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Wijkblad Brakkenstein

Colofon

Genieten

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 blad wordt mogelijk gemaakt door
subsidie van de gemeente Nijmegen.

Ik geniet van deze mooie zomer en vooral van de variëteit in stukjes die in
dit vierde nummer zijn beland. En ik leer me rot. Ik leer over wat er speelt in
Brakkenstein. Ik leer over wat Brakkenstein voor
een wijk is. En wat een echte Brakkensteiner is. En
ik weet inmiddels drommels goed dat ik geen ‘echte’ Brakkensteiner ben. Ook al woon ik al dik 12
jaar in deze wijk. Maar wat is dan een echte Brakkensteiner? U leest er weer over in dit blad. Ik zal
dan geen echt Brakkensteiner zijn, ‘maar import’.
Toch geniet ik er zeer van te wonen in het dorp
Brakkenstein. U vast ook. Wilt u iets kwijt over uw ervaringen? Laat het ons
horen. In de colofon vindt u hoe u ons kunt bereiken.
Verder bevat dit nummer een uitknipbare activiteitenpagina. Veel plezier ermee!
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Onnie Diederen

OPROEP

Op zondag 10 september was ik op de rommelmarkt en daar ben ik mijn
gouden ketting met een klavertje vier eraan verloren. Dit sieraad was een
aandenken aan mijn ouders, die zijn beide overleden. Het kettinkje heb ik
gekregen toen ik 18 jaar werd. Ik word erg emotioneel als ik er aan denk.
Ik hoop dat iemand het gevonden heeft en het aan mij terug wilt geven.
(Ik zou u erg dankbaar zijn).
Cobie Orth-Jetten
0612453582
cobiejetten@gmail.com

Correcties
1. In ons vorige wijkblad werd de naam van de winnaar van het 10 over ROOD
TOERNOOI bij DE MUTS in mei jl. verkeerd gespeld. De winnaar was Wil
Hijmans, sinds kort met zijn vrouw Marie ook woonachtig in onze wijk.
2. In ons vorige wijkblad werd in het artikel “Vader vindt passie terug door zoon
en meer lopende onthullingen” vermeld “de moeder van Marco van Marwijk”. Voor alle duidelijkheid, ze heet Annie van Marwijk, eveneens woonachtig in Brakkenstein.
De redactie

Brakkebelletjes

Wilt u ook een keer een Brakkebelletje plaatsen, stuur het in naar ons
redactieadres: wijkblad.brakkenstein@gmail.com
Voorwaarden:
Alleen voor particulieren. Maximaal 30 woorden.
Te koop:
“Zonnestraal” een leuk kinderboekje met 6 korte verhalen. Geschikt voor kids vanaf 8 jaar.
Leuk verpakt.
Gratis in Brakkenstein bezorgd. Prijs: € 9,95. Voor informatie en bestelling: claassen07@
glazenkamp.net
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Ik woon in de Lentiusstraat

Onder het genot van een lekker kopje koffie en een ‘lik-koekje’ spreek ik
met mevrouw de Graaf. Mevrouw de Graaf woont in een van de woningen
die onderdeel van het gebouw zijn waar ook de Veste toe behoort. We maken
wat grapjes over en weer; het is hier gezellig! Maar, en dat zegt mevrouw de
Graaf heel duidelijk:
‘Ik woon niet in de Veste, ik woon in waar de bewoners van de Talis woninde Lentiusstraat. En wonen in de Len- gen aan mee kunnen doen.
tiusstraat is echt iets heel anders dan ‘Ja,‘ zegt mevrouw de Graaf, ‘dat
wonen in de Veste. De Veste is een klopt. Maar het wordt wel steeds minverpleeghuis, de Lentiusstraat bestaat der. Bezuinigingen, he?! Ik las in jullie
als onderdeel van het gebouw, maar blad het interview met Hanny van der
wij wonen in zelfstandige wooneenhe- Meer van Tandem. En daar wil ik wel
den. Ik vind het heel erg jammer dat op reageren. Ik ben nu 81 en ik moet
er geen verzorgingshuis meer bestaat,’ een hoop regelen en organiseren; mijn
aldus mevrouw de Graaf. ‘De mensen man is 11 jaar geleden overleden, mijn
die hier wonen worden namelijk steeds kinderen wonen allemaal ver weg. Ik
ouder en slechter. En het is niet zo dat heb een paar fijne vrienden in de buurt,
we zomaar hulp krijgen van het ver- heb 1 keer per week hulp en op de
pleeghuis; écht niet! Soms bekruipt me gang hier heb ik best prettige en leuke
het gevoel dat we eigenlijk niet bij de contacten. Maar ik mis ook wel wat.
wijk horen, omdat mensen denken dat En het zou goed zijn als de wijk daar
we zo ongeveer onderdeel zijn van de wat aan zou kunnen doen. Als ik drie
Veste!’ In een vorig nummer van ons dagen ziek ben, lig ik hier alleen ziek
wijkblad hebben we gesproken met te zijn. Als ik dan bijvoorbeeld urine
Diny Sterling, locatiehoofd van de weg moet brengen: aan wie kan ik dat
Veste. Zij vertelde toen dat er ook wel dan vragen? Niet aan de wijkverpleeghet een en ander georganiseerd werd kundige, die heb ik op bezoek gehad
en die zei: vraag dat maar aan een

vrijwilliger. Ja, ja, dat vond ik wel erg
makkelijk gezegd. Sterker nog: daar
schoot ik natuurlijk niks mee op. En zo
zijn er veel mensen die hier wonen die
graag gebruik zouden willen maken
van mensen die af en toe hand en span
diensten kunnen vervullen. Een keertje mee naar het ziekenhuis, een keertje mee naar de stad, dat soort dingen.
Ik moet als alleenstaande oudere best
veel regelen; het zou erg fijn zijn als er
soms wat hulp beschikbaar zou zijn.’
Mevrouw de Graaf, ik vind uw boodschap luid en duidelijk. Ik heb eerlijk
gezegd niet gelijk de oplossing, maar
uw vraag is helder. Ik zal Hanny van de
Meer vragen wat er kan gebeuren. Wat
vindt u trouwens van het Wijkblad?
‘Ik vind het erg leuk en mooi, ik lees
het met plezier! ‘
Dank u wel mevrouw de Graaf. Ik vond
het leuk om een keertje bij u binnen te
mogen kijken, en u te spreken. Ik ben
benieuwd of lezers en mensen uit de
wijk gaan reageren op uw verhaal!
Onnie Diederen
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Nieuws van de wijkwebsite

Mijnbrakkenstein.nl komt eraan

Sjoerd Sikking

Hoe staat het met de wijkwebsite
mijnnijmegenzuid.nl?
In het vorige nummer heeft de werkgroep een korte instructie gegeven
over de wijkwebsite en de plannen van
de werkgroep om Brakkenstein beter

naar voren te laten komen. Inmiddels
is er goed nieuws. De gemeente heeft
niet alleen de subsidieaanvraag en het
plan van aanpak goedgekeurd maar
zelfs nog meer: goedkeuring gegeven
om een nieuwe website op te zetten.

Brakkenstein krijgt een eigen digitaal
dorpsplein en het gaat mijnbrakkenstein.nl heten. Hiermee zal de herkenbaarheid en het gebruikersgemak voor
de bewoners, de organisaties en de ondernemers toenemen.
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Wanneer gaat mijnbrakkenstein.nl
in de lucht?
De website is afgelopen maand door
‘mijnbuurtje’ aangemaakt, maar voordat u het kunt bezoeken, moet de werkgroep nog flink aan de slag. De nieuwe
website moet worden ingericht achter
de schermen en de werkgroep verwacht in de loop van het najaar te kunnen starten.
Wat gaat er met de bestaande website voor de vier wijken gebeuren?
Mijnnijmegenzuid.nl blijft bestaan en
de werkgroep moet er van de gemeente voor zorgen dat de beide sites goed
naar elkaar verwijzen.
Wat staat er in het plan van aanpak
van de werkgroep?
De werkgroep zal het plan van aanpak
plaatsen na publicatie van dit wijkblad op mijnnijmegenzuid.nl. Een paar
punten uit het plan van aanpak:
• De werkgroep komt maandelijks
bij elkaar om de actiepunten uit te
werken
• Toename aantal ingeschreven bewoners van 30 naar 200

•

5

5 ingeschreven winkeliers en 5 ingeschreven ZZP’ers
Nauwe samenwerking met BUUR
onder meer door aankondiging van
activiteiten en het zichtbaar maken
van vraag en aanbod van hulp met
name voor de mensen die niet online zijn
Nauwe samenwerking van de
werkgroep met wijkblad door parallelle verdiepende rubrieken, bv
aanvullend fotomateriaal
Feestelijke start van de nieuwe site
Zorgen voor promotie van de site
zowel online als offline
Nauwe samenwerking met wijkraad van Brakkenstein onder meer
door aankondigen van vergaderingen en plaatsen van de notulen
Zorgen voor een up to date agenda
van Brakkensteinse activiteiten

gier en Henk zullen het beheer op zich
nemen. Hannie van der Meer zal de sociale organisaties benaderen en Henk
zal contact leggen met de scholen in
Brakkenstein. De werkgroepleden zullen zelf actief online worden, dit wil
zeggen, berichten plaatsen op het platform. Vanzelfsprekend zal het pas echt
een succes worden als het platform
gebruikt gaat worden door heel veel
wijkbewoners van Brakkenstein!

Is al bekend wie wat gaat doen?
De werkgroep heeft inmiddels drie keer
de hoofden bij elkaar gestoken en de
taken verdeeld. Annelies de Wildt zal
voor de foto’s gaan zorgen, Ron Reefman zal de belangen van de ondernemers en de ZZP’ers behartigen en Ro-

Wilt u meedoen, hebt u vragen of opmerkingen of suggesties, graag sturen
naar de werkgroep via
henksikking@hotmail.com

•

•

•
•
•

•

Hebben jullie nog wensen?
“Ja, we hebben nog twee wensen. Ten
eerste zoeken we nog een jong mens
die aan de werkgroep wil meedoen en
die de verbinding kan leggen met de
jeugd in de wijk. En ten tweede hopen
we dat de mensen uit de Brakkenstein
straks goed gebruik kunnen maken van
de buurtsite.”

Bedrijvigheid in Brakkenstein
Jacobs, het bonte vervolg

Ik wens hem succes en geef aan over een
poosje weer eens te komen kijken.

Helaas, mijn betrouwbare bron bleek uiteindelijk minder betrouwbaar dan gedacht.
Jacobs lijkt definitief verloren voor de winkelbranche van Brakkenstein, er komen
definitief geen winkelunits. Begin september liep ik eens achterom en trof daar
de nieuwe eigenaar, Ed van Dieten. “Da’s
toevallig, zo vaak ben ik er niet hoor, ik
kom net even kijken. Het schiet aardig op,
maar we zijn dan ook al een maand of twee
bezig met puinruimen”. Op mijn vraag of
er nou wel of geen winkelunits komen:
“Nee, ik heb wel even de vestiging van een
groentewinkel overwogen, maar dat wordt
het toch niet, met zo’n Aldi in de buurt en
weer twee winkeltjes aan de overkant die
dicht zijn gegaan. Het worden als het goed
is twintig wooneenheden, compleet met
alles erop en eraan, keukentje, douche. Ze
krijgen ook elk een eigen huisnummer. Bo-

Ter informatie over deze procedure bij
de Hoge Raad een citaat van de directeur
van Bont voor Dieren Nicole van Gemert:
“Nadat de Staat het Hoger Beroep over
het nertsenfokverbod heeft gewonnen zijn
de nertsenfokkers in Cassatie gegaan. Die
uitspraak wordt eind dit jaar verwacht. De
nertsenfokkers hebben ook aangekondigd
naar het Europese Hof te stappen als ze
(weer) geen gelijk krijgen. Als de staatssecretaris dat ook nog afwacht kan de sector
ongestoord blijven uitbreiden gedurende
de overgangsperiode.”

ven is alles al klaar voor bewoning en wat
de benedenverdieping betreft is het wachten op goedkeuring van de gemeente. Er
moet een wijziging volgen van de bestemming, het moet een woonbestemming krijgen. Er is ook een bezwaar ingediend door
een omwonende. Afwachten dus. Beneden
komt er een lichtstraat met een doorgang
van 5 meter breed. Wat we met de kelder
doen weten we nog niet, wellicht gaan we
die verhuren voor de opslag van goederen.
Ik ben afkomstig uit Beugen bij Rijkevoort, gemeente Boxmeer. We hebben daar
een nertsenfokkerij, maar omdat dat in Nederland verboden wordt zoeken we andere
bezigheden. In Nederland wordt het verboden en in de landen om ons geen mogen
ze gewoon doorgaan. Er loopt nog wel een
procedure bij de Hoge Raad, maar daarvan
verwachten we eerlijk gezegd niet veel.”

(wordt vervolgd)
Tino Adolfs
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www.bloembinderij-heijendael.nl

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

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

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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Bedrijvigheid in Brakkenstein

Kapper
Claudia

In Brakkenstein is een aantal personen actief als ondernemer. Er zijn
geen grote bedrijven. Ook aan onze
ondernemers willen wij graag aandacht besteden. Hun een ”podium”
bieden. Hen zichzelf laten presenteren. Ze laten vertellen wat ze doen,
en waarom, wat hen drijft. Hoe ze
tegen Brakkenstein aankijken. In
deze aflevering: kapsalon ”Schaar
& Haar”. In de modern ingerichte
zaak een gesprek met eigenares
Claudia Toonen.

forensen uit Malden- weten ”Schaar
& Haar” te vinden. Claudia heeft een
goed en persoonlijk contact met haar
klanten en dat vindt ze belangrijk: een
klant is voor haar méér dan ”alleen
maar een klant”.
De ontwikkelingen van de laatste
tijd
De Heyendaalseweg is een leuke winkelstraat. Wel is het jammer dat er de
laatste tijd een aantal winkels is verdwenen. Van de andere kant is het
gunstig dat er in die panden weer activiteiten gepland zijn. Waar Attent /
Pijfers zat komt mogelijk een kinderdagverblijf; het pand van Jacobs wordt
nu verbouwd, maar onduidelijk is wat

genheid kunnen beschikken. Betaald
parkeren moet je in ieder geval nooit
invoeren: dat kost alleen maar klanten.
Een echte verbetering zou het zijn als
er weer een pinautomaat in de wijk zou
komen.
Claudia merkt dat er de laatste jaren
meer (jongere) gezinnen in Brakkenstein zijn komen wonen. Die hebben
zo hun eigen wensen en daar speelt ze
op in. Ze wil met haar zaak een ”totaalplaatje” bieden: zo kun je bij ”Schaar
& Haar” binnenkort ook terecht voor
wimper-extensions. Nieuwe ontwikkelingen moet je bijhouden, zeker in het
kappersvak. Bijscholen en cursussen
volgen zijn daarom belangrijk en dat
doet ze dan ook regelmatig.

Claudia runt haar zaak inmiddels 3½
jaar op deze locatie aan de Heyendaalseweg, ze heeft één medewerker in
dienst. Hiervóór heeft ze in NijmegenOost als kapster 8 jaar in loondienst
gewerkt, waarvan 3 jaar als bedrijfsleidster. Met die ruime ervaring wilde
ze voor zichzelf beginnen.
Waarom is de keus gevallen op
Brakkenstein?
Vooral de sfeer spreekt haar aan. Deze
wijk heeft toch wel een wat dorps karakter en mede daardoor is de sfeer
hier gemoedelijk. Dat laatste geldt ook
voor Nijmegen-Oost, maar daar zaten
al veel kapsalons, dus de concurrentie
daar is een stuk groter dan in Brakkenstein.
Waar komen de klanten vandaan?
Zo’n 70 % is afkomstig uit onze wijk
zelf. Een deel komt uit Nijmegen-Oost:
vroegere klanten die haar trouw zijn
gebleven. Daarnaast is de aanwezigheid van de universiteit een pluspunt
en ook passanten -zoals bijvoorbeeld

er in komt: zakelijke activiteiten of
niet? Hopelijk wel, want dat is alleen
maar goed voor de levendigheid van
de buurt.
Wat het parkeren in deze straat betreft:
het blijft druk. Gelukkig heeft ze wat
eigen parkeerruimte, waar ook klanten
gebruik van kunnen maken. Mogelijk
is een blauwe parkeerzone aan één
kant van de straat een oplossing, maar
van de andere kant moeten ook de bewoners over voldoende parkeergele-

Claudia persoonlijk
Claudia is 29 lentes jong, woont in
Holtgesbroek (Lindenholt), is getrouwd en heeft geen kinderen. Maar
die zitten wel ”in de planning”!
Claudia, bedankt voor het gesprek en
veel succes!
Ron Reefman
Fotografie: Marieke van Halen

Wigo Worsseling (Puiflijk 1967)
noemt zichzelf Urban Explorer
(ofwel Urbex-fotograaf). Deze
vrij moderne stroming in de fotografie “verkent en onderzoekt
bebouwing”. Denk hierbij aan
leegstaande oude panden, stoffige
kastelen en afgedankte industriële complexen, waarbij meteen
begrippen als verval en vergankelijkheid om de hoek komen kijken. Sinds hij in de jaren ‘80 met
het fotograferen begon, ging zijn
liefde al snel uit naar oude gebouwen. Na de intreding van de digitale fotografie kon hij zijn eigen
stijl verder ontwikkelen. In 2008
besloot hij alsnog een vakopleiding fotografie te gaan volgen
aan de Fotovakschool te Boxtel
en begon hij al snel zijn aangeleerde vaardigheden in praktijk
te brengen. Het is nog steeds zijn
hobby naast een vaste baan bij een
zorgverzekeraar, al moet hij toegeven dat zijn naamsbekendheid
en succes de laatste jaren wel een
enorme vlucht hebben genomen.
Over zijn toegepaste techniek
doet hij niet geheimzinnig: “ Door
het werken met HDR techniek en
bewerkingsmogelijkheden
kan
ik de opvallende scherpte van de
foto’s bereiken. Ik maak vanuit

Wigo Worsseling op
jacht naar vergane
glorie

S
T

U
N

dezelfde positie altijd zes foto’s,
maar telkens met een andere belichtingstijd, waardoor er steeds
weer andere plekken op de foto
scherp in beeld komen. Wanneer
ik die vervolgens over elkaar heen
schuif, krijg je de totale scherpte”.
In 2015 verscheen van hem Exploring Urban Secrets met als subtitel
“Abandoned and forgotten” en in
november verschijnt “Vergane glorie in België en Nederland” met als
subtitel Exploring Urban Secrets.
Het eerste boek is verkrijgbaar bij
het Kunstmagazijn, evenals meerdere werken van hem.
Verder is een bezoek aan zijn website zeer de moeite waard:
www.urbansecrets.nl

Deze rubriek komt tot stand in samenwerking met
Kunstmagazijn.

