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Redactieleden
Tino Adolfs
Henk Sikking
Keje Schaakxs
Patricia Verhelst

Vlak voordat de kopij richting de vormgever ging, bereikte ons ook
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We hebben dit keer een ander blad dan
anders. Heel veel kleine, afwisselende
artikelen en veel foto’s, maar helaas moet
u het doen zonder de rubrieken Mijn
Straat en Vergeten Winkeltjes. Ook het
vierde deel van Heerlijkheid Brakkenstein
schuift door naar een volgend nummer. Bij een deel van de redactie
en een aantal correspondenten waren de gezondheidsklachten of
familieomstandigheden dusdanig, dat er van schrijven even niet zo veel
terecht kwam.

gelukt is om een blad bij u in de brievenbus te krijgen.
Nr.
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2
3
4
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Tino Adolfs
tino.adolfs@gmail.com
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Henk Sikking
henksikking@hotmail.com
06 25356417
Buiten de wijk € 10, per post € 25
(NL19RABO 0144028999 t.n.v. M.J.G.
Adolfs Stichting Wijkblad Brakkenstein)
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.

Een wat somber begin van mijn praatje, maar het is niet anders.
Gelukkig kunnen we in het blad genieten van allerlei moois en
gezelligs dat er in de wijk plaatsvindt en -vond. Was u bij een van de
allen bij elkaar konden komen! Of zat u erbij, bij de aangepaste nachtvan-de-ommetjes? Omdat er geen beperkingen meer zijn, hebben we
achter in het blad ook weer een activiteitenkalender.
Deel drie uit de serie over Heumensoord verhaalt natuurlijk over de
opvang van vluchtelingen daar op dit moment. En we hebben artikelen
over de kerk en een kathedraal...
Precies een jaar geleden vroegen we u om een vrijwillige bijdrage
voor wijkblad en wijkwebsite, zodat we deze kunnen blijven maken
en vullen. Daar gaven velen gehoor aan. Dat is zo tof! Want het voelt
ook als een waardering voor de mensen die er elke keer weer hard aan
werken. Voor komende jaar doen we weer een oproep. U leest het op de
pagina hiernaast.
Rest mij u weer veel kijk- en leesplezier te wensen!

Oplage: 2.200 exemplaren
Drukken en opmaak: Bookbuilders,
Nijmegen
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, Wijkraad
Brakkenstein, Sinterklaascomité
Brakkenstein, Susanne de Graaf, Lonneke
Bisschop, Merel van Gils en Ank van
Rens.

Patricia Verhelst

Patricia Verhelst

Brakkebelletjes
Heeft u een Brakkebelletje? Een kort berichtje of een oproepje voor
onze lezers? Stuur het naar ons redactieadres:
wijkblad.brakkenstein@gmail.com.
Een Brakkebelletje is niet voor bedrijven en heeft maximaal 30-40
woorden.
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Beste
bewoners
van Brakkenstein,
Gertie
Karsten-Paas
geridderd
hartelijk
bedankt voor jullie steun!
Op maandag 26 april jl., de dag voor Koningsdag, ging bij Gertie Karsten-Paas
(69)jaar
al vroeg
de bel
Toen
we vorig
rond deze
tijdendetot haar grote verbazing stond daar wijkgenoot en in
oud-straatbewoner
burgemeester Bruls op de stoep om haar te
giftenactie
ons wijkblad lanceerden,
sprongen
we
min
of
meer
in
het
diepe.
Op
ridderen als lid in de Orde van Oranje-Nassau!
basis van de positieve kritieken hadden
we natuurlijk wel goede hoop dat de actie
enigszins zou aanslaan en in onze ogen
is dat ook wel degelijk gebeurd. Op 14
november ontvingen we onze eerste gift
van maar liefst € 50,- en op 1 september
jl. kwam de laatste gift binnen van € 25,-.
In de tussenliggende periode kwam er
op onze rekening maar liefst € 1577,50
binnen. De bedragen varieerden van € 10,tot € 70,- en we zouden maar wat graag
de namen van al die gulle gevers in het
wijkblad willen noemen.
Op deze plek spreken we als redactie dan
ook onze hartelijke dank en waardering
uit voor uw gift! Ons beroep op uw
vrijgevigheid is positief beantwoord en vormt voor ons een
aansporing om op de ingeslagen weg voort te gaan!
Maar... ook voor het komend jaar hopen we weer een beroep op u te mogen
doen.
Wehetgaan
januari
ons zevende
jaarheb
beginnen,
waar blijft
de tijd? Het
“Ik had
echtinniet
zien aan
aankomen.
Meestal
ik dergelijke
verrassingen
wel
succes
van
het
wijkblad
en
de
wijkwebsite
is
nog
steeds
mogelijk
dankzij
de
door, maar dit keer helemaal niet. Ook mijn man Ruud wist van niks. Mijn twee
belangeloze inzet van de vele vrijwilligers: bezorgers, freelancers, fotografen en
dochters zaten Maar
in hetdaarmee
complot,zijn
er moest
op de
kleinkinderen gepast worden, dus
redactieleden.
we er nog
niet.
hun aanwezigheid was niet verdacht. Maar ik vond de manier waarop het ging
heelwijkblad
leuk, al ben
ikwijkwebsite
bepaald geen
type om
het middelpunt
van de
Het
en de
moeten
ookinbetaald
worden. Door
de belangstelkleine
oplage,
we zijn
eenmaal
wijk,werd
is ons
wijkbladop
relatief
duur
ling te staan.
Ditnuwas
perfecteen
zo.kleine
Het lintje
overigens
mijn trainingsjack
en
helaasniet
zijnbepaald
de advertentiekomsten
niet toereikend
delas,
kosten
gespeld,
volgens de voorschriften
naar ikom
later
wantvan
hethet
hoort op
wijkblad
te
dekken.
Gelukkig
wordt
het
tekort
nog
aangevuld
door
de
subsidie
nette kleding.”
van de gemeente Nijmegen. De gemeentelijke subsidie voor wijkmedia is echter
niet oneindig en de gemeente vraagt ons dan ook om de kosten van het wijkblad
lintje
de hockeyvereniging
Union voor
en deandere
Koninklijke
Nederlandse Dat
Hockey
zo
laagdoor
mogelijk
te houden of te zorgen
inkomstenbronnen.
Bonddoor
(KNHB).
Volgens
lintjeofmeer
verdiendminder
vanwege
kan
de omvang
vande
hetUnionleden
blad terug is
te haar
brengen
doordan
kwalitatief
papier te gaan gebruiken. Ook kun je een oplossing zoeken in het samengaan
met
wijkbladen
de naastesteun
omgeving.
Wij als voor
redactie
kiezen Union,
hier liever
niet
“Mevrouw
Paas uit
is jarenlang
en toeverlaat
de RKHV
Nijmegen
voor.
Wij
kiezen
voor
het
behoud
van
kwaliteit
en
willen
daarbij
het
eigen
Zij heeft sinds 1989 veel vrijwillige activiteiten uitgevoerd bij de hockeyverenikarakter van het Wijkblad Brakkenstein behouden. Wanneer je fuseert met
ging. Mevrouw
Paas
werkt
als het
trainer,
coach en
verenigingsmanager,
andere
wijkbladen
krijg
je van
vertrouwde
een
stuk minder en krijgwedstrijdje er
coördinator,
coördinator
jongste
en coördinator
trimhockey.
beveel
nieuws bij
waar je niet
op zitjeugd
te wachten.
In feite begin
je dan Daarnaast
aan een blad
geleidde
vele jeugdteams.
Zij heeft
de jeugdopleiding
voor
een ze
stadsdeel,
waarvan links
en rechts
natuurlijk ookontwikkeld
al sprake is.en zet zich
in voor het dagelijks contact met de KNHB voor de play-off wedstrijden van
Ter
behoud
ons1989
wijkblad
en de
wijkwebsite
wij daarom
wederom
eenzij
district
Oost.van
Van
tot 1998
deed
zij dit alsdoen
vrijwilliger,
daarna
fungeert
beroep
op
u,
lezer
van
het
Wijkblad
Brakkenstein
om
ons
te
steunen.
Het
is
als bezoldigd trainer, coach en verenigingsmanager. Daarnaast blijft zij zicheen
ook
vrijwillige bijdrage, wij zijn dan ook blij met elke gift!
nu nog bijna een volle werkweek inzetten voor de hockeyverening.”, aldus de
motivatie.
U
kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer:
De uit Heerlen
afkomstiget.n.v.
Gertie
woont
al sinds
1976 Wijkblad
met haar Brakkenstein
man Ruud in
NL19RABO
0144028999
M.J.G.
Adolfs
Stichting
Brakkenstein. Voor ze in Nijmegen woonde, liep ze al vier keer de Vierdaagse
Wij
u bij voorbaat kennen
voor uwhaar
ondersteuning!
mee.danken
Veel wijkbewoners
o.a. vanwege haar jarenlange activiteiten
op het gebied van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad van de Basisschool
Met hartelijke groet,
Brakkenstein, het Bouwdorp, het opzetten van het overblijven op de basisschool
voor Adolfs,
de KION
er washet
en bestuur
ze zat ook
eens tien Wijkblad
jaar in hetBrakkenstein
jeugdbestuur van de
Tino
namens
vannog
de Stichting
RKSV
Brakkenstein.
Henk Sikking, namens de werkgroep wijkwebsite www.mijnbrakkenstein.nl
Tekst: Tino Adolfs | Foto: familie Karstens
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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 |

w w w. k k . n l

| (024) 323 44 44
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Een grote onbekende
Zo’n vier keer per jaar heeft u het werk in handen
van iemand die u totaal niet kent. Nou ja, veel vaker
dan vier keer per jaar natuurlijk, want van de meeste
dingen die we bezitten, kennen we de maker niet. Ik
schrijft en verzamelt, correspondenten leveren hun
bijdragen, de fotografen schieten plaatjes… Bijna
onze wijk.
Vervolgens komt de vormgever in beeld… Figuurlijk
wel te verstaan, want die kent u niet. Ik heb het over
Fred. Fred Penninx. Fred is degene die vanaf de start
van het wijkblad - zo’n zeven jaar geleden - alle kopij
ontvangt om er vervolgens het blad van te maken dat
bij u thuis wordt bezorgd.

Fred overleed op 13 oktober.
Zelf heb ik Fred nooit ontmoet, maar we hadden wel
vier keer per jaar intensief contact. Dan stuurde ik
hem de inhoud van het blad toe en dan stuurde hij de
drukproeven terug. Soms dan voelde ik me schuldig…
als we weer niet op tijd waren met aanleveren…. als ik
weer op het laatst nog een wijziging doorgaf… als we
iets toch niet zo mooi vonden en het anders wilden…
Fred deed het allemaal. We belden en mailden wat af.
Freds werk ligt hier in mijn archiefkast en wellicht
ook in de uwe. Tuurlijk bedankte ik Fred namens de
redactie elke keer voor al het werk dat hij deed en voor
zijn geduld. Ik wil Fred hier nogmaals bedanken –
weliswaar postuum – namens u, de lezer: Fred, dank je
wel en rust zacht.
Namens de redactie, Patricia Verhelst

Brief van Sinterklaas!
Lieve meisjes en jongens,
Sint is alweer met de stoomboot
vertrokken uit Spanje. Hij heeft met
zijn trouwe Pieten nog een lange
reis voor de boeg. In enkele havens
moeten nog cadeautjes ingeladen
worden, voer en vers drinkwater voor
zijn trouwe schimmel en natuurlijk
veel snoepgoed. Dat kan nog een
behoorlijke tijd duren maar... Als
alles meezit komt Sint op zondag 14
november weer in onze mooie wijk.
met een mooie intocht en feest in het
Roomsch Leven.
Wat hebben Sint en zijn Pieten er veel
zin in om jullie eindelijk weer eens te
zien!
Helemaal zeker weten we dat
natuurlijk niet, want het zal ook
afhangen van het vervelende
coronavirus.

