt kan in deze column. In elk
geval wordt er ook geld verdiend
aan ondernemersgeluk. Zo bieden
twee wakkere vrouwen een cursus
‘Van ondernemersdruk naar ondernemersgeluk’ aan voor ¤ 84,50 incl.
BTW. Boekjes over het onderwerp
zijn volop te koop.
Het helpt - meldt een website - om
geen grotere doelen te stellen dan je
aan kan. Veel ondernemers stellen te
hoge doelen of hebben te hoge verwachtingen en eindigen overspannen op de bank.
Josette Dijkhuizen zette de nodige feiten over ondernemersgeluk
op een rijtje. Het gaat volgens haar
om plezier in je leven én om zingeving. Dus start een onderneming
waar je echt lol aan hebt. Dan stop
je er moeiteloos veel energie in. Je
hebt immers zelf de motivatie om
er tegenaan te gaan; dat doe je niet
vanwege druk van de buitenwereld. Maar er is meer,
volgens Josette Dijkhuizen,
ze noemt ook het element
zingeving.
Ondernemers
bedoelen hiermee het ervaren van een goede relatie
met de klant, je persoonlijk
ontwikkelen en persoonlijke doelen behalen. Het
draait dus niet alleen maar
om geld.

Ondernemersgeluk heeft ook een
beetje te maken met hoe je in elkaar zit. Zo blijkt uit onderzoek dat
je aanleg om geluk te ervaren voor
50 procent door erfelijkheid wordt
bepaald. Een kwestie van geluk dus,
als je behoorlijk wat aanleg hebt om
je gelukkig te voelen. Tien procent
van geluk wordt door onze omgeving bepaald en 40 procent kan worden ontwikkeld.
Voor een deel is geluk dus een kwestie van aanleg, maar voor een niet
onbelangrijk deel is het een kwestie
van: aan de slag! Nou, daar zijn ondernemers over het algemeen goed
in. Volgens wetenschappers moet
je daarin niet te snel opgeven, maar
gedurende langere tijd activiteiten
ondernemen die je energie en een
geluksgevoel geven. Dus maak een
lijstje met activiteiten waar je gelukkig van wordt en ga ermee aan de
slag. Het maakt dat je met een blije,
open blik in het leven komt te staan,
met energie om kansen te zien én te
pakken. Als je dat voor mekaar hebt,
dan kan je wel eens het gevoel hebben dat het je aan komt waaien. En
denk je bij jezelf: wat een mazzelaar
ben ik toch!
Paul de Jager
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Prinses Anita

een schutterskoningin met een lintje

Prinses Anita met haar adjudanten Trudy van de Hurk(l.) en Yvonne van de Rest(r.)

Het Carnaval zit er weer op. Volgens
velen was het een prachtige en succesvolle Carnaval in het Brakkensteinse Knippenstekkie. Dit jaar was
het wel even zoeken naar een Prins.
En wat is een Carnavalsvereniging
nou zonder Prins? Toch werd er een
unieke oplossing gevonden!

vier en andere feestjes bezoek: Trudy
van de Hurk en Yvonne van de Rest.
Zij werden mijn twee adjudanten, ik
had geen pages. Daar werden nog
twee mannelijke secondanten aan toe
gevoegd, Wilfried, de man van Trudy
en Rens, mijn man. Daarmee was het
Kabinet wat mij betreft wel compleet.”

Prinses Anita: “De Platte Knip leek
nog niet klaar voor een vrouw. Ze konden echter maar geen Prins vinden.
Toen volgde er een senatorenoverleg
waarbij de vraag gesteld werd hoe er
tegen een Prinses zou worden aangekeken. Daartegen hadden ze geen
bezwaar, een Prinses was per slot van
rekening altijd nog beter dan helemaal
geen Prins. Daarop werd ik benaderd.”

In hoeverre was het voor jou een
sprong in het diepe?
Prinses Anita: “Ik kwam niet voor echte verrassingen te staan. Het is een mij
bekende omgeving, ik ken de sfeer,
weet wat er speelt, ken het karakter.
Daarbij is Rens in 1991 al eens Prins
geweest en waren we ook betrokken
bij het Kabinet van Prins Wilfried 1 in
2014. Zodoende wist ik wel wat er zoal
van mij verwacht werd. Vanaf dat moment ging ik ook altijd naar de Platte
Knip.”

Waarom hebben ze jou benaderd?
Prinses Anita: “Je zoekt natuurlijk
een vrouw die affiniteit heeft met het
Carnaval. We vieren het elk jaar, dat
was natuurlijk bekend. Ik gaf al snel
aan het wel te willen doen, maar dan
wel met een paar mensen die ik goed
kende. Ik dacht meteen aan twee vriendinnen met wie ik ook altijd Carnaval

