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50 jaar Dukenburg
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

Fotoboek
In de opmaat naar 22 april toe was de presen-
tatie van het fotoboek Dukenburg dichterbij 
de eerste happening op 12 november 2015. 
Weezenhofse Jacqueline van den Boom werk-
te samen met andere creatieve bewoners aan 
een prachtig product. Het fotoboek werd op 
de nieuwjaarsreceptie aan burgemeester Bruls 
aangeboden. De fotomakers – met Jacqueline 
in de hoofdrol – exposeerden een klein deel 
van hun opnamen in het Atrium en de boven-
verdieping van Wijkcentrum Dukenburg in 
Meijhorst. Tentoonstellingen als deze – of van 
ander kunstwerk – worden verzorgd door het 
groepje ExpAt (Exposities Atrium). Het foto-
boek is dit hele jaar door op verschillende ex-
tra plekken te koop, zolang de voorraad strekt 
ook in Winkelcentrum Dukenburg bij Bruna 
en bij Stip in het wijkcentrum in Meijhorst.

Duuck en Dinner
Duuck en Dinner beleefde zijn eerste avond 
op 11 december 2015. Laagdrempelig door 

de prijs van 5 euro voor een driegangenmaal-
tijd hoopt de groep vrijwilligers, die hier sa-
menwerken, maandelijks zo’n vrijdagavond 
te kunnen realiseren. Mensen met een smalle 
beurs kunnen nu ook eens uit eten gaan. Het 
Atrium in Wijkcentrum Dukenburg vormt 
pop-up-restaurant Duuk & Dinner. Drankjes 
die bij de bar gehaald kunnen worden en ove-
rige consumpties zijn wel voor eigen rekening. 
Ook is er een fooienpotje.

AED
Op de Nijmegendag begin februari in de Ho-
nighallen was Dukenburg van de partij met 
onder andere de AED-stichting. Die doet het 
zo goed, dat uit andere wijken de vraag naar 
AED’s en opleiding van hulpverleners over-
weldigend is. De AED-mensen komen tijd en 
handen te kort. 

Atrium
Ook in februari werden in het Atrium meer-
dere cultuurtafels neergezet en kwamen er de-

finitief nieuwe, kleurige stoelen. De tafels zijn 
gemaakt van hout uit Dukenburg, bedacht en 
uitgevoerd met hulp van vrijwilligers door An-
gela van der Mast. Een mooie grote olijfboom 
maakt het Atrium tot een binnenhof.

Deeldag
Medio februari hield basisschool De Duken-
donck een open dag met een vette knipoog 
naar 50 jaar geleden. Leerlingen moesten bij-
voorbeeld bedenken wat voor kleding er toen 
in de mode was. En er waren kennisvragen in 
een kwis over het stadsdeel. 
In Wijkcentrum Dukenburg werd zondag 6 
maart de eerste Deeldag gehouden. Dit in sa-
menwerking met de Ontmoetingskerk die de-
len als thema gebruikte en na de vieringen let-
terlijk overliep naar het wijkcentrum. Na jaren 
werd de luchtbrug weer in gebruik genomen.

Internationale vrouwendag
Op een andere locatie dan hartje Meijhorst 
vond de herdenking plaats van internationale 
vrouwendag. Jonge meiden, volwassen moe-
ders en dames die van hun pensioen genieten, 
vonden elkaar in Jongerencentrum Staddijk. 
Het lentezonnetje scheen, waardoor de dag 
een stralend gebeuren werd. Er waren amuse-
ment, zang en dans en vrouwelijke gezellig-
heid. Weer een andere locatie – Zwanenveld 
63e straat – werd eind maart een tegeltapijt van 
mozaïek rijker na het leggen van 63 tegels, 
vervaardigd door de bewoners.

Concert en films
Op zondag 10 april verzorgde het Nijmeegs 
Amusements Orkest in de Ontmoetingskerk 
een concert, enkele dagen later gevolgd door 
de derde film in een serie van vier in zaal M 
van de kerk. Het succes van deze filmverto-
ningen kan de basis zijn voor een jaarlijks 
terugkomende activiteit. De vierde en laatste 
film wordt gedraaid op donderdag 19 mei: Et 
maintenant on va ou?

De Grote Dag
Komen we aan bij vrijdag 22 april, De Grote 
Dag. Het toeval wil dat deze dag de Konings-
spelen gehouden worden. Alle basisschool-
leerlingen gaan hiervoor naar de Staddijk. Om 
half vier in de namiddag is burgemeester Bruls 
in Aldenhof bij de locatie waar Dukenburg be-

De officiële datum voor het begin van de viering 50D* is vrijdag 22 april. Exact vijftig jaar 
geleden begon de bouw van ons stadsdeel door het machinaal heien van de eerste paal in de 
Dukenburgse modder door toenmalig burgemeester Hustinx. Tot medio december gaan de 
50D*activiteiten door. Speciaal gevormde vrijwilligersgroeperingen zijn druk in de weer, 
terwijl bestaande activiteiten van bijvoorbeeld de Ontmoetingskerk, het Sportfondsenbad 
of de Nacht van het Ommetje een 50D*tintje krijgen.

Festiviteiten door het jaar heen

Presentatie fotoboek
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gon. Daar klinkt het startschot voor een aantal 
MIEP Road Runners die door elke wijk van 
Dukenburg hun rondje afleggen. De finish met 
huldiging is in Wijkcentrum Dukenburg. Na 
een officiële speech van de burgemeester kan 
het feest rondom 50D* losbarsten. 
Via sociale media en door middel van berich-
ten in de pers, alsmede gerichte uitnodigingen, 
zullen gasten naar de zalen van het wijkcen-
trum stromen, om een spelshow bij te wonen 
getiteld Ik hou van Dukenburg. De kwis is 
uiteraard voorzien van een licht Dukenburgs 
sausje. Deze middag zal het ‘rodedraad’-
amulettenspel een boost krijgen en wordt de 
nieuwe Canon van Dukenburg gepresenteerd. 
Een Facebookpagina van de canon is al langer 
in gebruik, naast de pagina 50 jaar Dukenburg. 

Het 50D*-jubileum is er ook om 
bestaande of nieuwe initiatieven 

duurzaam in de Dukenburgse 
samenleving te verankeren

Op de F-pagina staan meerdere foto’s waarbij 
nog informatie geplaatst kan worden. Ook een 
bonnenboekje om mensen te bewegen mee te 
doen aan bestaande en nieuwe initiatieven in 
de wijken, wordt op de startfeestdag uitgege-
ven.

Manifestaties
Op de dag dat koning Willem Alexander 49 
jaar wordt, 27 april 2016, is er een vrijmarkt 
voor jong en oud in park Staddijk. Terwijl voor 
de maand mei ‘Dit is… Dukenburg’ en de Dag 
van het Park met het eeuwfeest van de biblio-
theek in de hoofdrol de volgende evenementen 
zullen zijn. Het feest van de bieb vindt plaats 
rondom Jongerencentrum Staddijk (huisnum-
mer 41), waarbij kinderen - verkleed als (kin-

der)boekfiguren - via de basisscholen zijn aan-
gemoedigd mee te doen. Het dagprogramma 
biedt onder de noemer ‘voor elck wat wils’ nog 
veel meer vertier. 
In dit jubileumjaar krijgen verder drie oude 
landgoedlanen een toepasselijke naam.

Als de renners van de Giro d’Italia hun rondje 
door Gelderland racen, schieten hier en daar 
kleine roze paddenstoelen uit de grond. Roze 
is de kleur van de Giro en een inspirerende tint 
voor ludieke acties, waarvan foto’s en film-
pjes op YouTube straks het hele verhaal gaan 
vertellen. De karavaan doet ons stadsdeel niet 
aan, maar dat betekent niet dat hier geen vol-
gers wonen. 

Najaar
Ondanks de vakantietijd zijn er tijdens de zo-
mermaanden en in de vroege herfst eveneens 
50D*-activiteiten gepland. Daarover meer in 
de Dukenburger nummer 4, die op 18 mei ver-
schijnt. Toch een tipje van de sluier opgelicht: 
zaterdag 28 mei vindt een eerste meezingmid-
dag plaats in het Atrium van het wijkcentrum. 
Afke Kuipers, die in het wijkcentrum haar 
counselling en coachingpraktijk heeft, kwam 
aan de praat met de leiding van Taxus, de 
Swon-dagopvang. Daaruit ontstond het plan 
om met de gasten van Taxus en vrijwillige 
(amateur-) zangers en zangeressen – los van 
een koor of ander clubverband – minstens één-
maal in de maand van 14.00 to 15.00 uur te 
gaan zingen. Nederlandstalig, heerlijke oude 
schoolliedjes en/of smartlappen en hitjes. 
Wie mee wil doen kan gewoon naar het wijk-
centrum (Atrium) komen, een liedjesklapper 
openslaan en meezingen. Samen zingen maakt 
je blij. Die eerste middag is er gratis koffie/
thee, aangeboden door Logopedie Dukenburg 
en Swon.

Ansichtkaarten
Tenslotte: de ansichtkaarten in het midden van 
dit blad zijn ook een 50D*-ideetje van meer-
dere mensen. Men kan ze versturen, bewaren, 
inlijsten of overhandigen aan vierdaagselopers 
in juli. Dat legioen loopt op woensdag- en vrij-
dagochtend voor dag en dauw langs Weezen-
hof en over de Staddijk.

Tekst: Hette Morriën
Foto pagina 4: Peter Saras
Foto’s pagina 5: Jacqueline van den BoomInternationale vrouwendag

Deeldag
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Begin van stadsdeel Dukenburg
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

Het officiële begin van een spectaculaire 
uitbreiding van de stad werd bijgewoond 
door B. en W., leden van de raad, opdracht-

De Gelderlander, zaterdag 23 april 1966

Burgemeester heide de eerste 
paal in Duckenburgse klei

Rond jaarwisseling eerste huizen voor bewoning gereed

Gekleed in de ,,service-dress” van de heier: witte jas, witte helm en gele handschoe-
nen, heeft burgemeester Mr. Ch. Hustinx gistermiddag zijn symbolisch aandeel 
geleverd aan de eerste bouwstroom in het nieuwe woongebied over het Kanaal, 
de Dukenburg. Door hem werd een heimachine in bedrijf gesteld, die onder zijn 
directie de eerste van vele duizenden palen in de grond zal slaan, om zo vaste grond 
te verschaffen onder de voeten van tienduizenden stadgenoten, die hier hun thuis 
hopen te vinden.
Nauwelijks was de eerste vijf meter lange paal door de magistraat in de Duken-
burgse modder ,,geknald” of een donderend schot verscheurde de nog betrekkelij-
ke ,,landelijke” rust. Een stuk vuurwerk werd afgestoken en even later ontvouwde 
zich hoog in de grijzige lucht de Nederlandse driekleur, die aan een parachute naar 
het toekomstige woongebied neerdaalde.

Grotere woningen met veel comfort
gevers, architecten, wegenbouwers, aan-
nemers, technische, adviserende en uitvoe-
rende ambtenaren en zelfs de eerste par-
ticuliere koper in de Aldenhof, de heer P. 
H. M. Wilms, arts. Op de plaats waar het 
,,startschot” werd gelost - de zuidwesthoek 
van de Aldenhof, ongeveer op de hoek van 
Vossendijk en Staddijk - zullen Muwiflats 
worden gebouwd.

• WEEMOED
In zijn toespraak herinnerde de burgervader in 
de eerste plaats aan een romantisch-heroïsch 
verleden van de Dukenburg en daarnaast aan 
de natuurhistorische en geologische waarde, 
waardoor het gebied bekendheid genoot. 
Staande in de vette klei van de Dukenburg, liet 
de burgemeester iets van weemoed doorsche-
meren, nu men een terrein met zoveel aantrek-
kelijkheden moest gaan transformeren tot een 
woongebied.
,,Het gebied stad is hier beter op zijn plaats. 
Wij denken n.l. aan 35.000 inwoners: een stad 
dus vergelijkbaar met Assen en Bergen op 
Zoom”, aldus de burgemeester.

 • GROTERE INHOUD
Hij beloofde, dat allen, die aan de verwezenlij-
king van de Dukenburg als woongebied mee-
werken, al het mogelijke zullen doen om dit 
gebied zo leefbaar mogelijk te maken. De ont-
worpen plannen rechtvaardigen de hoop, dat 
dit ook het geval zal zijn. Er werd door hem 
op gewezen, dat buiten de prachtige ligging 
tussen de recreatiegebieden van Overasselt en 
Wijchen, vlak bij de Hatertse Vennen, er dui-
delijk grote zorg is besteed aan het ontwerpen 
en situeren van de woningen.
Burgemeester Hustinx zei, dat een flink deel 
van de toekomstige woningen aanmerke-
lijk groter van inhoud zal zijn, dan welke 
tot heden zijn gebouwd. Het zal hier goed 
wonen zijn, temeer ook, daar alle huizen 
worden voorzien van centrale verwarming 
en centrale heetwatervoorzieningen. Als al-
les volgens plan verloopt, zo zei hij, zullen 
rond de jaarwisseling de eerste van de ruim 
duizend woningen, met de bouw waarvan 
thans werd gestart, voor bewoning gereed 
zijn.
Bij het ontwerpen van de Dukenburg is reke-
ning gehouden met de geïsoleerde ligging van 
de nieuwe uitbreiding, door het projecteren 
van eigen winkelcentra, overheidsgebouwen 
en scholen, een wijkcentrum, een eigen zwem-
bad, een sporthal en sportvelden. Hierbij moet 
echter worden gerealiseerd, dat dit alles er niet 
dit jaar zal staan. Essentieel is, dat ook de be-
woners zelf zullen moeten meewerken aan de 
leefbaarheid van de negen woonkernen.

• IN BUITENLAND
De burgemeester deelde mede, dat de bouw-
plannen voor de Aldenhof en de Malvert ge-
reed liggen. ,,Straks staan hier 162 etagewo-
ningen in de woningwetsector in opdracht 
gebouwd van de woningverenigingen ,,Nij-
megen” en ,,De Gezonde Woning”. Dan zal 

MuWi-flats
Door de vernielingen in de Tweede We-
reldoorlog en de grote bevolkingsgroei 
erna was er in de jaren 50 en 60 een 
grote woningnood. Om snel te kunnen 
bouwen werden diverse nieuwe sys-
temen ontwikkeld. Een van de meest 
verspreide was MuWi, genoemd naar 
de firma Muys en De Winter. Het ging 
om flats. Op een klassiek gegoten be-
gane grond werden ze in snel tempo uit 
kant-en-klaar onderdelen opgebouwd. 
De woningen kenmerkten zich door veel 
ruimte, maar ook door gehorigheid. De 
flats in Aldenhof aan de 30e, 31e en 34e 
tot en met 37e straat zijn volgens het Mu-
Wi-systeem gebouwd. 
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nog worden begonnen met 645 eengezins-
woningen en 216 maisonnettes, in opdracht 
van de woningverenigingen ,,Kolping”, 
,,Nijmegen” en Beleggingsmaatschappijen.
Met trots stelde spr. vast dat het project Du-
kenburg van een grootse visie getuigt, ver-
gelijkbaar zowel qua ligging als opzet met 
moderne stadsuitbreidingen in het buiten-
land en hierbij dacht spr. aan de Siedlungen 
,,Sennestadt” bij Bieleveld en ,,Köln-Nord” 
bij Keulen.
Ten slotte wenste hij allen succes, die hier de 

Eerste heipaal 
is niet de 
eerste heipaal
Op 22 april 1966, de maanden daarvoor 
is met man en macht gewerkt om de 
grond bouwrijp te maken, kan de toen-
malige burgemeester Hustinx zijn sym-
bolisch aandeel leveren aan de eerste 
bouwstroom in het nieuwe woongebied 
over het kanaal. Het officiële begin van 
een spectaculaire uitbreiding van de stad. 
Hustinx, witte jas en witte helm, stelt een 
heimachine in bedrijf om de eerste van 
vele duizenden heipalen in de Duken-
burgse modder te slaan voor de tiendui-
zenden stadgenoten die hier hun huis ho-
pen te vinden. Op de plaats van de eerste 
heipaal is overigens nooit een huis geko-
men, het is een parkeerplaats.
Vele jaren later vertelt Anton Olivier, de 
stedenbouwkundige van Dukenburg, de 
smakelijke anekdote van de eerste hei-
paal die de eerste heipaal niet is. Bur-
gemeester Hustinx staat namelijk op 
het punt afscheid te nemen, maar hij wil 
dolgraag persoonlijk en met veel feest-
vertoon de allereerste paal van de aller-
eerste woning in de grond slaan. Op goed 
geluk is toen een datum geprikt en een 
geschikte plek gekozen. Later pakt de 
bouwplanning net iets anders uit.
Dukenburg is overigens de enige wijk 
in Nijmegen waar voor de woningbouw 
massaal geheid moet worden. Dat komt 
door de lage ligging van dit gebied, dat 
als het ware in een dal ligt tussen de 
stuifzandheuvels van Hatert en de Nij-
meegse heuvelrug.

Uit Dukenburg, een ideaal in beton met 
een groene rand van Jacqueline van Gin-
neken (ISBN 90 742 4105 0)

Burgemeester Hustinx in een merkwaardige uitmonstering tegen een merkwaardig decor. Maar 
zelfs in het open veld van de Dukenburg ontbraken de stadhuisattributen, zoals het boeketje 
bloemen, de microfoon en het tapijtje, niet.

komende jaren hun werkterrein zullen vinden 
en die uiteindelijk gestalte zullen geven aan 
het gigantische project Dukenburg.

• RAAM VOOR GEMEENTEHUIS
Namens alle ondernemers op de Dukenburg, 
zowel te water als te land, sprak de heer Van 
Berkel. Als blijvend aandenken aan het histo-
rische gebeuren van deze middag bood hij een 
glas in lood raam van Wim van Woerkom aan, 
dat geplaatst zal worden in de bovenhal van 
het gemeentehuis. De burgemeester zei in zijn 

dankwoord, dat de raad ongetwijfeld fondsen 
zal kunnen vinden om de overige glas in lood 
ramen in de bovenhal te kunnen aanschaffen.
Waar een burgemeester bij officiële gelegen-
heden meestal een geschenk krijgt in de vorm 
van een schaar of troffel, bood de heer Van 
Berkel ,,glazen heipalen met loden dop” aan. 
Bij nader inzien ontdekte de burgemeester van 
deze ,,glazen heipalen” flessen wijn waren....

Bron: archief De Gelderlander. Foto: Regionaal 
Archief Nijmegen, Fotopersbureau Gelderland
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Historische Dukenburger
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

Wim Fontein (links) in gesprek met Peter Klu-
ver, wijkmanager van Dukenburg, bij de opening 
van het computerlokaal Clic in 2001

Nu 22 april aanstaande Dukenburg 50 jaar 
bestaat en er verschillende activiteiten in dit 
verband zijn, is het goed eens anders terug 
te kijken. 

Zo zal op 22 mei weer Dit is… Dukenburg 
worden gehouden. De voorloper was jaren-
lang Dukenburg Presenteert. Bij de start van 
dit evenement was de naam Groenmarkt. Er 
waren verschillende activiteiten voor jong en 
oud op het marktplein in Meijhorst, georga-
niseerd door SOLID. Zo werd op die dag de 
Wijk Service Dienst gepresenteerd. De wet-
houder onthulde de eerste servicewagen voor 
deze klussendienst. Er ging een boel vooraf 
voor het zover was. Het was in een tijd dat 
de activiteiten terugliepen in het wijkcentrum 
en in Dukenburg. Er was veel zwerfvuil en de 
leefbaarheid ging achteruit. Met medewerking 
van de scholen werden Z-teams georganiseerd 
om het zwerfvuil in de openbare ruimte op te 
ruimen. SOLID organiseerde toen gezellige 
uitjes voor de senioren en de jeugd, bracht 
de SOLID-gids uit om wegwijs te worden in 
Dukenburg en Lindenholt en had het initiatie-
venfonds, waaruit door de wijkbewoners acti-
viteiten gefinancierd konden worden. Samen 
werd zo bereikt dat Dukenburg gezelliger en 
schoner werd en konden bewoners geholpen 
worden met noodzakelijk onderhoud van huis 
en tuin. Actieve bewoners zetten samen de 
schouders onder een en ander. 

Een van de eersten die daarbij behulpzaam 
was, was Wim Fontein, een echte verenigings-
man. Hij is onder andere actief geweest als be-
stuurslid bij StAAD, Clic en volleybalvereni-

Wim Fontein

Modelspoorvereniging N-Spoor Nijmegen in december 2008. Van links naar rechts: Martien de 
Goeij, Piet de Wit, Wim Fontein, Rien Kossen en Wim Vrieling

ging Duvol. Als voorzitter van SOLID heeft 
hij veel gedaan voor ons stadsdeel. Hij is dan 
ook onderscheiden met de Zilveren Waalbrug-
speld. Een van zijn liefhebberijen waren mo-
deltreinen, in dit verband verdiende hij even-
eens zijn sporen. Zij noemden hem niet voor 
niets Mister Dukenburg. Naast zijn veelzijdig-

heid had hij gevoel voor relativiteit en humor. 
Wim, zoals we hem kenden, was altijd te por-
ren voor een nieuwe activiteit. Wim overleed 
in 2009 op 76-jarige leeftijd. In 2005 had Wim 
zijn vrouw Corrie verloren.

Tekst en foto’s: Theo Vermeer
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Opgroeien in Dukenburg
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

Waar en wanneer ben je geboren?
‘Ik ben op 15 november 2001 geboren in het 
CWZ in Nijmegen. Mijn ouders woonden toen 
net een klein half jaar in het huis in Lankforst 
waar we nu nog wonen.’
Met wie woon je in huis?
‘Met m’n ouders en broertje Steven. We heb-
ben geen huisdieren, maar als ik mocht kiezen 
zou het een hondje worden.’
Op welke school en in welke klas zit je?
‘Op het Dominicus, in de derde klas van het 
gymnasium. Het is een leuke school. Met de 
fiets ben ik er zo. Mijn favoriete vak is wis-
kunde. Ik vind het leuk technische dingen uit 
te vogelen. Op het moment zijn we ook bezig 
met een toneelstuk bij Grieks en Latijn. We 
schrijven zelf scènes. Ik heb maar een kleine 
rol op het podium, want ik doe het licht en het 
geluid.’
Heb je hobby’s?
‘Ja, mindstorms vind ik leuk. Daarbij bedenk 
en bouw je zelf een robot van Lego die je kunt 
laten bewegen met behulp van een klein com-
putertje. Laatst heb ik een kleine flipperkast 
gemaakt. Sinds ongeveer een jaar zit ik ook 
op scouting. Ik hou ervan om buiten te zijn. 
Hiervoor heb ik op mountainbike gezeten. Ik 
was het enige meisje tussen allemaal jongens.’

Renske Janssen (14)

‘Op de fiets de wereld rond. Dat lijkt me geweldig!’

Van welke muziek houd je?
‘Ik heb niet echt een favoriete artiest, maar 
luister graag naar liedjes uit de Top 40.’
Wat is je favoriete tv-programma?
‘Wie is de Mol? volg ik meestal. Ik probeer 
te achterhalen wie de mol is, maar niet heel 
fanatiek. Verder vind ik De Kwis leuk, een 
programma met Paul de Leeuw en vier caba-
retiers.’
Lees je wel eens?
‘Ja, ik lees eigenlijk van alles. Als het iets met 
geschiedenis te maken heeft, vind ik het leuk.’
Als je een dier zou zijn, wat zou je dan kiezen?
‘Een dolfijn, omdat ik van zwemmen houd en 
ze heel snel en slim zijn.’ 
Heb je ook hartsvriendinnen?
‘Nee, niet echt. Wel veel gewone vriendinnen, 
vooral op school.’
Waar word je heel blij van?
‘Van een leuke dag in de buitenlucht. Voetbal-
len bij het schoolplein, tuinieren in de Lank-
moes en fietsen met m’n vader. In het week-
end fietsen we vaak naar Duitsland of richting 
Wijchen.’
Wanneer heb je voor het laatst heel hard ge-
lachen?
‘Op school lachen we veel. We plagen elkaar 
een beetje, maar niet té.’

Waar word je boos of verdrietig van?
‘Dat vind ik moeilijk. Wat indruk maakt, zijn 
aanslagen die worden gepleegd. Waarom doen 
mensen dat?’
Waar ben je trots op?
‘Ik kan goed leren. Dat vind ik fijn. Misschien 
ben ik daar ook wel een beetje trots op.’
Wat vind je het minst leuk aan jezelf?
‘Ik ben soms snel geïrriteerd en boos. Dan ga 
ik met mindstorms aan de slag of reageer het 
af op mensen in mijn omgeving. Dat vinden ze 
niet zo prettig.’
Wat is je favoriete vakantieland?
‘Zwitserland! Ik hou van buiten zijn, de mooie 
ongerepte natuur en de bergen. Op vakantie 
wandelen we veel of maken fietstochten van 
soms wel 60 kilometer. Bergop is zwaar, maar 
het leuke is dat je lekker naar beneden kunt ra-
cen als je boven bent.’
Als je veel geld had, wat zou je er dan mee 
willen doen?
‘Er is niet iets wat ik heel graag zelf zou wil-
len hebben of doen. Geld maakt niet gelukkig. 
Een deel van het geld zou ik schenken aan het 
goede doel, waarschijnlijk het WNF of een 
andere organisatie die zich inzet voor behoud 
van natuur.’
Wat is je lievelingseten?
‘Allerlei soorten pasta en pizza. Niet alleen 
met kaas en tomaat, maar met alles erop en 
eraan.’
Wat wil je later worden?
‘Een beroep weet ik nog niet, maar het liefst ga 
ik iets met geneeskunde en techniek doen. Bij-
voorbeeld werken aan de ontwikkeling van ap-
paraten die in ziekenhuizen worden gebruikt.’
Wat is je grootste droom?
‘Een grote reis maken, op de fiets de wereld 
rond. Vooral fietsen in Amerika, Afrika en Au-
stralië lijkt me geweldig. Het maakt me niet 
zoveel uit of ik dat alleen of met iemand an-
ders zou doen.’ 
Hoe vind je Dukenburg?
‘Wel leuk. Het is gezellig met de kinderen uit 
de buurt en de club waarmee we in de Lank-
moes werken. Alles is dichtbij. Met de fiets zit 
je zo in mooi gebied.’
Hoe zien jouw leven en Dukenburg er over 
vijftig jaar uit?
‘Ik denk niet dat ik hier nog woon. Het liefst 
ga ik rustiger wonen, ergens op het platteland. 
Al sinds ik klein ben, zeg ik dat ik naar Zwit-
serland wil. Dukenburg ziet er dan misschien 
anders uit, maar is nog wel steeds heel groen.’

Tekst: Bart Matthijssen
Foto: Jacqueline van den Boom
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Opgegroeid in Dukenburg
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

Het is een zonnige dag wanneer wij van de 
Dukenburger Cilla Verbeek (43) ontmoeten. 
Een vrouw die krachtig in haar leven staat. 
Moeder van Zosja (11), heeft een relatie met 
Roger plus twee ‘bonuskindjes’ Jayden (11) 
en Dewi (14). 

Als kind woonde ze vlakbij de openwijkschool 
De Dukendonck, midden in een van de laatst 
gebouwde wijken van Dukenburg: Tolhuis. 
Een wijk die met haar boomvormige wegen-
structuur en woonerven staat voor ruimte, 
rust en natuur. In de jaren zeventig en tachtig 
woonden er veel jonge gezinnen. Kinderen 
zorgden voor het sociale gebeuren en de een-
heid in de buurt. ’s Winters werd er geschaatst 
op de plassen en maakten ouders erwtensoep. 
’s Zomers was het heerlijk fietsen door het 
park en werden hutten gebouwd. Wij praten 
met Cilla over haar leven toen in Tolhuis en 
zijn benieuwd hoe ze nu in het leven staat.

Wie was je toen?
‘Ik vond mezelf wel stoer eigenlijk. In mijn 
buurt woonden alleen maar jongens. Toen ik 
twaalf was kwam er één meisje bij. Ik speelde 
dan ook vooral met jongens. Stoere dingen 
vond ik leuk. Fietscrossen in het Uilenbosje 
en soldaatje spelen in de zandbak. Er was al-
tijd wel uitdaging. Dat is, denk ik, wel de rode 
draad in mijn leven: er moet continu een uit-
daging zijn. Alleen omdat ik het enige meisje 
in de buurt was, was ik voor de jongens toch 
wat terughoudender. Ik ben er wel eentje die 
voorop loopt, dat was toen ook. Ik ben rustig 
en stap ook wel weer overal op af. Ik zie die 
eigenschap terug in mijn dochter Zosja.’

Ouders
‘Ik ben opgegroeid in een gezin van vier, met 
een tweeënhalf jaar oudere broer Arno. Van 
mijn ouders heb ik geleerd om zelfverzekerd 
te zijn. Mijn ouders hebben mij altijd op een 
voetstuk gezet. Ik had een warme band met 
mijn vader en moeder. Ze hebben me altijd 
gestimuleerd in wat ik leuk vond om te doen. 
Ze stonden achter mij. Dat is nu nog zo. Dat 
maakt mij heel zelfverzekerd. Als kind al was 
ik avontuurlijk. Ik vroeg bijvoorbeeld op mijn 
twaalfde aan mijn ouders of ik naar de Efteling 
mocht. Mijn moeder vroeg mij dan hoe ik van 
plan was dat te gaan doen. Ze had het idee dat 
het niet kon en toch had ik alles al geregeld! Ik 
regelde echt alles al volgens mijn moeder. En 
dat is nog steeds zo: als het niet linksom gaat 
dan ga ik wel rechtsom. Ik kom wel op mijn 
doel uit. Dat is een eigenschap van het ster-
renbeeld Ram, denk ik. Mijn ouders hebben 
best zorgen om mij gehad, omdat ik toch deed 
wat ik wilde doen in de nette zin. Kortom, ik 
was heel ondernemend. Echt een beetje zo’n 
leidster.’

De Dukendonck
We lopen met Cilla naar het schoolplein van 
De Dukendonck. Het plein heeft een metamor-
fose ondergaan. Vroeger lagen er alleen stoep-
tegels en er stonden voetbaldoelen. Nu is het 
schoolplein in het midden gescheiden door een 
heuveltje van gras en omheind door een hek. 
Er zijn voetbaldoelen en basketbalpalen. We 
lopen richting een boomstam waar Cilla mag 
poseren voor foto’s. Onderweg vertelt Cilla 
over de tandartsbus: ‘Vroeger stond er weleens 
een tandartsbus naast het schoolplein. Veel 
kinderen hadden van die horrorverhalen wan-
neer ze daar vandaan kwamen.’ Ze lacht en we 
lopen verder. Wanneer ze op de boomstam zit, 
komt de directrice naar buiten. Er volgt een 
gesprek over juffen en meesters. Dan blijkt dat 
juf Houterman nog altijd lesgeeft. Helaas is ze 
niet aanwezig op deze mooie dag.

De fotoshoot bij school zit erop, we wandelen 
langs de zijkant van de school richting het ou-
derlijk huis van Cilla. Wanneer we daar aanko-
men, worden we hartelijk ontvangen door de 

Cilla Verbeek: ‘Stoere dingen vond ik leuk’

Arno en Cilla halverwege de jaren tachtig
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ouders van Cilla. Ze wonen er nog met plezier. 
‘Ik kan me nog herinneren dat ik een boterham 
met de kinderen in de voortuin at. Dat was ge-
zellig’, zegt haar moeder. Dan gaat Cilla tus-
sen haar ouders staan en worden er nog een 
aantal foto’s geknipt.

Tolhuis in drie woorden
‘Wanneer ik Tolhuis in drie woorden zou om-
schrijven dan denk ik aan dorpsgevoel: ieder-
een kent elkaar ergens van. Van school, vrien-
dengroep of vrienden van vrienden. Vrijheid 
en geborgenheid. Ik vond de wijk heel leuk 
omdat ik een vrije jeugd heb gehad. Ik hoefde 
niet uit te kijken voor auto’s. Er was niet een 
pas op voor dit of dat, ga niet daarheen. Ik kon 
gewoon lekker buiten spelen en ik hoefde niet 
ver weg. Alles was dichtbij. Er waren wel plek-
jes waar ik beter niet alleen kon komen, zoals 
het Uilenbosje. Ik ging daar met de jongens uit 
de buurt heen om te crossfietsen. Ook vond ik 
het fijn om te surfen op de Berendonck. Ten-
nissen bij Smash deed ik graag. Vrijheid, altijd 
buiten zijn, is mijn leukste herinnering aan de 
tijd in Dukenburg. Vooral surfen komt altijd bij 
mij boven. Doordat mijn ouders nog steeds in 
Tolhuis wonen, ben ik verbonden met Tolhuis. 
Ik vind het leuk dat mijn dochter regelmatig 
bij mijn ouders is, zodat ze de verhalen van 
vroeger en de plekjes die ik als kind zo leuk 
vond enigzins herkent.’