Jullie krijgen in ieder geval weer op
tijd bericht via de brievenbus en op
school.

Tot gauw! Sint en Sinterklaascomité
Brakkenstein
Foto: Rens Meijer

Wijkblad Brakkenstein
Wijkblad
Brakkenstein
Wijkblad
Brakkenstein

~
~advertenties
advertenties~
~

2244 //

De
De Zuider
Zuider Apotheek
Apotheek maakt
maakt het
het
u
gemakkelijk.
Lees
alles
over
u gemakkelijk. Lees alles over de
de
MedGemak
MedGemak app.
app. Eenvoudig
Eenvoudig en
en snel
snel
herhaalrecepten
herhaalrecepten aanvragen
aanvragen wanneer
wanneer
het
het u
u uitkomt.
uitkomt.

EERR
77BB

EEI
IK
KB
B

RRGG
DD

688

O
EEZZO
A
B
AA
AR
SB
R -- G
TIIS
AT
GR
RA

Ga
Ga hiervoor
hiervoor naar
naar de
de website
website en
en download
download de
de app.
app.
www.mijngezondheid.net
www.mijngezondheid.net
Heeft
Heeft u
u nog
nog vragen?
vragen? Bel
Bel uw
uw apotheek
apotheek
of
mail
naar
herhaalrecepten@zuiderapotheek.nl
of mail naar herhaalrecepten@zuiderapotheek.nl

Zuider
Zuider Apotheek
Apotheek Nijmegen
Nijmegen
St.
St. Jacobslaan
Jacobslaan 339
339
6533 VD
VD Nijmegen
Nijmegen
6533
T
T 024
024 -- 3550300
3550300

Zuider
Zuider Apotheek
Apotheek Hazenkamp
Hazenkamp
Vossenlaan
Vossenlaan 90
90
6531 SP
SP Nijmegen
Nijmegen
6531
T
T 024
024 -- 3592535
3592535

Zuider
Zuider Apotheek
Apotheek Malvert
Malvert
Malvert
Malvert 5133
5133
6538 DG
DG Nijmegen
Nijmegen
6538
T
T 024
024 -- 3443738
3443738

Zuider
Zuider Apotheek
Apotheek Brakkenstein
Brakkenstein
Heyendaalseweg
Heyendaalseweg 288
288
6525 SM
SM Nijmegen
Nijmegen
6525
T
T 024
024 -- 2082288
2082288

B o u w b e d r ij f

Jeroen Janssen

Nijmegen

0651 252 297

K a n un n i k v an O ss tr a a t 2 4
6 52 5 TX N i j m e ge n

nummer 4 - maand 2021

7

Tien jaar kerkgebouw
sacrament Brakkenstein
“Het kerkgebouw is van steen; de kerk, dat zijn wij samen”, zegt Wim Groos. Hij is actief betrokken bij de
huidige sacramentskerk van Brakkenstein aan de Heijendaalseweg. Samen met Ankie Jansen en rector Aloys van
Velthoven staan ze stil bij tien jaar kerkgebouw.

Wim Groos omschrijft het samen
kerk zijn als een mogelijkheid om
het leven meer inhoud te geven. Dat
lukt volgens hem beter in de kerk
dan in het jachtige leven buiten, in
de maatschappij. Hij wijst ook op
de vorm van het gebouw. Dat is de
vorm van een foetus. “Samen zitten
we rond het altaar.” Ankie Jansen vult
aan: “Mensen voelen zodra ze de kerk
binnen komen, dat er gastvrijheid
heerst. En de sfeer in de kerk is
anders dan thuis, die sfeer brengt je
tot geloof. We hebben een kerk die
daartoe uitnodigt.” Ze noemt verder
het verrijzenisbeeld achter het altaar,
wat een diepe rust bij haar teweeg
brengt.
De Sacramentskerk biedt wekelijks
de zondagsdienst, maar ook dagelijks
het ochtend- en avondgebed en de
eucharistieviering. De Mariakapel
bij de ingang van de kerk is dagelijks
open voor gebed, bezinning of een
kaarsje.
Steun
De kerkleden zijn actief in de kerk,
maar ook in de wijk. Ankie Jansen is
ook voorzitter van de Zonnebloem
in de wijk. Daar treft ze ook veel
kerkgangers aan. Daarnaast is ze
voorzitter van de Stichting Steunfonds
Heilig Sacrament Brakkenstein. Dat
fonds probeert minder bedeelden
in de wijk tot steun te zijn. Alle
gaven van het fonds worden door
gelovigen bijeengebracht. Wim
Groos noemt voorts de jaarlijkse
kerstpakkettenactie: “Ieder jaar
geven we zo’n 40 kerstpakketten
weg aan mensen die dat goed kunnen
gebruiken. Die pakketten gaan niet
alleen naar gelovige katholieken.
Ze kunnen ook naar moslims of

Aloys van Velthoven vertelt bevlogen over hoeveel de kerk inwoners te
bieden heeft
hindoestanen gaan. Dan letten we
extra op, wat ze wel en niet mogen
eten. En ook mensen zonder geloof
komen ervoor in aanmerking.” Tijdens
de vorige vluchtelingenstroom in
Heumensoord stond de kerk dagelijks
Wellicht gaat dat nu weer gebeuren.
Klooster
Aloys van Velthoven vertelt over de
die de kerk organiseerde en de
gesprekgroep die daaruit voort had
kunnen komen. Helaas gooide corona
roet in het eten. Aloys is nu 2 ½ jaar
als rector verbonden aan de kerk.
“Het eerste jaar was ik ook druk met
het samenstellen van een bestuur.
mensen de zorg voor de kerk kunnen
delen.” Aloys van Velthoven vindt het
bijzonder dat de Sacramentskerk ook
mensen aantrekt die behoefte hebben
aan geestelijke begeleiding. Hij denkt
dat het klooster dat bij de kerk hoort
wat dat betreft een speciale betekenis
heeft. “We zijn ook een open huis
voor de paters Jezuïeten, de buren van

Aqua Viva, niet alleen voor jubilea,
uitvaarten e.d., maar zij concelebreren
en vieren ook vaak mee in de diensten
van deze kerk.”
Website
Op 3 oktober was er een speciale
eucharistieviering, waarin stil gestaan
werd bij het 10-jarig bestaan van de
een hapje en een drankje (al was dat
bij het ter perse gaan van het wijkblad
vanwege corona nog niet helemaal
zeker). Er is volgens Ankie Jansen
geen behoefte om stevig aan de weg
te timmeren om het kerkjubileum
kenbaar te maken in de wijk. Vroeger
was er daartoe het wekelijks huis-aanhuis verspreide parochieblad.
Nu is er tweemaandelijks gedrukt
exemplaar. Inmiddels is door een goed
vormgegeven en onderhouden website
de informatie ook digitaal. Mensen
die meer willen weten over de
sacramentskerk Brakkenstein kunnen
terecht op www.kerkbrakkenstein.nl
Tekst: Paul de Jager
Foto: Hans Ronhaar
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Brakkensteins ommetje?
spoedde zich, gewapend met paraplu en zaklamp naar de sportaccommodatie aan de Heemraadstraat.

De verlichting mocht er niet aan en
dus liepen de bezoekers langs het
hek rond de baan naar de overdekte
tribune. Daar zaten we. Temidden
van nauwelijks herkenbare schimmen
van medebezoekers. Met regenstralen
die langs de overkapping van de
tribune naar beneden kwamen
in het schaarse licht van de
lantaarnpalen van de Heemraadstraat.
Voor ons de atletiekbaan, op het
middenveld het springkussen van
de polsstokhoogspringers waar de
druppels op neer petsten. En aan de

andere kant van de baan de grijze
silhouetten van de bomen van de
kloostertuin en van Brakkenstein.
Met op de achtergrond de muziek van
harmonie Tarcisius, viel me de vraag
meteen het antwoord.
Wederopbouw
De muzikanten van Tarcisius
speelden op tempo, in harmonie, in
best moeilijke omstandigheden. Ze
zaten op de hoek van de winderige
tribune en moesten het doen met

nauwelijks verlichte bladmuziek.
Na hun welkomstnoten opende
Stefan Daamen de avond. Hij leidde
Piet Hieltjes in, die vertelde over
de wederopbouw van de wijk na
de oorlog. De stijl van die tijd heet
wederopbouw en kenmerkt zich door
een plat dak, ramen en voordeur in
betonnen lijst en mooi metselwerk.
Openbare gebouwen kregen een
kunstwerk volgens de zogenaamde
1-procentsregeling.
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Kunstwerk
“Eén typisch voorbeeld van de
wederopbouwstijl staat er niet meer”,
constateerde Piet enigszins sip, “Want
de basisschool is gesloopt. Maar het
naastgelegen gebouw, nu bewoond
door studenten, staat er nog wel en dat
is ook gebouwd in wederopbouwstijl”.
Het kunstwerk dat aan de oude school
vast zat, niet ‘Joris en de draak’, maar
‘Michael en de draak’, wordt nog
herplaatst. Mogelijk bij de nieuwe
school aan de Heijdenrijkstraat,
wist iemand te vertellen. “Licht,
lucht en ruimte kenmerken de
wederopbouwstijl; Brakkenstein geldt
als late wederopbouwwijk”, gaf Piet
aan. Hij herinnerde zich dat in die
jaren Nederland 8 miljoen inwoners
telde, tegen 17 miljoen vandaag.
Door Michael te noemen
maakte hij een bruggetje naar de
volgende spreekster Femke Klein,
verhalenverteller en poppenspeler,
die het verhaal van Michael
vertelde. ‘Brakke’ van Brakkenstein,
koppelde ze aan de oude naam voor
jachthonden, die in haar vertelling
voorkwamen. De herkomst van de
naam Brakkenstein is misschien een
goed onderwerp voor een artikel in de
wijkkrant…
Om de bezoekers van het ommetje
wat op te warmen, deed Tai Chi-leraar
Willem Kienhuis vervolgens enkele
oefeningen met de groep. Studentavond afsluiten met een gedicht over
een stad in wederopbouw.
Organisatie
Vanwege corona kon het ommetje
vorig jaar niet doorgaan. Ook dit
jaar gooide corona roet in het eten,
en was er een Brakkensteins ‘zitommetje’. Het werd georganiseerd
door Adriënne, Helga, Patricia en
het antwoord wel!
Tijdens de Nacht van het Ommetje
droeg Pieter Theunissen zijn gedicht
Lengende Dagen voor. Het gedicht
staat op pagina 19.
Tekst: Paul de Jager
Foto’s: Hans Ronhaar
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Heumensoord, deel 3.