In hoeverre is zoiets nou belastend
voor je?
Prinses Anita: “Dat valt wel mee hoor.
Je moet er gewoon een week voor
plannen en er helemaal voor gaan. In

elk geval weinig alcohol, anders red je
het niet.”
Hoe werd er door de Carnavalsvierders op jou gereageerd, de eerste
Prinses van de Platte Knip?
Prinses Anita: ” Erg leuk, de mensen
waren erg positief, ik heb geen wanklank gehoord.”
Je bent geen Brakkensteinse van geboorte toch?
Prinses Anita: “Nee, ik kom uit Millingen en zat ook daar, net als mijn ouders
in het verenigingsleven. Mijn moeder
zei altijd, dat je als lid van een club
daar ook een functie moet vervullen,
anders zou zo’n vereniging niet kunnen bestaan. Mijn moeder heeft o.a.
heel veel gedaan voor de volleybalvereniging. Ze is nog geridderd vanwege
haar inzet voor het verenigingsleven in
Millingen.”
Jij zat ook bij die volleybalclub?
Prinses Anita:” Ja, ik was daarvan lid
en via het volleyballen heb ik ook Rens
leren kennen. Ik zat ook nog bij de
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schutterij. Daar ben ik nog schutterskoningin geweest in 1995.”
Hoe word je nou Schutterskoningin?
Prinses Anita:” Allereerst moet je lid
zijn van de schutterij. Als het kermis
is ga je naar een terrein waar een paal
staat met daarop een houten vogel.
Er wordt dan geschoten op de twee
vleugels, de kop en de romp. Als je de
romp eraf weet te schieten word je de
Schutterskoning van dat jaar. Ik was
daar de eerste Schutterskoningin uit de
geschiedenis, dat was ook wel bijzonder. “
Had je nog andere zaken waarmee je
je daar bezighield?
Prinses Anita: “Je had daar sinds 1902
twee schutterijen, de drogen en de natten. De schutterij, O.E.V., splitste zich
in 1902 in tweeën na onenigheid. Dat
gebeurde vlak voor de kermis. Omdat
de “nieuwe” schutterij, O.E.V. 1, nog
geen goed onderkomen had, zeiden ze
bij de “oude” schutterij: “Als het regent
met de kermis zitten wij mooi droog en
worden zij nat”. Helemaal zeker is dit
niet, maar dit is een van de verhalen
die de ronde doen om de benaming de
Natte en de Dröge te verklaren. Dat
gaf in elk geval ook een splitsing in het
dorp. De voetbalclub Concordia en de
harmonie Ons Genoegen hoorden bij
de Dröge, die waren wat formeler. Onder de Natten vielen o.a. de voetbal-
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club MVV en de harmonie St. Cecilia.
Ik was lid van de Natten en vanuit die
schutterij werd er veel georganiseerd.
We hadden daar ook een mooi gebouw
voor. Zo werden o.a. de Frank Boeijen
Groep en Herman Brood werden door
ons naar Millingen gehaald.”
Je bent dus op organisatorisch gebied
altijd actief geweest. Mag ik vragen
naar je beroepsmatige kant?
Prinses Anita: “Ik heb de opleiding orthopedagogiek gedaan en had zodoende vaak te maken met moeilijk opvoedbare jongeren. Ik werkte o.a. bij
de Heldringstichting in Zetten en later
bij het Paedologisch Instituut, waarbij
ik veel te maken had met kinderen in
de leeftijd van 14 tot 18 jaar met gedragsstoornissen en aanpassingsmoeilijkheden. Later verzorgde ik daar
kamertrainingen. In 2000 ben ik met
twee andere vrouwen een bedrijfje begonnen waarbij we ons richten op telefonische serviceverlening voor andere
bedrijven. Daarna werkte ik bij een
medisch adviesbureau voor artsen die
in opdracht van letselschadeadvocaten
werkten. Nu werk ik bij een bedrijf dat
in opdracht van diverse gemeentes minimaregelingen uitvoert.”
Jullie hebben zelf ook kinderen?
Prinses Anita: “Ja, twee zoons Ward
(31) en Steef (29) en een dochter Renske (30), maar die zijn al uit huis.”

Senator Jan Hermsen, maker van herinneringstegels en de Residentie
wordt onderscheiden door Prinses Anita