Wie ben je nu?
Cilla heeft onroerend goed en is in de verhuur-
makelaardij terechtgekomen. Van daaruit is ze 
gaan denken: ‘Wat ik in Nederland doe, kan 
ik in Ibiza ook.’ Zo verhuurt ze op het brui-
sende eiland appartementen en villa’s. Regel-
matig vertoeft ze op het door water omringde 
land. Dat Ibiza haar hart heeft gestolen, mag 
duidelijk zijn uit het enthousiasme waarmee ze 
spreekt: ‘Ik vind Ibiza een superleuk eiland. Er 
zijn daar zoveel leuke mensen. Ik krijg vaak 
de vraag: wat doe je toch eigenlijk allemaal op 
Ibiza en wat is er allemaal te doen? Ik dacht 
toen bij mezelf, dat moet ergens terugkomen. 
Er is nog helemaal geen magazine over Ibiza 
in de schappen, over de mensen die daar wo-
nen en leven. Iets opbouwen. Als bladmanager 
van het Ibizamagazine ben ik eigenlijk alleen 
maar bezig om mijn netwerk uit te breiden. Ik 
vind mensen en wat ze doen leuk. Vooral men-
sen die iets ondernemen en bereiken. Die gaan 
voor wat ze leuk vinden. Ik ben onderneemster 
in hart en nieren. Een hardwerkende moeder 
die er plezier in heeft. Ik heb veel bereikt en 
ben er trots op. Ik heb tot nu toe een heel leuk 
leven!’

Tekst: Caroline van Uden
Foto’s 2016: Jacqueline van den Boom

Cilla en haar ouders
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Bewonersinitiatief in Dukenburg
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*Meer dan 50 mozaïekstoeptegels voor 50 jaar Dukenburg

‘Achter elke tegel zit een verhaal’
50 mozaïekstoeptegels voor 50 jaar Duken-
burg. Dat was het idee van Lieke Cohen uit 
de 63e straat in Zwanenveld. Ze mobiliseer-
de haar straatgenoten. Met succes. In de 63e 
straat liggen nu 63 mozaïekstoeptegels voor 
50 jaar Dukenburg. 

‘Ik hoorde dat Dukenburg in 2016 vijftig jaar 
bestond’, vertelt Lieke. ‘Wat zou ik kunnen 
doen, vroeg ik mij af. Ik vind mozaïeken leuk, 
ik houd van kunst in de buurt en word blij als 
ik mooie dingen zie. Hoe kan ik dat combine-
ren? Toen kwam ik op het idee om met straat-
genoten vijftig mozaïekstoeptegels te maken. 
Je ziet elkaar, zeker ’s winters, zo weinig. 
Goede gelegenheid om in contact te komen.’

Brainstormen
Lieke kreeg hulp van haar vriend Martien Voss 
en haar ouders Rieky en Anton Cohen. Zij had-
den al eerder samen een mozaïekkunstwerk 
gemaakt. Rieky: ‘Ik ben er meteen bij betrok-

ken. We hebben samen gebrainstormd. Anton 
ondersteunde praktisch. Martien was de stille 
kracht tijdens de groepjes. De rots in de bran-
ding.’ 

Van hobby tot buurtactiviteit
‘Ik maakte een plan’, vervolgt Lieke, ‘en 
meldde dat bij het organisatiecomité 50 jaar 
Dukenburg. Zij stuurden dit door naar Jean-
nette Stevens, de wijkbeheerder van de ge-
meente.’
Ze kregen een uitnodiging en hadden een ge-
sprek met Jeannette. Martien: ‘We zaten er net 
of het was al goed. Ze vond het een goed plan.’
Lieke: ‘Jeannette zei: “Ik wilde dat iedereen 
hier kwam met zo’n goed uitgewerkt plan.” 
Het hoe en waarom we dit graag wilden doen, 
het materiaal en de begroting. Ze vond het 
mooi dat de straat wordt verfraaid, buurtbewo-
ners in contact komen, samen werken en trots 
zijn op hun eigen werk.’ 
Martien: ‘We hebben er alles aan gedaan om 
het zo degelijk mogelijk te maken. Het mate-
riaal is heel goed: kleurrijk én vorstbestendig.’
Lieke: ‘We kregen de stoeptegels en een bij-
drage uit het budget wijkactiviteiten/bewo-
nersinitiatieven van de gemeente Nijmegen. 
Eind vorig jaar heb ik een briefje gemaakt met 
een strookje eraan en deze bij mensen uit mijn 
straat in de bus gedaan. Iedereen mocht één te-
gel maken. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat 
we vijftig mensen bij elkaar zouden krijgen. 
Maar het zijn er 63 geworden. Geweldig! De 
deelnemers zijn echt een dwarsdoorsnede van 
onze straat.’

Blij van worden
Er is per week gewerkt in drie groepjes van zes 
personen. Lieke startte de groepjes en Martien 
en Rieky begeleidde. Bij de tweede ronde kre-
gen zij steun van Corry Rutten-Vos. Martien: 
‘Gemiddeld hebben mensen in drie keer hun 
tegel gemaakt, maar soms ook in één of zes 
keer. Achter elke tegel zit een verhaal, bijvoor-
beeld over huisdieren, herinneringen of een 
hobby. Dat vind ik echt het allerleukste: die 
ontmoetingen, de verhalen achter elke stoep-
tegel.’ 
‘Ik zat bij de eerste groep’, zegt Corry. ‘Ik vond 

Vlnr. Lieke Cohen, Rieky Cohen, Martien Voss, 
Corry Rutten-Vos en Anton Cohen

Piet van Bree legt de mozaïekstoeptegels bij elkaar voor de fotosessie op maandag 28 maart
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het hartstikke leuk om te doen. Lieke en Rieky 
vroegen of ik wilde helpen bij het begeleiden 
van groepjes. Dat wilde ik wel. We kennen el-
kaar al bijna vijftig jaar! Ik gaf adviezen aan 
de mensen, bijvoorbeeld om er een kleurtje bij 
te doen. Wat meer schwung erbij! Er werd veel 
gelachen. Ik vind de stoeptegels prachtig ge-
worden. Er is er niet eentje mislukt.’

Bijzondere ontmoetingen
Lieke: ‘We zagen mensen die we nog nooit ge-
zien hadden en we wonen allemaal in dezelfde 
straat. Al die ontmoetingen waren bijzonder, 
ontroerend en gezellig. Er was maar één regel: 
je moet er zelf blij van worden.’ 
Rieky: ‘Iedereen heeft iets gemaakt waar je 
blij van wordt. Mannen, vrouwen en kinderen 
deden mee. Ook oma’s, dochters en kleindoch-
ters. Heel bijzonder.’
Martien: ‘Het verschil tussen de groepen was 

ook leuk: een groep praatte veel én werkte te-
gelijkertijd, een andere groep was stil en ge-
concentreerd bezig. Je zag het verschil tussen 
mannen en vrouwen: vrouwen kunnen meer-
dere dingen tegelijk, mannen niet. We waren 
ook blij met alle vrijwilligers voor het voegen.’

Wáár
Iedereen mocht zelf bepalen wáár de tegels 
kwamen. ‘Ze moeten wel in de straat liggen, 
zodat iedereen ze kan zien’ meldt Rieky. Op 29 
maart hebben stratenmakers de tegels gelegd.
Lieke besluit: ‘Hartverwarmend dat de mensen 
zo enthousiast waren. Je ontmoet elkaar echt. 
De 63e straat kwam samen. Van jong tot oud, 
van 10 tot 85 jaar. Het resultaat is een project 
dat ons heeft verrast, verbonden en verblijd!’

Tekst: René van Berlo
Foto’s: Huub Luijten

63 ‘normale’ en twee kleine mozaïekstoeptegels bij elkaar. Inmiddels liggen ze voor de woningen van hun makers in Zwanenveld 63e straat
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Canon van Dukenburg
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

Nog vóór 1976 zal Nijmegen er een stadje 
van 10.000 woningen met in totaal een 35.000 
bewoners bijgekregen hebben. Een stadje, ge-
bouwd op het 425 ha grote terrein van De Duc-
kenburg, een vijf kilometer van de city verwij-
derd, gelegen in het gebied tussen het Maas-
Waalkanaal, de Vossendijk, de Staddijk en de 
spoorlijn. In ’66 wordt een begin gemaakt met 
de woningbouw op De Duckenburg, uiteraard 
nadat het plan de goedkeuring heeft verwor-
ven van de gemeenteraad en van Gedeputeerde 
Staten. De verwezenlijking van het project, dat 
een tachtig miljoen gulden aan openbare wer-
ken zal gaan kosten en waarbij de gemeente 
voor ruim zeven miljoen zal opofferen, heeft 
voorrang op het Ooy-project.

Ir. B. Fokkinga heeft gisteravond in een infor-
mele vergadering van de raad een toelichting 
gegeven op het plan Duckenburg. Hij onder-
streepte daarbij als nadelen; dat de Ducken-
burg vrij ver van het stadscentrum afligt en dat 
men over het Maas-Waalkanaal moet om er te 
komen; als voordelen noemde ir. Fokkinga de 
recreatieve waarden gezien de omstandigheid 
dat de Duckenburg wordt omringd door een 
prachtig natuurgebied. Een ander voordeel is 
dat het terrein dicht gelegen is bij de werkgele-
genheden van het industriegebied. 

De uitwerking van het plan heeft een lange 
voorgeschiedenis gehad. Op 27 augustus 1958 
werd door de Raad van de gemeente Nijmegen 
een plan in hoofdzaken vastgesteld, waarbij 
van het gebied voor ongeveer 2/3 deel bestemd 
werd tot woongebied en voor 1/3 voor indu-
striegebied.

Aangezien bekend was, dat de ontwatering 
van de Duckenburg veel te wensen overliet en 
de bodem een eigenaardige geologische struc-
tuur bezat werd aan het ingenieursbureau van 
Hasselt en de Koning opdracht gegeven om 
na te gaan op welke wijze deze terreinen tot 
voldoende diepte watervrij gemaakt en gehou-
den konden worden voor woningbouw en in-
dustrie. De uitslag van dit onderzoek wettigde 
een voortgang op de ingeslagen weg…….

Lees verder over het plan en over de geschie-
denis en het leven in 50 jaar Dukenburg op 
www.canonvandukenburg.nl.

“NIEUWE STAD” AAN DE OVERZIJDE VAN KANAAL
“Duckenburg” in 1976 woonwijk met ruim tienduizend woningen

De Gelderlander, zaterdag 13 juni 1964 

Huize Duckenburg
“Huize Duckenburg” blijft behouden in de 
toekomst. Het landgoed is in bezit van de ge-
meente, welke er echter een andere bestem-

(Tekening rechts)
“De Duckenburg”, zoals deze er gaat uitzien, 
schematisch in tekening gebracht. Het wordt 
een voorstadje van Nijmegen, met negen buur-
ten, in elk waarvan ruim duizend woningen 
komen. Geheel boven op de tekening ziet men 
de ruimte, welke is opengelaten voor groen 
en voor extra-voorzieningen. Ongeveer in het 
midden van het woongebied, maar niet geheel 
concentrisch: het centrum, als hartader van “de 
Duckenburg”. Hier komen op een “Lijnbaan” 
winkels en, als contrast tot het gehele woonge-
bied, waarin de eengezinswoningen zeventig 
procent vormen: hoogbouw.

ming aan wil geven. Ir. Fokkinga denkt aan 
een ontspanningsgelegenheid: aan een “thee-
huis” of iets van forsere aard. 
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Voor de liefhebbers, jong en oud, bestaat de 
mogelijkheid om tijdens de start van 50 jaar 
Dukenburg op vrijdag 22 april in Wijkcen-
trum Dukenburg van 16.00 tot 18.00 uur 
kennis te maken met Sport & Bewegen Plus.

Sport en Bewegen is belangrijk zeker voor de 
senioren onder ons voor de motoriek, het even-
wicht en soepelheid, om lekker fit te zijn of te 
worden. Er komt een klein valpreventiecircuit 
onder begeleiding van Sport & Bewegen van 
Sportservice Nijmegen. Hierdoor ondervind je 
aan den lijve hoe het met je evenwicht en sta-
biliteit is gesteld. 

We spraken met Elly van Alphen, Renske 
Tummers en Arlette Dikmen, alle drie dames 
van Sportservice Nijmegen. Arlette: ‘Ik werk 
als sportdocent voor Sportservice in het Wijk-
centrum Dukenburg met groepen ouderen. Wat 
ik zo frappant vind is dat - nu Dukenburg vijf-
tig jaar bestaat - je zou denken dat al die jonge 
pioniers van vroeger nu massaal aan onze - 
zeer betaalbare - sportgroepen zouden deelne-
men. Niets is minder waar. Enerzijds worden 
we opgeroepen zolang mogelijk zelfstandig 
te blijven wonen en functioneren, anderzijds 
wordt de zorg aan alle kanten afgebroken. Fy-
siek/cognitief mee blijven doen is noodzaak. 
De lessen die mijn collega’s en ik geven, heb-

Sport en Bewegen Plus bij 
start 50 jaar Dukenburg

ben juist die zelfstandigheid, (alledaagse) fit-
heid en het aansluiting vinden tot doel. De 
markt heeft hier (nog) nauwelijks een geschikt 
aanbod voor. Zeker voor onze kwetsbare ou-
deren zijn wij met onze lessen vaak de laatste 
mogelijkheid om betrokken te blijven met de 
wereld om hen heen.’ 

Ze nodigen u dan ook van harte uit mee te 
sporten en te bewegen. Kom gerust kijken en 
maak met twee gratis proeflessen kennis. Op-
geven is niet nodig. Gezelligheid en een bab-
beltje met elkaar na afloop bij een kopje koffie 
of thee. We zagen het in Wijkcentrum Duken-
burg, Meijhorst 70-39. Daar is op de dinsdag 
van 15.00 tot 16.00 uur jazzgym en op woens-
dag van 9.00 tot 10.00 uur, van 10.00 tot 11.00 
uur en van 11.00 tot 12.00 uur gymnastiek. In 
gymzaal Malvert 33-57 op maandag van 14.00 
tot 15.00 uur gymnastiek en in gymzaal Zwa-
nenveld 70-39 op maandag van 10.00 tot 10.45 
uur gymnastiek en op woensdag van 9.30 tot 
10.30 uur gymnastiek en volleybal. Genoeg 
mogelijkheden om mee te doen. Alle activitei-
ten worden gedaan onder leiding van gediplo-
meerde docenten. Gemakkelijk zittende kle-
ding is aan te bevelen. Voor meer info: www.
nijmegen.nl/sportenbewegenplus.

Tekst en foto: Theo Vermeer

Zittend van links naar rechts: Elly van Alphen, Renske Tummers en Arlette Dikmen
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Sport in Dukenburg
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

Bronnen: De Gelderlander, gemeente Nijme-
gen (kleurentekening Fokkinga) en N. Muller 
en B. Needham: Het plannen en bouwen van 
Dukenburg en Lindenholt in Nijmegen in ‘Nij-
meegse planologische cahiers’, nummer 12, 
Nijmegen 1984 (zwart-wittekeningen).

Samenstelling: René Brands

Straatnamen
De nieuwe “Duckenburg” zal voor de bena-
ming van straten, wegen en percelen, het ge-
meentebestuur voor een puzzel stellen. Men 
wil evenwel in de archieven duiken om de 
historische namen (mits ze niet onwelluidend 
zijn) zoveel mogelijk te handhaven. Daarnaast 
zal men omzichtig te werk gaan bij het creëren 
van nieuwe namen

1964

1968

1967
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Voetballen in Dukenburg
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

Nu Dukenburg binnenkort 50 jaar bestaat 
gaan we verder in op de historie. In deze 
serie afleveringen spreken we met mensen 
die een belangrijke bijdrage leveren in Du-
kenburg.

We legden ons oor dit keer te luisteren bij voet-
balvereniging Oranje Blauw op de Staddijk. 
We spraken met Bert van Bergen (70), Ans van 
der Pol (66) en Theo van Alfen (60). Met hen 
halen we herinneringen op over de geschiede-
nis van Oranje Blauw op de Staddijk.
Bert: ‘Ik ben al 40 jaar lid, niet voetballend, 
maar als vrijwilliger. Samen met mijn vrouw 
heb ik het clubhuis met de bar draaiende ge-
houden. Verder heb ik het secretariaat gedaan 
in het bestuur, activiteiten georganiseerd en 
de taak van assistent-penningmeester voor de 
inkoop voor het clubhuis behartigd. Ook run 
ik het blinde toto-uitslagen raden van de club 
of NEC, als Oranje Blauw eens niet speelt. 
Twee kwartjes per kolom kost de deelname.’ 
Ans: ‘Vanaf 1976 draai ik de kantine in het 
clubhuis en zat in het bestuur als kantine be-
heerder. Schoonmaken van het clubhuis, zorg 
voor de hapjes en drankjes, dat de kas klopt 
en dat het er gezellig is, het hoort er allemaal 
bij.’ Theo: ‘Al 43 jaar voetbal ik bij Oranje 
Blauw, tegenwoordig bij de veteranen.’ Voor-
zitter Jan van Haarlem, die even aanwipt bij 
het gesprek, speelt bij hem in het elftal. Maar 
liefst 35 teams telt Oranje Blauw, onder deze 
vijf senioren- en twee veteranenteams. De 

overige 28 zijn jeugdteams. Er is een G-team 
voor gehandicapten. Totaal zijn er ongeveer 
vijfhonderd leden. De jongsten bij de welpen 
zijn 4 en 5 jaar oud. Het oudste voetballend lid 
is Jan van Haarlem (62). Bij de jeugd komen 
ze vooral uit Dukenburg zelf. Twee veteranen 
komen helemaal uit Lanaken (België), ze zijn 
al 40 jaar trouw lid. 

De contributie bedroeg indertijd voor spelend 
25 gulden en voor niet-spelend lid 15 gulden. 
Nu kost het lidmaatschap 190 euro voor spe-
lend lid en 50 euro voor niet-spelend lid. De 
accommodatie is de laatste jaren sterk verbe-
terd, bijvoorbeeld de kleedkamers. Zo nodig 
en mogelijk mag Oranje Blauw ook van kleed-
kamers bij rugbyclub The Waps gebruikma-
ken. De velden hebben een betere afwatering 
gekregen alsmede een nieuwe omheining. Er 
zijn drie voetbalvelden en een trainingsveld.
Het clubhuis dateert uit 1979 en is na de brand 
in 1992 gerenoveerd. De gemeente en spon-
soren hebben gezorgd voor een betere bevei-
liging met een andere ingang en rolluiken. 
Vrijwilligers hebben hard gewerkt aan de hele 
benedenverdieping inclusief een nieuwe be-
stuurskamer. 

Begintijd
In de begintijd, toen Oranje Blauw op de Stad-
dijk neerstreek en dit sportpark opgeleverd 
werd, was het nog behelpen: drassige velden, 
het clubhuis was een afgedankt confectiea-

telier - per vrachtwagen versleept en weer in 
elkaar gezet - verstopte toiletten, lekkages, 
nog een gaskachel en stoeptegels als vloer. De 
kleedkamers waren er wel al. DVE en Traja-
nus - later gefuseerd - voetbalden eveneens op 
de Staddijk, indertijd ook nog TGB. Voorna-
melijk studenten en ambtenaren waren lid van 
Oranje Blauw. Ze kwamen uit heel Nijmegen, 
vooral omdat het een zaterdag-voetbalclub is 
- de enige in Nijmegen - en vanwege de gezel-
lige sfeer. Het is nog steeds een zaterdagclub, 
al moet gezegd worden dat de jeugd ook wel 
zondags traint tijdens de voetbalacademie. 
Oranje Blauw bestaat sinds 1928. Vroeger was 
het een omnivereniging met voetbal, korfbal 
en gymnastiek. C.S.V. Oranje Blauw is van-
ouds een christelijke sportvereniging. Bert: 
‘We hadden eens een toernooi in Duitsland op 
de zondag. We moesten de voorzitter bellen 
of dat wel mocht!’ Om de club voor iedereen 
plezierig te houden zijn er gedragsregels opge-
steld. Dat komt de sfeer ten goede. 

Voetbalschool
Op de voetbalschool bij PSV en NEC zijn en-
kele spelers van Oranje Blauw afkomstig. In 
1995 won Oranje Blauw de Cup van Nijme-
gen, een toernooi van zondag- en zaterdag-
amateurclubs. Het toernooi duurde vier tot vijf 
weken. De 3de klasse KNVB District Oost 
werd in 1996-1967 gehaald. De zogenoemde 
Club van 50 en reclame-opbrengsten zorgen 
voor sponsoring. Was de kleding indertijd 
soms een allegaartje, nu is van hoog tot laag 
oranje en blauw. Het logo is hetzelfde geble-
ven. Andere activiteiten zijn er eveneens, zo-
als de oliebollenactie, toernooien, de pubquiz, 
het voetbalkamp, vriendinnendagen en de sei-
zoenafsluiting, filmavonden. Oranje Blauw en 
50 jaar Dukenburg horen bij elkaar!

Tekst en foto’s: Theo Vermeer

Oranje Blauw en Dukenburg horen bij elkaar

Ans van der Pol, Bert van Bergen en Theo van 
Alfen (vlnr) met herinneringen

Meisjes E 1 van Oranje Blauw bereiken de halve finale van het KNVB-toernooi. Op de achtergrond 
van links naar rechts: veteranen Theo van Alfen, Jan van Haarlem (voorzitter) en Bert van Bergen
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Vroeger en nu
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

Het gezicht vanaf de Nocturneflat in Neerbosch-Oost op Dukenburg, spoorbrug en Graafsebrug over het Maas-Waalkanaal, boven in 1965, onder in 
2016. (Oude foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen. Nieuwe foto: Jacqueline van den Boom)
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Kort nieuws uit 50-jarig Dukenburg
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

IK HOU VAN 
DUKENBURG
Openingsspelshow ter ere 
van 50 jaar Dukenburg
 
Kom op vrijdag 22 april samen met ons de start 
van het 50-jarig jubileum van Dukenburg vie-
ren in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-
39. We gaan met een groot aantal bewoners de 
spelshow IK HOU VAN DUKENBURG spe-
len. Een gezellig spel voor jong en oud waar-
bij alle weetjes, feitjes, beelden en roddels uit 
Dukenburg aan bod komen: hoe goed kent u 
Dukenburg? Om 16.00 uur geeft burgemees-
ter Bruls het startschot voor de show. U kunt 
als publiek meespelen met dit spel. We delen 
de zaal in twee groepen. Deze zullen door een 
echt team met teamcaptain vertegenwoordigd 
worden op het podium. Uiteraard krijgt u als 
publiek ook een stem en zijn er leuke prijzen te 
winnen. U bent van harte welkom om alleen, 
met uw partner en/of kinderen en vrienden te 
komen. We ontvangen u graag met een feeste-
lijk stuk taart, een drankje en een hapje. Wilt 
u zich aanmelden op aanmeldendukenburg@
gmail.com, zodat we een inschatting kunnen 
maken hoeveel mensen we deze middag kun-
nen verwachten. Tot ziens op 22 april!

Tekst: Claudine Brand 

Deze wandeling wordt geleid door een des-
kundige gids die jong en oud uitstekend kan 
informeren over het ontstaan van het park, het 
water en het prachtige bladgroen van bomen 
en struiken. Het thema is Groei en bloei in de 
parken en bosjes van Dukenburg. Een aanra-
der voor ouders en kinderen, dus neem je fo-
totoestel mee! Tijdens deze excursie start het 
project Bladboek waarin we een herbarium 
aanleggen gedurende de zomer- en herfstpe-
riode. Dit herbarium wordt een kunstzinnige 
eindpresentatie van bewoners die hun eigen 
beleving van groei en bloei in Dukenburg 

Speel mee en 
win het 
amulettenspel
 
Het spel in het kort: een estafettespel met fo-
to’s (selfies) waarbij bewoners elkaar een amu-
let doorgeven. Trefwoorden: belangstelling in 
elkaar tonen, ontmoeten, complimenten, ver-
binden, elkaar verrassen en nieuwsgierigheid. 
Hoe kun je mee doen? 1. Kies een amulet dat 
je leuk vindt. Geef dit amulet aan iemand door, 
bijvoorbeeld in je buurt, werk, school of ver-
eniging. Dat kan ook iemand zijn buiten Nij-
megen. 2. Maak een foto (of selfie) van jul-
lie samen met ook het amulet erop. 3. Stuur 
deze foto (of selfie) op naar cultuurgroep50d@
gmail.com. Zo doe je automatisch mee aan het 
spel. Als jij zelf een amulet van iemand ont-
vangt, doe jij weer hetzelfde: doorgeven, sa-
men op de foto met amulet en opsturen.

Het spel start 22 april in Wijkcentrum Duken-
burg om 16.00 uur tijdens de opening van het 
feest voor 50 jaar Dukenburg. Hoe meer deel-
nemers samen de langste fotoketen maken, des 
te gezelliger zal de gezamenlijke prijs zijn. De 
bekendmaking hiervan is tijdens het slotfeest 
van 50 jaar Dukenburg. Kinderen tot 15 jaar 
kunnen alleen meedoen met toestemming van 
hun ouders. De amuletten vind je vanaf 22 
april in Bibliotheek Zwanenveld, Wijkcen-
trum Dukenburg Meijhorst, De Turf Malvert; 
De Grondel Zwanenveld, De Lindenberg-Al-
denhof, Staddijk 41, Ontmoetingskerk Meij-
horst. Per persoon één amulet. Volg het spel 
op www.50jaardukenburg.nl. Meer informa-
tie: Angela van der Mast, cultuurgroep50d@
gmail.com, 06 27 12 53 86. Veel plezier met 
doorgeven en ontvangen van het amulet!

Tekst en foto: Cultuurgroep 50D*

NLdoet
 
NLdoet is een initiatief van het Oranje Fonds 
om mensen te stimuleren een dag(deel) de 
handen uit de mouwen te steken. Het Sociaal 
Wijkteam Dukenburg koos voor NLdoet om 
iets samen te doen met de mensen van dag-
opvang Taxus (SWON). Om het ijs te breken 
zijn we gestart met een gezamenlijke lunch 
om vervolgens aan de bak te gaan in de achter-
tuin. Met de lente in zicht hebben we de tuin 
onkruidvrij gemaakt voor een mogelijk moes-
tuintje en met de bezoekers van de dagopvang 
hebben wij gezellige paasstukjes gemaakt. Het 
was een geslaagde middag, waarvan zowel de 
mensen van de Taxus als de medewerkers van 
het Sociaal Wijkteam Dukenburg flink hebben 
genoten. 

Tekst en foto: Ruben Allen

op creatieve wijze exposeren eind december 
2016. Start van de natuurbeleving/wandeling 
is om 14.00 uur vanaf Staddijk 41, bij de speel-
weide, te bereiken per auto en fiets via de Van 
Boetbergweg, ingang Staddijk-Zuid. Per fiets 
ook via Staddijk-Noord of Aldenhof. De wan-
deling duurt tot uiterlijk 16.00 uur. Aanmelden 
kan tot 22 mei bij cultuurgroep50d@gmail.
com of bel (024) 378 58 79. Voor meer infor-
matie kijk op www.50jaardukenburg.nl.
 
Tekst: Angela van der Mast 
en Jacqueline Veltmeijer

Natuurbelevingstocht tijdens 
De dag van het park op 29 mei
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Bonnenboekje
Dukenburg

Activiteiten voor iedereen
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Favoriete plek
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

Toen mij gevraagd werd naar mijn favoriete 
plek in Dukenburg vond ik het moeilijk een 
keuze te maken. Het zijn er immers vele! 

Je bent al snel geneigd naar de mooie groene 
omgeving te kijken, waar je kunt wandelen, 
fietsen, sporten en nog veel meer. Winkelcen-
trum Dukenburg is een andere optie. Toch heb 
ik gekozen voor ons aller Wijkcentrum Duken-
burg in Meijhorst. Is dat niet bijna van meet 
af aan de bakermat voor allerlei initiatieven en 
clubs, waarin de bewoners elkaar weten te vin-
den? Al vanaf het begin in Boerderij Meijhorst 
is het een trefpunt voor velen, eerst als kerk, 
later onder meer voor jongerenactiviteiten, de 
Vrije Academie en nog heel wat meer. De kerk 
is nog steeds om de hoek. Op de pleinen er-
voor was Dukenburg Presenteert en is nu Dit 
is… Dukenburg. De markt en de winkels zijn 
dichtbij. Kortom, deze plek is het Hart van 
Dukenburg. 

Theo Vermeer en 
Wijkcentrum Dukenburg

Sinds vorig jaar de geslaagde renovatie van het 
Wijkcentrum Dukenburg tot stand is gekomen, 
met het atrium erin, wordt het meer en meer 
bezocht: veel afspraken of een praatje maken 
met elkaar, informatie en hulp vragen, ruim-
tes voor muziekgezelschappen, optredens en 
cursussen, of gewoon meedoen aan de bingo, 
bridgen, sjoelen, kaarten en wat dies meer zij. 
Zelfs aanschuiven bij Duuck en Dinner. En met 
Zwembad Dukenburg onder een dak. Kortom, 
het wijkcentrum is een ontmoetingsplek dat er 
zijn mag. Je vindt er het Steunpunt Stadswin-
kel van de gemeente. Je kunt er dichtbij gratis 
parkeren. Ik vind het een favoriete plek, nu 
daar door de bewoners van Dukenburg zoveel 
samen tot stand komt op allerlei terreinen. Met 
de gastvrije en behulpzame beheerders erbij is 
het echt een place to be.

Tekst: Theo Vermeer
Foto: Sjef van Hemme

Presentatie 
bonnenboekje 
op 22 april
Dukenburg is rijk aan activiteiten die door en-
thousiaste deskundigen/vrijwilligers georgani-
seerd worden. Om alle bewoners in ons stads-
deel hiermee kennis te laten maken, wordt op 
22 april het bonnenboekje gepresenteerd. Het 
bonnenboekje is een selectie van ongeveer 28 
mogelijkheden om het huis uit te komen en 
samen met andere Dukenburgers iets leuks te 
doen - van samen wandelen, zingen, hardlo-
pen, handwerken, schilderen tot samen koken, 
eten, praten en koffie/thee drinken. 

Op elke bon staat vermeld wat u er gratis voor 
krijgt, waar u moet zijn en wie de contactper-
soon is. Sommige activiteiten zijn zelfs altijd 
gratis of er wordt maar een kleine bijdrage ge-
vraagd. Na de openingsceremonie van 50 jaar 
Dukenburg op 22 april kunt u uw goodiebag 
met het bonnenboekje en meer informatiema-
teriaal in Wijkcentrum Dukenburg in ontvangst 
nemen. Vanaf mei kunt u het bonnenboekje 
ook vinden bij huisartsen, fysiotherapeuten en 
andere openbare plekken in Dukenburg. 

Tekst en tekening: het bonnetjesteam
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De straat van de week

Iets zinnigs schrijven over de 41e straat in 
Aldenhof is een onmogelijke opgave. Al-
denhof 41e straat bestaat niet. Er zijn in Al-
denhof – evenals in de andere wijken in het 
stadsdeel Dukenburg – geen genummerde 
straten. Er zijn in Nijmegen helemaal geen 
genummerde straten!

Het is al bijna vijftig jaar een hardnekkig 
misverstand dat de straten in Dukenburg 
genummerd zijn. De naamgeving en num-
mering in Dukenburg verschilt niet wezen-
lijk van die in andere delen van Nijmegen 
of daarbuiten. Ook hier bestaat een adres 
uit een combinatie van 1) de naam van een 
openbare ruimte, 2) een nummeraanduiding 
en 3) de naam van een woonplaats. 
Alle straten in de wijk Aldenhof waarvoor 
geen andere namen zijn vastgesteld, heten 

Aldenhof 4100 tot en met 4114
Aldenhof. De huizen hebben een nummer dat 
uit vier cijfers bestaat. Over de woonplaats-
naam die deel uitmaakt van het adres, bestaat 
gelukkig geen onduidelijkheid.

Aan de straatnaamgeving in Dukenburg ligt 
een raadsbesluit d.d. 30 november 1966 ten 
grondslag. Al bij de allereerste vaststelling van 
de wijknamen voor het uitbreidingsplan Du-
kenburg is bepaald ‘dat die namen als zodanig 
tevens dienen voor de in de te onderscheiden 
wijken aan te leggen straten en paden.’ Daarin 
is in de loop der jaren niets veranderd. Straten 
en paden in het stadsdeel Dukenburg hebben 
van begin af aan dezelfde naam als de desbe-
treffende wijk.