Heumensoord: welkomsoord
De eerste voorzichtige ontmoetingen tussen twee culturen op de Beukenlaan
Dit is het derde artikel over het 800
hectaren grote Heumensoord dat aan
onze wijk grenst. De vorige artikelen
verschenen over de zandspeelbak
voor kinderen en het waterwinstation.
Ditmaal een artikel over het verleden
en heden van dit natuurgebied als
welkomsoord.
Het witte dorp
Aan de telefoon stelt een medewerker
van het COA zich voor: of het

wijkblad zich voor het interview met
locatiemanager Lian wil melden bij de
receptie aan de Beukenlaan. Fotograaf
de Beukenlaan op. Daar is het een

uitgesleten asfalt staan spotlights.
Die zullen de laan ’s nachts een
mooi schijnsel geven. De beveiliging
verwijst ons naar de receptie. Er wordt
in dit witte mini-tentendorpje nog

en joggers. Voor ons ontmoet een
Nederlands gezin Afghaanse ouders
en hun zoontje. Met uitgestrekte
handen neemt de jongen blij verrast
een voetbal aan. Het cadeau is oranje
van kleur. Aan de kant van het wat

zijn timmerlui en militairen van de
genie aan het werk. De beveiliger ziet
er op toe dat de spelende kinderen
afstand houden van de auto’s en het
vrachtverkeer en geen gevaarlijke
spelletjes doen.

Heumensoord: meer dan 75 welkomsoord
Heumensoord behoort tot de gemeente Heumen maar is eigendom van de
gemeente Nijmegen. De grond wordt gepacht door Natuurmonumenten
die zorgdraagt voor het beheer. Het is een multifunctioneel gebied
dat dagjesmensen en sportievelingen bedient en ook dienst doet als
waterwingebied en militair oefenschietterrein.
Sinds zo’n zestig jaar is het tentenkamp op Heumensoord een
welkomsoord voor zo’n 6000 militairen die deelnemen aan de
Vierdaagse. Op het einde van de Tweede Wereldoorlog was dat op een
heel andere wijze ook al het geval. De geallieerde troepen die niet bij de
Brakkensteiners onderdak konden vinden, maakten er aan de overkant van
de Scheidingsweg het beste van. In hun tenten zochten ze onder de bomen
beschutting.
In 2015 kreeg het natuurgebied een bestemming als toevluchtsoord door
de inrichting van een crisisopvanglocatie voor asielzoekers uit o.m.
Syrië. Tijdens die vluchtelingencrisis was Heumensoord de grootste
noodopvanglocatie in Nederland. Gedurende een kleine zeven maanden
verbleven hier bijna 3000 vluchtelingen met weinig privacy en rust. De
locatie deed dienst tot 1 mei 2016. Sinds eind augustus van dit jaar, met de
aankomst van de eerste evacuees uit Afghanistan, is het gebied opnieuw
een welkomsoord. De bestaande infrastructuur - leidingwater en riolering
- zorgt samen met een zorgvuldig beheer voor de bescherming van dit
waterwingebied.
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Het dorpje in het wit oogt heel
bewoonbaar. Rondom staan
evenementtenten met voorzieningen
voor warmte en koude. Generatoren
Betonnen platen zorgen voor
een begaanbare binnenplaats en
bereikbaarheid van de recreatiezalen.
Bij de Rode Kruiswagen staan
vrouwen bij de kledinguitdeling.
Aan de privacyschermen op het
binnenterrein hangen rijenlang de
tekeningen van basisschoolleerlingen
die de evacuees welkom heten.
Klompen, windmolens en onze
nationale driekleur komen op die
tekeningen best vaak voor. De sfeer
is gemoedelijk. De evacuees uit
Afghanistan lijken helemaal op hun
gemak in dit van het natuurgebied
afgescheiden woonoord.
Welkomsoord
Locatiemanager Lian van het COA
ontvangt ons in haar unit voor wat
een exclusief interview blijkt te zijn.
Wijkblad Brakkenstein is namelijk het
eerste medium dat ze apart te woord
staat. ‘Maar ik kan er slechts een half
uur voor uittrekken.’ Aan de wand
en zaken die opgepakt gaan worden.
Drie weken na de start van het kamp
is er in Lians werk nog steeds sprake

De ruiten van vrijwel alle paviljoens en verblijven in het witte dorp zijn
gevuld met welkomstgroeten en ansichtkaarten
van hectiek. De voorzieningen
die voor recreatie, leefbaarheid en
toegankelijkheid van het witte dorp
moeten zorgen, zijn nog niet af.
Op het moment van het interview
bedraagt de bevolking 400 mensen
waarvan ca. 150 kinderen. En ‘Nee’,
stelt Lian, ‘er is bij de evacuees geen
sprake van leegloop. Ze vervelen
zich niet. Er is zoveel voor hen te
doen: een plekje zoeken voor hun
huisvesting, tot rust komen, coronaen gezondheidstest, in quarantaine,

registratie door de IND. Ik kom net
uit het bewonersoverleg en de gasten
tonen zich tevreden over hun tijdelijke
leefwereld.’
Van de crisisopvang van 2015 heeft
het COA veel geleerd. De leef units
in de tenten van de families zijn nu,
in plaats van met gordijnen, door
deuren afgeschot terwijl plafonds
voor minder geluidsoverlast zorgen.
Voor het COA is dit ook een goed
benaderbare groep omdat er sprake
is van een homogene cultuur, van
één volk, één taal en een goed
ontwikkelingsniveau. Driemaal
daags gaat men aan tafel. ‘Houdt
men bij de menu’s rekening met
de culinaire eigenheid?’ Lian: ‘Op
dit punt schikken de bewoners
zich naar de Nederlandse eetwijze.
We houden geen rekening met de
oorspronkelijke eetcultuur. Het COA
heeft opvangkampen met soms wel
meer dan vijftig culturen. Het zou
onmogelijk zijn die allemaal op maat
te bedienen. Onze cateraar varieert
van Hollandse pot tot Italiaans
deegwaren en uit de reacties blijkt dat
de bewoners daar over het algemeen
tevreden mee zijn. ‘
Het wijkbladteam bedankt Lian voor
het interview. We mogen opnames
maken maar zijn op het hart gedrukt
geen Afghanen op de foto te zetten:
‘Zij en hun familie in het thuisland
zijn kwetsbaar.’

De leerlingen van basisscholen begroeten de evacuees

Tekst: Renie Hesseling.
Foto’s: Hans Ronhaar
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De bestuursleden van de wijkraad hebben zich in de afgelopen jaren zich al
voorgesteld in het wijkblad, maar we willen ook graag andere leden aan het
woord laten.

Aan de Wijkraad,
N.a.v. verkeer Heyendaalseweg:
- Te snel/ruw verkeer in 30 km gedeelte.
- Maak me met name zorgen over luchtkwaliteit voor de spelende
jongste groepen aan de straatkant.
- Moet er geen “vaste” snelheidscontrole komen in de rest van de
straat? Mijn indruk is dat er na de 30 km-sectie extra gas gegeven
wordt!
- Is er niet te veel vrachtverkeer op deze Heijendaalseweg?
In het algemeen heb ik de indruk dat er te veel zwaar verkeer
door de wijk gaat, waardoor de wegoppervlakte en alle daaronder
liggende infrastructuur onnodig beschadigd wordt. Zou het zware
vervoer niet via distributiecentra aan de rand van de stad moeten
worden geleid, waarvandaag het in “behapbare” proporties
verdeeld wordt?
Misschien heeft u iets aan deze opmerkingen,
Met vriendelijke groet
Joop Schopman,
(niet – digitaal) lid.
28/7/2021

In gesprek met Joop Schopman, niet-digitaal lid
van de Vereniging Wijkraad Brakkenstein
Joop stuurde bovenstaande brief
aan de wijkraad. Op 13 september
bespraken we de inhoud tijdens de
bestuursvergadering van de wijkraad.
We spraken af dat ik de volgende
punten zou terugkoppelen aan Joop:9

g
d
Wat vind je lastig?

• We delen de zorgen om de
luchtkwaliteit (we hebben 4 jaar
geleden onze zorgen aangegeven
richting de gemeente).
• We zien dat na de 30 km-zone er
niet de indruk dat er stelselmatig te
hard wordt gereden. Als hij meer actie
wil, dan kan hij zelf zijn zorgen delen
met de gemeente.
In gesprek met Joop
Joop stond me te woord in een grote
kamer met heel veel boekenkasten.
Ik wilde op een plaats zitten waar
ik goed kon zien en schrijven. Joop
drukte op een knopje en ik zat volop

in het licht, ‘in de schijnwerper’,
zei ik, ‘maar daar moet jij eigenlijk
zitten’. ‘Nou nee’, zei Joop ‘ik wil
graag op de achtergrond blijven’.
Joop is 84, is Jezuïet en nog volop
actief als wetenschapper in de A.I.,
zeg maar kunstmatige intelligentie.
Hij is natuurkundige. Joop heeft op
verschillende plaatsen in de wereld
gewerkt, bijvoorbeeld in de Verenigde
Staten en in Canada. Hij heeft ook aan
verkeersproblemen gewerkt. Waar ik
manhaftig probeer van twee naar één
boekenkast te geraken, zie ik op tafel
een stapel nieuwe boeken.

nummer 4 - maand 2021

Wanneer:

15 november

Waar:

aula Aqua Viva

Sinds wanneer ben je lid van de
vereniging?
Sinds de openbare wijkbijeenkomst
in Aqua Viva in 2019. Daar heb ik
me aangemeld en ingeschreven als
lid. Ik woon in de wijk en ik koop
daar ook in de winkels zodat ze open
kunnen blijven. Er zijn er al te veel
dichtgegaan.
Waarom wil je op de achtergrond
blijven?
Joop heeft wel telefoon en internet,
maar wil zijn privacy bewaren, hij
is zich zeer bewust van de gevaren,
daarom is hij terughoudend met zijn
gegevens. De nieuwsbrief krijgt hij
geprint.
Verder met de brief
Ik lees de reactie van het bestuur
uit de notulen voor aan Joop. Hij
heeft zijn bezorgdheid over de vuile
lucht met name als er weinig wind
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is, gedeeld met de school, maar daar
keken ze hem verbaasd aan.
We bespreken samen hoe verder te
gaan met de Heyendaalseweg?
1. Je zou naar de universiteit kunnen
stappen en vragen of studenten
scheikunde onderzoek doen naar
de luchtvervuiling. Dat is heel
leerzaam voor ze. Dat hoeft niet
via de gemeente, je kunt zo naar de
universiteit stappen. Een goed idee
leek ons.
2. De universiteit zou ook
verkeersmetingen kunnen doen.
3. Wat betreft de snelheidsduivels:
Je zou andere oplossingen moeten
hebben, zei Joop, bijvoorbeeld dat
boven de dertig km een systeem in
werking komt, waar automobilisten
last van ondervinden.
We hebben beiden genoeg te doen
om hier werk van te maken. Wel heb

ik (HS) bij het project Duurzaam
Bereikbaar Heijendaal (DBH) in een
digitale enquête (maptionaire) de door
Joop aangegeven knelpunten aan de
Heyendaalseweg ingevoerd. Ook heb
ik meegedaan aan de werkbijeenkomst
van DBH op 29 september jl..
In ons groepje (6 mensen uit
verschillende wijken) is als één van
de beste oplossingen voor ervaren
problemen op gebied van veiligheid
gepleit voor 30 km en handhaving
in de hele wijk en voor meting van
luchtverontreiniging Heyendaalseweg,
d’Almarasweg en Houtlaan.
O ja, we hebben als wijkraad geen
postadres, Joop heeft aan een
buurman/wijkraadslid hulp gevraagd.
We gaan hier als wijkraad een
oplossing voor zoeken.
Tekst: Joop Schopman en Henk
Sikking, foto: Henk Sikking
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Eerste BUURdag Brakkenstein smaakt naar meer

Klein feestje, groot succes!
eerste BUURdag. Rondom BUUR was van alles te doen voor jong en oud
en voor oude en nieuwe inwoners van Brakkenstein. Enkele reacties op het
review- en ideeënbord: ‘Supergezellig’, ‘Onze wijk op haar best’, ‘Dit willen
we elk jaar’ en ‘Voor herhaling vatbaar’.