Oculus Tower in Italië)

(bij Wigo Worsseling / De suikerbietenverwerkingsfabriek

Dos Olifant, 16 september 2016

het stof berustend dikke lagen

laat de tijd maar wat vertragen

van ketenen en last bevrijd

ik bedaar ik heb de tijd

krassend in verweerde lagen

de stalen tijd snoeiend en snijdend

beelden vastgeklonken in gedachten

stemmen ongehoord gezichten ongekend

verloren hangend aan de galgen

roestig ijzer kil berustend

terug naar verlaten werksporen

worstel ik me weer omhoog uit de leeuwenkuil van de arena

waan me in de naar binnen gekeerde toren van Babel

vlieg ik tegen de steile wand op de kermis

draai ik omlaag in een verlaten parkeergarage

onderweg voel ik me gevangen in de Koepel

slingert mij plots neerwaarts richting sinkhole

steekt een verwarrende dwarrelwind op

in de bochten uitgesleten nu verdwenen haast vergeten

opstijgende benzinedampen vormen een warme stinkende mist

rondploffend grote motoren met voorop imposante leren pakken

met mijn vader aan de betonnen wielerbaan van de Goffert

Daar sta ik weer eind jaren vijftig

Echo’s
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Wigo Worsseling; De suikerbietenverwerkingsfabriek Oculus Tower
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gedurfd, lekker, gezellig, gevarieerd, vers...

gewoon goed!

VURRUKKULLUK

U bent welkom om gezellig te dineren en te borrelen met
familie en/of vrienden in een gemoedelijke en sfeervolle ambiance.
Kijk voor een impressie op onze site.

Tot ziens, Frank en Sandra Wolf
Reserveren via 024-3882434
of www.vurrukkulluk.nl
Heyendaalseweg 243 - Nijmegen (Brakkenstein)

Strik wint de titel:
Beste Speculaasbakker
van Gelderland !!

Ziekerstraat 124 Nijmegen | 024 3229185
Heyendaalseweg 217 Nijmegen | 024 3500570
Winkelcentrum Dukenburg Nijmegen | 024 3440194
Maasburg 3, 5431 BR Cuijk | 0485 311056
Markt 1a, 6602 AM Wijchen | 024 6757995

www.strik-patisserie.nl
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Waar komt de naam vandaan?
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Houtlaan

Sint Annastraat

g
Driehuizerwe

Op 18 augustus beginnen we (RR+HS) aan dit artikel over de Lindanusstraat. Deze eerste bijeenkomst is bij Ron Reefman in de Lindanusstraat
nummer 20. Ron woont hier sinds 2012 en naar tevredenheid. Eerder woonde hij in Jeruzalem in Heseveld, een drukkere buurt. Ron heeft een keer
gezien dat op nummer 2 een gevelsteen zit, ter herinnering aan de bouw van
deze buurt. We bespreken enkele kandidaten voor een interview, we kiezen
voor Gerard Janssen Lok, die vroeger op nummer 2 woonde, en voor echtpaar Thijssen, dat al lang in de straat woont op nummer 17.

mijn straat
Heyendaalseweg

Lindanusstraat

11

Heemraads

traat

sweg

Scheiding

(Uit: Straatnamenlijst van Rob Essers)

Wilhelmus Lindanus (Willem Damasz. van der Lindt) (Dordrecht 1525 – Gent 2 november 1588), bisschop en inquisiteur, eerste
bisschop van Roermond (1562-1588); zie www.biografischportaal.nl
“Lindanus (...) beijverde zich in hoge mate voor de opbloei van het geestelijk leven in Nijmegen, vooral in de jaren 1585-1591. Hij
was voorvechter der belangen van het Kapittel van St. Steven.” (De Gelderlander, 21 juni 1952)
“Guilielmus Lindanus, zoon van Damasus heer van Lind, dat in de St. Elisabethsnacht [Sint-Elisabethsvloed op of omstreeks 19
november 1404 / RE] verzwolgen is, werd in 1525 te Dordrecht geboren.
Lindanus ontving 4 april 1562 te Brussel de bisschoppelijke wijding van Granvelle, kardinaal-bisschop van Mechelen. Uitmuntend
kanselredenaar, stelde orde op kerkelijke zaken en zorgde vooral voor de oprichting van scholen. In 1586 vertrok hij naar Nijmegen, in welke stad meer parochiekerken werden gesticht, omdat de kerk van de H. Stephanus alléén niet voldoende was. Hij stierf
2 november 1588.” (Hendriks 1987)

Wat zien we als we de straat inlopen?
We beginnen aan de Driehuizerweg,
aan de rechterkant zien we vier blokken huizen en drie zijstraten: de Derick
Huessenstraat, de Albertus Magnusstraat en de Ryswickstraat. De straat
eindigt bij de Heyendaalseweg.
Teruglopend zien we dan vijf blokken
huizen, per blok ongeveer 1,5 meter
verspringend met tussen nummers 41
en 43 een pad dat uitkomt op de Scheidingsweg. Men noemt dit het ‘schoolpad’: een oud weggetje van dit stuk
van de wijk naar de Brakkensteinse
scholen. Na ongeveer 20 meter op het
pad zien we rechts een vrij grote speeltuin (circa 30 bij 10 meter, zie foto).
De Lindanusstraat is een leuke straat
om te zien, voorzien van rode klinkers,
met veel groen. De parkeerplaatsen
zijn afgebakend door witte klinkers.
Interview Gerard Janssen Lok.
Gerard heeft op de Lindanusstraat 2
gewoond. De 1e steen in de straat is
gelegd in 1952 door burgemeester
Hustinx, (zie archieffoto). Gerard bevestigt dat aan de zijkant van de woning een gevelsteen is aangebracht.
Vader Antoon was tuinier, hij is ge-

boren in Malden. Antoon Janssen Lok
heeft nog met zijn vader een tijd in het
‘schelpenhuisje’ op landgoed Brakkenstein gewoond. Moeder Anna Janssen
kwam uit het Betuwse Haalderen en ze
trouwden in 1935. De Janssen Lok ‘s
waren de eerste bewoners.
De gezinnen waren toen groter dan
nu, van 6 tot 8 kinderen keken ze niet
op. De familie Janssen is in 1953 met
paard en wagen uit de Buurmansweg
verhuisd, vader, moeder en 13 kinderen. ‘Een groot gezin hadden we inderdaad. In de Lindanusstraat zijn nog
José en Vera geboren, dus uiteindelijk
woonden we daar met 15 kinderen, 5
jongens en 10 meisjes’. Ze kregen 1,5
huis: de bovenverdieping van nummer
4 was er bijgetrokken. Dat betekende
drie extra slaapkamers en een doucheplek: een granieten bak die door vader
tot een douche was gemaakt. De ouders sliepen beneden en de baby ook.
In 1953 was Gerard 4 jaar, hij trok veel
op met zijn broers Jozef en Anton, ze
sliepen met drie in een 2-persoonsbed.
In de winter was het steenkoud boven
met ijsbloemen op de ruiten, want boven was geen verwarming.

Kregen jullie daar nooit commentaar op?
Gerard: mijn moeder kreeg in het ziekenhuis (ze heeft verschillende tweelingen gekregen) wel kritiek als ‘Ik
snap niet dat je dat laat gebeuren’. Dit
vond ze vreselijk. We waren allemaal
even welkom. Ik vroeg Gerard hoe het
ging met opvoeden. Dat ging vanzelf,
de oudsten hielpen de jongsten. Toen
we verkering kregen zaten we soms
met dertig aan tafel: de grote uitschuiftafel en dan de salontafel op poten en
een door vader gemaakte tussenconstructie van houten staanders.
Hadden jullie een ezelsbruggetje om al
de namen te onthouden?
Gerard: nee, hadden we echt niet nodig, we maakten er altijd een wedstrijdje van wie al de namen zo snel
mogelijk kon opnoemen. We heten van
oud naar jong: Jan, Annie, Willie, Lies,
Gerda, Ria, Tonny, Wim, Thea, Jozef,
Gerard, Trees, Antoon, José en Vera.
Waar speelden jullie?
Veel in het bos, aan de overkant van de
Scheidingsweg: hutten bouwen, kleine
vuurtjes stoken, bomen klimmen; daar
waren grote dennen, we kwamen soms
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onder de hars naar huis. En ‘rondschuumen’ in de buurt: bijvoorbeeld
kijken naar het tot ontploffing brengen
van handgranaten vanachter een muur
op de grote zandvlakte. We zeiden
trouwens altijd dat we bij Schuurs gingen spelen, want we mochten niet naar
het bos.
Deden jullie ook wie het hoogst kon
klimmen?
Ja. Kattenkwaad uithalen zoals belletje trekken deden we ook. We hebben weleens met carbidbussen deksels
in de richting van de Driehuizerweg
geschoten. Dan duurde het niet lang
of ’Loetje’ van de Wetering, de politieagent die aan de Heyendaalseweg
tegenover de Buurmansweg woonde,
kwam tevoorschijn.
Gerard heeft tot zijn trouwen met veel
plezier in dit huis gewoond.
Nu woont Johan de Jong en zijn gezin
op Lindanusstraat 2; de situatie van de
doorgetrokken bovenwoning bestaat
nog steeds. Voor de gevelsteen staat nu
een insectenhotel, dus …… nog steeds
grote huishoudens! (Zie foto).
Interview met echtpaar Thijssen
Op een middag in augustus zitten wij
bij Geer en Thea aan tafel te praten
over het leven en wonen in de Lindanusstraat.
Geer is geboren in Hatert en woont al
vanaf zijn eerste jaar in Brakkenstein,
eerst in de Gerardsweg en sinds 47 jaar
in de Lindanusstraat. Hij verhuisde in
1964 met zijn moeder en zijn broers
Theo en Cees en zus Riet naar nummer
17. Later, toen zijn moeder overleed,
kon hij er blijven wonen. Hij trouwde
met Thea uit Hatert en ze kregen twee
kinderen: Ronald en Nicole. Geer
werkte als metselaar en werkte later
in de bakkerij van Kouwenberg op de
Vossendijk (‘De Lekkerbakker’). Geer
heeft bij Orientalis nog aan een boog
gemetseld.
Wat zijn jullie hobby’s?
Geer is bijna 79 en leidt nog een actief
leven: rijdt sinds zijn pensioen enkele
dagen per week bestellingen voor een
tandtechnisch centrum (wel een kilo-
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meter of 1600 per week), is daarnaast
vrijwilliger in het clubhuis aan de
Heemraadstraat en hij staat daar dan
achter de bar van voetbalvereniging
Brakkenstein. Ook zit hij bij de biljartvereniging en hij bezoekt de wedstrijden van zijn kleinkinderen. Kay en
Indy voetballen bij Orion. Lieke tennist bij Rapiditas. ‘Ik ben geen thuiszitter’. Thea is ook volop actief: oppassen, koken, huishouden en de tuin.
Wat was er vroeger?
Geer vertelt dat er vroeger drie boerderijen stonden met weilanden eromheen. De Lindanusstraat was de eerste

straat in Brakkenstein die na de oorlog
werd gebouwd. Er woonden vooral arbeidersgezinnen. Veel Brakkensteiners
konden nu eindelijk een eigen woning
krijgen in hun eigen wijk. Nu wonen
er veel huishoudens zonder kinderen.
We kijken samen naar het kaartje van
Brakkenstein rond 1900 in ‘Brakkenstein in oude ansichten’ en naar de archieffoto van de eerstesteenlegging op
nummer 2. Dit was voor Geer en Thea
onbekend.
Wat is het fijnste van deze straat?
Thea vindt haar tuin op het zuiden zo
mooi. ‘Ik wil hier nooit meer weg’.
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Geer: ‘Ik blijf er wonen tot ik erbij
neerval. Het is een fijne, rustige buurt.
We hebben een eigen achterom en
we hebben in het huis van alles zelf
gedaan: een houten vloer op de vlieringbalken gelegd bijvoorbeeld en de
keuken aangepast naar eigen wensen.
Talis als verhuurder doet het goed, vinden ze. De huizen zitten goed in de
verf en huurders kunnen zelf de kleur
van de voordeur kiezen. Een jaar of 15
geleden is dubbel glas aangebracht.
Thea vertelt fijne buren te hebben en ze
zorgen bij vakanties ook voor elkaars
planten.
Wat is het lelijkste in de straat?
Een jaar of tien geleden kreeg Thea
van mensen weleens te horen dat de
straat wat verpauperde, te zien aan de
voortuintjes, maar sinds 2012 hoort ze
dat niet meer, want de gemeente heeft
nieuwe riolering aangelegd en gelijk
de straat en de trottoirs en de parkeervakken aangepakt waardoor het er nu
voorbeeldig uitziet.

Wordt er weleens iets in de straat georganiseerd, een straatfeest of zo?
Twee bewoonsters hebben een paar
jaar geleden een uitje naar Orientalis
georganiseerd, maar hiervoor was toen
weinig animo. We vroegen aan Geer
of hij aan een straatbarbecue mee zou
willen doen, ‘nou niet in de organisatie, maar wel praktisch bezig zijn aan
de BBQ’.
We zitten lekker aan de koffie, koekjes en snoepjes en we informeren wie
van beiden ‘van de keuken’ is. Eigenlijk Thea, maar de taken zijn goed
verdeeld. Thea verzorgt de dagelijkse
maaltijd. Voordat ze kinderen kreeg
heeft ze gewerkt als medewerkster in
de keuken van het Radboudziekenhuis
tot 1971. Hoofd in de keuken was zuster Cornelia van de’ Zusters onder de
Bogen’, die in een huis aan de Driehuizerweg/hoek Lindanusstraat woonden.
Thea heeft nog steeds contacten met
een aantal oud-collega’s. Geer heeft
zijn eigen specialiteiten: de tomatenen kippensoep zijn vermaard. Het lukt

ons niet Geer het recept te ontfutselen. Hij blijkt nog meer in zijn mars
te hebben: zo braadt hij overheerlijke
gehaktballen. Nog beroemder is zijn
tosti gehakt, zorgvuldig afgemeten en
altijd vers! Het duurt niet lang of Ron
en ik zitten achter een bordje met die
specialiteit, die de kleinkinderen de
‘Opa Geer Tosti’ noemen. Ook dit recept blijft helaas geheim. Geer denkt
het later aan zijn kleinzoon te geven,
want die heeft interesse! Ze smaken uit
de kunst en daarbij hoort, volgens Geer
en Thea natuurlijk een heerlijk koel
biertje, dat we ons goed laten smaken.
Thea zegt humoristisch, ‘Zo nu hoeven
jullie niet meer te koken’.
Ron Reefman en Henk Sikking,
Foto’s Archief Nijmegen en Marieke
van Halen
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Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen
Vakkundig advies - Uitstekende service
Betaalbare prijzen - Eigen montagedienst
Alles in 1 hand

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

St. Jacobslaan 90 Nijmegen
Tel. (024) 3552220
www.peterskeukens.nl

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl

Start het nieuwe jaar sportief!
Taekwondo en Hanmudo
lessen voor alle leeftijden.
Ontdek deze dynamische sporten
bij TSV YooSin!
Kijk voor informatie over Yoo Sin
en actuele trainingsroosters op:

yoosin.nl

Je bent altijd welkom
om eens vrijblijvend
mee te trainen!

Heidebloemstraat 201
6533 SP NIJMEGEN

info@yoosin.nl
www.yoosin.nl
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Het kan verkeren (4)
Vandaag is het weer zo ver. Ik moet weer wat buiten zetten.