Je hebt zo te horen best veel gedaan
in het verenigingsleven, ben je zelf
al eens beloond met een onderscheiding?
Prinses Anita:” In 2016 heb ik een lintje
gekregen, de koninklijke onderscheiding lid in de Orde van de Nederlandse
Leeuw, voor 40 jaar vrijwilligerswerk
in Millingen, ik was er al op jonge leeftijd mee bezig. Overigens had Rens in
2014 ook al een lintje gekregen voor
zijn inzet bij diverse organisaties in
Brakkenstein.”
Veel mensen vragen zich af wat nou
de kosten zijn voor zo’n Prins of
Prinses. In de krant las ik laatst dat
de kosten uiteenlopen van ¤ 500 tot
soms wel ¤ 15.000. Kun je een tipje
van de sluier lichten?
Prinses Anita: “Dat bepaal je helemaal
zelf. De vereniging heeft weinig geld,
al krijg je wel een klein budget om de
onkosten te dekken. Maar als je altijd
Carnaval viert, heb je als het goed is
al een bedrag opzijgezet, dat kun je
dan daarvoor gebruiken. Bij de kosten
moet je denken aan onderscheidingen
en buttons, stickers en drankjes voor
het gevolg, je kunt het net zo gek maken als je zelf wil, maar niets moet.”
Kun je wat taken vermelden van de
Prinses?
Prinses Anita: “Je moet present zijn op
de avonden en middagen en een praatje houden. Ook bezoek je andere verenigingen en reik je onderscheidingen
uit. En natuurlijk, dat is wel het meest
dankbare om te doen, je gaat op bezoek bij langdurig zieken of mensen
die bedlegerig zijn. Hierover hebben
we altijd overleg met de vereniging
de Zonnebloem. We brengen dan een
fruitmandje, dat we betalen uit de opbrengst van de collecte.”
Welke collecte?
Prinses Anita:” Als onze leden jaarlijks langs de deur gaan om de boekjes
van de Platte Knip bij de mensen thuis
te bezorgen, collecteren ze ook voor
een vrijwillige bijdrage. Van die giften doen we dingen voor de zieken en
kunnen we artiesten bekostigen voor
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onze kindermiddagen, de 55+ avond
op vrijdag en ons bezoek aan Boszicht.
Vaak denken de mensen, dat wij daar
zelf feest van gaan vieren, maar dit is
een mooie kans om het te vertellen, het
geld is wel degelijk bestemd voor een
goed doel.”
Je hebt een Kabinet, een Senaat en
een Raad van Elf. Over het kabinet
hebben we het gehad, maar hoe word
ik nou lid van de Senaat?
Prinses Anita: “Je kunt je gewoon
aanmelden. Maar er worden dan wel
bepaalde zaken van je verwacht. Je
moet meedoen met de voorgeschreven
kledingcode zoals het dragen van een
zwart pak en je moet je op bepaalde dagen tijdens de Carnaval inzetten. Denk
hierbij aan de opbouw en afbouw van
de zaal Roomsch Leven en verder het
verrichten van ondersteunende werkzaamheden.”
En de Raad van Elf?
Prinses Anita: “Dat zijn ook vaak leden van de Senaat, maar die vormen
dan meer een aanhangsel van de Prins.
Ze hebben meer een ceremoniële functie, leuken de boel op, brengen de schwung erin, hebben ook een eigen President.”
Die 55+ avond op vrijdag was weer
een groot succes naar ik begrepen
heb?
Prinses Anita: ” De vrijdagavond kent
een groeiende populariteit. Vorig jaar
zijn er vanwege het jubileum veel

Prinses Anita legt haar eigen herinneringstegel bij haar voor de deur

oud-leden uitgenodigd en ook gekomen. Die vonden het erg gezellig en
hebben nu de weg terug weer gevonden. Er komen echter ook steeds meer
mensen die de leeftijd van 55+ nog niet
bereikt hebben. Het lijkt ook een beetje een reünie te worden van oud-Brakkensteiners. Overigens kende de optocht ook weer meer deelnemers dan
vorig jaar. Het was trouwens ook een
leuke start bij Buur. “
In het artikel over het Jeugdkabinet
elders in het wijkblad is al veel verteld over allerlei activiteiten, zoals het
uitreiken van onderscheidingen. Zijn
er nog bepaalde zaken die je denkt te
moeten vermelden?
Prinses Anita: “Ja, ik vond het bezoek
op zaterdagavond aan de Natte tent in
Millingen wel heel bijzonder natuur-

lijk. En het feit dat we een steeds betere
band krijgen met bepaalde verenigingen in de stad, zoals de Deurdrievers
, de drie carnavalsverenigingen die in
de Waag huizen en de Waoterjokers uit
het Waterkwartier. “
Viel daar voorheen dan een zekere afstand te bespeuren?
Prinses Anita:” De Platte Knip heeft
altijd al een aparte positie ingenomen
in het Nijmeegse Carnavalsleven. De
Stichting Openbaar Carnaval wilde
een stadsprins, maar de Platte Knip
wilde het recht om een eigen Prins te
hebben daarvoor niet opgeven. Als de
Nijmeegse Stadsprins in de periode
daarna ergens op bezoek was, was de
Prins van Brakkenstein niet welkom.
Nadat Ruud de Vries als stadsprins en
Gerrie Guelen, de Prins van het Knippenstekkie in 1996 dacht ik, onderaan
de Houtlaan een symbolische muur
van kartonnen dozen doorbraken, is
dat een gepasseerd station. Sindsdien
gunnen we de Stadsprins de eer om
ook hier voorop te gaan als hij op bezoek is.”
Vaststaat dat de Platte Knip met de
keuze voor Prinses Anita, een vrouw
heeft gevonden die haar mannetje heeft
gestaan. Maar had je anders verwacht
van een voormalig schutterskoningin?
Tino Adolfs
foto’s: Hans Ronhaar

De secondanten Rens (l.) en Wilfried( r.)
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Mijn … puntjepuntje … is de beste
Vandaag aan het woord: Zoë (8 jaar)
Wie of wat is de beste?
Mijn neef en nicht!
Waarom?
Omdat ze heel erg aardig zijn en supergrappig.
Zijn ze ook getrouwd?
Ha! Nee! Lisa is pas 6 jaar en Julian is 9.
Hoe lang al?
Sinds dat ik 3 ben.
Even rekenen… Dat betekent dat je ze altijd de
beste hebt gevonden.
Ja!!

Mijn puntjespuntjes hoeven van mij nooit...
Te stoppen met gamen.
Maar ze moeten toch ook een keer eten?
Je kunt toch ook eten tijdens het gamen?
Zonder mijn puntjespuntjes ben ik…
Heel verdrietig.
Is er dan niets stoms aan?!
Eigenlijk bijna niks. Echt niks.
Dankjewel, doei! …
Fijne dag nog!

Leukste herinnering?
Toen ik bij ze aan het logeren was en we de
hele tijd op de trampo gingen spelen.
Over twintig jaar hoop ik…
Dat ik ze nog heel vaak zie.