Muziek lokte de mensen

Wethouder Grete Visser heropent, samen met Mare en Jo, wijkplaats
BUUR

Fanfare Michael en Harmonie
Tarcisius hielden vervolgens de
sfeer erin met een prachtig concert.
Ondertussen was het gezellig op
de Ontmoet-je-BUUR-markt, waar
bewoners en organisaties zich
presenteerden met hun initiatieven.
Je kon je eigen oude kleding ruilen

Om 12:00 uur begon het te kriebelen,
toen drumfanfare Michael als een
rattenvanger van Hamelen richting
BUUR begon te lopen. Daar
aangekomen was het al gezellig
druk. Wethouder Grete Visser stond
klaar om wijkplaats-eetcafé BUUR
te heropenen. Dat deed ze samen
met de jongste deelnemer Mare
van 11 (zij organiseerde samen met
vriendin Anna de kleedjesmarkt voor
kinderen) en de oudste deelnemer
BUUR). Met een enorme schaar
knipten ze met z’n drieën het startlint
door. BUUR heeft in Coronatijd een
grondige verbouwing ondergaan en
de heropening mocht op burendag
eindelijk gevierd worden, samen met
degenen die de verbouwing mogelijk
hadden gemaakt, zoals Talis en de
gemeente Nijmegen.

Kleedjesmarkt Verkoop-het-aan-je Buurtjes, in het parkje
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Gezellige kraampjes op de Ontmoet-je-BUUR-markt
tegen een zak vol ander tweedehands
hips. Creatieve producten kopen
van wijkbewoners. Of informatie
inwinnen over bijvoorbeeld
vrijwilligerswerk in de wijk, over
de Hortus, de tennisvereniging, het
Kunstmagazijn, Bindkracht10, de
Zonnebloem, carnavalsvereniging
De Platte Knip of zorgorganisaties

als TVN zorgt. Bij het drukke Repair
Café lieten bewoners hun kapotte
apparaten en kleding herstellen. En
ondertussen kon iedereen op het
terras van BUUR genieten van een
hapje, een drankje en de singersongwriters op het podium onder
de vleugelnootboom in de tuin van
BUUR.

Soep van het houtvuur

Voor en door kinderen
In de tuin van BUUR waren ook
de kinderen neergestreken op de
kleedjesmarkt Verkoop-het-aan-deBuurtjes. Dit was een initiatief van
jonge buurtbewoners Anna en Mare
(11 jaar). Basisschool Brakkenstein
had met posters en de nieuwsbrief
geholpen om deelnemers te werven.
Met succes, want de tuin lag vol
met kleedjes. De groentebezorger
uit de wijk vond het zo leuk dat hij
spontaan een paar kistjes vol heerlijke
Elstar appeltjes kwam brengen. Elk
deelnemend kleedje doneerde een
deel van de opbrengst aan de kinderen
van Heumensoord. Mare, trots: ‘We
hebben aan het eind van de middag
€ 42,50 aan Bindkracht10 kunnen
overhandigen. Met de bedoeling
dat zij er iets leuks mee konden
organiseren voor de kinderen die nu
in Heumensoord wonen. Bijvoorbeeld

Het openlucht-Repair-café
een keer koekjes bakken of wat
spelletjes kopen.’
Een speciaal bedankje nog aan
Carnavalsvereniging De Platte Knip.
Die was natuurlijk present op de
markt, met de kraam ‘Brakkenstein
wordt Vlaggenstein’. Maar daarnaast
staken de leden van de Carnaval
als ervaren feestbouwers vanaf de
vroege ochtend actief de handen uit de
mouwen bij het opbouwen, sjouwen,
versieren en ook weer afbreken van
de BUURdag. En natuurlijk dank
aan Hans Ronhaar, die de hele dag
vastlegde met zijn mooie foto’s.
Tekst: Joske Lamers
Foto’s: Hans Ronhaar en BUUR
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In deze rubriek zet de wijkkrant adverteerders in het zonnetje

Bedrijvigheid

in en om Brakkenstein

Cafetaria
Fest
Bakkerij
HollandDe
bakt
ze bruin
is er voor alle rangen en standen

Om 12 uur ’s nachts gaat de wekker dens het rijzen gaan we aan de slag met
van bakker Niels Holland af. Hij het volgende product.” Dat betekent
woont met zijn gezin boven bakke- zorgvuldig afwegen van de ingrediënrij Holland aan de Jacobslaan, dus ten, deeg kneden, deeg op temperatuur
“Frietje met, frietje oorlog, bereklauw, cola.” Het is vier uur in de middag,
een kwartiertje
later ismelden
hij al in
deal bij
brengen
en weer
laten
bakmaar
de eerste klanten
zich
cafetaria
De Fest
aanafkoelen,
de
bakkerij teBoenenstraat.
vinden. Om een uurtje of blikken vullen en op wagens van zeven
Kanunnik
8 ’s avonds gaat de bakker meestal etages in de oven zetten om te bakken.
naar bed. De wedstrijden van het “Het hele bakproces van een brood,
Achter
de balie
staatvolgen
Celal Yilmaz
Nederlands
elftal
zit er voor Benedenstad
dus van afwegen tot uit de oven halen
vriendelijk de bestelling op te nemen.
In 2007 begon Celal Yilmaz met een
hem niet in.
duurt 3,5 uur. Doordeweeks doorlopen
Geroutineerd werpt hij daarna de
snackbar op het Joris Yvensplein
wededat
proces tweeDaar
keerwas
en het
op zaterfriet in het vet en verzamelt de
in
benedenstad.
Om kwart
over 12 isDe
Niels
in degaat.
bak- een
dag,drukte
als veelvan
mensen
voor
weekendandere
bestellingen.
telefoon
belang.
Diededrukte
“Goedemiddag
zegt hij
u het
de benedenstad
verruilde
kerij. De avond mevrouw,
daarvoor heeft
al de van
boodschappen
komen,
draaienCelal
we vijf
maar.
friet en een
frikadel. Ik
in 2009
voor
de snackbar
in
nodigeTwee
ingrediënten
afgewogen,
zodat Yilmaz
shifts.” De
laatste
broden
komen tegen
maak
het
voor
u
gereed.
Dank
u
wel
Brakkenstein.
Zijn
compagnon
werd
hij dat nu niet meer hoeft te doen. Hij 5 uur gloeiend heet uit de oven. Kraen tot straks”. Vijf ijsjes gaan naar de
Nuri Yilmaz en wat later voegde
begint met deeg draaien. De bakkerij kend vers liggen ze klaar als de winkel
volgende vijf klanten.
Haydar Kopal zich daar bij.
beschikt over drie kneedmachines die open gaat en de eerste klanten al op de
50, 75 of 125 kilo deeg kunnen kne- stoep staan.
den. Dat kneden moet als eerste, zodat
het deeg de tijd krijgt om te rusten. Desembrood
Vervolgens wordt de grote deegmassa Desembrood is een specialiteit van de
machinaal in kleine puntjes gesneden bakkerij. Dit bakproces is anders dan
en gaan ze gedurende 50 minuten rij- dat van gistbrood. Het gaat niet in een
zen in een glazen kast, een zogenaam- bakblik, maar wordt direct op de stenen
de ‘puntenkast’. Vervolgens krijgen ze ovenvloer gebakken. “De warmte trekt
hun laatste bewerking: ze worden stuk daardoor sneller door het brood heen.
voor stuk ontlucht en opgemaakt tot Dat geeft de karakteristieke smaak”,
legt Niels uit. In het weekend liggen er
Bakproces
Om half twee ’s nachts komt de tweede bakker en even later is het team
van vier man op volle sterkte. Iedereen weet wat hij moet doen en overal in de bakkerij gebeurt wel wat. Het
is inmiddels al lekker warm, want de
ovens staan aan. ’s Zomers kan het
in de bakkerij wel 30 graden worden.
Regelmatig klinkt er een elektronisch
signaal en kunnen broden, broodjes of
banket de oven uit. “Sommige mensen
drinken als het deeg moet rijzen, maar
zo werkt het niet”, lacht Niels. “Tij-

tien soorten desembrood in de winkel,
waaronder variaties met cranberries
en met vijgen. Niels: “Met aparte variaties proberen we de klant te blijven
Klantenkring
verrassen”. bevalt goed. Hij vertelt:
Brakkenstein
“Toen we kwamen zeiden sommige
Brakkensteiners
Vruchtensloffendat het hier wel eens
herrie
gaf met
Nou,
we duiEen rondje
doorjongeren.
de bakkerij
maakt
waren
op
het
Joris
Yvensplein
wel wat
delijk dat de bakkers van veel markten
gewend. Het bevalt hier uitstekend.
thuis zijn. Zo is Niels bezig met het
Aardige mensen en een heel
klaar makenklantenkring:
van de tompoesplakken.
gevarieerde
professoren
Als de
deuniversiteit,
elektronische
wekker gaat,
van
docenten,
studenten
natuurlijk
veeluit
mensen
haalt hij deenharde
broodjes
de oven.
uit
de
wijk”.
Over
de
studenten
vertelt
Even later schuift hij de bodems
voor
hij:
“Er
zit
er
wel
eens
eentje
bij
die
de vruchtensloffen en vruchtengebakzijn geld vergeten is. Daar doe ik dan
jes er in. Iets verderop worden krentenniet moeilijk over en geef hem zijn
bollen bereid. Het deeg daarvan gaat
gefaseerd terug in temperatuur naar
min 10 graden en vervolgens tijdens
het rijzen naar 30 graden om tenslotte afgebakken te worden. En bakker
Mackelly schept met een stevige witte
spatel cakedeeg in de blikken.
Horeca
Zo’n twintig procent van de omzet
komt van horeca, die het brood en
banket van bakkerij Holland voor hun
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Nuri Yilmaz, een van de compagnons van cafetaria De Fest
bestelling gewoon mee. Een volgende
keer geeft hij me dan een stevige fooi.
We zijn allemaal mensen. En het is
goed om elkaar te helpen.”
Gastvrijheid
Hij vertelt ook het verhaal van de
klant die naar Scandinavië verhuisde
en die hij zijn auto uitleende. Later
kreeg hij van de klant de uitnodiging
om op bezoek te komen. Zo wijst
geven en nemen zich vanzelf. De
Turkse cultuur draagt zeker een
steentje bij aan de gastvrijheid die
Celal Yilmaz uitdraagt. In Istanbul
werd hij geboren en in 1991 kwam hij
naar Nederland.
Er stapt een klant binnen met zijn
vader. “Al tien jaar een regelmatige
klant”, weet Celal Yilmaz, “en zo zijn
er heel wat klanten die hier al jaren
komen”. Even later dient zich zelfs
een klant aan die haar familielid uit
Rotterdam heeft meegenomen. Vaste
klanten kennen elkaar en raken al
gauw met elkaar in gesprek.