Geen bloemetjes, geen doorzichtige vuilniszakken en ook geen
groene tientjeszakken, maar de groenbak. Het ergste is dat ik

dat ding later op de dag soms aan de overkant moet opvissen

of uit arren moede maar een andere groenbak meepak, omdat
die van ons verdampt lijkt. Het leuke eraan is dat ik vaak een

straatgenoot tref om even een praatje mee te maken. Een enkele
keer ontdek ik dat een ijverig jongetje van verderop per onge-

luk onze bak heeft meegenomen. Het kan erger. Maar goed,
zo’n praatje dus, meestal over het weer, maar niet altijd. Ik zeg

dan vaak van tevoren tegen mijn vrouw, waarover het praatje
waarschijnlijk zal gaan. Vandaag was het weer goed en had ik

het weer goed, de Brexit. “Goh overbuurman, die Britten toch
he? Snap je dat nou? Ja zeker, beste overbuurvrouw, dat snap ik

heel goed! Die regelmakers in Brussel vullen hun zakken, over-

spoelen ons met miereneukerige regeltjes en lossen grote problemen niet op, maar maken ze erger dan ze zijn. Groot, groter,
grootst, het kost alleen maar meer, de afstand tot de gewone
man wordt een Grand Canyon, het is een doordenderende trein

richting afgrond. Hetzelfde hebben we hier zien gebeuren met
schaalvergroting van onderwijsfabrieken, wooncorporaties en
zorginstellingen. Op de werkvloer onderin snoeien, beknibbe-

In ons vorige wijkblad heeft u kennis kunnen maken met
broeder Alex en zijn plannen voor een grasveld met schaapjes, geiten, kippen en wellicht nog enige dieren op de boerderij naast het kerkhof. Tijdens een ontmoeting met wijkbewoner Joop Smits kwam dit artikel ter sprake. Joop vroeg
zich af, of die mooie plannen van broeder Alex wel ooit gerealiseerd zouden worden. Een jaar of vier geleden had hij
op een bouwtekening uit 2011 gezien dat er op die plek vier
herenhuizen gepland stonden, twee bij twee…
Tino Adolfs

len en uitwringen, bovenin bonussen, zakkenvullen, oprotpremies en arrogantie. Nee, ik ben voor kleinschaligheid. Ik pleit

dan ook voor een Braxit. Brakkenstein zelfstandig, een heuse

enclave, wat een voordelen. Een burgemeester woont er al, die

maken we meteen dorpshoofd, we zoeken een veldwachter met
snor, zorgen dat er weer kleine winkeltjes bij komen, leggen
beslag op de bossen en verder geen problemen. Er is een basis-

school, een harmonie, een voetbalclub, een parochiehuis, een

dorpskroeg, een dorpsblad, een kerk, een klooster, een kerkhof en het ziekenhuis is om de hoek. Wat wil je nog meer?

We liggen mooi ingekaderd, de grenzen zijn bekend en als ze

hier doorheen willen scheuren moeten ze dokken. Slagbomen
bij het spoor op de Sionsweg en de d’Almarasweg, ook op de
Driehuizerweg daar bij Beau, op de Heijendaalseweg bij het

kruisbeeld, en onderaan de Houtlaan en de Scheidingsweg bij
de St Anna. En niet te vergeten natuurlijk bij het Heumens-

oord, zodat ze niet ongemerkt binnensluipen. Gewoon baas
in eigen wijk. Er moeten natuurlijk wat afspraken op papier
worden gezet, maar waar een wil is, is een weg, toch? En niks

verkiezingen, je wordt dan toch maar belogen en bedrogen om

vervolgens vlak voor de volgende verkiezingen weer allemaal
ongemeende spijtbetuigingen op je dak te krijgen. We doen dat

heel anders, maar hoe, daar denk ik nog even over na. Kom, de
koffie wordt koud. Het kan verkeren...
Dwarskijker
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bestaat 10 jaar!
Psychologische Hulp
& Coaching

Psychologische Hulp
& Coaching
bij psychische klachten
bij werkgerelateerde vragen en problemen
- gericht op persoonlijke groei -

Gastouderopvang
Gastouderopvang

vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Opaaltje
Opaaltje

Jacqueline Medendorp, Psycholoog NIP

wordt een
bestaat
10 jaar!
medendorp-psychologen.nl
kinderdagverblijf...

“

“
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Door ouders
Psychologische
Hulpmeer
zekerheid
te bieden,
& Coaching
hebben ook de

“

“

Opaaltje
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bij psychische klachten
Door
ouders
meer
...binnenkort
op
bij werkgerelateerde vragen
en problemen

zekerheid
bieden,
een nieuwetelocatie

- gericht op persoonlijke
groei
hebben
ook
dein Brakkenstein.

kinderen meer rust.

vergoeding vanuit de aanvullende verzekering
JacobinePsycholoog
Mulschlegel
Jacqueline Medendorp,
NIP

Jacobine Mülschlegel
tel. 06-19892491
Heemhuys
Catherine
van de Pol
Heemhuys
Opaalstraat 170,
Nijmegen
medendorp-psychologen.nl
tel. 06-38785574
opaaltje@heemhuys.nl
T: 024 - 350 53 43
Natuurlijk
Natuurlijk
www.heemhuys.nl
E: opaaltje@heemhuys.nl

www.Heemhuys.nl

Psychologische Hulp
& Coaching

bij psychischekinderen
klachten meer rust.
bij werkgerelateerde vragen en problemen

bij psychische klachten
bij werkgerelateerde vragen en problemen

- gericht op persoonlijke groei Heemhuys
Opaalstraat 170, Nijmegen
T: 024 - verzekering
350 53 43
vergoeding
vanuit
de
aanvullende
Natuurlijk
E: opaaltje@heemhuys.nl

- gericht op persoonlijke groei -

Jacobine Mülschlegel

www.Heemhuys.nl

Jacqueline Medendorp, Psycholoog NIP

medendorp-psychologen.nl

vergoeding vanuit de aanvullende verzekering
Jacqueline Medendorp, Psycholoog NIP

medendorp-psychologen.nl

B o u w b e d r ij f

Jeroen Janssen
Nijmegen

0651 252 297

K a n u n n i k van Osstraat 24
6 5 2 5 T V Nijme gen

Hét adres voor verse vis, gerookte en gestoomde vis,
gebakken vis. Haring vers van het mes, salades,
belegde broodjes.
Visschotels opgemaakt naar eigen keus.
Aan de

Wijkblad
Brakkenstein
bewoners
van dit
pand

LIKE ONS OP FACEBOOK

Visspeciaalzaak Geuchies
Heidebloemstraat 57 - Nijmegen
024 355 46 23
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U heeft deze kans gemist!
Uw advertentie had hier kunnen staan!
U steunt het wijkblad toch ook?
Neem contact op met:
Tino Adolfs
tino.adolfs@gmail.com
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Wie helpt
ons mee
aan een
mooie naam?
Wij zouden het heel fijn vinden als
U met ons mee wilt denken over een
leuke naam voor de boerderij in de
Pastoor Wichersstraat 10 en 10 - B.
De provinciaal heeft het startsein
gegeven om deze “stille” boerderij
weer “vol met leven“ te laten zijn
door de komst van enkele schapen
en geiten. Misschien nog aangevuld
met een aantal verschillende soorten kleinvee zoals kippen en twee
of drie kalkoenen.
Weet u te spelen met letters en
woorden, laat u dan niet onbetuigd.
De winnaar zuilen wij verrassen
met een fles zelfgemaakte koffielikeur naar grootmoeders recept!
Ook nu al te koop op bovenstaand
adres!
Zou U ook zo vriendelijk willen
zijn om intussen al alle postzegels
die U krijgt/hebt voor ons te bewaren en /of af te geven op hetzelfde
adres. Dank U
Inleveren tot 1 januari 2017 bij
broeder Alex Grooten, Past. Wichersstraat 10 – B
6525 TN Nijmegen.
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De waarde van contact
Echte rijkdom schuilt in het contact tussen mensen. Ware rijkdom zit verborgen in de ogen die jou willen zien, zit
verpakt in de blik van de ander die ziet
wie jij bent. Rijk ben je als je omgeving
de waarde erkent van wat je doet. Het
lijkt een beetje alsof het hier over liefde
gaat. En misschien is dat ook wel zo.
Want juist het verliefde oog ziet immers
meer in jou, in de ander, dan wat er aan
de oppervlakte zichtbaar is. Juist het
verliefde hart graaft verder, gaat voorbij
aan al dat schimmige. In het echte contact ga je voorbij aan al dat vluchtige
handelen waarmee we elkaar zo vaak
passeren. Stilstaan bij de ander, dat is
werkelijke rijkdom.
Woorden echter, die in het voorbijgaan
achteloos worden uitgesproken, die
verkeerd begrepen kunnen worden en
die onnodige wonden veroorzaken, die
vormen de andere kant. Dat is armoede.
Waarachtige armoede schuilt in haastig
getikte mails of whatsapp-berichten die
de juiste toon missen en de verkeerde
boodschap overbrengen. Armoede, dat
zijn de digitale tekens die, ook al formuleren ze een antwoord op je vragen,
jou vooral laten weten: ik heb geen tijd
voor je. Het zijn de berichten die zwijgend tegen je schreeuwen: ik zie al je
inspanningen niet! Goede bedoelingen
vervliegen dan in blinde ogen die jou
ontduiken.
Werkelijk van waarde zijn de momenten dat je de ander werkelijk ziet. Die
momenten van stilte en van durven zoeken naar wat er leeft in je buurt, bij je
buurman, bij de voorbijganger; die zijn
van waarde. De momenten dat je de
regels – wat die regels ook moge zijn:
die van je volgende afspraak, die van
de formaliteit, die van de geschonden,
gewonde harten – overboord gooit. En
durft vast te houden aan de waarheid die
onder al die regels schuilgaat: het gaat
om verbinding.
Rogier is redactielid en columnist bij
Wijkblad Brakkenstein en columnist
bij De Heistal, wijkblad voor Grootstal
en Hatertse Hei. Voor de wijkbladen
schrijft hij vooral over sociaal-maatschappelijke onderwerpen.
Hij heeft daarnaast een eigen blog:
http://rogierteerenstra.wordpress.com
waar hij schrijft over diverse onderwerpen op gebied van spiritualiteit,
psychologie en filosofie.
Je kunt contact met hem opnemen via:
Rogier.Teerenstra@gmail.com

Bijzonder toch eigenlijk dat juist die
contactmomenten vaak ‘informeel’ genoemd worden. Dat werkelijk contact
maken blijkbaar niet ‘formeel’ is. Blijkbaar niet tot ‘de juist vorm’ behoort.
Want wat zou er gebeuren als we juist
van die informaliteit de regel zouden
maken? Hoe rijk zouden we zijn als
we ‘de juist vorm’ overboord zouden
gooien? En ons zouden richten op het
maken van werkelijke verbinding? Op
de waarde van het contact?
Hoe fijn zou het zijn als wij, op straat,
in onze wijk, zouden kunnen zeggen dat
het hier, in Brakkenstein, de regel is dat
we echt contact maken? Dat we elkaar
aankijken als we elkaar tegenkomen?
Dat we elkaar bij naam kunnen groeten,
omdat we die namen echt kennen? De
rijkdom aan verhalen die dit wijkblad
elke keer kan verzamelen, is een duidelijke uiting van die mogelijkheid tot
verbinding. Brakkenstein is een wijk
waarvan ik denk dat oprecht contact dan
ook de regel zou kunnen zijn.
Maar misschien heb ik hierin juist ongelijk. Want echt contact zou immers
nooit een regel moeten zijn. Verbinding
is juist een rijkdom die niet kan worden
afgedwongen. Net als in de liefde zou
echt contact een vanzelfsprekendheid
moeten zijn die zelf geen regels nodig
heeft. In dat geval rest mij slechts de
aanmoediging. De aanmoediging om te
genieten van al die rijkdom die Brakkenstein in zich draagt.
Leer elkaar kennen. Zie elkaar. Maak
plaats en tijd voor de blik die je samen
kan uitwisselen en die zegt: ‘Jij – jij
persoonlijk – jij doet ertoe voor mij.’
Omdat wij samen deze wijk maken. En
voor zover je dat nog niet was? Raak
verliefd op Brakkenstein!
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Reis om de wereld in drie dagen

Bouwdorp

Op een mooie septemberdag spreek ik Carine van de Laar. Zij is een van de leden van het bouwdorpteam Brakkenstein, moeder van Jorg en Britt die allebei op basisschool Brakkenstein zitten. En ze woont bij mij in de straat.
Johan Seeling zou bij het gesprek zijn, maar is verhinderd. Later heb ik hem aan de telefoon gesproken. Ik ken het
fenomeen bouwdorp niet ‘aan den lijve.’
‘Of een kind naar een bouwdorp gaat
heeft vaak te maken met de school
waar het kind naar toe gaat’, zegt Carine. ‘In Nijmegen heb je een aantal
bouwdorpen, Brakkenstein heeft al
heel lang een bouwdorp. Hier komen
vooral kinderen van basisschool Brakkenstein met hun ouders. De ouders
en (oud)wijkbewoners organiseren het
bouwdorp met hulp van de gemeente
en vele sponsoren. Er is elke dag een
aantal vrijwilligers. Van elk kind doet
in ieder geval één ouder één dag mee
en er is een bouwdorpteam van 12 personen dat het geheel organiseert.’
Dat is een grote club mensen! Zijn
dat allemaal ouders van kinderen
die meedoen?
‘Ja het merendeel wel. Het zijn ouders
en (oud) wijkbewoners. Een aantal leden is al wel 15 of zelfs 30 jaar lid. Het
is erg fijn dat zij ook meedoen, met hun
kennis, ervaring en enthousiasme. Johan Seeling is één van de leden. Hij is

al meer dan 30 jaar lid van het bouwdorpteam. We komen als team zo’n
zes keer per jaar bij elkaar. Dat begint
al in de winter. Met elkaar verzinnen
we een thema. Daarbij raadplegen we
onze ‘achterban’ natuurlijk, onze kinderen thuis. Een paar thema’s waren:
Sprookjes, jonkvrouwen en ridders,
koningen en koninginnen. Dit jaar was
het thema: reis om de wereld in drie
dagen.’
Oké. Klinkt veel belovend. Reis om
de wereld in 3 dagen. Hoe was het?
‘De kinderen hebben een super week
gehad’ `volgens Carine. ‘Ze hebben
met veel plezier de meest bijzondere
bouwwerken gemaakt. Een piramide,
de ‘Towerbridge’, de Eifeltoren, een
boot, molens. Het gaat echt om het timmeren. De kinderen worden opgedeeld
in groepen van ongeveer tien kinderen op 20 bouwplekken. Op maandag
komt er een palletwagen met 1500 pallets. Elke plek begint met één pallet.

En dan gaan de kinderen timmeren!
Soms zie je dat de ouders nog enthousiaster mee doen dan de kinderen. En
soms is een kind alleen bezig met het
timmeren van 20 spijkers in één latje.
Het idee is super simpel, het leidt tot
een heel gezellig gebeuren. Kinderen
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Dries, 9 jaar
Wat vind je het allerleukst aan het bouwdorp?
Het bouwen! Nou dat je dan alles zo kan doen, je kan helemaal je eigen wil doen. Als
het af is heb je ook iets heel moois.
Wat ben je aan het bouwen?
Een notre dame. Hij hoeft alleen nog maar geverfd te worden.
Wij hebben een douche, dat kost 5 spijkers en dan mag je douchen. Wij mogen gratis.
Wat kan beter ?
Niks kan beter, ik vind het heel leuk en alles is goed.
Volgend jaar kom ik weer!

kunnen geschminkt worden. Vanwege
het mooie weer hadden we ook een
heerlijke waterglijbaan! We hadden
ook een wedstrijdje, wie de langste
knikkerbaan kon maken… Ja, ja, voor
het Guinness book of records… ???!!!’

met hun ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zusjes: een gezellige week, voor
kinderen en ook voor hun ouders!’
Een hele week alleen timmeren; verveelt dat niet?
‘Sommige kinderen amuseren zich
daar inderdaad de hele week mee. Maar
we hebben ook nog andere activiteiten
in de aanbieding! Nijmegen atletiek
heeft meegeholpen bij het sporten, dat
we elke dag een half uurtje doen. Er
is een knutselhok, waar kinderen even
iets anders kunnen doen, en kinderen

Met al die hamers en al dat enthousiasme gebeurt er vast ook weleens
wat; een ongelukje of een ruzietje?
‘Dat valt heel erg mee. Ja met 200 kinderen gebeurt er weleens wat! Toch
blijft het –gelukkig- beperkt tot een
blauwe vinger, of een kind dat in een
spijker is getrapt. Daar hebben we gelukkig een goede EHBO-post voor!
En ruzietjes worden opgelost. In die
zin leren kinderen veel, ook van het
samenwerken, het samen aan iets bouwen. Het Bouwdorp is een heel sociaal
gebeuren, naast dat kinderen leren timmeren.’
Wat vond je de laatste keer het allerleukst van het bouwdorp, Carine?
‘Tussen de middag eten we altijd samen; met kinderen, vrijwilligers,

Mara, 12, Zigit, 11 en Eva,12
Wat vinden jullie het allerleukst aan het bouwdorp?
Veel activiteiten, de gezelligheid
Dat het niet te groot is, alleen voor onze school
Veel timmeren, de activiteiten en sport en spel
De buikschuifbaan was erg leuk en ook de rups.
Dit jaar prachtig weer, dat is erg geluk!
Het is leuk, veel pallets, deze keer. We gaan een hotel maken met de hele klas, dus dat
is leuk.
Met de hele klas gaan we liedje zingen voor het open podium, als de jongens dat tenminste ook willen.
Hoe vaak heb je meegedaan?
Wij hebben al heel vaak meegedaan, vanaf dat het kon. Wij gaan naar de middelbare
school, dit is het laatste jaar.
Wat kan beter?
Watergevecht, mag er nog bij als het mooi weer is, dat is zo leuk, graag vaker, op het
veld.
Als het slecht weer is, meer dekens en graag waterdichte hutten. Er is niet echt iets
stoms!

kortom met iedereen. Dat was in het
verleden nog weleens onrustig, als
sommige kinderen klaar waren en andere niet. Dit keer waren er ouders die
dan muziek maakten. Dat was prachtig; iedereen zong lekker mee, het was
een prima sfeertje!’
Telefonisch spreek ik Johan Seeling
nog even.
Johan, wat vind jij het allerleukste
van het bouwdorp?
‘ Dat kinderen en ouders en iedereen
die er bij betrokken is elkaar kunnen
ontmoeten, in een heel gezellige en
ontspannen sfeer, lekker ongecompliceerd samen bezig zijn. Dat vind ik supermooi. En dat is ook de reden dat ik
dit al meer dan 30 jaar doe! Dat blijft
leuk. Ja, en wat is mooier dan aan het
eind van de week 200 kinderen te zien,
die bijna omvallen van vermoeidheid
en blij, enthousiast en voldaan naar
huis gaan…..’
Johan voegt daar nog aan toe: ‘De
bouwdorpweek is de laatste week van
de vakantie en de kinderen kunnen
zich nog een week helemaal uitleven,
binnen alvast wat structuur. Op die
manier worden ze een beetje voorbereid op wat komen gaat, het gewone,
gestructureerde schoolleven.’
Foto’s en reacties van kinderen laten
zien wat het bouwdorp is: een fijne periode in de zomer, waar veel kinderen
en ouders van genieten!
Dank je wel, Carine en Johan!
Onnie Diederen
Foto’s Marieke van Halen

