
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 2020 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, fysio MM, fysiotherapie Brakkenstein en Bindkracht 10 wandelen afwisselend mee. 
 
3)Begin december zijn 2 online netwerklunches georganiseerd door BUUR en de HAN. Hieraan 
hebben 40 netwerkpartners aan deelgenomen. Het thema samenwerken rondom kwetsbare 
ouderen is besproken, themagroepjes zijn opgezet om met een paar zaken aan de slag te gaan. 
Onderling zijn 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 instanties 

aangeboden worden. 
 

Op de sociale kaart kan iedereen zien wanneer, waar, door wie en wat voor activiteiten er 
aangeboden worden. Deze kaarten zijn bedoeld om het aanbod aan activiteiten inzichtelijk te maken 
voor iedereen. Deze sociale kaart wordt op de wijkwebsite gezet. 
 
Onze vraag aan jullie: controleer de gegevens op de lijst die jullie activiteit en/of organisatie betreft 
en geef het door als er iets niet klopt of als iets beter kan. Wij zorgen ervoor dat de lijst op de 
wijkwebsite mijn Brakkenstein komt te staan. Na het plaatsen op de wijkwebsite mijn Brakkenstein 
willen wij jullie vragen zelf de gegevens up-to-date te houden op de site. Zo bouwen we samen aan 
de sociale kaart: een mooi compleet overzicht van activiteiten op het gebied van sport en 
ontspanning voor bewoners van Brakkenstein. 
 
Met vriendelijk groet, 
Sylvia Thijssen 
Projectleider ’n goede BUUR 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

HUF (Houdt U Fit) 
 

- Sportief wandelen 
 

- Nordic walken 
 

- Hardlopen  
op verschillende 
niveaus 
 

- Mountainbiken  
op 2 niveaus 

Zaterdag: 
08:00 – 10:30 
 
 

Heemraadstraat 9 
 

Contactpersoon: 
Dhr. T. van den Hoven 
 
Telefoon: 
0625013540 
 
E-mail: 
Info@huf-nijmegen.nl 

Website:  
https://huf-nijmegen.nl/ 
 

 -     
Tennisvereniging 
Brakkenstein 

- Senioren tennis lessen 
- Recreatief Tennissen  

Maandag t/m  
zondag  
 

Kanunnik 
Mijlinckstraat 78 

Contactpersoon:  
Anton Hutting 
 
Telefoon: 
06-21595541  
 
E-mail: 
anton@tvbrakkenstein.nl 
 
Website: 
www.tvbrakkenstein.nl  

 -     
Wijkplaats 
BUUR 

-Koffie drinken 
 
 
 
-Maandagmiddag activiteiten 
(sjoelen, bingo, koffie drinken, 
muziek, lezing) 
 
-Mandela tekenen 
 
 
 
-Riksja ritten 
 
 
-Boekenclub 
 
-Handwerkclub 
 
 
-Zaterdagmiddagborrel 
 
-Aanschuiftafel 
 
 
 
-Wandelclub 
Korte en lange afstand 

Iedere dag 
(zaterdag niet)  
10.30-11.30 uur 
 
Maandag 
middag  
14.00-16.00 uur 
 
Maandag om 
de week  
10.00-11.30 uur 
 
Vrijdag op 
afspraak 
 
1x per 6 weken 
 
Dinsdag om de 
week 19.30 uur 
 
14.00-16.00 uur 
 
Maandag  
1x per maand  
17.00-18.30 uur 
 
Woensdag 
10.00-12.00 uur 

Deken 
Hensburchstraat2 

Contactpersoon 
Sylvia Thijssen 
Projectleider een goede BUUR 
 
Telefoon: 
024-6634659 
(bereikbaar op ma- en donderdag 
12.00-16.00 uur) 
 
E-mail: 
stichting@buurbrakkenstein.nl 
 
Website: 
www.buurbrakkenstein.nl 
 

Initiatieven die activiteiten aanbieden op het gebied van sport en ontspanning  voor ouderen in 
de wijk Brakkenstein. 

 



 

 