Verscheidenheid
Een Turks restaurant openen (in
plaats van een cafetaria) is nooit de
ambitie geweest van Celal Yilmaz:
“In een cafetaria komen alle rangen
en standen. Waar kan je eten voor
een euro of drie? In een restaurant
zie je vaak één type klanten. Juist die
verscheidenheid spreekt mij enorm
aan. We zitten hier goed. Ik zou de
ambitie kunnen hebben om drie zaken
te hebben. Maar dat betekent ook
drie keer zo veel problemen. Ik vind
compagnons - om hier veel te zijn.
De klanten kennen ons en wij kennen
de klanten. Dat willen we graag zo
houden.”
Noot van de redactie: Op de foto
staat Nuri Yilmaz; het interview werd
gegeven door Celal Yilmaz.
Tekst: Paul de Jager
Foto: Hans Ronhaar
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ervaar ultiem nauwkeurig zicht
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MERK BRILLENGLAZEN
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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
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Lengende dagen
Dit zijn de dagen van donker
de dagen van wonderlijk weder en wel

Dit zijn de dagen van doen
de dagen van rood op de daken van thuis

De dagen van soep getrokken uit kastanjes
in de schil en hongerig van tafel gaan
van hardnekkig in koppen stampen
dat begeerte waardering bepaalt
en als vroeg op de avond het licht is uitgegaan
de holle magen horen klinken
als knijpen in papieren zakken
– deze dagen zijn voorbij.

In de nieuwe stad klinken liederen op elke steiger
Methusalem voelt zich geroepen en vertelt
met eigen stem van vorige dagen
toen de hemel nog van koper was
en brakke jonkers met hun honden joegen in de bossen
koetsen ratelden door het park
de dames lachten achter waaiers
toen de wijken nog dorpen waren
en de dorpen nog velden waren
– dat waren de dagen van ooit.

Dit zijn de dagen van tijdloos
de dagen gedragen door het omgesmolten brons
uit de tandeloze kloostertoren
maar grootvaders klok is succesvol bewaard
naast de verstopte radio onder de derde plank
van de keukenvloer en tikt op de tel
rustig verder alsof stilstand nooit bestaan heeft
in de lege woonkamer met nog één houten stoel
tot etenstijd.
Maar ’s nachts als niemand kijkt dan wordt de stad
gebouwd,
heruitgevonden. Heel graag zou ik dat eens willen
zien, maar telkens als ik opsta om een glimp
te vangen wordt het plots weer stil. Dan ga ik maar
weer slapen met de ramen open en van buiten
bouwgeluiden die door mijn gordijnen waaien.
Het kloppen, zagen, boren en het vloeken van
de werklui in het maanlicht. Morgenvroeg dan ligt
de oude stad als nieuw te blaken in de zon.

Maar dit zijn de dagen van hoopvol
de dagen van wonderlijk wachten en zien
Hoe de stad nieuwe kleuren krijgt en nieuwe liedjes
en wordt gevuld met talrijk kruipend kroost
de soep is warm en dik gebonden
en we luisteren in een verlichte kamer naar de
radio op tafel die zonnige dagen voorspelt
en zonnig beschenen groeien we mee met de stad
en blijven groeien tot we bijna zingen want
in deze dagen is er geen tijd om te denken
aan dagen van regen en onweer aan de einder
laat staan om te denken
aan het einde der dagen.
Pieter Theunissen
2 oktober 2021
Voorgedragen tijdens de Nacht van de Ommetjes in
Brakkenstein

Blad
Zo klein, zo kleurloos,
transparant.
Een vrije val,
een laatste dans,
gevallen in het stille zand.
Gebukt, geraapt,
verrukt me gelaafd
Hoe lang gelegen,
in wind en regen?
Seizoenen zijn voorbij gegaan.
Weer wordt het herfst
en vlammen de kleuren
nog eenmaal voor ze doven.
Ank van Rens
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Voor u kan het leuker en makkelijker!

Jolanda Schouten – van Baarsen RB
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Dwarskijker
Dwarskijker
Elders in het blad staan foto’s van de sloop van de school.
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Wie o wie weet
waar o waar
dit te vinden is in onze wijk?

Wie o wie weet waar we dit kunnen lezen in de wijk?
Weet jij het? Mail jouw oplossing naar
wijkblad.brakkenstein@gmail.com
of bel met Henk: 06-25356417.
Onder de goede inzendingen verloten we een lekkere taart.
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Toneelspel Sint Maarten
Op vrijdagavond 12 november om 18.00 uur is er
een viering in de Kloosterkerk, waarin het verhaal
van Sint Maarten wordt gespeeld door kinderen van
Brakkenstein. Er wordt muziek gemaakt en daarna is er
een lampionenoptocht. Als afsluiting is er een gezellig
kampvuur. Iedereen is welkom, maar… wie van de
kinderen vanaf groep 3 vindt het leuk om mee te doen
met het toneelspel?

De repetitie hiervoor is op donderdag 11 november om
18.00 uur.
Geef uw kind op voor het toneelspel door te mailen naar
pjgeijsberts@gmail.com. Doe dit uiterlijk voor dinsdag 9
november. Geef hier s.v.p. ook aan als u als volwassene
kunt helpen bij de begeleiding van de kinderen én op
beide dagen aanwezig kunt zijn. Hierna ontvangt u van
mij antwoord.
Kinderen en volwassenen, kunnen ook alleen maar
komen kijken op vrijdag zonder zich op te geven.
Vergeet niet je lampion mee te nemen!
Repetitie: donderdag 11 november om 18.00 u – 19.00
u in de genoemde kerk

In het vorige wijkblad plaatsten we een foto van de tekst
die op de zijgevel van het restaurant van Aqua Viva staat.
We kregen goede inzendingen van Marijke, Gemma,
Marjolein, Ans en Marlies.
Deze keer is de taart voor Gemma!
Dank voor alle inzendingen en succes met de nieuwe
raadplaat!

Viering:
Waar: Kloosterkerk Brakkenstein, Heijendaalseweg 300
Wanneer: vrijdag 12 november
Tijd: 18.00 uur – 19.00 uur
Het afsluitende kampvuur wordt gehouden op het Aqua
Viva plein.
Kom allemaal naar de Kloosterkerk, dan wordt het heel
gezellig!
Pieter Geijsberts en Aloys van Velthoven
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Burendag 2021
op de Heyendaalseweg
Het is een dag waarop je gezellig
samenkomt en waarbij veel mensen
iets goeds doen voor elkaar en de
buurt.
“En dat doen we volgend jaar weer”…
was de reactie rond 17.30 uur, toen
we de burendag afsloten en gingen
opruimen…

Supergezellig was het! Een groot
succes!

Het ontmoetingsspel

Buuf Grietha opent Burendag
Halverwege de zomer kwam Buuf
Grietha met de vraag wie mee wilde
denken over het organiseren van
Burendag. Zes buren sloten zich
bij haar aan. Al gauw kwamen er
hele leuke ideeën. De taken waren
snel verdeeld : buren informeren en
uitnodigen - materialen bestellen bij

Plattegrond van Buuf Merel

Buuf Merel, met Jan en Vonny
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de landelijke organisatie - de catering
- het ontmoetingsspel – en last but
not least…….de quiz ”Wie woont
waar op de Heyendaalseweg?”: met
behulp van drie trefwoorden over
ieder huis, raden wie waar woont.
De plattegrond, gemaakt door Buuf
Merel, was een mooi hulpmiddel ;-).
Even voor de duidelijkheid: de
Heyendaalseweg is lang… We hebben
het hier over de huizen vanaf de kerk
tot de Lindanusstraat.
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Afspreek
Noud is nu vier jaar. Als ouders doen we maar wat, maar volgens mij gaat
het wel aardig. Hij luistert (vaak) naar ons, hij begrijpt wel aardig wat ons
plan met hem is en hij loopt er tevreden bij (maar dat kan ook door Paw
Patrol komen). We zetten de lijnen uit en hij gehoorzaamt. Toch is er één
plek waar de rollen omgedraaid zijn en waar we de controle over hem
volledig kwijt zijn: het schoolplein.
Als ik hem ophaal sta ik te wachten op het pleintje voor Roomsch Leven.
Ik heb de touwtjes van mijn leven volledig in handen. Niemand kan me
wat maken. Dan komt hij naar buiten, in de ene hand een tekening van een
krokodil met schoenen, met de andere hand vrolijk zwaaiend. Ik zie dat
hij naast een van zijn vriendjes loopt en ik weet inmiddels waar dat toe
leidt. “Keje, mag ik afspreek?”
Afspreek. Ieder kind in Brakkenstein wil afspreek. Niet afspreken, of een
afspraak, maar afspreek. Je kunt dan als ouder je kind verbeteren, maar
het heeft geen zin. Dat vocabulaire wordt door onze kinderen zes uur lang
op school gebezigd. Die twee minuten op het schoolplein waarop wij als
ouders de trein weer op de rails proberen te trekken zijn nutteloos. Dit is
hoe taal zich ontwikkelt. Kinderen verzinnen hun eigen regels en het praat
elkaar maar na. Daar kan geen taalwetenschap tegenop.
Maar goed, hij wil afspreek. Of ik nou wil of niet, ik kom dus nu in gesprek
met de ouder van zijn vriendje, Kind 1. Ik kan nu niet meer nonchalant
naar huis lopen. Ik weet niet of het mogelijk is om afspreek met Kind 1.
Sterker nog, ik weet niet of dit slechts een eenzijdig idee is van Noud of
een mondeling bindende afspraak tussen beiden. Ik zie de vader van Kind
Gelukkig, een soort van bevestiging dat er een plan is. Ik stel me voor aan
de vader van Kind 1 en laat op een overdreven kinderlijke toon, kijkend
echt leuk, maar Kind 1 moet naar de kapper.” Jammer.

Bijpraten, ontmoeten
Op Burendag doe je ook iets
goeds voor de buurt. Wij kozen
voor het versieren van de mooie,
grote, hoge eikenbomen van de
Heyendaalseweg, door de voet van de
boom te beplanten, de zogenaamde
boomspiegel. Het ziet er prachtig uit!
Het wonen aan de Heyendaalseweg is
nog leuker geworden!
Tekst: Lonneke Bisschop
Tekening: Merel van Gils

We praten nog even na of er verderop in de week een mogelijkheid is.
Nee, woensdag komt oma, donderdag voetbal, vrijdag gaan we op
familiebezoek. Noud is al weg. Hij had vijf minuten geleden al gehoord
dat Kind 1 niet kon afspreek en zonder enige last van een sociale etiquette
is hij opgeschoven naar het volgende vrijstaande kind, dat op het punt
staat het schoolplein te verlaten. Ik zie dat gebeuren in een ooghoek en
moet nu een keuze maken of ik de vader van Kind 1 afkap en naar Kind
2 ga of niet. Wat is me meer waard, het geluk van mijn kind, of mijn
reputatie in de wijk. Ik weet het niet. Op dat moment is mijn vrije wil
zowat verdwenen. Ik zal altijd verliezen dus ik doe maar wat. Kind 2 kan
ook niet afspreek. Noud is niet blij.
Ik ben blij als ik thuis ben. Dan beslis ík, niet hij, of we een koekje gaan
Kan ik even bijkomen van wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen
zeven minuten.
Keje Schaakxs

Ons Burendag logo voor volgend
jaar

Dos Olifant, 26 oktober 2021

eindelijk gaat liggen

van wakkere waanzin

tot de razende storm

huilen wolven in schaapskleren

In het verlaten veld

tot het ochtendgrauw

knort het Agnus Dei

haar aangelijnde varken

waart een blanke heks

Rondom de kerk

monotoon de dodenmars

tikken digitale harten

in vergeten zielen

krast het kille staal

In de lege fabriek

Dwaaltocht

Voor meer informatie zie www.svenhoekstra.nl

Sven Hoekstra volgde de zijn opleiding aan de Akademie voor Beeldende
Kunst, Arnhem 1963 – 1968. Hij exposeerde veelal in Nederland en
publiceerde een aantal uitgaven in samenwerking met de Nijmeegse
schrijver Thomas Verbogt.