Voor meer foto’s zie: www.mijnnijmegenzuid.nl
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Cafetaria
Theo van Brenk
Van Peltlaan 197

Gaico Willemsen en Henk Janssen

Wij regelen het graag voor u
Oude Molenweg 82, Nijmegen
(liggende in het verlengde van de Houtlaan, hoek Van Peltlaan)

t 024 377 79 35 | 024 355 01 89
www.willemsen-verzekeringen.nl
verzekeringen

hypotheken

financieringen

Hamburgers van de bakplaat !
Hamburger
Theoburger
Dubbelburger
Baconburger
Joppieburger
Kaas/baconburger
Satéburger
Boerenburger
Cheeseburger
Dönerburger
Kipburger
Champignonburger
Al deze burgers ook als vegetarische variant

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

De Groenten en Fruit Speciaalzaak
voor al uw:

- Rauwkost en salades
- Panklaar gesneden groenten
- Met uit eigen keuken bereide maaltijden
- Soepen, pizza’s en andere delicatessen
Tevens gespecialiseerd in het opmaken
van fruitmanden
Ook voor telefonische of email bestellingen
en thuisbezorging
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Rubriek oud brakkenstein
‘Ik houd van mooie dingen’

Piet Leenders, dameskapper in
Brakkenstein van 1948 tot nu
De dameskapperszaak van Piet Leenders ligt achter zijn huis aan de Heijendaalseweg. Aan de voorkant was tot ongeveer tien jaar geleden een herensalon gevestigd. Die staat nu leeg. Ik loop achterom naar zijn zaak, die sinds
de laatste verbouwing in 1956 niet is veranderd. Aan de keukentafel met
een kopje thee en een koekje praten we over vroeger, samen met zijn vriend
Theo, die in Wijchen woont. Ze trekken al meer dan dertig jaar met elkaar
op. Piet zet meteen de toon van het gesprek als hij zegt: ‘Ik weet een hoop
leuke dingen, en ook een hoop narigheid, maar die vertel ik niet.’
‘Mijn vader is in 1931 begonnen met
de herensalon in een voorkamer aan
de Heijendaalseweg, tegenover groentezaak Jansen, nu De Bruijn en De
Bruijn. Hij was herenkapper, toneelkapper en grimeur. Ik ben geboren op
21 april 1931 aan de Heijendaalseweg
202. Mijn ouders woonden in bij mijn
oma. Na enkele maanden kon mijn
vader dit pand huren en zijn we hier
ingetrokken en hij verplaatste de zaak
hier naar toe. Ik heb nog twee jongere
zussen, een van hen is al jong overleden. Voordat wij er kwamen, zat hier
een viswinkel en naast ons een bakkerszaak, bakkerij Van Elk.’

‘Mensen hadden in de jaren dertig
weinig geld. Veel hadden een abonnement voor de kapper van twee gulden en vijftig cent in de maand. Voor
dat bedrag werd je twee keer per week
geschoren en één keer per maand geknipt. Een knipbeurt kostte maar twee
kwartjes. Mijn vader was niet alleen
heren- en toneelkapper, maar ook grimeur, een hele goede. Overal in de
omgeving bij toneelclubs in Wijchen,
Groesbeek, Elst, Horssen ging hij grimeren. Hij had altijd werk in de winterdag. Zelf ben ik hier in 1948 een
damessalon begonnen. Ik was toen
pas 17 jaar. Vandaag de dag kap ik nog

Piet Leenders in zijn dameskapsalon, september 2016

ouders van Piet Leenders voor de
Heyendaalseweg 202

altijd enkele dames. Dat zijn vriendinnen geworden.’
Drinken uit een jampotje
‘De Maria Montessori kleuterschool
lag aan de Pater Eijmardweg. Ik kreeg
er les van Soeur Isabella. De lagere
school voor jongens heette Tarcisius
en was gelegen aan de Heijendaalseweg. Het was heel armoedig op die
jongensschool. Water drinken deed je
uit een jampotje, er was niet eens een
waterglas. Er werd ook flink geslagen
en gemept. De familie Ariaans, die in
een hele oude boerderij op de hoek van
de Scheidingsweg woonde, maakte in
de winter de kachels aan, van die grote
potkachels. Als kind walgde ik van de
toiletten op school, zo vies waren ze.
De schoolbesturen vielen onder het
kerkbestuur. De geestelijkheid had in
die tijd een reuzenvinger in de pap.
De directeur van de school, de heer
Goosens, wilde bij zijn afscheid niet
gehuldigd worden omdat hij zo was tegengewerkt door de geestelijkheid. In
Brakkenstein had je veel grote gezinnen, dat waren vaak armere kinderen.
Nette ouders, maar er was vreselijke
armoede vroeger. De kinderen uit de
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communiefoto Piet Leenders, 1938 (Piet staat links voor leraar Chris Bisschop)

Kluckenbuurt aan de Driehuizerweg
zaten ook bij mij op school. Al die
mensen kwamen ook hier in de zaak.
Met mijn moeder liep ik door de Kluckenbuurt naar de stad. De mensen zaten vaak buiten en dan zwaaiden en
riepen ze naar ons. De straten waren in
de jaren dertig hetzelfde als nu, met allemaal beukenbomen langs de kant van
de weg. Alleen waren ze van zand met
grote gaten en kuilen en er waren geen
trottoirs. Als mijn familie uit Rotterdam langskwam, die wel trottoirs gewend was, zeiden ze altijd: “hier loop
je altijd met je hakken in het zand, je
kunt hier geen mooie pumps aantrekken”. Zoveel lantaarns als er nu zijn,
had je vroeger ook niet. Hoogstens een
stuk of vier. ’s Avonds was het dus aardedonker.’
Alomtegenwoordige kerk
‘In Brakkenstein had je drie kloosters,
het Berchmanianium van de jezuïeten
aan de Houtlaan, de Sacramentsparochie van de Sacramentijnen aan de
Heijendaalseweg en het nonnenklooster van de Franciscanessen uit Oudenbosch aan de Pater Eymardweg.
Door de paters Sacramentijnen werd
ieder jaar een Sacramentsprocessie georganiseerd. Dat was altijd een

heel festijn. Eerst werd hij gehouden
in de kloostertuin van de paters Sacramentijnen, waar ook een rustaltaar
was. De gelovigen die meeliepen in de
processie moesten netjes gekleed zijn.
Jurken zonder mouwen waren taboe.
Verschillende geestelijken stonden op
een podium en iedereen in de processie groette hen door te buigen, ook de
kinderen. Later trok de processie door
de wijk die versierd was met geelwitte
wimpels. Achter veel ramen in de straten stond een Maria- of H. Hartbeeld
met bloemen en kaarsen. Brakkenstein
is op een gegeven moment opgedragen
aan Maria. De bewoners konden Mariabeeldjes kopen om naast de voordeur
te hangen. Veel van die beeldjes hangen er nu nog. Na de H. Mis werd vaak
de communie bij zieken aan huis gebracht door een priester. Als de priester
je passeerde was het de gewoonte dat
je een kniebuiging maakte.’
‘Als je een club of vereniging wilde
beginnen, moest er altijd een geestelijk adviseur worden aangesteld. Mijn
vader wilde een wandelclub oprichten,
maar hij kreeg geen adviseur van de
Sacramentsparochie. Gelukkig lukte
dat bij de Jezuïeten van het Berchmanianum wel. Er kon dus gewandeld

worden. De kerk was alomtegenwoordig in die tijd. In de jaren zestig en zeventig werd dat minder.’
De klok ging weer luiden
‘Mijn vader had tijdens de oorlog in
de zaak een hele grote landkaart hangen, met een grote aanwijsstok erbij
en met allemaal spelden die aangaven
waar de Duitsers en de Engelsen zaten;
dus hoever ze opgetrokken waren. De
Duitsers, die bij ons in zaak kwamen,
zagen dat natuurlijk ook. Alle kloosters
en De Drie Huizen waren in de oorlog
gevorderd door de Duitsers. De villa
van Jurgens niet, daar zat Prof. Prick
al in met zijn neurologische kliniek. In
die mooie witte villa gingen mijn vader en ik altijd knippen en scheren. Ik
kon nog niet scheren, maar ik mocht
inzepen. De Duitse - en later de Engelse en Amerikaanse soldaten kwamen
ook allemaal bij ons in de zaak tijdens
de oorlog.’
‘Het Berchmanianum werd in de oorlog ingericht als Mutterheim. Het was
bedoeld voor Hollandse vrouwen die
moesten bevallen van Duitsers . Beddengoed, tafellinnen, hand- en theedoeken kwamen van de plundering van
de instelling “Het Apeldoornse Bos”.
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Het stond er ook helemaal vol met kinderwagens en kinderwiegjes. De Duitsers hebben er ook nog een wasserij
aan gebouwd, rechts van het klooster.
Aan het eind van de oorlog is een Duitse parachutist op de nok van dat dak
beland. Ik heb dat zien gebeuren, want
ik speelde buiten met mijn vriendjes.
De Amerikanen, die in het Berchmanianum waren gelegerd, waren erg
vriendelijk voor deze kindsoldaat. Het
klooster deed dienst als hospitaal voor
gewonde Amerikaanse soldaten. Tijdens de oorlog hebben de Duitsers de
klok van de toren in Berchmanianum
nooit in beweging gekregen. Toen de
Amerikanen er in trokken kwamen
Nijmegenaren die voor de oorlog in
het Berchmanianum gewerkt hadden
terug. Zij klommen in de toren en de
klok ging weer luiden.’
‘Aan het eind van de oorlog ging ik
altijd met mijn vriendjes naar het
Heumensoord. Een beetje stropen
in het bos. Mijn moeder had dat niet
zo graag. De Engelsen hadden daar
loopgraven gegraven met zeilen erin.
Waar nu de naoorlogse nieuwbouw is

detail kaptafel, 2016

gevestigd, De Fest heette dat vroeger,
stond aan het eind van de oorlog zwaar
geschut gericht op Duits grondgebied.
Door de beschietingen van de Duitsers
zaten er veel evacués uit het centrum
van Nijmegen bij mensen in huis in
Brakkenstein.’
Kappersschool
‘Mijn ouders lieten wel merken dat ze
het fijn zouden vinden als ik de zaak
zou overnemen. Maar ik wilde graag
dameskapper worden. Dat vind ik
leuker werk met veel meer variatie.
Ik heb de kappersschool gevolgd en
daarna ben ik in de praktijk geweest
bij een volkszaak in de “onderstad” en
in een chique zaak in het centrum. In
die volkszaak in de benedenstad heb ik
het meeste geleerd want daar mocht ik
alles doen en aanpakken. In de chique
zaak mocht ik bijvoorbeeld de haren
niet wassen met de mouwen omhoog.
Daar kreeg ik aan het eind van de week
een briefje waarop stond wat ik niet
goed had gedaan. Het is heel goed om
ervaring op te doen in een andere zaak,
om onder vreemde ogen te werken. Dat
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is voor vakmensen altijd beter. Na die
stages ben ik hier een dameszaak begonnen en mijn vader is de herensalon
blijven doen. Mijn vader is vrij jong
gestorven in 1956. We hebben toen de
zaak aan de voorkant onderverhuurd
en hierachter is het verbouwd tot dameskapsalon.’
Aparte dingen
‘Mijn ouders hadden een goede smaak
en zelf houd ik ook van mooie kleren,
mooie hoeden en petten. Ik ging en ga
graag naar Amsterdam omdat ik het
een leuke stad vind. Mooie winkels,
mooie musea en leuke aparte dingen.
Als ik naar Amsterdam ging, kreeg ik
altijd wat extra’s mee van mijn moeder. Ze zei altijd: “ik gun je van alles
en nog wat, en als je iets moois ziet,
mag je dat wel kopen, maar een ding:
doe me nooit verdriet.” En dan zei ze
erachteraan: “je begrijpt wel wat ik bedoel.” Is dat keurig gezegd of niet?’
Irma Bogers
Foto’s: Archief Piet Leenders en
Marieke van Halen
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Mogen wij in het wijkblad?
Zomerse herfst

Mijn … puntjepuntje … is de beste
Vandaag aan het woord: Fien Groos (6 jaar)
Wie of wat is de beste?… Mijn knuffel Rapunzel!
Waarom?… O
 mdat ik heel vaak met haar speel en dan luistert ze
heel goed omdat ik haar heel goed vast hou. Soms
luistert ze ook niet.
Hoe lang al?… A
 l vanaf toen ik vijf werd. Toen heb ik haar gekregen.
Leukste herinnering?… O
 p vakantie!! Toen gingen we naar de
camping.
Over twintig jaar hoop ik…
Dat ik haar nog heb!
Zij is het leukst als… ik met
haar slaap. Want dan heb ik
haar goed vast en dat vind ik
best wel leuk en fijn.
Mijn puntjepuntje hoeft van
mij nooit… h aar tanden te
poetsen.
Is er dan niets stoms aan?!…
Neeeee!
Dankjewel, doei!… Doei!

Foto: Kees Groos

Wij zijn weer begonnen…..
Op het moment dat ik dit stukje schrijf zitten de
eerste schoolweken er alweer op. Door het mooie
warme weer leek het af en toe nog een beetje vakantie.
Op maandag 29 augustus, de eerste schooldag,
hebben wij het schooljaar gezamenlijk geopend.
Het schoolplein was versierd en de harmonie
heeft de opening feestelijk opgeluisterd. Ook waren alle ouders uitgenodigd om even een kijkje
in de nieuwe klas van hun kind(eren) te nemen.
In de tweede week hebben wij een zogenaamde
‘nieuwjaarsreceptie’ gehouden voor alle ouders.
Wij hebben met ‘bubbels’ getoast op het nieuwe
schooljaar. Er waren veel ouders aanwezig.
U hoort het al... wij hebben er weer zin in!
Esther Schreuder
Directeur
Basisschool
Brakkenstein
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De Katholieke Ouderen Bond
Brakkenstein snakt naar vers bloed
De KBO Brakkenstein bestaat langer dan vijftig jaar en menig Brakkensteiner is er lid van of lid van geweest. Zijn ontstaan is een voortvloeisel van de
verzuiling en de verstedelijking in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Ik
sprak met de bestuursleden Maria Franssen en André Arts.

André Arts: “In de periode na de oorlog was er voor de ouderen in de steden
eigenlijk helemaal niks te doen. Toen
kwam kardinaal de Jong, aartsbisschop
van Utrecht, met het idee om voor de
ouderen in de steden een organisatie op
poten te zetten, die voor hen activiteiten ging organiseren. Deze organisatie
werd verbonden aan parochies en zo
ontstonden afdelingen. Het ging toen
allemaal snel. Waar de ene parochie
begon, volgde al snel de andere, men
wilde niet achterblijven. Zodoende
kende de KBO een snelle explosieve
groei. Er was al een ANBO, een Alge-

mene Bond voor Ouderen, maar deze
was voornamelijk actief in het noorden, vooral Groningen en Friesland.
In het katholieke zuiden was er niks.
In dat kader is in september 1964 de
KBO Brakkenstein opgericht, toen de
ontkerkelijking ongeveer op gang begon te komen. We bestaan nu langer
dan 52 jaar.”
Mochten alleen katholieken er lid
van worden?
“Nee, dat was niet de eis. Een voormalig voorzitter stelde dat alleen Brakkensteiners er lid van mochten worden

of je moest lid zijn van de carnavalsvereniging de Platte Knip, dan was het
niet erg als je van buiten kwam! In het
begin waren het toch al snel ongeveer
300 leden en dat aantal is in de loop
der jaren eigenlijk min of meer gelijk
gebleven, al wordt het nu wel minder.”
Welke activiteiten hebben jullie zoal
te bieden?
Maria Franssen: “De KBO Brakkenstein organiseert diverse vaste activiteiten die wekelijks of maandelijks
terugkomen. Denk aan biljarten, jeu
de boules, sjoelen, een bingo. Verder
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zijn er eenmalige activiteiten zoals
de Liederentafel in november en het
Kerstfeest in Roomsch Leven op 22
december a.s.
De KBO Nijmegen organiseert overkoepelende activiteiten voor leden van
alle afdelingen zoals een busreis naar
de Orchideeën Hoeve, een 55+ beursbezoek op 22 oktober a.s. aan Zutphen
of een bezoek aan de dierentuin Emmen. Verder organiseert de KBO-lezingen, dansavonden, filmavonden, is
er een kermismiddag en een carnavalsviering.”
En wat kost het lidmaatschap?
Maria Franssen: “€ 25 per jaar voor
alleenstaanden en € 45 per jaar voor
echtparen. Daarvoor kun je dus deelnemen aan tal van activiteiten, al wordt
er soms wel een kleine eigen bijdrage
gevraagd. Verder krijg je elf keer per
jaar het ledenmagazineblad Nestor met
interessante artikelen die vooral relevant zijn voor ouderen zoals bijv. artikelen over pensioenen en testamenten.
Daarnaast biedt het lidmaatschap ook
nog financiële voordelen, zoals ‘n collectieve ziektekostenverzekering voor
senioren vanaf vijftig jaar bij Zilveren
Kruis Achmea, CZ en VGZ. Maar je
kunt ook gebruik maken van de Unie
KBO-Ledenservice of via de inkoopcombinatie “”15-Plus” gebruik maken
van kortingen op diverse producten en
diensten, zoals telefonie en energie.
Tenslotte vertolkt de Unie KBO de
stem van ouderen in het maatschappelijke krachtenveld. We proberen onze
invloed aan te wenden richting pensioenfondsen, gezondheidszorg, overheidsinstanties en politieke partijen.”
Wat is er over van de eisen die ooit
aan de leden gesteld werden?
Andre Arts: “Niks eigenlijk, iedereen
vanaf 55 jaar kan lid worden van de
KBO en als je van een KBO-afdeling
lid bent, kun je deelnemen aan alle activiteiten in alle afdelingen. Dus wil je
graag kaarten en organiseren wij dat
hier niet, dan kun je daaraan bijv. mee
gaan doen in Dukenburg. Andersom
kunnen mensen uit andere wijken bijv.
ook deelnemen aan ons kerstfeest. Ze

