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Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag t/m vrijdag 12:00-21:00 uur
zaterdag en zondag 15:00-21:00 uur
Voor persoonlijk advies,
lokale service en goede kwaliteit.
Bezoek www.spara.nl of bel ons op 024 669 0165

SPARA ZONNEPANELEN, TARWEWEG 7P, 6534 AM NIJMEGEN

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 |
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De Zuider Apotheek maakt het
u gemakkelijk. Lees alles over de
MedGemak
Eenvoudig
De Zuiderapp.
Apotheek
maakten
hetsnel
u gemakkelijk. Lees
alles over
de
herhaalrecepten
aanvragen
wanneer
MedGemak
app.
Eenvoudig
en
snel
het u uitkomt.
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herhaalrecepten aanvragen wanneer
Ga hiervoor
naar de website en download de app.
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Ga hiervoor naar de website en download de app.

www.mijngezondheid.net
Vragen?
Stel ze gerust.
Heeft u nog vragen? Bel uw apotheek
of mail naar herhaalrecepten@zuiderapotheek.nl
Zuider Apotheek Nijmegen Zuider Apotheek Hazenkamp Zuider Apotheek Malvert Zuider Apotheek Brakkenstein
St. Jacobslaan
339
Vossenlaan 90
Malvert 5133
Heyendaalseweg 288
Zuider Apotheek Nijmegen Zuider Apotheek Hazenkamp Zuider Apotheek Malvert Zuider Apotheek Brakkenstein
6533 St.
VDJacobslaan
Nijmegen339
6531
SP
Nijmegen
6538
DG
Nijmegen
6525 SM Nijmegen
Vossenlaan 90
Malvert 5133
Heyendaalseweg
288
T 0246533
- 3550300
T 024
3592535
T 024
3443738
024
- 2082288
VD Nijmegen
6531- SP
Nijmegen
6538
DG- Nijmegen
6525TSM
Nijmegen
T 024 - 3550300

T 024 - 3592535

T 024 - 3443738

T 024 - 2082288

B kitranden
o u w bweer
e dalsrnieuw!
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Jeroen Janssen
Toen Timo Quijs uit Milsbeek
het drukker en drukker kreeg
met zijn kitwerkzaamheden
besloot hij voor zichzelf
te beginnen. En dat blijkt
een goede keus, want Timo

Nijmegen

0651 252 297

drukker.

K an u nn i k va n Os st ra a t 2 4
Timo noemt zichzelf ‘kitmeester’, hij kit badkamers, keukens en
65 25 T X N i j m eg en

Kijk eens op www.kitmeesters.nl of bel met Timo: 06-51609258

DE REDACTIETAFEL

Colofon

“Stiekem voorjaart
het al een beetje...“

Het wijkblad Brakkenstein is een uitgave van Stichting
Wijkblad Brakkenstein. Het Wijkblad Brakkenstein wordt
vier maal per jaar gratis huis aan huis verspreid onder
alle bewoners van Brakkenstein. Verspreiding van het
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25356417).
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Patricia Verhelst

R

uiken jullie het ook? Stiekem voorjaart het al een beetje. Heerlijk! Op de
voorpagina prijkt echter een fraaie plaat van schaatsend Brakkenstein.
Een jaar geleden was alles wit en vroor het hard genoeg, zodat de vijver
aan de Houtlaan kon bevriezen. In de late middag van 12 februari zorgde
de ondergaande zon voor een idyllisch tafereel. Het doet niets onder voor
het doek ‘IJsvermaak’ van Hendrick Avercamp uit 1615. Google maar.

Aanleveren kopij
Tekst s.v.p. aanleveren in Word bestand. Foto’s of plaatjes
s.v.p. aanleveren als aparte JPG-bestanden, minimaal
300 dpi.
Publicatiedata
Nr. 2: April 2022
Nr. 3: Juli 2022
Nr. 4: November 2022

Sluitingsdatum
28 maart 2022
30 juni 2022
31 oktober 2022

Aan dit nummer werkten mee
Hans Ronhaar, Freek Snel, Dwarskijker, Paul de Jager,
Renie Hesseling, Dos Olifant, Marieke van Halen, Joske
Lamers, Mariëlle van Riel, Janne Geerling, Gemeente
Nijmegen en Wijkraad Brakkenstein.
Volgende uitgave
De uiterste inleverdatum van kopij voor de volgende
Wijkkrant is 28 maart 2022.
Druk
Bookbuilders, Nijmegen

Verschijning
Driemaandelijks

Opmaak
Vorm & Vast, Gennep

Oplage
2.200 exemplaren

Patricia Verhels

B R A K K E B E L L E TJ E

Echtpaar met
kindje van twee
jaar zoekt
woonruimte.
Reacties graag
naar
06 42 06 44 89

wijkblad.brakkenstein@gmail.com
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BUUR WEER LEKKER BEZIG

Samen koken, eten,
wandelen

Tekst: JOSKE LAMERS | Foto’s: BUUR

De lockdown zit er gelukkig weer op en BUUR is weer open. Heel
voor en door de mensen in de wijk. Er zijn leuke nieuwe
plannetjes om wijkbewoners te betrekken én een vernieuwde
kaart. En nu je de lente al af en toe kunt ruiken, lonkt straks
hopelijk snel een zonnig plekje op het terras.

WIJKBLAD BRAKKENSTEIN

6

Op 31 maart vindt het wandel-wijkevent plaats

Repair Café zaterdag 26 februari
Op zaterdag 26 februari kun je je
kapotte spullen weer meenemen naar
BUUR. Dan zullen de toppers van het
Repair Café hun uiterste best gaan
doen om ze te repareren.

O

Vanaf 13:00 zitten ze voor je klaar. En
vanaf februari het Repair Café weer
elke laatste zaterdag van de maand.

‘Brengdang’

mensen en we denken na over hoe we ook
BUUR is weer open!

