
Brakkenstein beweegt en ontmoet! 
 
Het afgelopen half jaar zijn BUUR en studenten van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen bezig 
geweest met het project Brakkenstein beweegt en ontmoet. Met dit project hebben we een viertal 
acties in gang gezet rondom het thema samenwerken rond kwetsbare ouderen. 
 

1) Enquêtes verspreid in de wijk Brakkenstein 
2) Wandelclub opgezet, routes uitgewerkt en een wandelkaart gemaakt 
3) Netwerklunch georganiseerd 
4) Sociale kaart gemaakt 

 
1)In de wijk Brakkenstein wonen veel senioren, veel kwetsbare senioren. Voor corona viel het al op 
dat er veel georganiseerd wordt voor deze groep in deze wijk, maar dat de activiteiten niet overal 
goed bezocht worden. Daarom hebben we enquêtes uitgezet in de wijk. Om te weten te komen wat 
de behoefte is aan activiteiten, of de activiteiten die georganiseerd worden aansluiten. Of men op de 
hoogte is van het aanbod en welke activiteiten aanspreken. Het STIP heeft ook meegedaan aan de 
enquête en vragen gesteld over gezondheid. 
 
2)Per juni zijn we gestart vanuit BUUR en de buurtsportcoach gestart met wandelclubs. Door de 
uitbraak van Corona vallen er veel betekenisvolle activiteiten weg. Wat overbleef was het wandelen. 
De groep is gegroeid van 1 naar 15 deelnemers. Inmiddels nemen verschillende partners deel aan de 
wandelclub om de continuïteit te waarborgen. De coördinator BUUR, de buurtsportcoach van de 
gemeente, fysiotherapie MM en Bindkracht 10 wandelen afwisselend mee en onlangs is 
Fysiotherapie Brakkenstein ook aangesloten. 
 
3)Begin december zijn 2 online netwerklunches georganiseerd door BUUR en de HAN. Hier hebben 
40 netwerkpartners aan deelgenomen. Het thema samenwerken rondom kwetsbare ouderen is 
besproken, themagroepjes zijn opgezet om met een aantal onderwerpen aan de slag te gaan. 
Onderling zijn sommige partijen ook al mooie verbindingen aangegaan om de zorg en het welzijn 
rondom kwetsbare ouderen te verbeteren. 
 
4)Buur heeft twee sociale kaarten ontwikkeld.   

• Een sociale kaart gericht op sport en ontspanning voor ouderen in de wijk Brakkenstein.  
• Een sociale kaart ontwikkeld en gericht op activiteiten die door professionele organisaties 

aangeboden worden. 
 

 Op de sociale kaart kan iedereen zien wanneer, waar, door wie, en wat voor activiteit er aangeboden 
wordt. Deze kaarten zijn bedoeld om het aanbod aan activiteiten inzichtelijk te maken voor iedereen. 
Deze kaart wordt op de wijkwebsite www.mijnbrakkenstein.nl gezet. 
 
Onze vraag aan jullie is, controleer de gegevens op de lijst die jullie activiteit en/of organisatie betreft 
en geef het door als er iets niet klopt of beter kan. Wij zorgen ervoor dat de lijst op de wijkwebsite 
mijn Brakkenstein komt te staan. Na het plaatsen op de wijkwebsite “mijnbrakkenstein” willen wij 
jullie vragen jullie gegevens zelf up-to-date te houden op de site. Zo bouwen we samen aan de 
sociale kaart: een mooi compleet overzicht van alles wat er te doen is aan activiteiten voor senioren. 
TIP: zet de informatie ook op www.wegwijzer024.nl dan is de informatie voor een nog groter publiek 
zichtbaar. Bedankt alvast! 
 
Met vriendelijk groet, 
Sylvia Thijssen 
Projectleider ’n goede BUUR 



 
 
 
 
 
 
 
Fysiotherapie 
Brakkenstein 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Sportfysiotherapie 
- Manuele therapie 
- Fysiotherapie 
- COPD training 
- Ademhalingstraining 
- Neuro revalidatie 
- Sportgroepen 
- Personal training 
- Gezondheidsadviezen 
- Dans en bewegen voor 

senioren iedere 
donderdag 12.00-
13.00 uur 

 

 
 
 
 
 
 
 
Maandag: 
07:30- 18:30 
Dinsdag: 
07:30-18:30 
Woensdag:  
07:30 – 20:00 
Donderdag: 
07:30 – 18:30 
Vrijdag:  
09:00-18:30 
Zaterdag: 
09:00-12:00 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kanunnik 
Boenenstraat 8 

 
 
 
 
 
 
 
Telefoon: 
024-3559894 
 
E-mail: 
info@fysiotherapiebrakkenstein.nl  
 
website: 
www.fysiotherapiebrakkenstein.nl  

MMfysio - Manuele therapie 
- Sportfysiotherapie 
- Oedeemtherapie 
- (Sport)revalidatie 
- Fysiotherapie voor 

ouderen 
- Fysiotherapie voor 

jongeren 
- Valpreventie training. 

Start in voor- en najaar 
in samenwerking met 
Ergo in de Wijk. 

- Krachttraining voor 
kwetsbare ouderen 
(sarcopenie). Start in 
voor- en najaar in 
samenwerking met 
diëtisten van ProFitt. 