De verwarring rond de zogenaamde genum-
merde straten is deels ontstaan door het besluit 

van B&W d.d. 25 oktober 1967 om de straten 
in Aldenhof aan te duiden met de wijknaam 
gevolgd door een getal van twee cijfers. Dit 
collegebesluit was bedoeld om problemen bij 
processen-verbaal te voorkomen. Een maand 
later schreef het college aan de hoofden van 
diensten, bedrijven en secretarie-afdelingen:

‘Hierbij delen wij U mede, dat wij in verband 
met een uniforme aanduiding van de straatna-
men in Dukenburg hebben besloten, dat deze 
voor intern gebruik mogen worden aangeduid 
als bijvoorbeeld “Aldenhof dertiende straat”.
In naar buiten uitgaande stukken, ook in 
raadsstukken, moeten deze straatnamen even-
wel worden omschreven zoals “straat in de 
Aldenhof waarvan de huisnummers beginnen 
met de cijfergroep 13”.’ (brief van B&W d.d. 
29 november 1967)

28 september 1967
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Het college ging hiermee voorbij aan het raads-
besluit d.d. 30 november 1966. In de praktijk 
blijkt niemand zich veel aangetrokken te heb-
ben van de besluiten. De namen Aldenhof 10e 

tot en met 92e straat werden zelfs in het offici-
ele gemeentelijke adressenoverzicht opgeno-
men. Pas begin 2009 zijn de niet-vastgestelde 
namen uit dit overzicht geschrapt.
De wijk Aldenhof is volgens de Basisregi-
straties adressen en gebouwen (BAG) een 
openbare ruimte van het type ‘administratief 
gebied’. De straat die in de volksmond Alden-
hof 41e straat genoemd wordt, is een deel van 
de openbare ruimte van het type ‘weg’ met de 
naam Aldenhof. De woningen zijn genum-
merd van 4100 tot en met 4114 (even huis-
nummers). Huisnummer 4100 is opmerkelijk. 
Nummers die eindigen op 00 zijn later in an-
dere wijken zoveel mogelijk vermeden. Waar-
schijnlijk heeft de opmars van de zogenaamde 
straatnummers hierbij een rol gespeeld.

Aldenhof 4100 tot en met 4114 maken deel uit 

van 522 woningen en 175 garages in de wij-
ken Malvert en Aldenhof waarvoor op 30 de-
cember 1966 bouwvergunning is verleend aan 
de Katholieke Woningvereniging ‘Kolping’ 
(Talis). De vergunning is door B&W verleend 
onder voorwaarde ‘dat met de bouw van 222 
woningen mag worden begonnen, terwijl met 
de bouw van de resterende 300 woningen moet 
worden gewacht totdat de Ministeriële Be-
schikking hiervoor is ontvangen.’
De 222 woningen en 78 garages liggen in Al-
denhof. Op de bouwtekeningen van Architec-
tenbureau Ir. W.H. Verschoor uit Rijswijk Z.H. 
zijn de blokken genummerd van 1 tot en met 
38. Op een van de tekeningen staat bij blok 1: 
‘afgedaan 27 Sept 67’. Dit is het blok met de 
huisnummers 4100 tot en met 4114. Volgens 
ander bronnen zijn deze woningen op 28 sep-
tember 1967 opgeleverd en is nummer 4104 
het eerste huis dat bewoond wordt.

Dit zijn niet de oudste woningen in Aldenhof. 
De eerste heipaal voor het stadsdeel Duken-

burg ging op 22 april 1966 symbolisch de 
grond in op een willekeurige plaats in de 
buurt van Aldenhof 8200 tot en met 8270. 
Op de plaats waar burgemeester Hustinx 
symbolisch de eerste paal sloeg, ligt nu een 
parkeerplaats.

Op 3 maart 1967 schroefde wethouder 
A.E.M.G. van der Borg (KVP) in Aldenhof 
het eerste bord met de huisnummers 3182 
tot en met 3192 op de gevel van een flat-
gebouw. De bouwvergunning voor dit com-
plex was op 10 augustus 1966 verleend aan 
de Arbeidersbouwvereniging ‘De Gezonde 
Woning’, die later opgegaan is in Standvast 
Wonen. Op de nieuwe blauwe kunststofbor-
den uit 1967 zijn vier cijfers geplakt waarbij 
de eerste cijfers iets groter zijn en onder de 
laatste twee een streepje staat. De huisnum-
merborden dragen op deze wijze bij aan de 
misverstanden rond de straatnummers.

Tekst: Rob Essers >>>

21 maart 2016
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Aldenhof 4100 t/m 4114
Annemiek Jans
Op een maartse woensdag met een flauw zon-
netje spraken we met bewoners van vier wo-
ningen van het huizenblok. In het hoekpand, 
één van de twee panden met zonnepanelen, 
woont Annemiek Jans. Ze ging in 1974 van-
uit Brabant in Nijmegen studeren en rondde 
dat succesvol af aan het HBOV en werkt te-
genwoordig als groepstherapeut bij Maria 
Mackenzie onder de vlag van Pro Persona. 
Ze woont hier nu acht jaar. Annemiek: ‘Hier-
voor woonde ik onder andere in Meijhorst en 
Tolhuis. Je was vroeger blij als je wat had. De 
vorige bewoner had er veel werk van gemaakt. 
Het zag er erg mooi uit. Hij had het ook wel 
willen kopen, maar dat kon toen nog niet.’

Jan van Maurik
Haar buurman, Jan van Maurik, is met 73 jaar 
de oudste van het stel. Hij groeide op in de 
wijk Kolping en woonde al in 1970 met zijn 
vrouw Klazien in de maisonnettes van waaruit 
je op deze woningen neerkijkt. Ze verhuisden 
in 2005 naar deze laagbouw, waar zijn vrouw 
maar veel te kort plezier van heeft gehad. Ze 
overleed in 2009. Jan was in zijn werkzame 
leven kraanmachinist, onderhoudsmonteur 
en chauffeur. Jan: ‘Klazien kende voor we 
hier woonden iedereen al. Zonder haar had ik 
misschien nog steeds in die maisonnettes ge-
woond.’

Nicole Koers
Op 4108 wonen al zeventien jaar Nicole Koers 
met haar man Michel en twee dochters, Kim 
en Lisa van 13 en 10 jaar. Michel is lasser en 
Nicole werkt als kok bij de St. Maartenskli-
niek. Ze zijn in leeftijd de jongste bewoners 
in dit blok, al woont Michel met zijn 41 jaar 
al zijn hele leven in Aldenhof. Nicole: ‘Hij 
is hiernaast in de maisonnettes geboren. We 
stonden al heel lang ingeschreven en konden 
kiezen tussen drie woningen. In Tolhuis, Lin-
denholt en dit was de eerste keuze.’

Theo en Ria Sanders
Eén deur verder wonen Theo en Ria Sanders. 
Theo is geboren in de Pastoor Zegersstraat in 
de Wolfskuil en Ria groeide op in de Hatertse 
Hei. Theo was servicemonteur bij Ascom en 
Ria telefoniste bij AON. Ze trouwden in 1970, 
kregen twee dochters en hebben inmiddels vier 
kleinkinderen. Ria: ‘We woonden eerst drie 
hoog. Toen de kinderen kwamen zijn we se-
rieus rond gaan kijken. Een koophuis had ook 
gekund, maar hier waren we meteen weg van. 
Ook vanwege het park.’ Theo: ‘In augustus 
1976 zijn we er ingetrokken. Heel even over-
wogen iets anders te zoeken toen de kinderen 

het huis uit waren, maar waar vind je iets met 
zo’n prachtig park aan de overkant? Ik wandel 
er elke dag minimaal twee keer met de hond.’

Fraai uitzicht
Het uitzicht is fraai: het uitgestrekte stadspark 
Staddijk, gerealiseerd in de jaren 70, waarbij 
ook aan recreatie werd gedacht. Er zijn sport-
velden, speelweiden, fiets- en wandelpaden. 
Theo: ‘Het werd aangelegd toen we hier kwa-
men wonen. We keken de eerste tijd tegen het 
bos aan en hoorden alleen de geluiden van de 
natuur.’ Ria: ‘Dat veranderde met de A73. Er 
waren veel protesten tegen de komst van de 
snelweg. Ikzelf heb ook vast mijn handteke-
ning daaronder gezet. Maar eerlijk gezegd, na 
verloop van tijd went het. Nu hoor ik het niet 
eens meer.’

Verhuurder
Talis is de verhuurder van de huizenrij. Een 
jaar of vijf geleden werd de bewoners de mo-
gelijkheid geboden hun woning te kopen. Jan, 
Ria en Theo vonden zichzelf te oud daarvoor. 
Nicole en Michel hebben het serieus overwo-
gen, maar zagen er uiteindelijk toch vanaf. An-
nemiek durfde de stap wel aan: ‘De voorwaar-
den waren gunstig en ik wilde ook niet scheef 
wonen. De WOZ-waarde bedroeg 140.000 
euro.’

Over Talis als verhuurder hebben de bewoners 
weinig te klagen. Theo: ‘Dat was in de begin-
jaren anders, toen we nog wijkverwarming 
hadden. Lekkages, vaak geen water of verwar-
ming. We zaten in de kou. Nu zijn pas nog de 
douche en wc gerenoveerd en al eerder kregen 
we overal dubbel glas.’ Jan is daarin wat scep-
tischer: ‘Dat doen ze ook alleen maar, omdat 
ze er zelf subsidies voor op kunnen strijken.’ 
De huizen zijn wel gehorig en Nicole had ook 
liever een vaste trap dan een vlizotrap naar de 
zolder gehad. 

Gilde
Het inbrekersgilde weet zo nu en dan de buurt 
en de auto’s te vinden. Annemiek: ‘Laatst op 
de hoek kwam vanachter een heg ineens een 

man tevoorschijn. Mompelde wat dat-ie iets 
moest ophalen en was weer weg. In het huis 
brandde licht, maar toen ik aanbelde deed nie-
mand open. Omdat er van alles op de grond 
rondslingerde, heb ik de politie gebeld. De die-
ven zijn gepakt.’ Ria: ‘Ik had eens een bankje 
keurig opnieuw afgelakt voor het huis gezet. 
Een dag later was het verdwenen.’ Nicole: ‘Bij 
de achterburen hebben ze enkele jaren geleden 
een weedplantage ontdekt. Je kon het aan het 
dak zien. Daar bleef in de winter geen sneeuw 
liggen.’ Theo: ‘Vroeger werd er vaker inge-
broken. In de flat hiernaast woonde van alles. 
Nu wordt er gescreend door WoonGenoot. Dat 
scheelt een stuk.’

Overlast
De meeste overlast komt misschien wel van 
hockeyclub HCQZ, een van de sportclubs aan 
de Staddijk, wanneer ze een feestje organise-
ren. Ria: ‘Na afloop komen ze hierlangs op 
weg naar de bushalte en dan is niks veilig. Vo-
rige maand sloopten ze een bushokje en eerder 
moest onze deurbel het ontgelden.’

Kritiek is er ook op de gemeente en hoe ze 
met het openbaar groen omgaat. Nicole: ‘Dat 
deden ze vroeger beter. Ze laten het gras te 
hoog omhoogschieten en het onkruid tussen 
de stoeptegels laten ze ongemoeid.’ Theo: ‘We 
hadden eerst mooie rozenstruiken, maar die 
werden verwijderd, te duur in onderhoud.’ Jan: 
‘En loop niet op het gras, overal hondendrol-
len.’ Nicole: ‘Als de kinderen buiten gespeeld 
hebben, hebben ze steevast poep aan de schoe-
nen.’ Theo: ‘In het park al net zo, ik hou de 
hond aangelijnd en ruim alles op. Anderen la-
ten de hond loslopen en alles liggen.’

Prima woonomgeving
Het zijn eigenlijk maar futiliteiten in een ver-
der prima woonomgeving. Dat weten ze zelf 
ook wel. Als Theo opmerkt dat op de parkeer-
plaats een eindje verderop gedeald wordt, is 
Jan de eerste om te zeggen dat ze verder geen 
vlieg kwaad doen. Dat het winkelen vanwege 
de leegstand in het winkelcentrum minder ge-
zellig is, oké, maar de winkels zijn wel lek-
ker dichtbij. Of dat in de parkeervakken alleen 
een klein Fiatje past en het er veel te donker 
is, ook waar. Toch zijn ze het eens dat de wijk 
de afgelopen jaren flink opgeknapt is. Van de 
voorzieningen wordt druk gebruik gemaakt. 
Zo schildert onder andere Ria bij StAAD en 
hiphopt dochter Lisa van Nicole bij een dans-
club in de Lindenberg in Aldenhof.

De saamhorigheid in de 41e straat is enorm. 
Het spreekwoord beter een goede buur dan 
een verre vriend wordt hier dagelijks in prak-
tijk gebracht. Er is nauwelijks verloop en een 

Michiel van de Loo en Rob Essers
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nieuwe bewoner belandt in een warm bad. 
Theo vertelt enthousiast over zijn zelfgebouw-
de spoorlijnen met alles erop en eraan op zijn 
zolder. Hoe hij Jan daarmee aangestoken heeft 
en die nu ook – op iets kleinere schaal – in zijn 
huis aan het hobbyen is met treintjes. Er is niet 
eens veel verbeeldingskracht voor nodig om 
die twee pensionado’s met hun speeltjes bezig 
te zien. 

Lekker lopen
Omdat het zo lekker loopt in de straat was 
er zelden de behoefte om gezamenlijk iets te 
organiseren. Annemiek heeft ooit iets gedaan 
rondom de nationale burendag en Ria dacht 
wel eens aan een gezamenlijke barbecue. Wan-
neer nu het onderwerp ter sprake komt, wordt 
na wat gesteggel over en weer afgesproken dat 

op de volgende burendag – 24 september 2016 
– Jan en Theo iets gaan bedenken. De rest is nu 
al enthousiast!

Er is niemand die aan verhuizen denkt. An-
nemiek heeft al uitgezocht dat ze, mocht dat 
ooit nodig zijn, met een stoeltjeslift naar bo-
ven kan. Of ik nog wel in het kader van 50 
jaar Dukenburg extra wil vermelden dat op 27 
april, Koningsdag, Staddijk een Koningsdijk 
is met een grootse vrijmarkt, live muziek, een 
kinderkermis en lekkere hapjes en drankjes. 
Waarvan akte!

Tekst: Michiel van de Loo
Foto 1967: Bart Kraal jr. 
(Collectie Regionaal Archief Nijmegen)
Foto’s 2016: Jacqueline van den Boom

Van links naar rechts: Theo en Ria Sanders, Annemiek Jans, Nicole Koers en Jan van Maurik

Eens op een lentedag
‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’, zo 
klinkt het bij de eerste tekenen van het 
voorjaar. Na de kou en de somberte van de 
winter verlangen we naar het prille groen, 
het nieuwe leven. En dan… op de eerste 
lentedag ontploffen bommen in België met 
vele slachtoffers. Het stof kleurt alles grijs 
en grauw. Het wordt een zwarte dag in 
onze geschiedenis. Hoeveel zullen er nog 
volgen? De angst slaat ons om het hart. 
‘Slechts twee uur hier vandaan’, hoor ik om 
me heen. ‘Het komt akelig dichtbij’, roept 
men. Maar is het ooit ver weg geweest? De 
haat, de angst, de uitsluiting, discriminatie. 

Het is Goede Vrijdag, als ik deze column 
schrijf. Een zwarte en sombere dag voor 
christenen. De dag van de vermoorde 
onschuld. The Passion is opgevoerd, het 
verhaal over hoe Jezus stierf aan het kruis 
is weer verbeeld. Hoe de onschuldige het 
slachtoffer werd van het spel der machten. 
Maar het verhaal gaat verder. Het donkere 
graf is niet het einde. Door de duisternis 
heen gloort het licht van een nieuwe mor-
gen. Van leven dat verder gaat, hoe dan 
ook. Het is een belofte die voorzichtig, stap 
voor stap, vorm krijgt. Na Goede Vrijdag 
wordt het Pasen, het feest van het leven. 
Soms weet je niet hoe dat moet, om na de 
dood, de angst, het afscheid, de pijn en 
het verdriet, de draad van het leven weer 
op te pakken. Dan mag je steun zoeken bij 
elkaar. 
Het is hoopvol te weten dat we op een 
sombere dag als Goede vrijdag, joden, 
christenen en moslims, en alle mensen 
van goede wil, bidden om vrede, verdraag-
zaamheid en begrip. Dat mensen elkaar 
steunen, juist daar waar we het meest 
kwetsbaar zijn, in het zoeken naar de zin 
van ons bestaan. Om tegen alle noodlot 
in te blijven geloven in de kracht van het 
Goede. Daarvoor hebben we elkaar nodig. 
Kunnen we aan het begin van een nieuwe 
lente, een nieuw geluid laten klinken? 
Het mag klein en zacht beginnen, als een 
lentelied.

Jeanne Rens, pastor Ontmoetingskerk 
(Foto: An van Rijn)
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Kunst en cultuur

Waar gebeurd?
Omroep Gelderland verdiept zich graag 
in de geschiedenis van onze mooie 
provincie. Tot tweemaal toe kwam het 
verhaal voorbij dat op 30 oktober 1811 
Napoleon Bonaparte een kijkje kwam 
nemen in Nijmegen. Met een door paar-
den getrokken koets arriveerde de kleine 
keizer op het Valkhof, waarbij zijn in-
teresse werd gewekt door de Waal. De 
koets zette koers richting de oever, toen 
het toom paarden schrok en in versnelde 
pas op het water afklepperde. Gelukkig 
was er een onderdaan van de keizer die 
een ramp kon voorkomen, anders had 
het Waterloo van Napoleon eerder plaats 
gevonden… Zijn Waal-loo! De redder 
werd beloond met een gouden horloge 
met diamanten. Een plaquette ergens op 
het Valkhof herinnert nog altijd aan deze 
heldendaad, zegt Omroep Gelderland.

Eentje
Een fout woord of onjuiste informatie 
gepubliceerd in een krant of tijdschrift 
noemt men in Frankrijk een canard. 
Maar een canard is ook een eend. Een-
tje is met opzet zo’n vout. 
Wat klopt hier niet: 
• SAIL 2015 was een succes en in de 
krant stond de vraag: ‘Heeft u ook zo 
genoten en denkt u er aan een eigen 
bootje aan te schappen?’ 
• Nog zo’n dwaling: lauweren op de 
rust.
• Het WTC-gebouw met 104 etages is 
als hoogste gebouw in NY een mijlpijl.

De oplossingen van de vorige keer: bar-
ricade, ligt, werklozen. 

De eerste dagen van elke meimaand is de her-
innering aan de Tweede Wereldoorlog spring-
levend. Zelfs al ben je van na deze oorlog, 
dan nog probeer je te ervaren hoe het toen 
geweest moet zijn. Vechten en sneuvelen in 
een decor van frisgroen en veelkleurige bloe-
sem, strakke blauwe luchten… Een schone 
wereld vervuild door oorlogsgeweld; het wit 
van de vrede besmeurd.
Als in de nazomer de bomen en struiken hun 
blad voorbereiden op de mooiste schakerin-
gen geel tot terra en diepbruin, de lucht tussen 
grijzende wolken intens azuur kan oplichten, 
dan is het vrijwel onmogelijk daarin een ope-
ratie als Market Garden te projecteren. Toch 
gebeurde dat in de septemberdagen van de 
oorlog. Honderden para’s kwamen uit vlieg-
tuigen vallen in de weilanden bij Nederasselt 
en tussen de heuvels van Groesbeek. Het wit 
van de vrede mijlenver weg, onzichtbaar. Aan 
de treurige bevrijdingspogingen van de Geal-
lieerden rondom de rivier de Waal herinnert 
de stadsbrug De Oversteek. Sinds najaar 2014 
loopt dagelijks een ‘veteraan-van-dienst’ de 
brug over in hetzelfde tempo waarin 48 licht-

Wijsneusje
Josje van drie gaat later net als pappa 
werken in het ziekenhuis. Om te oefe-
nen helpt ze oma (66) met het aantrek-
ken van oma’s sportsokken: ‘Dan duurt 
dat niet zo lang, omaatje.’ De kleur van de vrede

masten om beurten twee aan twee aanflitsen. 
Dit gebaar is een hommage aan de 48 Geal-
lieerde soldaten die tijdens hun oversteek van 
de zuidelijke rivieroever naar de noordkant 
het leven lieten. In de warme kleuren van een 
ondergaande zomerzon, of in het schemer-
donker van een heldere wintermiddag, zelfs 
bij onweer en donderslag, spant de elegante 
verkeersbrug fier haar vredig witte boog over 
dit tafereel. De veteraan die de Sunset March 
aflegt, brengt beneden aan de oever bij het 
monument voor de gevallenen een eervol sa-
luut. Met regelmaat lopen er wandelaars mee. 
Zij horen dan van de veteraan (vaak helemaal 
niet oud) bijzonderheden over de Sunset 
March. Zo was er uiteindelijk één gesneuvel-
de soldaat meer. Die overleefde zwaargewond 
de oversteek, maar stierf korte tijd later in een 
ziekenhuis, ver verwijderd van zijn vaderland. 
Voor dit 49e slachtoffer flitst als laatste het 
heldere licht onder de brugpijlers aan.
Met dank aan Douwe Osinga, veteraan uit 
Herveld.

Foto: Ger Neijenhuyzen



Culturele 
hoofdsteden
In het 31e jaar van het bestaan van de 
titel Europese Culturele Hoofdstad zijn 
- ja zijn - dit jaar het Spaanse San Se-
bastián in het Baskenland en het Poolse 
Wroclaw (spreek uit Vrots-love) als 
hoofdstad van Silezië met de bijnaam 
Venetië van Polen in de prijzen geval-
len. Beide steden hebben hun eigen 
charme. Wroclaw heeft prachtige goti-
sche gebouwen, San Sebastián scoort 
met het opvallende ronde zandstrand. 
Leuke vakantiebestemmingen dit jaar!

Teksten Kunst en Cultuur: Hette Morriën
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Kunst en cultuur

Bibliotheek Zwanenveld
In de mooie meimaand komt er in bibliotheek 
Zwanenveld een tentoonstelling van de maan-
dagmiddaggroep die in De Brack Lindenholt 
tekent en schildert. Na een workshop in het 
kader van SLAK 50 jaar die enkele dames 
volgden bij Academie Renshof aan de We-
zenlaan, bepaalden de dames en heren hun 
onderwerp. Wie het wil bekijken, ga naar de 
biep en laat je verrassen. De makers van deze 
werken zijn Louise, Ria, Tineke, Qi, Kees, 
Margreet, Antoinette, Nell, Francien, Trudy 
en Joop. Waar de één nog maar een paar 
maanden aan deze hobbygroep verbonden is, 
zijn anderen al zeker zo’n vijftien jaar trouwe 
bezoekers aan De Brack, sinds een aantal 
maanden de werkplek van Hans Stolz die veel 
Dukenburgers kennen van óns wijkcentrum. 
In de beginjaren werd de cursus via De Inloop 
gegeven door docenten. Nu gaan de cursis-
ten van weleer verder op eigen kracht. Men 
beoordeelt elkaars werk, geeft elkaar advies 
of levert positief opbouwend commentaar. 
Naar werken met olieverf gaat de voorkeur 
uit, hoewel er ook wel geschilderd wordt met 
acryl en aquarel. Ieder is vrij in de keuze van 
materiaal en techniek. Ook hebben enkele 
dames al eens eerder werk tentoongesteld, 
bijvoorbeeld in de schouwburg, het kerkje in 
Ubbergen, het wijkcentrum Wijchen en De 
Veste in Brakkenstein. De bibliotheek Zwa-
nenveld kan nu aan dit lijstje worden toege-
voegd.

Wijkcentrum Dukenburg Meijhorst
De ExpAt (Exposities Atrium) in het Wijk-
centrum Dukenburg te Meijhorst heeft werk 
van het OuderKindCentrum en van Marijke 

Drabbe te gast, terwijl voor de opening van 
het feestjaar 50D* de projectgroep Canon de 
tentoonstellingsruimte heeft gereserveerd. 

Jheronimus Bosch 
Tot en met 8 mei in het Brabants Museum te 
Den Bosch.
De 16e eeuwse schilder Jeroen Bosch heeft 
schilderijen met wonderlijke taferelen ge-
maakt. In de 16e eeuw had hij echter geen 
voorbeeld. Zijn wonderlijke taferelen shoc-
keren ons nog steeds. Men begrijpt niet hoe 
iemand op het idee komt zulke wonderlijke 
taferelen te schilderen. Rationeel en cultureel 
is het niet te begrijpen. Jeroen Bosch stond 
kritisch tegenover de bestaande rooms-
katholieke traditie. Zijn kritiek heeft hij op 
een unieke manier vormgegeven. In een 
beeld heeft hij religieuze en niet-religieuze 
elementen samengevat, meestal op een niet-
orthodoxe manier. Daarnaast heeft hij de 
niet-religieuze elementen op een vreemde 
en/of wrede manier weergegeven. Het ge-
heel overstijgt de culturele verbeelding. Zijn 
verbeelding overstijgt verre zijn picturale 
weergave. Deze interne tegenstrijdigheid 
levert een onbehagelijke spanning op. Zijn 
figuurtjes zou ieder andere schilder kunnen 
schilderen. Enige bekwaamheid is wel aan-
wezig maar kan als middelmatig beschouwd 
worden. Om nu Jeroen Bosch als een groot 
schilder te beschouwen gaat daarom veel te 
ver. Hij is een uniek talent in zijn onvoorstel-
bare verbeelding. Daarin is hij groter dan elke 
andere schilder en elke andere kunstenaar. Hij 
dient een eigen hedendaags mondiaal mu-
seum te krijgen waarin Kritiek en Verbeelding 
centraal staan. 

Zen en sen
Je hoort het verschil in deze twee 
woorden niet, tenzij je de z zoemt en 
de s sist. Zen is een levensstijl voor 
alle leeftijden mag je aannemen, sen is 
voorbehouden aan plussers, want sen is 
kort voor senior. Zenmomenten beleef 
je heel bewust en je ervaart je bestaan 
intenser. Senmomenten zijn die minuten 
waarin je niet op een naam kunt komen 
of een begrip... Enige tijd later wéét 
je weer wat je zocht. En daar word je 
juist helemaal niet gelukkig van. Zen en 
sen hebben beide wel iets in zich van 
onthaasten, dat is dan wel weer positief. 
Even voor alle duidelijkheid: zen be-
staat, sen is door een setje pensionadas 
bedacht. 

Exposities

Wroclaw

Detail van een schilderij van Jeroen Bosch



 

Waar is-ie gebleven?
Tot voor kort had hij een mooi plekje in een 
heel groot huis. Hoog en droog in misschien 
wel het grootste huis van Dukenburg. Een to-
taal andere biotoop dan toen-ie nog leefde.
Zijn ‘huisje’ was vroeger een hol waar hij 
warmte en beschutting vond. Mensen die hem 
zagen prevelden wel eens zijn bijnaam Reintje.
Reintje de vos, bekend uit het fabelachtige 
dierdicht Van den Vos Reynaerde.
Wat het opgezette vosje op de foto niet weet, is 
het bestaan van soortgenootjes in het Duken-
burg van nu. In park Staddijk en in de stads-
deelbosjes zie je sporen van dit prooidier dat 
in het wild leeft. Toch zagen in zomaar Me-
ijhorst drie buren op een vroege herfstavond 
een jonge vos wegvluchten naar het veilige 
struikgewas. Tussen geparkeerde auto’s door. 
Eén van de mannen pakte zijn telefoon voor 
een foto. Die gaf eenzelfde beeld als onlangs 
van die goudjakhals op de Veluwe die ‘gevan-
gen’ werd door het oog van een val-camera.

Gelukkig is er beter beeldmateriaal van het 
opgezette vosje, waarvan de Dukenburger zich 
wel afvraagt: waar is-ie gebleven?

Tekst: Hette Morriën
Foto: Jacqueline van den Boom

De publieksopening van het Rivierenpark op 28 maart was het eerste officiële topevenement van 
het Nijmeegse jubileumjaar Wij zijn Nijmegen. De andere jubilarissen, waaronder het 50-jarige 
Dukenburg, gaven acte de présence in het gloednieuwe Bastion. De bezoekers konden hun Du-
kenburg-kennis testen in de beremoeilijke Dukenburg-kwis. Oud-wethouder Jan van der Meer 
haalde een mager zesje maar ging toch tevreden met een badeendje naar huis...

Tekst: Marjo van Ginneken. Foto: Jacqueline van den Boom
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Mijn huisdier
Passagiers met een 
onbekende bestemming
Al die maanden vermeed ik het bos en de 
zachte paden waar de hardlopers dol op zijn. 
Op deze dag wilde ik lopend naar een afspraak 
in Beek om zo de eerste trainingskilometers 
voor de honderdste Vierdaagse te maken. 
Heumensoord lag op de route. De nieuwsgierig-
heid in mij overwon de angst voor confrontatie 
met het verleden van mijn ‘Ik’.
De zon scheen volop. In de blauwe hemel 
wiegden de wolkstipjes. De vrolijke vogels 
zongen. Het bos bereidde zich voor op de komst 
van de lente. In de verte kon je het noodop-
vangcentrum Heumensoord zien. Voor het 
centrum zag je kleine kinderen die niets van de 
zorgen van volwassenen weten, vrolijk spelen. 
Een jonge vrouw die overtuigd was dat zij de 
grenzen van de vrijheid bereikt had, leerde op 
een kinderfiets fietsen. Je zag de goeduitziende 
Engelssprekende asielzoekers terugkomen 
van uitstapjes met hun Nederlandse vrien-
den. De twee vrouwen met kinderwagens die 
zwarte hoofddoeken droegen, hadden duidelijk 
plezier van de wereld buiten de hekken. Aan 
hun Iraanse accent kon ik horen dat zij mijn 
Afghaanse landgenoten waren die in Iran 
opgegroeid zijn. Misschien de dochters van 
ouders die ooit voor de Russische agressie of 
voor de tirannie van de mudjahedin of taliban 
gevlucht waren. En die in het fascistoïde Iran 
nooit de mogelijkheid kregen zich te ontplooien. 
Ze praatten zacht en keken voorzichtig om 
zich heen. Alsof de geest van ayatollahs er 
rondhing. Jammer dat déze vrouwen niet bij de 
Nederlandse families uitgenodigd werden. Ik 
hoop van harte dat zij in de Nederlandse vrijheid 
oma’s worden.
‘Het is hier geen aapjes kijken meneer!’, zei de 
jonge bewaker die ik vroeg of ik naar binnen 
mocht. Ik moest door een bewoner uitgenodigd 
worden. Gelukkig zag ik mijn goede vrienden die 
zich veel over de lot van deze vluchtelingen be-
kommeren, lopen. Een Syrische apotheker werd 
mijn gastheer. In de recreatiezaal maakte ik ken-
nis met zijn echtgenote die uit een plasticzak op-
loskoffie en ‘Sultana’-koekjes haalde. Gelukkig 
waren zij sterk genoeg om de harde werkelijk-
heid die de vluchteling in deze samenleving te 
wachten staat, aan te kunnen. Verspreid in de 
zaal zaten vluchtelingen in groepjes of alleen. 
Het voelde alsof de lente hen straks voorbij zou 
gaan. Ze leken op de wachtende passagiers op 
weg naar een onbekende bestemming. 

Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Ruben Allen (24) is opbouwwerker in het 
Sociaal Wijkteam Dukenburg. Hij heeft 
passie voor de wijken en is graag onder de 
mensen van jong tot oud. 

Zes jaar was Ruben vrijwillig jongerenwerker 
in het Waterkwartier en Hatert: ‘Samen met 
vrienden voetbalden we in de wijk. Hieruit 
kwamen vriendschappen voort en konden we 
een luisterend oor bieden. Een tijdlang werkte 
ik voor de gemeente Nijmegen op het gebied 
van bewonersparticipatie. In Dukenburg hielp 
ik mee de Stip in te richten. Ooit wil ik in de 
politiek, maar eerst wil ik meer levenservaring 
opdoen en Nijmegen goed leren kennen. Nu 
doe ik dat als opbouwwerker in het Sociaal 
Wijkteam. Hierin werk ik samen met mensen 
van verschillende zorg- en welzijnsorgani-
saties. Samen met wijkbewoners zoeken we 
praktische oplossingen in de wijk voor vragen 
en problemen rond ziekte en beperkingen.’ 