Wandel-wijkevent op donderdag 31 maart

horen we. Daarnaast zien we nog steeds

Nieuw: samen koken en eten met Van Tuin tot Bord
Nieuw is de samenwerking met Van Tuin tot Bord. Projectleider Sylvia van BUUR: “Dat is een
initiatief voor en door bewoners in Nijmegen. In diverse wijken zijn samen met bewoners
buurtmoestuinen en buurtrestaurants opgezet. Van Tuin Tot Bord gelooft – net als wij – in
voedsel als bindmiddel voor een gezellige en gezonde buurt. Buurtbewoners verbouwen
samen groenten, en maken daar lekkere en gezonde maaltijden van voor de buurt. Een
initiatief dat BUUR van harte ondersteunt!”
Dit voorjaar organiseert BUUR daarom samen met Van Tuin Tot Bord elke tweede maandag
van de maand een lunch met soep en brood bij BUUR. Buurtbewoners koken dan samen
met een kok van Van Tuin Tot Bord een heerlijke soep met brood en zelfgemaakte smeersels.
Er wordt zoveel mogelijk gekookt met groente uit de moestuin; nu nog uit de moestuin bij De
Schakel, maar wie weet ook ooit uit de buurtmoestuin van Brakkenstein!
Meekoken en/of mee-eten?
Iedereen - jong en oud - kan aanschuiven bij de lunch met Van Tuin Tot Bord. De lunch is bij
BUUR op maandag 14 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni. Tijd: 12.30 - 13.30 uur. Je betaalt €
2,50 voor de maaltijd (contant te betalen).
Meekoken en/of mee-eten? Geef je op via BUUR. Wil jij meehelpen als vrijwilliger om
te koken, om te serveren of beide? Ook dan kun je je opgeven via BUUR: stichting@
buurbrakkenstein.nl.
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ervaar ultiem nauwkeurig zicht

DAAG UW
OGEN UIT
Reserveer nu uw AVA oogmeting bij

#1

MERK BRILLENGLAZEN
AANBEVOLEN DOOR VAKOPTICIENS
WERELDWIJD*

#1

MERK BRILLENGLAZEN
AANBEVOLEN DOOR VAKOPTICIENS
WERELDWIJD*

Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen

Ervaar ultiem
zicht
Ervaarnauwkeurig
ultiem
Als eerste en enige

nauwkeurig zicht
in Nijmegen.
Tot op 0.01
nauwkeurig!
Reserveer nu uw AVA oogmeting
Reserveer nu uw AVA oogmeting
bij

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

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl

Reserveer nu uw AVA oogmeting bij

GROEN IN DE WIJK

Bomen, struiken, kruiden en een moslaag
Tekst en foto’s: FREEK SNEL

D
maken van het gemeentegroen in de
vogelaar.

Tijdens een door de gemeente Nijmegen

we en vervolgens wat moeten we doen.

een worst wezen in hoeverre deze kretologie
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HET HEERLIJKE
BRAKKENSTEIN (4)

Leven op een
Nijmeegse
buitenplaats

Tekst: HEIN CALIS | Foto’s: VALKHOFPERS

van een eenvoudige boerderij op een onontgonnen stuk land
uit tot een genoeglijk buitenverblijf voor de stadselite. In de
eerste helft van de 18e eeuw wordt er een sterrenbos aangelegd
met beuken langs de lanen. Het huis is uitgebreid tot een
herenboerderij met stallen en een groot voorhuis, waar met
allure wordt geleefd. Halverwege de 19e eeuw bouwt Johan
Tulleken een neoclassicistische villa in het inmiddels in Engelse
landschapsstijl heringerichte park. Na bijna een eeuw in bezit
van de families Quack en Tulleken wordt Brakkenstein het
kinderrijke gezin.

WIJKBLAD BRAKKENSTEIN 10
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De gedenksteen in de onderdoorgang van het stalgebouw

Een verbitterende strijd

na de steenlegging overlijdt zij in de kliniek.

Op deze luchtfoto uit 1928 is te zien dat er aan de zuidkant van het terrein (moes?)tuinen zijn
vermoedelijk een zandbak voor springpaarden. Dit verdween met de herinrichting van het terrein
in de jaren 1931-1932 door tuinarchitect Samuel Voorhoeve

WIJKBLAD BRAKKENSTEIN 11

Victor Jurgens op een van zijn zes rijpaarden,
op de achtergrond het stalgebouw

Kunstboterfabriek

De decorateur

later

een

miljoenenonderneming

en

Brakkenstein nog omgeven door landerijen
met hier en daar wat bebouwing. Het
Berchmanianum aan de Houtlaan (gebouwd
in 1929) is gesitueerd in een groen landgoed
Heyendaal, toen nog eigendom van Frans
Jurgens (neef van Victor).
WIJKBLAD BRAKKENSTEIN 12

toegangshek met de lantaarns voor de

laat

hij

door

een

aannemer

een
Bouwtekeningen voor de uitbreiding van de villa in 1929. Op de bovenverdieping zijn vijf
slaapkamers met twee badkamers geprojecteerd, op de zolderetage nog eens vier logeerkamers
met badgelegenheid

Dikke Toon

maanden later dwingen zijn toenemende
hij moet diens taken overnemen. De

verantwoordelijkheden
om

gezondheidsredenen

eist

zijn
al

zijn

Schelpenhuis

Veel van de historische gegevens en
de illustraties zijn afkomstig uit het
boek ‘Brakkenstein: een Nijmeegse
buitenplaats en zijn bewoners’ van Klaas
Brouwer. Nijmegen, Valkhof Pers, 2018.
ISBN 978 90 5625 494 0. Het boek is o.a.
verkrijgbaar bij Boekhandel Roelants, Van
Broeckhuysenstraat 34 of rechtstreeks
bij de Stichting Van Ploeg tot Heilig
Landstichting, te Heiliglandstichting. De
prijs: € 15,WIJKBLAD BRAKKENSTEIN 13

BEDRIJVIGHEID IN DE WIJK

Computershop Verweij
Tekst en foto’s: PAUL DE JAGER

“

Een goede tip voor iedere computergebruiker is: klik niet
op alle linkjes en pop-up schermpjes die er langs komen
op je beeldscherm. Er zit veel bij waardoor je allerlei
malware naar binnen haalt. Dat is vijandige software die
je computer kan ontregelen. Altijd eerst even goed kijken
en lezen wat er staat, voordat je klikt”. Dat zegt Manon
Verweij, die samen met haar man Marcel Computershop Verweij
V.O.F. runt. Sinds kort zijn ze gevestigd in een groter pand aan de
Sint Jacobslaan 118, schuin tegenover Albert Heijn XL.