De Nieuwe
School
Basisschool Brakkenstein begint langzamerhand wel te settelen aan de Heyendaalseweg.
Helaas heeft de school met verdrietige omstandigheden te maken gehad. Sterkte, voor
alle betrokkenen!
De redactie is in overleg met de basisschool
over een ‘andere en nieuwe’ bijdrage, de komende tijd. Wij hopen daar in het volgend
nummer wat van te laten zien. Voor nu: een
korte impressie van de nieuwe school.
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Goede zorg,
midden in de wijk.
Huisarts

024-3552339

Apotheek

024-3883698

Psycholoog

06-23388225

Diëtist

06-28757207
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Fietsriksja komt naar Nijmegen Zuid
Dit voorjaar start stichting Fietsen
Alle Jaren Nijmegen met een nieuw
initiatief in Nijmegen Zuid voor
tochtjes op een fietsriksja voor minder mobiele mensen. Op zaterdag 11
mei geeft wethouder Bert Velthuis
het startsein voor de feestelijke ingebruikname van de derde riksja in
Nijmegen.
Initiatiefnemers in de wijk
Hermine Groenendaal, wonend in
Brakkenstein: ‘Een half jaar geleden
heb ik contact opgenomen met stichting Fietsen Alle Jaren Nijmegen met
de vraag of het mogelijk is om ook
in de wijk Brakkenstein bewoners
met een riksja rond te gaan rijden. De
Stichting was blij met dit initiatief vanuit de wijk.’ Hermine, die ook voorzitter is van het bestuur van de wijkraad
Brakkenstein, benaderde vervolgens
haar netwerk. Hermine: ‘Samen met
wijkmanager Edwin van Haveren,
Bindkracht 10 en wijkplaats Buur zijn
we deze mogelijkheid gaan onderzoeken.’
Een ritje met de fietsriksja
De ritjes met de riksja zijn gratis en bedoeld voor ouderen en minder mobiele mensen die zelf niet (meer) kunnen
fietsen. Een vrijwilliger haalt mensen
op, thuis, of bij een woonvoorziening
of dagbesteding. Samen met een andere
passagier, bijvoorbeeld een vriend(in),
mantelzorger of begeleider, worden ze
rondgefietst in de wijk, de stad of in de
natuur. Op verzoek kan de route ook
gaan langs plekken waar de passagier
vroeger gewoond en gewerkt heeft.
Afspraken met woonvoorzieningen
Deze derde riksja wordt door stichting
Fietsen Alle Jaren Nijmegen ingezet
voor de wijken Brakkenstein, Grootstal en Hatertse Hei. De riksja komt
bij woonzorgcentrum Aqua Viva aan
de Heyendaalseweg te staan. Hermine:
‘We gaan fietsen voor bewoners van
Aqua Viva en andere woonvoorzieningen. Er zijn al afspraken gemaakt met
het Gofferthuis in de Libellenstraat,

Deel de dag Grootstal in de Schakel
aan de St. Jacobslaan en Deel de dag
Brakkenstein in de Kanunnik van Kekenstraat.’

van passagiers. Ben of ken je iemand
die als passagier een tocht wil maken
met de riksja? Neem dan ook contact
met ons op.

Stichting Fietsen Alle Jaren Nijmegen
Met de komst van de fietsriksja voor
Nijmegen Zuid rijdt stichting Fietsen
Alle Jaren Nijmegen nu met drie fietsriksja’s in Nijmegen.
Pieternelle: “Dankzij een financiële
bijdrage van de gemeente Nijmegen en
Stichting Koprol konden we deze derde
riksja aanschaffen. Daar zijn we heel
blij mee. Het uitgangspunt bij Fietsen
Alle Jaren is dat de ritjes gratis zijn
voor passagiers. Onze Stichting draait
daarom op vrijwilligers. We gunnen
het iedereen om te genieten, van elkaar
en van de wind door je haren.’

Proefrit en kick-off rijden met de riksja
Kom op zaterdag 11 mei naar de feestelijke kickoff bij Wijkplaats Buur,
Deken Hensburchstraat 2 in Nijmegen,
tegenover speeltuin ‘Brakkefort’.
Programma:
vanaf 14.00 uur tot 16.00
• Fietsen met de riksja’s door de
wijk voor wie wil
• Koffie met lekkernij
• Opening door wethouder
Spreek vrijwilligers en laat je rondfietsen!

Meld je als vrijwilliger of passagier
Voor deze uitbreiding in Nijmegen
Zuid is de Stichting op zoek naar vrijwilligers die willen fietsen, jongeren
en ouderen. Heb je regelmatig wat tijd
beschikbaar en vind je het leuk om er
op deze manier op uit te trekken, meld
je dan aan. Alle vrijwilligers krijgen
vooraf een training in het gebruik van
de fietsriksja en ook in het begeleiden

Wil je meedoen, als vrijwilliger of passagier, neem dan contact met ons op
via fietsenallejarennijmegen@gmail.
com.
Meer informatie over het initiatief vind
je op www.fietsenallejaren.nl of www.
facebook.com/fietsenallejarennijmegen.
Pieternelle Knapen
Bestuurslid Fietsen alle jaren
Foto: Marieke van Halen
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Doe mee aan de 46ste editie van de Avondvierdaagse
-voor Ouderen en Minder Validen-

