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De lente komt eraan.
Er is weer van alles in beweging.
Vluchtelingen komen en gaan.
Ook in de wijk is er beweging.
Met name bij de middenstand: ze beweegt van ons af, zo lijkt het!
Wat me in dit nummer opvalt zijn de oproepen.
We hebben elkaar nodig. Geef er gehoor aan!
Dat is wat we willen bereiken met dit blad.
Dat we elkaar zien. Iedereen.
Oud, jong, donker, licht, autochtoon, allochtoon.
De vluchtelingen waren royale dag zeggers.
Zullen we daarvan leren?
De oproepen zien.
En er op reageren.
Elkaar zien en spreken?
Elkaar groeten?
Samen zijn we onze wijk.
We kregen leuke reacties op ons eerste blad.
Graag ontvangen we meer reacties.
Zodat we weten of we op de goede weg zijn.
Of niet! Of dat we nog zijweggetjes moeten zoeken.
Veel plezier met Wijkblad Brakkenstein!
Namens de redactie,
Onnie Diederen

In Memoriam
Wil Opgenoort

Toch nog vrij onverwacht is op
vrijdag 1 april jongstleden Wil
Opgenoort, bewoner van de Veste,
overleden. In ons eerste nummer
hadden we een uitgebreid interview
met deze moedige humoristische
man. Hij leed aan de ziekte ALS en
is 62 jaar geworden.
De redactie

Brakkebelletjes

Het Brakkebelletje is geboren! Wij kregen onze eerste kleine advertentie
binnen. Dus: wilt u ook een keer een Brakkebelletje plaatsen, stuur het in
naar ons redactieadres: wijkblad.brakkenstein@gmail.com
Voorwaarden:
U kunt uw advertentie eenmaal gratis plaatsen. Alleen voor particulieren. Maximaal 30 woorden.
Grote garage te huur
4.40 x 6.10 m, Maisonnettes Schepenenstraat, garage nr. 29, € 160 p.m. Tel. 06-3876 7002 /
024-3556936
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De straat van mijn ouders -de KwekerijwegVan een redactielid kreeg ik de tip contact te leggen met Marcel Nova van de
Driehuizerweg; hij zou meer weten over de geschiedenis van de Kwekerijweg. Zo zat ik op een morgen bij Marcel om te praten over een artikel over
de Kwekerijweg. Marcel wees me op de huizen van de overkant die grenzen
aan de Kwekerijweg. Marcel had enige tijd geleden gesproken met Harry
van Beers. Harry’s vader werkte bij de gemeente en woonde in het vrijstaande huis, het huidige nummer 3 aan de Kwekerijweg en was beheerder van de
gemeentekwekerij. Harry werkte als planoloog bij de gemeente Nijmegen en
wilde zeker meewerken aan het artikel. Dat leek ons een goede opmaat voor
een boeiend verhaal.

Driehuizerweg 308

Wat zie je als je deze straat inloopt
Wandelend vanaf de Houtlaan, de
Heyendaalseweg overstekend, zie je
aan de rechterhand op de hoek een ruime wandeltuin en daarachter vierhoog
een appartementengebouw. Nummer
71 t/m 111 op de hoek en iets verder
de nummers 57 t/m 69. Bij de laatste
nummers zitten de brievenbussen aan
de achterzijde van het gebouw. Op een
ingemetselde muursteen staat dat op 23
februari 1990 de eerste steen is gelegd
door wethouder Hompe. Het gebouw
heet Residentie Brakkenstein. Daarachter zijn garages gesitueerd die ook
genummerd zijn. Daarna zie je rechts
acht geschakelde woningen, de nummers 5-19. Ook deze hebben dezelfde
karakteristieke schuine halve daken,
misschien heeft de architect de kassen
willen herdenken. Dan zie je nummer
3, een vrijstaand woonhuis. Aan het
huis hangt een oud ijzeren bordje met
de tekst brandmelding. Het laatste huis
is nummer 1 en ligt achter nummer 3.

Daarnaast ligt een pleintje, het familie
Peeters plein. Hierna zie je nog een
appartementengebouw, lager dan het
eerst. Dit ligt eigenlijk aan de Driehuizerweg. De straat meet ongeveer
tweehonderd meter. Aan de overzijde
van deze weg ligt het sportcomplex
van de universiteit; je ziet daar het hele

Mijn Straat
jaar door studenten sporten; hardlopen,
hockeyen of volleyen in de zandbak.
‘Kwekerijweg’ is ook de naam van de
bushalte lijn 14. Die halte is gelegen
aan de Heyendaalseweg.
Wat was er vroeger?
Marcel en ik begonnen met het bestuderen van het boekje “Brakkenstein in
oude ansichten”. We zien voor ons een
streekkaartje met de straten en genummerde huizen van onze buurtschap in
het begin van de twintigste eeuw. Aan
de hoek van de Driehuizerweg en de
Kwekerijweg staan drie panden, 32, 33
met als bewoners Kropman en Smidt
en aan de overkant nummer 34, Busser en Hendriks. Dit pand werd later
bekend als Café Stunnenberg. Het is
begin jaren 60 afgebroken. Vanaf 1953
is op de plaats waar nu sportvelden
liggen tot ongeveer 1963 een kinderspeeltuin geweest.
Samen bezochten Marcel en ik op internet de digitale studiezaal van het
Regionaal Archief Nijmegen.
Kwekerijweg e.o rond 1900
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We zagen prachtige foto’s, kijk dat witte huis met die dakkapellen, dat staat
er nu nog, Driehuizerweg 308. Op een
andere foto lazen
we “W.N.O. Kwekerij. Geen particuliere verkoop”. Op
de pet van een medewerker zie je de
letters GP. Zou dat
een afkorting van
Gemeente Pet zijn?

buren tijdens een burendag afgelopen
september. De Kwekerijweg is een
prettig rustige straat, behalve rond 8
uur en 17 uur als
de
medewerkers
van
Universiteit
en ziekenhuis naar
het werk gaan of
terugkomen; dan
is het een drukte
van belang. Toen
ik Henks partner,
De Plantenkas, zie je Piet de Leeuw, met de Onnie
ontmoette
heer Frequin en een man met een boekje in
terwijl ik met mijn
zijn hand (waarschijnlijk de journalist van
de Gelderlander)
fiets aan de hand de

In het digitale archief vond ik een
artikel in de Gelderlander van 5/5/1956 over de kwe- straat aan het meten
kerij met als kop: Half mei krijgen was, vertelde ze dat
plantsoenen zomerkleed.
afgelopen novem‘Had men tot na de oorlog de beschik- ber 2015 een wietking over 2 kassen en 120 broeiramen, kwekerij is ontthans vindt men er 3 grote kassen, een manteld, ergens op
orangerie en ongeveer 700 broeiramen, de Kwekerijweg.
welke aan de bijzondere zorgen van de Toch weer even een
Technische Hoofdambtenaar, de heer kwekerij op het oude terrein.
A.J. van Beers en
Chef Piet de Leeuw
Interview
met
en zijn mannen
Harry van Beers
zijn toevertrouwd.’
Het is vrijdag 11
Zie de foto’s van
maart. Wij zitten
de kwekerij, waarmet zijn drieën
schijnlijk
voor
aan een ronde tafel
genoemd
artikel
en praten over de
gemaakt door de
Kwekerijweg en de
Genomen bij de Orangerie. Agnes op
fotograaf van de
voormalige Stadsde arm van haar moeder met Harry
ernaast. Achteraan bij het hek, dat
Gelderlander. Uit
kwekerij en hoe het
blonde jochie, is Marcel Nova.
de stukken maak ik
daar vroeger was.
op dat de kwekerij
Harry heeft drie
rond 1984 is ontmanteld; waarschijnlijk had de kwekerij voor de gemeente
nummer 5.
Henk Verburg bewoner van Kwekerijweg 5
Aan de telefoon vertelde Henk, bewoner van Kwekerijweg 5, desgevraagd
over zijn straat. Een medewerker van
het archief had me zijn naam doorgegeven, omdat hij ook het archief had
bezocht. Verburg wilde weten hoe oud
de Kwekerij weg is. Uit het vergelijken van de kaarten kon hij opmaken
dat rond 1910 de Kwekerijweg is ontstaan. Deze informatie en een aantal
oude foto’s heeft hij gedeeld met zijn

zwart-wit fotootjes bij zich en weet ontiegelijk veel herinneringen op te diepen uit zijn geheugen. Als we de foto’s
van het gemeentearchief erbij bekijken
vertelt Harry het volgende. Harry’s vader had kort na de oorlog in de Fest waar nu de Kanunnik van Osstraat ligt
- een groen bedrijfje. Dat verkocht hij
nadat hij een baan vond bij de gemeente als beheerder van de stadkwekerij.
In het midden van de kwekerij stonden
de bedrijfsgebouwen. Optrekken en de
kassen natuurlijk. Een van de gebouwen was de Orangerie. Eerst woonden
ze op adres Driehuizerweg 308. In de
oorlogstijd hadden
ze ook inwoning
van twee verpleegsters. In het gezin
waren ze met drie
broers,
Jacques,
Robbie, Harry en
hadden ook nog
een zusje Agnes.
Agnes is in het nieuwe diensthuis aan
de Kwekerijweg geboren dat door de
gemeente in 1955 is gebouwd, tegenwoordig nummer 3. Het huis is ontworpen door stadsarchitect Roukema
en gebouwd door aannemer de Wit uit
Beek.
Piet de Leeuw is de man op de foto
met de gemeente pet en GP betekent
‘Gemeente Plantsoenen’. Piet was
chef en een heel vriendelijke, aardige
man. Hij werkte tot zijn pensioen in
de kwekerij. Later kwam als chef de
heer Wanders, die had een herders-

Marcel Nova (l) en Harry van Beers (r) voor het huis Kwekerijweg 3
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hond. Hij gaf de hond een
tas mee en deze haalde
dan zelf via een briefje de
boodschappen bij Pijfers.
In de verwarmde kas zaten in de winter ook papegaaien en zelfs aapjes uit
de Goffertboerderij. Harry
hoefde niet mee te helpen,
maar herinnert zich nog de
klamme lucht uit de kassen, onze eigen Burgers
Bush in het klein. De kas
is volgens Harry gebouwd
door de vader van Jan van
Elk uit de Buurmansweg.
Als er op het gemeentehuis
iets te doen was gingen de
palmen daarnaartoe. De
medewerkers hadden een
speciale constructie om de
zware bomen te vervoeren, ongeveer net zo als op
de kaasmarkt in Alkmaar. In de kassen
werkten losse en vaste medewerkers.
Als je een pet op had, was je in vaste
dienst. Er werkten ongeveer 20 mensen. Vrijdagsmiddags even voor vieren
zaten ze allemaal op de fiets en als de
klok van Berchmanianum het signaal
gaf, raceten ze allemaal weg. Later
werd de kwekerij een WNO voorziening. Er werden ook bezems gemaakt.
De kwekerij is in de jaren 80 ontmanteld en is vertrokken naar Heumen.
Van Beers heeft de dienstwoning in de
jaren 70 gekocht van de gemeente toen

Harry (links)

Brandweergarage
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Kwekerijweg 3

café Stunnenberg >>

de gemeente veel vastgoed afstootte.
De moeder van Harry woonde in het
huis tot haar overlijden in 1998. Harry
weet nog dat de woningen die na de
sloop van de Stadskwekerij gebouwd
werden met zeer veel moeite verkocht
zijn. Er is speciaal voor de verkoop iemand aangetrokken.
Brandmelding
Harry: ‘In Brakkenstein was een vrijwillige bosbrandweer en mijn vader
was brandmeester. De brandweerauto
stond in de garage aan de Driehuizerweg op het terrein van de kwekerij, pal
tegenover het ouderlijk huis van Riny
Stunnenberg. Op de hoek van de Driehuizerweg en de Kwekerijweg woonde
Roel Stunnenberg; de inrit voor dit
pand is nog te zien aan de Driehuizerweg.
Hij had een kolen- en vervoersbedrijf
annex café met speeltuin tegenover
Kwekerijweg nummer 3. Hij had een
grote moestuin en een paar varkens. In
het café zat de brandalarmknop en de
sirene zat op het dak. Marcel en Harry
zien de mannen voorzien van klompen
nog aan komen fietsen. De vader van
Riny Stunnenberg was chauffeur op de
brandweerwagen. Als de brandweer
uitrukte gingen wij als jongens op de
fiets erachteraan. De vader van Harry

jaagde ook, hij had ook jachthonden.
Hij schoot weleens houtduiven in het
bos aan de overkant. Een keer per twee
maanden kwam Pastoor Schelstraete
langs en dan kreeg die een geldbedrag,
25 gulden en een kistje sigaren. Zo
ging dat in die tijd.’ Harry’s vader reed
de pastoor af en toe naar de familie in
Zeeland, want de pastoor had zelf geen
vervoer. Bij café Stunnenberg hadden
ze ook varkens. Harry: De dag voor
er geslacht werd hoorde je de varkens
krijsen. Ik ging hier gelegen op het
platte dak, stiekem naar kijken. Mijn
moeder vond dat niks voor de tere kinderzieltjes terwijl wij, jongens, dat natuurlijk bloedstollend interessant vonden. Varken op de kop op de ladder.
Harry heeft Brakkenstein altijd een
leuke wijk gevonden. Men kwam daar
gewoon door de achterdeur naar binnen. Het is een wijk met veel geborgenheid en als tegenhanger ook veel
sociale controle.
Marcel Nova en Henk Sikking.
Met dank aan het archief voor het gebruikmaken van deze foto’s.
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“Parels van onze stad”
zondagwandeling

Voor mooie bloemen,
al 35 jaar staan wij voor u klaar!

Bloembinderij Heijendael
Heijendaalseweg 215
6525 SG Nijmegen
024 355 30 73
info@bloembinderij-heijendael.nl

Met ingang van zondag 3 april a.s. verzorgt Gilde Nijmegen
op elke eerste zondag van de maand een stadswandeling met
als titel: “Parels van onze stad”. Ga mee met de gids en bezoek diverse historische gebouwen. Wandel mee en verbaas
je over wat je nog niet weet van onze stad. Start om 14.00
uur bij het Marikenbeeld op de Grote Markt.
Je kunt ook meelopen met een van de drie nieuwe stadswandelingen: twee gaan door Nijmegen West; door de wijken
Schependom en Waterkwartier. De andere nieuwe wandeling gaat langs de Spiegelwaal. Onze gids vertelt je alles
over het waarom van dit megaproject en de verbinding tussen het heden en de historie van deze plek.
Natuurlijk starten we in de eerste week van april ook weer
met onze reguliere wandelingen op dinsdag- en woensdagmiddag en bezoeken we bij de historische wandeling het Besiendershuis.
Kijk voor meer informatie op www.gildenijmegen.nl of bel
met de helpdesk op maandag- of donderdagmiddag tussen
14.00 - 16.00 uur: 024-3603635

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

nummer 2 - april 2016		

Balans door T’ai Chi

Het nieuws in de kranten bezorgt mij vrijwel dagelijks gevoelens van grote verontrusting. Syrië, Turkije, Koerden, Daesh
(beter woord voor IS), Iran, Irak, Putin,
Oekraïne, vluchtelingen, Arabische lente.
En zo. Kortom: ik ben tamelijk bang. Niet
zozeer van die ene vluchteling of desnoods
3000, maar voor de onbalans en spanning
in onze wereld.
Maar, zult u nu zeggen, wat heeft dat met
beweging en sport te maken? Want daar
zou deze column over gaan, toch? Beste
lezer. Alles. Zeker bij de bewegingssport
T’ai Chi van waaruit ik schrijf. Ontspanning en balans hebben we overal nodig. In
de wereld, in ons landje, in onze buurt, in
ons eigen lijf. En over dat laatste wil ik het
even met u hebben. We gaan hier niet de
wereld verbeteren, maar onszelf.
Stel u zelf voor op de fiets. Wind en stormvlagen komt u tegen en dan ook nog vals
plat. Van Brakkenstein naar de stad speelt
dat zo ongeveer bij de studentenflats op de
Heijendaalseweg. Of vlak bij het Erasmus
gebouw als je pech hebt. Windkracht 8.
Bijna iedereen zie je dan heftig worstelen
met bovenlijf, schouders, armen. Alsof je
die nodig hebt om tegen de wind in vooruit
te komen. Maar dat IS helemaal niet zo.
Niets boven je middel en je benen heb je
nodig! We fietsen met onze benen. Toch?
Wel dan. Neem jezelf voor om als je weer
eens tegen die wind of heuvel op moet (al
eens naar de Maartenskliniek gefietst vanuit Brakkenstein?) te gaan fietsen met je
benen. Die je desnoods aanstuurt vanuit
je heupen, maar niet, en nog eens groot en
dikgedrukt:
Niet vanuit je schouders!
Hoe je dat voor elkaar krijgt? Ontspan zo
gauw je voelt dat je extra kracht moet gaan
leveren. Ontspan met name je schouders!
En moet je dán eens voelen wat er gebeurt!
Ik heb mezelf inmiddels zover dat ik onmiddellijk en zonder erbij na te denken
mijn schouders ontspan als ik wind tegen
heuvel op moet. Het is dan net alsof je extra fietskracht krijgt!
En dat is nou het mooie. Ontspanning
brengt ons en de wereld onvermoede mogelijkheden.
Mocht dit je aanspreken:
Iedere woensdagochtend zijn er 2 workshops T’ai Chi in Heumensoord
Wie mee wil doen is welkom om 09:15 uur
(“zwaarder” programma) en/of 10:00 uur
(lichter programma) bij de kruising Heijendaalseweg/Scheidingsweg. Richtprijs:
gratis. Hou wel de nieuwe berichten op
deze site in de gaten voor data en uitzonderingen!
Voor meer informatie kijk op
www.taichinijmegen.nl
Willem Kienhuis, docent T’ai Chi
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Op weg naar samen