Opbouwwerker
Een opbouwwerker werkt op wijkniveau met 
bewoners en beroepskrachten. Zo probeert Ru-
ben met inwoners van Dukenburg goede idee-
en van de grond te krijgen. Zo nodig onder-
steunt en verbindt hij en daar hoort regelmatig 
contact met bestaande bewonersgroepen bij. 
‘Al doende ontdek ik welke activiteiten dubbel 
zijn in Dukenburg, die probeer ik dan samen 
te brengen. Ook assisteer ik bewoners bij het 
starten van nieuwe activiteiten. Bijvoorbeeld 

Opbouwwerker 
Ruben Allen

‘Ik heb het leukste beroep van de wereld!’
moeders die een groep willen opzetten om an-
dere moeders te ontmoeten, samen met de kids 
te spelen en ervaringen uitwisselen. Doel is dat 
zij straks zelfstandig verder gaan met hun ac-
tiviteiten.’

Verbinding
Rubens’ insteek is de talenten van mensen 
zichtbaar en inzetbaar maken: ‘Iedereen heeft 
iets te bieden. Iedereen kan wat voor anderen 
betekenen. Ik word er blij van wanneer ik men-
sen op weg help, zodat ze het uiteindelijk zelf 
kunnen. Eigenlijk moet ik mezelf op den duur 
overbodig maken. En toch, ik heb het leukste 
beroep van de wereld.’
Laatst sprak Ruben een creatieve vrouw die 
pas in Nijmegen woonde en nieuwe mensen 
wilde ontmoeten: ‘Er ging meteen een belletje 
bij me rinkelen: een aantal bewoners uit Mal-
vert zocht iemand die creatief sterk is. Dus heb 
ik ze met elkaar in verbinding gebracht.’ 

Vraag en aanbod 
Naar Rubens idee is Stip een ideale plek voor 
ontmoeting en verbinding: ‘Mensen kunnen 
makkelijk bij de Stip binnenlopen voor infor-
matie en advies. Heb je een idee? Kom naar 
Stip. Signaleer je iets? Kom naar Stip.’
Vragen en mogelijkheden op elkaar afstem-
men is belangrijk. Daarom gaat Ruben samen 
met Stipmedewerkers onderzoeken hoe dit be-
ter kan in Dukenburg: ‘Het idee is een groot 
bord te plaatsen met een duidelijke tweedeling. 

Op de ene helft komt het aanbod uit de wijk, 
op de andere helft de vraag. Inwoners kunnen 
op kaarten hun aanbod of vraag schrijven. Die 
kaarten bevestigen ze dan op het bord. Daar-
naast gaan stipmedewerkers aan inwoners vra-
gen wat zij leuk zouden vinden om te doen in 
hun wijk.’

Nieuwe ideeën
Mensen met nieuwe ideeën zijn altijd welkom 
bij Ruben: ‘Betrokken buurtbewoners doen 
al veel in Dukenburg, maar er zijn vast nog 
meer mensen met goede plannen en dromen 
voor hun wijk. Vooral jonge Dukenburgers en 
gezinnen zijn tot nu toe minder betrokken in 
het wijknetwerk. Het zou mooi zijn als men-
sen projectmatig meehelpen, zoals bij het or-
ganiseren van evenementen en concerten. Er 
zijn mooie ruimten in Dukenburg beschikbaar. 
Bijvoorbeeld het Atrium in het Wijkcentrum 
Dukenburg of Jongerencentrum Staddijk.’ 

Kortom, met de inzet van wijkbewoners, de 
gemeente, Stip, het Sociaal Wijkteam en de 
hulp van Ruben Allen moet Dukenburg (nog) 
meer gaan bruisen. 

Voor vragen kunt u per mail contact opnemen 
met Ruben Allen: ruben.allen@sociaal-wijk-
team.nl of bellen naar 088 00 11 30.

Tekst: Caroline van Uden
Foto: Huub Luijten
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Sinds juli 2015 is Bob Francissen de wijk-
agent voor Tolhuis, Teersdijk en Staddijk. 
(Vanwege ziekte van collega’s is hij dat nu 
ook tijdelijk voor Aldenhof en Meijhorst.)

Bob begon zijn loopbaan bij defensie, waar hij 
dienstplichtig onderofficier was en nog heeft 
bijgetekend voor een tijdje in het voormalige 
Joegoslavië. Vanaf 1994 kwam hij bij de poli-
tie, aanvankelijk voor twee jaar in Tiel. Daarna 
werd hij agent in Dukenburg. Na werk bij de 
recherche werd hij in verschillende functies 
agent op het bureau aan de Muntweg. Vóór 
Dukenburg was hij nog werkzaam in Hatert.

Waarom wijkagent? 
Bob vindt het aantrekkelijk en een uitdaging 
om verantwoordelijkheid te dragen voor één 
of meerdere wijken. Bovendien is het con-
tact met de bewoners daar veel directer. Hij 
wil wijkagent zijn voor iedere burger en vindt 
het belangrijk om laagdrempelig te werken. Is 
iemand strafbaar, dan moet dat voor iedereen 
gelden, zonder enig verschil te maken. Een 

‘Ik wil er echt voor iedere burger zijn!’
wijkagent heeft dezelfde bevoegdheden als 
een gewone politieagent. In principe is een 
wijkagent altijd en overal inzetbaar, dus ook 
buiten de wijk of wijken die haar of zijn be-
langrijkste werkterrein zijn.

Hoe vind je Dukenburg? 
Het prettigste in Dukenburg vindt Bob de 
enorme diversiteit wat betreft de bevolkings-
samenstelling en de opbouw van dit stadsdeel. 
Die spreken hem het meest aan. In zijn eigen 
wijken heeft hij dan ook nog extra te maken 
met een woonwagenkamp, een jongerencen-
trum en meerdere sportaccommodaties. Bob 
vindt dat alles een verrijking van zijn werk-
terrein. Op het ogenblik hebben - niet alleen 
in Dukenburg overigens - woninginbraken 
prioriteit. Burgers hebben hier van tijd tot tijd 
enorme last van. Om zoiets mee te moeten ma-
ken, blijft voor betrokkenen heel ingrijpend. 
Bob heeft het idee dat er op het ogenblik geen 
enkele wijk in Dukenburg uitspringt wat be-
treft incidenten. Het is in elke wijk gelukkig 
behoorlijk rustig, hoewel er genoeg gebeurt, 

maar wel controleerbaar en zonder echte uit-
schieters.
Alles bij elkaar heeft Bob het hier reuze naar 
zijn zin. Hij wil graag wat betekenen voor alle 
individuen. Het gaat er tenslotte om dat we 
overlast beperken, door wie of waar dan ook. 
Hoewel Bob zelf niet in Dukenburg woont, 
voelt hij zich heel betrokken bij het wel en 
wee van de bewoners hier. Hij probeert privé 
en werk zo goed mogelijk te scheiden. Zelf 
kinderen hebbend hakt het er wel enorm in 
wanneer hij bijvoorbeeld betrokken is bij de 
reanimatie van een kind. 

Bob wil nog benadrukken dat iedereen natuur-
lijk zo prettig mogelijk wil wonen. Daarom 
vindt hij de samenwerking met de burgers van 
het grootste belang. Mensen moeten ook niet 
schromen om contact met de politie op te ne-
men bij een vermoeden dat er zaken zijn die 
niet door de beugel kunnen!

Tekst: Peter van Kraaij
Foto: Jacqueline van den Boom

Bob Francissen
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Al 35 jaar is Theo Huisinga in dienst van 
de Lindenberg. En sinds de opening van de 
dependance in Aldenhof in 1998 is hij daar 
de spil van alle activiteiten, als facilitair on-
dersteuner. Zijn bazen vonden dat het tijd 
was voor een feestje. Taart en felicitaties op 
het werk. Ook de Dukenburger kwam langs.

In 1981 begon hij als 21-jarige medewerker 
Interne Dienst bij de Lindenberg (Vrije Aca-
demie) in het centrum van Nijmegen. Theo 
werd aangenomen ondanks het feit dat hij te 
laat was op zijn sollicitatiegesprek. Hij had 
een goed excuus. Er was toen oorlog in de stad 
door de Piersonrellen. Toen in 1997 de plannen 
kwamen om de leegstaande Dag Hammersj-
koldschool in Aldenhof om te bouwen tot een 
dependance meldde hij zich aan om deze klus 
op zich te nemen. Er moest eerst nog volop op-
geruimd en verbouwd worden. De fraaie thea-
terzaal die er nu staat, kwam erbij in een aan-
bouw. Aldenhof kende hij al wel, omdat zijn 
schoonouders er woonden. En zijn vrouw, met 
wie hij inmiddels 30 jaar is getrouwd, was on-
der andere actief als vrijwilliger in het bouw-
dorp dat toen nog in deze eerst gebouwde wijk 
van Dukenburg voor kinderen werd gehouden.

Beeldende vorming en muziek
Gestart werd met diverse vormen van beelden-
de vorming voor zowel volwassenen als kin-
deren, waaronder pottenbakken, boetseren en 
beeldhouwen, en tekenen en schilderen. Daar-
naast was er een muzieklokaal. Geleidelijk aan 
liepen de beeldende activiteiten van de Vrije 
Academie wat terug en kwam er meer ruimte 
voor gitaar-, saxofoon- en drumles. Er was 
veel leven in de brouwerij, maar geleidelijk 
aan kwam er wel steeds zwaarder weer. Bezui-
nigingen troffen ook de Lindenberg-Aldenhof. 
De animo voor cursussen liep mede door de 
hoge kosten voor deelnemers terug. Zo’n vijf 
jaar geleden dreigde er zelfs sluiting van de 
vestiging. 

Crisisjaar
Het jaar 2013 werd zelfs een crisisjaar voor 
Theo, zowel privé als zakelijk. Op een morgen 
fietste hij naar zijn werk en begon zich opeens 
heel erg moe te voelen. Eenmaal aangekomen 
belde hij zijn vrouw. Zij werkte op de hartbe-
waking van een ziekenhuis en vertrouwde het 
niet. Ze kwam hem direct met de auto ophalen 
en leverde Theo af bij het CWZ. Daar bleek 
het inderdaad goed mis te zijn en hij moest di-
rect blijven. Een stevige operatie volgde. Mede 
door het kordate optreden van zijn vrouw heeft 
hij het overleefd.

Theo Huisinga

Nieuwe partners
Ondertussen werd ook het voortbestaan van de 
Lindenberg-Aldenhof op een creatieve wijze 
gegarandeerd. Er kwamen nieuwe partners 
in huis: Jongerenwerk Dukenburg, New Arts 
en de Urban Dance Academy. Er is inmiddels 
een huurgarantie afgegeven tot 2021. Met de 
komst van de nieuwe partners ademt het ge-
bouw een andere, meer multiculturele sfeer. 
Nieuwe doelgroepen, vooral jongeren, hebben 
het gebouw ontdekt. De cultuurbeoefening 
heeft een iets minder elitair karakter gekregen. 

In die 35 jaar heeft hij hoogte- en dieptepun-

ten meegemaakt. Maar de immer enthousiaste 
Theo is zijn werk nog steeds niet zat. Hij geniet 
nog iedere dag volop en wil door tot zijn pensi-
oen. De samenwerking met Jongerenwerk Du-
kenburg heeft ook al een concrete opbrengst 
opgeleverd: het bouwdorp van Dukenburg 
komt deze zomer terug naar Aldenhof. In de 
directe omgeving van de Lindenberg-depen-
dance. De facilitaire ondersteuning is daarbij 
in de vertrouwde handen van Theo. Iets wat 
ook zijn vrouw bijzonder leuk vindt. 

Tekst: Toine van Bergen
Foto: Jacqueline van den Boom

De spil van Lindenberg-Aldenhof
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Kinderpagina Babbels en krabbels

Kinderen van de Nutsschool vulden hun 
vrije woensdagmiddag pas geleden op 
een heel bijzondere manier in. Ze hadden 
een ‘speelafspraakje’ op de Heumensoord-
school. Juf Rosemarie – normaal gespro-
ken leerkracht op de Nutsschool, nu in 
de bres om de vluchtelingenkinderen te 
onderwijzen – blikt met plezier terug op de 
gemengde spelletjesmiddagen. 

‘De eerste keer dat de kinderen van de Nuts-
school kwamen, waren de kinderen van de 
Heumensoordschool een beetje zenuwachtig. 
Ze stelden zichzelf in het Nederlands voor. 
Dat was ontroerend. Bij het tweede speelaf-
spraakje een week later konden “mijn leerlin-
gen” niet wachten: “Wanneer kinderen andere 
school?” Ze keken tijdens het buiten spelen 
telkens naar de auto’s om te zien of er al ie-
mand kwam. Later keken we ook samen naar 
foto’s van de spelletjesmiddag. De kinderen 
lachten van oor tot oor. Ze genoten van alle 

Bijzondere speelafspraakjes 
op de Heumensoordschool

aandacht tijdens de spelletjes of ze keken vol 
plezier van een afstandje naar de spelletjes 
die andere kinderen speelden.’

‘Het enthousiasme en de openheid waarmee 
kinderen van de Nutsschool meededen vond 
ik prachtig om te zien. Ze waren blij verrast 
dat de kinderen van de Heumensoordschool 
al wat woordjes kenden en ik had het idee dat 
ze ook zagen dat het “gewoon” kinderen zijn. 
Ik heb het gevoel dat er echt verbinding werd 
gelegd.’

Marianne Boschker, moeder van Nuts-
schoolleerlingen Olav, Helena en Mathilde: 

‘De eerste keer dat we gingen, vonden Olav 
en Helena het wel spannend. Ze wisten niet 
zo goed wat ze moesten verwachten. Ze hiel-
den zich strikt aan het lopen over de gele lijn 
naar het lokaal. Buiten zagen we een groep 

kinderen die de taal leerden tijdens het spe-
len van verstoppertje. Deze kinderen leerden 
zichtbaar met veel plezier.

‘Met twee kinderen van de Heumensoord-
school speelden we dokter Bibber. Na een 
paar rondes begon de aandacht wat te ver-
slappen. Eén jongetje uit ons groepje liep naar 
de poppenhoek. Dat vonden Olav en Helena 
ook aanlokkelijk. Al snel werd er naar elkaars 
hartritme geluisterd met een stethoscoop. 
Zonder taal en met veel gelach.

‘Later, bij het uitzwaaien van de kinderen in de 
bus, zagen Olav en Helena een gehandicapt 
meisje. Dit vonden ze wel indrukwekkend. 
Als iemand Olav later vroeg hoe hij het op de 
Heumensoordschool had gevonden, vertelde 
hij vooral over haar. Olav zei ook nog, dat hij 
het leuk vond om de kinderen waarover hij al 
veel had gehoord in het nieuws echt een keer 
te zien.’

Esther Mensink, moeder van Elin en 
Dagmar:

‘Elin en Dagmar speelden memory met Zene-
dine, een heel lief jongetje. Het maakte hem 
niet uit of Elin, Dagmar of hij zelf twee dezelf-
de kaartjes omdraaide; hij was voor iedereen 
even blij en rende steeds naar juf Rosemarie 
met de kaartjes in z’n hand. De tweede keer 
dat we gingen spelen, stond Zenedine speci-
aal op ons te wachten. Heel leuk was ook de 
afsluiting: alle kinderen zongen en dansten 
samen op het liedje Tsjoe tsjoe wa.’

Tekst: Bart Matthijssen
Foto’s: Jacqueline van den Boom
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‘Kom met ideeën. Voor júllie is het in Stad-
dijk te doen.’ Dat is de oproep van Marjo-
lijn Dehue en Adil Jbilou, bestuursleden 
van Jongerencentrum Staddijk.

Het jongerencentrum naast de speeltuin op de 
Staddijk is een nieuw leven begonnen. Jaren-
lang was het vooral bekend van de door jon-
geren georganiseerde concerten. Ongeveer 
vijf jaar is er een theehuis geweest. Maar er 
was meer te doen. Het was ‘een open stedelijk 
jongerencentrum dat zich richt op maatschap-
pelijke activering en participatie van jonge-
ren’, schreef de Dukenburger in 2009. Deze 
doelstelling is er nog steeds, alleen anders 
geformuleerd. Marjolijn Dehue, sinds negen 
maanden bestuurslid, zegt het zo: ‘Jongeren 
klaarstomen voor de arbeidsmarkt.’

Doelstelling
‘Ik ben erin ingestapt vanwege de doelstel-
ling’, vervolgt Marjolijn: ‘omzet van jonge-
rencentrum naar jongerentrainingscentrum.’ 
Ook Adil Jbilou zit negen maanden in het be-
stuur. Adil schrijft columns voor jongeren in 
de Dukenburger. Hij was ooit jongerenwer-
ker. ‘Het eigen initiatief staat voorop’, zegt 
hij. ‘Alle jongeren kunnen langskomen voor 
hulp om hun ideeën waar te maken. We heb-
ben activiteiten met thema’s. Bijvoorbeeld, 
een werkloze timmerman kan bij Staddijk zijn 
vak oefenen. Dat geldt ook voor een hovenier, 
stratenmaker, ict’er et cetera. Ze kunnen er-
varing opdoen. Het gaat om dingen die ze in 

‘Als je activiteit wil, moet je in Staddijk zijn’

de arbeidsmarkt nodig hebben. We willen een 
officiële leerplek worden, zodat ze een echt di-
ploma krijgen.’
Marjolijn: ‘De doelgroep zijn jongeren tussen 
16 en 23 jaar zonder diploma, die een uitkering 
hebben of om een andere reden thuis zitten en 
geen werk kunnen vinden. Ze krijgen inten-
sieve begeleiding. Dat is een aantal dagen per 
week. Ze houden een werkritme aan: van 9 tot 
5. Er zijn ook cursussen, onder andere reani-
matie. Daarnaast zijn er speelse activiteiten.’
Adil: ‘Er is sport, ook voor mensen met een 
beperking. Bijvoorbeeld voetbal, tennis, bas-
ketbal op het veldje bij Staddijk of elders, bij-
voorbeeld in Sporthal Meyhorst. Bandjes kun-
nen optreden. We hebben al een brassband.’

‘Er zijn nu twaalf tot vijftien jongeren die in-
tensief begeleid worden’, vervolgt Adil. ‘Er is 
plek voor vijfentwintig tot dertig. De werving 
gebeurt in de wijken. We gaan de straat op om 
jongeren te benaderen.’

Oppimpen
Marjolijn: ‘Staddijk wordt opgepimpt. Er moet 
behoorlijk wat aan gesleuteld worden. Het 
pand wordt aan de binnenkant verbouwd, van 
buiten opgeknapt. Dat gebeurt voor en door 
jongeren. Er komen een echte tuin en een ter-
ras. De oude put wordt een vuurplaats. Stad-
dijk moet voor heel Dukenburg zijn. Als er 
veel animo voor iets is, willen we best vervoer 
regelen.’

Jongerenwerk Dukenburg
Het jongerencentrum is een project van Jon-
gerenwerk Dukenburg, een samenwerkings-
verband van Staddijk, Het Inter-lokaal en Tan-
dem, betaald en ondersteund door de gemeen-
te. Er werken acht jongerenwerkers. Henk van 
der Zand coördineert.

‘De verhouding met de gemeente is goed’, 
meldt Adil. ‘Wethouder Frings is erbij betrok-
ken. We vergaderen een keer per maand met 
ambtenaren. Op verzoek van de gemeente is er 
nu een onderzoek gaande. Doel is om 16-plus-
sers die nog niet in beeld zijn binnen te halen.’ 

Oproep
Marjolijn en Adil besluiten met een oproep 
voor jongeren: ‘Kom met ideeën. Voor júllie is 
het in Staddijk te doen. Als je een activiteit wil, 
moet je dáár zijn.’

Tekst: René van Berlo
Foto: Jacqueline van den Boom

Het bestuur van Jongerencentrum Stad-
dijk bestaat uit vier personen. Dat is er 
een te weinig. Ben Bos is voorzitter. 
Frans Veldman is penningmeester. Mar-
jolijn Dehue en Adil Jbilou zijn leden. Er 
is dringend behoefte aan een secretaris. 
Gezien de samenstelling van het team 
gaat de voorkeur uit naar een vrouw. 
Inlichtingen zijn verkrijgbaar via marjo-
lijn@dehue.nl of (024) 663 78 70.

Van links naar rechts: coördinator Henk van der Zand en de bestuursleden Ben Bos, Marjolijn Dehue en Adil Jbilou
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Eenzaam maar niet alleen
Koningin Wilhelmina zei het al in de vorige 
eeuw: eenzaam maar niet alleen. Dat mocht 
dan voor haar gelden, maar bij 1600 ‘onder-
danen’ in Dukenburg is de realiteit eenzaam 
en wel alleen. 
Hoe weten we dat? Er zijn volgens het 
ministerie 1,2 miljoen eenzame ouderen in 
Nederland en waarom zou dat percentage 
in Dukenburg anders zijn ? In heel Nijmegen 
woont immers 1 procent van de totale Neder-
landse bevolking, simpel toch.
Verder blijkt uit onderzoek dat eveneens 1,2 
miljoen ouderen niet beschikken over inter-
net. Dat zijn mogelijke dezelfden, maar het 
geeft in ieder geval problemen bij de blauwe 
envelop en belastingaangifte. In Nijmegen 
houdt de overheid ook geen rekening met 
die ouderen zonder internet, want de meest 
recente papieren gemeentegids werd niet 
meer huis-aan-huis bezorgd,maar moet door 
die senioren worden opgehaald bij enkele 
uitgiftepunten. De gemeente heeft zelfs niet 
gedacht aan de mogelijkheid voor toezending 
per post na telefonisch verzoek.
Het zou getuigen van beschaving in dit tot 
de tien rijkste ter wereld behorende land dat 
voorlopig zoveel als mogelijk rekening wordt 
gehouden met de mensen uit de tijd van 
paard en wagen zonder internet.
Bij natuurvolkeren gaan de oudjes naar een 
stille plek in het bos om netjes dood te gaan, 
zonder last voor hun nageslacht. Het kan 
toch niet zo zijn dat onze 1600 Dukenburgers 
naar de Hatertse Vennen moeten verhuizen?

Nu we toch aan het nuilen zijn: wat te denken 
van de voet-/fietspaden langs de grote bou-
levards in Dukenburg: scheef, ongelijk en ge-
scheurde betonplaten of tegels. Voor fietsers 
en wandelaars (en daar zijn ook senioren bij) 
best gevaarlijk. Dat nog los van het storende 
ongescheiden gebruik van fietsers en wande-
laars van dezelfde strook, maar dat pleidooi 
hebben we al eerder verloren. En helaas: dit 
jaar zit een deel wel in de planning en een 
deel niet. Maar het is wel dringend nodig om 
valpartijen te voorkomen.

Tot slot nog een compliment en tegelijk een 
tip. Mijn ervaringen met de bel- en herstellijn 
zijn in het algemeen erg goed. Er wordt keu-
rig op gereageerd en de melders worden ook 
prima geïnformeerd. Dus is er iets te melden, 
maak er gebruik van. Dukenburg wordt er 
alleen maar beter van.

Guus Kroon  (Foto: Bart Noordijk)
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‘Geachte redactie...’

De Dukenburger is voor mij het ideale blad 
voor veel informatie uit de directe omgeving.  
(...) Ik reageer op het artikel met bovenstaan-
de titel (jaargang 9  nummer 1, bladzijde 12) 
omdat het erg eenzijdig is en de kritiek uit-
sluitend gericht is op de vrijwilligers van de 
zwemverenigingen. Het zijn juist de vrijwil-
ligers die een goed plan hebben om het bad 
open te houden, wat de gemeente Nijmegen en 
Sportfondsen Nijmegen niet gelukt is.
De feiten op een rij:
• De gemeente Nijmegen gaat 200.000 euro 
bezuinigen op de zwembaden.
• Sportfondsen Nijmegen kan deze bezuini-
ging alleen maar realiseren door zwembad 
Dukenburg te sluiten.
 • De werkgroep Zwembad Dukenburg ziet 
kans het bad open te houden door het bad te 
laten beheren door een niet commerciële stich-
ting en door te werken met een combinatie van 
vrijwilligers en professionals.
• De gemeenteraad accepteert het plan van de 
werkgroep.
• Met ingang van 1 juli 2016 wordt het 
zwembad beheerd door Stichting Zwembad 
Dukenburg.
In bovengenoemd artikel worden twee perso-
nen geïnterviewd die zich uitsluitend negatief 
uitlaten over:
• het vervangen van professionals door vrijwil-
ligers,
• het opleidingsniveau van de vrijwilligers,
• de kwaliteit van de zwemlessen gegeven 
door vrijwilligers
• De toekomst van zwembad Dukenburg.
Reguliere banen vervangen door vrijwilligers 
was zeker niet de eerste keuze, maar - zo is 
gebleken - de enige mogelijkheid om het bad 
open te houden en dat was waar de inwoners 
van Dukenburg voor hebben gevochten. Maar 
afgesproken is dat zwemonderwijzers met een 
vast contract bij zwembad Dukenburg - als 
ze dat willen - zwemles blijven geven bij de 
stichting.
Opleidingsniveau van de vrijwilligers
De zwemverenigingen beschikken over tien-
tallen vrijwilligers met een opleiding op mbo-
niveau, gelijkwaardig aan de professionals, 
waarmee ze volledig bevoegd zijn zwemles-
sen te geven. Een aantal hiervan heeft boven-
dien ervaring als docent/examinator bij de 
opleiding voor zweminstructeur bij de KNZB. 
Jaarlijks worden bijscholingen gegeven en een 
praktische toets afgenomen in het kader van 

veiligheid. De verenigingen zijn als erkend 
leerbedrijf ingeschreven in het register van de 
SBB en hebben vrijwilligers die door een op-
leiding bevoegd zijn stagiaires te begeleiden 
van de KNZB, ROC en SIOS op mbo-niveau.
De kwaliteit van zwemlessen gegeven door 
vrijwilligers
De kwaliteit wordt gecontroleerd door rap-
porteurs van de Nationale Raad NPZ-NRZ  
(een landelijke organisatie). De professionals 
van Sportfondsen en de vrijwilligers van de 
verenigingen worden door dezelfde organisa-
tie en met dezelfde maatstaven gecontroleerd 
en worden beiden steeds positief beoordeeld. 
Zwemles-gevende organisaties die geen goede 
kwaliteit leveren wordt het recht ontnomen na-
tionale zwemdiploma’s uit te geven.
Een van onze vrijwilligers werkt tevens als 
rapporteur voor de Nationale Raad. Zo komt 
het voor dat een vrijwilliger van de zwemver-
eniging door de Nationale Raad als rapporteur 
gevraagd wordt de kwaliteit van de professio-
nals van Meijhorst te controleren. De bevin-
dingen van deze rapporteur: de professionals
van Meijhorst doen het technisch heel goed en 
weten van het diplomazwemmen een feestje te 
maken voor de kinderen.
Kort samen gevat 
De vrijwillige zweminstructeurs zijn goed 
opgeleid, geven les volgens de nieuwste 
methodieken, zijn heel goed gemotiveerd en 
geven vaak al tientallen jaren zwemles op een 
kindvriendelijke wijze. Het zijn vrijwillige 
professionals, evenals de medewerkers van de 
Dukenburger.
De toekomst van zwembad Dukenburg
De negatieve uitlatingen van de twee geïnter-
viewden over de naar hun mening onzekere 
toekomst van zwembad Meijhorst heeft nu al 
zijn uitwerking. Er zijn mij gevallen bekend 
van ouders die voor de zwemlessen van hun 
kinderen gekozen hadden voor zwembad 
Meijhorst maar door dit negatieve artikel uit-
geweken zijn naar een ander zwembad. Maar 
de leden van de werkgroep, die intussen al 
honderdtallen uren gewerkt hebben aan de 
voorbereidingen, ondersteund door profes-
sionals uit de wereld van zelfbeheer van een 
zwembad, zijn samen met de zwemverenigin-
gen overtuigd van een succesvolle toekomst.

Jeen Turksma, werkgroep Zwembad Dukenburg

(Zie ook pagina 36)

Zelfbeheer bad Dukenburg
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Huidige generatie
We hebben op het moment meer te maken 
met de huidige generatie dan een aantal 
jaren geleden. Omdat de veranderingen 
die nu plaatsvinden in de samenleving 
meer van belang zijn dan voorheen. De 
opkomende technologie - en kennis die we 
graag op willen doen om ons bestaan mak-
kelijker en mobieler te maken - staat op het 
punt door te breken.
We verzuipen tegenwoordig bijna in de 
sociale belangen die we kennen als sociale 
media.
We hebben die nu nodig om te overleven.
Steeds zoeken we naar betere alternatie-
ven. Het is een eigen leven gaan leiden. 
Er is hier geen ontsnappen aan. 
De huidige generatie groeit hiermee op. 
Daarom wordt het steeds makkelijker om 
bepaalde doelstellingen te behalen. Ze 
wordt er vanaf de eerste dag mee gecon-
fronteerd. Het beïnvloedt deze generatie 
van de toekomst. 
Maar uiteindelijk creëren wij met deze 
kunstmatige vorm van communiceren on-
begrip.
Wij moeten onze zelfbeheersing en over-
tuiging behouden. Wij zijn verantwoordelijk 
om dit door te geven aan de volgende ge-
neratie. 

Er is een citaat van een Japanse schrijver 
dat past binnen dit thema: ‘Het bouwen 
van een toekomst en het in leven houden 
van het verleden zijn één en blijven altijd 
hetzelfde.’

Adil Jbilou
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Jongeren-
column 

Door de overvloedige regenval in januari 
en februari dit jaar zijn er in de openbare 
ruimte tal van drassige plekken ontstaan 
op veldjes, bij speelplekken en langs wan-
delpaden. Ook hebben mensen last van 
modderige natte tuinen. Het water zakt 
maar langzaam in de grond of het kan naar 
de woningen afstromen en bij (muren) of 
onder de woning tot overlast leiden. 

Mensen denken vaak dat dit grondwater is 
dat aan de oppervlakte komt waarbij de peil-
verhoging in het kanaal de oorzaak is. Dat 
is niet het geval. Dit probleem wordt alleen 
veroorzaakt door regenwater dat blijft staan op 
de klei onder het huis, in de tuin of op gras-
velden.

Lagen en water
Van oudsher is water aanwezig in Dukenburg. 
In dit voormalig polder- en akkerlandschap 
waren er sloten en oude stroomarmen en zan-
dige oeverwallen van de Maas aanwezig. An-
der kenmerk van dit stadsdeel is de aanwezig-
heid van klei- of leemlagen in de ondergrond. 
Bij het bouwrijp maken in de jaren zestig en 
de daarop volgende bebouwing van het gebied 
werden grondstukken uitgegraven (cunetten) 
voor de fundering van woningen en op som-
mige plaatsen (bijvoorbeeld in Weezenhof) 
palen geslagen om de woningen te bouwen. 
Onder de meeste bebouwing en onder de we-
gen ligt nu een zandlaag die drainerend werkt, 
waardoor die gebieden droger blijven. 

Onderzoek
In 2010 is er door de gemeente Nijmegen on-
derzoek gedaan naar mogelijke wateroverlast 
in Dukenburg. Aanleiding was de peilverho-
ging in het Maas-Waalkanaal door Rijkswater-

staat. Het doel van dit onderzoek was om de 
effecten hiervan op de grondwaterstanden vast 
te stellen. De resultaten en conclusies zullen 
velen nog weten: deze wezen uit dat woningen 
zonder kelder of souterrain geen waterover-
last vanuit grondwater kunnen krijgen. Som-
mige woningen met een kelder of souterrain 
ondervinden alleen gevolgen van verhoogde 
grondwaterstanden bij een hoogwatergolf in 
Maas en Waal én het kanaal. De laatste keer 
dat een hoogwatergolf voorkwam was in 2011. 
Alle andere door bewoners gemelde overlast-
situaties werden veroorzaakt door regenwater. 

Ontwatering bevorderen
De enige manier om de ontwatering van de bo-
dem in de tuin te bevorderen is de kleiachtige 
grond te verbeteren door deze te mengen met 
zand en opnieuw in te zaaien of planten. De ge-
meente doet dat waar mogelijk bij het beheer 
van de openbare ruimte. Bij de woningen is het 
belangrijk dat regenwater niet over terrassen 
en verharding in de tuin kan terugstromen naar 
de bebouwing. Aan te bevelen is het beperken 
van de verharding in de tuinen en het regen-
water naar de sloten en vijvers af te voeren. 
Daarvoor ligt er in Dukenburg een gescheiden 
rioolsysteem, zodat het schone regenwater 
apart van het vuilwater wordt afgevoerd.