U leest het goed. Voor de 46ste maal
wordt in Brakkenstein een Avondvierdaagse georganiseerd voor Ouderen en Minder Validen.
We zijn ooit begonnen met bewoners
van St. Josephhof, Boszicht,
Joachim & Anna en Irene (Dekkerswald). Inmiddels bestaat het deelnemersveld voor het overgrote deel uit
bewoners van 8 zorginstellingen en
een fysiotherapie-praktijk.
In 2018 hebben ruim 110 rolstoel-gebonden ouderen van de gelegenheid
gebruik gemaakt om gedurende 4 dagen te genieten van de mooie natuur in
en om Brakkenstein.
Als bewoners van de wijk Brakkenstein bent u in feite de gastheer en
gastvrouw van dit evenement. Een
goede gastheer en gastvrouw laten aan
de gasten weten en zien dat zij welkom zijn. Laat dat a.u.b. ook merken
aan de deelnemers, die bijna allemaal
afhankelijk zijn van de vrijwilliger die
hen op die avondwandeling begeleidt.
98% Van de deelnemers is rolstoel-ge-

bonden. Een groet, een gebaar, een
applausje; het doet een mens vaak zo
goed.
Mede namens de deelnemers en de
vele vrijwilligers alvast hartelijke bedankt voor uw gastvrijheid.

Praktische zaken
Data: 17, 18, 19 en 20 juni 2019
De loopafstand: 3 km
De starttijden: tussen 18.30 uur en
18.45.
Het inschrijfgeld: ¤ 10,00

Programma, route en muziek
Maandag 17 juni:
Naar Heumensoord
muziek Netter Naost
Dinsdag 18 juni:
Naar Restaurant Beau (Manege)
muziek Harmonie Tarcisius
Woensdag 19 juni:
Naar De Veste
muziek Drumfanfare Michaël
Donderdag 20 juni:
Naar Max Planckinstituut
muziek Netter Naost
Giel Kok, bestuur

Voor start en finish zijn wij te gast in
het clubhuis van de r.k.s.v. Brakkenstein aan de Heemraadstraat in Nijmegen.
Naast de individuele lopers, lopen de
volgende organisaties mee:
• De Waalboog (Joachim & Anna,
Nijevelt, Honinghoeve)
• ZZG Zorggroep (Boszicht, Eikenhorst, Plataan)
• Kalorama (De Veste)
• Fysiotherapiepraktijk Daniëlsplein

Meer informatie:
IJpenbroekweg 46
6545 BM Nijmegen
Tel.: 024 – 3772281

06-18510872

STICHTING AVONDVIERDAAGSE OUDEREN en Minder Validen
BRAKKENSTEIN
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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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Nieuws van ‘t Brakkensteinhofje
Ondanks veel koude dagen en hier en
daar sneeuw, heeft het voorjaar zich
al via diverse wegen aangemeld. Veel
bomen en struiken staan in bloei. Ook
hier op ’t Brakkensteinhofje is dat
goed zichtbaar. De herder bracht half
februari twee ooien met lam. Beide
geheel zwart. In de nacht van 4 maart
kwam een tweeling. Eén geheel zwart
(een ram) en de ander gebroken wit (’n
ooi). In de vroege morgen van 9 maart
kwam weer een tweeling. Ook één
zwart (een ooi) en ’n gebroken wit (een
ram). Dus juist omgekeerd qua kleur
en geslacht. Nu vertelde de herder ons
dat er nog meer ooien in verwachting
zijn en dat er dus mogelijk straks veel
klein spul rondhuppelt en springt.
Op 12 maart is in overleg met de gemeente besloten, dat zij nog een tweede zitbank gaan plaatsen, met zicht op
de weide. Er zijn redelijk wat mensen
die de zitbank die er staat benutten en
even pauze nemen. Nogal wat mensen
spreken mij aan en vertellen hoe blij
men is dat ’t vee, en vooral ’t jonge
vee, weer te zien en ook te horen is.
Hoeveel deugd het hun doet. En die
vreugde heb ik overgedragen aan de
herder en de Jezuïeten.
Helaas is er ook een minder leuke kant
te vertellen. Doordat de leverancier

van goede groene grond, ons niet die
gekwalificeerde grond heeft geleverd,
maar ons bedonderd heeft, heeft ’t
tuinbedrijf Graafs een verzoek van ons
gekregen, zo vlug als echte voorjaar
daar is, de grond te bewerken tot betere
prestaties. Dat betekent, dat alle schapen en lammeren ongeveer drie maanden weg gaan, zodat gras tijd krijgt tot
groei. “Ze komen terug! “, vertelde de
herder.
Het kleine winkeltje blijft bereikbaar.
We zoeken nog een vertrouwd iemand,