moeten alleen extra betalen als onze
leden ook om een extra bijdrage van
een activiteit wordt gevraagd. Een
overzicht van alle activiteiten tref je
aan in het blad KBO Nijmegen Activiteiten en info. “
Zo’n eigen bijdrage bij activiteiten,
aan wat voor bedrag moet ik dan
denken?
Maria Franssen: “Op 16 september jl.
organiseerden wij op vrijdagmiddag
een natuurmiddag door het IVN. Daaraan waren geen kosten verbonden. Op
vrijdagmiddag 30 september was er
een bloemenworkshop in het clubhuis
Brakkenstein en daarvoor vroegen we
een eigen bijdrage van 15 euro, maar
daarin zit dan inbegrepen het lesgeld
en alle materialen. Het Jaarfeest van
vrijdag 14 oktober met een hapje en
een drankje was weer gratis. Dus soms
wordt er geen eigen bijdrage gevraagd
en een andere keer wel om de extra
kosten te dekken.”
Hoe staat de KBO Brakkenstein
er nu voor als je kijkt naar de toekomst?
Maria Franssen: “Eigenlijk is de KBO
Brakkenstein nog steeds een bloeiende
vereniging. Door de jaren heen is het
ledenaantal stabiel gebleven, maar
toch lijkt de situatie mooier dan ze is.
Hoewel de vereniging bedoeld is voor
mensen van 55 jaar en ouder, zitten we
met een bestuur, waarvan de meesten
leden, op eentje na, ouder zijn dan 70.
André is al penningmeester sinds 2005
en doet daarnaast ook nog de ledenadministratie. Dan zitten verder in het
bestuur Hanny Kok, al sinds 2003 activiteitenbegeleidster en Gerda Smeets,
sinds 2005 notulist. Ikzelf tenslotte ben
secretaris sinds 2009 en we zitten dus
zonder voorzitter. Een hecht clubje, dat
wel, maar de leeftijd gaat toch tellen
en aangezien wij naast het besturen
ook nog de uitvoerende taken op ons
moeten nemen, wordt het wel steeds
zwaarder. Hoe lang we het volhouden
weten we dan ook niet. In bepaalde
KBO-afdelingen in Nijmegen gebeurt
al niets meer, daar speelt in feite hetzelfde probleem. Wij begonnen toen
we nog een stuk jonger waren, maar
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KBO Brakkenstein

Contactpersonen:
Mevr. Maria Franssen,
Tel. 024-3540355,
e-mail:
franssen.maria@hotmail.
com
Dhr. André Arts,
Tel. 024-3563084,
e-mail: ahm.arts@live.nl
Vaste Activiteiten:
• Biljarten op dinsdag, woensdag
en donderdag van 13.00-16.30
uur in Heemraadstraat 9.
• Jeu de boules iedere donderdag
van 10.30-12.00 uur in Heemraadstraat 9.
• Sjoelen iedere vrijdag van
13.30-16.30 uur in Boszicht,
Heemraadstraat 10.
• Bingo iedere eerste maandag
van de maand van 19.30-22.00
uur in Boszicht, Heemraadstraat
10. Zaal geopend vanaf 19.00
uur.
Overige Activiteiten:
• Vrijdag 18 november Liederentafel m.m.v. Pieter Geijsberts van 14 tot 16 uur. Natuurlijk is er koffie/thee en
een drankje. Toegang is gratis.
Heemraadstraat 9.
• Donderdag 22 december
Kerstfeest in Roomsch Leven,
Heyendaalseweg.
Nadere bijzonderheden in het volgende KBO Info Blad dat verschijnt
rond 11 november.
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ook voor ons beginnen de jaren te tellen. En de druk is groot, als er iemand
wegvalt, stort het in elkaar.”
Wat of wie zoeken jullie dan?
“We zoeken allereerst bestuursleden of
beter comitéleden, want tegenwoordig
worden we aangeduid als wijkcomités:
een voorzitter die onze vacature kan
vullen, een penningmeester die Andre
Arts op kan volgen en nog wat comitéleden. En natuurlijk jongere mensen
die een paar keer per jaar de schouders
eronder willen zetten, want je kunt het
natuurlijk niet alleen. We vergaderen 9
keer per jaar in de spreekkamer van de
paters bij de kerk op de Heijendaalseweg 300. We zitten echt te springen om
mensen die ons willen ondersteunen.”
Is dat een groot probleem, dat vinden van actieve medewerkers?
André Arts: “Er zijn natuurlijk genoeg
mensen van 55 jaar en ouder die niet
meer werken. Ik benader die mensen zo
gauw ik hoor dat ze wellicht beschikbaar zijn, maar tegenwoordig hebben
ze vaak al weer andere bezigheden gevonden. Denk aan het oppassen op de
kleinkinderen, eigen hobby’s. Er zijn
nog wel actieve mensen, maar dat is
ook hier in de wijk een kleine groep,
waaraan van alle kanten wordt getrokken. Het is allemaal individueler geworden, het sociaal maatschappelijke
element is naar de achtergrond gedrongen. En wij hebben natuurlijk ook niet
het eeuwige leven, dus wil de vereniging in stand worden gehouden, dan
hebben we vers bloed nodig.”
In feite hebben jullie dus leden die
vooral consumeren maar met een
lage participatiegraad?
“Dat klopt, maar vergeet niet dat er
ook nogal wat ouderen zijn die flink op
leeftijd zijn. Het zou dus moeten komen uit de groep van 55 tot 70, die zijn
meestal relatief energieker, maar het
valt dus enorm tegen om die te vinden.
Van mensen van boven de 80 mag je
niet veel meer verwachten natuurlijk.
En die zitten er veel bij hoor!”

De verandering van de binding aan
parochies naar postcodes, hoe valt
die te verklaren?
André Arts: “Dat heeft alles te maken
met de structuurveranderingen bij het
KBO in 2005, een fusie tussen de verschillende parochies en de indeling in
de vier regio’s Noord, Oost, Zuid en
West. De binding met parochies werd
opgeheven, het werden wijkcomités,
die gekoppeld werden aan postcodes.
Wij werden gekoppeld aan postcode
6525, waardoor er nu ook een stukje van
de wijk Groenewoud onder ons valt.
De afdelingen hebben toen hun zelfstandigheid moeten opgegeven en dat
ging bepaald niet van een leien dakje.
Mensen zitten al jaren op een bepaalde
stoel met hun eigen verantwoordelijkheden en zien hun ruimte dan plots ingeperkt worden. Denk alleen eens aan
financiële controle. Er moest voortaan
verantwoording worden afgelegd aan
de financiële man van de KBO Nijmegen. Intussen zijn ongeveer 2/3 van de
bestuursleden opgestapt, daar zijn we
eigenlijk nog niet uit. We tobben nog
steeds met de naweeën van die fusie.
Vaak zijn fusies slecht voorbereid of
worden ze er doorgedrukt, dat was hier
niet anders. Het gevolg is dat er door
een flink aantal wijkcomités helemaal
niks meer georganiseerd wordt. De
KBO Nijmegen wil dat nu over gaan
nemen door het initiatief te nemen en
de wijkcomités middels een vertegenwoordiging door twee comitéleden er
directer bij te gaan betrekken, om zo
de slapende wijkcomités ook weer op
gang te krijgen.”
Tino Adolfs
Foto’s Henk Verburg
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De torenspits
blijft op zijn post
Van 1952 tot 1955 woonde ik op
het Berchmanianum voor een filosofie-opleiding. Pittige kost! Nu,
ruim 50 jaar later, krijgt het huis
een andere bestemming. Eind van
dit jaar wordt het huis deel van de
Universiteit, de naaste buur. De
bewoners verhuizen naar hartje
Brakkenstein, waar tegen het einde
van 2016 de nieuwbouw voor bejaarden betrokken kan worden – nu
nog overwegend door mannelijke
religieuzen.
Het Berchmanianum was voor
de bewoners van Brakkenstein
een tamelijk gesloten geheel. Het
heette “het klosster” in plaats van
zo’n raar Latijns woord. Dat zal
door de verhuizing heel anders
uitpakken, veel vertrouwelijker.
De heimwee naar het huis aan de
Houtlaan blijft, maar zal geleidelijk plaats maken voor nieuwe
contacten, minder wereldvreemd.
Maar de omgeving met zoveel bos
blijft uniek. Broeder Alex Grooten
is ons al voorgegaan en zal ieder
die hem om raad vraagt van harte
helpen. De problemen, die iedere
verhuizing met zich meebrengt,
zullen geleidelijk minder worden
door het nieuwe dat zich aandient,
en de heimwee die je de baas dreigt
te spelen – daarvoor geldt een geneesmiddel dat zeker helpt: knipoog naar de torenspits, en je voelt
je weer fit.
Pater Fried Pijnenburg
Was leraar Nederlands in het Canisius College
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Wij zijn een gemengd koor waarvoor
de wereld niet groot genoeg kan zijn.
Ons koor is verdeeld over 4 stemgroepen, te weten sopranen, alten, tenoren
en bassen. We zijn vooral op zoek naar
tenoren en sopranen maar alten en bassen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Met muziek uit alle continenten
verkennen we de wereld en beleven
iedere repetitie weer een nieuw muzikaal avontuur. Ga jij met ons mee op
avontuur?
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Wij repeteren 2-wekelijks op de
woensdagavond van 20.00 tot 22.00
uur in Brakkenstein.
Koorervaring vereist? Nee, plezier en
passie staat bij EL MUNDO voorop.
Als je ‘wijs kunt houden’ en stemvast
bent, is dat voor ons voldoende.
Meer weten?
Bel 06 30 779 669 (Fred Penninx, secretaris)
of mail secretariaat@wmk-elmundo.nl

MIJN BOEKENHUIS
Al iets meer dan drie jaar staat er in mijn voortuin een boekenhuisje. Iedereen kan hier een boek uitzoeken en meenemen. Helemaal gratis.
Het begon allemaal met het bericht dat de bieb in Brakkenstein ging sluiten. Jammer maar er was blijkbaar niets
aan te doen. Maar waar moesten nu de boekenwurmen naar toe? Naar de bieb in het centrum of de bieb op de Muntweg? Voor jongeren goed te doen maar voor ouderen welhaast een wereldreis.
In het volgend nummer van dit wijkblad kunt u uigebreid lezen over mijn boekenhuis.
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Borgers mode bestaat 55 jaar
Dat hoor je tegenwoordig niet zo vaak meer, dat een Heren en Dames modezaak zo lang bestaat. Maar op de St.
Jacobslaan nr. 202 staat zo’n zaak. Op 7 september 1961
opende Chris Borgers op de St. Jacobslaan een Herenmaatkleding zaak. Zijn ouders hadden een kleermakers
zaak in de Smetiusstraat waar de kleding op maat werd
gemaakt.
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Een levende straat:
de Kanunnik van Os

Foto’s:
Jos van Gelder
De Heistal

De eerste tien jaar verkocht Chris Borgers aan de St. Jacobslaan ook jongenskleding, van zeer bekende merken. Hij verkocht broeken van de merken Meyer en Mobil Elasto. Deze
laatste waren bekend door de bekende stretchband, nu nog
steeds in het assortiment aanwezig onder de naam M.E.N.S.
(Mobil Elasto New Style).
In 1980 zijn Chris Borgers en Jan Duppen zij aan zij samengegaan. De klanten kwamen toen uit de Nijmegen, Hatertse
Hei, Hatert, maar ook uit de wijde omtrek van Nijmegen.
Als men de winkel uit ging, dan was je van top tot teen perfect aangekleed. In 1992 nam Jan Duppen met zijn vrouw
Yvonne de zaak over. Chris Borgers, stopte toen hij 63 jaar
was, hij vond dat het tijd werd om andere leuke dingen te
gaan doen.
Maar de zaak had een zo groot vastenklantenbestand dat er
hulp bij moest komen. De nieu-we medewerker was Frits
Boll. In 2004 is Jan Duppen helaas veel te vroeg overleden.
Zijn vrouw Yvonne stond er toen alleen voor. Met de steun
van haar familie heeft zij de zaak voort kunnen zetten. Nu
zet Yvonne samen met haar partner de schouders eronder.
Ze wil-len Borgers Mode nog meer bekendheid en allure
geven. Het assortiment bestaat nu uit zo-wel Heren als Dameskleding, en is ruim gesorteerd. Voor de Dames in de
maten 36 t/m 52 in de laatste mode en seizoenkleuren. Wat
Herenkleding betreft zijn zij gesorteerd in de broek maten
46 t/m 60, en kwartmaten van 23 t/m 32. Jacks,Truien en
vesten gaan van maat 46 t/m 56. Ik zou zeggen loop er eens
binnen, de koffie staat er altijd klaar.

Foto straatfeest gemaakt door Bart Kuiper
OPROEP AAN WIJKBEWONERS
Ziet u bij u in de straat of in de wijk iets wat volgens u
ook de aandacht verdient, waarschuw dan de redactie van
het wijkblad of maak zelf een foto. Let er wel op dat de
foto als apart JPG-bestand aangeleverd wordt en minimaal 300 dpi moeten zijn.
De redactie, wijkblad.brakkenstein@gmail.com

32		

Wijkblad Brakkenstein

Rubriek oud brakkenstein

In onze rubriek Oud Brakkenstein duiken we in het verleden van ons stadsdorp en
komen (oud-) wijkbe-woners aan het woord. In ons vorige nummer publiceerden
wij de brief van oud-Brakkensteiner Theo van Rijswijck, al sinds de jaren vijftig
uit Brakkenstein vertrokken, thans woonachtig in Utrecht. Inmiddels heeft ons
een tweede brief van hem bereikt, een heus vervolg op zijn eerste brief.

‘Theetje van Rieswieck’
vertelt verder (aflevering 2)

- Ik was Brakkensteiner, Utrecht 29 mei 2016 Allereerst hartelijk dank voor het plaatsen van mijn ingezonden brief onder
het motto “Ik was Brakken-steiner”
in het wijkblad nr. 2 wat ik inmiddels
heb ontvangen. In het bijzonder dank
ik ook de heer Tino Adolfs, die ik diverse malen aan de telefoon kreeg naar
aanleiding van mijn ingezonden brief.
Trots was ik, dat mijn geboortehuis
en het huis waar ik ben grootgebracht
ook zijn geplaatst. Nogmaals, dank ik
U, dat U op vakkundige wijze de ingezonden brief heeft weten te plaatsen.
Ik kan het niet nalaten om als, toen de
kwajongen van Brakkenstein, het een
en ander over de bezetting en de bevrijding van Brakkenstein op papier
te zetten. Let wel, herinneringen zijn

er om te vertellen en niet zo zeer om
de publiciteit te zoeken. Vooruit, daar
gaat ie dan!
Bezet Brakkenstein
Velen van U, Brakkensteiners, zullen
het zeker nog weten en gezien hebben
hoe de bezetters, de Duitse militairen,
op motor met zijspan Brakkenstein via
de Heijendaalseweg binnen reden. Als
jongetje van 8 jaar ben ik daar getuige
van geweest. Het was een grimmige
vertoning, maar dat hoort er waarschijnlijk bij, zeg ik dan. Zo werden
klooster en scholen bezet. Ik zie, in gedachten, de schildwachthuisjes staan.
Binnen de kortste keren waren ze al in
het bezit van een fiets.

Theo van Rijswijck
met zijn echtgenote

Zij gingen boodschappen doen bij de
firma Hoek, de melkboer, die was gevestigd op de hoek Heijendaal-sewegPater Eymardweg. De fiets werd dan
tegen de muur gezet en terwijl ze in
de winkel waren, zagen wij de kans
schoon om het ventiel los te draaien en
eruit te nemen. Het hele spulletje gooiden wij blindelings weg, dus hadden ze
plotseling ‘n lege band. Fietsenmaker
Willy (spreek uit: Wiellie) Pauwels
had er toch maar weer mooi een klant
bij, te danken aan de kwajongens van
Brakkenstein! Ik weet nog dat de familie Hoek een zoon had, Herman, die
bokser was.
Compleet met uitrusting marcheerden
de Duitsers al zingend ons huis aan de
Heijendaalseweg voorbij. Mijn moeder zaliger zei dan vaak: “Vechten en
zingen kunnen ze”! Ze gingen dan naar
de sportvelden aan de Heijendaalseweg, dat was vanaf Brakkenstein even
voorbij de Kwekerijweg (het huidige
Radboudcom-plex aan de rechterkant
van de Heijendaalseweg als je richting stad gaat TA). Daar werd dan hun
uitrusting afgedaan en keurig langs
de lijn geplaatst. We wisten er bij te
komen en hebben de uitrusting van
plaats verwisseld, zodat die Duitse
manschappen moesten uitzoeken waar
hun eigen uitrusting was gebleven. Dat
was weer mopperen op die ‘verdomde
Hollanders’, de kwajongens van Brakkenstein.
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Bevrijders in Brakkenstein
In onze buurt, de Heijendaalseweg en
omgeving moesten onze bevrijders gehuisvest worden, dat waren hoofdzakelijk Canadezen. Er werden 3 Canadezen militairen op de Heijendaalseweg
167 bij de familie Wim van Rijswijck
ondergebracht.
Ik herinner me nog wel het een en ander over die militairen. Zo was daar
Charlie Scott, een vrolijke dikkerd. Hij
was ordonnans en reed op een Harley
Davidson. Zijn hobby was horloges repareren en dat deed hij bij ons aan tafel.
Een andere militair die ik me herinner
was Karel, korporaal, een aardige vent.
Verder was er nog Harry, een meelevend mens, soms bracht hij ’n belegde
boterham mee, gewoon in papier verpakt. Volgens mij, dacht-ie, dat wij het
nodig hadden. Goed bedoeld, denk ik
zo! Hun eten werd bereid in de garage
van bakker Berndsen aan de Buurmansweg en bij ons door mijn moeder Zaliger op het fornuis warm gehouden. Ze maakten ook gebruik van
onze voorkamer, om zo gezellig samen
te kunnen zijn met hun medestrijders.
Mijn vader Zaliger werd daarbij ook
wel eens uitgenodigd voor dat gezellig
borreluur-tje. Alles bij elkaar genomen
was het een stel prachtige kerels, die
bevrijders!
Wij zochten ze ook vaak op in dat
grote bos Heumensoord. Het dage-
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lijks geschooi om ’n stukje tjoklat voor
Mama en een sigaretje voor Papa had,
mag ik wel zeggen, altijd succes. Dank
u, zeiden wij dan. In het Hollands natuurlijk, want Engels moesten we nog
leren, maar dat is vrij vlot gegaan. Als
kwajongens van Brakkenstein hebben
we ons uitermate vermaakt met onze
bevrijders.