- Parkinson 
- Etalagebenen 

(Claudicatio)  
 

Maandag: 
08:00-20:00 
Dinsdag: 
08:00-20:00 
Woensdag: 
08:00-21:00 
Donderdag: 
08:00-17:30 
Vrijdag: 
08:00-17:30 
Zaterdag: 
08:00-12:10 

Kanunnik 
Mijlinckstraat 75 

Contactpersoon: 
Lieke Elbers  
Lieke@mmfysio.nl 
Jeroen Megens  
Jeroen@mmfysio.nl 
 
Telefoon: 
024-3580779 
 
E-mail: 
info@mmfysio.nl  
 
Website: 
www.mmfysio.nl  
of  
https://mmfysio.nl/mm-fysio-
nijmegen-brakkenstein/  

Sterker sociaal 
werk 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Maatschappelijke zorg 
- Mantelzorg 

ondersteuning 
- (vrijwilligers)diensten 
- (ouderen) advies 
- Dagbesteding 
- Training, advies en 

coaching 
- Gespreksgroepen 

Maandag: 
09:00-17:00 
Dinsdag: 
09:00-17:00 
Woensdag: 
09:00-17:00 
Donderdag: 
09:00-17:00 
Vrijdag: 
09:00-17:00 
 

Panovenlaan 1 Contactpersoon: 
Susan Dijkstra 
 
Telefoon: 
 088 - 00 11 333 
 
Website: 
https://www.sterker.nl/contact/ 
 

Professionele organisaties op het gebied van zorg en welzijn voor ouderen die actief 
zijn in de wijk Brakkenstein. 



Deel de dag - Dagbesteding voor 
senioren (deel de dag 
Brakkenstein) 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Bingo voor de wijk 
 

- Open inloop deel de 
dag Brakkenstein 

Maandag: 
10:00-16:00 
Dinsdag: 
10:00-16:00 
Woensdag: 
10:00-16:00 
Donderdag: 
10:00-16:00 
Vrijdag: 
10:00-16:00 
 
2x per jaar 
 
Iedere vrijdag- 
middag 14.00-
15.30 uur 
 

Kanunnik van 
Kekenstraat 2 

Contactpersoon: 
Astrid Jansen/Dave Albers 
 
 
Telefoon: 
088-0017201 
 
 
 
Website: 
Deel de Dag | Sterker sociaal werk - 
Nijmegen 
 
 
 

De Veste Kalorama Dagbesteding: (Vrij toegankelijk) 
- Schilderen 
- Koken 
- Bordspellen 
- Muziek 
- Gym 
- Sociale activiteiten 

 
Dagbehandeling: (CIZ indicatie) 

- Professionele zorg 
- Paramedici  
- behandeling(en): 

(fysiotherapie, 
ergotherapie, logopedie 
en diëtetiek) 

- Maatschappelijke zorg 
 

Maandag t/m  
vrijdag 
 
 
 
 
 
 
Maandag t/m  
vrijdag 

Driehuizerweg 
376 

Contactpersoon: 
Anita Millissen 
 
Telefoon: 
024- 3525525  
 
E-mail: 
dagbehandeling@kalorama.nl  
 
Website: 
http://www.kalorama.nl    

Woonzorgcentrum 
Boszicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagbesteding:  
Diverse activiteiten  

- Schilderen 
- Koken 
- Muziek 
- Gym 
- Sociale activiteiten 

Maandelijks komt er een 
Bosnieuws uit met daarin de 
activiteiten. U kunt het 
Bosnieuws aanvragen door te 
mailen naar 
m.gaal@zzggroep.nl 
 
Dagbehandeling:  (CIZ indicatie) 

- Professionele zorg 
- Paramedici 

behandeling(en): 
(fysiotherapie & 
ergotherapie 

 

Maandag t/m  
zondag: 
 09:00 tot 17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag t/m  
vrijdag: 
 09:00 tot 17:00 
 

Heemraadstraat 
10 

Contactpersoon: 
Martine Gaal 
m.gaal@zzgzorggroep.nl 
 
Telefoon: 
0683156612 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail: 
Chantal Winters 
Coordinator.kentering@zzgzorggr
oep.nl  
 
Website: 
http://www.zzgzorggroep.nl  
 



 

 

Woonzorgcentrum  
Bosrijk (voor 
ouderen met 
dementie) 

Dagbesteding: (CIZ indicatie) 
- Schilderen 
- Koken 
- Bordspellen 
- Muziek 
- Gym 
- Sociale activiteiten 

 
Dagbehandeling: (CIZ indicatie) 

- Professionele zorg 
- Paramedici 

behandeling(en): 
(fysiotherapie & 
ergotherapie) 
 

Maandag t/m  
vrijdag: 
 09:00 tot 17:00 
 
 
 
 
 
Maandag t/m  
vrijdag: 
 09:00 - 17:00 
 

Heemraadstraat 
10 

Contactpersoon: 
E. van Pinxteren 
 
Telefoon: 
024-3833350 
 
E-mail: 
e.vanpinxteren@zzgzorggroep.nl  
 
Website: 
http://www.zzgzorggroep.nl  

Aqua Viva  
Wonen met zorg 
Somatiek en PG  
 

Dagbesteding (CIZ indicatie): 
- Schilderen 
- Boetseren 
- Tekenen 
- Muziek 
- Bordspellen 
- Gym 

 
  
Dagbehandeling (CIZ indicatie) 

- Professionele zorg 
                Paramedici        
               behandeling(en):       
               (fysiotherapie &   
                 ergotherapie) 
 
Open inloop: 

- Muziekactiviteiten, 
lezingen, film 

 

  Contactpersoon: 
Petra Hiddinga 
Host en Vrijwilligers coördinator 
 
Telefoon: 
024-3838485 
 
E-mail: 
phiddinga@aquaviva.nl 
 
Website: 
www.aquaviva.nl 
 
 