die op vaste tijden kan helpen. Nu de
school in de Heemraadstraat “leeg” is
merken we dat er beduidend minder
aanloop/ verkoop is. Dus minder inkomsten. Wellicht heeft u een cadeau
nodig, denk dan eens aan ons. Vanaf
¤ 4,- heeft u al een cadeauverpakking.
Zoals u weet gaat eventuele opbrengst
naar een kinderhuis in West Tanzania
(Sumbawanga), waar momenteel 18
kids wonen. Drie vroedvrouwen zijn
dagelijks aanwezig en een oogarts. Een
maal in de twee maanden komt Artsen
zonder Grenzen uit Duitsland helpen.
Dank aan allen die ons daarbij hebben
kunnen helpen. Heeft u of kunt u aan
verband, tapes, jodium, plastic handschoenen voor medisch gebruik, denk
dan eens aan hen. Ook met postzegels
kunt u ons helpen. Ze zijn welkom van
alle landen, gebruikt of postfris, ook
albums.
Als u te veel fruit heeft of iemand weet,
die ons (over enkele maanden) fruit
kan geven, om te verwerken tot jams
en andere lekkernijen, houden wij ons
aanbevolen.
Broeder Alex Grooten sj
Past. Wichersstr. 10
024 – 7852110
E= grootenalex@gmail.com
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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:
Openingstijden:
Woensdag: 14.00 – 18.00 uur • Donderdag: 13.00 – 18.00 uur
woensdag
zaterdag
van 12.00 10.00
tot 17.00
uur uur
Vrijdag:
13.00 –t/m
18.00
uur • Zaterdag:
– 17.00

www.kunstmagazijn.nl
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Ondertussen in de wijkraad...
De wijkraad is blij met de stijging
van het aantal leden naar 85. Zo lukt
het steeds beter om onderwerpen die
Brakkensteiners aan het hart gaan te
agenderen bij de gemeente. Want er
veranderde best veel in de wijk, de afgelopen jaren.
De verhuizing van de basisschool en
de daarmee gepaard gaande aanpassing van de omgeving.
Onderzoek wijst uit dat weggebruikers zich goed houden aan de verkeersmaatregelen die ter plaatse genomen zijn.
De wijk kreeg er een zesde hockeyveld bij, ten koste van een stukje
groen, dat dan weer wel. De universiteit nam haar intrek in het Berchmanianum. Benieuwd wat dat met de wijk
doet. De gemeente heeft aangegeven
dat er geld gereserveerd is voor de
herinrichting van het gebied Houtlaan-Heyendaalseweg.
Onderzoek
moet nog uitwijzen wat hier de beste
oplossing is.
Met de intrek van de jeugd in de nieuwe basisschool, staat de oude locatie
aan de Heemraadstraat leeg. In principe moeten het gebouw en de grond

geld opbrengen, dus gaat het in de
verkoop. De gemeente zal de wijkraad
informeren als relevante informatie
beschikbaar is.
Wijkregisseur Inge van den Hoogen
vertrok en werd opgevolgd door
Anne-Marie Cobussen. Zij is nu namens de gemeente aanspreekpunt als
het om de openbare ruimte gaat. Een
STIP (een locatie in de wijk voor informatie en advies over wonen, inkomen, formuleren, zorg en opvoeding)
kwam in de wijk niet van de grond; er
was te weinig belangstelling. Wellicht
door onbekendheid, maar misschien
ook door het gebrek aan privacy in
BUUR waar STIP te vinden was.
Dit is slechts een greep uit de ontwikkelingen in de wijk. Een aantal zaken
speelt al jaren en daarvan lukt het niet
om tot een oplossing te komen. Denk
aan de voortdurende parkeer-overlast
in het noordelijk gedeelte van de wijk.
Er wordt nog steeds overleg gevoerd
met betrokken organisaties.
De gemeente is bezig met een inventarisatie van alle wijkraden en -plat-

Wijkschouw

-fiets mee door de openbare ruimte in BrakkensteinU kent Brakkenstein natuurlijk het beste.
U weet als bewoner of ondernemer wat er
belangrijk is om fijn in de wijk te wonen en
te werken.
Ik wil u daarom graag uitnodigen om mee
te denken over onder andere:
• het verbeteren van straten, pleinen,
speeltuintjes en het openbare groen;
• de hindernissen op looproutes voor bijvoorbeeld kinderwagens, rolstoelen en
rollators;
• de kansen om groen toe te voegen aan
de wijk en uw eventuele rol daarin.
Wijkschouw
Ik hoor uw ideeën graag tijdens de wijkschouw van donderdag 25 april aanstaande.
Tijdens de wijkschouw gaan wijkregisseur
en bewoners op de fiets door de wijk en bespreken ter plekke uw ideeën, opmerkingen

forms. Iedere raad en elk platform
functioneert op zijn eigen wijze en dat
is prima. De gemeente wil wel dat er
aan bepaalde kwaliteitscriteria wordt
voldaan. Een nog op te stellen notitie hierover moet meer duidelijkheid
brengen.
Tot slot. In de eerste zin meldden we
het al, het ledenaantal stijgt en dat is
mooi.
Wil je lid worden van de wijkraad?
Meld je aan via:
wijkraadbrakkenstein@gmail.com.
Via dit adres kun je ook vragen stellen
of ideeën delen met de wijkraad.
Patricia Verhelst maakte deze tekst
op basis van de Ledennieuwsbrief
die de leden van de vereniging
Wijkraad Brakkenstein in februari
hebben ontvangen.

en wensen. Om 17.30 uur vertrekken we
vanaf Aqua Viva, Heyendaalseweg 290.
Aanmelden is niet nodig. Met de wijkraad
is afgesproken dat we in ieder geval naar
de hoven van de Kanunikkenbuurt zullen
kijken.
Meld en Herstel
Ik raad u aan om kleine gebreken zoals
losse stoeptegels, kapotte straatverlichting, onkruid, enz. te melden via de gratis
Meld&Herstel App of via telefoonnummer
14024. Hiermee hoeft u niet te wachten tot
de schouw.
Ik hoop u te ontmoeten tijdens de wijkschouw op 25 april. Bel of mail mij gerust
als u vragen heeft.
Ik ben te bereiken via 06-52751558 of a.cobussen@nijmegen.nl op maandag tot en
met donderdag van 09:00 – 16:00 uur.
Anne-Marie Cobussen
Wijkregisseur openbare ruimte
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Toch wel fijn
zo’n handige klusser
in de buurt!
Bel voor info: 024 78 51 627
10-OVER-ROOD TOERNOOI 23-25-26-30 JUNI A.S.
INSCHRIJVING EN INFO AAN DE BAR!