Hun voertuigen werden langs de weg
geplaatst. Zo stonden op het kerkpad
(de huidige Pastoor Wicher-staat) de
Bren Gun Carriers gestald. Dit waren
rupsvoertuigen waarvan de bovenzijde
geheel open was. Wij waren overal,
dus ook daar. We liepen zo langs de
die rupsvoertuigen toen ik op het kussen van de bestuurder een pistool zag
liggen, wat later een lichtkogelpistool
bleek. Dit trok me zo aan dat ik dat
ding meegenomen heb. Mijn vader
heeft me dat pistool afgepikt met de
nodige waarschuwingen natuurlijk!
Waar het gebleven is, daar ben ik nooit
achter gekomen! Zo ging dat toen.
Henk van Summeren die had het beter bekeken, die nam ’n doos Sunlight

Zeep mee naar huis. Deze vond hij in
een van die Bren Gun Carriers.
Het klooster Berchmanianum aan de
Houtlaan werd destijds als een voorlopig Militair Hospitaal inge-richt. Ik
ben daar ook werkzaam geweest, ik
heb daar aardappelen geschild in de
keuken. Wat me daar opviel was een
blik met koffie dat ik op een onbewaakt ogenblik richting de buitendeur
wist te krijgen, ’n trapje af en vervolgens schopte ik het tussen de begroeiing. En later ben ik het op gaan halen.
Toen ik er mee thuis kwam, zei m’n
moeder: “Jong, dat mag je toch niet
doen”! Zover ik het niet in de gaten
had vond ze het niet eens zo erg, maar
het is toch stelen, of niet soms? Het is
me allemaal vergeven, wat moet ik er
verder nog mee!
Brakkenstein klein, maar bovenaan!
Theo van Rijswijck te Utrecht.
Ps. Ik moest het kwijt. Zoals u vroeg,
benader ik u met een gerust geweten,
ook al viel dit zeker niet mee, ik heb het
toch maar gedaan. Sorry!

Bedrijvigheid in Brakkenstein
Pand Pijfers van levensmiddelen naar jonge levens
Het pand van Pijfers aan de Heijendaalseweg krijgt zoals verwacht een andere bestemming. Er komt over enkele
maanden een kinderdagverblijf van gastouderopvang Opaaltje en dit zal het Heemhuys gaan heten. Harrie Pijfers
is momenteel bezig de ruimte te verbouwen, zodoende is er voor hem dus nog steeds werk aan de winkel… ( zie
advertentie elders in dit nummer)
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+
+
*Bespaar € 45,- tot € 65,- per jaar aan energiekosten
Heidebloemstraat 61
6533 SL Nijmegen

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

info@vakhandeljanssen.nl
www.vakhandeljanssen.nl

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

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

Algemene fysiotherapie
Specialisaties:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

Prachtvrouwen, krachtvrouwen
Yasmine en Berna zitten tegenover elkaar in de zitkamer van Ber-na. ‘Wat
is dat eigenlijk, een vrouwengroep?’,
vraagt Yasmine. Berna gaat er goed
voor zitten en doet haar verhaal. Sinds
35 jaar is ze lid van de Voe, Vrouwen
ontmoeten elkaar. De groep bete-kent
veel voor Berna. Ze kan er haar verhaal
kwijt en het is fijn om de bijzondere
dagen in het jaar met de vrouwen in de
groep te delen. Ze vieren samen Kerst
en Pasen en ook Sinterklaas is fa-voriet
in de groep. Dan trekken ze lootjes en
kopen ze voor elkaar kleine cadeaus.
Natuurlijk ontbreken de gedichten dan
ook niet. De vrouwen ontmoeten elkaar in Zorghuis De Veste. Het is één
van de lievelingsplekken van Berna in
de wijk. Een andere lieve-lingsplek is
de kloostertuin. Vandaar ook de match
met Yasmine, want het meisje en de
dame delen hun liefde voor dezelfde
tuin. Achter in de kloostertuin staat

de geheime hut van Yasmine. Ze heeft
hem zelf gebouwd en ze is er vaak.
Dit is haar lievelingsplek. Hier voelt

ze zich fijn. Ze komt om te spelen met
vriendinnen, ze rust er uit na een wandeling met de hond. Ze komt er ook als
ze verdrietig is of troost zoekt. ‘Dan ga
ik in mijn hut zitten, soms met de hond,
en dan voel ik me veilig en rustig’.
Moeilijk tijden zijn van alle leeftijden,
dat blijkt wel. Berna en Yasmine delen
hun lessen hieruit. ‘Je moet opkomen
voor jezelf’, begint Berna. ‘Dan moet
je gaan staan voor wie je bent en wie je
wil zijn.’ Yasmine knikt. ‘Ja, dat maakt
mij sterker.’ ‘En zo mooi als dat je
bent’, voegt Berna toe. Stil kijk ik naar
de twee vrouwen op de bank.
Prachtvrouwen. Krachtvrouwen.
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COMPLETE BRIL OP UW STER
AL	
  20	
  JAAR	
  BIJZONDER
INCLUSIEF GRATIS OOGMET
Nieuwe collectie nu in de winkels!

2015-C4 Landon

Nieuwe collectie nu in d

BRIL OP UW STERKTE
RATIS OOGMETING
COMPLETE BRIL OP UW STERKTE

2015-C4 Landon
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING

Nieuwe collectie nu in de winkels!

Nieuwe collectie nu in de winkels!

Winkelcentrum	
  de	
  Notenhout,
Symfoniestraat	
  152,
6544	
  TM	
  NIJMEGEN.
024-‐3771266
2015-C4 Landon
www.dehaasdemode.nl
Inclusief montuur
en glazen op sterkte
facebook/dehaasdemode
Buslijn	
  6	
  s topt	
  bij	
  het	
  w inkelcentrum.

De zeven beloftes van Eyelove:

COMPLETE BRIL OP IEDERE STERKTE

1.

voor veraf
óf dichtbij

(ook kosteloos met cilinder en zonneglas)

2015-C4 Landon

€49

Op	
  ons	
  parkeerterrein	
  parkeert	
  U	
  altijd	
  GRATIS. Als	
  klant	
  krijgt	
  U	
  altijd	
  een	
  gratis	
  uitrijkaart	
  w anneer	
  de	
  parkeerinstallatie	
  in	
  w erking	
  is

2. Inclusief Niet goed = geld terug garantie

COMPLEET

COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
BRIL OP UW STERKTE
BRIL OP UW
3. Gratis oogmeting, zonder afspraak COMPLETE COMPLETE
INCLUSIEF
GRATIS
OOGMETING
COMPLETE BRIL OP UW STERKTE INCLUSIEF
GRATIS
OOGMETING
MULTIFOCALE
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Groen rondom de Driehuizen
Op oude landgoederen vinden we veelal monumentaal groen, want meestal aangeplant nadat een landhuis voltooid
was en daarmee ongeveer even oud. Het gaf mede aanzien aan het gebouwde.
De oudste vermelding van de Driehuizen als landgoed op een kaart dateert van 1758. Waarschijnlijk is het gebied
kort na 1550 ontgonnen. Dergelijke oude heideontginningen zijn betrekkelijk zeldzaam, daar de meeste ontginningen in het midden van de 19e eeuw een aanvang namen. Woeste gronden waren rond die tijd gemeenschappelijk
eigendom en werden na ontginning verdeeld.
Het huidige landhuis Driehuizen dateert van 1868, maar het monumentale
oude groen blijkt enigszins spaarzaam.
Rond het landhuis vind je een gevarieerde open aanleg uit recente tijd,
bestaande uit gazons, hagen, heesterbeplanting en bomen. Op de huidige
erfscheiding zijn beuken en een taxus
haag geplant. Daar binnen fruitbomen
zoals peren aan de oprijlaan, taxus,
hulst, fijnspar, ceder, robinia, pruikenboom en noot. Deze laatste, de noot,
is wellicht een link naar de eigenaar,
de hr. Nooteboom. Verder vind je er
diverse heesterbeplanting met onder
andere buxus.
De oudste bomen staan, gezien vanaf
de Driehuizerweg, nabij het bakhuisje,
rechts naast het landhuis. Het zijn drie
fraaie beuken, die overgaan in een lindelaan die vervolgens weer eindigt bij
twee zuilen, de restanten van een oude
toegangspoort. De lindelaan bestaat uit
negen oude bomen en vijf recent aangeplante exemplaren. De oude linden
zijn enige jaren geleden teruggezet
(geknot) als vervolg op snoeiwerkzaamheden uit het verleden. Dat was
zeker nodig om het uitscheuren van de
bomen te voorkomen. Nu staan ze er
weer vitaal bij, een fraai stuk cultuurgroen.
Natuurlijk kunnen we niet om de tamme kastanjes heen. Vijf bomen staan
links van het pad dat vanaf de Driehuizerweg naar de natuurspeelplaats
loopt. Ze lijken bedoeld als erfafscheiding uit het verleden. De eerste boom
verschilt duidelijk van de overige vier,
zowel in grootte als vitaliteit. De tamme kastanjes werden door ongeduldige lieden geoogst voordat deze op de
grond lagen door ze simpelweg uit de
boom te “knuppelen”. Tja, en wanneer

je als boom direct aan de weg staat ben
je de klos. Door de vele holtes in deze
bomen vinden holenbroeders als mezen of de boomklever hier ideale nestgelegenheid.
Tussen het huidige woonhuis en de grote schuur, die aan de noordkant stonden niet meer bestaat hebben eveneens
twee tamme kastanjebomen gestaan,
van dezelfde leeftijd als het “rijtje
van vijf”. Een zonderling is een meerstammige zomereik, die direct naast
de haag ter hoogte van het landhuis
staat aan de Parkzoom. Waarschijnlijk
hoort deze ook tot de erfbeplanting uit
het verleden. Niet bijzonder, maar wel
opvallend zijn de ringvormige bastuitstulpingen op ongeveer één meter
hoogte. Dit zijn vergroeiingen, veroorzaakt door aangebracht (prikkel-)
draad in het verleden. Dat scheelde een
paaltje om het perceel af te zetten, het
was geen goed idee voor de boom.
Buiten de tuin gaat het landschap richting oost over in een paardenweide en
vervolgens naar bloemrijk grasland,
met een fraai uitzicht op de stuwwal,
onderbroken door de spoorlijn. Hier
wordt middels schapen van schapenbedrijf de Wassum, begrazingsbeheer
toegepast om verruiging tegen te gaan

en de bloemenrijkdom te behouden.
Zodoende is dit stuk land een eldorado
voor vele insecten en vogels. Naar het
zuiden gaat dit deel over in het “politiebosje”, waar we vooral de Amerikaanse eik en de grove den aantreffen.
Door uitdunning en nieuwe aanplant
is de diversiteit wat toegenomen. Op
de Driehuizerweg vinden we vanaf de
ingang bij slagboom oude landschapselementen, waaronder de in oostwest richting verlopende houtwal, een
zandrug met bomen. Dit soort wallen
gaven perceelscheidingen aan uit vorige eeuwen, mogelijk ook behorende
bij de Driehuizen. Vermeldenswaard is
natuurlijk het platanenlaantje vanaf de
natuurspeelplaats naar zuid, overgaand
in een respectabele zomereikenlaan
grenzend aan het “hondenweitje”.
Naast bosvogels als grote bonte specht,
mezen, houtduif en grenzend aan Heumensoord is een ontmoeting met een
vos of ree zeker niet uitgesloten in dit
deel van Brakkenstein. Al met al een
gevarieerd aanbod van cultuur en natuur op zo’n klein stukje van onze
wijk wat best bijzonder genoemd mag
worden.
Ik kom er graag.
Freek Snel
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HUIZE BERCHMANIANUM
Deel 2 Muurschilderingen – door G.J.M. Jansen

Zoals beloofd wil ik u dit keer iets vertellen over de mooie
fresco’s die zijn aangebracht in Huize Berchmanianum. Er
is zoveel moois te vertellen dat ik de prachtige glad-in-lood
ramen moet bewaren voor een van de volgende edities van
ons Wijkblad. Dus nu de fresco’s, of eigenlijk is de woordkeus niet helemaal correct want de muurschilderingen die
we kunnen bewonderen zijn geen echte fresco’s. Een echte
fresco is n.l. een muur- of plafondschildering waarbij de
verf direct op de natte kalk wordt aangebracht. De muurschilderingen die zijn aangebracht in het Berchmanianum
zijn echter van na de 2e wereldoorlog, zoals bekend werd
het Berchmanianum in gebruik genomen in 1929. Het gaat
hier dus om muurschilderingen die zijn aangebracht op een
droge pleisterlaag, men noemt dit ‘in secco’. Het verschil
tussen deze twee technieken is dus dat bij fresco’s het natte
pleisterwerk, terwijl het droogt, de pigmenten van het schilderij absorbeert, terwijl de verf bij de in secco techniek op
het pleisterwerk blijft liggen. Voor dit artikel beperk ik me
tot de muurschilderingen gemaakt door pater Guus van
Hemert. Een volgende keer staan de oud-jezuïet en kunstschilder Piet Wiemers en kunstschilder/beeldhouwer Gerard Bruning centraal. Het zal u niet verbazen dat, als je
het gebouw met alle schilderingen wilt bekijken, dat je dan
gebruik moet maken van de ‘lange kloostergangen’. Gangen
met graatgewelven die aanvankelijk met schoon metselwerk
waren opgeleverd maar die in de oorlog werden afgewerkt
met wit stucwerk. De lambrisering bestond vanaf de bouw
uit geglazuurde tegels met warme aardse kleuren, rood,
groen en oker die weer aansloten bij de donker rode vloertegels. Een van deze gangen brengt ons naar de refter van het
huis, de eetzaal.
H. Johannes Berchmans
In de refter (eetzaal) op de begane grond vinden we een
schildering van de naamgever van het gebouw. Berchmans
was een jonge jezuïet, geboren in het Belgische Diest, die

in 1621 overleed in Rome
op 21 jarige leeftijd, hij had
toen net zijn filosofie studie
cum laude afgerond. Door
zijn voorbeeldig, vroom en
ascetische leefwijze werd hij
een voorbeeld voor vele tijdgenoten. Hij werd door Guus
van Hemert geschilderd met
een boek van Thomas van
Aquino in zijn handen. Johannes Berchmans staat bekend om zijn levensinstelling n.l. ‘Het gewone doen
met liefde’. Op de schildering is in het Latijn te lezen:
MISIT MIRI DOMINUS FLUVIUM PACIS ofwel De Heer
heeft mij gezonden een rivier aan vrede. Rechts van hem
een kijkje op de Ignatiuskerk in Rome waar zijn lichaam is
bijgezet onder een altaartafel.
H. Petrus Canisius (1521 – 1597)
Ook de H. Petrus Canisius, geboren als zoon van de burgemeester van Nijmegen werd in de refter geschilderd door
Guus van Hemert. Canisius was de eerste Nederlandse jezuïet, hoewel hij in Duitsland zijn grootste verdiensten heeft
gehad voor de orde en de Kerk. Pater van Hemert wilde in
de schildering benadrukken het grote belang van Canisius
als kerkleraar voor de catechese. Hij zorgde voor de eerste uitgave van een kleine
catechismus onder de titel
Summa doctrinae christianae, waarin vraag- en antwoorden te vinden waren
over de basiskennis van het
Rooms Katholieke geloof.
In een tijd waarin de Reformatie zich snel over Europa verspreidde was dit een
‘bestseller’ in het kader van
de Contra-Reformatie. Op
de schildering Canisius die
met zijn vinger wijst naar
het kind met de catechismus
in de hand indachtig de spreuk: “Onderwijs de jeugd (in het
ware geloof) dan heb je de toekomst’. Rechts van hem de
kerk in het Zwitserse Freiburg waar zijn lichaam begraven
is. Bekend is zijn uitspraak: ”Barmhartigheid jegens de armen en gebed tot God: dat zijn de twee vleugels om naar de
hemel te vliegen”.
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Guus van Hemert SJ (1927 – 2011) Geboren in Voorburg ging hij studeren aan het Aloyisius college
in Den Haag waarna hij intrad in de orde der Jezuïeten. Deed zijn theologie in Maastricht en filosofie
in het Berchmanianum aan de Houtlaan. Op 23 jarige leeftijd schilderde Guus al de beeltenis van de
heilige Ignatius en de andere in dit artikel besproken schilderingen. Pater van Hemert was overigens
actief op alle vormen van communicatie om het geloof gestalte te geven. Zijn belangrijkste werk was
zijn bijdrage aan het Hoger Katechetisch Instituut in Nijmegen. Zo schreef Hessel op 10-01-2015
over hem: ”Zonder iemand te kort te willen doen -ik ken weinig oud-medewerkers van het HKI- hier
even stil te staan bij een m.i. niet te missen prominent Nijmeegse oud HKI-medewerker nl. Guus van
Hemert, jezuïet, eindredacteur van de Nieuwe Katechismus, kunsthistoricus, schrijver en ook tv- en radiomaker. Een man met grote kwaliteiten, sober, inspirerend, eigenzinnig en bovenal een authentiek mens. Een bevlogen
man, zich steeds uitend met een mooi, zorgvuldig vaak oorspronkelijk en beeldend taalgebruik..”.
Calvariegroep
De laatste schildering van de hand van Guus van Hemert
in de refter waar ik u iets over wil vertellen is de Calvariegroep. De groep heet zo omdat in het nieuwe testament
(in het evangelie van Johannes 19,25-27) beschreven is dat
Maria en Johannes onder het kruis stonden waaraan Jezus
stierf. Jezus zei daar tot zijn moeder: ”Vrouw daar is nu je

ook ‘gewone’ mensen kunnen tegenwoordig deze Geestelijke Oefeningen doen.
Jezuïeten zeggen zelf hier over ”Als je een sportman of –
vrouw wilt worden, moet je je oefenen. Je moet regelmatig
trainen, bepaalde keuzes maken en je andere dingen ontzeggen. Niets gaat zonder oefening. Ook het geestelijk leven
niet. Als je vooruitgang wilt maken in het geestelijke, moet
je je ook daarin oefenen”. De gebedsoefeningen in het boekje van Ignatius gaan vooral over het leven van Jezus zoals
beschreven in de evangeliën. Het gebed met het leven van
Jezus en de geestelijke onderscheiding zijn gericht op het
nemen van beslissingen, op het doen van de juiste keuzes
in je leven. Het boekje van de Geestelijke Oefeningen is
niet geschreven om gelezen, maar om gedaan te worden.
Het is een doe-boek, een werkboek, een oefenboek. En oefenen doe je het beste onder de begeleiding van iemand die al
méér geoefend is. Het Berchmanianum als studiehuis bood
daartoe alle mogelijkheden.