Voor advies en informatie kunt u terecht bij 
het Loket Duurzaam Wonen, Waterservice-
punt, Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen, 
Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen, telefoon: 
(024) 329 99 73 / 06 55 20 21 65, e-mail:
loketduurzaamwonen@nijmegen.nl, internet: 
www.nijmegen.nl

Tekst: Jos van der Lint, gemeente Nijmegen
Foto: Ron Disveld

Water in Dukenburg
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Het aantal vluchtelingen op zoek naar een 
beter heenkomen zal, zolang de rust niet 
is weergekeerd in het Midden-Oosten, niet 
afnemen. Ook niet wanneer Europa er in 
slaagt deze stroom enigszins te reguleren. 
Wanneer de kogels om je oren vliegen, wil 
je maar één ding: een veilig heenkomen. 

De overgrote meerderheid - 90 procent - komt 
niet verder dan de eigen regio. Zo herbergt Li-
banon, een land veel kleiner dan Nederland, 
méér vluchtelingen dan de hele Europese 
Unie. De overige 10 procent zoekt zijn heil 
in Europa en daarvan weer een klein deel in 
Nederland. Een jaar geleden telde ons land op 
elke duizend inwoners vijf vluchtelingen. Daar 
zullen er in de loop van het jaar vast een paar 
bij zijn gekomen of gáán er bijkomen, maar 
het blijft overzichtelijk.

Toch maken veel mensen zich zorgen. Ook 
in Nijmegen. Ook bij u in de wijk. Misschien 
uzelf wel. Volgens een enquête van EenVan-
daag denkt 72 procent van de Nederlanders dat 
de toestroom van vluchtelingen naar Neder-
land een negatieve invloed op de maatschap-
pij zal hebben. Dat zal in Nijmegen niet veel 
anders zijn. Is die zorg of angst terecht? We 
spraken met verantwoordelijk wethouder Bert 
Frings en maken alvast de balans op. 

Heumensoord
‘In september van het vorig jaar hebben we 
uitgesproken dat Nijmegen een sociale en 
gastvrije stad wil zijn voor vluchtelingen’, zegt 
Frings. ‘Daarom hebben we een maand later 
Heumensoord opengesteld voor noodopvang 
tot uiterlijk 1 juni. We willen vooral voorko-
men dat we over moeten gaan tot crisisopvang 
en je mensen in sporthallen of iets dergelijks 
op moet vangen. De opvang is in feite een taak 
van het Rijk, uitgevoerd door het Centraal Or-
gaan opvang Asielzoekers, het COA. Het COA 
vraagt de gemeentes hier aan mee te werken. 
Samen met Heumen hebben we op Heumens-
oord met 2.800 opvangplekken de grootste 
noodopvang voor vluchtelingen in Nederland 
weten te faciliteren. Tot juni, dan komen hier 
deelnemers aan de Special Olympics. Daarna 

is het tot augustus een Vierdaagsekamp. Het is 
uitgesloten dat het opnieuw voor vluchtelingen 
opengesteld gaat worden. Het is een natuur- en 
waterwingebied, daar moet je voorzichtig mee 
omgaan.’

Belastingkantoor
‘Daarom zocht het college in de stad naar ge-
schikte andere opvanglocaties. We kwamen tot 
een lijst van 88 panden. Voor allereerste nood-
opvang is het oude belastingkantoor tegenover 
het station het meest geschikt. Het COA heeft 
ons dit in een brief vorige maand verzocht. 
Voor twee jaar worden hier maximaal vijfhon-
derd vluchtelingen opgenomen. De gemeen-
teraad heeft zich hiervoor uitgesproken en als 
wij het niet doen, moet een andere gemeente 
hiervoor opdraaien. We hebben meteen 1.500 
omwonenden een brief gestuurd en ze meege-
deeld dat dit vlak na de zomer gaat gebeuren. 
Op een speciale avond zijn ze hier verder over 
geïnformeerd. We discussiëren niet over de lo-
catie, die staat vast. Dat is een weloverwogen 
besluit geweest. Men hoeft niet te applaudisse-
ren, maar in een stad als Nijmegen verwacht ik 
ook geen varkenskoppen. We gaan fout gedrag 
absoluut niet belonen, zoals in enkele andere 
gemeentes in Nederland wél is gebeurd. Er zal 
voldoende ruimte zijn om over de leefbaar-
heid en veiligheid in de wijk te praten. Bij de 
uitvoering van de plannen zullen we daar ook 
zeker rekening mee houden.’

Buurtbeheergroep
Frings: ‘In Brakkenstein schrokken ze zich een 
hoedje toen ze hoorden dat er vlakbij 2.800 
vluchtelingen opgenomen zouden worden. Er 
werd een buurtbeheergroep gevormd met zo’n 
vijftig mensen, waaronder de politie, het COA 
en de wijkmanager. Er werd ook een inloop-
centrum gerealiseerd waar wijkbewoners met 
vragen terechtkonden. Zo’n buurtbeheergroep 
gaan we ook bij het belastingkantoor samen-
stellen. Daar hebben we inmiddels prima erva-
ringen mee. In Brakkenstein kwam de buurt-
beheergroep eerst wekelijks bij elkaar, al gauw 
tweewekelijks en daarna nóg minder frequent. 
Meer bleek niet nodig. Ook de inloop werd al 
vrij snel gesloten, want er kwam niemand. Of 
dat nu ook weer zo zal gaan, weet ik niet, maar 
ik ben daar erg optimistisch over. We zagen in 
Heumensoord ook dat het aanbod van vrijwil-
ligers die iets voor de vluchtelingen wilden 
betekenen, gigantisch was. Naast elke vluchte-
ling stond één vrijwilliger die iets wilde doen. 
Op die saamhorigheid in de stad ben ik heel 
trots.’ 

Privacy
Uit de opvang in Heumensoord heeft de wet-
houder ook lessen getrokken. Frings: ‘De pri-
vacy voor mensen is heel belangrijk. Het be-
lastingkantoor wordt zó verbouwd dat er vier 
mensen per unit in gehuisvest worden. Ook 
zal er op elke verdieping een kookgelegenheid 
zijn. Daarnaast moet je de mensen perspectief 
bieden. De inburgering moet híer al beginnen. 
De asielprocedures moeten versneld worden, 
dat hebben we in een brief aan staatssecreta-
ris Dijkhoff laten weten. De uitzichtloosheid 
veroorzaakt spanningen, dat bleek al op Heu-
mensoord.’

AZC
Een asielzoekerscentrum (AZC) zal er zeker 
niet bijkomen. Frings: ‘Niet omdat we met 
het AZC in Nijmegen-Oost slechte ervarin-
gen hebben, integendeel. Er zijn nauwelijks 
of geen klachten van overlast. Hiervoor zijn 
Beuningen en Wijchen in beeld. We hebben 
wél de capaciteit van 325 naar 400 plaatsen 
verhoogd.’

De Orangerie
Het huidige verzorgingshuis De Orange-
rie in Malvert is een van de 88 locaties 
die in beeld zijn voor huisvesting van al-
leenstaande vluchtelingen. De gemeente 
wil hier ook andere urgent woningzoe-
kenden huisvesten, zodat er een mix 
ontstaat. De landelijk vastgestelde fi-
nancieringsregels zijn hier echter niet op 
ingesteld. Daardoor is het maar de vraag 
of het voornemen financieel rondkomt. 
Frings: ‘Ik acht de kans dat het doorgaat 
fifty-fifty.’

Opvang van vluchtelingen 
Wat betekent dat voor de wijk?
In gesprek met wethouder Bert Frings
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Statushouders 
De vluchtelingen die uiteindelijk de asielpro-
cedure met goed gevolg doorlopen hebben - de 
zogenaamde statushouders - mogen in Neder-
land blijven. Het is een taak van de gemeentes 
om ze te huisvesten. Dan komen ook de wo-
ningbouwverenigingen in beeld. Zij vormen 
een speciale taskforce om samen met de ge-
meente voldoende woonruimte te creëren. 
Frings: ‘We krijgen van de provincie elk half 
jaar te horen om hoeveel mensen het gaat. 
Voor dit jaar verwacht ik dat we gaan uitko-
men op 580 personen. Dat zijn er zo’n 430 in 
gezinsverband en 150 alleenstaanden. In hui-
zen uitgedrukt ongeveer 100 gezinswoningen 
en 150 woonruimtes voor alleenstaanden.’

Andere doelgroepen
Er zijn echter nog meer bijzondere doelgroe-
pen die de gemeente moet huisvesten, zoals 
mensen met een urgentie, of die doorgestuurd 
worden door de geestelijke gezondheidszorg 
of jeugdzorg. Dat zijn jaarlijks in totaal zo’n 
170 mensen. Dus dat betekent dat er (580 + 
170) 750 mensen dit jaar voorrang hebben op 
huisvesting voordat de reguliere woningzoe-
ker aan bod komt. Zal de laatste groep niet 
snel achter het net vissen, op zoek naar een 
woning?
Frings: ‘Nee, die mogen hier niet de dupe van 
worden. Die 750 urgente woningzoekenden 

zullen voor een deel gehuisvest worden in so-
ciale huurwoningen. Maar ze hebben niet alle-
maal een zelfstandige woonruimte nodig, bij-
voorbeeld de statushouder die zijn gezin nog 
moet laten overkomen. Een jongere alleen-
staande kan prima en betaalbaar op kamers 
wonen. Over twee jaar komt hiervoor ook het 
belastingkantoor in beeld. Dan stopt de nood-
opvang en kunnen er voor minimaal acht jaar 
150 statushouders wonen.’

Nieuwbouw
‘Er is de laatste jaren vooral gedifferentieerd 
- voor elke beurs - gebouwd om de wijken 
gemêleerd te houden. Met succes. Maar we 
constateren ook dat er te weinig goedkope 
huurwoningen van maximaal 450 euro zijn. 
Het college wil daarom nog in deze raadsperi-
ode duizend extra woningen voor jongeren en 
starters bouwen. Denk aan een HAT-eenheid 
van 40 vierkante meter met een lage huur. 
Daarnaast gaan we gebruik maken van de lijst 
met leegstaande gebouwen om die geschikt 
voor bewoning te maken. Welke dat precies 
worden, weten we nog niet. Ook gaan we in 
overleg met de woningbouwverenigingen ver-
sneld bouwen op plekken waar we dat toch al 
van plan waren, bijvoorbeeld het voormalige 
Hermesterrein in Willemskwartier. Daarbo-
venop willen we de komende twee jaar 500 
prefab-woningen realiseren. We zijn aan het 

kijken waar dat zou kunnen. Ook hier zullen 
we de bewoners in die wijken meenemen in 
onze plannen, zodra we denken een geschikte 
locatie gevonden te hebben.’ 

Spreiding
De wethouder weet dat goedkope sociale huur-
woningen vooral in de zogenaamde volkswij-
ken te vinden zijn. Frings: ‘Bij alle keuzes die 
we maken, staat spreiding over de hele stad 
voorop. Dat weten ook de woningbouwvereni-
gingen. De wijken moeten het aankunnen. Dat 
geldt ook voor de nieuwe locaties waarnaar we 
op zoek gaan.’

Integreren
Al die nieuwe medelanders moeten zo snel 
mogelijk integreren. Ze zullen een inburge-
ringsexamen afleggen en taalachterstanden 
worden zo snel mogelijk weggewerkt. Op een 
aantal scholen komen hiervoor speciale klas-
sen. Frings: ‘Het Rijk ondersteunt de gemeente 
financieel hierbij. Maar uitkeringen voor sta-
tushouders zijn voor onze rekening. Daarom 
moet het beleid erop gericht zijn dat iedereen 
zo snel mogelijk actief aan de maatschappij 
deelneemt. Alle vluchtelingen die hier naartoe 
zijn gekomen willen dat zelf ook.’

Tekst: Michiel van de Loo en René van Berlo
Foto: Huub Luijten
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Geslaagde 
Meet en Greet
De Ontmoetingskerk en de Stichting 
Anour Madrasati organiseren Meet en 
Greet-ontmoetingen met nieuwe Ne-
derlanders. Dit keer in de voormalige 
Kristalisschool in Meijhorst. 

Onder het genot van een kopje koffie en 
thee met een plakje cake werd het een 
meeting, waarop mensen met elkaar ken-
nis konden maken, elkaars verschillende 
culturen en gewoontes leerden kennen 
en tevens informeerden naar elkaars ac-
tiviteiten en behoeften daarbij. Ongeveer 
tachtig mensen bezochten deze bijeen-
komst. Het welkom en de verdere ont-
vangst waren hartelijk. 
In het slotwoord werden de vrijwilligers 
en het Vluchtelingenwerk bedankt voor 
hun inzet. Dit werd in het Nederlands 
en het Arabisch gedaan. Tot slot was er 
nog een vraag- en aanbodronde, varië-
rend van kinderspeelgoed, hulp bij het 
tuinonderhoud, aansluiting tv en andere 
verzoeken. Gezamenlijk werd er genoten 
van de prima verzorgde dis. 
 
Dergelijke bijeenkomsten worden af-
wisselend gehouden in de kerk en de 
moskee. Op 16 april aanstaande is de 
volgende meeting, dit keer in de Ont-
moetingskerk in Meijhorst. 

Tekst en foto’s: Theo Vermeer
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Dukenburg

Op 1 juli 2016 wordt het zwembad in 
Meijhorst overgenomen door Stichting 
Zwembad Dukenburg. Wij willen van 
dit zwembad een communitybad maken, 
een zwembad van jullie voor jullie. Zodat 
wij samen er een goed en gezellig bad van 
kunnen maken. 

Als stichting hebben wij te maken met een 
overname van onderneming. Dit houdt in 
dat we personeel van het zwembad overne-
men. Het is dus zeker niet zo dat alle ver-
trouwde gezichten verdwijnen.

Deze overname komt voort uit een her-
verdeling van de gemeentelijke subsidie-
gelden, waardoor Sportfondsen Nijmegen 
minder subsidie krijgt voor de openstelling 
van zwembad Dukenburg. Sportfondsen 
Nijmegen heeft aangegeven dit zwembad 
niet met minder subsidie te kunnen exploi-
teren.

Wij als stichting zien wel mogelijkheden 
om het zwembad open te houden. Een an-
dere inzet van medewerkers gecombineerd 
met vrijwilligers moet dit op termijn moge-
lijk maken. 

Informatie-avond
Op 20 april 2016 om 19.00 uur organiseren 
wij een informatieavond in Wijkcentrum 
Dukenburg. Jullie zijn van harte welkom!

Is het wel veilig?
Ja! Uiteraard! Ook wij zijn verplicht om ons 
te houden aan de voorgeschreven wetten. 
Dus zullen wij werken met medewerkers en 
vrijwilligers die voldoen aan alle benodigde 
opleidingseisen.

Gaat mijn zwemuurtje verloren?
Nee! Natuurlijk niet! De huidige sportieve 
en sociale zwemactiviteiten blijven behou-
den en worden zelfs uitgebreid.

Medewerkers
Wij streven ernaar de gasten een zo goed 
mogelijke ervaring te bieden. Waarbij wij 
ook werken met bekende en vertrouwde 
medewerkers van dit zwembad.

Vernieuwing
Gedurende de zomermaanden zal het 
zwembad gerenoveerd worden. Zodat we 
na de zomer een frisse start kunnen maken.

Openingstijden
Wij streven ernaar de openingstijden te 
verruimen. Hierdoor krijg je meer gelegen-
heid om je sportactiviteit te beoefenen dan 
voorheen. Het bestaande aanbod wordt uit-
gebreid. Doelgroeplessen blijven dan ook 
zeker bestaan!

Tekst: Carsten de Laat, Stichting Zwembad 
Dukenburg. Foto: Co Arts

Stichting Zwembad Dukenburg

Wat gaat er veranderen?



Heumensoordschool 
sluit op 22 april
De Heumensoordschool, de vluchte-
lingenschool aan de Streekweg, sluit al 
op 22 april haar deuren. 

Deze versnelde sluiting heeft alles te ma-
ken met het feit dat op 2 mei de vluch-
telingenopvang op Heumensoord dicht 
gaat. De ouders met hun kinderen die 
daar nu nog verblijven verhuizen deels 
naar andere delen van het land. Maar 
ook een deel blijft in onze regio wonen. 
Dit laatste feit heeft ook gevolgen: een 
deel van de Heumensoordschool (voor 
de middelbare scholieren) gaat na de 
zomervakantie weer open en krijgt dan 
een streekfunctie. Zo kan ook gebruik 
gemaakt blijven worden van de inmid-
dels opgebouwde kennis van de huidige 
docenten.  

Tekst: Toine van Bergen
Foto: Jacqueline van den Boom
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Op woensdag 30 maart organiseerde de 
vakbond FNV een busreis met demon-
stratie naar het Nijmeegse stadhuis. 
Aanleiding was het dreigend ontslag per 
1 juli 2016 van personeel van zwembad 
Dukenburg. Naar aanleiding van de actie 
was er na afloop een succesje te melden: 
voorlopig zijn de ontslagen van de baan.

Zo’n kleine honderd medewerkers, trouwe 
gebruik(st)ers van het zwembad, buurt-
bewoners en sympathisanten werden met 
bussen vanaf het zwembad naar Plein 1944 
vervoerd. Vanaf daar ging het in een luid-
ruchtige optocht naar het stadhuis in de 
Burchtstraat. Enthousiaste trommelaars 
van Jongerencentrum Staddijk leverden 
een welkome bijdrage, waardoor het protest 
ook duidelijk werd bij veel bezoekers van 
het centrum.

Stadhuis
Aangekomen bij het stadhuis stond ver-
antwoordelijk wethouder Renske Helmer 
(SP) als eerste de demonstranten te woord. 
Ze meldde dat de gemeenteraad haar had 
gedwongen om jaarlijks twee ton te be-
zuinigen op zwembad Dukenburg. Woord-
voerder Rashid El Hafi van oppositiepartij 
D66 meldde de Dukenburger dat hij het niet 
mooier kon maken dan het was: ook zijn 
partij had in het verleden ingestemd met de 
bezuiniging. SP-fractievoorzitter Hans van 

Hooft legde de ‘zwarte piet’ neer bij direc-
teur Heino Jacobs van de huidige beheer-
der, de Stichting Sportfondsenbaden. Die 
zou weigeren om meer te bezuinigen. 

Vrijwilligers
Per 1 juli gaat de Stichting Zwembad Du-
kenburg (SZD) het beheer van het bad 
overnemen van Sportfondsenbaden. Zij 
geeft aan het bad wel draaiende te kunnen 
houden, door de inschakeling van vrijwil-
ligers die betaald werk overnemen. Betrok-
ken Dukenburger Henk van Gaal reageert 
vol verbazing en ergernis: ‘Heel mijn leven 
heb ik vrijwilligerswerk gedaan in de wijk, 
maar ik weiger om met mijn vrijwilligers-
werk betaald werk te verdringen. Ik pleeg 
geen broodroof. Ik hoop dat geen enkele 
vrijwilliger dit gaat doen.’ 

Personeel
Tijdens de terugreis in de bus konden de ac-
tievoerders gelukkig toch nog horen dat hun 
reis niet helemaal vergeefs was geweest: de 
nieuwe stichting had alsnog laten weten dat 
ze al het personeel van Sportfondsenbaden 
overneemt. Het is onduidelijk hoe zij dat in 
de toekomst financieel zal kunnen volhou-
den. Het personeel dat nu even blij mag zijn 
- en dat ook is - beseft goed dat het toch een 
onzekere toekomst tegemoet gaat.

Tekst en foto: Toine van Bergen

Actie tegen ontslagen bad Duken-
burg levert voorlopig succes op

In maart was er een Harley Roadshow in Win-
kelcentrum Dukenburg. (Foto: Theo Vermeer)



Expositie 
‘De verwondering 
dichtbij’ geopend
De werkgroep KunstZINnig (Kunst 
in de Kerk) van de Ontmoetingskerk 
heeft het voor elkaar gekregen om een 
expositie te kunnen organiseren: De 
verwondering dichtbij.

In de kerkruimte zelf en twee zalen zijn 
al deze fraaie werken te bewonderen. 
Ze zijn overzichtelijk en keurig gerang-
schikt naar kunstsoort, met toelichting en 
naam van de kunstenaar. Vertegenwoor-
digde kunstenaars zijn Jetty Antvelink, 
Denny Baggen, Annemiek Collin, Her-
man Coppus, Ruud Harmsen, Eugenie 
Heesen, Tilly Kouwenberg, Kieta Nuij, 
Mirjam Oostveen, Peter Rutten, Ronald 
Tolman, Dorien van Voorden en Philo-
mena van Wamel. 
Pastor Joska van der Meer opende de 
tentoonstelling. Galeriehouder en kunst-
historicus Wim de Natris ging in zijn 
verhaal erop in dat het bijzonder is in 
deze oecumenische Ontmoetingskerk 
zo’n tentoonstelling te kunnen houden. 
Hij sprak zijn waardering uit voor de 
werkgroep KunstZINnig voor het veel 
verzette werk voor deze mooie tentoon-
stelling. De openingsbijeenkomst ging 
vergezeld met muzikale intermezzo’s 
door het duo Rob Engels (viool) en San-
der Stoks (piano). 

De expositie is te zien tot en met 22 mei 
op woensdagen en vrijdagen van 9.30 tot 
12.00 uur en op vrijdagen van 15.00 tot 
17.00 uur. In het weekend na de vierin-
gen. Op 22 mei tijdens Dit is... Duken-
burg zijn er ’s middags rondleidingen.

Tekst en foto: Theo Vermeer
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Inbraak, diefstal en beroving zijn mis-
drijven die veel voorkomen Zij hebben 
een grote impact op slachtoffers en de 
samenleving. De aanpak van deze mis-
drijven heeft daarom landelijk een hoge 
prioriteit. Ook bij de politie in Nijmegen 
is deze aanpak een van de speerpunten. 

De website www.stopheling.nl, het digitaal 
opkopersregister (DOR) en publieksvoor-
lichting zijn drie belangrijke middelen die 
worden ingezet. Zo wil de politie de afzet-
markt van gestolen goederen verkleinen en 
daarmee ook het aantal woninginbraken 
terugdringen. Nijmeegse opkopers die nog 
niet aangesloten zijn, worden de komende 
tijd benaderd met informatie. 

DOR voor ondernemers
Volgens de wet moeten opkopers van twee-
dehands goederen hun ingekochte goederen 
registreren. Om de opkopers het makkelij-
ker te maken is het Digitaal Opkopers Re-
gister (DOR) ontwikkelend. Bijna zeventig 
Nijmeegse opkopers worden de komende 
maanden verzocht om zich aan te sluiten 
bij dit register. Hieronder vallen goudopko-
pers, telefoonwinkels, juweliers en pandjes-
huizen. 

Het DOR is de moderne variant van het pa-
pieren register. Het systeem checkt automa-
tisch of iets als gestolen geregistreerd staat. 
Wanneer dit het geval is, gaat hiervan een 

melding naar de politie, die daarop actie zal 
ondernemen. De verkoper is bekend. Hij is 
de steler of de heler en zal zich moeten ver-
antwoorden.

SODA-regeling opkopers
De afhandeling van een helingszaak kost de 
ondernemers niet alleen veel geld, het vergt 
ook veel tijd door de administratieve hande-
lingen. Via www.so-da.nl moet de heler een 
schadevergoeding betalen van 206 euro. 
Hiervoor hoeft de winkelier niet zelf achter 
het geld aan, dat doet SODA.

Voorlichting aan burgers
De burgers moeten niet langer bereid zijn 
gestolen goederen te kopen. Zij hebben be-
lang bij de aanpak van heling. Niet alleen 
om gestolen goederen (met emotionele 
waarde) terug te krijgen, maar ook om de 
samenleving veiliger te maken en High 
Impact Crimes te verminderen. Daarnaast 
krijgen burgers een beter zicht op eerlijke 
opkopers en verkopers.
Om dit te bereiken wil de politie burgers 
informeren over de risico’s. Bijvoorbeeld 
door reguliere voorlichtingscampagnes met 
posters en flyers, in combinatie met per-
soonlijke communicatie.  De bonafide op-
kopers zullen eventueel gepubliceerd wor-
den, zodat de burgers weten waar zij hun 
goederen wel veilig kunnen kopen.

Tekst: Nihat Avci, politie

Politie Nijmegen start met 
campagne Stop Heling
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Zondagmiddag 13 maart kwamen ruim 
zeventig vrouwen naar JC Staddijk voor 
de viering van de internationale vrou-
wendag in Dukenburg.

Het hele gebouw was gevuld met veel ver-
schillende activiteiten, zoals yoga, nagel-
kunst, voetreflexmassage, haarcreaties ma-
ken, bollywood- en buikdansen, mozaïek, 
amuletten maken, gedichtenvoordrachten 
en indrukwekkende documentaires van 

Internationale vrouwendag in Dukenburg
Equality for Change. En natuurlijk niet te ver-
geten de overheerlijke hapjes van Wereldvrou-
wen. Iedereen kon en ging actief aan de slag. 
De kleine kinderen werden goed opgevangen 
en konden ook buiten in de zon spelen. 

Aan alle bezoeksters werd gevraagd om op een 
wereldkaart aan te geven waar ze – oorspron-
kelijk – vandaan kwamen. Hieruit bleek dat 
het inderdaad een internationale vrouwendag 
was geworden.

Kom je favoriete tv-figuur ontmoeten in Winkelcentrum Dukenburg
In mei vindt elke woensdagmiddag een 
meet & greet plaats in Winkelcentrum 
Dukenburg. Kom jouw favoriete tv-fi-
guur ontmoeten en ga met ze op de foto.

Ter ere van het 40-jarig bestaan wordt de 
maand mei één groot kinderfeest in Winkel-
centrum Dukenburg. We verwelkomen elke 
woensdagmiddag bekende tv-figuren op het 
plein bij Blokker. Tussen 13.30 en 17.00 uur 
mag iedereen een handje komen schudden en 
met onze bijzondere gasten op de foto. Ook 
kan er gezellig geknutseld worden bij het 
kleur-knutselterras op het Hemaplein. 

Woensdag 4 mei: Het Zandkasteel 
Voor de bewoners van Het Zandkasteel lijkt 
het leven elke dag een feest. Sassa, Toto en 
Koning Koos beleven samen met de hond Fin-
nie vele avonturen. 

Woensdag 11 mei: Buurman & Buurman
‘A je to!’, aldus de buurmannen. Het beroemde 
humoristische klusduo komt 11 mei.

Woensdag 18 mei: Paw Petrol
Razend populair bij de kinderen, Paw Pa-
trol. De heldhaftige pups: Chase, Marshall, 
Rocky, Puin, Zuma en Skye werken samen 
om de inwoners van Adventure Bay te be-
schermen. Chase de politiehond en Mar-
shall de brandweerhond komen naar het 
winkelcentrum. 

Woensdag 25 mei: Dora 
Dora is een vrolijk, ondernemend meisje 
dat graag op ontdekkingsreis gaat in de jun-
gle van Zuid-Amerika. De laatste woensdag 
van de feestmaand gaat zij op avontuur in 
winkelcentrum Dukenburg. 

Tekst: Merel Mattheeuwse, 
Winkelcentrum Dukenburg
Foto: NPO Zappelin - NTR

Voor nog veel meer foto’s van Jacqueline 
van den Boom van deze geslaagde middag 
zie op Facebook: internationale vrouwen-
dag Dukenburg.

Dank
Medewerksters en vrijwilligsters van het 
JC: hartelijk dank voor jullie inzet!

Tekst: Gon van der Werff
Foto’s: Jacqueline van den Boom
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Tolhuis-Teersdijk

Stichting SOOS organiseert en verzorgt 
sinds augustus 2013 de TSO van brede 
school De Dukendonck.

Ons team bestaat uit vaste medewerkers: 
een coördinator, TSO-krachten en stagiai-
res, zodat we de kinderen een veilig peda-
gogisch klimaat kunnen aanbieden. Kwali-
teit staat bij ons hoog in het vaandel. 
Om die kwaliteit te kunnen garanderen vol-
gen wij cursussen. Het scholingsaanbod 
voor de coördinator omvat BHV, coördina-
tor training en intervisie. De scholing voor 
TSO-krachten bestaat uit een basistraining, 
EHBO en verdiepingstraining.
Als team vinden wij het belangrijk om de 
kinderen veiligheid te bieden. Ons hoofd-

doel is respect voor elkaar in een ontspannen 
en gezellige sfeer.

Hoe verloopt het uurtje op de TSO?
Om 12.00 uur worden de kinderen door de 
TSO krachten uit de klas opgehaald, waarna 
we gezamenlijk naar het activiteitenplein lo-
pen. De kinderen uit de bovenbouw mogen 
zelfstandig naar het activiteitenplein.
In de ruimte van de buitenschoolse opvang 
eten de kinderen samen met hun vriendjes en 
vriendinnetjes hun boterhammetjes op. Als 
er een aantal kinderen klaar is met eten, krij-
gen ze de gelegenheid om onder begeleiding 
van een TSO-kracht naar buiten te gaan om te 
voetballen of andere dingen te doen, bijvoor-
beeld touwtjespringen, in de zandbak spelen, 

Tussenschoolse opvang (TSO) op De Dukendonck
balspelen en nog veel meer. Op de donder-
dag is er een sport- en spelaanbod, gegeven 
door derdejaars-studenten van de HAN. Wij 
maken met het voetballen gebruik van de 
voetbalkooi, die naast het activiteitenplein 
staat. Bij slecht weer blijven we binnen en 
kunnen de kinderen tekenen of spelletjes 
doen.
Om 12.50 uur is het tijd om gezamenlijk 
op te ruimen en terug naar school te lopen. 
Waarna de TSO-medewerkers alle klassen 
langs gaan om te kijken of alle kinderen op 
hun plek zitten.

Tekst en foto: Taliha Eren 
(coördinator TSO, Stichting SOOS 
brede school De Dukendonck)
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Zon en warmte
Nu het voorjaar zich weer heeft aange-
diend, lijkt de wereld toch anders dan met 
al die druilerige regen van de afgelopen 
maanden. Mensen gaan naar buiten en 
zien elkaar weer. Alsof men uit een winter-
slaap herrijst. De stemming is vrolijker en 
men ziet de dingen om zich heen met een 
meer open blik. Misschien wel mooier dan 
het in werkelijkheid is. De donkere wolken 
zijn opgetrokken, de omhoog getrokken 
kraag gaat weer naar beneden en dat geeft 
een mooiere kleur aan het leven. Mensen 
kopen weer plantjes en versieren hun tuin. 
Je zag laatst ook het lentegevoel toen de 
koeien weer naar buiten mochten. Zij gooi-
den hun achterpoten in de lucht, blij als zij 
waren dat zij weer een frisse neus konden 
halen. 
Maar ja, ook hier wennen mens en dier aan 
en geleidelijk zien we toch weer de realiteit 
van het leven. Dan voelen we weer de pijn 
van een ontslag of van ziekte. Dan voelen 
we weer de confrontatie met onszelf, met 
eenzaamheid. Voor even was het zon dat 
de boventoon voerde. Al snel landen we 
met twee benen op de grond. Dan zien we 

Zaterdag 19 maart was het Landelijke Op-
schoondag. Daar deden we als 50 Ogen – 50 
Handen graag aan mee.

Nadat we het promotiemateriaal bij Supporter 
van Schoon hadden besteld, hadden we overal 
posters opgehangen. We hadden ons verza-
meld bij basisschool De Dukendonck en zijn 
samen met de wijkhelden in groepjes de wijk 

het gras van de buurman dat veel groener is 
dan bij ons. We krijgen last van de geluiden 
in de buurt, van gillende kinderen en kibbe-
lende ouderen. De geur van de barbecue in 
de omgeving stoort. Buren die tot diep in de 
nacht buiten zitten te kletsen werkt verstorend 
op de nachtrust. We storen ons aan van alles 
om ons heen. En ieder jaar herhaalt zich dit 
gedrag. Dat is toch opmerkelijk. Wat speelt er 
dat we eerst zo blij met alles en tevreden zijn, 
maar dat dit binnen enkele weken verandert in 
ergernis? Zijn we zo ik-gericht en zo intolerant 
als we weer zijn teruggekeerd op aarde na de 
eerste extase van de lentestralen? Zijn we zo 
verwend geraakt dat we geen oog meer heb-
ben voor een ander? Het lijkt erop dat som-

migen, naarmate de zon feller wordt, last 
krijgen van het licht en hierdoor verblind 
raken en dat anderen meer schaduw en 
beschutting zoeken, om niet overvoerd te 
raken en oog kunnen blijven houden voor 
de ander. 
Gelukkig zijn er veel mensen die ongeacht 
het jaargetijde met hart en ziel vrijwilligers-
werk doen. De vluchtelingen krijgen taalles, 
er worden activiteiten ondernomen. In de 
verpleeghuizen draait veel op de inzet van 
vrijwilligers, die tijd en aandacht aan de 
bewoners besteden. Het geeft een weder-
zijds goed gevoel en voldoening. Wat wil 
een mens nog meer? Aan de bewoners 
geeft het een zonnig gevoel als er aan-
dacht aan hen wordt besteed. Het maakt 
hun dag goed. Maar ook als je op straat 
iemand ziet vallen en hem helpt bij het 
opstaan, ontstaat er innerlijk een voldaan 
gevoel. Het zijn de kleine dingen in het 
leven die kleur geven aan een dag, die je 
hart verwarmen. Als je op straat loopt en je 
glimlacht naar je medemens maakt dit voor 
beiden de dag wat aangenamer. Je hoeft er 
alleen maar oog en oor voor te hebben. Zo 
simpel is dat. 