Hatertseweg 163
6533 AE NIjmegen
www.bouwkabouter.nl
info@bouwkabouter.nl
tel. 024 78 51 627
tel. 06 173 22 373
Praktijk voor voedingsadvies
En gewichtsbeheersing in Nijmegen

Genoeg van al die modediëten ?
Wil je gaan voor blijvend gewichtsverlies?
Meld je dan aan bij De Eetbeweging in Nijmegen!
• Vergoeding aanvullende zorgverzekering
Edith van Haren
BGN gewichtsconsulent
Pastoor van Blitterwijckstraat 20
Nijmegen
www.eetbeweging.nl
0634577931

t

oen Therapie

Nijmegen
Elst
T.
W.
E.

Leeuwstraat 1
Bachstraat 1a
06-28895489
www.thoentherapie.nl
welkom@thoentherapie.nl

Fysio-, oedeemfysio- en meridiaantherapie
Op 2 januari 2019 open ik mijn praktijk.
Meridiaantherapie is nog relatief onbekend in
Nederland. In het buitenland worden met deze
therapie al langer goede resultaten behaald bij o.a.
vermoeidheidsklachten, slapeloosheid en koude
voeten. Neemt u gerust contact met mij op voor een
vrijblijvend consult.
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Activiteiten
DAG
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

TIJD
13.30-16.00
13.30-16.00
14.00-16.00
18.00-19.00
09.15-10.30
09.30-11.30
10.00-11.00
10.00-11.00
11.00-12.00
13.30-16.30
Vanaf 18.00
Vanaf 19.30
19.00-01.00
20.00-21.00
21.00-22.00
10.00-12.00
09.30-11.30
11.00-12.00
11.30-16.30
13.00-16.30
19.00-20.00
20.00-21.00
19.00-20.00
19.00-23.00
19.00-01.00
?09.15
09.15-10.30
09.30-11.30
09.00-10.00
10.00-11.00
10.00-11.00
10.00-11.00
10.30
13.00
13.30-16.30
17.00-18.00
19.30-23.30
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
11.00-12.00
13.30-17.00
21.00
09.30-11.00
10.00-11.00
09.30-11.30
10.00-11.00
20.00-22.00

Brakkenstein

ACTIVITEIT
Biljarten
Kaarten
Jeu de boules
60+ Gym (nek-schouder-rug)
Recreatief hardlopen
Gymclub dames
Nordic walking
Sportief wandelen
60+ Spinning
Biljartclub BBB
Repetitie harmonie St Tarcisius
Breien
Biljartclub
Gymnastiek dames
Gymnastiek dames
Buitensport FAAM
Breien
Expressief-medidatief Dansen
60+ Pilates
Seniorentafeltennis(50+)
Biljartclub BBB
Gymnastiek dames
Gymnastiek dames
Nordic walking
Repetitie drumfanfare Michael
Biljartclub
Tai Chi
Recreatief hardlopen
Senioren gymclub
60+ Body Work Out
60+ Pilates
Nordic walking
Sportief wandelen
Contact in zicht – praten met senioren uit de buurt
Stich ’n Bitch (Haken, breien, borduren…)
Biljartclub BBB
60+ Body Work Out
Repetitie Harmonie Hatert
Buitensport FAAM
60+ Fitness gym
60+ Fitness gym en ZUMBA en Pilates
60+ Fitness en Body Work Out
Wandelen voor ouderen o.l.v. Lieke Elbers Fysiotherapie
Bridgen
Spelactiviteiten Scouting
Dartclub de Mutsjes om de 14 dagen
Recreatief hardlopen
Nordic walking
Spelactiviteiten Scouting
Recreatief hardlopen
Nordic walking en Sportief wandelen
Expressief meditatief dansen

WAAR
Boszicht
Boszicht
Atletiekbaan
Universitair Sportcentrum
Atletiekbaan
Roomsch Leven Achterzaal
Atletiekbaan
Atletiekbaan
Universitair Sportcentrum
Clubhuis RKSV Brakkenstein
Roomsch Leven
BUUR
Café de Muts
Gymzaal Kanunnik Faberstraat
Gymzaal Kanunnik Faberstraat
Park Brakkenstein
Kantine Speeltuin Brakkefort
Roomsch Leven
Universitair Sportcentrum
Roomsch Leven
Clubhuis RKSV Brakkenstein
Gymzaal Kanunnik Faberstraat
Gymzaal Kanunnik Faberstraat
Atletiekbaan
Roomsch Leven
Café de Muts
Heumensoord
Atletiekbaan
Roomsch Leven
Universitari Sportcentrum
Universitair Sportcentrum
Atletiekbaan
Atletiekbaan
BUUR
BUUR
Clubhuis RKSV Brakkenstein
Universitair Sportcentrum
Roomsch Leven
Park Brakkenstein
Universitair Sportcentrum
Universitair Sportcentrum
Universitair Sportcentrum
Kanunnik Mijllinckstraat
Boszicht
D’Almarasweg
Café de Muts
Atletiekbaan
Atletiekbaan
D’Almarasweg
Atletiekbaan
Atletiekbaan
Roomsch Leven