De Nederlandse landschappen die door de moderne landbouw ontvolkt zijn,
krijgen in de schilderijen van Sven Hoekstra weer een rol voor fantasie en
beleving toegedicht.

Zijn surrealisme wordt gevoed door fantasie maar laat de wetten van de
zwaartekracht niet los. In vrijwel al zijn schilderijen wordt een horizon
geschilderd die het hemelse blauw verbindt met de aardse kleuren van de
akkers waar de geschilderde taferelen plaatsvinden.

De schilderijen van Sven Hoekstra (Nijmegen,1945) zijn gebaseerd op
herinneringen die hij in allerlei omgevingen opdoet. Het leven is soms even
surrealistisch als zijn schilderijen. Een muzikant die speelt in een landschap
of een dansend stel op een boerenerf: het hoeft niet uit de duim gezogen
te worden. De voorstellingen lijken puur op fantasie gebaseerd, en dat zijn
ze natuurlijk ook, maar de werkelijkheid zelf is al suggestief genoeg, lijkt
Sven Hoekstra te zeggen.

Sven Hoekstra

Deze rubriek komt tot stand in samenwerking
met Kunstmagazijn. Het kunstwerk Dwalende
Man [olieverfschilderij] op de pagina
hiernaast is van Sven Hoekstra en is te
leen of te koop bij Kunstmagazijn en wordt
samen met het gedicht Dwaaltocht van Dos
Olifant de komende periode in de etalage van
Kunstmagazijn tentoongesteld.
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Herdenking Cain-monument 1944 - 2021
Dinsdag 5 oktober had de
Tarcisiusschool alweer voor de 10e
keer haar ‘jaarlijkse herdenking’
bij het Cain-monument. Bij de
herdenking werd het verhaal door de
leerlingen verteld, een bloemboeket
gelegd en zelfgemaakte bloemen en
herdenkingstekens door leerlingen
geplaatst. Het monument van de
Nieuw Zeelandse piloot Ivan William
Cain werd in 2012 door onze school
geadopteerd. De school ging middags
ook naar het Jonkerbosch War
Cemetery om daar herdenkingstekens
en bloemen te plaatsen bij het Caingraf en het graf van Minchin, dat
1947 al geadopteerd was door de
St. Tarcisiusschool. Het was weer
een indrukwekkende dag, waarbij
even werd stil gestaan wat er 77 jaar
geleden is gebeurd.
Frans Peters namens de
Tarcisiusschool
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Jaarlijkse mestactie
Het is inmiddels traditie. Scouting Brakkenstein timmert
elk najaar aan de weg met de mestactie. Voor enkele euro’s
per kruiwagen brengen de nijvere padvinders koemest voor
ervan; ook bij het moestuincomplex aan de Driehuizerweg

vruchtbare mest te liggen en de moestuiniers brachten het
met kruiwagens naar de respectievelijke moestuintjes. Daar
zullen de sperziebonen en worteltjes weer goed op groeien,
volgend jaar!

Hard werken om de mest over de moestuintjes te verdelen!

Hulpdienst Nijmegen zoekt vrijwilligers
Denkt u er wel eens aan om
vrijwilliger te worden? De mensen in
deze wijk hebben u hard nodig. Het
gaat vooral om hulp aan ouderen die
dementerend zijn, administratieve
hulp nodig hebben of wandelhulp
kunnen gebruiken. We zoeken
zowel vrijwilligers met auto als

zonder auto. Elke vrijwilliger is
welkom, met name ook mannelijke
vrijwilligers die tijd hebben om
wekelijks iemand te bezoeken en
vrijwilligers worden ondersteund door
de Hulpdienst. De Hulpdienst is een
vrijwilligersorganisatie met meer dan

200 vrijwilligers die hulp bieden aan
stadsgenoten.
Zie voor meer informatie:
www.hulpdienstnijmegen.nl of bel om
u op te geven als vrijwilliger 0243228280 (op werkdagen tussen 9 en
12 uur)
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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
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Een groene kathedraal

In de ban van de ransuil

Dat in de afgelopen decennia de kerken over het algemeen meer en meer
minder bezocht werden, was in Brakkenstein geen reden om af te zien
van een nieuw te bouwen kerk aan de Heyendaalseweg, echter wel in een
Dat Brakkenstein twee bosuilnestkasten rijk is, wisten we al. Een van die
hoofd gezien dat de wijk al vele jaren een kathedraal rijk is. Wie zich via deHoutlaan
westwaarts
tot net voor
de St.Annastraat,
treft aldaar
de
wel
ik in de
afgelopenbegeeft
wintermaanden
regelmatig
bosuilen hoorde
roepen,
kathedraal,
statig
oprijzend
met
overdadig
groen,
een
driehoek,
en
wegen
ook nabij de kasten, heb ik geen broedgeval kunnen constateren van deze
die haar omsluiten.

Groen in
de wijk

De vierenveertig statige zuilen die
met gemak het dak dragen, bestaan uit
eenentwintig zomereiken, negentien
Amerikaanse eiken, een berk en drie
grove dennen. Met drie ingangen,
een oostelijke en twee westingangen,
bereik je het middenschip alwaar de
in organisch overlopende geplaveide
cirkels al direct een gevoel van
geborgenheid oproepen, nog eens
versterkt door de opgaande muurtjes
met zitgelegenheid.
Neem plaats, kijk om je heen, bezie
daarna het zwerk: welkom in de
groene kathedraal!
Want groen is het, door een variatie
aan heesters en bodembedekkende
soorten, waarbij opvalt dat klimop
(het heet toch klimop?) de overhand
heeft. Daartussen ook maagdenpalm
en salomonszegel. De opgaande
heesters, welke deels de beslotenheid
versterken, bestaan onder andere

Een koolmezenhuis
uit meidoorn, cotoneaster, taxus,
mahonia, aucuba en hulst. Het hart
van de kathedraal vraagt natuurlijk om
meer statige soorten als magnolia en
Japanse esdoorn.
Opvallend zijn drie jonge thuja’s
aan de zuidzijde, waarschijnlijk

Binnen in de kathedraal
geplant door een particuliere
aanbidder. Helaas is een niet vitale
catalpa geen lang leven meer
beschoren. De zomereiken aan de
westzijde gaan enigszins gebukt
onder de concurrentiekracht van
de Amerikaanse eiken daarnaast,
maar weigeren vooralsnog om te
capituleren. Gelukkig maar, want dat
zou het dak geen goed doen.

alwaar ontmoeten en verpozen een
aangenaam verblijf mogelijk maken
en groen IN de wijk weer met
hoofdletters wordt geschreven.
Laat die economen en planologen het
nut van een park maar berekenen, dan
gaan wij er vast plaatsnemen.
Tekst en foto’s: Freek Snel

Ook aan ornamenten geen gebrek
getuige de vier nestkasten aan de
westzijde bevestigd op de zuilen.
Afgelopen broedseizoen vond een
koolmeespaar het de moeite waard om
in de kathedraal hun jongen groot te
brengen (zie foto). Overigens wordt
de kathedraal het gehele jaar door
bezocht door een keur aan vogels als
zanglijster, zwartkop, vink, merel en
boomkruiper. De grote bonte specht is
wisselend succesvol aan de noordwest
zijde, de zelfgehakte nestholen zijn
blijvend te zien.
Maar ook deze kathedraal kent
al jaren weinig bezoekers, wat
echter niets te maken heeft met de
teruggelopen kerkgang, eerder met
de locatie: door drie tamelijk drukke
wegen omsloten aan de uiterste rand
van de wijk. Dit gehele ensemble zou
in het hart van Brakkenstein moeten
liggen, min of meer verkeersluw,

Zuilen geven vorm aan de groene
kathedraal
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Feest en activiteiten in de wijk
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Gefeliciteerd jarigen, jubilarissen, geslaagden, nieuwe wereldbewoners, jarige Hortus. En hoe gezellig was de
rommelmarkt! En bij de straatfeesten ter ere van burendag! En hulde aan hen die regelmatig rommel prikken in het
bos en in de wijk!
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Herinrichting van de Driehuizerweg

Maaibeheer in gemeente Nijmegen

Het riool in de Driehuizerweg
tussenzomers,
de d’Almarasweg
en de
Hete
heftige regenbuien
en
Buurmansweg is in slechte staat
lange droogte, we kennen het inmiden moet vervangen worden.
Omdat hierbij de hele weg wordt
wereld
te houden moeten
er zuinig
opengebroken,
pakt wegemeente
Nijmegen
herinrichting
de
op
zijn. Datdegeldt
ook voor devan
biodiweg gelijk
versiteit,
hetaan.
aantal levende wezens in
een omgeving.
We richten de weg anders in
Planten en beestjes zijn essentieel voor
We vervangen het riool vóór de
onze
gezondheid.
Maar op dit moment
woningen
van de d’Almarasweg
worden
dat
er
steeds
minder.
In Nijtot aan de Buurmansweg.
Hierbij
vervangen
wij we
ookons
de leidingen
megen
zetten
daarom innaar
voor
de huizen
huisaansluitingen).
Dit
behoud
én (de
versterking
van de biodiverdoen we
op bijvoorbeeld
gemeentegrond.
siteit.
Wealleen
doen dat
via het
Een stuk van het riool verleggen wij
maaibeheer.
naar het midden van de weg zodat dit
Doordat
wedebermen
stukjes
verder van
bomenen
en andere
boomwortels
gras
minder
maaien, krijgen planten en
af komt
te liggen.
dieren meer kans om te groeien. LangDe Driehuizerweg
is een 30en
km-weg,
zaam
vervangen bloemen
kruiden
de
huidige
breedte
van
de
weg
voldoet
het gras. Het groen wordt daardoor
niet aan de richtlijnen. Daarom wordt
sterker, bevat veel meer voeding voor
de weg versmald tot 5,2 meter, van
insecten
zich Het
sneller
na bijstoeprandentotherstelt
stoeprand.
asfalt
voorbeeld
droogte.en vervangen
wordt verwijderd
door rode
Op de
Ook
voor straatstenen.
ons heeft kruidenrijk
gras
kruising tussen
de Driehuizerweg
voordelen.
Zo zorgt
een grotere hoeen de Buurmansweg
wij een
veelheid
groen voor maken
meer verkoeling
verhoogd kruispunt. Dit verbetert de
in de zomer. Meer insecten zorgen
verkeerssituatie.
er voor dat meer bloemen bestoven
worden
en moestuinen
en fruitbomen
De parkeerplaatsen
die vorig
jaar zijn
aangelegd
de evenhebben.
zijde vanEndeeen
een
betere aan
opbrengst
weg blijven,
maar
worden verplaatst
gezond,
levend
ecosysteem
houdt de
naar
binnen.
De
weg
wordt
hierdoor
lucht, water en bodem gezond. Daar
smaller. Nu wordt er aan de oneven
kant op de weg geparkeerd. Daarom
maken we hier ook parkeervakken. De
We
spreiden
het nieuwe
maaibeheer
ruimte
die daardoor
ontstaat,
richten
we in als groenvakken,
de bomen
langzaam
uit over de stad.
In de eerste
krijgen zijn
hierdoor
meer ruimte
om te
wijken
we begonnen,
de rest
volgt
groeien.
De
groenvakken
zaaien
we
dit jaar en uiterlijk volgend voorjaar.
in met een natuurlijke grassoort. De
Omdat het nieuw is, kunnen er altijd
stoeptegels en de betonstenen uit
dingen
mis gaan. Minder
de parkeervakken
worden maaien
zo veel mag
echter
nooit
ten koste gaan van de vermogelijk
hergebruikt.
Archeologisch onderzoek
Tijdens de werkzaamheden vindt er
archeologisch onderzoek plaats. Op