Ongeveer een jaar geleden ontmoette ik hem. Een oudere man, statig en welbespraakt, zijn zilvergrijze haar wat verward door de wind, een scherpe blik achter
enigszins stoffige brillenglazen. Hij bleek gepensioneerd, een dichter, met thuis een
koffer vol gedichten over vrede en verlangen naar contact. We zagen elkaar, stonden
aanvankelijk nog aan verschillende kanten van de straat bij die eerste ontmoeting.
Ik ontmoette hem naar aanleiding van een oproep die ik zelf had geplaatst in een
ander wijkblad om gezamenlijk, met buurtbewoners, een wandeling door de wijk
aldaar te houden. Het moest een bijzondere wandeling worden: gevuld met stilte.
Geen stilte om iets te herdenken, geen stilte als meditatie, maar een stilte om te
ontdekken wat ons omringt: de wijk zelf. Een stiltewandeling door de straten, om
de kleine verborgen plekken van de buurt te verkennen, de hoeken van de wijk om
te slaan die je normaal niet afslaat omdat je vaak, in alle haast, automatisch de weg
bewandeld die je kent. Om dan, uiteindelijk, de wandeling af te sluiten met een
lekkere kop koffie in het wijkcentrum en elkaar te leren kennen aan de hand van de
ervaringen van de wandeling.
Van de drie aanmeldingen voor de wandeling gaven uiteindelijk twee mensen – zoals dat nu eenmaal kan gaan bij dit soort initiatieven – aan toch niet mee te kunnen
wandelen. En dus stonden we daar met z’n tweeën, op de hoek van de kruising.
Enigszins onwennig maar vastbesloten schudden we elkaar de hand, op die woeste
herfstdag, met de dreiging van regen in de lucht en met een stormachtige wind die
ons regelmatig bijna omver blies. Dat we toch, ondanks de kolkende wolken die
zwanger en zwaar boven ons hingen, besloten te gaan lopen, zegt misschien wel alles over wat ons bond. Een liefde voor de stilte. Een verlangen om onze eigen buurt
te kennen. Een vooral: een wens om samen op weg te gaan.
Natuurlijk raakten we tijdens het wandelen toch met elkaar in gesprek. De man vertelde me over zijn ambities en hobby’s. Liet me een smalle sluiproute zien, dwars
door het park, naar een plek waar ik normaal gesproken niet kom. Samen besloten
we, aan de andere kant van de wijk, een onverwachte afslag te nemen en liepen plotseling langs een serie huizen waarvan hij zich kon herinneren dat hij er, zo’n twintig
jaar geleden, bijna één van gekocht had. We bleven even staan voor het bewuste
huis. De straten en stegen van de wijk brachten hem terug bij zijn herinneringen.
Na de wandeling liepen we, bijna doof geraasd door de wind in onze oren, die de
laatste paar minuten toch wel erg hard was gaan loeien, het wijkcentrum binnen
voor een kop koffie. Daar keken we samen naar buiten hoe de eerste dikke druppels
begonnen te vallen. Wat daar ontstond was niet directe vriendschap, maar het was
wel een eerste oprechte aanzet tot contact tussen twee totale vreemden. We leerden
elkaar kennen aan de hand van wat we deelden: onze buurt.
Ik moest denken aan die wandeling en die bijzondere ontmoeting, toen op onze
redactievergadering voorbijkwam hoeveel behoefte er in de wijk eigenlijk leeft om
te weten wat er allemaal te beleven valt in de wijk. En hoeveel er ook nog te ontdekken valt in deze wijk. Brakkenstein is niet stil, in tegenstelling: Brakkenstein
bruist! Maar we moeten elkaar wel laten weten waar we elkaar kunnen vinden, om
gezamenlijk te kunnen bruisen. Zodat we elkaar echt kunnen ontmoeten en op pad
kunnen gaan door onze eigen wijk: onderweg naar samen. Reizen jullie mee?
Door: Rogier Teerenstra
Rogier is redactielid en columnist bij
Wijkblad Brakkenstein en columnist
bij De Heistal, wijkblad voor Grootstal en Hatertse Hei. Voor de wijkbladen schrijft hij vooral over sociaalmaatschappelijke onderwerpen.
Hij heeft daarnaast een eigen blog:
http://rogierteerenstra.wordpress.
com waar hij schrijft over diverse
onderwerpen op gebied van spiritualiteit, psychologie en filosofie. Je kunt
contact met hem opnemen via: Rogier.

Teerenstra@gmail.com
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Nijmegen-Zuid
Voortgang wijkbeheerplannen 2015 | 2016
Hatert | Brakkenstein | Grootstal | Hatertse Hei

Beste bewoner van Nijmegen-Zuid
Met gepaste trots bied ik u de voortgangsbrief over het wijk
beheerplan 2015/2016 aan. Ik ben vooral trots op u, de bewoners
van onze mooie stad. Velen van u hebben, soms letterlijk, een
steentje bijgedragen aan de verbetering van de openbare ruimte.
Wegen, woonstraten en groenstroken zijn opgeknapt, mede door
uw betrokkenheid en kennis van uw buurt. Een groot aantal van
uw initiatieven en wensen zijn inmiddels gerealiseerd of staan
gepland. Veel bewoners namen deel aan wijkschouwen of dachten
mee met de wijkbeheerder tijdens inloopavonden. Op het kaartje
kunt u zien wat we in 2015 onder andere samen hebben bereikt
in uw wijk.
Vanzelfsprekend gaan wij in 2016 verder op de ingeslagen weg.
Een van onze speerpunten voor 2016 is de verbetering van de
toegankelijkheid van looproutes in uw wijk. Uw wensen en
ideeën proberen wij een plaatsje te geven in onze uitvoerings
plannen. Wij ondersteunen u graag als u zelf, of samen met
medebewoners, iets wilt doen om uw buurt te verbeteren.

Als wijkbeheerder van o.a. het stadsdeel Zuid vind ik het
belangrijk om samen met bewoners, bedrijven en instanties
ervoor te zorgen dat er goede keuzes worden gemaakt voor de
aanpak en verbetering van de openbare ruimte. De keuzes
worden zo goed mogelijk vastgesteld aan de hand van
beschikbaar budget en prioriteiten. De wijkbeheerplannen van
de wijken zijn hiervoor de basis en de jaarlijkse schouw
eveneens.
Bewonersparticipatie en initiatieven ga ik de komende jaren
samen met u als betrokken bewoner verder verbeteren en
uitbreiden.
In deze brief kunt u lezen, wat we afgelopen jaar in uw wijk
hebben gerealiseerd en wat dit jaar gepland staat voor uw wijk.
Met dank voor uw betrokkenheid en ik hoop dat u ook dit jaar
betrokken blijft bij het beheer van uw wijk/buurt.

Ook in 2016 gaan wij weer samen met
u aan de slag om de openbare ruimte
verder te verbeteren. Zodat u zich nog
meer thuis voelt in uw wijk!

Vriendelijke groeten,
Rob vd Wetering
wijkbeheerder stadsdelen Midden en Zuid

Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

Hartelijke groet,
Renske Helmer-Englebert
Wethouder Openbare Ruimte

Contact
Kleine gebreken, zoals een losliggende stoeptegel en kapotte straatverlichting, of klachten
over onderhoud kunt u direct doorgeven met uw smartphone via de Bel&HerstelApp,
via het Digitaal Loket op de website of via tel. 14 024. Heeft u andere opmerkingen
of vragen mail ze dan naar wijkbeheer@nijmegen.nl of bel (024) 329 3031

www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.

www.wijkbeheerplan.nl

NijmegenMiddenZuid
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Brakkenstein

Samenvatting wijk(beheer)plan 2016 - 2020
Stadsdeel Nijmegen-Zuid
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Samen met betrokken bewoners realiseren verbeteringen
Bosje van Vroom.
Verbeteren diverse paden park Brakkenstein.
Evenementbestendig(er) maken (doorgeschoven van 2015).
Driehuizerweg tussen Kwekerijweg en Pater Eijmardstraat,
opdruk boomwortels verhelpen en trottoir vernieuwen.
Diverse plaatsen in de wijk toegankelijkheid van trottoirs
verbeteren (invaliden op-/afritjes).
In relatie tot punt 4: op diverse plekken in de wijk plaatsen
van zitbankjes.
De verkeersdrempels in diverse straten fietsvriendelijk(er)
maken.
Op diverse plaatsen in de wijk opknappen trottoirs
(plaatselijk met name door opdruk van boomwortels).
Planten bomen op diverse plaatsen in de wijk.

Behoud groen
Bewoners zijn trots op
het groen in en rondom
Brakkenstein en hechten
waarde aan het behoud
hiervan. Aanvullende
wensen van bewoners
op het gebied van groen
gaan we in de komende
jaren proberen zoveel
mogelijk te realiseren.
(Groen Verbindt).

Lopende projecten en (verkeer)wensen
Bewoners van de wijk Brakkenstein worden geregeld o.a. geïnformeerd d.m.v. speciale nieuwsbrieven, die huis aan huis worden
bezorgd. Ook de nieuwe wijkkrant Brakkenstein besteedt hier
aandacht aan. De wensen en voortgang realisering over de openbare ruimte worden o.a. gepubliceerd op www.wijkbeheerplan.nl/
brakkenstein.
Aandacht voor een schoon, heel en toegankelijk Brakkenstein
Bewoners vinden het belangrijk dat de wijk er verzorgd uitziet
en vragen aandacht voor regulier en deskundig onderhoud. Zelf
zijn zij ook bereid om hieraan mee te werken. Doordat senioren
steeds langer thuis blijven wonen vragen bewoners nadrukkelijk
aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid
van de openbare ruimte. Tijdens een speciaal georganiseerde
rollatortocht tussen De Veste en winkelcentrum/Gezondheidscentrum, zijn alle geconstateerde knelpunten inmiddels opgelost.
Wij gaan hier de komende jaren samen met bewoners verder
mee aan de slag.

Experiment nieuwe methode ophalen wijkwensen
In Brakkenstein is geëxperimenteerd met een speciaal ontwikkelde
website (www.wijkbeheerplan.nl/brakkenstein) om wensen en
ideeën/opmerkingen van bewoners te inventariseren. Tijdens
verschillende momenten in het afgelopen jaar (o.a. wijkavond(en)
en schouw) is hier door bewoners veelvuldig gebruik van gemaakt.
Binnenkort verschijnt online het resultaat van de wensen en acties.

Geef bewoners de openbare ruimte
Brakkenstein heeft veel betrokken bewoners. Zij willen graag en
vroegtijdig bij ontwikkelingen in hun leefomgeving betrokken
worden. Door het gebruik van social media, participatiekaart.nl,
het wijkblad Brakkenstein én www.wijkbeheerplan.nl/brakkenstein,
probeert de gemeente meer doelgroepen te bereiken en te inspireren. De gemeente biedt een basisniveau aan onderhoud en geeft
ruimte aan bewoners en ondernemers om iets extra’s te realiseren in de openbare ruimte. De gemeente levert hiervoor de
benodigde ondersteuning. Een van de voorbeelden is het gezamenlijk beheer van zgn. ‘Bosje van Vroom’.

www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.

www.wijkbeheerplan.nl

Samenvatting Wijkbeheerplan Brakkenstein

NijmegenMiddenZuid

10		

Wijkblad Brakkenstein

Het voorjaar begint
bij STRIK PATISSERIE
Oranje gebak
vanaf € 1,90
(25 t/m 27 april)

Aardbeienslof
€ 9,95

Lentecake
€ 6,95

k
Al ve le ja re n s m a! a
m et e e n Strik

Ziekerstraat 124 Nijmegen | 024 322 91 85
Heyendaalseweg 217 Nijmegen | 024 350 05 70
Winkelcentrum Dukenburg Nijmegen
Maasburg 3 Cuijk | 024 344 01 94
WWW.STRIK-PATISSERIE.NL
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eigen ik

Cecile Verwaaijen (Silvolde 1968,
woont en werkt in Breda) groeit op
in een textielzaak en volgt haar opleiding aan de Academie Sint Joost in
Breda (1986 -1992) en aan de Jan van
Eyckakademie in Maastricht (19931994). Sindsdien schildert ze portretten. Ze schildert voornamelijk zichzelf,
keer op keer. Toch zie je direct dat het
haar niet te doen is om het zo nauwkeurig mogelijk weergeven van haar
eigen gezicht. Het is juist de omweg,
de verhulling, die het spannend maakt.
Verwaaijen maakt ons deelgenoot van
een onderzoek naar het eigen ik van de
kunstenaar: “Je bent niet die ene, die
vrouw met die naam Cécile, je bent ook
die ander”.
Deze studies naar haar innerlijk, waarvoor ze steeds zelf model stond, beklemmen haar uiteindelijk zo, dat ze
een uitweg zoekt. Ze omarmt de ander
- letterlijk doordat ze moeder wordt maar ook door zich te richten op tekeningen van veelal allochtone mensen.
Deze plaatst ze in een typisch Nederlandse context. Met het gebruik van
stijlkenmerken zoals lichtval, pose,
compositie, stofuitdrukking of het gebruik van attributen, die ze ontleent aan
de Oud-Nederlandse Schilderkunst en
de Vlaamse Primitieven, ontstaat er
een esthetische integratie van deze
kwetsbare individuen.
Door een aantal droevige gebeurtenissen in haar persoonlijk leven ontstaat

UN

op zoek naar het

ST

Cecile Verwaaijen

in 2012 de behoefte om zich terug
te trekken in bezigheden en materialen van vroeger: in de warmte
van bollen wol en lappen stof, in
het kleine gebaar van borduren. De
borduurwerken zijn persoonlijker
van aard. Dat het materiaal wordt
geassocieerd met een truttig domein
trekt haar juist aan. Het bevrijdt haar
van de grotere gebaren of statements.
Het kunstenaarschap ziet Verwaaijen
als het leven zelf: het maken van een
kunstwerk moet steeds opnieuw een
avontuur zijn.

Hjalmar
Riemersma

“De Roep
van de Reuzen”
2A
Expositie

pril
t/m
14 me
2016 i

UITLEEN • GALERIE • DESIGN

www.kunstmagazijn.nl

Kanunnik Mijllinckstraat 1–3 6525 WS Nijmegen
T: 024 82 00 315 Openingstijden:

Woensdag: 14.00 – 18.00 uur Donderdag: 13.00 – 18.00 uur
Vrijdag: 13.00 – 18.00 uur Zaterdag: 10.00 – 17.00 uur
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Schijngestalten van
Madonna
Mijn vele ogen
ontoereikend
Haar blik de mijne steeds
ontwijkend
Kijk ik door haar blauwe
schijn
Tast de lagen van haar zijn
Zo kijkt ze weg in het
serene
Lijkt het aardse lang
verdwenen
Oogt ze droef nog vol van
vragen
Telt ze nachten zonder
dagen
Achter haar blijft alles
duister
Haar verleden stil gefluister
Haar levenspad begroeid
verbogen
Haar lot gewis, het is
vervlogen
Toch raak ook ik stilaan
verloren
Door rode lippen die
bekoren
Haar zachtheid is het stil
verleiden
Van alle eeuwen alle tijden
Dos Olifant, 9 maart 2016

13
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Geschiedenis van het groen
in Het bosje van Vroom

De historie van het bosje van Vroom
vond zijn ontstaan aan, jawel, de
St.Annastraat! Wanneer je over de
ventweg aan de St.Annastraat vanaf de Heemraadstraat stadwaarts
gaat, passeer je verscholen in het
groen, nog wel, villa Haselunne, te
lezen bovenaan op de voorgevel.
Rond 1920 werd deze villa gerealiseerd
op de plaats waar voorheen een kleiner buitenverblijf stond aan toen nog
de Mooksche baan, nu St. Annastraat,
in opdracht van de heer Dreesmann....
inderdaad, van V en D. De roots van
Dreesmann en ook die van Vroom lagen in Haselünne, een klein plaatsje net
over de grens ter hoogte van Emmen in
de deelstaat Nedersaksen. Tot 1945 werd
villa Haselunne bewoond door de familie Dreesmann, daarna door de familie
Vroom.
Tijdens de bouwperiode (1920) zag
Brakkenstein er uiteraard anders uit dan
tegenwoordig. Het was nog voornamelijk
agrarisch met kleinschalige akkerbouw.
De bebouwing bestond uit klooster en
kerk aan de Heyendaalseweg, Berchmanianum en een aantal woonhuizen
langs de Houtlaan, Heyendaalseweg en
wat huizen oostelijk hiervan. Villa Haselunne stond als het ware in een grote,
open ruimte, omgeven door landerijen.
Ik stel me voor dat Haselunne uitzicht
bood over die landerijen naar het oosten,
en dat aan de einder, tussen woonhuizen,
de drie huizen wellicht zichtbaar waren.
De villa stond toen op een groot perceel,
welke een groene invulling kreeg naar
een ontwerp van tuinarchitect Berens.
Het betrof een rechthoek, de achtergrens
lag aan de oostkant, daar waar het huidige bosje eindigt bij het hek van speeltuin
Brakkefort. De tuin bestond uit ongeveer
drie gelijke delen, mooi te zien op oude
luchtfoto’s.