Naast alle bovengenoemde activiteiten en sportactiviteiten 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, Voetbalvereniging RKSV Brakkenstein, Hockeyvereniging NHMC, Korfbalvereniging Noviomagum, Voetbalver. Kolping-Dynamo.
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Belangrijke telefoonnummers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: Bel met Veilig
Thuis op 0800 - 2000
Alarmnummer: 112
Anne-Marie Cobussen, wijkregisseur (024) 329 27 74 of
06 52 75 15 58
Apotheek Wilhelmina Brakkenstein, Kanunnik Mijllinckstraat 5, tel (024) 3 553 062
Apotheek: Zuider Apotheek Brakkenstein, Heyendaalseweg 288, tel (024) 2 082288
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: ook Grofvuilservice (024) 371 60 00
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: 088 - 1447144
Huisartsenpost Nijmegen en omstreken: 0900 88 80
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: 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: 024 350 2000. Wij zijn
te vinden in het Hart van Hatert, Couwenbergstraat 14,
Nijmegen. Openingstijden maandag tot en met donderdag van 09:30 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. Ook voor vragen over activiteiten in
Nijmegen en u kunt niet op internet kijken bij Wegwijzer024.nl bijvoorbeeld.
Wijkraad Brakkenstein, voorzitter Hermine Groenendaal: 06 51991276
Wijkwebsite www.mijnbrakkenstein.nl
Kunt u niet op internet kijken en hebt u vragen: 06
25356417
Zonnebloem Brakkenstein: voor bezoek Marian Top:
(024) 3 563 495, voor inlichtingen Ankie Jansen: 06
50283635
ZZG-zorggroep: (024) 3 665 777, vraag naar team Wijkverpleging Brakkenstein

Activiteiten

Brakkenstein

Evenementen
Spellenavond
Open spellenavond; iedereen is welkom!
Elke eerste dinsdag van de maand om 20:00
7 mei
4 juni
2 juli
Pubquiz*
Pubquiz voor 4 euro p.p. in teams van 3 tot 6 personen. Geef
je op tijd op, want vol = vol.
Elke tweede vrijdag van de maand om 20:00
10 mei
14 juni
12 juli
Sjoelen
Aan de kant met die stoelen, wij gaan lekker sjoelen.
Derde maandag van de maand om 18:30
20 mei
17 juni
15 juli
Beers & ballads
Livemuziek en biertjes, voor het perfecte einde van de
maand!
Elke laatste zondag van de maand om 15:00
26 mei
30 juni
28 juli
Repair Cafe
Gooi kapotte spullen niet weg, maar breng ze naar het Repair Café!
Elke laatste zaterdag van de maand om 13:00
25 mei
29 juni
27 juli
Burenborrel
Ontmoet je buren bij BUUR. Elke maand organiseren we in
samenwerking met een straat in de wijk een borrel. Wij zorgen voor een ontmoetingsplek en welkomstdrankje, jullie
voor de gezelligheid. Interesse? Neem contact met ons op.
Datums zijn onder voorbehoud. Houd onze website, Facebook of Instagram in de gaten voor de meest recente informatie, of loop een keertje
binnen!
* = Reserveren verplicht. Reserveren kan aan de bar of bereik ons op
eetcafebuur@gmail.com / 024-6634659 Deken Hensburchstraat 2, 6525
VJ Nijmegen. Ingang tegenover speeltuin Brakkefort.
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Activiteiten in Park Brakkenstein
in mei en juni
De Hortus
• Wild Wijn Fest
19 mei 2019 om 14:00 - 20:00
• Aardemeditatie onder leiding van Ingrid
24 mei 2019 om 14:00 - 16:00
21 juni 2019 om 14:00 - 16:00
• Muziek: Astrid Volckerick en Frans van Keep
26 mei 2019 om 14:00 - 16:00

•
•

Schilderen met ei-tempera blok 2
7 juni 2019 om 10:00 - 5 juli 2019 om 12:30
Music Meeting
Op 8, 9 en 10 Juni vindt in Park Brakkenstein weer een
uitgebreid programma plaats.
Voor meer informatie: zie de website van Music Meeting.

Helpen in de natuur van Heumensoord?
Natuurmonumenten beheert sinds 2013 Heumensoord. Dit prachtige 500 hectare grote natuurgebied maakt deel uit van een
groot bosgebied, gelegen op de stuwwallen tussen Nijmegen en Mook en reikt tot aan de Scheidingsweg. De stuwwal is ooit
ontstaan toen een gletsjer met zijn enorme gewicht zand en stenen voor zich uitschoof. Ze herbergt nu een verscheidenheid
aan flora en fauna. Naast professioneel beheer door Natuurmonumenten is er ook een groep enthousiaste buurtbewoners
actief die Natuurmonumenten ondersteunt.
Lijkt het u ook leuk om eens in de twee weken op donderdagochtend de handen uit de mouwen te steken? Neem dan contact
op met ondergetekende (tel. 360.28.35) of kom een keertje langs op donderdagochtend (09.00 uur) bij de werkschuur van
Natuurmonumenten aan de Scheidingsweg 99.
Bart Steenbergen