basis van onderzoek in de omgeving
van de Driehuizerweg verwachten
we vooral sporen en vondsten uit de
Romeinse tijd en de nieuwe tijd te
vinden. Daarbij gaat het ten eerste
om sporen van een weg die in de
Romeinse tijd van het centrum van
Nijmegen via Mook naar Cuijk liep.
Net buiten de gemeentegrenzen, in
Heumensoord, zijn tussen de bomen
nog sporen van deze weg zichtbaar
in de vorm van bermsloten. Langs
Romeinse wegen werd ook gewoond
en begraven, hiervan kunnen
eveneens sporen en vondsten worden
door Franse troepen belegerd en is de
keersveiligheid.
Hebben wegevorderd
ergens een
buitenplaats Brakkenstein
als hoofdkwartier.
In het
riooltracé
stukje
over het hoofd
gezien
waardoor
zijn
dan
ook
resten
te
verwachten
van
een gevaarlijke situatie ontstaat? Laat
de Franse eenheden die hier waren
het ons weten via de Meld-en-Herstel
gestationeerd. Tijdens de Tweede
App,
dan doenlag
weNijmegen
er wat aan.in de
Wereldoorlog
frontlinie vanaf september 1944. In
de periode tussen september 1944
(Operatie Market Garden) en februari
1945 (Operatie Veritable) waren
veel soldaten en militair materieel

gelegerd in Brakkenstein, met name
ter plaatse van het klooster van
de Paters Sacramentijnen en het
klooster Berchmanianum van de
Paters Jezuïten, ten zuidwesten en
noordwesten van het riooltracé. De
kans is groot dat we ook hier sporen
Planning
De werkzaamheden worden
De werkzaamheden starten in week
43 (week van 25 oktober). De
aannemer plaatst de wegafzettingen,
het werkterrein wordt ingericht en
er wordt een start gemaakt met het
Ook
speelveldjes
en andere
opbreken
van een deel
van de veel
weg. geDirect aanwonenden
hebben
een vanbruikte
plekken blijven
we zoals
informatiebrief
ontvangen
metstuk
daarin
ouds
maaien. Maaien
we een
niet
de contactgegevens van de aannemer
meer, waar dat wel nodig zou zijn?
en projectleider van de gemeente.
Geef dat dan aan via nijmegen.nl/mijnwijkplan.
Meer informatie kunt u terugvinden
op de site van de gemeente:
www.nijmegen.nl/driehuizerweg
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Onderzoek behoefte
Wijkregisseurs
ontmoeten
en activiteiten
Renovatie
park Brakkenstein

Dit najaar voert bureau Onderzoek en Statistiek van de De gemeente Nijmegen heeft wijzigingen doorgevoerd
gemeente
eende
onderzoek
de behoefte
het garanderen
wijkgericht werken.
Vanaf
september
In het lateNijmegen
najaar gaat
gemeenteuit naar
brengen,
maar ook in
moet
Mensen die
meer1 willen
weten werken
over de
van inwoners aan ontmoeting en activiteiten in hun vertegenwoordigers van de inhoudelijke afdelingen
aan de slag met het herstel van park dat dit in de toekomst behouden blijft. plannen kunnen kijken op www.nijmewoonomgeving. Dit onderzoek vloeit voort uit het nieuwe samen in een gebiedstafel voor elk stadsdeel. Dit is
Brakkenstein.
de loop
der jaren is Daarom worden onder andere de bos- gen.nl/mijnwijkplan. Daar kunt u ook
beleid
‘RuimteInvoor
ontmoeting’.
het park enigszins verwilderd en heeft vakken aanpakt en wordt
de structuurvan uw
reactieHieronder
op de plannen
de leefbaarheid
de wijk.
leestachterlaten.
u hoe het in
In september
heeft de gemeenteraad
de de lanen hersteld.
Brakkenstein
geregeld is.
de
uitstraling 2020
van rijksmonument
ver- van
Er komt nieuw
uitgangspunten
voor
nieuwe
beleid,
loren.
Het is de vastgesteld
bedoeling dat
dedit
oude
straatmeubilair
(denk aan banken en Tekst: Willy Arends, senior coördinavoor uw wijktor projecten bij de gemeente
dat
de
basis
vormt
voor
het
transformeren
van
de
grandeur hersteld wordt.
prullenbakken)
en deGebiedstafel
poorten en hekElk stadsdeel heeft nu een gebiedstafel. Aan die
wijkaccommodaties en voor het gesprek dat de gemeente
ken worden vernieuwd. Ook komt er
Nijmegen
hierover met de stad aangaat. Enkele van de uitgangspunten gebiedstafel zitten drie vaste wijkregisseurs: één uit de
Er
is
een
plan
gemaakt
dat
niet
alleen
meer
kunst
in
het
park.
Foto:
Patricia
Verhelsten één van
sociale afdeling, één uit de fysieke afdeling
zijn:
het park in zijn oude staat gaat terugveiligheid. Plus een medewerker participatie die hen
ondersteunt. Deze drie regisseurs werken samen aan de
• De focus verschuift van exploitatie en beheer van
leefbaarheid in uw wijk. Zij zorgen dat ze geregeld contact
wijkaccommodaties naar aandacht en ruimte creëren voor
ontmoeting en (inwoners)initiatieven. Met andere woorden: hebben met de wijkbewoners en -instanties en met de
gemeentelijke projectleiders die een project in de wijk
de focus ligt niet langer op ‘onze stenen’ maar vooral op
uitvoeren.
het mogelijk maken én stimuleren van activiteiten.
• De inzet van accommodaties is gebaseerd op
beleidsdoelen en op de behoefte/vraag van het stadsdeel/de De gebiedstafel beheert de stadsdeelagenda waarin de
plannen voor het komende jaar staan.
wijk.
Vragenlijst gemeente over behoefte aan activiteiten
De gemeente wil graag meer weten over de behoefte bij
inwoners aan activiteiten in de wijken. Daarom hebben we
een vragenlijst opgesteld. Deze kunt u op uw PC, laptop of
tablet invullen door in de adresbalk van de internetbrowser
nijmegen.nl/ontmoeting in te tikken. Het invullen van de
vragenlijst duurt ongeveer tien minuten. De vragen gaan
over de volgende zaken:
• Hoe belangrijk is uw wijk voor uw contacten met andere
mensen?
• Hoe vaak neemt u deel aan activiteiten in uw wijk?
• Op welke plekken in uw wijk vinden die activiteiten
plaats?
• Mist u bepaalde activiteiten in uw wijk?
• Mist u bepaalde plekken in uw buurt, waar u andere
bewoners kunt ontmoeten en aan activiteiten mee kunt
doen?
• Gaat uw wel eens naar een wijkcentrum in (de buurt van)
uw wijk?
• Neemt u deel aan activiteiten met andere bewoners in
wijken die verder van uw huis liggen?
De uitkomsten van dit onderzoek wil de gemeente
gebruiken bij het stimuleren van activiteiten en ontmoeting
in de wijken. We hopen van harte dat u aan dit onderzoek
wilt meedoen! Meedoen kan tot eind van het jaar.
Tekst: Ad Manders, strategisch adviseur Onderzoek en
Statistiek gemeente Nijmegen

Brakkenstein hoort bij de gebiedstafel Nijmegen-Zuid.
Mail naar
wijkregisseurzuid@nijmegen.nl
of bel 14 024.
Bij Nijmegen-Zuid horen de wijken:
• Brakkenstein met o.a. de Kannuniken- en Dekenbuurt
• Grootstal
• Hatert met o.a. de Edelstenenbuurt
• Hatertse Hei
Het wijkteam voor Zuid wordt als volgt gemenst:
• Medewerker participatie: Roos Sebregts
• Regisseur fysiek (o.a. openbare ruimte): Jeannette Stevens
• Regisseur sociaal: Jessica Rijpstra
• Regisseur veiligheid: Aukje van Pelt
Als bewoner(s) of organisatie kunt u uw gebiedstafel
bijvoorbeeld benaderen als u hulp van de gemeente
nodig heeft voor het uitvoeren van een initiatief dat u op
nijmegen.mijnwijkplan.nl heeft geplaatst. Een afspraak met
een wijkregisseur maakt u via Roos Sebregts.
De gemeente hoopt dat er samen met de wijkregisseurs veel
mooie dingen voor de wijk gerealiseerd kunnen worden!
Tekst: Janne Hendrix, namens de stuurgroep Wijkgericht
Werken gemeente Nijmegen
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Markànt
Talenkursussen

Wijkblad Brakkenstein
Wijkblad
Brakkenstein

“FEESTJE? VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN”

Frans, Engels & Nederlands
Kursus van 16 lessen (24 uren)
Kursus van 10 dagen (30 uren)
Kursus van 1 week (28 uren)