Rond de villa werden voornamelijk siergewassen aangeplant, vervolgens een
middenvak met aan beide zijden kippenhokken, twaalf in getal, gescheiden door
een centraal pad naar het bosje van
Vroom. Om een voorstelling te maken
van de grootte: het huidige bosje besloeg
één-derde van het gehele perceel. Kort
na 1950 werd het bosje gescheiden van
de siertuin door de aanleg van de Baljuw- en Burggraafstraat en kwam zodoende het middendeel te vervallen.
De realisatie van de tuin was in handen
van een Duits bedrijf genaamd Müller
Baumschulen, afkomstig uit Langsur, bij
Trier. Plantmateriaal werd geleverd door
kwekers uit o.a. Nijmegen en Swalmen.
De assortimentslijst omvatte ruim 3000
stuks plantgoed, waaronder fruit, sierheesters, bomen en vele meters haagbeplanting welke de gehele tuin de nodige
beschutting moest geven. Voor de gazons werd 250 kg graszaad begroot.
Het bosje in zijn huidige vorm is nog
steeds ongewijzigd sinds de aanplant,
wel is door concurrentie van onderlinge
soorten verval opgetreden, eveneens
veroorzaakt door gebrek aan onderhoud.
De hoofdhoutsoorten bestaan uit Amerikaanse eik, vooral langs de paden,
fijnspar en Douglasspar. Dit zijn snelle
groeiers en hebben bosbouwkundig gezien een korte ‘omlooptijd’ zodat houtoogst al na zo’n vijftig jaar mogelijk is.
Aangezien tijdens de aanplant (1922) er
nog geen AOW-regeling bestond, zou
een snelgroeiende houtopstand als ap-

peltje voor de dorst kunnen fungeren
wanneer de oude dag zich aandient.
Deze benadering heeft denk ik geleid tot
de soortkeuze zoals die destijds is gemaakt.
Langs het middenpad (noord-zuid) staan
fraaie tamme kastanjes en paardenkastanje. Het oostwest gelegen middenpad
werd aan beide zijden beplant met esdoorns. Deze hebben echter door concurrentie van belendende soorten veel
geleden. Overige soorten zijn enkele
exemplaren van beuk, haagbeuk en eik.
In het bosje heeft ook een betonnen tennisbaan gelegen ter ontspanning van de
bewoners van
Haselunne. Het enige wat hier nog naar
verwijst is de open plek aansluitend aan
het basketbalveldje. In het zuidoostelijke
deel vinden we nog een betonnen zuil
met waterbak. Naar verluidt betrof dit
een drinkbak ten behoeve van de vogels.
Echter niet om naar vogels te kijken,
maar als lokmiddel om ze te bejagen. Dit
waren meestal houtduiven, welke gebruik maakten van de omliggen de landerijen alwaar allerhande restproducten
achterbleven van het boerenbedrijf. En,
jawel, houtduivensoep werd geconsumeerd in de villa.
Het bosje is inmiddels bijna 100 jaar oud
en er broeden ongeveer 15 vogelsoorten,
waaronder grote bonte specht, boomklever, verschillende mezen, zwartkop,
appelvink. De bosuil wordt af en toe gehoord. Leuk is een ontmoeting met een
eekhoorn, een regelmatige gast.
Het huidige beheer is in handen van de
gemeente Nijmegen en maakt deel uit
van het wijkbeheerplan Brakkenstein.
Het behoud en eventueel versterken van
natuurwaarden zijn hierbij uitgangspunten. Een fraai stuk groen in de wijk, wellicht te danken aan de tijd dat AOW-wetgeving nog niet bestond, en aan de groen
minnende bewoners van Haselunne.
Ga eens kijken, geniet ervan, en loop
voor de beeldvorming ook nog eens om
de villa heen.
Freek Snel
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Het wonder zichtbaar gemaakt
In de vorige uitgave beschreef Henk Verburg zijn passie
voor fotografie en het wonder van de fotografie. Zijn foto
van de uil was zo klein dat er weinig te verwonderen viel.

Dus: nieuwe kans om een wonder te aanschouwen; de afdruk van een uil op het raam.
Meer lezen: www.hetwondervandefotografie.nl

Prijsvraag (nieuwe) naam Wijkblad Brakkenstein

In het 1e nummer van ons heropgerichte wijkblad hebben wij een prijsvraag opgenomen: wie-o-wie heeft een suggestie voor een andere naam voor ons wijkblad? Daar zijn diverse reacties op binnengekomen. Dank daarvoor, u
allen!
Bij deze het volgende over- • De Brakkebabbel
De redactie bedacht een is? Die is over een aantal
zicht van de inzendingen
Sommige lezers hebben prijsvraag: een nieuw jasje, jaren wellicht weer ach• De Enclave
meerdere titels naar vo- een nieuwe naam?
terhaald. Als het blad ook
• Dorp in de stad
ren gebracht. Er is ook ge- Ik zou zeggen: Wijkblad op leestafels komt te liggen
• Stadsdorp Brakkenstein zegd dat de huidige naam Brakkenstein!
wordt deze er nu door de
• Tussen Kaders
”Wijkblad Brakkenstein” U zegt het zelf al: de hui- naam zo uitgepikt.
• De Drie Klokken
eigenlijk best wel een goeie dige naam dekt volledig En daar gaat het toch om!
• Het Nuilblaadje
is. Met motivatie waarom. de lading. Nu en ook in de Ingrid Offers’
• Dorpspraat
Onze jury heeft de volgende toekomst. Blijft deze naam Einde citaat!
• Het Groene Blaadje
winnaar uitverkoren. Met in het geheugen hangen?
• Wijkblad Brakkenstein
name vanwege die motiva- Klinkt deze naam als een Dus, beste Ingrid:
• Het Roomsch Leven
tie! Daar komt-ie dan:
klok?
Bij dezen van Harte Gefeli• Bladerstein
Dekt de naam de lading?
citeerd!
• Brakkemoed
‘Beste redactie,
Alle vragen kan je met ‘ja’ Kun je de redactie laten
• Brakkebode
Het nieuwe Wijkblad Brak- beantwoorden!
weten waar en wanneer de
• Ons Dorp Brakkenstein kenstein heb ik met erg veel Waarom zou je een naam prijsuitreiking kan plaats• Brakkeblad
plezier gelezen.
zoeken die origineler, fanta- vinden?
• Het Brakkeblaadje
sievoller en aansprekender Ron Reefman (redactie)
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WONDERE WIJK

In het project WONDERE WIJK zijn 10 ouderen (70+) met tien kinderen uit groep zeven en acht van de bassischool
op pad gegaan in de wijk Brakkenstein. Zij hebben elkaar hun lievelingsplek in de wijk laten zien en daar uitgebreid met elkaar over gesproken. Waarom is het daar fijn en wat zijn hun mooie herinneringen. Fotograaf Gerard
Verschooten legde de ontmoetingen vast in prachtige foto’s. Deze foto’s rouleerden tussen 26 november 2014 en 4
februari 2015 in een bijzondere expositie op vijf locaties in de wijk.
Melanie Rekers

Paardenkracht
Lise (11) en Dorie (80) ontmoeten elkaar bij de paardenstallen in park Brakkenstein. Dit is de lievelingsplek van Dorie.
Zij kwam hier vaak. Eerst met haar man en kinderen, later
ook met haar kleinkinderen. Altijd met een kleedje. Daar
zat ze dan, met een goed boek, limonade en wat lekkers. De
kinderen speelden met een bal, sleurden en bouwden met
takken. Natuurlijk speelde ze ook weleens een potje voetbal
mee. Wat leuk was dat toch. Een tijdlang waren er ook nog
paarden in de stallen. Prachtig vond ze dat, en de kinderen
ook. Soms mochten ze de dieren voeren, een suikerklontje
of wat hooi. Als Dorie over de paarden vertelt, spitst Lise
haar oren. Sinds een half jaar verzorgt Lise de paarden in
de stal tegenover het park. Ze mest de stallen uit, borstelt

de paarden en legt hooi en voer klaar. Lise houdt van paarden en dan vooral van Friese paarden. Die vindt ze stoer en
sterk. ‘Ze zijn ook erg ijdel’, vertelt ze. ‘Ze willen er graag
mooi uitzien en dat vind ik leuk.’ Zelf rijdt ze nog op een
pony, maar als ze groter is en meer ervaring heeft, dan wil ze
graag paard gaan rijden. Dorie vertelt over Ingrid, het paard
waar zij vroeger op reed. Dat was een lief paard. ‘Ik vond
het heerlijk om op haar te rijden en ik was sowieso graag bij
de stallen.’ Lise knikt. Zij is ook vaak bij de stallen en haar
paarden. Daar wordt ze blij en rustig van. ‘En weet je wat
zo bijzonder is, Dorie? De stallen grenzen tegen het bos en
de hockeyvelden aan. Dat zijn mijn twee andere lievelingsplekken in de wijk. In deze kleine driehoek komen mijn drie
hobby’s samen: paarden, natuur en hockey.’
P.M. De paarden zijn nu weg, staan helaas niet meer in het
park!
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Afval(len) in Brakkenstein

Wijkjutter in Actie
In maart 2014 ging ik met pensioen. “Om af te vallen”, zegt mijn schoonzuster, “ga elke dag maar een uur stevig wandelen”. Ik had dat een aantal keren
gedaan en daarbij zag ik regelmatig een plastic boodschappentas liggen. Ik
dacht, wandelen alleen is me te saai, ik ga die zakken vullen. Dus in augustus
begon ik daarmee. Ik vulde zo’n onderwegse zak met zwerfafval en als de
zak vol was, stopte of propte ik het geval in een groene bus die op verschillende plekken in de wijk staan. Dit heb ik een aantal maanden gedaan. Een
vervelende bijwerking van het rapen was vuile kleding en vuile handen.
In die tijd zag ik in de Gelderlander en
in de Brug regelmatig artikeltjes staan
over een schone Waal en oproepen om
daar te gaan rapen. Die mensen, zo
zag ik op de foto, hadden zo’n grijper
en zakken. Maar, dacht ik, mijn eigen
wijk kan ook wel wat aandacht gebruiken. Ik mailde naar de actiegroep
Schone Waal. Ik kreeg snel antwoord
van een van de actiegroepleden, Damiaan Messing. Hij gaf me de tip om
me te registreren bij de website van
de stichting Nederland Schoon; ik zou
daar de materialen kunnen bestellen.

Actiegroep Brakkenstein Schoon
Ik registreerde me daar als eenmansactiegroep Brakkenstein Schoon. Ook
adviseerde hij het universiteitsblad erbij te betrekken. Ik zou een vaste tijd
inplannen voor het opruimen en een
verzamelplaats kiezen en die bekend
maken in de weekkrant en bij de vrijwilligerscentrale. Nu had ik eigenlijk
helemaal geen zin om een vaste dag
te lopen; maar ja, de materialen kon
ik goed gebruiken. Binnen een week
had ik een mooie grijper, een doos
met groen-blauwe afvalzakken, reclamefolders, kleine asbakjes, een hesje

Wijkblad Brakkenstein
geloof ik ook en handschoenen; de
handschoenen moet ik nog terugsturen, want die zijn te klein.
Vrienden van de wijk
Vervolgens belde ik de DAR om te vragen waar ik mijn groen-blauwe zakken
kon deponeren. De DAR gaf aan dat
het niet de bedoeling was deze zakken aan de straat te zetten. Het bleek
dat Nijmegen zelf ook een organisatie kent, opgezet door de DAR met de
naam: Vrienden van de wijk. Na aanmelding ontvang je ook hier de grijper,
speciale vuilniszakken, een ring (beugel) om de zak in te hangen, een hesje
zodat je goed zichtbaar bent en niet
aangereden wordt. Allemaal gratis.
Uitbreiding van de actiegroep?
In december 2014 bezocht ik een informatieavond in Berchmanianum en
vroeg daar naar het wijkblad van Brakkenstein, om wat aandacht te vragen
voor de wijkschuimerij. Ik kreeg toen
te horen dat het wijkblad was opgeheven. Tijdens een andere informatiebijeenkomst van de nieuwe toekomstagenda in Roomsch Leven, februari
2015, meldden zich twee mensen uit
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de wijk die mee wilden doen alleen als
we het echt samen zouden doen. Door
vakantie en andere zaken is hier nog
niets van gekomen.
Het groene schriftje
Mijn wandelingen en mijn vondsten
noteerde ik in een schrift, met natuurlijk een groene buitenkant. Ook
vermeldde ik welke straat (straten) ik
reinigde.
Natuurlijk vroeg ik mij na verloop van
tijd af, moet ik dit wel doen…Soms
na driehonderd keer de knijper hebben geknepen….Ik lijk gekke henkie
wel……
Mijn grootste twijfel over het nut van
mijn activiteiten ontstond toen ik van
een DAR-medewerker hoorde, terwijl
ik bezig was in de perken rondom mijn
flat, umm, eigenlijk nemen wij dit ook
mee. Heel eerlijk gezegd: ik had dat
nooit gezien.
Regelmatig kreeg ik reacties van mensen op de straat; ook die opmerkingen
staan in mijn groene schrift.
Resultaten
6-10-2014 Driehuizerweg schoon.
8-10-2014 D’Almarasweg schoon.
10-10 2014 Houtlaan schoon.

Vluchtedingen;
Polonaise Hollandaise
met Syrische saus
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Eind 2015 had ik 54 keer gestruind,
waarbij ik 13149 items raapte en deze
opborg in 33 DAR zakken. Deze zakken gingen gewoon woensdagmorgen
met de vuilnis mee. Ik maakte ook bijna van elke verzamelde zak een foto.
Vanaf april 2015 beperkte ik het struinen tot de directe omgeving van mijn
woning. 22 December 2015 was de
laatste keer dat ik struinde.
Mooie momenten
Een keer sprak een mevrouw me aan
op de Driehuizerweg. ‘Een goed initiatief’, zei ze; ‘bij de Ooij, Groenlanden, deden we dit 1 x per jaar. Iedereen
begon met een ontbijtje samen, meld
het maar in het wijkblad, dan doe ik
weer mee!’
Willem uit de straat zei: ‘Ben je bij de
bij de DAR begonnen’? ‘Ja’ zei, ‘ik
werk als geheim agent’.
Rondom mijn eigen flat in de Kanunnik Boenenstraat ben ik een keer of
tien wezen rapen. Bij cafetaria de Fest
is de eigenaar ook zelf actief.
Bij een van de winkels in mijn straat
telde ik een keer 100 peuken rondom
de boom voor de winkel. Ik ben toen
bij de zaak naar binnen gegaan en heb
het aantal genoemd. De eigenaar reageerde heel positief: ik zal mijn me-

Het is de woensdag voor Carnaval. We hebben net een wijkbladvergadering achter de rug, vergaderen nog wat na bij de Muts en
bakkeleien wat over onze begroting die nu al aan een herziening
toe is. Dan zwaait gaat de deur open en valt Prins Carnaval met
zijn Raad van Elf en aanhang de kroeg binnen. We zitten plots
midden in de Carnavalssfeer, hosmuziek verstomt onze woorden,
de kroeg is overgenomen door de Platte Knip. Na een minuut
of tien loop ik als vanzelf mee in de polonaise. Als je maar lol
hebt. Terwijl ik me even later onttrek aan de slingerende rups, gaat
de deur op en valt er een stel Syriërs de kroeg binnen, meteen
aanhakend bij de staart van de polonaise die zich net bij de deur
bevindt, de bocht nemend bij het biljart. Ik kijk mijn ogen uit. De
polonaiserups slingert zich voort met helemaal achteraan, zie ik
het goed, ik zie het goed ja, twee Syrische bebaarde jongemannen en drie Syrische jonge vrouwen. Twee daarvan helemaal ingepakt met slechts een zichtbaar gezicht, terwijl de derde vrouw
zich blijkbaar totaal westers voelt. Als na twee rondjes de staart
van de rups weer langs het biljart scheert, wordt de Syrische wagon ontkoppeld en lopen ze zo de deur weer uit. Ik sta verbaasd te
kijken en ik ben niet de enige. Mensen kijken elkaar aan, wat was
dit nou? Niks gezegd, niks besteld, zo er in en zo weer eruit. Dit
kan toch niet? Ik loop naar de deur, stap naar buiten en kijk waar

dewerkster erop aanspreken. Een keer
later zag ik een asbak voor de winkel
staan.
Een oudere meneer op de hoek Baljuwstraat zei: ‘Grijp je mij ook?’ Ik zei
: ‘Nee, je bent te schoon’.
Wat heeft het me opgeleverd?
-	Cadeaubon, van 12,50 van de DAR,
die krijgt iedereen die de wijkheld
uithangt.
-	Ik bezocht de Wijkheldendag in de
Goffert en kreeg een gratis kaartje
voor wedstrijd NEC met lunch.
Daarvoor hebben we met een paar
honderd man uit Nijmegen en omgeving een deel van de Goffert leeg
geprikt. Ik sprak daar een mevrouw
die elke week met een groepje kinderen in haar wijk gaat jutten. De
kinderen krijgen er een klein bedrag voor per week.
- Een schonere buurt.
-	Leuke, dankbare reacties. Al vind
ik de term wijkheld een onmogelijke term.
- Vergroting van grijpvaardigheden.
Henk Sikking
Voor meer informatie of meedoen, mail
naar: henksikking@hotmail.com.

ze gebleven zijn. Ze lopen inmiddels schuin aan de overkant bij
de voormalige elektrozaak Groos richting Heumensoord. Ik roep
ze en wenk dat ze terug moeten komen. De twee jongedames met
volledige bepakking stuiven mijn kant op, mijn vrouw zou het
niet geloven. De andere drie volgen snel. Eenmaal binnen bied ik
ze wat te drinken aan. Vier maal cola en een biertje voor de vrijgevochten lange jongedame. Deze exotische schoonheid spreekt
als enige geen woord Engels, maar de afwezigheid van een hoofddoek en het bestelde biertje duiden op een grote stad. Het blijkt te
kloppen, ze is dertig jaar en komt uit Damascus. Maar niet alleen
zij, ook de anderen willen allemaal hier blijven. Ze gaan nog even
samen op de foto met de Prins en wat aanhangers. Zo snel als ze
kwamen zijn ze echter weer verdwenen en nu voor goed. Er resten
slechts herinneringen aan een unieke polonaise en wazige sporen
op een mislukte foto.
Tino Adolfs
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Breicafé Van Wanten weet van wanten
Ineke, Mariet en Marion vormen samen ‘het brein’ achter breicafé van
Wanten. Breicafé van Wanten bestaat op 19 maart alweer drie jaar.
Ik spreek met Ineke en Mariet.
Wat een bijzonder idee, een breicafé!
Hoe zijn jullie op het idee gekomen om
een breicafé te beginnen?
‘Zo’n jaar of vier geleden was ik
in Eindhoven, op de Dutch Design
week’, vertelt Ineke van de Pol. ‘Daar
trof mij het project: Grannys finest
(www.grannysfinest.com) Dit project
is opgezet door jonge jongens, met een
bedrijfskundige en designacademie
achtergrond. Zij zijn in Rotterdam een
commercieel bedrijf gestart, gebaseerd
op de breikennis en vaardigheden van
hun beider oma’s en hebben dit gecombineerd met eigentijdse ontwerpen. Dit
heeft geleid tot prachtige handgemaakte spullen, die via een webshop te koop
werden aangeboden. Nou, dat vond ik
zo leuk! Dat leek me wel wat voor onze
wijk, Brakkenstein! Ik was erover aan
het nadenken; hoe zou ik dit oppakken,
toen ik in het bos Mariet tegenkwam.’
‘Ja, en ik was net gestopt met werken
en vond dit gelijk ook
zo’n leuk idee!’ vertelt
Mariet. ‘We hebben contact gezocht met de gemeente en belandden uiteindelijk, na het schrijven
van een projectaanvraag,
bij het 4-wijkenfonds.
Zij hebben ons een flinke
startsubsidie gegeven, zodat we de eerste wol konden kopen om een mooie
collectie op te bouwen.’

de rug nodig hebben. Er is hier voor
zelfstandig wonende ouderen echt niet
zo veel te doen. Dus wij dachten: laten
we met hen ook een soort Grannys Finest beginnen.. We vonden een leuke
ruimte (de kantine van de speeltuin
Brakkefort) en we zijn begonnen. Op
woensdagochtend, tussen 10 en 12
uur komen er inmiddels zo’n dertien
dames wekelijks naar het breicafé, in
leeftijd variërend van 71 tot 91. Ze zijn
het merendeel alleenstaand. Breien is
de hoofdactiviteit in breicafé Van Wanten en bijpraten gaat vanzelf. Sommige breisters kunnen echte patronen
breien, anderen breien eenvoudige steken en maken er wat moois van door
de mooie kleuren, of de
mooie afgewerkte randjes
aan het breiwerk.’
De dames breien en wij
leveren de wol en mooie
eigentijdse
ontwerpen,
waardoor de gemaakte
breiproducten ook goed te
verkopen zijn. Op dit moment kunnen we ons zelf bedruipen en
hebben we geen financiële ondersteuning meer nodig.’