Marcel en Manon Verweij in hun zaak aan de Sint Jacobslaan

WIJKBLAD BRAKKENSTEIN 14

Marcel voert een open computeroperatie uit.

Verkoop

zijn voor gamen en het downloaden

Ontwikkeling

Reparatie

Daar kennen we elkaar ook van. In mijn

WIJKBLAD BRAKKENSTEIN 15

HEUMENSOORD

Deel 4

DE
KABOUTERBOOM
Tekst: RENIE HESSELING | Foto’s: HANS RONHAAR

welkomsoord. Ditmaal een artikel over de geheimen van een

WIJKBLAD BRAKKENSTEIN 16

“Dat heeft gevolgen voor
het wildbeheer, want ook
al zien we ze niet snel, er
zijn de nodige reeën in
de dichte bebossing die
rust zoeken. Wist je dat
de buitengebieden aan
de zijde van de Rijksweg
en de Scheidingsweg met
opzet losloopgebieden
voor honden zijn?”

De verdwenen kinderattractie

Veiligheid voor de reeën

WIJKBLAD BRAKKENSTEIN 17

Op de prachtige elfenbankjes aan de kabouterboom kun je spulletjes zetten.

“Eigenlijk zijn we geen
voorstander van al
te veel circus in het
natuurgebied, maar dit
vonden we verrassend
en erg waardevol.”

Kabouters zijn verhuisd

De route naar de Kabouterboom

zijde aan.

vonden we verrassend en erg waardevol.”
De vrijwilliger graveerde tevens mooie

Tips

van onze organisatie worden hoor.”

WIJKBLAD BRAKKENSTEIN 18

Tekst en foto’s: PAUL DE JAGER
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Het
Het kan
kan verkeren
verkeren (26)
(26)
Er zit een gat in de wijk. Nee, ik doel niet op die talloze gaten
Er
zit wegdek
een gat in
dede
wijk.
Nee,inikdedoel
niet buurt.
op dieIktalloze
gaten
in het
van
straten
nieuwe
doel op
het
in
het
wegdek
van
de
straten
in
de
nieuwe
buurt.
Ik
doel
op
het
grote gat daar op de hoek van de Heemraadstraat en de Kanungrote
gat daar op deAlsof
hoek er
van
debom
Heemraadstraat
de er
Kanunnik Mijlinckstraat.
een
is gevallen, en
alsof
nooit
nik
Mijlinckstraat.
Alsof
er
een
bom
is
gevallen,
alsof
er
iets is geweest. Er is weinig verbeelding voor nodig om denooit
kriiets
is geweest.
Er terug
is weinig
voor nodig
omschoolde krioelende
kinderen
voorverbeelding
je geest te halen.
Op het
oelende
terug
voor je geest
halen. bewust
Op het van
schoolplein, hetkinderen
geren, het
geschreeuw,
zichteamper
het
plein,
het
geren,
het
geschreeuw,
zich
amper
bewust
van
het
leven wat er voor ze ligt. De meesters, juffen en de broeders,
leven
vooropnieuw
ze ligt. De
meesters,
juffen
en de geduld
broeders,
die elkwat
jaarerweer
begonnen,
met
eindeloos
en
die
elk
jaar
weer
opnieuw
begonnen,
met
eindeloos
geduld
toewijding. De lokalen, de gangen, het hele schoolgebouw, en
er
toewijding.
De lokalen,
het hele
schoolgebouw,
er
is niks van over.
Er restde
degangen,
grote stilte,
stemmen
in je hoofd,
is
niks
van
over.
Er
rest
de
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stilte,
stemmen
in
je
hoofd,
beelden, herinneringen. “Aan geschiedenis heb je niks.” Er is
beelden,
herinneringen.
“Aan geschiedenis
heb jeuitspraak
niks.” Erwel
is
vast wel iemand
in de omgeving
die deze ferme
vast
iemand
in de antwoord
omgevingik
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deze
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wel
eens wel
bezigt.
Steevast
met
“Datuitspraak
klopt, maar
eens
bezigt.
Steevast
antwoord
ik
dan
met
“Dat
klopt,
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aan domheid nog veel minder”. Dit moet u ook eens doen. Als
aan
domheid
moet u ook jaren
eens doen.
Als
je een
school nog
hebtveel
zienminder”.
bouwen Dit
en vervolgens
later zien
je
een
school
hebt
zien
bouwen
en
vervolgens
jaren
later
zien
slopen, is het net of de tijd gevangen wordt in een enkele seconslopen,
is het net of de
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wordt
een enkele
seconde. Veranderingen,
er valt
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leren.
Van mijn
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de.
Veranderingen,
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valt
heel
wat
van
te
leren.
Van
mijn
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voor de klas herinner ik me Wilco. Elke morgen stond Wilco
voor
de
klas
herinner
ik
me
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morgen
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de
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en
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klas in om zijn klasgenoten op een snoepje te trakteren, terwijl
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de hand was. Dat was waarschijnlijk het eerste gat in mijn hart.
de
Dat was waarschijnlijk het eerste gat in mijn hart.
Hethand
kan was.
verkeren.
w w w . l a n ge r t h u i s n i j m e ge n . n l
Het kan verkeren.

Met een beetje hulp
langer thuis

Voor u kan het leuker en makkelijker!
Voor u kan het leuker en makkelijker!

Jolanda Schouten – van Baarsen RB
Jolanda Schouten – van Baarsen RB

088 - 00 17 121
Dwarskijker
Dwarskijker
Elders
in het
blad
staan isfoto’s
van van
de sloop
dewerk
school.
Langer
Thuis
Nijmegen
onderdeel
Sterkervan
sociaal
Elders in het blad staan foto’s van de sloop van de school.

COLUMN

Keje
Schaakxs

Hoe verwijder je kinderen uit je aura?

gaan doen.

verzeild in raken.

Verwachtingen zijn helder, kaders zijn
geschept en afspraken gemaakt. Het
bespaart je zo’n 40x de vraag “Wanneer
gaan we eten”

te zetten.
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Wijkblad Brakkenstein

WILT U UW WONING
VERKOPEN?
Driessen Makelaardij is al meer dan 40 jaar vertrouwd
en ondernemend in uw regio. Uw persoonlijke
NVM Makelaar Taxateur Mario de Vries. Met een
enthousiast en deskundig team, dat conform de
NVM-regelgeving geschoold is, staan wij 6 dagen
per week graag voor u klaar!