Gesprekskursus Duits - Inburgeringskursus - Bijlessen

Tel: 06 - 30 36 53 68

WIJ ZIJN DE HELE ZOMER GEOPEND.
KOM GENIETEN OP ONS GEZELLIGE TERRAS!
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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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In memoriam Dré Kersten
het Brakkensteinse. Zijn hele leven woonde hij
kinderen Kersten nam Dré nam geen blad voor de
mond, hij was oprecht en rechtlijnig. Nieuwkomers
in de wijk werden door hem met de nodige scepsis
bekeken, want zij wisten in zijn ogen niks van
Brakkenstein.
Platte Knip
Het liefst discussieerde hij aan de bar van het clubhuis
van de voetbalclub Brakkenstein of in café de Muts
onder het genot van een jonge borrel. Brakkenstein lag
hem na aan het hart, wat bleek uit zijn betrokkenheid
bij het Brakkensteinse verenigingsleven. Naast zijn
lidmaatschap van de KWJ in zijn jonge jaren, was hij
maar lief 58 jaar lid van de lokale carnavalsvereniging
de Platte Knip. Hij hielp mee met de opbouw van
de zaal en het Prinsenpaleis. Ook vervulde hij er
tal van functies. Zo was hij Adjudant van de Prins,
Secretaris van de Prins, Adjudant van de Raad van
11, Opperschenker van de Raad van 11, lid van
de Prinsencommissie, bestuurslid, lid bouwploeg
Prinsenwagen. Prins werd hij echter nooit, die functie
was in zijn ogen weggelegd voor anderen. Voor zijn
verdiensten werd hij in juli, in aanwezigheid van
senatoren, buurtgenoten, huisgenoten en verpleging
van Aqua Viva, benoemd tot erelid van de c.v. de
Platte Knip. De ceremonie werd luister bijgezet door
Brakkensteins eigen de harmonie St. Tarcisius.
RKSV Brakkenstein
Ook bij de voetbalclub Brakkenstein was hij sinds zijn
jeugd kind aan huis. Wie aan de club kwam, kwam
aan hem. Hij ging naar alle wedstrijden uit en thuis
en steunde de club zonder dit aan de grote klok te
hangen. Het zesde elftal, waarvan hij de fanatiekste
(en enige!) supporter was, bezorgde hem twee weken
voor zijn overlijden een erelidmaatschap. Als het zesde
kampioen werd, hing André de medailles om, hij was
bij elke thuiswedstrijd langs de lijn aanwezig of zat
op de bank tussen de reserves. De spelers noemden
hem de burgemeester van Brakkenstein, omdat hij
‘zijn Brakkenstein’ altijd en overal zeer positief
vertegenwoordigde.
Interview
André Kersten zei in een interview uit 2018 in het
jubileumblad 100 jaar RKSV Brakkenstein over de ups
en downs van de voetbalclub: “Ja, ik herinner me nog
dat Rob Gesthuizen zijn been brak, dat zag er vreselijk
uit. Hij heeft toen volgens mij een jaar moeten liggen.
Of die keer dat de scheidsrechter door iemand belaagd
werd, dat was toen nog op de d’Almarasweg tegen

Trekvogels begin jaren zestig. Die man was helemaal
doorgedraaid, die had zich vreselijk geërgerd aan de
scheidsrechter. De politie heeft hem toen zelfs moeten
ontzetten. Maar verder kan ik me niks vervelends
herinneren, dit was en is nog steeds een nette degelijke
club”. Hij herinnerde zich voorts dat de club naast de
kerk aan de Heijendaalseweg speelde: “Dan ging ze
zich omkleden in de schuur bij Kuipers de melkboer.
Piet Adolfs deed dat nooit. Die kwam met zijn de
voetbalkleren aan naar de wedstrijd en ging zo ook
weer naar huis. Volgens mij ging hij er ook nog mee
naar bed”! Vrolijkheid en een borrel na de wedstrijd
waren tekenend voor André Kersten. Op 7 augustus jl.
kwam hij in Aqua Viva te overlijden.
Tino Adolfs (tekst en foto)
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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
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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
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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
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FYSIOTHERAPIE BRAKKENSTEIN

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

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

Onze deur staat open voor de juiste fysiotherapie voor iedereen!
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“we gaan elke dag
de natuur in”

www.mijnbrakkenstein.nl
- 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?
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
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Activiteiten in Brakkenstein
Maandag

13.15-14.30
14.00-16.00

Biljarten
Jeu de boules

Boszicht
Atletiekbaan

10.15-11.30
17.00-18.30
19.30-23.00
19.30
19.30-20.30

Mandela tekenen om de week
Aanschuiftafel
Tango/salsa
Recreatief hardlopen
Animal Flow (Faam Vitaal)

Wijkplaats BUUR
Wijkplaats BUUR
Roomsch Leven Achterzaal
Atletiekbaan (Nijmegen Atletiek)
ROC naast station centrum

Dinsdag

09.15-10.30
10.00-11.00
13.30-16.30
Vanaf 18.00
Vanaf 19.00
Vanaf 19.30
20.00-21.00
21.00-22.00
20.00-21.00

Recreatief hardlopen
Nordic walking en Sportief wandelen
Biljartclub BBBClubhuis
Repetitie harmonie St. Tarcisius
Biljartclub
Handwerkclub om de week
Gymnastiek dames
Gymnastiek dames
Cardio Power Training

Atletiekbaan (Nijmegen Atletiek)
Atletiekbaan (Nijmegen Atletiek)
RKSV Brakkenstein
Roomsch Leven
Café de Muts
Wijkplaats BUUR
Gymzaal Kan. Faberstraat
Gymzaal Kan. Faberstraat
Park Brakkenstein

Woensdag

09.30-11.30
09.15
10.00-12.00
11.30-16.30
13.30-16.30
19.00-20.00
20.00-21.00
19.00-23.00
Vanaf 19.00
19.00-20.00
20.00-21.00

Expressief-meditatief Dansen
Recreatief hardlopen
Wandelclub korte en lange afstand
Seniorentafeltennis (50 +)
Biljartclub BBBClubhuis
Gymnastiek dames
Gymnastiek dames
Repetitie drumfanfare Michael
Biljartclub
Nordic walking
Spinning (Faam Vitaal)3-11 tem 13-4

Roomsch Leven
Atletiekbaan (Nijmegen Atletiek)
Wijkplaats BUUR
Roomsch Leven
RKSV Brakkenstein
Gymzaal Kan. Faberstraat
Gymzaal Kan. Faberstraat
Roomsch Leven
Café de Muts
Atletiekbaan (Nijmegen Atletiek)
ROC naast station centrum

Donderdag

09.15
09.15-10.30
09.30-11.30
10.00-11.00
19.30-20.30
19.30-23.30

Tai Chi
Recreatief hardlopen
Senioren gymclub
Nordic walking en Sportief wandelen
Cardio Power Training (Faam Vitaal)
Repetitie Harmonie Hatert

Heumensoord
Atletiekbaan (Nijmegen Atletiek)
Roomsch Leven
Atletiekbaan (Nijmegen Atletiek)
Park Brakkenstein
Roomsch Leven

Vrijdag

09.15-10.15
13.30-17.00
19.30
21.00

Cardio Power Training (Faam Vitaal)
Bridgen
Spelactiviteiten Scouting
Dartclub de Mutsjes om de 14 dagen

Park Brakkenstein
Boszicht
D’Almarasweg
Café de Muts

Zaterdag

08.00-10-.30
08.00-10-.30
08.00-10-.30
09.30-11.00
10.00-11.00
14.00-16.00
14.00-16.00

Nordic walken
Hardlopen verschillende niveaus
Mountainbiken op 2 niveaus
Recreatief hardlopen
Nordic Walking
Spelactiviteiten Scouting
Zaterdagmiddagborrel

Atletiekbaan (HUF)
Atletiekbaan (HUF)
Atletiekbaan (HUF)
Atletiekbaan (Nijmegen Atletiek)
Atletiekbaan (Nijmegen Atletiek)
D’Almarasweg
Wijkplaats BUUR

Zondag

09.30-11.00
10.00.11.30
20.00-22.00

Nordic walking en Sportief wandelen
Recreatief hardlopen
Expressief meditatief dansen

Atletiekbaan (Nijmegen Atletiek)
Atletiekbaan (Nijmegen Atletiek)
Roomsch Leven

Op afspraak

Recreatief Tennissen

TV Brakkenstein

Boekenclub

Wijkplaats BUUR

Om de 6 weken
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FIETSENMAKER GROOTSTAL
webshop 10% kortinscode:

grootstal2021

gratis haal & breng service!

heidebloemstraat 61
Hatertseweg
469, 6533 SH Nijmegen
024-7633792
Fietsenmaker en fietsenwinkel Grootstal is verhuisd naar:

WWW.FIETSENMAKERGROOTSTAL.NL

Samen houden wij Park Brakkenstein schoon!

Jij helpt toch ook?
www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000
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Belangrijke telefoonnummers
• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: Bel met Veilig Thuis op 0800-2000
• Alarmnummer: 112
• Apotheek Wilhelmina Brakkenstein, Kanunnik Mijllinckstraat 5, (024) 3 553 062
• Apotheek: Zuider Apotheek Brakkenstein, Heyendaalseweg 288, (024) 2 082288
• Stichting Begraafplaats St. Barbara Brakkenstein: begraafplaats: 06-4576 2398; administratie: (024) 3551148
• Brandweer: (024) 3 297 599
• Breng Klantenservice: 0900 266 63 99; van ma t/m za van 8-19 uur
• Bureau Toezicht: 14 024
• BUUR - Wijkplaats & Eetcafé: (024) 663 4659
• Buurtsportcoach Brakkenstein: Anouk Janssen: 06-55 49 16 08
• Buurtzorg Nijmegen Brakkenstein, wijkverpleging: 06-12 14 91 36
• Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 3 657 657
• Dar Klantenservice: ook Grofvuilservice: (024) 371 60 00
• De Lindenberg: (024) 327 39 11
• Dierenambulance: (024) 355 02 22
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
• GGD: 088-1447144
• Huisartsenpost Nijmegen en omstreken: 0900 88 80
• Kindertelefoon: 0800 04 32
• KBO Wijkcomité Brakkenstein: is opgeheven; tijdelijk secretariaat KBO bellen: (024) 377 46 85
• Lux: 0900 589 46 36
• Medisch centrum Brakkenstein: (024) 355 23 39
• Meld & Herstel-app: als u niet digitaal uit de voeten kunt, bel dan 14 0 24
• Meld Misdaad Anoniem: 0800 – 7000
• Meldpunt Kindermishandeling: 0800 – 2000
• Milieupolitie: 14 024
• Politie: 0900 88 44 (via dit nummer zijn ook de nieuwe wijkagenten Marcel Rutten en Penny Wiss te bereiken)
• Radboudumc: (024) 361 11 11
• Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
• Sociaal Wijkteam Zuid: 088 00 11 300 Voor vragen en problemen rond ziekte en beperkingen, zelfstandig
wonen en voorzieningen, zo veel mogelijk oplossingen in de buurt
• Stadsschouwburg en Vereeniging: (024) 322 11 00
• Talis: Mazin Maasoom Taliscontactpersoon voor Brakkenstein, 06-50 696054
• STIP Zuid Info en advieslijn: (024) 350 20 00. Adres: Wijkcentrum De Schakel in Grootstal aan de
Archimedes- straat 9. Openingstijden: maandag 9.30-12.30, dinsdag 13.30 tot 16.30 en vrijdag 9.30 tot 12.30.
• Wijkraad Brakkenstein, voorzitter Hermine Groenendaal: 06-51991276;
postadres wijkraad: Parkzoom 19, 6525 PC
• Wijkwebsite www.mijnbrakkenstein.nl, kunt u niet op internet en hebt u vragen: 06-25356417
• Zonnebloem Brakkenstein: voor bezoek Marian Top: (024) 356 34 95,
voor inlichtingen Ankie Jansen: 06- 50283635
• ZZG-zorggroep: (024) 366 57 77 vraag om team Wijkverpleging Brakkenstein
• Gemeente Nijmegen is te bereiken via het algemene telefoonnummer: 14 024. De gemeente brengt het
wijkgericht volledig onder bij de inhoudelijke afdelingen (sociaal, fysiek en veiligheid). Wijkmanagement als
aparte afdeling houdt daarmee op te bestaan. Sinds 1 september werkt de gemeente voor de wijken met teams
die per stadsdeel actief zijn.

• Medewerker participatie is Roos Sebregts
• Wijk Regisseur Fysiek is Jeannette Stevens, tel 024-3293327 (ook doorschakeling naar mobiel)
• Wijk Regisseur Sociaal is Jessica Rijpstra
• Wijkregisseur Veiligheid is Aukje van Pelt
• U kunt ook mailen naar: wijkregisseurzuid@nijmegen.nl