Oké. Het idee voor een breicafé was
geboren. Maar voor wie wilden jullie
dit gaan doen?
‘Allebei wonen wij al geruime tijd in
Brakkenstein. We hadden de indruk en
dat werd bevestigd door een onderzoek
vanuit de ZZG, dat er in Brakkenstein
best veel ouderen wonen, die het gezellig vinden om samen dingen te ondernemen maar daarbij een steuntje in

En wat maken jullie dan zoal?
‘Sjaals, wanten, sokken, polswarmers
en sinds kort maken we ook erg leuke,
eigentijds babyjurkjes die mooi passen
in de collectie. De gemaakte spullen
worden verkocht. Op dit moment in
de winkel “Ieder z’n Vak” in de Lange
Hezelstraat. Het lijkt ons leuk als we
in Brakkenstein een leuke verkoopplek
kunnen vinden, in een winkel of zo!

Ja, dat lijkt me zeker leuk! Brakkensteinse producten voor de inwoners
van Brakkenstein! En jullie organiseren ook nog leuke activiteiten voor de
breisters?
‘Ja, zeker. Van de inkomsten van onze
breiwerken besteden we ongeveer
50% aan nieuwe wol, 20% aan onkosten, (bijv. de huurkosten bij Ieder z’n
Vak) en 30% aan leuke activiteiten of
bv een kerstcadeautje voor de breisters
van het breicafé. We hebben gebruncht
samen, zijn vorig jaar naar een modeshow van het ROC geweest. Wat erg
leuk was dat vier van onze dames les
gegeven hebben op het ROC, afdeling
mode, in breien, weven en haken. Dat
was echt fantastisch! We merken dat
het de breisters echt goed doet, dat wat
zij maken ertoe doet, dat mensen het
willen kopen. Dat ze op deze manier
nog actief zijn in de samenleving.’
Mijn complimenten, mensen van breicafé Van Wanten! Dat wat jullie organiseren ‘doet er ook toe’. Fijn dat er
zoiets leuks in onze wijk gebeurt. Nog
een laatste boodschap aan onze lezers?
‘Tot slot: We zouden het heel erg leuk
vinden als er zich nieuwe breisters aanmelden. Dus hebt u interesse om mee
te doen, kunt u goed breien en woont
u zelfstandig? Neem dan contact op
met Mariet (0633900263) of Ineke
(0647119802).
Onnie Diederen
Foto’s: Marieke van Halen
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Start het nieuwe jaar sportief!
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Hij stapt uit de politie auto en met pet en kogelvrij vest
komt wijkagent Jan van Uden ons huis binnengestapt.
Zo zo, dat is imposant…, zeg ik tegen hem.
‘Ja, dat is tegenwoordig verplicht, zo’n kogelvrij vest. Vroeger was dat vrijwillig. Nu moet iedereen zo’n ding aan, anders ben je niet verzekerd.’
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Jan van Uden
wijkagent

Betekent dat ook dat je in levensgevaarlijke situaties verzeild raakt als wijkagent?
‘Nee hoor, als wijkagent heb ik een mooie relatief rustige
baan. Ik ben al 14 jaar wijkagent voor de wijken Grootstal
en Hatertse Hei en 13 jaar voor de wijk Brakkenstein. En
met name in Brakkenstein is het rustig, daar gebeuren gelukkig weinig calamiteiten. Mijn werk voor de wijk - daarnaast
heb ik ook nog kantoorwerk - bestaat uit het rondrijden door
de straten van Brakkenstein. Tijdens slecht weer doe ik dat
met de auto en als het droog is rijd ik met mijn brommer. Ik
moet zeggen dat Brakkenstein echt een prettige rustige wijk
is; ik zeg vaak tegen bewoners: nou, wat een mazzel dat je
in deze mooie wijk woont, met al dat groen eromheen. Zo’n
wijk als Brakkenstein is behoorlijk uniek in Nijmegen. Het
is echt een dorp in de stad, met de Heyendaalseweg, de kerk,
het KWJ en het Rooms leven als een soort dorpscentrum.
Dat vind je toch nergens?
Alleen erg jammer dat veel winkels verdwijnen. Tja, blijkbaar hoort dat bij deze tijd. Maar met name voor oude mensen is dat jammer en erg onpraktisch! Ik hoop echt dat de
Kanunnik iets kan opvullen voor de oude mensen. Dat dat
een soort ontmoetingsplek voor ze wordt.
Nee, nogmaals in Brakkenstein kom je weinig trammelant
tegen. Wat er dan wel gebeurt? Tja, wat overal wel eens gebeurt. Buren hebben wel eens ruzie met elkaar, in gezinnen
komt men elkaar tegen. En ook met de vluchtelingen die de
wijk in komen gebeurt er wel eens wat, maar er zijn eigenlijk relatief heel weinig problemen met de vluchtelingen, in
de wijk.’
Er zouden toch meer agenten in de wijk komen, preventief,
vanwege de komst van de vluchtelingen?
‘Ja dat klopt, in het begin heb ik wat vaker rond gereden.
Maar vergeet niet dat in Heumensoord apart nog twee wijkagenten zijn gestationeerd. Heumensoord is qua inwonersaantal natuurlijk al een wijk op zich. ‘
Meneer de wijkagent, wat ik wel eens hoor is dat mensen u
niet kennen, en dat ze dat wel erg jammer vinden. Begrijpt
u dat?
‘Ja, dat begrijp ik wel. Maar weet je, zoals gezegd ben ik
er niet alleen voor Brakkenstein. En eigenlijk denk ik dat
het een goed teken is dat niet iedereen mij kent. Want ik
kom voor mijn ronde en wanneer er calamiteiten zijn. En

die zijn er dus gelukkig niet veel, in Brakkenstein. Ik doe
een herbezoek na een inbraak, of als ik dienst heb word ik
zelf opgeroepen als er een inbraak is geweest, of bij een
wietkwekerij!
Ik vind dat ik een pracht baan heb. Ik heb contact met de
mensen in de wijk, maak trieste dingen, maar ook mooie
en maffe dingen mee. Wat me wel echt zorgen baart is dat
veel GGZ klanten op dit moment thuis behandeld worden.
Dat is echt lastig voor ons en voor hen; wij kunnen weinig
betekenen voor deze mensen. En wat me tot slot nog opvalt
in Brakkenstein: mensen kunnen prima de weg vinden naar
instanties, zoals de gemeente. Ik heb het zelf ook wel ervaren: Brakkensteiners zijn in het algemeen mondige mensen,
die weten wat ze willen. En het allerbelangrijkste vind ik
dat ze mij kunnen vinden. Mensen kunnen mij bellen. En
als men een vraag heeft, een idee of een signaal dan ben ik
te bereiken via www.politie.nl.
Nou, Jan van Uden, dank u wel voor uw verhaal.
Een paar uur later ontving ik een watts appje van de buurvrouw: ‘Wat was er loos bij jullie? Ik zag een politie auto
op de stoep…..’
Tja, zelfs onze buurvrouw weet niet alles!
Onnie Diederen
foto: Marieke van Halen
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Bouwdorp Brakkenstein

Al jaren wordt in de laatste week van de basisschoolvakantie
Bouwdorp Brakkenstein gehouden. Het bouwdorp is voor
kinderen vanaf vijf jaar tot en met einde basisschool leeftijd.
Aan het bouwdorp doen ongeveer 200 kinderen mee, voornamelijk afkomstig uit de wijk Brakkenstein. Het bouwdorp
vindt plaats op het scoutingterrein aan de d’Almarasweg, er
wordt ook gebruikt gemaakt van het aangrenzende KWJgebouw en het sportveld van Kolping.
Historie
In 1979 kwamen
een aantal wijkbewoners tot de
conclusie dat er
te weinig werd
gedaan voor de
jeugd van 5 tot
12 jaar. Samen
met de Nijmeegse Jeugdraad is
er toen een commissie samengesteld
die zich bezig ging houden met het kindervakantiewerk in
Brakkenstein. In 1980 was het dan zover. Het eerste bouwdorp Kakelburg was een feit. Het scoutingterrein lag vroeger aan het binnenterrein aan de Driehuizerweg. Dat is het
gedeelte waar nu de Hoefslag en de Parkzoom zijn. In 1997
moest er met de bouw van dit stukje Brakkenstein worden
begonnen. De Scouting, de Duivenclub en de K.W.J moesten daar weg en dus ook het bouwdorp. De scouting en
de Duivenclub kregen nieuwbouw aan de overkant aan de d’Almarasweg. Voor de K.W.J
was er geen oplossing voor handen op dat
moment. Die oplossing kwam op een
tragische manier. In februari 1997 ging
de “Kiet” in vlammen op. De mensen
van de K.W.J waren diep geschokt.
Er was nu helemaal geen ruimte meer
voor de jeugd, want de K.W.J. mocht
niet naar de overkant i.v.m. overlast.
Met het bouwdorp was het afgelopen. Er
was geen terrein en er waren geen mensen
meer die het wilden organiseren.
Vanuit de jeugd van de K.W.J kwam in 1999 de
gedachte om het bouwdorp nieuw leven in te blazen. Stichting bouwdorp Brakkenstein is opgericht vanuit de K.W.J.
samen met een aantal ouders. Het bouwdorp werd toen ook
gehouden op het scoutingterrein.
Programma
In drie dagen tijd wordt er op het bouwdorp creatief in de
weer gegaan met spijkers en pallets en ontstaan de mooi-

ste bouwwerken. Naast het getimmer kunnen de kinderen
hun creativiteit ook kwijt in
diverse
knutselactiviteiten
en kunnen de kinderen zich
laten schminken. Op het aangrenzende sportveld worden er
iedere dag spellen gespeeld en
staat er een heuse stormbaan. Het
bouwdorp wordt donderdag met
de kinderen afgesloten met een
open podium, waarin we verrast
worden door het aanstormend talent van Brakkenstein.
Bouwdorp Brakkenstein wordt tegenwoordig georganiseerd door een
kernteam van 11 enthousiaste wijkbewoners, aangevuld met tientallen ouders en jeugd die als
vrijwilliger een handje helpen in de bouwweek zelf. De gemeente en middenstanders uit de wijk ondersteunen ons met
middelen en/of financiën, zodat we dit Bouwdorp ieder jaar
weer mogelijk kunnen maken.
Bouwdorp 2016
In 2016 is Bouwdorp Brakkenstein in de week van 22-26
augustus en heeft als thema “Reis om de wereld in 3 dagen”.
Alle kinderen uit de wijk in de leeftijd van 5 tot 12 jaar zijn
van harte welkom om mee te doen.
De inschrijving voor het bouwdorp 2016 vindt centraal
plaats op woensdag 20 april tussen 11.45-13.00
uur op basisschool Brakkenstein. De inschrijfformulieren voor kinderen en vrijwilligers zijn vanaf begin april te vinden
op de website.
Bijdrage aan het bouwdorp?
Wil je zelf helpen tijdens de bouwdorp week of op een andere manier
het bouwdorp ondersteunen dan kun je
contact opnemen met de coördinatoren
van het bouwdorp Belia van de Brink of
Carine van de Laar.
info@bouwdorpbrakkenstein.nl
Meer informatie
Website:
www.bouwdorpbrakkenstein.nl
Facebook:
www.facebook.com/bouwdorpbrakkenstein
Carine van de Laar
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Mijn … puntjepuntje … is de beste
Vandaag aan het woord: Chiel van Buel (9 jaar)
Wie of wat is de beste? ...
Mijn voetbalteam E7 bij
voetbalclub RKSV Brakkenstein!
Waarom? … Omdat het
leuk is om te voetballen,
daarom wordt het fijn
en we willen allemaal
goed voetballen en daardoor wordt het gezellig
en daardoor worden we
goed.
Hoe lang al? … Bij mijn
team ongeveer een half
jaar en bij de club ongeveer 2,5 jaar.
Leukste herinnering? …
Dat ik een heel ver afstandsschot in het doel
schoot! Vanaf de middellijn ongeveer.
Over twintig jaar hoop ik
… profvoetballer te worden. En als dat niet lukt
wordt het iets anders, ik weet nog niet wat.
Hij/zij/het is het leukst als … we goed spelen en als we allemaal aardig tegen
elkaar zijn.
Mijn puntjepuntje hoeft van mij nooit … iets te doen wat iemand anders zegt
en wat ie niet wil. Je mag zelf weten wat je doet.
Zonder mijn puntjepuntje ben ik … niet blij!
Is er dan niets stoms aan?! … Soms ben ik bijvoorbeeld aan het coachen en zeg
ik “kom op, kom op!”, maar dan denken ze dat ik boos ben. Maar dat is niet
zo, dan wil ik ze alleen helpen.
Dankjewel, doei! … Dag!

Het is begin maart. ’s Morgensvroeg
(nog) de autoruiten krabben, maar ’s
middags wordt de lentezon al duidelijk zichtbaar. De sneeuwklokjes, krokussen, narcissen en tulpen kruipen al
voorzichtig uit de grond. De bomen
krijgen bloesem, de dieren hun zomervacht. Kortom: het is lente en de temperatuur gaat omhoog.
De komende tijd worden er diverse
festiviteiten/activiteiten georganiseerd
op basisschool Brakkenstein.
Hierbij valt te denken aan:
•
•
•
•
•

een gezamenlijk Paasontbijt
een sportdag voor de hele school
een tennisclinic voor onze leerlingen
schoolreisjes voor de groepen 1 t/m 8
een driedaags schoolkamp voor groep 8

Wij starten binnenkort met sauswerkzaamheden in de lokalen, zodat alle
muren weer voorzien zijn van een frisse kleur.
Zou dit te maken hebben met de lente?
Wilt u onze school een keer bezoeken,
maak gerust een afspraak.
Met vriendelijke groeten,
Esther Schreuder, Directeur
Basisschool Brakkenstein

Oplossing:
___________________________________________________
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Bedrijvigheid in Brakkenstein
GROEI & SUCCES, MINDSET OF TOEVAL?

Ken je de film ‘Pursuit of Happyness’? Het beschrijft het verhaal van een AfroAmerikaanse man wiens leven steeds verder afzakt. Hij raakt zijn vrouw kwijt, verliest zijn huis en zit opgezadeld met een aantal machines waar de markt eigenlijk
niet op zit te wachten. Wat hij wél heeft, is zijn zoontje en een enorme drive om uit
deze situatie te komen. De film is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal, dat maakt
hem des te interessanter.
Veel mensen vergeten nog wel eens dat we veel vrouwen. Veel vrouwen bezitten iets
het allemaal in ons hebben om te pieken wat veel mannen niet hebben: vertrouwen
en te bereiken wat we echt graag willen. in een hoger doel.
Tegenslagen uit het verleden, beperkende Een hoger doel is de lijm voor gemeenovertuigingen, angst en weerstand uit de schappen: een visie die het individu overomgeving zorgen er vaak voor dat we stijgt. Kijk bijvoorbeeld eens naar wat Meblijven doen wat we gewend zijn. Dat is lanie Reekers aan het doen is voor de wijk.
jammer, want mensen zijn tot heel veel in Het is geen toeval dat zij vrouw is. Veel
staat, zowel mentaal als fysiek, dat blijkt mannen zijn goed in focussen en daarmee
ook uit de bovenstaande film.
ook op zelfbehoud (lees individualistiDe film krijgt een bijzondere wending scher ingesteld). Veel vrouwen zijn goed
wanneer de hoofdpersoon een training kan in overzicht bewaren en zien wat nodig
volgen die hem mogelijk een goedbetaalde is voor de gemeenschap. Wanneer beide
baan op levert. Maar de training is onbe- kwaliteiten bij elkaar komen, ontstaat er
taald en hij heeft de zorg voor een zoontje. een krachtig geheel. Beide kwaliteiten zijn
Levend op metrostations en opvanghuizen, goed en nodig!
geld bij elkaar sprokkelend en een onge- Dus dames laat zien wat je waard bent en
kend doorzettingsvermogen weet hij de laat je niet te snel beïnvloeden door mantraining af te ronden. Hij krijgt wat hij ver- nen die het beter denken te weten. Mannen
dient: de ticket naar een beter bestaan.
vraag eens wat vaker om hulp bij vrouwen,
Ik heb als coach al behoorlijk wat mensen zij hebben vaak hele goede, creatieve ideewakker kunnen schudden en laten zien dat ën. Realiseer je dat achter iedere goede leize veel meer kunnen dan ze aanvankelijk der vaak een nog krachtigere vrouw stond,
dachten.
en daar is niks mis mee.
Groei & succes is dus wat mij betreft geen
toeval. Ik geloof überhaupt niet in toeval, Nieuws & kansen
maar daar zal ik nu even niet op in gaan. Het is nog niet officieel maar de kans is
Groei & succes is in de eerste plaats een groot dat er een nieuwe ondernemer in
kwestie van ‘de juiste mindset’. Doorgaan de wijk komt. Slijterij Bonaparte moest
waar anderen afhaken, blijven geloven in helaas de deuren sluiten, maar het lijkt er
je plan en creatief omgaan met uitdagin- op dat een andere ondernemer intrek gaat
gen. Ook samenwerken hoort daar bij en nemen in die ruimte. Wat de nieuwkomer
dan is het mooi dat je in een wijk woont gaat doen, houd ik nog even voor me (dat
met heel veel ondernemende mensen.
mag hij zelf vertellen). Maar voor de wijk
Speciaal ook nog even voor de vrouwe- is het goed dat er voldoende winkeliers
lijke ondernemers. Uit onderzoeken blijkt blijven, ondernemerschap is goed voor
dat veel vrouwen zich minder laten zien, de wijk. Maar dat moeten we wel samen
maar zichzelf ook lager inschatten dan de doen. De wijk, dat zijn wij allemaal.
meeste mannen. Niets is minder waar. Veel
vrouwen beschikken over meer (diverse) Ondernemen is kansen zien, maar ook ankwaliteiten dan de meeste mannen. Als deren kansen gunnen. Zo denk ik dat er in
coach heb ik ongelofelijk veel respect voor de wijk ruimte is voor een schoenmaker
die ook sleutels maakt en messen slijpt.
Daar moet je echt voor naar de stad anders.
Verspreid het nieuws.
Zie je zelf ook kansen voor ondernemers?
Deel ze met me: brakkenstein@koensieben.nl
Ik ga voor een ondernemend Brakkenstein,
en jij?
Koen Sieben