“Vindt u het normaal om
opstartkosten te betalen? Wij
niet! Ons motto: eerst presteren!
Daarom betaalt u bij ons geen
kosten vooraf. “
MARIO DE VRIES

Geen opstartkosten
en no cure no pay

Standaard de beste
toppositie voor uw
woning op funda

Vindt u het normaal om opstartkosten te
betalen? Wij niet! Ons motto: eerst presteren!

Ook op de woningsite Funda wordt uw

Daarom betaalt u bij ons geen kosten vooraf.

woning prominent gepresenteerd door inzet

De verkoopkosten worden pas bij de notariële

van het Funda-Presentatiepakket. Hierdoor

overdracht (wanneer u de koopsom ontvangt)

wordt uw woning altijd op een prominente

verrekend.

plek gepresenteerd. En hoe meer mensen

Verkoopplannen
en benieuwd naar
de waarde van uw
woning?
Of heeft u een woning op het oog en wilt u
hulp bij de aankoop? Neem dan contact op
met ons kantoor om een vrijblijvende afspraak
in te plannen.

uw woning zien, hoe groter de kans op
bezichtigingen en dus ook op een verkoop.

Driessen Makelaardij Nijmegen
St. Annastraat 18, Nijmegen
Telefoon: (024) 360 70 55
nijmegen@driessenmakelaardij.nl

Driessen Makelaardij Wijchen

Al

jaar uw huismakelaar

Kasteellaan 23, Wijchen
Telefoon: (024) 64 90 100

www.driessenmakelaardij.nl
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Wijkblad Brakkenstein

FYSIOTHERAPIE BRAKKENSTEIN

024 355 98 94
Kanunnik Boenenstraat 8
info@fysiotherapiebrakkenstein.nl
www.fysiotherapiebrakkenstein.nl

U vindt ons in het hart van de wijk. Onze praktijk wordt gekenmerkt door een open en toegankelijke sfeer.
Patiënten kunnen direct terecht bij acute onvoorziene klachten.
Voor een afspraak of vraag kunt u te allen tijden binnenlopen in onze praktijk.
Wij werken uiteraard volgens de adviezen van de overheid en de laatste richtlijnen van het RIVM.

Onze deur staat open voor de juiste fysiotherapie voor iedereen!
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Dos Olifant, 20 februari 2022

in doorwaakte nachten

haalden verhaal

muren

schimmen sluipend langs

van heden en verleden

waren een mist

hun laatste dagen

in tijd van vrede

oorlogsrecht bestaat alleen

bloedige wraak

over erevelden

werd er gezwegen

bij de thee

naar de gordel van smaragd

dreef ze terug

een vreemde taal

werd er gelachen

kwamen de verhalen

Bij de borrel

VERHULDE
SCHIMMEN

NIEK VERSCHOOR

Deze rubriek komt tot stand in samenwerking met Kunstmagazijn. Het kunstwerk
Ghost Warriors op de pagina hiernaast is
van Niek Verschoor en is te leen of te koop
bij Kunstmagazijn en wordt samen met het
gedicht Verhulde Schimmen van Dos Olifant de komende periode in de etalage van
Kunstmagazijn tentoongesteld.

MIJN STRAAT

Houtlaan

DEEL III

Tekst: HENK SIKKING | Foto’s: MARIEKE VAN HALEN
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H

endriks IJsbedrijf verzorgt
ijstraktaties op beurzen en
evenementen in Nederland,
België en Duitsland. In
Nijmegen staat Hendriks
met een ijskar bijvoorbeeld

Ed Hendriks woont sinds 1987 aan de
Houtlaan.
Hoe is het om een zaak te hebben aan
de Houtlaan?

www.ijstraktatie.nl.
Plussen en minnen van de Houtlaan

O

p Houtlaan 119, is Dahlia Kracht gevestigd. Ik krijg Fatih Özcan aan de
telefoon. Hij is een van de twee eigenaren van de zaak. Ze begeleiden
mensen met een licht verstandelijke of psychische beperking.
Ze helpen ook in gezinsverband. Fatih heeft 20 jaar ervaring als
zorgverlener en begeleider. Op internet is te lezen: we gaan samen
aan de slag om te werken aan een stabiel bestaan met duurzame
garanties voor de toekomst.

Hoe is het om een zaak te hebben aan
de Houtlaan?

Heb je wensen voor de wijk?

Tot slot, waarom de Dahlia?
Plussen of minnen van de Houtlaan
“Parkeren is nog wel eens lastig. Ik
Heb je wensen voor de wijk?

voegen.”
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APOTHEEK

Wilhelmina Brakkenstein

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

GRATIS
BEZORGING IN
HEEL NIJMEGEN
ÉN OMGEVING
DEZELFDE DAG

GEEN WACHTTIJDEN
U vindt ons op de
vertrouwde plek naast de

Apotheek Wilhelmina Brakkenstein
Kanunnik Myllinckstraat 5
6525 WS Nijmegen

Tel.: 024-3553062
info@apotheekwilhelmina.nl
ma-vrij: 8:30-17:30 uur

BUURTINITIATIEF

Grasveld voor Aldi wordt parkje

H

et grasveld voor de Aldi en
het aan de overkant liggende Drostpad verandert in
een parkje met gevarieerd
groen. In het voorjaar, als
de natuur tot bloei komt,
zal dat goed te zien zijn. De komst van al
dat nieuwe gebladerte is het resultaat
van een buurtinitiatief.

De kruiden gaan de grond in

Platform
Twee jaar geleden werd het grasveld
Vlinderstruiken

en de gemeente samenkomen om de wijk te

Opening

vergroend worden. Brakkensteiners met
Na gedane arbeid...
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Kursus van 1 week (28 uren)
Gesprekskursus Duits - Inburgeringskursus - Bijlessen
34

~advertenties~

Tel: 06 - 30 36 Wijkblad
53 68 Brakkenstein

KOM

Markànt
Talenkursussen

“FEESTJE? VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN”

ALEXANDER HERMSE
HOVENIER
Frans, Engels & Nederlands
Kursus van 16 lessen (24 uren)
TUINONDERHOUD
Kursus van 10 dagen (30 uren)
GRAAG GA IK BIJ U AAN DE SLAG. O.A.:
Kursus van 1 week (28 uren)
SNOEIEN

Gesprekskursus Duits
Inburgeringskursus
- Bijlessen
Rozen,- hagen,
bomen.