José Klaassen-Kersten

ingegaan, ook Bureau Toezicht liep met ons 
mee. Nadat we ruim een uur zwerfvuil had-
den opgehaald, zijn we een kopje koffie en 
fris gaan drinken. Daar kregen de kinderen 
ook nog een diploma en wat lekkers.
We hadden weer veel zwerfvuil opgehaald: 
vijftien zakken! Tot volgend jaar.

Tekst en foto’s: Marga de Wildt

Opschoondag

Wijkhelden
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Italiaans straatfeest
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Zwanenveld

Op zaterdag 30 april kleurt de 63e straat 
in Zwanenveld roze. Dan is er de Piazza, 
een straatfeest op zijn Italiaans ter ere 
van de Giro d’Italia.

Dit jaar begint wielerronde Giro d’Italia in 
Gelderland. Op 7 mei is de etappefinish en 
op 8 mei de start van de volgende etappe in 
Nijmegen. De provincie Gelderland wil de 
ronde extra omlijsten. De provincie kleurt 
al enkele weken roze, de kleur van de Giro. 
Ze subsidieert ‘Italiaanse’ straatfeesten.

Intiatief
Inge Rengers is de initiatiefneemster in 
Zwanenveld 63. ‘We zaten te mozaïeken 
voor 50 jaar Dukenburg’, vertelt ze. ‘We 
hadden het erover om weer eens een straat-
feest te organiseren. Toen kwam een bericht 

Piazza Zwanenveld 63
op Facebook voorbij van de provincie Gel-
derland over straatfeesten/piazza’s. Ik heb 
gelijk de aanvraag weggedaan. Kort daarna 
kregen we de subsidietoewijzing van de 
provincie. De voorwaarden, waaraan we 
moeten voldoen, zijn: website, Facebook-
pagina en een foto- of filmverslag na afloop. 
De website en Facebookpagina hebben we 
meteen aangemaakt.’

Programma
Vijf mensen hebben gebrainstormd over het 
programma. Verschillende mensen helpen 
op de dag zelf. ‘We hebben gekozen voor 30 
april’, vervolgt Inge. ‘Dat is één week voor 
de komst van de Giro. De pipowagen van 
de gemeente komt. De kinderen gaan fiet-
sen versieren. Er komt een behendigheids-/
estafettecircuit. Het Toren van Pisa-spel is 
er. Om 16 uur is de officiële opening van de 
mozaïekstoeptegels. Daarna wordt gekookt 
en geborreld op de tijdelijke piazza die in de 
straat is aangelegd. Er wordt afgesloten met 
koffie en thee.’
De gehele dag is voor de straatbewoners 
van de 63e straat. Bij de opening om 16.00 
uur is wel iedereen van harte welkom.

Tekst: René van Berlo
Foto: provincie Gelderland

Vrijmarkt op Koningsdag

Wij van Buurtplaats Zwanenveld no-
digen jullie van harte uit om op Ko-
ningsdag woensdag 27 april vanaf 
10.00 uur tot 16.00 uur je overtollige 
spulletjes aan te bieden

Dit kan op onze vrijmarkt op de parkeer-
plaats aan de 80e straat langs het spoor. 
Om zeker te zijn van een of twee plaats-
jes graag vóór maandag 25 april aanmel-
den. Kosten: 1,50 euro per parkeervak, 
ter plaatse te voldoen. Ons telefoonnum-
mer is 06 23 83 62 43, ons e-mailadres: 
buurtplaats@zwanenveld.com.

Tip: Vergeet je kleedje niet mee te ne-
men! 
Auto’s of aanhangers op het terrein zijn 
niet toegestaan. Let op, het is betaald 
parkeren, het blijft woensdag! Laat het 
terrein na afloop weer keurig achter. Wij 
hopen op een gezellige drukte.

Tekst: Anneke, Gerry en Marjolijn

Schwaonefeld
wuir kejje nouw lekkerder wone
dan hier ien ut schwaonefeld
feur mien de ferfulling fan me drome
wa da betref bin ik un gelukkig mens

soen bietje fan alles flak bij de hand
un winkelsentrum wuir je alles ken kope
fan ut medernste tot tweedehands
duirfeur hoef je dus nie nuir de stad te lope

feur wie tefeul poen het is ter ut casino
en feur jan me de pet de krekette-autemaot
want ien schwaonefeld is ut nouw eenmaoal so
hier errum en rijk gewoon me mekuir umgaot

de busse en ut spoor sien oek flak ien de 
   buurt
wa da betref sit je hier as oudje geheit 
   gebeiteld
as je hier woont ien un huus gekoch of 
   gehuurd:
blief je duirien tot je laotste aosem git 
   ferdwijne

Jentje (12 maart 2016)
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Een groot succes. Zo mag de eerste ac-
tiviteit van Zwanenplein gerust genoemd 
worden: een middag paaseieren zoeken 
voor de kinderen op het pleintje in de 44e 
straat. 53 kinderen deden mee.

In de 44e straat en omgeving worden al ja-
renlang activiteiten voor kinderen georga-
niseerd. Gerda van Doorn van 4kids2play is 
de vrouw achter de jaarlijkse straatspeelda-
gen en fundagen. Angela van Maasbommel 
en Jolande de Horst zijn de organisatoren 
van Halloween. Frank Willems is de initia-
tiefnemer van Zwanenplein, een samenwer-
kingsverband van mensen rond het pleintje 
in de 44e straat, ook gericht op activiteiten 
voor kinderen.

Meer activiteiten
‘Tot voor kort was hier vlakbij een jonge-
renhonk’, vertelt Gerda, ‘maar de gemeente 
heeft het weggehaald. Dat hadden ze nooit 
mogen doen.’ Elke woensdag zijn er acti-
viteiten voor kinderen in wijkcentrum De 
Grondel, maar dat vindt ze niet voldoende. 
Angela ondersteunt dat. ‘We kunnen met de 
kinderen nergens meer heen’, zegt ze.
Dus organiseren ze nóg meer activiteiten 
dan ze al deden. Op 26 maart was dat paas-
eieren zoeken. 
‘We zijn bij elkaar gekomen voor echt een 
groot feestje’, vindt Frank. ‘Het was een 
gezellige chaos. Er was eten voor iedereen. 
We hebben het zonder subsidie gedaan. Zelf 
hebben we nagenoeg niks hoeven te kopen. 
Het is allemaal gesponsord door winkeliers 
in heel Dukenburg. Er waren twaalf tot 

Zwanenplein in actie

‘Als de kinderen schik hebben, hebben wij dat ook’

dertien vrijwilligers en ruim vijftig kinderen. 
We hebben kinderen gevraagd om het pleintje 
schoon te maken. Dat hebben ze gedaan. Ze 
hebben zelfs de hondendrolletjes opgeruimd!’
‘Het zijn twee weken stress geweest’, zegt An-
gela. ‘Ik heb nachten wakker gelegen. Maar 
een hoop kinderen komen je bedanken. Ik voel 
me gewoon trots!’
Gerda: ‘Als de kinderen schik hebben, hebben 
wij dat ook. Het was superleuk en goed geor-
ganiseerd. Het was echt toppie. Voor herhaling 
vatbaar.’

Op de kalender
Dat zal ook zeker gebeuren. Voor dit jaar 
staan al gepland: straatspeeldag op 25 mei, 
fundag, dit jaar samen met de burendag, op 
24 september en Halloween op 31 oktober. 
In december willen ze een grote kerstboom 
op het pleintje. Ze gaan voortaan alles sa-
men doen, maar iedereen kan zijn eigen 
naam houden.
‘We willen volgend jaar ook wat organise-
ren voor 12- tot 16-jarigen’, meldt Frank. 
‘Die hebben nu niks in de buurt. Het 
dichtstbijzijnde is de Staddijk. Als wij laten 
zien dat we dingen organiseren, dan moe-
ten er voorzieningen voor jongeren in Zwa-
nenveld komen. Daar kan de gemeente niet 
onderuit. We proberen iedereen bij elkaar te 
krijgen en uiteindelijk heel Zwanenveld te 
bereiken. Het gaat om meer saamhorigheid 
in de wijk.’

Verdere informatie is te vinden op internet: 
www.zwanenplein.nl of via e-mail: info@
zwanenplein.nl.

Tekst: René van Berlo
Foto’s: Frank Willems
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Lankforst

De doorgaande weg door Lankforst heeft 
begin maart een metamorfose onder-
gaan. De kap van 56 platanen kwam voor 
veel mensen onverwacht en viel nogal 
rauw op het dak. Een handtekeningenac-
tie op de valreep mocht niet meer baten.

De platanen aan de 11e tot en met 14e straat 
waren sommige aanwonenden een doorn in 
het oog. Bladval, vogelpoep, tegelopdruk 
en wortelgroei in het riool zorgden voor 
overlast. Tijd voor maatregelen, zo besloot 
de gemeente al in 2011. In nauwe samen-
spraak met het wijkplatform werd toen be-
sloten de bomen te kandelaberen (drastisch 
te snoeien). Een procedure die vijf jaar later 
zou worden herhaald.

Kap platanen doet veel stof opwaaien

Dat was mijn eerste reactie toen collega-
redactrice Caroline van Uden uit Lank-
forst mij vertelde over haar deelname 
aan a night at the library. 

Deze happening vond plaats in het laatste 
weekend van februari en was op touw gezet 
door de Openbare Bibliotheek Gelderland 
Zuid. N8B (nachtburgemeester) Angela Ver-

Zo gezegd, zo gedaan. November jongstle-
den werden opnieuw platanen gekandelaberd, 
maar lang niet allemaal. Wat bleek? Voor de 
rij bomen het dichtste bij de huizen was in-
middels een kapvergunning aangevraagd en 
verleend. Dit keer werd het wijkplatform niet 
betrokken of geïnformeerd. Ook in het wijk-
beheerplan - een meerjarenplan waarin maat-
regelen op het gebied van groen en grijs ver-
meld staan - geen woord over het voornemen 
grootschalig te kappen. Volstaan werd met een 
brief twee weken vóór de rooiwerkzaamheden 
waarin de kap werd aangekondigd. 

Petitie
Geschrokken door het besluit gingen twee 
Lankforstbewoonsters langs de deuren om 

handtekeningen te verzamelen. Doel van de 
petitie? Voorlopige uitstel van de kap om bur-
gers meer inspraak te geven. In korte tijd te-
kenden ruim tachtig buurtbewoners, van wie 
ruim de helft van de rondweg zelf, voor meer 
beleid. Vergezeld van een brandbrief gingen de 
handtekeningenlijsten naar de gemeenteraad. 
Zonder resultaat. Kostenoverwegingen en se-
lectieve aandacht voor klachten hebben het ge-
wonnen van bewonersparticipatie en de pracht 
van een bijzondere bomenlaan. Wél een winst-
punt: voor de aanplanting van een (beperkt) 
aantal nieuwe bomen worden omwonenden én 
het wijkplatform uitgenodigd om mee te den-
ken. Nu wel…

Tekst en foto: Bart Matthijssen

kuijlen was hierbij betrokken. De plaatsen om 
een nachtje in de biep te slapen na allerlei leuks 
rondom proza en poëzie waren in geen tijd be-
zet. Caroline viste bijna achter het net. Geluk-
kig kon ze op de valreep nog meedoen aan de 
schrijfwedstrijd op de dag van het evenement. 
Caroline gaf ’s ochtends haar yogalessen en ’s 
middags schreef ze een wedstrijdverhaal. Dat 
werd haar entreekaartje voor het eerste deel 
van die avond. Maar, wat gebeurde er? Caro-
line wón de schrijfwedstrijd en mocht als VIP 
ook de hele nacht in de bibliotheek meemaken. 
Een heel bijzonder gebeuren, waarop de rest 
van de redactie van de Dukenburger ook trots 
is. Caroline heeft in het achtste jaar van het be-
staan van ons wijkmagazine een plaatsje ver-
worven in de redactie. Ze was eerder door Stip 
aan het schrijven gezet en deze bezigheid vindt 
Caroline intussen heel erg leuk om te doen. Er 
hebben al artikelen van haar hand in de Duken-
burger gestaan, maar nu krijgt de lezer een be-
ter beeld van wie Caroline is. Hieronder volgt 

‘Nou ja zeg...’

Caroline van Uden
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Duukjes
Duukjes zijn gratis, niet-commerciële adverten-
ties voor lezers van de Dukenburger. Ook een 
advertentie plaatsen? Mail naar info@dedu-
kenburger.nl

AED-project ook in Lindenholt
Drie jaar bestaat nu de Stichting AED Dukenburg. 
Begin 2016 waren 24 AED apparaten beschikbaar 
in de openbare ruimte en onder beheer van de 
stichting. De Stichting AED Dukenburg is offici-
eel reanimatiepartner van de Hartstichting. AED 
Dukenburg is zeer verheugd dat voor de laatste 
campagne van de Hartstichting, waar landelijk 
vier mensen voor werden uitgekozen, een burger-
hulpverlener uit Dukenburg één van deze mensen 
is. Haar naam is Liza en zij is daarmee ook het 
gezicht geworden van alle vrijwilligers in Duken-
burg. Zie foto hierboven.
Het werkgebied van de AED-stichting wordt in de 
herfst uitgebreid naar stadsdeel Lindenholt. Voor 
informatie en aanmelding kunt u terecht op web-
site www.aeddukenburg.nl. 

Rommelmarkt Dukenburgs Glorie
In verband met ons 10-jarig bestaan organiseert 
Gezelligheidskoor Dukenburgs Glorie een rom-
melmarkt op zaterdag 23 april 2016 rondom de 
ingang van Wijkcentrum Dukenburg, (Meijhorst 
70-39) en wel van 11.00 uur tot 16.00 uur. Er is 
voor elk wat wils: boeken, cd/platen, kleding, 
speelgoed, huishoudelijk artikelen et cetera. Ieder-
een is van harte welkom en de toegang is gratis.

Fietstocht ACN op 23 april
Het ACN (architectuurcentrum Nijmegen) orga-
niseert op zaterdag 23 april 2016 een fietstocht 
door Dukenburg. Verzamelen om 10.30 uur bij 
het wijkcentrum in Meijhorst waar onder het ge-
not van een kop koffie een korte lezing over het 
ontstaan van Dukenburg wordt gegeven en iets 
verteld wordt over de Canon van Dukenburg. 
Fietstocht en presentatie onder leiding van ste-
denbouwkundige Kees Teeken. Kosten bedragen 
8 euro inclusief koffie. Aanmelden kan via info@
architectuurcentrumnijmegen.nl.

Fietsen voor iedereen
Lekker fietsen met een gezelschap (geen racepar-
tij) gedurende 1½ tot 3 uur. Met tussenstops; eigen 
inbreng van routes welkom. Steeds op de 1e en 3e 
maandag van de maand, te beginnen op maandag 
18 april. Vertrek om 13.00 uur vanaf Wijkcentrum 
Dukenburg, Meijhorst. Deelname gratis. Aanmel-
den: s.hondema@upcmail.nl of 06 237 40 407.

(Veteranen)voetbal
Op zondagmorgen gezellig buiten een balletje 
trappen? Dat kan op een voetbalveldje in de Ha-
tertse Vennen. Info: telefoon 06 44 50 15 94.

In de meivakantie buiten ontbijten met IVN
Je meivakantie beleven met een lekker ontbijtje 
midden in de natuur en daarna wandelen of kijken 
wat er allemaal in het water leeft? Dat kan met 
IVN Rijk van Nijmegen op vrijdagmorgen 6 mei 
in de Hatertse Vennen. Na de maaltijd zijn er twee 
mogelijkheden. Voor de jeugd is er een speciaal 
programma dat alles met water te maken heeft. 
De ouderen kunnen met een IVN-Vennengids 
zien hoe mooi de natuur is geworden na de grote 
ingrepen van enkele jaren geleden. Verzamelen 
van 8.45 tot 9.00 uur bij Staatsbosbeheer aan de 
Donderbergweg 3, 6611 KL Overasselt. Duur van 
deze activiteit tot ca. 11.30 uur. De kosten zijn 7 
euro voor volwassenen. Kinderen tot 12 jaar gra-
tis. Kinderen alleen onder begeleiding van een 
volwassene. Aanmelden vooraf is noodzakelijk. 
Dit kan tot 2 mei via www.ivn-nijmegen.nl of per 
e-mail naar info@ivn-nijmegen.nl. Hans Tierates.

Stiltewandeling over bruggen
Ga je mee in stilte wandelen? Laat je je inspireren?
Wie van wandelen houdt en verbondenheid in 
stilte wil ervaren, kan meelopen met een wandel-
tocht, overwegend in stilte, van ongeveer 13 km. 
De tocht is op zondag 15 mei (Eerste Pinkster-

dag), samenkomst 
10 uur (vertrek ui-
terlijk 10.10 uur), 
eindtijd 14 uur. 
We starten bij bus-
station Nijmegen-
Dukenburg (recla-

mezuil met rondom bank); het eindpunt is bij het 
Labyrint op de Waalkade. Tussendoor passeren we 
heel wat bruggen. Er zijn enkele pauzemomenten. 
Een routebeschrijving kunt u opvragen via info@
hetzesdegeluk.nl. Voor wie trappenlopen geen op-
tie is, is er een alternatieve route. Deelname is op 
eigen gelegenheid. Het kader wordt vrijblijvend 
aangeboden. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Tot dan! Anja Strik.

Familie-expositie
Tijdens het Pinksterweekend exposeren Piet van 
Bree, Marie-Louise van Bree-Zeegers en Maria 
Govers-van Bree in de tentoonstellingsruimte 
van Bothalenshof in Malden. Er worden respec-
tievelijk schilderijen (realistisch, abstract en ex-
pressionistisch) en sculpturen tentoongesteld. De 
exposanten heten u van harte welkom op zater-
dag 14, zondag 15 
en maandag 16 mei, 
dagelijks geopend 
van 10.30 tot 17.00 
Locatie: Bothalens-
hof, Hatertseweg 4a, 
6581 KE Malden. 
Meer informatie over 
het werk van Ma-
ria kunt u vinden op 
www.mariagovers-
vanbree.nl.

haar winnende verhaal voor ‘een nacht in de 
bibliotheek’.
In de bieb staan bomen, Ze groeien door het 
dak op iedere tak een vluchteling met daar-
naast een maatje. Ze lezen samen in een 
boek met woorden als pop, vis, zus, wolk. 
Het is zonnig de boom groeit en reikt tot 
het oneindige. Aan de hogere takken han-
gen schommels. Mensen uit andere culturen 
en uit ons eigen land zitten erop en bewe-
gen met steeds grotere halen van voor naar 
achteren. Ze zijn blij en stralen. De vrijheid 
is voelbaar in de ruimte van het luchtledi-
ge. De letters raken los van het papier. Ze 
dwarrelen rond steeds hoger en verbinden 
zich tot onvoorstelbare woorden in een taal 
die iedereen spreekt. Van hart tot hart de 
wereldburgers samen één …

Tekst: Hette Morriën en Caroline van Uden 
Foto Caroline: Jacqueline van den Boom
Overige foto’s: OBGZ
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www.wereldwinkelnijmegen.nl 

Wat u ook kiest…… 
alles met liefde bij 

Wereldwinkel Nijmegen 
Dukenburg 

 
Meijhorst 70-01A, 6537 EN Nijmegen, 024 – 3450196 
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Huis kopen? Dit is hét moment!
Scherpe prijzen en lage rente.

Ga naar kopenbijportaal.nl

Je bent op zoek naar een fijne, betaalbare plek 

om te wonen. Alleen of samen met je partner. 

Dan ben je bij Portaal aan het goede adres. 

Onze appartementen en eengezinswoningen 

zijn zeer geschikt voor twintigers met een 

eerste baan of dertigers met een liefde voor de 

stad. Een portiekwoning met uitzicht? Een huis 

met een tuin? Je vindt het bij Portaal. En kopen 

doe je nú. De hypotheekrente is nog laag, dus 

je maandlasten ook.
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Malvert

Toon Verhoef (76) ontving uit handen 
van burgemeester Hubert Bruls de on-
derscheiding met oorkonde lid in de orde 
van Oranje Nassau. 

We zochten hem op in Malvert en hoorden 
van hem zijn verdiensten en hoe hij ver-
rast werd met de onderscheiding. Hij heeft 
zich maart liefst vijftig jaar als vrijwilliger 
ingezet als KNVB licentiescheidsrechter, 
zowel bij het amateurseniorenvoetbal als 
later vanaf 2007 bij de junioren van deze 
sport. Als lid van de scheidsrechtersvereni-
ging COVS Nijmegen en Omstreken heeft 
hij zich eveneens ingezet. 
Toon is geboren in Djokjakarta. In 1947 re-
patrieerde hij vanuit Indonesië naar Neder-

land met zijn vader van Nederlandse afkomst, 
die diende bij het KNIL, en zijn moeder van 
Indische afkomst. Hij woonde vervolgens in 
Beek-Ubbergen. Sinds 1990 is hij woonachtig 
in Dukenburg. Toon voetbalde vanaf 1954 bij 
BVC 1912 en heeft 48 jaar deze sport beoe-
fend. Hij is al zestig jaar lid van BVC 1912. 
Toon: ‘Ik zorgde er altijd voor dat ik keurig 
gekleed was als scheidsrechter in het KNVB-
tenue. Verder dat ik in conditie bleef voor de 
wedstrijden met een speciale trainingsavond 
voor scheidsrechters op de donderdag, eerst 
bij de Limos kazerne, vervolgens bij Quik Nij-
megen en toen bij Beuningse Boys. Ik zat tien 
jaar lang in de commissie scheidsrechters van 
Oost Regio D (Nijmegen en Arnhem en om-
streken).’

Toon kreeg zijn onderscheiding ook voor 
zijn werk als senior-Z-teamlid, later buurt-
rangers, nu wijkhelden genoemd. Toon: 
‘In gezelschap van onze trouwe hond ver-
zamel ik het zwerfvuil in de 70’er straten 
en het Winkelcentrum Malvert. Ik heb nog 
steeds dezelfde grijper. Ik herinner me nog 
goed hoe ik het materiaal voor het oprui-
men haalde bij Ivonne op het kantoor van 
SOLID. Een andere fijne herinnering is de 
appeltaart die ik kreeg van Lenie Pieters 
uit de buurt als attentie voor het vuil oprui-
men. Nog steeds, weer of geen weer, ga ik 
vroeg op pad voor dit werk. Eens vond ik 35 
snuifcapsules bij het zwerfvuil… Met een 
smoesje ben ik opgehaald voor de ledenver-
gadering van de scheidsrechtersclub in de 
kantine van sportclub RKSV Brakkenstein. 
Normaal is deze in Beuningen. Ik vond het 
al wel een beetje verdacht deze plek. Toen 
kwam de burgemeester binnen en jawel, de 
onderscheiding... Wat geldt is dat alleen de 
burgemeester van de plaats van uitreiking 
van de onderscheiding dit mag doen, dus 
niet in Beuningen. Met familie en bekenden 
hebben we het met een hapje en drankje sa-
men kunnen vieren.’ 
Tot slot nemen we nog een kijkje met Toon 
in zijn keurig bijgehouden archief en laat hij 
ons zijn scheidsrechtersschrift 1971-1972, 
clubs, uitslagen en notities zien en zijn foto-
boek van het afscheid na 50 jaar als scheids-
rechter. Toon had het in deze taak ver ge-
schopt. Hij presteerde het om van groep 5 te 
komen tot groep 1. Op hoog niveau dus. Hij 
reisde bij het amateurvoetbal zowat het hele 
land door en floot bekende clubs, ook die 
betaald voetbal spelen. Een keer een wed-
strijd gestaakt, de weg nog zien te vinden 
zonder gps, hoosbuien waarbij je de lijnen 
op het veld niet meer kon zien... Het hoorde 
er allemaal bij. 

Tekst en foto: Theo Vermeer

Deze bekende meezinger, uit volle borst 
meegezongen in de zaal, bracht de bezoe-
kers terug naar het voormalig Indië. 

Het zangtrio bij de Pasar Malam zong de 
sterren van de hemel om dit te bereiken en 
zorgde voor sfeervolle optredens in zorg-
centrum De Orangerie. Aangemoedigd door 
de Country Line Dancers De Schalmei, die 
vlotte dansshows weg gaven, gingen ook de 

bezoekers de dansvloer op. Het was tekenend 
voor de gezellige en ontspannen sfeer. De Pa-
sar Malam bood meer, zoals fraaie verzorgde 
kramen met verschillende hebbedingetjes te-
gen een schappelijke prijs, bijvoorbeeld sie-
raden, decoraties, (wajang)poppen en sharons. 
Indische lekkernijen vonden vlot en smakelijk 
de magen van de liefhebbers. 

Tekst en foto: Theo Vermeer

‘Soerabaja, Soerabaja’, heimweeklanken in De Orangerie

Toon Verhoef onderscheiden
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Meijhorst

Op vrijdag 25 maart was er de tweede 
Duuck en Dinner in Wijkcentrum Du-
kenburg. Vrijwilligers koken voor stads-
deelgenoten. 

In de week na Pasen kwam het er dan 
eindelijk van. Vijf jaar nadat een bewo-
nersinitiatief en enquête waren gestart 
voor het weghalen van de te grote bomen. 
Bijna unaniem kozen de aanwonenden 
voor vervanging van de Amerikaanse ei-
ken. 

Vaak met enige triestheid, want ze zijn bij-
voorbeeld in de herfst wel heel mooi. Maar 
deze eiken zorgden voor steeds meer over-
last. De werkelijkheid is dat deze bomen 
niet geschikt waren voor een woonwijk en 
bestrating, het zijn parkbomen.

Schade
Van het begin af aan zijn de jaarlijkse blad-
regen en de plak van luis geen reden voor 
kappen geweest. Dat hoort bij bomen, bij 
het levende. Maar wel schade aan de riool-
systemen, zowel onze openbare als die in de 

Reconstructie rondweg Meijhorst

voortuinen, schade aan kabels en leidingen en 
niet vergeten het steeds maar losse en scheve 
straatwerk. Zelfs het asfalt is nu twee jaar na 
asfalteren, opnieuw kapot gedrukt. Ook waren 
er valpartijen door omhooggekomen stoepte-
gels. In de zomer, wanneer de bomen vol in 
blad stonden, moesten bewoners van de 12e 

straat noodgedwongen overdag de verlich-
ting aan hebben.

Nieuwe bomen
Wanneer de bomen gekapt en de wortels 
weggefreesd zijn, komen er direct nieuwe 
bomen. Aan de huizenkant kleinere rechtom-
hoog groeiende, aan de plantsoenkanten 
breder uitlopende bomen. Bij de huizen ko-
men rode esdoorns en aan de plantsoenkant 
tulpenbomen. Het werk is opgedeeld in drie 
fasen: de 11e, dan de 12e en als laatste de 13e 
straat. In de 12e en 13e straat worden ook 
de parkeerplaatsen heringedeeld om ruimte 
te creëren voor nieuwe boomspiegels. In de 
13e straat is de bomenkeuze tegengesteld en 
komen de tulpenbomen aan de huizenkant 
in de parkeervakken.

Tekst: Bewonersplatform Meijhorst
Foto: Peter Saras

Boomwortels hebben het straatwerk al weer 
behoorlijk omhoog gedrukt

Duuck en Dinner blijkt succesformule
Het eten wordt opgediend in het Atrium van 
het wijkcentrum. Tegen geringe kosten, 5 euro 
per persoon, kunnen maximaal vijftig mensen 
meedoen.

Al vroeg in de middag zijn de vrijwilligers druk in de keuken

De vrijwilligers starten al om 13.00 uur 
met de voorbereidingen in de nieuwe grote 
keuken. Even voor 18.00 uur worden de 
‘gasten’ verwacht en gaat het beginnen. 
De eerste keer was er een stamppotmenu 
samengesteld door kok Nico van Velsen. 
Verder in de keuken: Tiny, Janneke, Tamara 
en Ciatha. 
Deze dag was het hoofdgerecht een vis- 
vleesstoofpot, voorafgegaan door een toma-
tensoep en als toetje pannenkoekjes met ijs 
en vruchtjes. Naast vrijwilligers kan Duuck 
en Dinner niet zonder sponsorbijdragen. De 
stoofpot kwam mede tot stand door bijdra-
gen van enkele winkels in Meijhorst.
Kok Nico vertelt: ‘Wanneer de mogelijkhe-
den er zijn, willen we in de toekomst ook 
eens iets extra doen voor bijvoorbeeld de 
mensen die zwerfvuil ophalen of de vrijwil-
ligers die ’s avonds in een buurtpreventie-
team door de wijk lopen.’ En vol trots gaat 
hij verder: ‘De volgende keer, op vrijdag 29 
april, maken we een Indische avond.’ Voor 
deze Indische avond kan men zich opgeven 

in Wijkcentrum Dukenburg. Bij opgave 
graag gelijk betalen.

Tekst en foto: Peter Saras 



Zomaar Meijhorst
Opa 80 jaar. Dat moet gevierd worden…

Tekst en foto: Peter Saras

Bewonersavond platform 
Meijhorst uitgesteld

Op maandag 18 april is er een bewo-
nersavond van platform Meijhorst 
gepland met als hoofdonderwerp het 
zwembad Dukenburg. 

Helaas is er nog teveel onzekerheid: 
geen stichting die het moet overnemen 
en onzekerheid voor het personeel. De 
bewonersavond van 18 april gaat daar-
om niet door. We kijken of er nog voor 
de zomer een avond georganiseerd kan 
worden, anders zetten we dit door naar 
maandag 12 september.

We houden u op de hoogte via de website 
(www.meijhorst.com), ons mailbestand 
en Facebook/Meijhorst. Het verslag van 
de vorige vergadering is te vinden op de 
website onder documenten > notulen be-
wonersplatform.

Tekst: Bewonersplatform Meijhorst
Foto: Peter Saras
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Agenda
Zaterdag 16 april opent Crematorium en 
uitvaartcentrum Waalstede zijn deuren 
voor een open dag. Staddijk 130, 12.00 tot 
16.00 uur.

Zondag 17 april en zondag 1 mei 
kunt u een zondagse wandeling door 
Dukenburg maken met start in Meijhorst. 
Vanaf 12 uur samenkomst met koffie en 
soep (kleine vergoeding). 
Of alleen meelopen, start 13 uur, 
Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33.

Vrijdag 22 april, 16.00 uur start 50 jaar 
Dukenburg, Wijkcentrum Dukenburg. 
Meijhorst 70-39.
Programma op www.meijhorst.com

Woensdag 27 april, Staddijk t.h.v. de 
Aldenhof. Vrijmarkt Koningsdijk. Vanaf 
9.00 uur.

Vrijdag 29 april, Duuck en Dinner in 
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-
39. 18.00 tot 20.30 uur. Kosten 5 euro. 
Aanmelden in Wijkcentrum Dukenburg, 
betalen bij aanmelding. 

Voor actuele dingen zie: 
www.meijhorst.com 
Onder de knop in de wijk.

Vrijwilliger worden bij AED Dukenburg? 
De cursussen zijn gratis, aanmelden kan via 
www.aeddukenburg.nl. 
Op deze website ook veel informatie.
De Straatcoaches zijn dag en nacht 
bereikbaar op nummer 06 29 14 98 95.

Op dinsdag 15 maart ging het dak erop. 
Vrachtwagens brachten de prefab dakde-
len die met een kraan op hun plek wer-
den geplaatst.

De helft van het gebouw, waarin 48 zorg-
woningen komen, aan de kant van de sport-
hal kreeg zo zijn dak. Bij de andere helft, 
kant 10e straat, is men dan al bezig met het 
optrekken van de muren van de tweede ver-
dieping. De ruwbouw is zeer snel gegaan 
en zal klaar zijn bij uitkomen van deze Du-
kenburger. De zachte winter heeft hierbij 

geholpen. Vervolgens wordt de buitenkant 
nog ‘af’gemetseld. Dan start het binnen-
werk, ook verzorgd door bouwbedrijf Klok, 
dat waarschijnlijk in september zijn afron-
ding zal hebben. Vermeld mag zeker wor-
den dat de bouw tot nu toe soepel en zonder 
noemenswaardige overlast voor omwonen-
den is verlopen.