Eindelijk beweging in
het pand van Jacobs

Na een jarenlange periode van leegstand en regelmatig opborrelende geruchten, is het pand van de firma Jacobs aan de Heyendaalseweg op 14
april jl. dan eindelijk verkocht. Wat ermee gaat gebeuren blijft nog even een
raadsel, maar op korte termijn komt
er in elk geval duidelijkheid over de
toekomst van het pand. Komen er appartementen? Komen er meerdere winkels in? Dat laatste is te hopen, het zou
niet alleen een welkome oppepper zijn
voor de overige winkels aan de Heyendaalseweg, maar zeker ook voor de
wijkbewoners. Reken er echter maar
niet op dat er ooit nog een postkantoor of geldautomaat komt, die tijd is
geweest! Wat dat aangaat blijft het in
deze wijk dus behelpen. (ta)

Familiebedrijf Pijfers
per 1 juli a.s.
geschiedenis
Attent, de winkel van Ben en Harry
Pijfers, sluit op 1 juli a.s. haar deuren.
In ons volgende nummer hopen we
uitgebreid aandacht te besteden aan de
geschiedenis van dit familiebedrijf, dat
al sinds 1932 in het huidige pand aan
de Heyendaalseweg 205 gevestigd is.
Tino Adolfs
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Bedrijvigheid in Brakkenstein
In Brakkenstein zijn een aantal personen actief als ondernemer. Geen grote bedrijven. Het zijn bekende middenstanders. Winkeliers vooral. En Horeca. Maar ook veel freelancers. ZZP-ers heet dat tegenwoordig. Zelfstandigen
Zonder Personeel. Ook wel éénpitters genoemd. In Brakkenstein zijn er daarvan ± 275 met ± 750 personen werkzaam. En dat is veel voor een kleine wijk als de onze. Als redactie van ons vernieuwde Wijkblad Brakkenstein willen
wij hen graag aandacht geven, een podium bieden. Ze zichzelf laten presenteren. Ze laten vertellen wat ze doen, en
waarom; wat hen drijft.
Het eerste interview heeft plaatsgevonden met de mensen achter Vurrukkulluk,
restaurant aan de
Heyendaalseweg.
Ik spreek met
Frank Wolf, die
samen met zijn
vrouw Sandra dit
restaurant runt.
En wie ooit in
de horeca werkzaam is geweest, weet dat het vaak
“runnen”geblazen is, terwijl je toch relaxt moet blijven. Zo ook nu.
14.00 uur. Terwijl Frank vraagt wat
ik wil drinken, ik bestel een gemeentepils, en Frank zegt: ‘Dan zal ik de
gemeentetap even openzetten’, gaat de
telefoon al over: gesprek met een leverancier: verse tonijn leveren. Blauwvin
of geelvin? In elk geval geen ”ingespoten” exemplaren. Gesprek afgerond.
Wij beginnen met ons gesprek.
Frank en Sandra hebben Vurrukkulluk
in juli 2013 overgenomen van de vorige eigenaar. Die heeft dit restaurant
circa acht jaar uitgebaat, zoals Vlamingen dat noemen. Het restaurant heeft
60 zitplaatsen, met daarnaast in de zomer een achterterras, 20 – 25 zitplaatsen en op het voorterras is plaats voor
30 gasten. Mede daardoor is het mogelijk om ook voor grotere gezelschappen te reserveren.
Frank had hier al eerder ervaring met
werken in restaurants, zoals onder andere in Jan Klaassen, hoek Dobbelmanweg / Hazenkampseweg, De Kolonie voorheen de Limoskazerne en in
Den Bosch. Sandra heeft ervaring als
kapster, een heel andere tak van sport.
Overigens: ”friet kapsalon” is niet verkrijgbaar bij ”Vurrukkulluk”, ten minste: niet standaard.

Maar wat wel?
De inzet van Frank en Sandra is het
serveren van dagverse maaltijden.
Geen diepvries
dus. Uitdagende
gerechten op een
menukaart
die
elke twee maanden wordt vernieuwd, waarbij
rekening wordt
gehouden met seizoensgebonden gerechten. De filosofie is: goede maaltijden serveren tegen een redelijke prijs,
in een gemoedelijke en Bourgondische
sfeer. Er zijn niet alleen menu’s à la
carte, maar ook daarbuiten om. Te lezen op de krijtborden. En daarnaast:
zeg wat u wilt eten of zelfs waar u niet
van houdt! en de koks gaan ervoor.

Wie zijn de gasten?
Vurrukkulluk heeft geen specifieke
doelgroep op het oog. Ongeveer 50%
van de gasten komt uit Brakkenstein,
de rest van buiten onze wijk.
Diverse
eters
komen meerdere
malen per maand
en dat zegt duidelijk wat over
de klanttevredenheid.
Wat vindt Frank over Brakkenstein
en de ontwikkelingen van de laatste
tijd?
Het is een prima wijk. Meedenken met
de wijk is belangrijk, niet alleen uitgaan van het eigen belang. De parkeerruimte is krap, maar ’s-avonds heb je
daar weinig last van. De meeste klanten van Vurrukkulluk komen te voet of

met de fiets. Met de universiteit moeten goede afspraken gemaakt worden
over het parkeren. De Heyendaalseweg zou een kronkelende weg kunnen worden, waardoor de snelheid van
sommige weg(mis)(ge)bruikers omlaag wordt gebracht, maar er moeten
wel voldoende parkeerplaatsen blijven
voor de middenstand en bewoners.
Een 30 km/u-zone instellen is een goed
idee. Eventueel flitsers plaatsen. Op
de Heyendaalseweg gezien de drukte,
kleinere busjes inzetten voor Openbaar
Vervoer. Een shuttle-verbinding naar
de grotere stopplaatsen.
Het zou mooi zijn als de nieuwe kerk
een oude kerkgevel terugkrijgt, die
meer in de sfeer past van Brakkenstein.
De komst van de nieuwe school en het
nieuwe ”Berchmanianum” ziet Frank
als positieve ontwikkelingen: meer leven in de brouwerij.
Tot slot: wie zijn Frank en Sandra
persoonlijk?
Getrouwd, 2 kinderen van 7 en 11
jaar oud. Ze zijn
geen historische
Brakkensteiners:
ze wonen in
Grootstal, maar
Frank is wel een
rasechte Nijmegenaar. Op de
vraag aan Frank
of hij denkt dat
zijn kinderen of één ervan later het
restaurant zullen overnemen, zegt hij
(terecht!) dat ze nog te jong zijn om
daar nu al over na te denken. We zullen
zien. Tot dan. Frank en Sandra, veel
succes !
Ron Reefman
Foto’s: Marieke van Halen
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Bedrijvigheid in Brakkenstein
Bonaparte sluit na 15 jaar Brakkenstein de deur
Soms zegt een foto veel meer dan duizend
woorden. Slijterij en wijnhandel Bonaparte aan de Heyendaalseweg gaat binnenkort
definitief sluiten. De witte letters ‘Opheffingsverkoop’ zeggen genoeg. Harold staat
op de foto in de deuropening met door de
etalageruiten nog duidelijk zichtbaar zijn
trots Trappist-Westvleeteren. Het gaat niet
meer, zijn slechte gezondheid vergt te veel
van hem. Hij verkeert zo’n beetje in twee
werelden sinds hij vorig jaar februari te
horen heeft gekregen dat hij een zeldzame
beenmergaandoening heeft, myelofibrose,
die ook nog eens zelden voorkomt onder
de zestig. Hij is pas 38 jaar, samenwonend
en vader van twee kinderen van 11 en 7
jaar.
‘Als ik weer een tweemaandelijkse behandeling heb gehad, kan ik niet goed herstellen en me niet volledig inzetten voor mijn
winkel. Het is nu wachten op een volgend
stadium van de ziekte, de situatie kan plots
acuut worden, dan gaan ze een stamceltransplantatie uitvoeren met stamcellen
van mijn broer of zus.’

Op 19 april 2001 opende hij in Brakkenstein op de Kanunnik Boenenstraat 2 zijn
eerste slijterij, waar nu de cafetaria de Fest
zit. Na een tip van een klant betrok hij in
december 2003 het huidige pand aan de
Heyendaalseweg 207. ‘Ik hoefde er niet
lang over na te denken, deze locatie was
natuurlijk veel beter gelegen aan een doorgangsweg. In het begin had ik als iedereen
een basis-assortiment, maar in de loop van
de tijd ben ik me naast de normale dranken
en bieren gaan toeleggen op bijzondere
whisky- en cognacmerken en vanaf 2012
ook op het exclusieve Trappist Westvleeteren bier. Het is soms verbazingwekkend
om te zien hoe die zeer dure dranken over
de toonbank gingen. Ik had er whisky’s bij
van wel 800 euro per stuk, een cognac van
zelfs wel 1400 euro. Overigens, zo’n flesje
Westvleeteren bier kost toch ook al bijna
tien euro per stuk!
Maar nu is alles plots anders, het is overleven en dan kan ik deze winkel er niet meer
bij hebben. Ik ben echter geen man om stil
te zitten, dus denk ik na over alternatieven

om iets op te pakken waarbij ik zelf mijn
tijd kan indelen. Dat kan nu niet, ik ben
gebonden aan vaste openingstijden en dat
is nu alleen maar lastig. Ik heb soms hele
slechte dagen, dan moet ik gewoon sluiten
en dan weet de klant ook niet meer waar
hij aan toe is.
Ik vind het wel erg jammer, want ik zit natuurlijk inmiddels al zo’n vijftien jaar in
deze wijk. Maar ik wil er wel altijd mee
verbonden blijven en wie weet wat de toekomst voor ons nog in petto heeft. Ik heb
ook leuke reacties gehad van mensen zoals
kaarten of gewoon belangstellende vragen.
Dat doet me ook wel veel. Ik zal de klanten wel missen, want ik ben natuurlijk niet
toevallig in deze branche beland.’
De exacte sluitingsdatum is nog niet bekend, maar het is een kwestie van weken.
Het kan dus goed zijn dat op het moment
van het verschijnen van deze editie Bonaparte al definitief gesloten is. Jammer!
Tino Adolfs
foto: Marieke van Halen
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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

nummer 2 - april 2016		

31

De Marikenloop heeft Brakkenstein
wel moeten veroveren
Op zondag 22 mei a.s. wordt al weer
voor de 14e keer de Marikenloop gehouden. Ten opzichte van de eerste
editie in 2003 is er geleidelijk aan
het nodige veranderd, zowel aan het
parcours als aan de opzet. De te lopen afstanden zijn echter niet veranderd, net zoals het Universitair
Sportcentrum Gymnasion het kloppend hart is gebleven. En het blijft
natuurlijk een hardloopwedstrijd
uitsluitend voor vrouwen.
Ton van Lieshout: “Het is allemaal
begonnen met ’t Haasje, de studentenhardloopvereniging, die in 1979 werd
opgericht. Ter gelegenheid van het vijfjarig jubileum organiseerde ’t Haasje
in 1984 eenmalig de Zevenheuvelenloop. Althans, dat was de bedoeling.
Het succes was echter zo groot, dat al
snel de Stichting Zevenheuvelenloop
werd opgericht, die ook weer verantwoordelijk is voor het ontstaan van de
Marikenloop (2003) en de Stevensloop
(2015), een stadsloop met ongeveer
50% vrouwelijke deelnemers, waarvan
op 13 maart j.l. de tweede editie werd
gehouden.
Ton van Lieshout is vanaf het begin bestuurslid van de Zevenheuvelenloop,
inmiddels al 33 jaar. Sinds een jaar of
acht is hij voorzitter van een klein bestuur bestaande uit drie vrijwilligers.
Het organiseren wordt gedaan door
een professioneel bureau waar 7 mensen in vaste dienst werken.
‘We doen altijd alles samen, we zijn een
hechte club maar zonder de honderden
vrijwilligers zouden we het niet redden. Bij het organiseren komt nu eenmaal enorm veel kijken en dan moet je
ook van mensen op aan kunnen. Men
moet niet vergeten dat de Zevenheuvelenloop ondertussen is uitgegroeid tot
de tweede loop van Nederland met een
sterk internationaal deelnemersveld.
De Dam tot Damloop is net een maatje
groter. Een beetje hardloper moet een

Ton van Lieshout

Foto: Marieke van Halen

van deze twee wedstrijden gelopen
hebben. Gelet op de internationale kalender hebben we deze loop dan ook
bewust in het najaar geplaatst, dit jaar
op zondag 20 november. De Marikenloop heeft meer een regionale functie,
maar vergt ook een enorme inspanning
van onze organisatie.’
Ook leuk voor Brakkensteiners
De eerste editie ging door de wijk en
het park Brakkenstein. Ton van Lieshout: ‘De Marikenloop heeft Brakkenstein wel moeten veroveren, het ging
niet vanzelf. In het begin werd er veel
geklaagd over geluidsoverlast. Er reden er nog weleens jongeren op bromfietsen over het parcours tussen de
loopsters door. Tegenwoordig reageren
we bij klachten meteen en proberen we
de goede verhoudingen ook actief in
stand te houden. De Marikenloop staat
nu natuurlijk ook goed op de kaart,
net als de Nijmeegse Vierdaagse, de
Zevenheuvelenloop, de Stevensloop.
Grote evenementen brengen nu eenmaal onvermijdelijk een bepaalde
overlast voor omwonenden met zich
mee, al zijn er natuurlijk ook pluspunten te noemen. Op de MarikenloopExpo bij het Universitair Sportcentrum

is er dit jaar naast de sportmarkt ook
een markt, waar de mensen uit Brakkenstein het nodige plezier kunnen
beleven aan muzikale optredens, entertainment en allerlei kraampjes met
lekkere drankjes en hapjes. Er worden
zaken verkocht als Marikenbrood,
fruit, bloemen, maar er is ook een kinderplein voor de jongste kinderen. Het
is overigens opvallend dat vrouwen op
deze sportmarkt veel kopen. Ze komen
samen of in groepjes en kopen volop
sportkleding en sportschoenen. Dat
zie je mannen niet gauw doen. Met die
sportmarkt zijn we begonnen in 2006
en dat was al meteen een groot succes.’
De Marikenloop wordt ook wel de gezelligste ladiesrun van Nederland genoemd. Vriendinnen lopen vaak samen
en de gezelligheid staat voor de meesten voorop. Er zijn ook vaak familieleden bij, vandaar ook onze activiteiten
om het wedstrijd gebeuren heen. We
zoeken ook voortdurend naar vernieuwing, stilstand is immers achteruitgang. Momenteel kennen alle grote
steden wel een vrouwenloop, maar we
waren wel de eerste en zijn nog steeds
de populairste.
Vervolg op pagina 33 >>
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<< vervolg van pagina 31 De Marikenloop heeft Brakkenstein wel moeten veroveren
Workshops
Voorafgaand aan de hardloopwedstrijd
kunnen de deelneemsters meedoen aan
twee verschillende workshops. Zo is
er de workshop Yoga voor hardlopers
waarbij wordt geleerd om relaxed te
lopen. Ook is er een presentatie Food
’n Running. Hier kun je meer te weten komen over voeding voor en na het
hardlopen.

is nu eenmaal Nederland, daar horen
hardlopende vrouwen in sportkleding
ook bij; desnoods kijkt men maar even
de andere kant op. Het 5 km parcours
is dit jaar wel sneller geworden door de
aanleg van de nieuw aangelegde geasfalteerde calamiteitenroute. De 10 km
route is hetzelfde als de vorige editie
met een lus om het zweefvliegveld in
Malden.’*

Een sterke groei en regio gebonden
Aan de eerste editie in 2003 deden meteen al 1448 loopsters mee. In de jaren
daarna bleef het aantal deelneemsters
elk jaar stormachtig toenemen, culminerend in een recordaantal loopsters in
2012: 12.358! Tijdens deze zeer warme editie was de deelname vanwege
het 10- jarig jubileum overigens gratis. Tijdens de tweede editie werd het
parcours al verlegd. Men liep voortaan
niet meer door het park Brakkenstein,
maar door de wijk Brakkenstein en het
Heumensoord en deze route volgt men
nog steeds. De deelneemsters van de
Marikenloop komen voor 99% uit Nederland, waarvan 50% uit Gelderland,
waarvan weer 20% uit Nijmegen en
7% uit Arnhem Ook Noord-Brabant is
goed vertegenwoordigd. De maximale
deelname is door organisatie vastgesteld op 14.000 deelneemsters.

Goede doelen
De organisatie van de Marikenloop is
zich in de loop der jaren ook gaan richten op goede doelen. Zo steunde men
in 2009 en 2010 Because I’m a girl,
de campagne van Plan Nederland die
opkomt voor meisjes wereldwijd. Toen
droegen ook veel loopsters mooie roze
shirts met de opdruk I run because I am
a girl. In 2013 kon de organisatie een
cheque van ruim €16000 overhandigen aan de stichting Kika, die ook in
2014 begunstigd werd. 2016 kent als
nieuw goed doel Right to Play. Right
to Play zet sport en spel in om kinderen in ontwikkelingslanden belangrijke vaardigheden en onmisbare kennis
bij te brengen. Met behulp van lokale
coaches krijgen op dit moment ruim 1
miljoen kinderen een kans op een betere toekomst. Right to Play organiseert
ook activiteiten voor de kinderen op de
opvanglocatie Heumensoord.