Tel:Opnieuw
06 -BORDERS
30 36 53 68
indelen, wieden.
STRAATWERK
Reparaties, aanpassingen.
GAZON
Aanleg, onderhoud.

25 JAA
ERVAR R
ING
CONTACT:
06-38663769
a.h.hovenier@gmail.com

WIJ ZIJN DE HELE ZOMER GEOPEND.
KOM GENIETEN OP ONS GEZELLIGE TERRAS!

LANGER
THUIS

Ouderenadviseur van Langer Thuis
denkt mee en helpt verder

H

Tekst en foto: JOSKE LAMERS

eeft u als Nijmeegse oudere
vragen of problemen die
te maken hebben met het
ouder worden? Bijvoorbeeld
over uw welzijn, een zinvolle
invulling van uw dag, veilig
wonen of zorg? Dan kunt u terecht bij de
ouderenadviseur. De ouderenadviseurs
werken sinds 1 januari vanuit Langer
Thuis Nijmegen.

Ouderenadviseurs Kayra, Carlien en Berry

Veilig wonen

Deel de Dag
Vertrouwd gezicht

“Zeker in deze Coronatijd
zijn ouderen vaak alleen.”

Laagdrempelig
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Meer weten over Langer Thuis?
Kijk op www.langerthuisnijmegen.nl.
Langer Thuis is op werkdagen 9:00-12:30 uur
bereikbaar via 088 - 00 17 121, of via mail
langerthuisnijmegen@sterker.nl.

Kom je weer gezellig buurten
bij BUUR?
BUUR is weer open op de normale tijden!
DINER, LUNCH, BORREL OF EEN DRANKJE
open dinsdag t/m zondag van 11:00 tot 22:00 uur
‘s Maandags wisselende ACTIVITEITEN VOOR BUURTBEWONERS.
Elke door-de-weekse ochtend KOFFIETAFEL VOOR SENIOREN.
En natuurlijk gaan we weer van start met de PUBQUIZ en het REPAIR CAFÉ!
Check onze social media voor de data.
BUUR, de huiskamer van Brakkenstein
www.buurbrakkenstein.nl

Deken Hensburchstraat 2, 6525 VJ Nijmegen
024-66 346 59, info@buurbrakkenstein.nl
Ingang tegenover speeltuin Brakkefort

60 JAAR GETROUWD

Tiny en Toos
Ariaans vieren
hun diamanten
bruiloft

“We wonen nu op de plek waar ik
vroeger voetbalde. Hier lagen toen twee
velden langs het kerkpad.”

“In onze jonge jaren gingen we naar de
maandelijkse dansavonden van de JOB
in gebouw Roomsch Leven. Verder zaten we bij de Carnavalsverening de Platte
Knip, waar Tiny in 1982 en 1983 Prins is
geweest.”

Tekst: TINO ADOLFS

O

p 22 februari jl. vierden onze wijkbewoners Tiny
en Toos Ariaans hun 60-jarige bruiloft. Na een
tip van hun jongste dochter Diana, bleek dat
Tini het artikel over het echtpaar de Cortie in
het julinummer van het afgelopen jaar prachtig

de kinderen over en aangezien onze andere dochter Meriam
een vriendin is van Helma de Cortie, kwam van het al snel het
andere.”

60

een keer met zijn heeroom een dagje naar Nijmegen gekomen en
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“Twee kanten van de medaille
dus. Enerzijds genieten van sport
en carnaval , maar ook actief
aan de andere kant van het
verenigingsleven.“

veel geleerd.“

zijn diensttijd hadden ze hem vanwege de veranderde
werkzaamheden helaas niet meer nodig. Normaal moest
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HET KAN
VERKEREN (28)
geld hadden we nodig voor de zaak.”

Dwarskijker
Dat kan er nog wel bij...

onder aanvoering van demagogen die toevallig ook eens in een
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Werken bij BUUR!
BUUR is een plek in de wijk waar bewoners samen leuke dingen kunnen
doen. In de huiskamer kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten tijdens het
eten en drinken, of tijdens één van de vele activiteiten die plaatsvinden zoals
de pub quiz, spellenmiddag, het Repair Café, de aanschuiftafel en meer.

Werken bij BUUR!
BUUR is een plek in de wijk waar bewoners samen leuke dingen kunnen
doen. In de huiskamer kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten tijdens
het eten en drinken, of tijdens één van de vele activiteiten die plaatsvinden
zoals de pub quiz, spellenmiddag, het Repair Café, de aanschuiftafel en
meer.

Vanaf 1 mei 2022 zijn wij op zoek naar een

Enthousiaste coördinator
voor onze sociale activiteiten in BUUR en in de wijk

Vanaf 1 mei 2022 zijn wij op zoek naar een

Enthousiaste activiteitenbegeleider
met een passie voor senioren

10 uur per week 36 weken op jaarbasis
Bij voorkeur op ZZP-basis
Nijmegen, in de wijk Brakkenstein

Wat ga je doen?

Je gaat aansprekende en afwisselende activiteiten organiseren en
verzorgen voor de wijk! Dankzij jou en je collega’s van BUUR voelt
iedereen zich echt thuis bij BUUR! Als coördinator leg je verbinding
met sociale partners in de wijk en coördineer je de sociale activiteiten in
overleg met de activiteitenbegeleider bij BUUR. Je ziet kansen voor nieuwe
projecten en activiteiten en bent dan ook in staat deze, samen met de
activiteitenbegeleider en vrijwilligers, te verwezenlijken. Je werkt samen met
je collega’s van de horeca en stemt activiteiten in en rond BUUR op elkaar
af.

Help jij onze sociale doelstellingen in de wijk Brakkenstein
te verwezenlijken? Solliciteer dan vóór 24 maart naar de functie van

8 uur per week, 40 weken op jaarbasis
Bij voorkeur op ZZP-basis
Nijmegen, in de wijk Brakkenstein

Wat ga je doen?

Je gaat aansprekende en afwisselende activiteiten organiseren en
verzorgen voor jong en oud, binnen en buiten. Omdat we extra oog
hebben voor de senioren in onze wijk, zoeken we iemand die ook affiniteit
heeft met deze doelgroep.