zoon”, en tegen zijn leerling Johannes zei hij: “Daar is je
moeder”. Het bijzondere van Guus van Hemert is dat hij
Jezus schilderde met een uitstraling van rust alsof deze al
verrezen is. Jezus met gesloten ogen, zonder doornenkroon,
geen bloed of wond in zijn zijde. De voeten niet op elkaar
met één nagel, maar naast elkaar en in elke voet een nagel
c.q. spijker. Met deze schildering geeft Guus van Hemert
al aan dat de kruisdood en de verrijzenis, het Lijden en de
Verlossing door de Verrezen Christus onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De een is voorwaarde voor de ander.
De tekst bij deze schildering is dan ook:”Omnia Traham ad
Meipsum” (Joh. 12,32), in vertaling: ”Ikzelf moet van de
aarde omhoog opgeheven worden, zo haal Ik allen naar mij
toe”.
H. Ignatius van Loyola
Op de eerste verdieping, in de hal voor de ingang van die
kapel, heeft de jezuïet Guus van Hemert een portret van de
stichter van de orde, Ignatius van Loyola, geschilderd. Op de
achtergrond gebouwen die refereren aan zijn geboorteplaats
Loyola in Spaans Baskenland. Ignatius is hier afgebeeld als
schrijver van het boekje de Geestelijke Oefeningen. Deze
oefeningen zijn onderdeel van de vorming tot jezuïet, maar

Drs. Gerard Jansen woont in Brakkenstein, was van
1987 tot 2009 directeur van het kloosterverpleeg- en verzorgingshuis Berchmanianum. Dhr. Jansen is verpleegkundige, volgde aan de Hogere School voor Verpleegkundigen de opleiding richting Organisatie en studeerde
bij de faculteit Religiewetenschappen af als Master of
Arts in de Interreligieuze Spiritualiteitsstudies
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Column

Wie o wie weet
waar o waar
dit te vinden is in onze wijk?
Puzzelfoto oktober 2016

Gezond met T’ai Chi

T’ai Chi als therapeut
voor een goede houding
T’ai Chi gaat wat mij betreft vooral over het zoeken naar
en bewust worden van een goede houding. Sta of zit je verkeerd, en doe je dat regelmatig, dan komen de problemen
vanzelf om het hoekje kijken. Pijn in je onderrug, schouders, nek, knieën, voeten. Om de meest belangrijke te noemen. Afgezien daarvan ziet het er niet uit. Wat wil je liever:
doorgezakt futloos of rechtop fier door het leven gaan?
Laten we eens samen op zoek gaan. Kom je even staan?
(Oefen je houding met je lijf, niet met je hoofd!)
Sta je? Oké, mocht je je knieën op slot of precies recht hebben, buig ze dan een beetje. Als je nu met je knieën lichtjes gebogen staat (of diep als je dat leuk vindt, als voordeel
voel je het verschil dan beter), dan zit er dus een knik in je
knieën. En bijgevolg ook in je enkels. Realiseer je dat. Maar
er is nog een derde knik. Voel even mee: je hebt daarbij twee
keuzes: hangen in je rug of zitten in je liezen. Ik weet wel
wat ik zou kiezen! Hang je in je rug, dan heb je een uitgezakte houding. Geen structuur, valse ontspanning en energieloos. Maar zet je de derde knik in je liezen, dan kun je
je rug ontspannen en wordt je houding rechtop en actief!
Het eerste mondt uit in passieve spanning en het tweede in
actieve ontspanning. Doe je voordeel!

Wie kan ons vertellen waar deze foto genomen is?
Deze kabouter staat er al de hele zomer. We hopen
dat hij in de herfst ook nog in Brakkenstein blijft
wonen. Onder de inzendingen wordt weer een heerlijke taart verloot! Mail uw oplossing naar wijkblad.
brakkenstein@gmail.com
Oplossing in het volgende nummer!

Oplossing van juli 2016

Deze foto is genomen bij de vijver aan de Burggraafstraat en de Schoutstraat.
Door verschillende lezers is deze foto gevonden!
En we hebben een winnaar! Binnenkort komen we
mevrouw M. Buursen een taart brengen.
Gefeliciteerd!!

Een onderdeel van een goede houding is dus structuur. De
verhouding van de verschillende lichaamsonderdelen ten
opzichte van elkaar. Een lekkere foute is: zogenaamd ontspannen hangen in je heup. Alle gewicht rust in één been en
de tegenoverliggende heup zakt lekker uit. Bijgevolg staat
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je bekken scheef onder je rug. Voelt
goed, maar is flink fout futloos! Wil
je een versterkende structuur, zorg er
dan voor dat je bekken horizontaal is.
Zelfs al ga je op één been staan. Je rug
is dan recht op je bekken. Samen met
de knik in je liezen krijg je dan een
soort “zit” stand. En als je dan ook nog
je rug ietsje strekt richting je kruintje,
dan heb je de ideale houding te pakken, met bijbehorende structuur. Door
dat ietsje strekken van je rug gebeurt
er nog iets: de ruimte tussen je wervels
wordt groter en dat heeft ook zo zijn
voordelen.
Er zijn nog veel meer belangrijke
structuren voor allerlei verschillende
houdingen. Bijvoorbeeld als je één
been naar voren zet. Handig als je
moet duwen bijvoorbeeld. De structuur die daar bij hoort is: waar je voorste voet heen wijst, daar wijst ook die
knie (knie boven teen noemen we dat)
en je navel en je neus heen. Heel je
structuur is opgebouwd in de richting
van je actie. En je achterste been ondersteunt dat op een bepaalde manier
(gaat even te ver om in dit korte stukje
uit de doeken te doen).
Mocht je nieuwsgierig geworden zijn,
kom dan in Heumensoord eens samen
met mij het een en ander uitproberen.
Het is gratis, maar levert veel op!
Willem Kienhorst
Waar: H
 eumensoord, kruising
Heijendaalseweg/Scheidingsweg
Wanneer: v anaf 15 september iedere
donderdag van 09:15 tot
10:30
(Houd voor wijzigingen in de gaten:
www.taichinijmegen.nl of www.mijnnijmegenzuid.nl)
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Bedrijvigheid in Brakkenstein
Ondernemerschap, vroeger en nu
De jeugd van tegenwoordig. Dat kan
echt niet meer. Zo waren wij echt niet.
Moet je zien hoe ze er bij lopen en wat
ze doen. In onze tijd hadden ze ten minste nog fatsoen….. etc, etc, etc. Herken
je dit? Inmiddels weet ik zelf dat zo’n
beetje iedere generatie wel een mening
heeft over de generatie voor en na hen.
Op het moment dat er verschillen zijn
tussen mensen kun je blijven (ver)
oordelen, maar je kunt ook (juist) van
elkaar leren. Want er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En waarom
zou je niet eens een keer meelopen met
iemand die het heel an-ders aanpakt?
Op dit moment zie je een enorm verschil tussen de verschillende generaties
ondernemers. De ‘senior’ ondernemer
bezigt het motto ‘niet lullen maar poetsen!’ terwijl de ‘junior’ ondernemer
veel meer bezig is met zaken als ‘passie, flexwerken, genieten en idealen’.
Is het een nou beter dan het ander? Ik
geloof van niet.
Beide generaties ondernemers kunnen
van elkaar leren. De ‘oude’ ondernemers kunnen iets leren over genieten,
goed voor jezelf zorgen en gebruik
maken van social media, betekenisvol
ondernemen en online marketing. De
‘junior’ ondernemer kan weer wat leren van de ‘senior’. Over veerkracht,
doorgaan bij tegenslag, knokken voor
wat je waard bent en groot denken. Het
een is niet beter dan het ander, denk ik.
Wat ik regelmatig hoor en zie, is dat
ondernemers maar al te graag hun mening verkondigen over collega-ondernemers. Vaker gaat het dan over wat er
niet deugt aan de ondernemer of aan
de manier van ondernemen. Hoe jam-

mer is dat, want uiteindelijk willen we
allemaal hetzelfde. En ondernemen
kan soms best een eenzaam vak zijn.
Waarom zou je elkaar dan niet af en toe
opzoeken en van elkaar leren?
Zoals jullie (hopelijk) weten is stichting BUUR hard bezig om de fysieke
locatie gereed te maken voor allerlei
doelgroepen en activiteiten, waaronder
flexplekken voor onder-nemers. Het is
mijn wens en hoop dat er dan ook activiteiten plaats gaan vinden waar-bij
ondernemers elkaar leren over hoe zij
ondernemen.
Wie van jullie weet bijvoorbeeld wat
een podcast is of hoe Nijmegenaar
‘Eddie van Halen’ in de jaren ’80 een
absolute wereldster is geworden? Weet
je het niet? We kunnen van elkaar leren. Een goede buur kan daarbij helpen.
Over helpen gesproken, stichting
BUUR heeft binnenkort handjes nodig
voor de ver-bouwing. Alle hulp is welkom. Doe je mee?
Meer info en aanmelden:
www.facebook.com/WijkplaatsBuur
info@wondersteboven.nl
Koen Sieben
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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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Beste BUURtbewoners
Eindelijk was het dan zover. Dankzij
de subsidie van het Oranjefonds konden wij afgelopen 15 augustus een
start maken met de verbouwing van
BUUR. Aannemersbedrijf Van Dillen,
een contact van Talis Woningcorporatie, voerde de werkzaamheden uit,
waarvan een belangrijk deel niet vergoed. Jaap de Windt, directeur van Van
Dillen, vindt het belangrijk om met
zijn be-drijf een eigen bijdrage te leveren aan de realisatie van onze wijkplaats en daar zijn wij erg blij mee. Op
moment van dit schrijven is de verbouwing in de afrondende fase en staat het
BUUR-team klaar om te starten met de
opbouw van de wijkplaats. We gaan
schuren, lakken en schilderen. Dat
doen we ook samen met de wijk maar
hierover meer in de volgende editie
van de wijkkrant!
Ondertussen hebben wij, dankzij jullie
inbreng, ook al een start gemaakt met
onze nieuwe inventaris. Op de rommelmarkt hebben we leuke spulletjes
gevonden die een tweede bestem-ming
krijgen in BUUR. Staat er iets van jou
tussen op deze foto? Kom maar binnen. We vertellen je graag wat we er
mee gaan doen in de wijkplaats.
Behalve binnenin BUUR wordt ook
buiten BUUR hard gewerkt. Hovenier
Willem de Wijk is 14 september gestart met de aanleg van het eerste vernieuwde deel van de BUURtuin. Eind
2016/begin 2017 start hij dan met het
tweede deel van de tuin. Meer weten
over hoe de tuin eruit gaat zien? Loop
gerust binnen. Wij staan je graag te
woord.
Het horecateam van BUUR zal in de
komende weken door de wijk lopen en
jullie vragen naar jullie wensen voor
het BUURMenu. Wat vinden jullie lekker? Wat moet volgens jullie in ieder
geval op de kaart staan? Willen jullie
tapbier drinken bij BUUR of juist uit

BUURbericht
de fles? Heb je zelf een lekker recept
voor een taart en deel je die graag met
ons? Dat kan. Deel je ideeën en kom
proeven in ons restaurant. Dat laatste
kan al snel want in oktober gaan we
al proefdraaien in onze bekende wijkproeverijen en ook de feestelijke opening van de wijkplaats is gepland.
Hoewel bij het verschijnen van deze
wijkkranteditie de eerste 2 open klusdagen voor de wijk al zijn geweest,
zullen we in oktober en november nog
vaker open klusdagen organiseren. Er
moet nl nog veel gebeuren in de wijkDe feestelijke opening van BUUR

vindt plaats op: 24 NOVEMBER
TUSSEN 16 EN 18 UUR.

Houd onze facebookpagina in de
gaten voor de programmering van
BUUR en schrijf je, zodra het kan,
in voor de wijkproeverijen en de
opening van de wijkplaats!

plaats en we hebben daarbij jullie hulp
hard nodig. Aankondigingen van klusdagen zetten wij ook op onze facebookpagina.
Vanaf 1 oktober is onze website (www.
wijkplaatsbuur.nl) online gegaan.
Daar kun je meer lezen over BUUR,
onze programmering, de mensen achter BUUR en natuurlijk kun je je ook
op onze website inschrijven voor de
feestelijke opening, onze klusdagen en
wijkproeverijen.
Veel groet en tot ziens in BUUR,
Melanie Reekers
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Nijmegen Hartveilig
In ons land worden elke week ruim
300 mensen buiten het ziekenhuis
plotseling getroffen door hartfalen.
Nijmegen blijft daar niet van verschoond! In stadsdeel Dukenburg
is door een groep vrijwilligers drie
jaar geleden een ‘Keten van Overleven’ opgestart. Doel is binnen enkele
minuten bij een slachtoffer te starten
met reanimatie en zo snel mogelijk
een AED-apparaat bij dit slachtoffer te brengen. (AED = Automatische Externe Defibrillator) Binnen
zes minuten starten met reanimatie
is cruciaal om hersenbeschadiging te
voorkomen; als een AED erbij komt
stijgt de overlevingskans enorm.
In Dukenburg is de Stichting AED
Dukenburg opgericht, die inmiddels
bijna 300 vrijwilligers heeft opgeleid
in reanimatie en gebruik van een AED.
Daarnaast zijn er 24 AED-apparaten
beschikbaar voor de burgerhulpverleners in met een code afgesloten kasten
op goed bereikbare plekken in heel
Dukenburg. Dit alles is gerealiseerd
zonder overheidssubsidie!
Waarom vrijwilligers
De aanrijtijden van de ambulances zijn
altijd langer dan zes minuten. Om hersenbeschadiging te voorkomen moet
er zo snel mogelijk met reanimatie
gestart worden, dat kan door mensen
in de directe omgeving van het slachtoffer. Opgeleide vrijwilligers (maar
ook bijvoorbeeld BHV-ers) kunnen
zich aanmelden bij de Stichting Hartslag voor Nederland, HartslagNu. Zij
krijgen bij een alarmmelding via ‘sms’
of een ‘app’ een oproep om naar het
slachtoffer in hun directe omgeving te
gaan om een reanimatie te starten. Een
deel van de opgeroepenen krijgt ook
de code van een AED-kast in de buurt
en brengt deze AED naar het slachtoffer. De voorafgaande cursus kost de
vrijwilliger maar één avond per jaar.