Route door noodopvang Heumensoord
De route van de Marikenloop voert de
loopsters vanaf het Universitair Sportcentrum via de Heyendaalseweg naar
het Heumensoord. Men loopt ditmaal
gewoon de oude route, wat betekent
dat de 5 km loopsters ook 200 meter
door het vluchtelingenkamp Heumensoord zullen lopen, dit om het vaste
parcours aan te kunnen houden. Ton
van Lieshout: ‘We houden na overleg met de gemeente, het COA en de
noodopvanglocatie Heumensoord ons
vaste parcours aan. De wedstrijd en
de noodopvang gaan prima samen. Dit

Groene loop in een groene wijk
Ton van Lieshout: ‘Al in een vroeg stadium had de Stichting Zevenheuvelenloop oog voor het milieu, het groener
maken van de wedstrijden. We hadden
al snel een Smog-verzekering voor
het geval de race afgelast zou moeten
worden. We deden ook al vroeg aan afvalscheiding, we letten op milieuvriendelijke materialen, vermijden plastic,
huldigden al vroeg het principe ‘from
cradle tot cradle’, waarbij alles volledig gerecycled wordt. We moedigen
ook het openbaar vervoer aan en bij de

Vluchtedingen; Onverwacht Carnaval vieren

inschrijving kun je dan ook een relatief goedkope ov-chipkaart kopen die
slechts 1 dag in heel Nederland geldig
is. Kom je met de auto dan moet je bij
je inschrijving een toeslag betalen.’
Al met al is het duidelijk dat de Marikenloop in de loop der jaren een geheel
eigen plek heeft veroverd met zo haar
typische kenmerken. Een hardloopwedstrijd alleen voor vrouwen, waar
gezelligheid voorop staat, maar ook
een wedstrijd met aandacht voor goede doelen en een schoon milieu. Een
wedstrijd die perfect past bij de groene
wijk Brakkenstein!
Ton van Lieshout (1954), de hardlopende voorzitter van de Stichting Zevenheuvelenloop, heeft zich als jurist
met succes vastgebeten in het grondwettelijk recht op onderwijs voor kinderen van asielzoekers. Daarnaast is
hij ondernemer op het gebied van technologische innovaties en verbeteringen in de zorg.
Parcoursrecord Marikenloop:
Susan Kuijken 15.43 min. (2013)
Voor meer informatie en inschrijvingen: www.marikenloop.nl
* Na het interview verschenen berichten over een versnelde afbouw van de
noodopvang Heumensoord. Mogelijk
is de opvanglocatie al per 1 mei leeg.
Tino Adolfs

Van Marcel Nova van cv De Platte Knip gehoord: Maandagmiddag was het kindercarnaval in Roomsch Leven. Nieuwsgierige moeders en kinderen uit Heumensoord liepen achter de andere feestvierders aan. Het was heel gezellig en ze deden
lekker mee aan het schminken, ballengooien enz.
Henk Sikking
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Rubriek oud brakkenstein
In onze nieuwe rubriek Oud-Brakkenstein duiken we in het verleden van ons stadsdorp en komen eveneens wijkbewoners aan het woord.
De eerste Brakkensteiner met een blik op ons wijkverleden heeft zich spontaan aangediend. Op 1 maart jl. ontving
onze redactie n.l. een zeer aandoenlijke brief van oud-Brakkensteiner Theo van Rijswijck, al sinds de jaren vijftig uit
Brakkenstein vertrokken, thans woonachtig in Utrecht. Wij hebben hem gevraagd of we zijn brief in ons wijkblad
mochten publiceren en hij stemde hier meteen mee in. Hieronder volgt zijn brief.

Ik was Brakkensteiner, Utrecht 28 februari 2016
Door mijn neef Theo Teuwsen, wonende aan de Heijendaalseweg in Nijmegen (Brakkenstein) word ik regelmatig
op de hoogte gebracht van zaken en
bedoelingen in Nijmegen, Brakkenstein. Zo ook wat betreft de C.V de
Platte Knip.
Gezien de vele herinneringen in leef en
leed in Brakkenstein, neem ik toch de

vrijheid me zelf wel een beetje Brakkensteiner te noemen. Ik ben Theo van
Rijswijck, geboren 2 februari 1932 te
Nijmegen in de wijk Brakkenstein op
de hoek van de Heijendaalseweg Buurmansweg 80. Later zijn we gaan verhuizen naar de Heijendaalseweg 167
naast de fietsenmaker Willy (spreek uit
Wiellie) Pauwels.
Van daaruit hebben mijn ouders me
verder grootgebracht. Toen ging ik
naar de Bewaarschool bij zuster Leopolda. Deze school lag tussen de
meisjes- en de jongensschool. De jongensschool Pater Eijmard geheten lag
tegenover de R.K. Kerk van het Heilig
Sacrament. Daar diende ik enige tijd
als misdienaar o.l.v. kapelaan Hok,
een aardige man. Om niet te vergeten
onzen koster van de Kerk en wel Broeder Jantje. Hem hielp ik weleens in de
sacristie om de spullen voor de Heilige Mis klaar te leggen. Hij was een
vrolijk klein mannetje mag ik zeggen.
Hij kraaide precies zoals een haan dat
deed, kostelijk om te horen. U moet ze-

grote foto:
hoek Heijendaalseweg/Buurmansweg 80

inzet: Heijendaalseweg 167

ker nog lachen als u dit zich kan herinneren.
Ik heb ook nog in het jongenskoor gezongen o.l.v. meester van Steen van de
4e klas van de Pater Eymard jongensschool. Aan overdrijven heb ik een hekel, maar het is echt waar, we zongen
de kerk vol! Zeker met Kerstmis in de
Nachtmissen. We waren allen gekleed
zoals toen de misdienaren, keurig was
dat!
Spitfire
Samen met mijn vader, vanuit onze
achtertuin, zagen we de Spitfire gevechtsjager aan komen vliegen met de
piloot William Cair aan het stuur. De
propeller stond bijna stil. “Naar binnen! ”, schreeuwde mijn vader. Even
daarna hoorde wij dat deze jager even
voorbij de kerk was neergestort. De piloot William Cair kwam hierbij om het
leven ( triest).
Het ongeluk aan de Scheidingsweg
Een tijdelijk onderkomen van onze
school was in de schilders werkplaats
van de firma Franken in de Brakkensteinweg. We stonden te wachten om
naar binnen te gaan toen plotseling de
heer Verboom aan kwam fietsen en ons
vertelde dat er op de Scheidingsweg
een vreselijk ongeluk was gebeurd.
Hierbij kwamen 9 leeftijdsgenootjes
om het leven. Zo ook mijn schoolvriend
Joep Frederiks. We zijn natuurlijk ter
plaatse gaan kijken. Dit had ik zeker
niet moeten doen, het was vreselijk,
niet om aan te zien.
Andere herinneringen aan de oorlog
Op motor met zijspan heb ik de bezetter op de Heijendaalseweg Brakkenstein zien binnenrijden, een grimmige
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vertoning moet ik zeggen. Zo werden
scholen en kloosters door de bezetter
in gebruik genomen. Ook heb ik na de
bevrijding dames kaal zien knippen,
omdat zij het fijn vonden met deze Duitse jongens te wandelen. We verbleven

vaak met een stel buren in de kelder
onder de kruidenierswinkel. Hier was
een betonnen vloer die de veiligheid
moest garanderen. Geen lolletje, maar
wat was toen ook wijsheid?

Naschrift: Theo van Rijswijck woont tegenwoordig in Utrecht, al ongeveer
zestig jaar. Over ongeveer twee jaar is hij zestig jaar getrouwd met Riek uit
Utrecht en het echtpaar heeft 2 dochters, Wilma en Annette, 5 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Zijn vader was Wim van Rijswijck, zijn moeder
was Anna Siebels, die woonde in de buurt van het oude spoorbruggetje in
de Kloekenbuurt. Hij had ook nog twee zussen: Annie, tegenwoordig woonachtig in Boxmeer en Nel, die nog in Nijmegen woont. Hij leerde op de Ambachtsschool aan de Nieuwe Markt het vak van meubelmaker, was jarenlang
actief met winkelbetimmeringen en
belandde vervolgens bij de PTT op
de afdeling bekabeling. Aan het eind
van zijn loopbaan heeft hij hiervoor
zelfs een Koninklijke onderscheiding gekregen. “Theetje van Rieswieck” hield blijkbaar ook veel van
verkleedpartijen, want hij was o.a.
Kerstman, Sinterklaas en last but
NOT least Prins Carnaval ofwel:
Stadsprins van Utrecht van 1989 tot
1990. Mocht u met hem contact op
willen nemen, dan kunt u zijn adresgegevens opvragen bij de redactie. Tijdens
het telefoongesprek vermeldde hij ook nog bevriend te zijn geweest met Henk
van Summeren, die later emigreerde naar Canada en daar is overleden.

Brakkensteinse
Raamkunst
door:
Theo Stuart
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Zeer bedankt dat u de moeite nam dit
verhaal te lezen. Herinneringen blijven
bestaan, zeker uit Brakkenstein, want
Brakkenstein staat bij mij nog hoog in
het vaandel!
Theo van Rijswijck

Meer verleden
Graag wijzen wij u er op dat enkele onderwerpen uit de Brakkensteinse geschiedenis die door hem
worden aangeroerd in de toekomst
uitgebreider aan bod zullen komen
zoals het neergestorte vliegtuig bij
de kerk en de vreselijke ramp met
de kinderen aan de Scheidingsweg
in 1945. Het neergestorte vliegtuig
was overigens geen Spitfire, maar
volgens de officiële bronnen een
Typhoon, die neerstortte op 6 oktober 1944. De ramp met de kinderen
aan de Scheidingsweg vond plaats
op 3 april 1945. Mocht u herinneringen hebben, benader ons gerust,
wie weet zit er een artikel in!
Tino Adolfs
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Cafetaria
Theo van Brenk
Van Peltlaan 197

Het is weer tijd voor ons heerlijke:

soft-ijs
schep-ijs: 15 smaken
verpakt ijs
milk-shake en smoothie
kopje koffie of thee en frisdrank
Kom en geniet op ons terras onder onze mooie boom

Heyendaalseweg 219
6525 SG Nijmegen
T 024 355 15 70
F 024 355 84 10
E info@debruin-debruin.nl
www.debruin-debruin.nl

De Groenten en Fruit Speciaalzaak
voor al uw:

- Rauwkost en salades
- Panklaar gesneden groenten
- Met uit eigen keuken bereidde maaltijden
- Soepen, pizza’s en andere delicatessen
Tevens gespecialiseerd in het opmaken
van fruitmanden
Ook voor telefonische of email bestellingen
en thuisbezorging
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De voetbalvereniging
RKSV Brakkenstein
Op 2 maart jl. had ik een uitvoerig gesprek in de Muts met Ron Beumer,
sinds drie jaar voorzitter van de RKSV Brakkenstein, de grootste vereniging
van onze wijk. We hebben het al snel over het naderende eeuwfeest.
Ron Beumer: ‘Op 5 augustus 2018 bestaan we honderd jaar. Vanaf 7 januari
van dat jaar zal er elke maand een bijzondere activiteit zal plaatsvinden. We
eindigen dan met het hoofdfeest, een
heuse feestweek. De voorbereidingen
daartoe zijn al in volle gang en worden
getroffen door onze evenementencommissie. Zoiets moet je ruim van tevoren plannen, anders vis je achter het
net bij artiesten en eventuele speciale
tegenstanders, over wie ik natuurlijk
niks ga zeggen.’
Op 1 september 2015 telde de voetbalclub RKSV Brakkenstein 768 leden,

na de winterstop al weer 780. Er zijn
12 senioren-, 27 jeugd- en 13 zaalvoetbalteams. Bij de senioren kennen ze 1
dameselftal voor de zondag en eentje
voor de zaterdag. Daarnaast zijn er nog
2 meisjesteams. Van de mannelijke leden speelt 50% van de leden zowel op
het veld als in de zaal.
Ron Beumer: ‘Dit alles vergt natuurlijk
de nodige organisatie en begeleiding.
Tegenwoordig is het voor verenigingen helaas erg lastig om vrijwilligers te
vinden, vooral aan kaderleden hebben
we gebrek. Hierbij moet je denken aan
clubscheidsrechters, mensen voor het

jeugdbestuur en voor het algemeen kader. Dit is geen specifiek probleem van
onze club, maar dit is een algemeen
probleem van veel verenigingen. Het
is de tijdgeest, de individualisering.
Dat maakt het echter wel lastig, want
terwijl je aan de ene kant minder mensen kunt vinden, vergt de organisatie
aan de andere kant juist meer tijd, er
komt veel meer bij kijken dan vroeger.
Het takenpakket van een bestuurder is
tegenwoordig meer een managementfunctie geworden; je bent al gauw 20
uur per week voor de club bezig. We
hebben daarom ook geen clubblad
meer; we missen vrijwilligers die eraan willen werken en het willen bezorgen en het is gewoonweg te duur. We
hebben echter wel een digitale nieuwsbrief en een eigen, pas vernieuwde,
website: www.rksvbrakkenstein.nl. Ieder elftal heeft hierop een eigen plek
waarop uitslagen, standen en foto’s te
zien zijn. Met deze website kun je dus
veel ondervangen en het past ook wel
in deze tijd.`
Het Dagelijks Bestuur vergadert elke
week op donderdag. Het DB bestaat
uit de voorzitter, secretaris Jos Leenders en penningmeester Mark Meijering. Twee keer per jaar vergadert het
Hoofdbestuur afzonderlijk met de diverse commissies. Het Hoofdbestuur is
het overleg van het Dagelijks Bestuur
met de hoofden van de afzonderlijke
commissies Dit zijn dan de jeugd-, de
sponsor-, de zaal-, de evenementen-,
de materialen- en de technische commissie en niet te vergeten het wedstrijdsecretariaat.
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Van velden en geldstromen
Ron Beumer: `We hebben 2 velden,
waaronder 1 kunstgrasveld. Voor de Fjes (6 tot 8 jaar) hebben we daarnaast
een mini-stadion, een half veld. De
velden, een deel van de kleedkamers
en het scheidsrechtershok huren we
van de gemeente. Het andere deel van
de kleedkamers huren we van het clubhuis. Dat moet wel allemaal betaald
worden natuurlijk. En niet te vergeten
de trainers en onze afdrachten aan de
KNVB. We zijn werkgever en hebben
ook te maken met afdrachten aan de
fiscus en het opmaken van een jaarrekening. Ook betalen we trainerscursussen, waarbij we dan wel afspraken
maken over eventuele terugbetalingen
mocht men binnen drie jaar weggaan.
Maar dat gaat ook zo in het bedrijfsleven.
Onze uitgaven worden natuurlijk in de
eerste plaats bekostigd d.m.v. de contributies van onze leden. Een lidmaatschap voor seniorleden kost per jaar
€175 voor het veldvoetbal aflopend
tot £60 euro voor niet-spelende leden.
Louter zaalvoetbal (futsal) kost £150
per seizoen en een combi van zaal – en
veldvoetbal kost £250 per seizoen. Dit
alles is vergeleken met de prijzen in de
regio relatief goedkoop.
Ron Beumer
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Daarnaast steunen we op sponsors,
vooral onze hoofdsponsor Dekkers
en Boma Bestratingen. Nee, subsidies
krijgen we niet meer. Vroeger konden
we ook nog weleens steunen op mensen met een Melkertbaan, maar ook dat
is verleden tijd.
Dan hebben we ook nog wat inkomsten uit de recettes. Als men wil komen
kijken kost dit €3,50. Nee, donateurs
kennen we niet meer, dat is niet meer
van deze tijd, maar we hebben wel veel
niet-spelende leden, die toch €60 per
jaar bijdragen aan de instandhouding
van onze vereniging. Er is ook een supportersvereniging Vrienden van Brakkenstein met Ben Pijfers als voorzitter
en Henk Rutten als penningmeester/
acquisiteur. Die leden doneren jaarlijks
minstens €50, waarvan we wel wat extra dingen kunnen doen. Hierbij moet
je denken aan zaken die een meerwaarde hebben voor de gehele club en
waar het bestuur dan ook een bedrag
bijlegt. Er worden geen financiële tekorten mee gedekt, alle leden moeten
er duidelijk profijt van hebben. Hierbij kun je bijv. denken aan een nieuwe
dug-out, een tribune, verlichting op het
trainingsveld. Nee, aan merchandising
doen we nog niet echt, al is er in het
clubhuis wel een clubdas te koop voor
€10. We zijn echter wel bezig hier
meer body aan te
geven.’
Een knellend
jasje
‘We zitten niet
te vol, maar het
knelt wel, we komen kleedkamers
te kort.’ Ron is nu
drie jaar voorzitter en de laatste
twee jaar heeft
hij het ledental
alleen maar zien
stijgen. Het is een
typische wijkvereniging. 90% van
de jeugd komt als
vanouds uit de