Help jij onze sociale doelstellingen in de wijk Brakkenstein
te verwezenlijken? Solliciteer dan vóór 24 maart naar de functie van

activiteitenbegeleider bij BUUR! E-mail: stichting@buurbrakkenstein.nl

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Wij zijn BUUR! BUUR combineert horeca met een aantal sociale functies
in de wijk. Gastvrijheid staat voorop: de sfeer is huiselijk. BUUR is er
in de wijk om de sociale cohesie en maatschappelijke participatie van
wijkbewoners te versterken. Hierbij hebben we extra aandacht voor onze
kwetsbare bewoners met name senioren en stimuleren we hen om mee te
doen in het BUUR leven.

Wat doet de coördinator bij wijkcentrum BUUR allemaal?

De activiteitenbegeleider is verantwoordelijk voor het ontwikkelen
en aanbieden van een gedifferentieerd aanbod van activiteiten. Dit in
samenwerking met de Coördinator Sociale Activiteiten van BUUR. Als
activiteitenbegeleider coördineert je de dagelijkse werkzaamheden. Je
begeleidt de activiteiten en vrijwilligers en je bent het gezicht voor onze
(kwetsbare) gasten. Tevens ben je aanspreekpunt voor de bewoners uit de
wijk.

activiteitenbegeleider bij BUUR! E-mail: stichting@buurbrakkenstein.nl

Wij zijn BUUR! BUUR combineert horeca met een aantal sociale functies in
de wijk. Gastvrijheid staat voorop: de sfeer is huiselijk. BUUR is er in de wijk
om de sociale cohesie en maatschappelijke participatie van wijkbewoners
te versterken. Hierbij hebben we extra aandacht voor onze kwetsbare
bewoners met name senioren en stimuleren we hen om mee te doen in het
BUUR leven.
Je gaat in gesprek met wijkbewoners, vrijwilligers, de sociale partners
en collega’s uit het werkveld. Je bent een echte verbinder en je benut
de mogelijkheden om het al bruisende BUUR nog bruisender te maken.
De coördinator is binnen de kaders van het projectplan Een goede
BUUR verantwoordelijk voor het ontwikkelen en aanbieden van een
gedifferentieerd aanbod van activiteiten.

Takenpakket

• Innovatie: opzetten van nieuwe projecten, activiteiten, producten en
diensten
• Versterking van het wijknetwerk
• Samenwerken met partners uit de wijk om gezamenlijke projecten en
activiteiten te ontwikkelen
• Door ontwikkelen van het project Brakkenstein beweegt, met
zorgprofessionals en de HAN
• Verzorgen van verslaglegging en verwerken van administratieve
gegevens
• Toeleiden van nieuwe doelgroepen naar BUUR
• Opstellen van 3-jarenplannen voor het sociale programma van BUUR
• Schrijven van subsidieaanvragen is een pré

Wat zijn de functie-eisen?

• Je hebt een relevante opleiding succesvol afgerond, zoals MBO-4 gericht
op sociaal werk of een HBO-opleiding zoals SPH of Maatschappelijk Werk
en Dienstverlening.
• Je bent ondernemend en kunt zelfstandig werken binnen richtlijnen en
procedures. Bij het organiseren en uitvoeren van de coördinerende taken
zijn creativiteit, flexibiliteit, improvisatievermogen en probleemoplossend
vermogen van belang.
• Je beschikt over sociale vaardigheden. Deze zijn van belang bij het
samenwerken met je collega’s, de activiteitenbegeleider en bij het leggen
van de verbinding met partners.
• Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je
overlegt regelmatig met je collega’s en partners in de keten. Ook werk je
soms samen met onze pr medewerkster omtrent pr van activiteiten en
stichting.
• Je bent creatief en ziet kansen die je ook kunt pakken. Deze kwaliteiten
zijn nodig om te kunnen improviseren waar nodig en te zien waar de
kansen voor BUUR als buurtcentrum/wijkplaats liggen.
• Je kunt goed observeren en luisteren. Deze kwaliteiten zijn nodig om
wensen en behoeften van onze doelgroepen zo goed mogelijk te bedienen
en maatwerk te kunnen bieden.
• Je bent creatief en hebt doorzettingsvermogen. Je prikkelt deelnemers en
partners met je creativiteit en weet van activiteiten een succes te maken.

Salaris

Bij voorkeur ben je een ZZP-er en kijken we jaarlijks wat de vooruitzichten
zijn. Het uurtarief bedraagt maximaal €45 per uur, afhankelijk van je
ervaring en expertise.

Wat doet de activiteitenbegeleider bij BUUR allemaal?

Takenpakket

• Organiseren van activiteiten
• Doorontwikkelen van bestaande activiteiten, altijd op zoek naar
nieuwe deelnemers
• Stimuleren van de deelnemers
• Zorgen voor een fijne huiselijke sfeer
• Verwerken van administratieve gegevens
• Werven en aansturen van vrijwilligers
• Begeleiding stagiaires

Wat zijn de functie-eisen?

• Je hebt een relevante opleiding succesvol afgerond, zoals een MBO-3
opleiding gericht op activiteitenbegeleiding of een HBO-opleiding zoals
SPH of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening.
• Je kunt zelfstandig werken binnen richtlijnen en procedures. Bij het
organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden zijn creativiteit,
flexibiliteit, improvisatievermogen en probleemoplossend vermogen van
belang. Je lost problemen zoveel mogelijk zelfstandig op waarbij er een
terugvalmogelijkheid is op de coördinator.
• Je beschikt over sociale vaardigheden. Deze zijn van belang bij het
begeleiden van deelnemers aan activiteiten. Je moet kunnen motiveren,
activeren, stimuleren, corrigeren en coachen. Ook moet je op een
plezierige manier kunnen samenwerken met je collega’s van de horeca
en het team van vrijwilligers.
• Je kunt mensen aansturen. Als activiteitenbegeleider stuur je de
vrijwilligers binnen BUUR aan.
• Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. Je
overlegt regelmatig met de coördinator, je collega’s en partners in de
keten.
• Je kunt goed observeren en luisteren. Deze kwaliteiten zijn nodig om
onze kwetsbare gasten, m.n. senioren zo goed mogelijk te bedienen en
maatwerk te kunnen bieden.
• Je bent creatief en hebt doorzettingsvermogen. Je prikkelt deelnemers
met je creativiteit en weet van activiteiten een succes te maken.