Levens redden
De ‘Keten van Overleven’ heeft in
Dukenburg al levens gered. Dukenburg is echter maar één van de negen
stadsdelen van Nijmegen. Wanneer
heel Nijmegen één ‘Keten van Overleven’ zou zijn, kunnen per jaar 20 tot
25 mensenlevens gered worden! Begin
2016 heeft de Stichting AED Dukenburg samen met de landelijke Stichting
HartslagNu een stuurgroep opgericht
om heel Nijmegen ‘Hartveilig’ te maken, stuurgroep ‘HartslagNijmegen’.
Zelf hebben we Lindenholt onder onze
‘hoede’ genomen. Heel Nijmegen hebben we in vijf sectoren verdeeld. We
zijn bewust afgestapt van wijken en
stadsdelen en maken nu gebruik van
fysieke grenzen zoals de Waal, het
Maas-Waal kanaal en de spoorlijnen
dwars door Nijmegen. Dan ontstaan
Nijmegen noord (boven de Waal),
west (westen van de spoorlijn Nijmegen – Den Bosch), oost (oosten van de
spoorlijn Nijmegen - Venlo) en zuid
(tussen de spoorlijnen).
Oproep
De stuurgroep roept nu mensen in die
andere sectoren op zich te melden om
met hulp van de stuurgroep in deze
sectoren ook een stichting op te rich-

ten. De stuurgroep zal de nieuwe stichtingen ondersteunen, de contacten met
gemeente Nijmegen, de Hartstichting
en HartslagNu verzorgen. Heel Nijmegen zal dan uiteindelijk onder een
protocol kunnen werken waarbij de
sectoren elkaar onderling ondersteunen. Met onder andere AED apparaten
plaatsen, vrijwilligers opleiden, scholen bezoeken met instructie en sponsorwerving.
Voor geïnteresseerden staat ons mailadres open:
hartslagnijmegen@outlook.com
Ook bestaat de mogelijkheid dat wij op
een bewonersavond van wijkraad, bewonersplatform, geïnteresseerde groep
enzovoort uitleg komen geven. Ook
hiervoor hetzelfde mailadres.
Peter Saras, Stichting AED Dukenburg, stuurgroep Hartslag Nijmegen

19.00-21.00 uur
20.00-21.00 uur
21.00-22.00 uur
Gymnastiek voor dames
Gymzaal kan Faberstraat

vanaf 19.30 uur
Repetitie harmonie St Tarcisius
Roomsch Leven

Biljartclub
de Muts

13.00-16.00 uur
Biljartclub BBB (KBO)
Clubhuis RKSV Brakkenstein

10.00-12.00 uur
Sportief wandelen
Atletiekbaan

11.00-12.00 uur
seniorengym
Universitair sportcentrum

10.00-12.00 uur
Nordic walking
Atletiekbaan

9.15-10.30 uur
Recreatief hardlopen
Atletiekbaan

10.00-11.00 uur
Feldenkreis
Boszicht

DINSDAG

19.00-20.00 uur
Sportief wandelen
Atletiekbaan

19.00-20.00 uur
Nordic walking
Atletiekbaan

19.00-20.00 uur
20.00-21.00 uur
Gymnastiek voor dames
Gymzaal kan Faberstraat

19.00-23.00 uur
Repetitie drumfanfare
Michael
Roomsch Leven

20.00 – 22.00 uur
El Mundo koor
De Veste

13.00-16.00 uur
Biljartclub BBB (KBO)
Clubhuis RKSV Brakkenstein

11.30-16.30 uur
Seniorentafeltennis
(50+)
Roomsch Leven

11.00-12.00 uur Pilates
Universitair sportcentrum

9.30-11.30 uur
Expressief meditatief dansen
Roomsch Leven

10.00-12.00 uur
Breien
kantine speeltuin Brakkefort

9.15 uur Tai Chi
Heumensoord

WOENSDAG



19.00-23.30 uur
Repetitie Harmonie Hatert
Roomsch Leven

13.00-16.00 uur
Biljartclub BBB (KBO)
Clubhuis RKSV Brakkenstein

10.30-12.00 uur
Jeu de Boules (KBO)
Atletiekbaan

10.00-12.00 uur
Sportief wandelen
Atletiekbaan

11.30-12.30 uur
seniorengym
Universitair sportcentrum

10.00-11.00 uur
Nordic walking
Atletiekbaan

9.15-10.30 uur
Recreatief hardlopen
Atletiekbaan

9.30-12.00 uur
Senioren Gymclub
Roomsch Leven

DONDERDAG

VRIJDAG

Spelactiviteiten
Scouting
Scoutinggebouw
D’Almarasweg

13.30-17.00 uur
Bridgen in
Boszicht

Sjoelen in Boszicht



Spelactiviteiten
Scouting
Scoutinggebouw
D’Almarasweg

10.00-12.00 uur
Sportief wandelen
Atletiekbaan

10.00-11.00 uur
Nordic walking
Atletiekbaan

9.30-11.00 uur
Recreatief hardlopen
Atletiekbaan

ZATERDAG

ZONDAG

20.00-22.00 uur
Expressief meditatief
dansen
Roomsch Leven

10.00-12.00 uur
Sportief wandelen
Atletiekbaan

10.00-12.00 uur
Nordic walking
Atletiekbaan

9.30-11.30 uur
Recreatief hardlopen
Atletiekbaan



Naast alle bovengenoemde activiteiten en sportiviteiten gebeurt er binnen de sportclubs in Brakkenstein veel en voor ieder wat wils. De een is van oudsher meer Brakkensteins dan de ander; maar allemaal sporten
ze op Brakkensteinse grond. En sport verbroedert, toch?
Naast bovengenoemde clubs zijn de volgende sportclubs in Brakkenstein te vinden: Tennisvereniging Brakkenstein, Tennisvereniging Rapiditas, Voetbalverenging RKSV Brakkenstein, Hockeyvereniging NMHC,
Korfbalverenging Novomagum, Voetbalvereniging Kolping- Dynamo.

19.00-20.00 uur
Sportief wandelen
Atletiekbaan

KBO organiseert
19.00-20.00 uur
Nordic walking
Atletiekbaan

19.30-22.00 uur
1e maandag van de maand
bingo Boszicht

13.30-16.00 uur
Kaarten
Boszicht

13.30-16.00 uur
Biljarten Boszicht

14.00-16.00 uur
Jeu de boules
Atletiekbaan

MAANDAG





Activiteiten

avond

middag

ochtend

AGENDA
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Belangrijke telefoonnummers
Wijkblad Brakkenstein

Advies- en Steunpunt huiselijk geweld: 0900 126 26 26
Alarmnummer: 112
Apotheek Wilhelmina Brakkenstein,
Kanunnik Mijllinckstraat 5, tel 024 3 553 062
Bel- en Herstellijn: 14 024
Brandweer: (024) 3 297 599
Breng Klantenservice: 0900 20 20 121
Bureau Toezicht: 14 024
BUUR (De Kanunnik ), Melanie Reekers,
tel 06-11306290
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 3 657 657
Dar Klantenservice: (024) 371 60 00
Dar Grofvuilservice: (024) 371 60 26
De Lindenberg: (024) 327 39 11
Dierenambulance: (024) 355 02 22
Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
Ed van Dael, wijkmanager; via secretariaat
wijkmanagement, (024) - 3 299 675
Gemeente Nijmegen: 14 024
GGD: (024) 3 297 297
Huisartsenpost Nijmegen en omstreken: 0900 88 80
Kindertelefoon: 0800 04 32
Lux: 0900 589 46 36
Medisch centrum Brakkenstein (024) 3 552 339
Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
Meldpunt Kindermishandeling: 0800 - 2000
Milieupolitie: 14 024
Politie: 0900 88 44 via dit algemene nummer is ook Jan
van Uden wijkagent te bereiken
Radboudumc: (024) 361 11 11
Rob van de Wetering, wijkbeheerder, via 024- 3 293 031
Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
Slachtofferhulp: (024) 3 233 322, 0900 0101
Sociaal Wijkteam Zuid, te bereiken via de STIP – info en
advieslijn 088 00 11 300, bij 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: (024) 3 523 911, postbus@talis.nl Jos Bitter is de
talisman van Brakkenstein
Wijkraad Brakkenstein, voorzitter Hermine
Groenendaal, tel 06-51991276
ZZG-zorggroep, 024- 2 665 777 vraag naar team
Wijkverpleging Brakkenstein

Uitgelicht: Huisartsenpost Nijmegen en omstreken
Is gevestigd op het Spoedplein bij het Canisius Welhelmina Ziekenhuis. De huisartsenpost is voor dringende
medische hulp in avond, nacht en weekend. Alle huisartsen uit de regio doen bij toerbeurt dienst. Om de organisatie goed te laten verlopen werkt de huisartsenpost op
telefonische afspraak. Het centrale telefoonnummer is
0900-8880. Als er sprake is van een levensbedreigende
situatie toetst u de 1 in en wordt u met voorrang geholpen.

Wijkblad Brakkenstein

Activiteiten

Brakkenstein

Dweilorkest Netternaost 30 jaar en nodigt u uit!
ZATERDAGMIDDAG 22 OKTOBER

Toen een amusementsband van het personeel van de Openbare Nutsbedrijven (ONB) werd opgeheven en de instrumenten dreigden te worden
verkocht, besloot een aantal leden van de personeelsvereniging om, “als
geintje”, een dweilorkest op te richten. Niet zo vreemd, want dit amusementsorkest verleende ook wel eens ondersteuning bij de pronkzitting
van het bedrijfscarnaval. Dit was op 2 mei 1986. De initiatiefnemers
toentertijd, mei 1986, waren Wiet Goossens en Harry Willemsen. Beiden zijn nog steeds actief lid van het dweilorkest. Het eerste nummer dat
werd ingestudeerd was “Festwies”. Dit nummer staat nog steeds op het
repertoire. Nu zijn we zo’n 30 jaar verder en bestaat dit “geintje” nog
steeds. Reden voor een feestje. En hoe kan een dweilorkest zo’n feestje
het beste vieren? Juist ja, door samen met andere orkesten een gezellige
muzikale middag te organiseren en iedereen in Brakkenstein en omstreken uit te nodigen die van muziek en gezelligheid houdt. Dus hierbij bent
U uitgenodigd!
Op zaterdagmiddag 22 oktober a.s. vindt deze muzikale happening plaats
in Gebouw Roomsch Leven. Wij beginnen om 14.30 uur en eindigen rond
de klok van 17.00 uur. Deelnemende orkesten zijn “Kos Koijer”, “Maldens
Amusementsorkest”, “De Blue Mops” en uiteraard “Netternaost”zelf.

“Verhaal aan Tafel” bij dagbesteding De Zilverden
ZATERDAGEN 22 OKTOBER, 5 EN 19 NOVEMBER, 3 EN 17
DECEMBER
Op dagbesteding ‘De Zilverden’, gelegen midden in Brakkenstein, komen elke dag senioren bij elkaar om samen op een leuke manier de dag in
te vullen. Bijvoorbeeld met creatieve activiteiten, bewegen op muziek of
gewoon gezellig praten en samen eten. Senioren uit de wijk zijn van harte
welkom om eens kennis te maken met de dagbesteding. Daarom willen
we u uitnodigen voor “Verhaal aan Tafel”: kennismaken met elkaar en u
informeren over wat er nog meer te doen is in uw omgeving. U bent van
harte welkom dit jaar nog op de volgende zaterdagen: 22 oktober, 5 en 19
november, 3 en 17 december van 10-13.30 bij de Zilverden.
We beginnen om 10.00 met koffie of thee, daarna is er een wisselende
activiteit. Meldt u aan via onderstaand telefoonnummer of loop even binnen.
Kosten: 2, 50 euro zonder vervoer; 5 euro met vervoer.
Locatie: Kanunnik van Kekenstraat 2
Aanmelding en informatie: Dagbesteding De Zilverden.
Tel: 024 365 01 93 Bereikbaar tussen 09.00 – 10.30 en 15.00 – 16.30
Dagbesteding De Zilverden is een activiteit van Swon, het seniorennetwerk in Nijmegen.
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Expositie ‘Back To My Roots’,
schilderijen van Johan Seeling

Wat is de beste datum om bekend te maken wie de
nieuwe Prins Carnaval van Het Knippenstekkie is?

ZONDAG 23 OKTOBER

VRIJDAG DE 11E VAN DE 11E vindt de onthulling van de nieuwe Prins Carnaval van C.V.
De Platte Knip plaats
Zoals vanouds in het gebouw Roomsch Leven
aan de Heijendaalseweg. De avond begint om
20.30 uur en de zaal is open om 20.00 uur. Entree gratis.Om 21.11 uur is het hoogtepunt van de
avond, de onthulling van de nieuwe Prins en zijn kabinet. Het wordt een
geweldige avond en U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. De entree is
gratis. Bent U ook zo benieuwd wie het dit jaar gaat worden?
Ook dit jaar is de nieuwe Prins weer iemand uit de wijk Brakkenstein of
iemand die daar een sterke binding mee heeft. Volgens de Prinsencommissie is de Prins nauw verbonden aan één of meerdere verenigingen in
de wijk. Geen idee wie het is, maar persoonlijk ben ik zeer benieuwd!
Verder zal dit een avond worden vol gezelligheid, waarop er enkele optredens zullen zijn, er gezellige muziek is in een goede sfeer met uiteraard
als middelpunt onze nieuwe Prins met zijn kabinet.
Wij zouden het ontzettend gezellig en fijn vinden om u op deze activiteit
te mogen ontmoeten. U bent van harte welkom!

Locatie: K.W.J. gebouw d’Almarasweg 22d, naast de Scouting Brakkenstein.
Aanvang 12.00 uur, einde 17.00 uur
Drankje en hapje aanwezig. Te zien zijn schilderijen van Nijmegen, Italië,
het Spaanse straatleven en mijn keuzes. Tot 23 oktober!

Brakkenstein op muzikaal gebied het Volendam
van Nijmegen?
ZONDAG 30 OKTOBER
In de wijk Brakkenstein wordt flink gemusiceerd. Veel orkesten hebben in
Brakkenstein hun repetitieruimte. De Flyers, het Maldens Amusementsorkest, Kos Koijer, Blue Mops, Harmonie Hatert en Netternaost. Daarnaast zijn er nog veel musici die in een kleinere of grotere samenstelling
in de wijk actief zijn. Een voorbeeld daarvan is het orkest “De Spetters”;
een verzameling uitstekende musici die op hun eigen wijze diverse evergreens vertolken. Daarnaast vind je hier ook een aantal van origine Brakkensteinse orkesten zoals Harmonie St. Tarcisius, de Drumfanfare Michael en enkele dweilorkesten. Ook het Amusementsorkest en Big Band
Second Face komt oorspronkelijk uit –, en repeteert in de wijk. “Second
Face” wil zich graag in beeld en muzikaal aan de wijk presenteren ((zie
foto gemaakt door Wim den Hartog uit Bemmel). Het orkest heeft een
big-bandbezetting met diverse blazerssecties rond een sterk en stuwend
combo. Het repertoire is zeer gevarieerd en bestaat uit heerlijke swingnummers, foxtrots, walsen, tango’s etc. De huidige popmuziek staat eveneens op het repertoire. Gewoon lekkere dansbare muziek voor iedereen.
In samenwerking met “De Spetters” en met zangeres Ria Pouwels wordt
er binnenkort een gezellige muzikale middag georganiseerd. Ria Pouwels
is vooral bekend van het orkest de Flyers. Ook zonder dit orkest en met
orkestband weet zij het publiek te boeien met haar fantastische stem.
Ik zou zeggen kom luisteren en kijken. Het geheel vindt plaats in het gebouw Roomsch Leven aan de Heijendaalseweg op zondag 30 oktober a.s.
van 14.00 uur tot 17.00 uur. De zaal gaat open om 13.30 uur.
Voor alle leeftijden is dit een gezellig middagje uit, kom genieten van
mooie muziek. U wordt van harte uitgenodigd en de entree is gratis!
Namens Second Face, Marcel Nova

Winterfair (en zomerfair)
ZONDAG 27 NOVEMBER
Op 26 juni jl. was onze eerste
Zomerfair in Brakkenstein.
Het zat organisatorisch goed
in elkaar; de stroomvoorziening een gezellig muziekje
en fleurige kramen. We hadden veel geflyerd en affiches
verspreid. Dit heeft ons veel
inschrijvingen opgeleverd.
Er waren 42 kramen en even
zo veel enthousiaste deelnemers met een diversiteit aan zelfgemaakte kleding, cadeauartikelen, curiosa, hapjes en mooie tweedehands spulletjes welke zij ten toon stelden
aan, naar wij hoopten, een even zo enthousiast publiek.
Voor de kinderen was er een springkussen en Anna en Elsa om te schminken. Twee kramen zijn beschikbaar gesteld voor een goed doel. Dit waren
Help Beer, Ambulance Wens Nederland en Stichting Actie Calcutta, een
schooltje in India. De verwachtingen waren hooggespannen; hoe reageert
de wijk Brakkenstein op een Zomerfair in Brakkenstein? De ochtend begon met een heerlijk zonnetje en om 10 uur was iedereen geïnstalleerd.
Alles verliep naar wens totdat om 13u onze grootste spelbreker, waar
wij helaas geen invloed op hadden, roet in het eten gooide. Wij werden
overvallen door een gigantische stortbui. Heel jammer maar begrijpelijk
dat de deelnemers na 45 minuten stortregen hun spullen gingen inpakken. Ondanks het feit dat wij hier erg veel werk aan hebben was het, hoe
kort het ook was, toch een geslaagd evenement. De deelnemers waren
erg positief. Een aantal heeft zich al ingeschreven voor onze Winterfair.
Deze vindt plaats op zondag 27 november in het Parochiehuis Rooms
Leven aan de Heyendaalseweg van 11 uur tot 16 uur. Mocht u ook interesse hebben om een kraam te huren en deel te nemen aan deze fair kunt
u ons vinden op Facebook: www.facebook.com/WinterFairBrakkenstein
of e-mail: zomer-winterfair@hotmail.com. Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van het 4-wijkenfonds van de gemeente
Nijmegen. Dit fonds geeft financiële steun aan wijkbewoners die initiatieven ontplooien voor hun wijk. Half oktober kunt u van ons een aankondiging van Winterfair Brakkenstein in uw brievenbus verwachten. Iedereen
uit Brakkenstein en omgeving is van harte welkom. Entree is gratis!
Namens de organisatie: Netty Rademakers, Jolein Rademakers, Henny
Stunnenberg, Rianne Reulink-Stunnenberg

De Hortus

Vertelster Anne van Delft 23 oktober 2016 om 14:00 - 15:00
Vertelster Ettje Ferwerda en harpiste Clara Landers 20 november 2016
om 14:00 - 15:00
Verteller Walter van Wingerden 18 december 2016 om 14:00 - 15:00