wijk en dat merk je aan de beleving en
de supporters.
Vandalisme
Ron: ‘Daarmee hebben wij natuurlijk
ook te maken, niemand ontsnapt eraan. Er lijkt een soort golfbeweging
gaande. Soms is het een poos rustig,
dan hebben we plots weer meer last
van vernielingen of bewust aangebrachte schade. Hierbij moet je denken
aan vernielde doeltjes, glasscherven
en sigarettenpeuken op de velden. We
hebben wel vermoedens over de daders, maar daarmee kunnen we tot op
heden niks. Je moet wel bedenken dat
ons sportpark ook toegankelijk is als
de atletiekbaan open is.’
Positieve coaching
Ron: ‘Behalve vandalisme zie je op de
amateurvelden ook regelmatig ontsporingen tijdens wedstrijden. Nu valt dat
bij ons gelukkig erg mee, we staan nog
steeds bekend als een nette club en dat
willen we graag zo houden. Vandaar
dat we doen aan positieve coaching.
Dit is een projectmatige en preventieve aanpak, waarbij ouders, leiders,
trainers en bestuursleden nauw worden
betrokken. Het gaat hierbij om bewustwording van het gedrag, een wat langer lopend traject met o.a. workshops.
Met sport wil je winnen, maar je moet
ook kunnen verliezen. Het gaat om
het genieten met een sportieve inslag.
Prestatiegerichtheid, maar je sport
voor je plezier; het sportieve element
moet de boventoon voeren. Marc Otten, trainer van de A1 en Jacqueline
Rombouts, leidster van de A1 zijn
hierin erg belangrijk. Maar ook op een
andere manier vind je er op het trainingsveld wat van terug. Bijvoorbeeld
bij de CIOS techniektrainingen voor
de jeugd, waarbij stagiaires van het
CIOS ernaar streven voor de jongste
spelertjes een lijn uit te zetten, waarbij ook het plezier voorop staat. Nu we
het toch over coaching hebben, onze
huidige trainer Koen Renswoude heeft
net bijgetekend; dat wordt zijn vierde
seizoen. Hij is oud-speler van de A1,
werd later assistent-trainer en is sinds
drie jaar dus hoofdcoach, hij kent de
club door en door.’
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Opening clubhuis
Ik vraag Ron hoe het toch kan dat op
koude wintermiddagen tijdens de trainingen ouders buiten staan te verkleumen, terwijl er toch een groot clubhuis
is. Ron: ‘Dat is een zaak van het clubhuis, maar toch vooral een verhaal van
een gebrek aan vrijwilligers. In feite
hebben wij daar niets mee te maken,
want het clubhuis is ondergebracht in
een aparte stichting. Het is alleen geopend op de zaterdag en de zondag
en op donderdagavond. Ook is een
deel van het clubhuis verhuurd aan de
KION kinderopvang. Ja, dat was lang
geleden wel anders. Toen kon je er ook
na de trainingen terecht, werd er nog
gebiljart, getafeltennist en gekaart en
kon je er vrijwel altijd binnenlopen.
Het zou voor onze club inderdaad prettig zijn als het clubhuis wat vaker open
zou zijn, al snap ik wel goed de gedachtegang van het Stichtingsbestuur.
De Stichting Clubhuis en de onze
vereniging kennen overigens een vergaande vorm van samenwerking. Waar
mogelijk ondersteunen we elkaar. Zo
zit het clubhuis ook in de evenementencommissie en is ze dus nauw betrokken bij het naderende eeuwfeest.
Ook organiseerden we in 2015 samen
het kampioensfeest. `
Ambities en voortbestaan
`Je moet alsmaar hogerop willen, maar
toch is ons belangrijkste doel een stabiele club te blijven. Hoe hoger je
komt, hoe groter de afstanden worden,
hoe duurder de busreizen, hoe minder
supporters er mee gaan. Maar denk
nou niet dat we niet vooruit willen,
want we hebben in samenwerking met
de HAN een nieuw beleidsplan ont-

wikkeld, een vijfjarenplan. Het is een
vrij professionele aanpak met stagiaires onder leiding van Jasper van Houten. Het voortbestaan van de club op
de middellange en lange termijn staat
voor ogen. Je hebt op bepaalde vlakken professionele hulp nodig, anders
red je het gewoonweg niet. Er komt
tegenwoordig enorm veel bij kijken!
Denk hierbij naast het beleidsplan ook
aan een heus marketingplan.`
Clubliefde
Ron: `We zijn er wel trots op dat we
dit jaarlijks tastbaar ervaren. We hebben veel trouwe leden en elk jaar best
veel jubilarissen. Opa’s waren lid, vaders waren lid, kinderen zijn lid. Ja, we
kunnen wel spreken van generatieleden. Maar daarnaast zie je het toch ook
aan trainers, die oud-clubleden zijn zoals Koen Renswoude, Marc Otten en
ook Maurice Jansen.
Ron Beumer is er trots op voorzitter
van deze club te mogen zijn. Het is
veel werk, maar het is ook dankbaar
werk, zeker als je ziet dat het dankzij
alle betrokkenen allemaal op rolletjes
loopt en de sfeer goed is. En nu is het
dus vooral het naderende eeuwfeest,
dat extra drukte met zich meebrengt,
maar regeren is vooruitzien.
Noot: in dit artikel is bewust geen aandacht besteed aan de geschiedenis van
de RKSV Brakkenstein, aangezien de
redactie van plan is hieraan enkele
artikelen te gaan wijden bij het naderende eeuwfeest.
Tino Adolfs
Foto’s: Marieke van Halen

Vluchtedingen; Een kwestie van balanceren

Woensdagochtend 24 februari fietste ik vanuit de stad over de Heyendaalseweg naar de
Scheidingsweg. Net over de Scheidingsweg zette ik mijn fiets vast aan een boom en keek
of ik Willem Kienhuis, de tai chi leraar zag. Dat was niet het geval. Wel stond op die plek
een mevrouw. Zij kwam ook voor Willem en ze heette Anne. Even later kwam Willem er
aan en in een schitterend zonnetje liepen we een paar honderd meter verder om daar nog
drie andere cursisten te treffen. Willem liet ons van 10.00 uur tot 10.45 uur ontspannende
bewegingen maken. Het grappigst vond ik het om op 1 been te staan en ondertussen met
de voorvoet van het andere been een cirkel om het standbeen te kunnen trekken zonder
om te vallen. Terwijl ik terug wandelde vroeg ik aan Willem of er het uur ervoor vluchtelingen waren geweest voor balansoefeningen op de fiets. Ik bleek het verkeerd te hebben
begrepen. Willem had me een week eerder verteld dat hij dat had gezien op het terrein
van Heumensoord. Hij heeft wel het COA aangeboden T’ai chi lessen te geven voor de
vluchtelingen, maar hier niets meer over gehoord. Helaas, zo zei hij.
Henk Sikking

Vluchtedingen
Kinderlijke dodenrit
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Het is al weer 2016, begin januari, tegen
halfzes in de namiddag, nog even wat
groenten halen bij de Bruyn & de Bruyn.
Wat verder voor me uit steekt een jong gezin de Venboetstraat over. Zo te zien Syriërs, een vader, een moeder met hoofdoek
en een jongetje met zwarte donkere krullen
van een jaar of vier. Ik zie ze nog wat aanwijzingen geven aan een meisje van een
jaar of zes op een veel te grote fiets. Het
meisje verdwijnt rechts de hoek om, de ouders gaan de stoep op richting Heumensoord en ik nader de Heijendaalseweg. Het
is donker, het is druk en de hoek om komend zie ik een meter over veertig voor me
weer het meisje op haar veel te grote fiets.
Ze slingert zich vervaarlijk voorwaarts,
helemaal in tranche, maar heeft geen idee
van de achteropkomende dreigingen. Naar
links komend overschrijdt ze vrijwel telkens de streep terwijl het voortdenderende
verkeer als een valbijl haar route afsnijdt.
Ik snel op haar af, ga naast haar rijden
en dwing haar voorzichtig gebarend naar
rechts de stoep op. We zijn inmiddels bij
de parkeerplaats van de Muts, dat komt
mooi uit. Het meisje met zwarte krullen
kijkt me met haar grote ogen glimlachend
aan, nog helemaal in de ban van haar succesvolle tochtje over het heerlijke gladde
asfalt. Ze verstaat geen Engels, maar heeft
wel in de gaten dat ik haar niet meer op de
weg wil zien. Ik geef aan dat ze even moet
wachten, terwijl haar ouders eraan komen.
Ze spreken gelukkig Engels, maar hadden
totaal geen idee van de spontaan afgebroken dodenrit. Ze zijn me zeer erkentelijk
voor mijn zorgen en bemoeizucht Even
later vervolgt het meisje haar slingertocht,
in overtreding op de stoep, het moet maar.
Tino Adolfs

Door rood rijden

Donderdag middag 25 februari fietste ik
vanuit de stad over de Heyendaalseweg
naar Brakkenstein. Ik stopte voor een stoplicht. Een jongeman fietste hard door rood
en twee vluchtelingen fietsten daar weer,
maar dan rustig, achter aan. De auto’s van
rechts stopten gelukkig. Het had fout kunnen gaan. Ik haalde de twee fietsers een
stuk verder in en zei dat het ‘dangerous’
was, wat ze deden. Het waren een jongeman van 25 en van rond de 40. De oudere
vertelde uit Syrië te komen. Ik vroeg hoe
hij zich daar verplaatste, ‘by car’? Nee, zei
hij daar is het spotgoedkoop met de bus.
Hij vertelde heel blij te zijn met de opvang
en alle aardige Nederlanders. De jongste
sprak slecht Engels maar samen, met zijn
drie-en naast elkaar, kwamen we er wel
uit. Thuis heb ik eens opgezocht hoe de
verkeersregels er in Syrie uitzien. Ik zie
de mensen uit Heumensoord vaak overal
fietsen behalve rechts. Ik vond de volgende tekst: Verkeersregels hebben in Syrië
de waarde van een suggestie. Flexibiliteit
-wijk uit en rem als je daarmee een botsing
voorkomt- is de basisregel van het voortbewegen. Dat verklaart een hoop!
Henk Sikking
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Wie o wie weet
waar o waar

Wijkblad Brakkenstein

Het kan verkeren

dit te vinden is in onze wijk?

En vooral: wie o wie weet het verhaal achter
deze foto?
Stuur uw oplossing en/of verhaal naar
wijkblad.brakkenstein@gmail.com

Oplossing in het volgende nummer!
Oplossing januari 2016
Deze foto is door niemand gevonden, of toch wel,
maar weten wij het niet?
Hij is gemaakt in de Deken Hensburchstraat op de
hoek van het elektriciteitshuisje. We blijven benieuwd
naar het verhaal erachter!
Dus weet u wie J en J zijn of wie 5 eva is, vertel ons
uw verhaal!
wijkblad.brakkenstein@gmail.com

Goedemorgen buurman, je bent er al vroeg bij? Ach, ja even
wat pylonen bij mij voor mijn deur neerzetten. Ze kunnen
me wat! Helpt dat dan wat, die felgekleurde dingen? Op de
een of andere manier wel ja. Ze hebben blijkbaar ontzag
voor die kleine vuurtorentjes, misschien komt het wel door
de kleur oranje. Denk je dat nou echt? Daar is de kracht
anders ook aardig van af. Ha, ja zeg dat wel. Ja, een EK
zonder oranje, onvoorstelbaar. Ik ben dan in elk geval niet
voor de Duitsers, die staan me hier veel te vaak voor de
deur. Nee man, ik word niet vrolijk van al die gasten die
hier steeds maar weer de straat vol parkeren. Laat ze die
auto bij de Radboud neerzetten! Zouden we die als werkgever niet aansprakelijk kunnen stellen? Het lijkt toch nergens op! Als je pech hebt, blijven ze ook nog ergens een
nachtje slapen en dan kun je verdorie 100 meter verderop
gaan staan. Het moest verboden worden. Gelijk heb je buurman! Straks moeten wij door die gasten gaan betalen voor
ons eigen plekje voor de deur. Oh, dat zou zo maar kunnen
hoor! Ik heb iets gehoord over parkeerdruk, een of ander
duur adviesbureau heeft dat allemaal uitgerekend en in zo’n
dik rapport gezet. Die druk schijnt wel toegenomen te zijn.
Oh ja? Nou daar hoef ik geen onderzoek voor te doen hoor.
Allemaal weggegooid geld. Dat kan een blinde toch nog wel
zien. Als mijn schoonzus om een uur of half elf op de koffie
komt, is ze gewoon te laat. Dat kan ze weer een flink stuk
lopen. Als je vroeg boodschappen gaat doen en je komt een
uurtje later terug, heb je kans dat je met je boodschappen
vanaf de hoek op en neer kunt sjouwen! En wat doen ze er
aan? Niks! Helemaal niks! De gemeente zal het een worst
wezen, de Radboud als grote werkgever wordt niks in de
weg gelegd en Bureau Toezicht is ziende blind. Laat ze daar
voor niks laten parkeren! Als wij hier straks moeten gaan
betalen, hebben we dat allemaal aan die gasten te danken.
Nee, ik word er niet vrolijk van. Ik krijg onderhand hoge
bloedruk van die parkeerdruk. Maar als we nou eens allemaal van die pylonen voor de deur gaan zetten? Wie weet
wat dat losmaakt ! Ik ben benieuwd wat er dan gebeurt! Nou
dat weet ik wel, dan staat binnen de kortste keren de wijkagent bij op je stoep. Zou het? Nou dan zie ik die in elk geval
ook eens een keertje, geen idee hoe die eruit ziet. Ach hoe
je het ook wendt of keert, wij trekken uiteindelijk toch altijd
aan het kortste einde, toch? Dat wordt betalen dus, wat ik je
brom. Ik vrees het ook ja. Het kan verkeren…
Dwarskijker
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Nog meer bezorgers wijkblad gezocht
Spontaan hebben zich vijf vrijwilligers
aangemeld die het wijkblad voortaan
belangeloos willen bezorgen. Wij als
redactie waarderen dit enorm. Het blad
wordt zo immers steeds meer van de
wijk, door de wijk en voor de wijk.
Toch zouden we het op prijs stellen
als we nog wat mensen zouden kunnen vinden die het bezorgersteam willen versterken. Het blad ligt dan eerder
bij iedereen in de bus en in geval van
ziekte loopt de bezorging geen al te
grote vertraging op. Wie wil onze bezorgclub versterken?
Meldt u zich aan bij Henk Sikking,
henksikking@hotmail.com
Foto’s gezocht en gevraagd
Bij deze een oproep aan de Brakkensteiners om foto’s van onze wijk tijdelijk ter beschikking te willen stellen
aan ons wijkblad. Foto’s van oudBrakkenstein, maar ook uit een recent
verleden kunnen ons niet alleen helpen
onze artikelen van beeld te voorzien en
te verfraaien, maar ons ook op nieuwe
ideeën brengen. Zo kan er zelfs een
heus wijkbladarchief ontstaan, waaruit we in de toekomst kunnen putten.
Uiteraard krijgt u de foto’s snel terug,
onze fotografe Marieke draagt hier
zorg voor. Neemt u even contact op
met de redactie van ons blad of stuur
een mailtje naar
wijkblad.brakkenstein@gmail.com
Tino Adolfs
Schilderijen en tekeningen van OudBrakkenstein
Een gewaardeerd lid van de biljartvereniging KBO vertelde me onlangs
dat bij hem thuis een schilderij hing
van Oud-Brakkenstein, waarop afgebeeld de Fest met enkele boerderijen,
waaronder die van de familie Kaspers.
Toevallig, al kun je je afvragen of toeval bestaat, kreeg ik een dag later door
Joop Smits een schilderij thuisbezorgd
van zijn zwager en mijn jeugdvriend
Johan Seeling, waarop afgebeeld de
oude Houtlaan met kruisbeeld.
Ik ben benieuwd welke mensen nog
meer schilderijen of tekeningen van
Oud-Brakkenstein in hun bezit heb-

OPROEPEN
ben. Het lijkt me leuk hieraan in de
toekomst een of meerdere artikelen te
wijden. U kunt me bereiken via
tino.adolfs@gmail.com of via
tel. 06-55 81 61 61
Tino Adolfs
Wat gebeurt er in Brakkenstein?
Als redactie proberen we een agenda
op te stellen. In schema: wat gebeurt
er gedurende de week in Brakkenstein.
Ik was er erg snel klaar mee. Ik weet
maar erg weinig vaste activiteiten,
voor zover we weten! Lezers, meld
s.v.p. alsjeblieft alles wat er gebeurt
in Brakkenstein, waar inwoners aan
mee kunnen doen. Vast activiteiten
die wekelijks plaatsvinden, maar ook
incidentele activiteiten. Zet erbij waar
mensen zich voor kunnen opgeven en
bij wie. Dan kunnen we dit blad nog
meer gebruiken als verbindmiddel in
de wijk!
Onnie Diederen
Hallo Middelbare scholieren in
Brakkenstein
Ons wijkblad heeft een aantal vaste
onderwerpen. Zoals De Kinderpagina.
Wat wij ook willen gaan doen is een
rubriek maken gericht op de middelbare scholieren in Brakkenstein. Maar
de vraag is dan: wat voor onderwerpen
willen jullie graag zien in de nieuwe
jongeren rubriek? Laat van je horen !
Reacties zijn welkom via
wijkblad.brakkenstein@gmail.com
Ron Reefman
Wijkblad ook voor oud-Brakkensteiner
U woont niet meer in de wijk Brakkenstein, maar u wilt als oud-Brakkensteiner toch graag het wijkblad
ontvangen? Geef even door bij wie we
uw wijkblad kunnen bezorgen. Bij café
de Muts? Een kennis in Brakkenstein?
Familie in Brakkenstein? Ons maakt
het niet uit, maar als u het doorgeeft,
zorgen wij dat u het Wijkblad in handen krijgt!
Wijkblad.brakkenstein@gmail.com
Vrijwilligers gezocht voor BUUR
Wij zoeken vrijwilligers voor de verschillende functies van wijkplaats
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BUUR. Vind je het leuk om bij te dragen in de horeca? Of sta je het liefst
met je handen en voeten in de aarde
en wil je ons helpen in aanleg en onderhoud van de buurttuin? Ook zoeken
we mensen die mee willen helpen bij
de programmering van activiteiten in
de wijkplaats of juist actief willen zijn
voor de STIP (stedelijk informatiepunt
Nijmegen). Er hebben zich al mensen
aangemeld en dat vinden we geweldig!
Om de wijkplaats écht te kunnen realiseren, hebben we echter meer handjes,
mankracht en creativiteit nodig.
Op korte termijn starten we al met
onze eerste activiteit voor de bewoners
van De Brackehove. We zoeken mensen die het leuk vinden om gemiddeld
1 of 2 x per maand samen met een medewerker van Pluryn en de Driestroom
gastheer of gastvrouw te zijn tijdens
het dagelijks koffiemomentje in de
wijkplaats.
Wilt u meehelpen? Neem dan contact
op met Melanie Reekers, M 06 11 30
62 90 / info@wondersteboven.nl.
Vergeten Winkels
Voor onze nieuwe rubriek “Vergeten
Winkels” zoeken we foto’s, namen,
adressen van winkels uit Oud-Brakkenstein die er niet meer zijn, maar
waaraan menig Brakkensteiner nog
dierbare herinneringen heeft. Tijdens
gesprekken met wijkbewoners kwamen al snel tientallen winkels bovendrijven. Reacties aan:
tino.adolfs@gmail.com
De oudste en de jongste
Het lijkt ons leuk om te weten wie er
de oudste en de jongste bewoners van
de wijk zijn op het moment dat ons
wijkblad gedrukt wordt. Ja, bij het
verschijnen klopt het waarschijnlijk
al niet meer, maar dat mag de pret niet
drukken, toch?! Geef uw dierbaren die
verkeren aan de uiterste grenzen van
het bestaan door a.u.b.! Jong en oud
gaan hand in hand, zij die net komen
kijken, zij die al zo veel gezien hebben. Gaarne uw familie berichten aan:
tino.adolfs@gmail.com
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+
+
*Bespaar € 45,- tot € 65,- per jaar aan energiekosten
Heidebloemstraat 61
6533 SL Nijmegen

Tel: 024 - 350 28 30
Fax: 024 - 350 28 31

info@vakhandeljanssen.nl
www.vakhandeljanssen.nl

Flexibel en betrokken
Al 25 jaar het adres voor alle zorg en begeleiding die
thuis gegeven kan worden.
Van een enkel moment per dag tot 24-uurs zorg.