Salaris

Bij voorkeur ben je een ZZP-er en kijken we jaarlijks wat de vooruitzichten
zijn. Het uurtarief bedraagt maximaal €35 per uur, afhankelijk van je
ervaring en expertise.

Apotheek:

Huisarts:

Persoonlijke aandacht
en uitstekende service

Laagdrempelige, betrokken
zorg midden in de wijk

Gratis bezorging,
ook na 18:00

Online zelf afspraken
inplannen

Goede samenwerking met
de huisarts voor optimale
medicatiebewaking

Mogelijkheid tot e-mail
consult

024 208 22 88

Inloopspreekuur

024 355 23 39

GFT

De winst van 2021:
Nóg beter gescheiden
gft-afval

DA A R

N
E
N
N
I
W
WE MEE!

Acties
gemeente Nijmegen

In verschillende wijken hielden
we acties om de kwaliteit van het
gft-afval samen te verbeteren. Dit
had succes! We winnen steeds
meer kwalitatief goed gescheiden
gft-afval. En daar winnen we
compost en groen gas mee.
Bedankt voor jouw inzet!

TOP 5
CONTAINER MISSERS

Blik en plastic
= plastic+
verpakkingen

START

WIJKACTIES

28.356

CONTAINERS GECONTROLEERD
TIJDENS MEERDERE
OPHAALDAGEN

Resultaten
gemeente Nijmegen

SCHONE CONTAINERS

Bij de start was dit 74%

61.900

COMPOSTZAKKEN

Mede door deze aanpak

Gestickerd met tips voor het
scheiden van gft-afval

Luiers = luiers en
incontinentiemateriaal
Uitwerpselen = restafval
Kattengrit = restafval
Bewerkt hout = grof afval

www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000

3.599

VERVUILDE
CONTAINERS

24.757

SCHONE
CONTAINERS

OP NAAR
NOG MEER WINST
IN 2022

WIE O WIE WEET
WAAR O WAAR
DIT TE VINDEN IS IN ONZE WIJK?
Tekst en foto’s: MARIEKE VAN HALEN

BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
VOOR BRAKKENSTEIN
ALARMNUMMER
ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK
GEWELD: BEL MET VEILIG THUIS
APOTHEEK WILHELMINA

Nieuwe raadfoto

ZUIDER APOTHEEK

Weet jij waar je deze mevrouw kunt vinden in onze wijk?

STICHTING BEGRAAFPLAATS ST. BARBARA
BRAKKENSTEIN
BRANDWEER
BRENG KLANTENSERVICE
BUREAU TOEZICHT
BUUR - WIJKPLAATS & EETCAFÉ
BUURTSPORTCOACH BRAKKENSTEIN
BUURTZORG NIJMEGEN
CANISIUS WILHELMINA ZIEKENHUIS
DAR KLANTENSERVICE
DE LINDENBERG
DIERENAMBULANCE
IEDER1GELIJK
GGD
HUISARTSENPOST NIJMEGEN E.O.
KINDERTELEFOON
KBO
LUX
MEDISCH CENTRUM BRAKKENSTEIN
MELD MISDAAD ANONIEM

Oude raadfoto

MELDPUNT KINDERMISHANDELING
POLITIE / WIJKAGENT
RADBOUDUMC
SINT MAARTENSKLINIEK
SLACHTOFFERHULP
SOCIAAL WIJKTEAM ZUID

Peter is de winnaar en ontvangt een lekkere

STADSSCHOUWBURG NIJMEGEN EN
CONCERTGEBOUW DE VEREENIGING
TALIS: MAZIN MAASOOM
STIP ZUID INFO
WIJKRAAD BRAKKENSTEIN
ZONNEBLOEM BRAKKENSTEIN
ZZG-ZORGGROEP
GEMEENTE NIJMEGEN
TEAM NIJMEGEN-ZUID
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COMPLETE (ZONNE)BRIL MET GRATIS OOGMETING!
Bij Eyelove altijd:
Inclusief montuur en glazen op sterkte
(óók kosteloos met cilinder en zonneglas)

BRIL OP STERKTE

MULTIFOCALE BRIL

MULTI-PLUS BRIL

Inclusief niet goed = geld terug garantie

(óók als zonnebril)

(óók als zonnebril)

(óók als zonnebril)

Inclusief oogmeting, zonder afspraak
Inclusief ontspiegeling bij blanke glazen
Inclusief kraswerende laag
Inclusief keuze uit minimaal 450 monturen

voor veraf óf dichtbij

m et l eesgedee l te

met breder leesgedeelte

€49 €99 €149

Kom naar één van onze Eyelove-verkooppunten bij u in Nijmegen:
CENTRUM
GALGENVELD

Eyelove (XXL) “Stadskamer”
DA Van Marwijk (XXL)

Stikke Hezelstraat 24
Molukkenstraat 15

www.eyelove.nl • tel. 073-800.00.15 (ma-vr)

Wij regelen
het graag
voor u!
Oude Molenweg 82, Nijmegen
willemsen-verzekeringen.nl
t 024 377 79 35
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~advertentie

Voor persoonlijk advies,
lokale service en goede kwaliteit.
Bezoek www.spara.nl of bel ons op 024 669 0165

SPARA ZONNEPANELEN, TARWEWEG 7P, 6534 AM NIJMEGEN

TERUGBLIK ONLINE JAARVERGADERING

Wijkraad Brakkenstein
Tekst: PATRICIA VERHELST | Foto: ERIC HENDRIKS

N

a eerder uitstel in verband met Corona vond op
31 januari een aangepaste
openbare jaarvergadering
van de wijkraad plaats: online. Met een volle agenda
en zo’n 100 deelnemers, was het een actieve bijeenkomst, ondanks dat we allemaal achter ons schermpje zaten.

verkeer wordt dan omgeleid via o.a.

