
Ook dit jaar doen we weer een 
beroep op uw vrijgevigheid om het 
Wijkblad Brakkenstein en de website 
mijnbrakkenstein.nl te steunen. Zonder 
uw gift kunnen we deze media niet maken 
en onderhouden. Misschien moeten we 
ondanks uw steun toch weer een beroep 
doen op de gemeentelijke subsidie, want de 
grote vraag is  in hoeverre we het komend 
jaar weer op onze adverteerders mogen en 
kunnen rekenen.

Voor de nieuwkomers in de wijk herhalen 
we daarom graag, waarom ons blad bij veel 
wijkbewoners zo geliefd is. Het wijkblad 
is aansprekend vanwege de vorm en de 
inhoud.  Een rijke schakering aan rubrieken 
zorgt voor de nodige variatie. We hebben 
oog voor de natuur in de Groenrubriek, we 
bieden spraakmakende columns, kijken 
terug in de tijd via de Vergeten Winkeltjes, 
maken kennis met medewijkbewoners via 
Mijn Straat, besteden aandacht aan het 
verenigingsleven, presenteren een unieke 
kunstrubriek en dit alles zonder daarbij de 
actualiteit uit het oog te verliezen.

De wijkwebsite is altijd bereikbaar en 
daardoor actueler van aard. Je treft er naast 
de digitale versie van het wijkblad ook tal 
van foto’s aan, aanvullingen op de artikelen 
in het wijkblad, een dagelijkse agenda over 
actualiteiten in de wijk, de laatste nieuwtjes 
en oproepen. Iedereen kan zich inschrijven 
voor de wekelijkse digitale nieuwsbrief, 
waarin gewezen wordt op interessante 
nieuwtjes. De uitgaven voor de wijkwebsite 
worden gesubsidieerd door de gemeente. 
De wijkwebsite heeft geen eigen inkomsten.  
Door uw vrijwillige giften dalen de kosten 
van de website zodanig dat de gemeente de 
subsidie blijft verstrekken.

Op eigen kracht!  
W I J K B L A D  E N  - W E B S I T E

Met de nodige trots kunnen we vermelden dat het 
wijkblad Brakkenstein het afgelopen jaar voor het 
eerst zonder subsidie van de gemeente gedraaid 
heeft. Enerzijds dankzij de toegenomen inkomsten 
uit advertenties, anderzijds dankzij uw genereuze 
bijdragen in het afgelopen jaar. Vanaf 1 november 

2021 tot 31 oktober jl. ontvingen we in totaal € 1011,00 aan giften, 
YDULUHQG�YDQ�ț���WRW�ț����waaruit wederom uw waardering voor 
ons wijkblad blijkt. Hiervoor onze hartelijke dank!

Het succes van het wijkblad en 
de wijkwebsite is mogelijk dankzij de 
belangeloze inzet van de vele vrijwilligers: 
bezorgers, freelancers, fotografen en 
redactieleden. Maar daarmee zijn we er 
nog niet. Het wijkblad en de wijkwebsite 
moeten ook betaald worden. Door de kleine 
oplage, we zijn nu eenmaal een kleine wijk, 
is ons wijkblad relatief duur en helaas zijn 
de advertentiekomsten niet toereikend 
om de kosten van het wijkblad te dekken. 
Gelukkig wordt het tekort nu nog – als dat 
nodig is - aangevuld door de subsidie van 
de Gemeente Nijmegen. De gemeente 
dringt er bij ons op aan om de kosten van 
het wijkblad zo laag mogelijk te houden of 
te zorgen voor andere inkomstenbronnen.  
Dat kan door de omvang van het blad 
terug te brengen of door kwalitatief minder 
papier te gaan gebruiken. Ook kun je een 
oplossing zoeken in het samengaan met 
andere wijkbladen. Wij als redactie kiezen 
hier liever niet voor.  Wij kiezen ervoor de 
kwaliteit en eigenheid van het wijkblad te 
behouden. Daarvoor hebben we wel de 
steun van u, lezer van het blad, nodig. 

Tekst: TINO ADOLFS (Wijkblad Brakkenstein) en HENK SIKKING (mijnbrakkenstein.nl)
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KĨ�ŚĞƚ�ŶƵ�ŐĂĂƚ�Žŵ�ĚĞ�ŝĚĞĂůĞ�ĞƌŐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ�ƐƚŽĞů�ŽƉ�ŬĂŶƚŽŽƌ�ŽĨ�ĚĞ�ƌĞůĂǆĨĂƵƚĞƵŝů�ƚŚƵŝƐ͕�Žŵ�ĚĞ�
ŽƉƐƚĂͲƐƚŽĞů�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƐĞŶŝŽƌ�ŽĨ�ĞĞŶ�ĚĞƐŝŐŶƐƚŽĞů�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ďŝũǌŽŶĚĞƌ�ŝŶƚĞƌŝĞƵƌ͕�ŵĞƚ�ƌƵŝŵ�ĚĞƌƚŝŐ�
ũĂĂƌ�ĞƌǀĂƌŝŶŐ�ŝƐ�'ĂĞƌƚŶĞƌ�ĞĞŶ�ĂĂŶƐƉƌĞĞŬƉĂƌƚŶĞƌ�ǀŽŽƌ�ŝĞĚĞƌ�ĚŝĞ�ďĞŐƌŝũƉƚ�ŚŽĞ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬ�ǌŝƚƚĞŶ�
ŝƐ�ǀŽŽƌ�ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ͕�ĐŽŵĨŽƌƚ�ĞŶ�ǁĞůďĞǀŝŶĚĞŶ͘�

�

'ĂĞƌƚŶĞƌ��ƌŐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ�DĞƵďĞůĞŶ�ͻ�,ĞǇĞŶĚĂĂůƐĞǁĞŐ�ϭϲϱ͕�EŝũŵĞŐĞŶ�ͻ�dĞůĞĨŽŽŶ͗�ϬϮϰ�ϯϱϲ�
ϴϯϵϬ�ͻ�ǁǁǁ͘ŐĂĞƌƚŶĞƌ͘Ŷů�

�

�

�

'ĞǌŽŶĚ�ǌŝƚƚĞŶ�͍���Ž�ǌŝƚ�ĚĂƚ͊�

KĨ�ŚĞƚ�ŶƵ�ŐĂĂƚ�Žŵ�ĚĞ�ŝĚĞĂůĞ�ĞƌŐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ�ƐƚŽĞů�ŽƉ�ŬĂŶƚŽŽƌ�ŽĨ�ĚĞ�ƌĞůĂǆĨĂƵƚĞƵŝů�ƚŚƵŝƐ͕�Žŵ�ĚĞ�ŽƉƐƚĂͲƐƚŽĞů�ǀŽŽƌ�ĚĞ�
ƐĞŶŝŽƌ�ŽĨ�ĞĞŶ�ĚĞƐŝŐŶƐƚŽĞů�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ďŝũǌŽŶĚĞƌ�ŝŶƚĞƌŝĞƵƌ͕�ŵĞƚ�ƌƵŝŵ�ĚĞƌƚŝŐ�ũĂĂƌ�ĞƌǀĂƌŝŶŐ�ŝƐ�'ĂĞƌƚŶĞƌ�ĞĞŶ�
ĂĂŶƐƉƌĞĞŬƉĂƌƚŶĞƌ�ǀŽŽƌ�ŝĞĚĞƌ�ĚŝĞ�ďĞŐƌŝũƉƚ�ŚŽĞ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬ�ǌŝƚƚĞŶ�ŝƐ�ǀŽŽƌ�ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚ͕�ĐŽŵĨŽƌƚ�ĞŶ�ǁĞůďĞǀŝŶĚĞŶ͘�

�

'ĂĞƌƚŶĞƌ��ƌŐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ�DĞƵďĞůĞŶ�ͻ�,ĞǇĞŶĚĂĂůƐĞǁĞŐ�ϭϲϱ͕�EŝũŵĞŐĞŶ�ͻ�dĞůĞĨŽŽŶ͗�ϬϮϰ�ϯϱϲ�
ϴϯϵϬ�ͻ�ǁǁǁ͘ŐĂĞƌƚŶĞƌ͘Ŷů�

�

/Ŷ�ĚĞǌĞ�ƌĞŐŝŽ�ǌŝũŶ�ǁŝũ�ĂůƐ�ĞƌŐŽŶŽŵŝƐĐŚ�
ŬĞŶŶŝƐĐĞŶƚƌƵŵ�ƵŶŝĞŬ͘�KŶǌĞ�
ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ�ŝƐ�ĂůƚŝũĚ�ŵĂĂƚǁĞƌŬ�ĞŶ�ŽŶǌĞ�
ũĂƌĞŶůĂŶŐĞ�ĞƌǀĂƌŝŶŐ�ĞŶ�ŬĞŶŶŝƐ�ĞĞŶ�
ĂďƐŽůƵƚĞ�ŵĞĞƌǁĂĂƌĚĞ͘��ƌŐŽŶŽŵŝĞ�ŝƐ�ĂůƚŝũĚ�
ĚĞ�ƌŽĚĞ�ĚƌĂĂĚ͘�tĞ�ǌŝũŶ�ŵĞƌŬŽŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬ�
ĞŶ�ďŝĞĚĞŶ�ĞĞŶ�ďƌĞĚĞ�ƌĂŶŐĞ�ĂĂŶ�ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�
ǀĂŶ�ŐĞƌĞŶŽŵŵĞĞƌĚĞ�ŵĞƌŬĞŶ͘�

�

/Ŷ�ĚĞǌĞ�ƌĞŐŝŽ�ǌŝũŶ�ǁŝũ�ĂůƐ�ĞƌŐŽŶŽŵŝƐĐŚ�ŬĞŶŶŝƐĐĞŶƚƌƵŵ�
ƵŶŝĞŬ͘�KŶǌĞ�ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ�ŝƐ�ĂůƚŝũĚ�ŵĂĂƚǁĞƌŬ�ĞŶ�
ŽŶǌĞ�ũĂƌĞŶůĂŶŐĞ�ĞƌǀĂƌŝŶŐ�ĞŶ�ŬĞŶŶŝƐ�ĞĞŶ�ĂďƐŽůƵƚĞ�
ŵĞĞƌǁĂĂƌĚĞ͘��ƌŐŽŶŽŵŝĞ�ŝƐ�ĂůƚŝũĚ�ĚĞ�ƌŽĚĞ�ĚƌĂĂĚ͘�tĞ�
ǌŝũŶ�ŵĞƌŬŽŶĂĨŚĂŶŬĞůŝũŬ�ĞŶ�ďŝĞĚĞŶ�ĞĞŶ�ďƌĞĚĞ�ƌĂŶŐĞ�
ĂĂŶ�ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ǀĂŶ�ŐĞƌĞŶŽŵŵĞĞƌĚĞ�ŵĞƌŬĞŶ͘�
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FYSIOTHERAPIE BRAKKENSTEIN

024 355 98 94

Kanunnik Boenenstraat 8

info@fysiotherapiebrakkenstein.nl
www.fysiotherapiebrakkenstein.nl

U vindt ons in het hart van de wijk. Onze praktijk wordt gekenmerkt door een open en toegankelijke sfeer.
Patiënten kunnen direct terecht bij acute onvoorziene klachten.

Voor een afspraak of vraag kunt u te allen tijden binnenlopen in onze praktijk.
Wij werken uiteraard volgens de adviezen van de overheid en de laatste richtlijnen van het RIVM.

Onze deur staat open voor de juiste fysiotherapie voor iedereen!
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ALARMNUMMER
112
$'9,(6��(1�67(813817�+8,6(/,-.�
GEWELD: BEL MET VEILIG THUIS 
0800-2000
APOTHEEK WILHELMINA
(024) 3 553 062
ZUIDER APOTHEEK 
(024) 2 082288
STICHTING BEGRAAFPLAATS ST. BARBARA 
06-4576 2398 / (024) 3551148
BRANDWEER
(024) 3 297 599
BRENG KLANTENSERVICE
0900 266 63 99 (ma t/m za van 8-19 uur)
BUREAU TOEZICHT
14 024
%885���:,-.3/$$76�	�((7&$)� 
(024) 663 4659
BUURTSPORTCOACH BRAKKENSTEIN
Anouk Janssen, 06-55 49 16 08
%8857=25*�1,-0(*(1�%5$..(167(,1
Wijkverpleging, 06-12 14 91 36
CANISIUS WILHELMINA ZIEKENHUIS
(024) 3 657 657
DAR KLANTENSERVICE
(024) 371 60 00
DE LINDENBERG
(024) 327 39 11
DIERENAMBULANCE
(024) 355 02 22
,('(5�*(/,-.
(024) 324 04 00
GGD
088-1447144
+8,6$576(13267�1,-0(*(1�(�2�
0900 88 80
KINDERTELEFOON
0800 04 32
KBO
(024) 377 46 85
LUX
0900 589 46 36
MEDISCH CENTRUM BRAKKENSTEIN
(024) 355 23 39
0(/'�	�+(567(/�$33�Als u niet digitaal uit 
de voeten kunt, bel dan 14 0 24 
MELD MISDAAD ANONIEM
0800 – 7000
MELDPUNT KINDERMISHANDELING
0800 – 2000
MILIEUPOLITIE
14 0 24 
32/,7,(���:,-.$*(17
0900 88 44 (via dit nummer zijn ook de 
wijkagenten Marcel Rutten en Bram van den 
Dungen te bereiken)
RADBOUDUMC
(024) 361 11 11
SINT MAARTENSKLINIEK
(024) 365 99 11
SLACHTOFFERHULP
(024) 323 33 22 / 0900 0101
62&,$$/�:,-.7($0�=8,'
08800 11 300
67$'66&+28:%85*�1,-0(*(1�(1�
CONCERTGEBOUW DE VEREENIGING
(024) 322 11 00
TALIS: MAZIN MAASOOM
06-50 696054
67,3�=8,'�,1)2�(1�$'9,(6/,-1
(024) 350 20 00
:,-.5$$'�%5$..(167(,1
Hermine Groenendaal, 06-51991276
:,-.:(%6,7(�0,-1%5$..(167(,1�1/
06-25356417
ZONNEBLOEM BRAKKENSTEIN
(024) 356 34 95 / 06 502 836 35
ZZG-ZORGGROEP
(024) 366 57 77
*(0((17(�1,-0(*(1
Zie informatie elders in dit blad.

B E L A N G R I J K E T E L E F O O N N U M M E R SV O O R  B R A K K E N S T E I N

Het is een vrijwillige bijdrage, wij 
zijn dan ook blij met elke gift! 

U kunt uw bijdrage overmaken op 
rekeningnummer:  

NL19RABO 0144028999 
t.n.v. M.J.G. Adolfs 
Stichting Wijkblad Brakkenstein

Wij danken u bij voorbaat voor uw 
steun!