St. Annastraat 198C • 6525 GX Nijmegen
Tel. 024-354 06 08
info@tvnzorgt.nl • www.tvnzorgt.nl

Algemene fysiotherapie
Specialisaties:
•
•
•
•
•
•
•

Knie / heup
Sport
Geriatrie
Oedeemtherapie
Oncologie
Parkinson
Claudicatio (etalagebenen)

www.burgenvanriel.nl
Kan. Mijllinckstraat 75, 6525 WS Nijmegen
(024) 3 555 999
info@burgenvanriel.nl
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Brakkenstein

Biljartvereniging “De Muts”
zoekt nieuwe leden!

Elke dinsdagavond wordt er een onderlinge biljartcompetitie gespeeld in “Café de Muts” aan de Heyendaalseweg, waarbij de
gezelligheid voorop staat. De speelsterkte kan aardig verschillen,
maar het is daardoor zonder meer een leuke competitie. Heb jij zin
om mee te spelen? Geef je dan nu op, of kom gerust een keer langs
en informeer naar de mogelijkheden! Dames zijn ook welkom!

Bijna buurten bij BUUR

Het is nog een kwestie van een paar maanden en de nieuwe
wijkplaats BUUR gaat officieel open. BUUR wordt een heerlijke plek voor en door bewoners in de wijk.
BUUR komt op de plek die voorheen bekend stond als de Kanunnik, bij appartementencomplex Brackehove tegenover de speeltuin Brakkefort.
Met een projectgroep van bewoners en professionals is het afgelopen jaar al volop nagedacht over wat er allemaal in wijkplaats
BUUR zou moeten gebeuren. Welke activiteiten kun je er doen,
wat voor soort inrichting krijgt de tuin en hoe moet BUUR er uit
komen te zien?
Ideeën bij bewoners en professionals zijn er in overvloed en samen met een groep studenten van de HAN werd op 22 maart nagedacht over de concrete invulling en inrichting van BUUR. ‘De
plek moet een ontmoetingsruimte blijven voor de bewoners van
Brackehove, maar het is de bedoeling dat er veel meer contact
komt met mensen in de wijk’, vertelt Jetty, bewoonster van Brackehove. ‘Meer jong bloed, dat zien we zeker zitten.’ Ook de gemeente en woningcorporatie Talis (eigenaar van de ruimte) staan
achter de plannen. ‘We hopen dat het een bruisende plek wordt’,
zegt wijkmanager Ed van Dael.
De inrichting van BUUR moet jong en oud aanspreken. Een retro-uitstraling waar je een heerlijke kop koffie gaat drinken, een

potje kunt kaarten of lekker kunt lunchen, maar ook een plek
waar zelfstandig ondernemers met hun laptop kunnen werken of
waar workshops gegeven kunnen worden. Welke
meubels passen daar bij, welke lampen moeten
er hangen of staan?
De afgelopen tijd zijn er al verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een wijkproeverij.
In de tuin komen straks onder meer een moestuingedeelte en een plek met natuureducatieve
elementen, zoals een insectenhotel en vlinderstruiken .
De wijziging van het bestemmingsplan is inmiddels binnen, de aanvraag voor de aanvullende
horecavergunning loopt nog. ‘We hebben er goede hoop op dat die binnenkort rondkomt, zodat
de verbouwing kan beginnen’, vertelt aanjager
Melanie Reekers. Voor de verbouwing, inrichting en de herinrichting van de tuin zijn subsidies
aangevraagd.
Cindy Cloin
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Vr i j willigers gezocht!

voor locatie Bosrijk in Brakkenstein

Kijk je uit naar mooie ontmoetingen met mensen met
dementie? Heb je ideeën om op vrijwillige basis bij te
dragen aan hun dagelijks leven in een beschermde woonvorm in je eigen buurt? En wil je daarbij samenwerken
met een klein team van betrokken medewerkers? Dan
ben jij de vrijwilliger die Bosrijk verder helpt! Bosrijk is
onderdeel van wooncomplex Boszicht in Brakkenstein.
In Bosrijk zijn 26 appartementen voor beschermd wonen.
Jouw rol als vrijwilliger
Als vrijwilliger bij Bosrijk neem je deel aan het dagelijks
leven van de bewoners. Zo kun je helpen bij het verzorgen van het ontbijt of een gezellige activiteit organiseren.
Of gewoon, samen een kop koffie drinken. Juist ook als
vrijwilliger kun je de bewoners extra aandacht en warmte geven. Dat maakt het werk heel persoonlijk.

Interesse?
Heb je interesse? Neem dan contact op met Francien
Rutten van ZZG zorggroep, telefoonnummer:
06-20334333. Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we je motivatie, achtergrond en voorkeur voor
werkzaamheden.
Informatiebijeenkomst
Op donderdag 28 april organiseren we 2 informatiebijeenkomsten over vrijwilligerswerk bij Bosrijk. Locatie: wooncomplex Boszicht, Heemraadstraat 10 Nijmegen.
• van 11.00 tot 12:00 uur in de Raadzaal op de 2e verdieping
• van 19:00 tot 20:00 uur in de vergaderruimte op de
begane grond
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Boszicht... nee... Bosrijk!
Het is even zoeken. Voorbij de basisschool ligt een beetje van de Heemraadweg af: Boszicht. Een plek in Brakkenstein waar veel oudere mensen wonen.
Ik spreek met Francien Rutten, teamcoach en Esther Croonen, woonbegeleider. Ze zijn direct heel duidelijk. Ze willen het dit keer niet hebben over
Boszicht. Ze willen het hebben over Bosrijk. Ho, ho, maar ik, inwoner van
Brakkenstein, weet nog nauwelijks wat er in Boszicht gebeurt. Dat wil ik
echt eerst weten, voordat de beide dames over Bosrijk gaan vertellen.

Boszicht, kunnen jullie me alsjeblieft
vertellen wat dat is en welke mensen
hier wonen?
‘Vroeger was Boszicht een verzorgingshuis. Mensen die alleen waren
en soms een beetje verzorging nodig
hadden woonden hier. De tijden zijn
veranderd. Mensen willen en moeten
tegenwoordig zo lang mogelijk thuis
wonen. Verzorgingshuizen zijn omgebouwd. Ook hier is veel veranderd.
Wij zijn geen verzorgingshuis meer,
maar een ‘woonzorgcentrum’. Bewoners hebben lichamelijke klachten,
bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson
en hebben een indicatie nodig om hier
te mogen wonen. De mensen wonen in
een ruim appartement. Twee appartementen van vroeger zijn omgevormd
tot een appartement van nu, met eigen
keuken, ruime woonkamer en slaapkamer. De familie helpt mee; de bewoner houdt regie over zijn of haar eigen
leven. Wij ondersteunen waar nodig.
Iedereen krijgt zorg op maat; die zorg
die bij hem of haar past. En dat gaat
in nauw overleg tussen de bewoner, de
familie en ons.”

Oké, ik heb een beeld. En dan nu:
Bosrijk. Waarom willen jullie daar zo
graag over vertellen?
‘Nou, wij merken dat mensen in Brakkenstein Boszicht wel kennen, maar
Bosrijk niet. En in Bosrijk komen echt
andere mensen dan in Boszicht. Bosrijk is nieuw! Sinds 1 jaar zijn drie verdiepingen in dit huis omgebouwd voor
mensen die dement zijn of aan het worden zijn; de zogenaamde psychogeriatrie afdeling. Die drie verdiepingen
zijn helemaal veilig gemaakt en aangepast aan de bewoners. Bijvoorbeeld
verantwoorde kranen, die niet te warm
kunnen worden en inductieplaten die

meteen afslaan. Mensen wonen met
ongeveer acht personen op een verdieping. Ook echtparen kunnen hier wonen. En wij werken per vast team op
een woonlaag, zodat de ouderen door
dezelfde verzorgenden geholpen worden. Dit zijn gesloten afdelingen. We
zijn bang dat de bewoners gaan dwalen, dus de deuren gaan op slot.
Sinds kort is er ook een open afdeling. Daar zijn we erg blij mee. Want
dat vinden we veel menswaardiger;
mensen moeten toch zo veel mogelijk
kunnen gaan en staan waar zij willen?!
Deze mensen eten samen in het restaurant en hebben de ruimte om hun eigen
dingen te doen. Bang dat de mensen
kwijtraken? Nee hoor.
Daar zijn inmiddels mooie hulpmiddelen voor gevonden, zoals een chip
in de kleding van de oudere. Die chip
geeft aan als de bewoner te ver weg is
van zijn woonplek. En zo kunnen we
de bewoner snel weer terugvinden. ‘
Het is natuurlijk toch geen fijne periode in het leven als je familielid
dement is of aan het worden is. Niet
voor de mensen zelf en ook niet voor
de familie.
‘Nee, dat is zeker niet fijn. Vooral de
periode dat de mensen zelf nog weten
dat er iets mis met ze is, is een zware
periode. Maar we zien deze mensen
ook echt nog wel genieten. Ze genieten
van bezoek, van dingen doen, zoals van
samen zingen. Ze vinden het prachtig
als de kinderen van de kinderopvang
van Villa Kakelbont komen. Dan gaan
ze samen knutselen, leuke dingen maken. Iedereen geniet daarvan; zowel
de bewoners, de kinderen maar ook de
medewerkers vinden dat erg gezellig.
Of mee doen aan de avondvierdaagse.

Boszicht, de onderste drie verdiepingen
heten nu Bosrijk

Bewoners vinden het erg leuk om in de
rolstoel mee te ‘wandelen’.
Maar we merken wel dat we heel vaak
handen te kort komen. Even wat persoonlijke aandacht, vinden de bewoners erg prettig; wie niet?

Het zou heel erg fijn zijn als bewoners van Brakkenstein de bewoners
van Bosrijk een paar uurtjes per
week, op een vast moment zouden
willen helpen; een stukje wandelen, of helpen met eten, of samen
een spelletje doen. Iedereen die
zelfstandig woont zou dat kunnen
doen. Inmiddels zijn er al een aantal mensen die ons komen helpen.
En de bewoners vinden dat erg leuk
en fijn; die worden daar vrolijk van!
Wij zoeken nog meer mensen die
dat voor een paar uurtjes per week
willen doen, als een soort vrijwilliger. In het kennismakingsgesprek
wat wij hebben met vrijwilligers
bespreken we wat de vrijwilliger
zou willen doen, wat hij of zij wil
betekenen voor de bewoners. We
zoeken mensen van alle leeftijden,
jong en oud, die het leuk vinden
om een-op-een met bewoners op te
trekken.
Oké. Nu weten we beter wat er in
Bosrijk gebeurt. Esther is geboren en
getogen in Brakkenstein. Maar nu
even aandacht voor de bewoners van
Brakkenstein. Wordt er ook voor hen
weleens wat georganiseerd? Esther
kijkt mij aan zo van: ja, maar dat weet
je toch? Esther vindt Brakkenstein
een heel sociale wijk. Mensen letten
echt wel op elkaar. En ze vertelt met
vervolg op pagina 47 >>
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<< vervolg van pagina 41; Boszicht…….nee…… Bosrijk!
•
•

Esther Croonen en Francien Rutten
enthousiasme wat er hier allemaal voor de inwoners van
Brakkenstein gebeurt.
‘Je kunt in het restaurant van Boszicht elke dag mee eten,
tussen 12.00 uur en 13.30 uur. Mensen kunnen elke dag binnenlopen en dan kun je voor ongeveer 7.50 euro een maaltijd nuttigen, hier. Dat is altijd erg gezellig. Er vinden dan
veel ontmoetingen plaats. De KBO is erg actief hier. Ze organiseren elke 1e maandag van de maand een BINGO, elke
vrijdagmiddag is er sjoelen. Als je lid bent van de KBO,
kun je daaraan mee doen. Elke maandagmiddag biljarten
wijkbewoners hier. ‘
Oké. Dank jullie wel, Esther en Francien. Ik weet nu beter
wat er in Boszicht en wat er in Bosrijk gebeurt. En hopelijk weten de lezers van het Wijkblad dat straks ook.
Esther, wat vond jij als ‘verstokte Brakkensteiner’ van het
wijkblad?
‘Ik vind het erg leuk dat er weer een wijkblad is. Ik vind
het ook mooi en goed te lezen. Wat ik miste, en dat lijkt me
ook belangrijk voor de inwoners, is een soort agenda. Dat je
elke dag ziet of en wat er te doen is. Zoals dat vroeger in het
kerkblaadje stond. Dat moet er echt komen, vind ik.’
Dank je wel Esther, helemaal mee eens.
Onnie Diederen
Foto’s: Marieke van Halen
Er is binnenkort een informatiebijeenkomst voor
vrijwilligers voor Bosrijk in Boszicht.
Deze bijeenkomst is op 28 april van 11.00-12.00 uur
in de Raadzaal op woonlaag 2 en van 19.00-20.00
uur.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Francien Rutten, tel: 06-20334333.
U bent van harte welkom!
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Belangrijke telefoonnummers
Wijkblad Brakkenstein

Alarmnummer: 112
Politie: 0900 88 44 via dit algemene nummer is ook Jan
van Uden wijkagent te bereiken
Brandweer: (024) 3 297 599
GGD: (024) 3 297 297
Medisch centrum Brakkenstein (024) 3 552 339
Huisartsenpost: 0900 88 80
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 3 657 657
Radboudumc: (024) 361 11 11
Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
Dierenambulance: (024) 355 02 22
Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000
Meldpunt Kindermishandeling: 0800 – 2000
Slachtofferhulp: (024) 3 233 322, 0900 0101
Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26
Kindertelefoon: 0800 04 32
Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
ZZG zorggroep, 024- 2 665 777 vraag naar team Wijkverpleging Brakkenstein
Sociaal Wijkteam Zuid, te bereiken via de info en advieslijn 088 00 11 300
Stadsschouwburg en Vereeniging: (024) 322 11 00
De Lindenberg: (024) 327 39 11
Lux: 0900 589 46 36
Gemeente Nijmegen: 14 024
Bel- en Herstellijn: 14 024
Bureau Toezicht: 14 024
Milieupolitie: 14 024
Dar Klantenservice: (024) 371 60 00
Dar Grofvuilservice: (024) 371 60 26
Breng Klantenservice: 0900 20 20 121
Ed van Dael wijkmanager; via secretariaat wijkmanagement, (024) 3 299 675
Rob van de Wetering, wijkbeheerder, via 024- 3 293 031
Talis: (024) 3 523 911, postbus@talis.nl Jos Bitter is de
talisman van Brakkenstein
De Kanunnik, wijkplaats Brakkenstein,
Melanie Reekers, tel 06-11306290
Apotheek Wilhelmina Brakkenstein,
Kanunnik Mijllinckstraat 5, 6525 WS Nijmegen
tel. 024 355 3062

Wat is het Sociaal Wijkteam?
In het Sociaal Wijkteam Zuid werken mensen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk samen, zoals de
wijkverpleegkundige, de opbouwwerker, de maatschappelijk
werker, de WMO-consulent en de ouderenadviseur. Samen
met bewoners in de wijk zoekt het Sociaal Wijkteam naar
praktische oplossingen voor vragen en problemen rond ziekte
en beperking, zelfstandig wonen en voorzieningen. Contact
kan telefonisch plaatsvinden via het informatie en advies
nummer 088 00 11 300. Dit nummer is bereikbaar op maandag
t/m vrijdag van 9-12.30 uur en van 13-16 uur.
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nieuw in nijmegen ! nieuw in nijmegen ! nieuw in nijmegen ! nieuw in nijmegen !

betrouwbaarheid,
kwaliteit & service
● Zorgeloos genieten van uw auto?
● Vertrouwd op weg?

● Een kleine, een grote beurt of een APK?
● Een storing of een reparatie?

Zomaar wat vragen die u als autobezitter kunt hebben. voor een
antwoord op deze vragen kunt u vanaf 1 december 2015 terecht bij mij,
theo kuijpers van autoservice kuijpers.
betrouwbaarheid

Voor ieder merk zoek ik met u naar een goede oplossing, zodat u weer snel en tevreden de weg op
kunt met uw auto. Ik ben pas tevreden als u dat ook bent.

kwaliteit

De kwaliteit van mijn werkzaamheden wordt gewaarborgd door mijn meer dan 20 jaar werkervaring
als monteur en chef werkplaats. Daarnaast ben ik APK keurmeester en heb ik altijd door middel van
cursussen en bijscholing mijn kennis actueel gehouden.

service

Persoonlijke aandacht en een goed, maar bovenal, eerlijk advies, daar draait het bij Autoservice
Kuijpers om. Als eenmanszaak is het mogelijk om persoonlijk bij u betrokken te zijn en te blijven.

adres

Berg en Dalseweg 432 bij tankstation
6523 LP NIjmEgEN
024-3733795 / 06-30730172
www.autoservicekuijpers.nl

oPeningstijden

maandag t/m vrijdag
zaterdag

08.00-17.30 uur
10.00-15.00 uur

Kom gerust langs in mijn werkplaats!