Eind 2016 hebben we dus weer een stukje 
Mooier Meijhorst erbij.

Tekst en foto: Peter Saras

Hoogste punt Horizon bereikt
De dakdelen worden van de vrachtwagen getakeld



Huurwoning Talis 
staat al half jaar leeg
Een huurwoning van Talis in de 40e 
straat Aldenhof staat al een half jaar 
leeg. De woning is te koop, zo blijkt 
uit het bord bij de woning. Maar te-
gelijkertijd wordt deze nog steeds niet 
te koop aangeboden op de website van 
Talis.

De woningcorporatie deelt desgevraagd 
mee dat bij het controleren van de wo-
ning is gebleken dat er nog een aantal 
werkzaamheden moesten plaatsvinden, 
waaronder een badkamer- en toiletre-
novatie. Deze werkzaamheden zouden 
langer geduurd hebben dan gepland. Een 
vreemd verhaal, want Talis heeft zelf in 
deze en de omliggende straten een groot-
scheepse renovatie van de badkamers 
van de woningen uitgevoerd. Er komt in 
de politiek daarnaast steeds meer kritiek 
op de verkoop van sociale huurwonin-
gen door woningcorporaties. Het aanbod 
is de laatste jaren al flink afgenomen. 
Daarnaast moeten ook nog vluchtelingen 
gehuisvest worden.

Tekst en foto: Toine van Bergen
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Aldenhof

Op zaterdag 19 maart deed ook Aldenhof 
weer mee aan de nationale opschoondag. 

Zo’n tien volwassenen en acht kinderen wa-
ren druk in de weer. Er werd lekkere soep 
gemaakt en opgegeten. Wel triest is het dat 

Het ontdekken en het ontwikkelen van de 
talenten van kinderen is voor de mede-
werkers van brede school De Aldenhove 
elke schooldag weer opnieuw een uitda-
ging. Dat geldt voor de leerkrachten van 
de basisschool, de pedagogisch medewer-
kers van KION en van Tandem, Sport-
service, Lindenberg en ook voor ouders 
en buurtbewoners die iets bijzonders te 
bieden hebben.

Soms krijgt dat samenstel van inzet, voor 
kinderen van Aldenhof een extra boost:

De atelierdagen
Op drie donderdagen in maart vonden de 
atelierdagen opnieuw plaats, ditmaal met 
achttien verschillende workshops door me-
dewerkers, leerkrachten, maar vooral ook 
door ouders en buurtbewoners. Ook op de 
laatste donderdag van de atelierdagen zijn 
alle ouders van harte welkom. Ze moeten 
wel hun kind zoeken door de hele school, 
want op de atelierdagen zit jong en oud in 
groepen en workshops door elkaar. En dat 
gaat goed. Sterker nog: in zo’n natuurlijke 
maar ook ingewikkelde organisatievorm 
vindt ieder zijn plek en heerst er in school 
een geconcentreerde, luchtige en vrolijke 
sfeer, waar de geuren van de verschillende 
baksels de lucht vullen. 
Kinderen van verschillende leeftijden expe-
rimenteren er met elkaar volop op los bij de 
poppenspelworkshop. Ongelooflijk mooi 
zijn de tekeningen van kinderen die met 
een ouderwetse kroontjespen en (jawel!) 
Oost-Indische inkt schijnbaar moeiteloos 
pentekeningen op papier toveren. Het is 
even schrikken, maar het omgevallen inkt-
potje maakt de mooiste vlek op papier van 
deze atelierdagen. Er worden Afrikaanse 
maskers gemaakt, maar ook innovatieve, 

duurzame portemonnees van lege sapver-
pakkingen. Even verderop legt meneer 
Kees geduldig uit hoe je fantastisch ver-
sierde glitterende ritme-instrumenten kunt 
maken. Kinderen snijden, mengen en koken 
er lustig op los: hapjes, wraps, appellapjes, 
het kan niet (wel!) op, de moeders hebben 
het er maar druk mee. Anderen boetseren 
met modderige klei vrolijk werkelijk alles 
wat uit een ei kan komen (we zitten in de 
paasdagen!): slangen, wormen, kuikens, de 
fantasie houdt niet op. Ook worden er spel-
len gespeeld en kun je van LOOMelastiek-
jes zelfs voor de meest dikke Barbies kle-
ding maken. Paashazen komen in allerlei 
gedaantes, van kleurplaat tot trekpop overal 
terug. Talenten van ouders, buurtbewoners, 
medewerkers én kinderen komen zo op een 
heel mooie manier samen. 

Tekst en foto: Paul Jeurens,
coördinator brede school

Ongekend veel talent op 
brede school De Aldenhove

Nationale opschoondag in Aldenhof
er nog zoveel troep op staat wordt gegooid! De 
Dar moest zelfs twee keer rijden om alles mee 
te nemen. 

Tekst: Toine van Bergen
Foto: Hans Peters



Rolstoel-driedaagse 
WZC De Doekenborg
Voor de laatste keer is er een rolstoel-
driedaagse van woonzorgcentrum De 
Doekenborg, georganiseerd door de 
activiteitenbegeleiding daar. Aan het 
eind van dit jaar gaat De Doekenborg 
in Aldenhof namelijk definitief sluiten 
als woonzorgcentrum. 

Een deel van de bewoners is al verhuisd. 
En ook de anderen krijgen binnen af-
zienbare tijd een plaats in kleinschali-
ger woonvormen als Boszicht (Brak-
kenstein), Juliana (Nijmegen-Oost), De 
Wollewei (Malvert), De Horizon (Meij-
horst) of De Vlechting (Zwanenveld). 
De rolstoel-driedaagse is al een traditie 
van enkele tientallen jaren, maar vindt 
nu dus voor de laatste keer plaats, en wel 
op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 

3 juni. Het is steeds weer een evenement 
waar bewoners bijzonder naar uitkijken. 
Iedere avond is de route ongeveer vijf 
kilometer. Met name de route door stads-
park Staddijk is volop genieten voor be-
woners én hun begeleiders. Dit jaar gaan 
waarschijnlijk 30 of 35 bewoners deel-
nemen.

Oproep
De activiteitenbegeleiding is nog op 
zoek naar vrijwilligers die bewoners 
hierbij willen helpen gedurende één of 
meerdere avonden, telkens van 18.00 uur 
tot uiterlijk 20.00 uur. Vanaf 17.00 uur 
staan steeds koffie/thee, soep en brood-
jes klaar, terwijl er na afloop nog een 
muzikale afsluiting in het restaurant is. 
Vanzelfsprekend moet u fysiek in staat 
zijn om een rolstoel te duwen. Nadere 
informatie of opgave voor deelname kan 
telefonisch via (024) 327 52 81 (bij geen 
gehoor kunt u het antwoordapparaat in-
spreken waarna u teruggebeld wordt) 
of per e-mail onder ab.doekenborg@
zzgzorggroep.nl. Uw eventuele aanmel-
ding ontvangt de activiteitenbegeleiding 
graag vóór zaterdag 14 mei. 

Tekst: Peter van Kraaij 
Foto: Henk Flederus
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De restaurantzaal van woonzorgcentrum 
De Doekenborg was overvol op vrijdag 
18 maart, nationale pannenkoekendag. 
De tafels waren feestelijk gedekt met 
Brabants bont, tulpen en rozen.

Acht leerlingen van brede school De Al-
denhove hadden zich voorgenomen om dit 
jaar, op de tiende jubileumviering van de 
nationale pannenkoekendag én vanwege de 
viering van 50 jaar Dukenburg, minstens 50 
pannenkoeken te bakken voor de bewoners 
van de Doekenborg.
De koekenbakkers, leerlingen uit groep 7 en 
8 en hun begeleiders, zijn er om 4 uur hele-
maal klaar voor: schorten, mutsen en hand-
schoenen zijn aan. Op de aangeklede tafels 
hebben ze zojuist de placemats met afbeel-
dingen van 50 jaar Dukenburg neergelegd. 
Deze placemats zijn in de week ervoor door 
kinderen uit alle groepen van De Aldenhove 
gemaakt.
De pakken meel worden geklopt en geroerd 
en het eerste beslag gaat in de zes pannen 
bij de drie verschillende ploegen van jonge 
bakkers. Ze krijgen natuurlijk allerlei goede 
adviezen van de ouderen maar ze bakken 
onverstoorbaar voort. Gaandeweg stijgt 

De gemeente Nijmegen maakt zich zor-
gen over de toekomst van Aldenhof. Dat 
blijkt uit de laatste wijkenmonitor die 
onlangs verschenen is. Het woon- en leef-
klimaat wordt als achterblijvend bij het 
gemiddelde beschouwd. De gezondheid 
van Aldenhoffers neemt af. Ook het aan-
tal inwoners loopt sterk terug, zo wordt 
gemeld. 

Toch zijn er ook positieve punten te mel-
den. De bewonerscommissie van het mai-
sonettegebied krijgt een pluim, omdat het 
zich actief en zichtbaar inzet voor de wijk. 
In de rest van Aldenhof is sprake van een 
gebrek aan participatie van bewoners. Als 
sterk punt wordt verder genoemd de ruime 
opzet, het vele groen en de ruimte. 

Wijkprofessionals noemen het groen ver-
ouderd en te groot. Dat is wel een vreemde 
constatering. Want bewoners hebben zich de 

Zorgen bij gemeente over toekomst Aldenhof
afgelopen jaren juist verzet tegen de plan-
nen van de gemeente om de groenstrook 
tussen de Van Boetbergweg in de wijk te 
kappen. Op dit punt lijken de beelden van 
de wijkbewoners niet te stroken met die van 
de gemeente.

Ontmoetingsplekken
De Lindenberg-Aldenhof en woonzorgcen-
trum De Doekenborg worden belangrijke 
ontmoetingsplekken in de wijk genoemd. 
Bekend is dat de Doekenborg binnenkort 
gaat sluiten. De gemeente zou er dan ook 
goed aan doen om nog eens na te denken 
over de nieuwe bestemming van dit ge-
bouw. Temeer omdat ze zelf in de wijken-
monitor constateert dat door de instroom 
van mensen met een lagere sociale status 
en kansarmen de leefbaarheid van de wijk 
onder druk blijft staan.

Tekst: Toine van Bergen

Kleine koekenbakkers bakken vijftig
pannenkoeken voor bewoners Doekenborg

ook de kwaliteit van de baksels en worden 
hier en daar zelfs salto’s gemaakt, de hoge 
school van het pannenkoekenomdraaien.
Twee koks hebben hun opa als klant in de 
zaal zitten. Eén opa is vandaag zelfs jarig, 
en wel 80 jaar. Dan moet je dus extra je 
best doen. Als kleinzoon vol trots zijn zelf-
gebakken pannenkoek uitserveert aan zijn 
jarige opa, reageert deze met een knipoog: 
‘Nou, het is wel een bleekscheet.’
Na de hilariteit hierover in de hele zaal 
en niet voordat ál het beslag helemaal op-
gebakken was, werd er opgeruimd en ge-
poetst door de kids. Bewoners, kinderen, 
medewerkers van de Doekenborg en van de 
brede school kunnen terugzien op een ge-
weldig geslaagd driedubbel jubileumfeest. 

Tekst en foto: Paul Jeurens
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Weezenhof

Koken is hot. Zet de tv aan en de ene hob-
bykok na de andere kookbrigade bereidt 
een eenvoudig doch voedzaam maal of 
tovert een overweldigend gerecht uit de 
haute cuisine op tafel. 

De hoogbouw in Weezenhof kent haar ei-
gen keukenchefs. Eens in de maand zetten 
vier enthousiaste hobbyisten medebewo-
ners een driegangenmenu voor. Dat doen 
ze al ruim drie jaar. De brigade bestaat uit 
keukenprinsessen Elisabeth Willemse en 
Hanny Derks die hooggeachte hulp krijgen 
van Wim Hendrix en Willem Brunt.
‘Wij stellen meestal het menu samen. Wim 
en Willem dragen regelmatig een steentje 
bij. De gevulde tomaten die laatst op het 
menu stonden, waren van Willem. Het gaat 
ons steeds beter af’, vertelt Hanny, kok van 

het eerste uur. Samen met Elisabeth begint 
ze een week van te voren met het menu. ‘We 
proberen elke keer wat anders uit. Vaak is het 
een bijzondere soep, maar ook regelmatig een 
ander voorgerecht. Bijvoorbeeld gevulde por-
tobello's of een kaasplankje’, zegt Elisabeth.
Hanny herinnert zich de zalm met komkom-
mer: ‘Dat was een heel karwei.’ Elisabeth laat 
een foto op haar laptop zien. Een plank vol 
schijfjes komkommer waar later de zalm in is 
gedraaid.
Ze zijn een tijd geleden begonnen met het fo-
tograferen van de gerechten. Want inmiddels 
zijn er toch zeker 120 verschillende menu’s 
geserveerd. Een bijzonder gerecht waren de in 
schijfjes gesneden mango’s met een saus met 
roomkaas die gepresenteerd in friteszak spre-
kend op patatjes lijken. En dan is er natuurlijk 
de eiersalade van Wim! Het recept levert een 

Hier de adressen van de drie AED’s in Wee-
zenhof:
1) Fysio Dukenburg, Weezenhof 55-16 
(achterkant winkelcentrum). 2) Huiskamer 
Talis, Weezenhof 41-00. 3) Lidl, Weezen-

van de lekkerste gerechten op,  maar zijn  
kruidenboter is het lekkerst en kent gehei-
me ingrediënten…

Verbouwing
Na de verbouwing van de ontmoetings-
ruimte begon Hanny met toenmalig voorzit-
ter van de bewonersvereniging Riet Verreijt 
met koken voor medebewoners: ‘De eerste 
keer was tijdens de feestelijke heropening 
van de ruimte. We hebben tijdens de bar-
becue dat jaar de bijgerechten gemaakt en 
een paar keer tijdens een feestje gekookt. 
Zo kwamen we op het idee om het eens in 
de maand te gaan proberen.’
Toen Riet Verreijt begin 2013 als voorzit-
ter stopte en uit de kookbrigade stapte, nam 
Elisabeth de pollepel over: ‘Ik was een paar 
keer wezen eten en vond het erg lekker. Ik 
wilde wel een handje helpen. En net toen ik 
met die gedachte speelde, kwam ik Hanny 
tegen en vroeg haar of ik wat voor hun kon 
betekenen. Nou, ik was de dag erop meteen 
welkom.’
Het bleek een gouden greep. Het kwartet 
draait inmiddels als een geoliede machine. 
‘Een dag van te voren gaan we met Wim de 
boodschappen doen. Wij koken dan meest-
al, terwijl Wim alles voor ’s avonds klaar 
zet. Ook tijdens het eten springt hij fantas-
tisch bij. We hoeven ons nooit om de afwas 
te bekommeren en Willem is een geweldige 
gastheer.’

Hype
Het maandelijkse etentje begint al net zo’n 
hype te worden als het koken op tv. Waar 
het in het begin gedurende de maand lang-
zaam vol liep, is het nu al ruim van te voren 
volgeboekt. Restaurant Weezenhof kent een 
wachtlijst. ‘Er vallen elke maand wel wat 
mensen uit de boot. Die kunnen zich dan 
voor een maand later opgeven. Dat levert 
soms wel wat kwade gezichten op. Wij vin-
den dat de gasten zelf met een idee moeten 
komen. Wij koken.’

Tekst: Frans Koolen
Foto: Jacqueline van den Boom

Koken voor eigen keuken
Van links naar rechts: Wim Hendrix, Willem Brunt, Elisabeth Willemse en Hanny Derks

Ook AED’s in Weezenhof kunnen levens redden 
hof 55-30. Voor meer informatie kijk op www.
aeddukenburg.nl.

Tekst: Gaby Petermann
Kaart: AED Dukenburg
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N8 van de Ommetjes 

8 oktober ook vanuit Weezenhof

In het kader van 50D* doet Weezen-
hof dit jaar weer mee aan de N8 van 
de Ommetjes. 

De wandeling volgt deze keer niet de 
traditionele route, maar zoekt verscholen 
paden door bosjes en geheime wegen die 
naar Meijhorst leiden, waar een bijzon-
dere afsluiting volgt met de andere deel-
nemende wijken. 
Wilt u meedoen bij de planning of de 
creatieve, muzikale of culinaire invul-
ling van het Weezenhofgedeelte, bel dan 
06 50 65 61 02.

Tekst: Gaby Petermann
Foto: Jacqueline van den Boom
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Het eerste stuk boscompensatie aan de 
Nijmeegse kant van de A73 dat nu rond 
is, ligt tussen de A73 en de Burchtselaan 
(Heumen) in, direct aan de grens met Nij-
megen waar het fietspad Stadbroekseweg 
loopt.

Dit perceel ligt tegen het Gelders Natuur-
netwerk aan en daarom is hier geld voor 
beschikbaar. Bovendien was de grond al 
van de overheid en hoefde dus niet aange-
kocht te worden. Staatsbosbeheer voert de 
beplanting en later het beheer uit. 
Bijgaande tekening laat zien waar dit per-
ceel precies ligt. Het is nu een weiland pal 
naast de A73. Het perceel ligt op 200 meter 
van Weezenhof en grenst aan het natuurge-
bied Vogelzang (de negende wijk van Du-
kenburg).  

Er zijn drie houtwallen gepland haaks op de 
A73, van 180 meter lang en 15 meter breed, 
met de mogelijkheid dat er later nog twee 
wallen bijkomen. Parallel aan de Burchtse-
laan komt een paadje om te wandelen.  
De aanplant zal bestaan uit inheemse soor-
ten (zoete kers, zomereik) en helaas ook uit 
zeer kleine boompjes. Wij zouden graag 
wat grotere aanplant hebben gezien, maar 
de boswachter van Staatsbosbeheer geeft 
aan dat op voormalige landbouwgrond gro-
tere bomen meestal erg slecht aanslaan. Dit 
betekent natuurlijk dat het zeker vijf jaar 
zal duren voordat de A73 een beetje uit het 
zicht verdwijnt door een groene barriere in 
de zomer voor de wandelaar in Vogelzang.

Wandelverbinding
Er wordt gedacht aan een wandelverbin-
ding tussen de paden van Vogelzang en de 

Burchtselaan, maar voorlopig is Geldersch 
Landschap hier nog op tegen. Dit zal verder 
besproken worden in het platform Weezen-
hof. Er moet voorkomen worden dat dit een 
sluiproute wordt voor fietsers of scooters. 
Het mag alleen een indirecte struinverbin-
ding worden: geen grote paden dus. Verder 
zegt de agrariër, die nu in dat gebied gras 
verbouwt, last te hebben van hondenpoep 
op zijn land en van mensen die over de 
hekken klimmen. Dus voorwaarde voor 
een wandelroute zal zijn dat wandelaars uit 
Weezenhof elkaar aanspreken op het ‘op de 
paden blijven’. 

Voordelen 
Zowel het platform Weezenhof als de Ze-
vensprong zijn erg blij met de boscompen-
satie juist op deze locatie. Zodra de bomen 
enige omvang hebben, dus na vijf tot tien 
jaar, komt er een natuurlijke barrière bij 
tussen de A73 en Vogelzang/Weezenhof. 
Deze nieuwe groene barrière ligt net op een 
punt waar het geluidsscherm tussen A73 
en Weezenhof ophoudt. Hoewel bomen op 
zich geen goede geluidsbarrière zijn in ver-
houding tot een wal of scherm, wordt wel 
het zicht op de auto’s weggenomen. Dat 
verbetert de natuurbeleving op de wandel-
paden. Wanneer er verder ook nog een wan-
delverbinding bij zou komen, al is het al-
leen op struinniveau (kleine paadjes), wordt 
het wel mogelijk een nieuw ommetje te 
maken langs en door de wijk. De voorma-
lige stadskwekerij, net over de grens bij het 
maisdoolhof, is erg mooi om te zien en rijk 
aan bijvoorbeeld zangvogels en kikkers.

Tekst: Hans-Cees Speel
Kaart: Staatsbosbeheer

Zoab op de A73
Rijkswaterstaat brengt dit jaar een laag 
zoab (zeer open asfaltbeton) aan op de 
A73 in de gemeente Heumen: vanaf eind 
geluidswal Weezenhof tot aan de Mal-
dense brug. Dit zal tot vermindering van 
geluidsoverlast leiden.

Tekst: Gaby Petermann

Naast Weezenhof bijna 1 hectare bomen erbij

2013: kap van 40 hectare bos in de Hatertse Vennen
2016: boscompensatie grenzend aan de Weezenhof
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Staddijk

In maart is crematorium en uitvaartcen-
trum Waalstede aan de Staddijk 130 in 
gebruik genomen. 

Er zijn twee aula’s, meerdere koffiekamers 
en rouwkamers. Deze rouwkamers zijn 24 
uur per dag voor familie bereikbaar. Op za-
terdag 16 april bestaat de mogelijkheid om 
binnen te kijken op een open dag. Het ge-

Zodra de zon haar eerste lentestralen laat zien wordt er gevoetbald bij Jongerencentrum Stad-
dijk. (Tekst en foto: Henk van der Zand)

WWW.STADDIJK.NL
Onze vernieuwde website is online! 
Check snel www.staddijk.nl voor alle 
informatie over JC Staddijk zoals de 
ruimtes die wij verhuren, onze agenda, 
wie wij zijn en meer. Natuurlijk blijven 
we ook actief op Facebook, Instagram en 
Twitter. 

Tekst: Caroline Geenen

bouw ligt er nog een beetje kil bij, maar nu zal 
de natuur zijn werk doen en het parklandschap 
groen moeten dichtgroeien. Uiteindelijk zal het 
één worden met het groene stadspark Staddijk. 
Het gebied blijft vrij toegankelijk voor wande-
laars. De toegangsweg is vernieuwd en loopt 
rechtstreeks het park van Waalstede in. Het re-
creatieverkeer richting Berendonck heeft een 
gescheiden fietspad gekregen. Jammer dat de 

routeplanner vanaf centrum Nijmegen nog 
door de woonwijken Tolhuis en Meijhorst 
gaat. Ook de bebording is nog niet aange-
past. Afgesproken is dat het verkeer via de 
Van Rosenburgweg en de Streekweg geleid 
zal worden.

Open dag crematorium en uitvaartcentrum 
Waalstede, zaterdag 16 april van 12.00 tot 
16.00 uur.

Tekst en foto: Peter Saras

Opening uitvaartcentrum Waalstede
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Koningsdag Paviljoen 41

Op Koningsdijk (27 april) opent Stad-
dijkpaviljoen 41 haar deuren en is 
open voor publiek. Deze dag kun je 
daar terecht voor een drankje, huis-
gemaakte broodjes en andere lekker-
nijen.

Per 1 mei biedt Staddijkpaviljoen 41 op 
elke vrijdag en zaterdag koffie, thee en 
ranja aan met een stuk huisgemaakte taart 
voor een klein prijsje. Bij mooi weer is er 
ook ijs te koop. Door de nieuwe samen-
werking met de speeltuin kunnen bezoe-
kers vanaf 1 mei elke vrijdag en zaterdag 
van de horeca (inclusief toiletten) en de 
huiskamer gebruik maken.

Tekst: Caroline Geenen

Koningsdijk op 27 april

Op woensdag 27 april starten we met 
de eerste editie van Koningsdijk. Een 
feestje voor en door Dukenburg op de 
mooie Staddijk.

Tijdens Koningsdijk kun je tweedehands 
spullen (ver)kopen op de markt. Er zijn 
leuke kinderactiviteiten, onder andere 
Rocket adventure springkussen en een 
foto-trucage-stand. Er wordt muziek ten 
gehore gebracht. Voor de jongeren is er 
een PT cruiser (oude auto) om te pimpen. 
Een Suikerspin-attractie ontbreekt niet. 
En natuurlijk kun je genieten van een 
hapje en een drankje. Een feestje wat je 
dus niet wilt missen! 
Aanmelden voor een marktkraam of een 
standplaats kan door het inschrijfformu-
lier in te vullen. Deze kun je vinden op 
onze Facebookpagina: www.facebook.
com/koningsdijk of op de site van de 
Meijhorst: www.meijhorst.com. Als je 
nog vragen hebt, stuur ons dan gerust 
een mailtje: Koningsdijk41@gmail.com. 
We hopen je woensdag 27 april tussen 
9.00 en 16.00 uur te zien op Staddijk.

Tekst: Theo Oteman

Werkzaamheden 
in park Staddijk
In maart was de groenonderhoudsaan-
nemer in Dukenburg, de firma Donker-
groen, aan het werk in park Staddijk. 
Daarbij zijn in de bosstrook langs de A73 
bomen gesnoeid en dode en zeer slechte 
bomen gekapt. Het kappen van de bomen 
heeft op de korte termijn vooral te ma-
ken met veiligheid.

Langs de bosstrook en de A73 loopt ook 
een schouwpad van het waterschap voor 
controle van de watergang. Het waterschap 
heeft de gemeente aangeschreven dat wij de 
bomen moeten snoeien om met zwaar ma-
terieel toegang te houden tot het schouwpad 
en de watergang. Deze verplichting van het 
waterschap is aanleiding geweest om ook 
dode en risicovolle bomen in de bosstrook 
te kappen om zo het park veilig te houden. 
Nu de bomen nog niet in het blad staan, zal 
deze ingreep zeker een impact op het beeld 
hebben. Dit beeld zal de komende jaren 
worden opgevuld doordat de omringende 
bomen en struiken de ruimte snel innemen.
 
Het verwijderen van zieke en dode bomen 
is een goede kans om te dunnen in de bos-
strook zonder gezonde bomen te hoeven 
kappen. Onderhoud en dunning is nodig om 
de bosopstand als geheel gezond te houden. 
In elk bos dat duurzaam wordt onderhouden 
moet men af en toe ‘dunnen’ om de over-
blijvende bomen de kans te geven verder 
uit te groeien. Deze bomen kunnen dan in 
omvang toenemen en daarmee neemt, naast 
een vergrote dracht/natuurfunctie, ook hun 
toekomstverwachting toe. Op de bodem 
van het bos krijgen na de kap kruiden, strui-
ken en zaailingen van bomen weer een kans 
om uit te groeien. Ons doel is om een geva-
rieerde, gezonde en veilige groenstrook te 
creëren die naast afscherming van de A73 
ook een fraai groen beeld oplevert voor de 
lange termijn.
 
Naast de dode bomen in de bosstrook is er 
geconstateerd dat veertien populieren bij de 
vijver in zo’n slechte staat verkeren (iedere 
storm waaide er weer een exemplaar om of 
vielen er grote takken op gazon en/of paden) 
dat er voor deze bomen een noodkapver-
gunning is afgegeven. Omdat deze bomen 
op een stuk staan dat intensief bewandeld 
wordt, hebben we hier vanwege het risico 

besloten direct actie op te nemen. De kap 
van deze bomen is door dezelfde aannemer 
uitgevoerd. Het is helaas niet mogelijk om 
zonder zichtbare sporen te werken met de 
machines die nodig zijn voor de kap van de 
bomen. De aannemer heeft zijn best gedaan 
de schade te beperken en waar mogelijk 
achteraf te herstellen.
 
Voor het kappen van dode bomen is geen 
vergunning nodig. Andere zeer slechte 
exemplaren in de bosstrook zijn voor de 
veiligheid weggehaald. Omdat deze werk-
zaamheid onder technische dunning (bos-
onderhoud) valt, is hiervoor geen kapver-
gunning nodig.
 
Tijdens de zomer van 2015 zijn we van-
uit Stadsbeheer met een groep bewoners, 
onder wie vertegenwoordigers van de Ze-
vensprong, bewonersplatform Meijhorst en 
IVN, op pad geweest om deze (en andere) 
plannen toe te lichten. Iedereen kon zich 
vinden in het nut en vooral de noodzaak 
van de te nemen maatregelen. Dat neemt 
niet weg dat deze werkzaamheden een grote 
impact op het beeld hebben. Het is de ver-
wachting dat vanwege het snel groeiende 
karakter van de resterende beplanting en 
bomen dit beeld op termijn weer herstelt.
 
In het najaar zullen bij de vijver weer een 
aantal bomen worden aangeplant. Dit is in 
overleg gegaan met de bovenstaande groep 
mensen.

Tekst: Thomas van der Hulst, gemeente 
Nijmegen. Foto Jacqueline Veltmeijer
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In de meivakantie 
gaan wij door
JC Staddijk is in de meivakantie open 
voor activiteiten. Dit keer vragen wij 
jullie om met leuke ideeën te komen 
die op Staddijk kunnen plaatsvinden. 

Weet jij een leuke, creatieve en/of spor-
tieve invulling voor dinsdag 3 mei tussen 
13.00 en 17.00 uur en/of voor donderdag 
5 mei tussen 19.00 uur en 22.00 uur? Wil 
je meehelpen om deze activiteit op te zet-
ten? Stuur dan een mail met je plan naar 
amy@staddijk.nl vóór donderdag 21 
april. Zet hierin ook je naam en telefoon-
nummer en wij nemen contact met je op. 
Een week vóór de meivakantie komt het 
programma op onze Facebook te staan. 
Zorg dus dat je er op tijd bij bent!
Op vrijdag 6 mei zijn wij open met onze 
ideeënwerkplaats van 19.00 uur tot 22.00 
uur. Deze avond is voor alle jongeren van 
Dukenburg tussen 10 en 14 jaar, waarbij 
je wordt uitgenodigd om je ideeën te la-
ten horen die je graag zou willen waar-
maken. www.facebook.nl/staddijk 

Tekst: Caroline Geenen

Oproep: cursus licht en 
geluid voor jongeren 16+

In april/mei start op JC Staddijk in de 
avond een basiscursus licht en geluid. 
Hiervoor zoeken wij jongeren vanaf 16 
jaar die: • Graag technisch bezig zijn. • 
Het leuk vinden om te zien wat er alle-
maal op en om het podium heen gebeurt.
• Willen leren wat er moet gebeuren om 
het licht en geluid voor een podium aan 
te sluiten.
Zeg jij op dit alles ja? En vind je het leuk 
om bij JC Staddijk je kennis in te zetten 
of je verder te ontwikkelen? Stuur dan 
een mail met je naam en telefoonnum-
mer naar caroline@staddijk.nl voor meer 
informatie. JC Staddijk biedt jongeren 
een plek om hun talenten te ontwikkelen. 
Zo zijn er een podiumzaal met professio-
nele audio-installatie en een dans- annex 
bewegingszaal. Daarnaast bestaat voor 
bands de mogelijkheid oefenruimte te 
huren.

Tekst: Caroline Geenen

The Play of Nijmegen is een amateur-the-
aterfestival waar amateurspelers, begin-
nende theatermakers en amateur-thea-
tergroepen elkaar ontmoeten en hun spel 
verdiepen door de coaching en beoorde-
ling van de jury.
 
Jongerencentrum Staddijk biedt repetitie-
ruimte aan om theatertalent uit Dukenburg 
de kans te geven mee te doen door hun the-
atertalent te ontdekken en te ontwikkelen. 
Theatergroepen uit Dukenburg kunnen in 
het kader van 50 jaar Dukenburg (gratis) 
gebruik maken van oefenruimte in JC Stad-
dijk, Staddijk 41, 6537 TW Nijmegen, te-
lefoon (024) 344 16 25 of 06 21 36 25 58 
(Caroline Geenen) of 06 22 60 42 28 (Henk 
van der Zand).
Na het succes van de eerste editie van The 
Play of Nijmegen wordt de tweede edi-
tie georganiseerd. Op veler verzoek in het 
voorjaar: voorrondes in mei, finales eind 
juni/begin juli. Het is tijd om je in te schrij-
ven! Dit kan tot 9 mei van dit jaar.

Voorrondes
Tijdens de voorrondes presenteert elke 
groep één scène. Dit kan een scène 
zijn uit één van de eigen stukken of 
een geheel nieuw ontwikkelde scene. 
Geïnspireerd op The Voice of Holland 
kiest de jury welke groepen ze door 
wil laten gaan naar de finales.

Coaching
In de weken tussen de voorrondes en de fi-

nales vindt de coaching plaats in de vorm 
van meerdere repetitiebezoeken. Het erva-
ren oog van de coach zet hier het spel en 
de regie op scherp, zodat de groepen tijdens 
de finales het beste van zichzelf zullen laten 
zien.

Finales
Tijdens de finales vertonen de groepen hun 
voorstelling voor publiek en jury. Na afloop 
zal de jury zich terugtrekken om vervolgens 
de mooiste voorstelling en dus de winnaar 
bekend te maken.