Een tweede heet hangijzer in onze
onderzoek en het al dan niet doorvoeren

mee willen doen.

avond.

maanden. Inmiddels zijn de laatste mensen
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GEMEENTENIEUWS

ieder moment een melding maken
Een volgend agendaonderdeel

Gemeenteraadsverkiezingen 14, 15 en 16 maart

I

n maart 2022 bent u
aan zet, dan zijn de
gemeenteraadsverkiezingen.
Nijmegenaren gaan die op dagen
naar de stembus om een nieuwe
gemeenteraad te kiezen.

gemeenteraad gaat over veel zaken die voor

Ook een van de wijkagenten

Hoe kunt u stemmen?
Wat heeft u nodig om te stemmen?

Voorzieningen in alle stembureaus

is toegankelijk voor mensen met een
Waar kunt u stemmen?

Er is meer onderzoek nodig
alvorens men kan overgaan tot
vervolgd.

waarismijnstemlokaal.nl.
Stempas kwijt of beschadigd?

Maatregelen corona

Stemwijzer

Iemand machtigen om uw stem uit te
brengen

Verkiezingsdebatten
gemeenteraadsverkiezingen worden er
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Wijkblad Brakkenstein

maandag & dinsdag: pizzadagen / woensdag & donderdag: schoteldagen
WIJ HEBBEN OOK EEN BELEGDE
BROODJES AFDELING
KAPSALON VEGETARISCH
KAPSALON HETE KIP KERRIE
BROODJE HETE KIP KERRIE

Volg ons op

Kanunnik Boenenstraat 24, 6525 WK Nijmegen, telefoon: 024 356 31 32

ACTIVITEITEN IN
BRAKKENSTEIN
DAG

TIJD

ACTIVITEIT

WAAR

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

IEDERE DAG

OM DE ZES WEKEN
ZATERDAG
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Wijkblad Brakkenstein

HATERTSEWEG 469

“we gaan elke dag
de natuur in”
Maandag
Dinsdag

13:00 tot 18:00
09:00 tot 18:00

024-7633792

MijnBrakkenstein.nl

www.mijnbrakkenstein.nl

...is er voor alle inwoners van de mooiste
- Kunst ervaren in onze galerie
- Kunst lenen al vanaf € 8,- per mnd
- Aantrekkelijke kortingen door erbij te sparen
- Leuke kunstcadeaus en designartikelen
- Geef een kunstbon cadeau
KOM
KIJKEN
!

is er voor alle inwoners van de mooiste wijk
van Nijmegen. Hier blijf je op de hoogte van
wat er speelt in de wijk. Nadat je je eenmalig
hebt aangemeld, kun je zelf ook berichten en
foto’s plaatsen. Bijvoorbeeld wanneer je een
vraag hebt of iets organiseert. Ben je lid van
een club of vereniging? Dan kun je informatie
kwijt of de wijkwebsite. Inmiddels hebben we
ruim 400 leden.
Wil je iedere vrijdag het nieuws uit de wijk
Meer weten?

Meer weten?
Werkgroep wijkwebsite: Patricia Verhelst, Annelies de Wildt, Mia Petersen en Henk Sikking.

Kanunnik Mijllinckstraat 1–3 6525 WS Nijmegen
T: 024 82 00 315 • E: info@kunstmagazijn.nl
Openingstijden:
Openingstijden:
Woensdag: 14.00 – 18.00 uur • Donderdag: 13.00 – 18.00 uur
woensdag
zaterdag
van 12.00 10.00
tot 17.00
uur uur
Vrijdag:
13.00 –t/m
18.00
uur • Zaterdag:
– 17.00

Email: contact@mijnbrakkenstein.nl
Voor telefonische ondersteuning: 06-25356417

www.kunstmagazijn.nl
1/4 adv. Kunstmagazijn.indd 1

15-03-17 10:25

U w s p e ci a l i s t i n de b u u r t v o o r z o n n e - e n e r g i e
Pakket 2022: SolarEdge Met Optimizers en app.
10
10
1
1
1

DMEGC Panelen 370WP Full Black
Optimizer SolarEdge P404
Omvormer SolarEdge HD-Wave 1 Fase
Frame t.b.v. 10 panelen
Volledige montage

Pakket 2022 netto all-in : € 4.100,Opbrengst: +/- 3145 kWh per jaar

P a k k e t m e t a ccu :
10
10
1
1
1

1

DMEGC Panelen 370WP Full Black
Optimizer SolarEdge P404
Omvormer StoreEdge HD-Wave 1 Fase
Frame t.b.v. 10 panelen
Volledige montage
Accu 6.5KW LG Resu Incl meetapparatuur

Pakket Accu 2022 netto all-in : € 8.525,Opbrengst: +/- 3145 kWh per jaar
Ronald van de Pol : 06-52094898 / info@polwijk.nl

"EEN BREDE FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK MET DE FOCUS OP DE BEHANDELING
VAN SPORTERS EN OUDEREN"

MMFYSIO IN BRAKKENSTEIN

LAST VAN UW RUG OF NEK?
KANUNNIK
MIJLLINCKSTRAAT 75
HEEMRAADSTRAAT 3

Wij kunnen u helpen om uw klachten te verminderen en in de
toekomst te voorkomen
Sinds we met zijn allen meer thuis werken, zien wij het aantal rug- en nekklachten
flink toenemen. Een grote boosdoener is een slechte werkhouding. Dit resulteert
vaak in zeurende klachten van de nek en rug. Ervaart u klachten? Maak dan gerust
een afspraak bij ons in de praktijk.

REVALIDATIE NA CORONA
WWW.MMFYSIO.NL

In aanraking gekomen met het coronavirus? Wij hopen dat het goed
met u gaat. Bent u verzwakt en moet u weer aansterken? Wij willen
u hier graag bij helpen.
MMfysio heeft veel kennis en middelen in huis om u optimaal te begeleiden bij deze
revalidatie. Door de korte lijntjes en samenwerkingen met verschillende
ziekenhuizen blijven we goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor

024-3580779

vragen kunt u ons altijd telefonisch of via mail bereiken.

OUDER WORDEN ZONDER HET TE ZIJN
Als u ouder wordt, ziet u vaak de beweeglijkheid van uw lichaam
afnemen en de kwetsbaarheid toenemen. Wij kunnen u hiermee
INFO@MMFYSIO.NL

helpen.
Onze gespecialiseerde collega’s op gebied van ouderenzorg behandelen een breed
scala aan aandoeningen zoals: CVA, artrose, COPD, diabetes, Parkinson, claudicatio
intermittens (etalagebenen) en nog veel meer.