Prijs
De winnaars winnen naast de eer om The 
Play of Nijmegen 2016 te zijn, de Gouden 
Spiegel en een masterclass.

Wanneer
Voorrondes: 27, 28 en 29 mei. Finales: 30 
juni, 1, 2 en 3 juli 2016.
De jury bestaat uit Judith Bruynzeels, spel-
docent en regisseur, Marianne Hermans, 
theatermaker en theaterdocent, en Rik Luij-
mes, regisseur en acteur.
Het inschrijfgeld bedraagt 35 euro per 
groep (wordt pas in rekening gebracht als 
je ook echt deelneemt aan de voorrondes).
Inschrijven doe je door een mail te sturen 
naar info@deverspiegeling.nl om je in te 
schrijven of je vragen te stellen. Meer in-
formatie: Elly Snip, artistiek/zakelijk leider, 
St. Kunst en Cultuurplein.

Tekst: Henk van der Zand

GEZOCHT
Theatertalenten in Dukenburg
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De Zevensprong Brandveiligheid
Vaak woont men ergens zonder er ooit bij stil te 
staan of het voldoende veilig is. Heeft iedereen 
een brandmelder of een deken in huis voor cala-
miteiten? In en om het huis gebeuren de meeste 
ongelukken, zoals uit onderzoek is gebleken.
Soms halen de mensen drempels in huis weg om 
valgevaar te voorkomen, maar laten zij wel hun 
hoogpolige tapijten liggen waarover gestruikeld 
kan worden. Ik zie ook wel eens dat mensen 
op een bureaustoel gaan 
staan zodat zij hoog kun-
nen reiken. Zij vergeten dat 
de stoel kan gaan rollen en 
zij hierdoor hun evenwicht 
kunnen verliezen en hun 
heup kunnen breken.
Het is verstandig eens met 
de ogen van een buiten-
staander kritisch door je 
huis te lopen en te bezien 
hoe het met veiligheid is gesteld. Zijn er enkele 
brandmelders in huis? Kun je makkelijk over 
dingen struikelen? Hoe is het met de badkamer 
gesteld, is de vloer glad, heb je een hoge douche 
instap, is het handig dat je handvatten hebt in de 
douche of bij het toilet? Krijg je wel eens opmer-
kingen van anderen over hun ervaringen in jouw 
huis? Ook daar kun je bij stilstaan en je voordeel 
mee doen.
En dat is wat je in je eigen huis kunt doen.
Maar hoe zit dit bij instellingen? Is hier voldoende 
veiligheid? Is de nooduitgang niet geblokkeerd? 
Zijn er voldoende mensen om bij calamiteiten op 
te treden? Is het overal rolstoeltoegankelijk? Is 
de wegbewijzering duidelijk? Hoe is het met de 
veiligheid van de badkamers gesteld? Kunnen 
mensen makkelijk uit hun bed vallen? Hoe mobiel 
of hoe stabiel is iemand en waar is ondersteuning 
bij nodig en wordt die voldoende geboden?
Mijn tante woonde in een verpleeghuis omdat 
zij dementerend was. Zij rookte regelmatig een 
sigaartje in de huiskamer, want in die tijd was dit 
nog toegestaan. Vaak was er geen toezicht aan-
wezig. Zo kon het gebeuren dat zij haar sigaartje 
liet vallen en haar jurk in brand vloog met eerste 
graad brandwonden ten gevolge. Zij is hier in het 
brandwondencentrum aan bezweken. Een triest 
voorval, waar de directeur van het huis nauwelijks 
op heeft gereageerd, laat staan zijn verantwoor-
ding heeft genomen voor dit incident. Gelukkig 
hebben medebewoners geen nare gevolgen 
ondervonden van dit incident. Dat is ook wel eens 
anders. Zoals bij de seniorenflat in Neerbosch-
Oost, waar de bewoners als het ware bijna opge-
sloten zaten en geen kant uit konden bij de brand. 
Brand is een zeer aangrijpende ervaring, omdat 
het zo bedreigend is. Zeker als er veel rookvor-
ming bijkomt en dit op de luchtwegen slaat of als 
mensen het gevoel hebben in het nauw of opge-
sloten te zitten. De laatste jaren is er meer aan-
dacht voor brandveiligheid, zeker na de brand in 
Volendam, waarbij verschillende doden zijn geval-
len of mensen ernstig verminkt raakten. Die erva-
ring deed voor het eerst van mijn leven bij mij mijn 
eigen pijn ervaren van een verbrandingsincident 
toen ik 2½ jaar oud was. De pijn heb ik eerder 
nooit bewust ervaren. Ik herinnerde mij alleen de 
lieve zuster die mij dagelijks een cadeautje bracht 
voordat zij mijn brandwonden ging verzorgen. Ik 
ben dankbaar voor deze goede benadering, waar-
door ik een mooie herinnering levend houd.

José Klaassen-Kersten

Groot aantal inschrijvingen!

Nog slechts enkele kramen beschikbaar!

Inschrijven uitsluitend mogelijk via
www.ditisdukenburg.nl/inschrijfformulier 2016

De werkgroep Canon van Dukenburg 
(onderdeel van Stichting De Zeven-
sprong) is blij u te kunnen melden dat 
de website www.canonvandukenburg.nl 
bijna gereed is.

Op dit moment wordt er de laatste hand aan 
gelegd. Een berg aan verhalen en foto’s, 
waardoor vervlogen tijden herleven en mis-
schien een ‘andere of nieuwe betekenis’ 
voor u krijgen.
Op de website vindt u straks onder meer:
• Een tijdlijn met daarin Dukenburgse
  ‘highlights’ (bijzondere gebeurtenissen)
• Dukenburg toen…
• Herinneringen van (oud)-Dukenburgers
• De vensters (onderdelen) Onderwijs, Re-
  ligie en Winkels
• Bekende personen
• Bijzondere Dukenburgse panden

De website gaat tijdens het openingsfeest 
van 50 jaar Dukenburg op 22 april 2016 
‘live’.

Website is bijna gereed
En dit is op 22 april 2016 nog maar de eerste 
editie. De canon gaat zich doorontwikkelen 
en hier hebben we u als lezer echt bij nodig. 
Want de Canon van Dukenburg is voor en 
door Dukenburgers.

Via een contactformulier op de website is 
het mogelijk uw herinneringen met ons te 
delen of contact met ons op te nemen.

Tijdens het evenement ‘Dit is… Dukenburg’ 
op 22 mei aanstaande zal er ook een infor-
matiestand van de canon zijn.

Tekst: werkgroep Canon van Dukenburg

 

 



de Dukenburger - april 201658

Door onze specialisaties en ruime ervaring 
kan Fysiotherapie Dukenburg zeggen dat

fysiotherapie helpt!
Wij zijn trots op het bijzondere samenwerkingsverband dat 
Fysiotherapie Dukenburg en NEC Nijmegen begin dit seizoen 
zijn aangegaan. Fysiotherapeut en aankomend manueel 
therapeut Jan Meurs verzorgt de medische begeleiding 
van Voetbal Academie NEC/FC Oss. Rob Langhout, 25 jaar 
praktiserend manueel therapeut en docent, ondersteunt de 
medische staf van de profs met blessurepreventie.

Ons team staat voor u klaar om u te 
helpen met lichamelijke klachten. Bezoek 
voor meer informatie onze website of bel 
het secretariaat. Onze praktijken bevinden 
zich op slechts 3 km afstand van het 
Goffertstadion in de wijken Weezenhof en 
Aldenhof te Nijmegen.

Fysiotherapie Dukenburg
T 024 3441756 • www.praktijkdukenburg.nl

  Onze praktijk met reeds 40 jaar ervaring beschikt over therapeuten die gespecialiseerd zijn in:

	 	 •	Bekkenfysiotherapie	(volwassenen	en	kinderen)	 •	Oedeemtherapie
	 	 •	Psychosomatische	fysiotherapie	 	 	 •	Haptonomie
	 	 •	Bedrijfsfysiotherapie	 	 	 	 	 •	Geriatrische	fysiotherapie
	 	 •	Manuele	therapie	 	 	 	 	 •	Sportfysiotherapie
	 	 •	Medische	fitness	 	 	 	 	 •	Psychologie	
	 	 •	Osteopathie

Locatie	Aldenhof	70-03		6537	DZ		Nijmegen		024	3441756
Locatie	Weezenhof	55-16		6536	EE		Nijmegen		024	3441756
www.praktijkdukenburg.nl		en		info@praktijkdukenburg.nl

Ons	team	staat	voor	u	klaar	om	u	te	adviseren	of	te	behandelen	bij	lichamelijke	of	psychische	klachten.	Ook	consulten	
of	second	opinions	zijn	mogelijk.	Bezoek	voor	meer	informatie	onze	website	of	bel	het	secretariaat.	

Onze	praktijken	bevinden	zich	in	Nijmegen	Dukenburg	in	de	wijken	Aldenhof	en	Weezenhof.

Agenda
Wilt u uw activiteiten in deze agenda kenbaar maken, 
mail dan naar info@dedukenburger.nl

Astrologie
• Elke vrijdag, 13.00-15.00 uur: Astrologie StAAD in 
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.

Bewegen
• Elke maandag, 9.00-11.15 uur: Peutergym met Ineke 
Dijkstra, Weezenhof 30-03, 06 17625841 voor app en sms.
• Elke maandag, 9.00-10.00 uur: Gymnastiek en spel in 
gymzaal Zwanenveld 21-42. 
• Elke maandag, 10.00-10.45 uur: Gymnastiek voor plus-
sers in gymzaal Zwanenveld 21-42. 
• Elke maandag, 13.00-13.45 uur: Gymclub Veerkracht, 
gymmen onder professionele begeleiding in De Grondel, 
Zwanenveld 90-82.
• Elke maandag, 14.00-15.00 uur: Gymnastiek en spel 
voor plussers in gymzaal Malvert 33-57.
• Elke dinsdag, 19.30-20.30 uur: BBB-les (buik, billen, 
benen), bewegen op muziek in gymzaal Tolhuis 44-46. 
Informatie Majorie Holland, 06 488 53 841.
• Elke woensdag, 9.00-9.45 uur / 10.00-10.45 uur / 11.00-
11.45 uur: Gymnastiek voor plussers in Wijkcentrum 
Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Elke woensdag, 9.30-10.30 uur: Gymnastiek en volley-
bal voor plussers in gymzaal Zwanenveld 21-42. 
• Elke woensdag 10.15-11.45 uur: Seniorensport 55+. 
Gestart wordt met gym. Na de koffie keuze uit zaaltennis, 
badminton of volleybal in Sporthal Meyhorst, Meijhorst 
11-07.
• Elke donderdag, 9.00-10.00 uur: Bewegen op muziek in 
gymzaal Zwanenveld 21-42.
• Elke vrijdag, 15.40-17.10 uur: Peutergym met Ineke 
Dijkstra, Tolhuis 44-46, 06 17 62 58 41 voor app en sms.

Biljarten
• Elke werkdag, 13.00-17.00 uur: Biljarten De Soos in De 
Turf, Malvert 51-34. Iedereen is welkom.
• Elke middag (behalve woensdag) en elke zaterdag- en 
zondagavond: Vrij biljarten in Café ‘de Teersdijk’, 
Graafseweg 985, Wijchen. 
• Elke maandag, 13.00-17.00 uur: Biljartclub Pomeranse 
in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Elke dinsdag, 10.00-12.00 uur: De vrolijke biljarters in 
De Turf, Malvert 51-34.
• Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 
13.00 uur en elke maandag vanaf 13.45 uur: Vrij biljarten 
in De Grondel, Zwanenveld 90-82.
• Elke donderdag 19.00-23.30 uur: Biljarten in De Gron-
del, Zwanenveld 90-82.

Bingo
• Donderdag 14 april en maandag 25 april, donderdag 19 
mei, 14.00-16.30 uur: KBO Bingo in Wijkcentrum Du-
kenburg, Meijhorst 70-39.
• Donderdagen 14 en 28 april, en 12 mei, 14.30-16.00 uur: 
Bingo in het restaurant van De Doekenborg, Aldenhof 31-
96. Gasten zijn welkom, zij betalen € 3,00 per kaart.
• Woensdag 20 april, 19.00-21.00 uur: Bingo-avond ver-
zorgd door de biljartvereniging. In de sociëteit van De 
Orangerie, Malvert 50-04. Kosten voor familie en wijkbe-
woners, 1e kaart € 4,00, elke volgende kaart € 2,00.
• Woensdag 27 april, 14.30-16.00 uur: Koningsdag met 
muziek van Ad Goossens in het restaurant van De Doe-
kenborg, Aldenhof 31-96. Gasten zijn welkom, zij betalen 
€ 3,00 entree.
• Zaterdag 19 maart, 14.00-16.30 uur: Zonnebloem Bin-
go. Wijkcentrum Dukenburg Meijhorst 70-39.

Boekbinden 
• Elke woensdag, 13.30-16.00 uur en 18.30-21.00 uur: 
Boekbindclub Dukenburg in De Turf, Malvert 51-34.

Creatief centrum
Creatief Centrum Nijmegen-Zuid, Tolhuis 44-44.
• Maandag, 9.00-12.00 uur: Vilten.
• Dinsdag, 9.00-12.30 uur: Glas-in-lood.
• Dinsdag, 19.00-21.00 uur: Tekenen en schilderen met 
begeleidster Margriet Meulman, kunstenares.
• Woensdag 19.00-21.30 uur: Vilten.
• Woensdag, 19.00-21.30 uur: Speksteen.
• Woensdag, 19.00-21.30 uur: Glas-in-lood.
• Vrijdag 9.00-12.30 uur: Glas-in-lood.
Voor inschrijving en informatie bel de beheerders. Tele-
foon (024) 345 21 13.

Dansen
• Elke maandag, 10.00-12.00 uur: Dansjefit voor dames 
van alle leeftijden in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 
70-39.
• Elke vrijdag, 10.00-11.00 uur: Countrydansen voor 
50-plussers in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Elke vrijdag, 14.00-16.00 uur: Linedance in De Turf, 
Malvert 51-34.

Darten
• Elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vanaf 
20.00 uur: Vrij darten in Café ‘de Teersdijk’, Graafseweg 
985, Wijchen. 
• Elke dinsdag t/m vrijdag vanaf 13.00 uur en elke maan-
dag vanaf 13.45 uur: Vrij darten in De Grondel, Zwanen-
veld 90-82.
• Elke donderdagavond: 19.30-22.00 uur: Ontspannen 
darten zonder competities in Wijkcentrum De Kampe-
naar, Zwanenstraat 1a, Lindenholt. Meer informatie de-
kampenaar@hotmail.com of (024) 379 26 27/06 48 46 60 
94.

Eten
• Donderdags om de veertien dagen, aanvang 12.30 uur: 
Soepie doen in De Grondel, Zwanenveld 90-82.
• Elke 1e en 3e zaterdag van de maand, 18.30-21.30 uur: 
Huiskamerrestaurantje Aan Tafel voor gezellige ont-
moetingen bij een maaltijd van streekproducten. Ook voor 
gasten met voedsel-intoleranties. Zelf iets komen koken of 
samen koken kan ook. Alles op basis van kostprijs. Adres: 
Aldenhof 12-43. Aanmelden daags van tevoren. Telefoon 
06 27 12 53 86, e-mail: aldenhofaantafel@gmail.com. 
Meer informatie: cultuurtafel.webklik.nl
• Vrijdag 29 april vanaf 18.00 uur: Duuck en Dinner. 
Deelname van tevoren opgeven: njmdeboer@hetnet.nl, 06 
22 23 73 00.

Evenementen
• Vrijdag 22 april, 16.00 uur; Start 50 jaar Dukenburg, 
Wijkcentrum Dukenburg. Meijhorst 70-39. Programma op 
www.meijhorst.com.
• Dinsdag 5 mei, 15.00-16.30 uur: Demonstratie kleder-
dracht. In de sociëteit van De Orangerie, Malvert 50-/4. 
Kosten wijkbewoners en familie € 4,00, inclusief koffie/
thee en iets lekkers, 1 drankje en 2 hapjes.

Exposities
• De hele maand april tijdens de openingsuren: Fototen-
toonstelling Dukenburg Dichterbij van Jacqueline van 
den Boom, in Openbare Bibliotheek Zwanenveld.
• De hele maand mei tijdens de openstelling: Schilderijen-
tentoonstelling van amateurschilders (m/v) uit De Brack 
in Lindenholt. In Openbare Bibliotheek Zwanenveld.

Fietsen
• Zaterdag 23 april, aanvang 10.30 uur: Fietstocht ACN 
door Dukenburg, start bij Wijkcentrum Dukenburg, Meij-
horst 70-13. Kosten € 8,00 inclusief koffie. Aanmelden via 
info@architectuurcentrumnijmegen.nl.
• 1e en 3e maandag van de maand, vertrek 13.00 uur:  Fiet-
sen voor iedereen gedurende 1½ tot 3 uur met tussenstops 
vanaf Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39. Deelna-
me gratis. Aanmelden: s.hondema@upcmail.nl of 06 237 
40 407.

Fitness
• Elke maandag t/m vrijdag, 13.00-16.00 uur plus woens-
dag, 9.00-11.00 uur en donderdag, 19.00-22.00 uur: Fitness 
op vijf fitnesstoestellen in De Grondel, Zwanenveld 90-82. 
Prijs € 1,00 per uur.

Haken en breien
• Elke donderdag, 9.30-12.00 uur: Haak- brei- en punnik-
groep ‘Stitch ’n’ bitch’ in OKC in De Meiboom, Meijhorst 
29-58.

Jeu de boules
• Elke maandag en woensdag, 10.00-12.00 uur: Swon jeu 
de boules bij Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39. 
• Elke dinsdag en vrijdag, 10.00-12.00 uur: Gezellige jeu 
de boulesclub met nog enkele plaatsen vrij. Op de baan 
achter Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39. Bel 
Wouter Vogel, (024) 355 54 53.

Jongeren
• Elke maandag, dinsdag en donderdag: Scholiereninloop 
in Lindenberg-Aldenhof, Aldenhof 13-90.
• Elke woensdag, donderdag en vrijdag, 16.00 uur: Mei-
denactiviteiten in Lindenberg-Aldenhof, Aldenhof 13-90.
• Elke donderdag, vanaf 10.00 uur: Klusdag in Jongeren-
centrum Staddijk, Staddijk 41. 
• Elke vrijdag, aanvang 19.00 uur: Ideeënwerkplaats in 
Jongerencentrum Staddijk, Staddijk 41. Activiteiten voor 
jongeren tussen 10 en 14 jaar.

Kaarten
• Elke maandag en vrijdag, inloop 13.30 uur, aanvang 14.00 
uur: Klaverjassen in Café ‘de Teersdijk’, Graafseweg 985, 
Wijchen.
• Elke donderdag, 13.00-17.00 uur: Bridge in De Turf, 
Malvert 51-34. 
• Elke donderdag, 19.00-23.00 uur: Kaartclub (jokeren) in 
De Grondel, Zwanenveld 90-82.
• Zaterdag 23 april, 10.00-17.00 uur: Bridge Drive Kwets-
baar 70.. Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
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Fietspaspoort
Als u bij Bike Totaal een fiets koopt,
ontvangt u het 
Bike Totaal Fietspaspoort 

Dealer van Ortliebfietstassen

www.scheepersbiketotaal.nl/fietspaspoort

Bezoek onze webshop. Levering binnen een dag!

Vakkundige reparatie van uw (elek-
trische) fiets op afspraak binnen één 
dag gereed.

Malvert 70-17 6538 DP Nijmegen
024 344 63 23
www.scheepersbiketotaal.nl
info@scheepersbiketoltaal.nl

D e  v r i e n d e l i j k e  f i e t s e n m a k e r !
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Kerkdiensten en vieringen
Een volledig rooster staat op www.ontmoetingskerk.net.
• Elke woensdag, 9.00 uur: R.K. viering in de Ontmoe-
tingskerk, Meijhorst 70-33.
• Elke zaterdag, 18.30 uur: R.K. viering met koor in de 
Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33.
• Elke zondag, 8.30 uur: R.K. viering met muzikale om-
lijsting / 11.00 uur: R.K. viering met koor in de Ontmoe-
tingskerk, Meijhorst 70-33.
• Elke zondag, 9.30 uur: Protestantse dienst, Ontmoe-
tingskerk, Meijhorst 70-33 
• Dinsdag 10 mei, 14.30 uur: Kerkdienst in de sociëteit 
van De Orangerie, Malvert 50-04.

Kinderen
• Elke vrijdag, 16.00-16.45 uur: Kinderkoor Dukenburg 
in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33.

Koersbal
• Elke vrijdag, aanvang 14.00 uur: Koersbal in Wijkcen-
trum Dukenburg, Meijhorst 70-39.

Koningsdag
• Woensdag 27 april, 9.00-16.00 uur uur: Vrijmarkt Ko-
ningsdijk, Staddijk ter hoogte van Aldenhof. 
• Woensdag 27 april, 10.00-16:00: Vrijmarkt, Zwanen-
veld 80e straat (langs het spoor).

Lopen
• Zondag 17 april en zondag 1 mei: Zondagse wandeling 
door Dukenburg, Start Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-
33. Vanaf 12 uur samenkomst met koffie en soep (kleine 
vergoeding).Of alleen meelopen, start 13 uur.
• Elke maandag,10.30-12.30 uur: Wandeling ‘Ken je 
wijk’, 3 kilometer, vertrek en aankomst: De Grondel, 
Zwanenveld 90-82. Na afloop gezellig buurten.
• Elke maandag, 13.00-15.00 uur: Wandelgroep, startpunt 
OKC in De Meiboom, Meijhorst 29-58.
• Elke maandag en donderdag, aanvang 19.00 uur: Trai-
ningen hardlopen en Nordic Walking bij MIEP, Staddijk 
Zuid 35. 
• Elke woensdagmiddag, 14.30-16.30 uur: ‘Blokje om’, 
een korte wandeling van maximaal 30 minuten, speciaal 
voor wijkbewoners die moeilijk ter been zijn en/of met 
stok of rollator willen lopen. Na afloop voor wie dat wil 
een kopje thee en eventuele activiteiten aan tafel. Wie niet 
wil wandelen is toch welkom na 15.00 uur op Aldenhof 
12-43. Meer informatie: e-mail aldenhofaantafel@gmail.
com
• Elke donderdag, 9.30-10.30 uur: Wandelen bij Sint 
Walrick. Aanmelden: 06 30 51 99 88 of a.bult@upcmail.
nl
• Elke zaterdag, aanvang 10.00 uur: Nordic Walking bij 
MIEP, Staddijk Zuid 35.
• Elke zondag, aanvang 10.00 uur: Hardlopen bij MIEP, 
Staddijk Zuid 35.

Open cafés
• Donderdagen 21 april en 19 mei, 9.00-11.00 uur: Open 
Coffee Dukenburg, speciaal voor zzp’ers uit Dukenburg 
en omgeving. Info: www.opencoffeedukenburg.nl.
• Per 1 mei elke vrijdag en zaterdag: koffie, thee en ranja 
met een stuk huisgemaakte taart voor een klein prijsje: 
Staddijkpaviljoen 41 (naast de speeltuin).
• Elke eerste vrijdag van de maand, 16.00-19.00 uur: 
Cultuur borrel(t). (Besloten) borrel in de HAN-locatie 
Tolhuis van Art Crumbles voor buurtbewoners, collega’s, 
vrienden en fans. Van Schuylenburgweg 3. 
• Elke 2e en 4e zaterdagavond van de maand: Singlecafé 
in Café de Teersdijk, Graafseweg 985, Wijchen, telefoon 
(024) 641 25 29.

Open dag
• Zaterdag 16 april, 12.00-16.00 uur: open dag Cremato-
rium en uitvaartcentrum Waalstede, Staddijk 130.

Repair Café
• Zaterdag 14 mei, 11.00-14.00 uur: Repair Café in Crea-
tief Centrum Nijmegen-Zuid, Tolhuis 44-44.

Rolstoeldansen
• Elke donderdag, 19.30-21.30 uur: Rolling Wheels rol-
stoeldansen in Wijkcentum Dukenburg, Meijhorst 70-39.

Rommelmarkt
• Zaterdag 23 april, 11.00-16.00 uur: Rommelmarkt Du-
kenburgs Glorie rondom de ingang van Wijkcentrum Du-
kenburg, Meijhorst 70-39.

Schaken
• Elke maandag, 19.15-23.00 uur: Schaken bij Schaakclub 
Dukenburg in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39. 
20 euro per jaar. Info: (024) 350 64 38, www.schaakclub-
dukenburg.nl

Schilderen en tekenen
• Elke maandag, 11.00-13.00 uur: Klok Aquarel in Wijk-
centrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Elke woensdag, 19.00-21.00 uur: Vrij tekenen, schil-
deren, kleuren voor volwassenen. Eigen materiaal mee-
brengen, geen verdere kosten. Eén keer meedoen, twee 
keer, elke week? Dat kan. Wijkcentrum Dukenburg, Meij-
horst 70-39. E-mail: meijhorst6169@gmail.com
• Elke donderdag, 10.00-15.00 uur: Schildersclub in De 
Turf, Malvert 51-34.

Sjoelen
• Elke maandag, 19.30-22.00 uur: Sjoelvereniging De Pi-
onier in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39, tele-
foon (024) 344 44 26.
• Elke woensdag (m.u.v. 3e woensdag van de maand) 
13.00-16.30 uur: Sjoelen in De Grondel, Zwanenveld 90-
82. 

Stadswinkel Dukenburg
• Openingstijden: dinsdag, woensdag en vrijdag 9.00-
17.00 uur in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39. Al-
léén op afspraak via www.nijmegen.nl of telefoon: 14 024.

Stip Dukenburg
• Openingstijden: maandag t/m vrijdag, 9.30-12.00 uur in 
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.

Tai chi
• Elke dinsdag, 19.00 uur: Tai chi in gymzaal Weezenhof 
30-03. 
• Elke woensdag, 10.00-12.00 uur: Tai chi StAAD in De 
Turf, Malvert 51-34.
• Elke woensdag, 19.00 uur: Chi kung in gymzaal Wee-
zenhof 30-03.

Voetbal
• Elke zondagmorgen: balletje trappen op een voetbalveld-
je in de Hatertse Vennen. Info: 06 44 50 15 94.

Wijkcentra
• Wijkcentrum De Grondel, Zwanenveld 90-82. 
• Wijkcentrum De Turf, Malvert 51-34. 
• Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39. 

Workshop/cursus
• Diverse data in 2016: Workshops schilderen en cursus 
kunstgeschiedenis bij het Centrum voor Realistische Kunst 
Gelderland /Academie Renshof, Meijhorst 24-74. Alle in-
formatie op www.academie-renshof.nl

Yoga
• Maandagen, 19.00-21.00 uur, dinsdagen 9.30-12.00, 
12.00-15.00 en 15.30-16.30 uur, woensdagen 10.00-11.00, 
19.00-20.00 en 20.30-21.30 uur, vrijdagen 9.00-12.00 en 
9.15-10.45 uur: Yoga in Wijkcentrum Dukenburg, Meij-
horst 70-39. 
• Elke maandag en woensdag 19.00-20.00 uur en dinsdag 
en vrijdag 9.30-12.00 uur: Yoga in De Turf, Malvert 51-34.
• Elke maandag, 19.00-20.00 uur en 20.00-21.00 uur: 
Hatha Yoga in De Turf, Malvert 51-34.
• Elke dinsdag, 19.00-20.15 en 20.30-21.45 uur: Yogales-
sen in De Lindenberg-Aldenhof, Aldenhof 13-90. Aanmel-
den via www.yogaplaats.nl

Zang en muziek
• Dinsdag om de week, 9.00-13.00 uur: Zanggroep Duken-
burg in De Turf, Malvert 51-34.
• Woensdag 27 april, Koningsdag, 15.00-16.30 uur: Optre-
den van De Rogblaozers. In de sociëteit van De Orangerie, 
Malvert 50-04. Kosten familie en wijkbewoners € 4,00, in-
clusief koffie/thee met iets lekkers, 1 drankje en 2 hapjes.

Zwemmen
Sportfondsenbad Nijmegen-Dukenburg, Meijhorst 70-41.
• Woensdag 20 april, aanvang 19.00 uur: Informatieavond 
Stiching Zwembad Dukenburg in Wijkcentrum Duken-
burg, Meijhorst 70-39.
• Elke dinsdag, 9.30-11.00 uur: Vrouwennatinee. Alleen 
toegang voor vrouwen.
• Elke dinsdag, 9.45-10.30 uur: Vrouwenzwemles voor be-
ginners en gevorderden.
• Elke dinsdag, 13.00-15.00 uur: Aqua workout.
• Elke dinsdag en donderdag, 15.30-16.30 uur: Zwemles 
voor alle leeftijden.
• Elke woensdag en vrijdag, 9.00-13.00 uur: Zwemles voor 
volwassenen.
• Elke woensdag, 14.00-15.30 uur: Recreatief zwemmen. 
Tot de zomervakantie tegen dalurentarief.
• Elke vrijdag 13.30-15.00 uur: Vrouwennatinee. Alleen 
toegang voor vrouwen..
• Elke vrijdag 15.00-15.45 uur: Vrouwenzwemles voor be-
ginners en gevorderden.
• Elke zondag, 9.45-10.30 uur: Vrouwenzwemlessen voor 
gevorderen.
• Elke zondag, 11.30-13.00 uur: Recreatief zwemmen voor 
gezinnen.
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Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden 
voor binnen en buiten

Nu ook 80 soorten PVC-vloeren
Vrijblijvend prijsopgaaf

 06-460 808 04
j.haefkens1@chello.nl

www.tapijtshophaefkens.nl

adv Haefkens 2.indd   1 26-10-2014   17:18:35

60

Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden 
voor binnen en buiten

Nu ook 80 soorten PVC-vloeren • Vrijblijvend prijsopgaaf
 06-460 808 04

j.haefkens1@chello.nl
www.tapijtshophaefkens.nl

VOORJAAR IN CENTRUM NIJMEGEN
za 7 en zo 8 mei, Giro d’Italia
za 14 t/m ma 16 mei, Pinksterweekend
zo 22 mei, Marikenloop
za 28 mei t/m zo 4 sept, Expositie 
100ste Vierdaagse (Museum het Valk-
hof)
za 4 t/m zo 12 juni, Voorjaarskermis

DI 26 EN WO 27 APR KONINGSNACHT EN -DAG

ZA 7 EN ZO 8 MEI GIRO D’ ITALIA

ZA 14 T/M MA 16 MEI  PINKSTERWEEKEND

ZO 22 MEI  MARIKENLOOP

VANAF ZA 28 MEI EXPOSITIE

 100STE VIERDAAGSE

ZA 4 T/M ZO 12 JUNI VOORJAARSKERMIS

 

HUIS VOOR DE BINNENSTAD

WAT IS ER TE DOEN?

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP CENTRUMNIJMEGEN.NL
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Een overzicht van het aanbod voor het cursusseizoen 2016-2017  

(start vanaf 19 september 2016; week 38) 
 
Computercursussen en -workshops: 
Cursussen: Microsoft Windows 7, 8 en 10 beginners, desgewenst op uw eigen laptop; Microsoft Office Word 
en Office Excel 2010 beginners (o.a. budgetbeheer); Digitale Fotobewerking beginners; Eenvoudige Videobewerking;  
Windows 10 overstap; Android Tablet en Smartphone beginners en gevorderden; Kennis en beheer hardware PC.  
Workshops: iPad beginners en gevorderden; Fotoalbum maken. 
Inloopuren voor individuele hulp en extra uitleg zijn uitsluitend beschikbaar voor mensen, die een cursus of workshop 
volgen bij StAAD. 
 

Jaarcursussen en Workshops (van september 2016 t/m mei 2017):  
Cursussen: Hatha Yoga; Engels 1e en 2e jaar en conversatie; Frans 1e jaar en gevorderden; Spaans niveau 2 t/m 7 
en conversatie; Italiaans; Country Line Dance; Astrologie; Creatieve ochtend; Tekenen en Schilderen; Pen tekenen; 
Filosofie en filosofische leesgroep; Qigong voor ouderen; Collages tekenen en schilderen; Mandala tekenen; Biljarten 
beginners en Vrij biljarten; Leesgroep Nederlandse literatuur; Rolstoel– en Rollatordansen. 
Workshops: Klassieke cultuur Rome, Campania, Trier, Griekenland, Sicilië (georganiseerde reis mogelijk); Sacred 
Dance; Kunstgeschiedenis; Biologische thema’s; Bridge beginners; Voetreflexologie; Mindfulness; Reiki Master.  
 

e-mail: bestuur@staad.nl of tel. 024-3444157  
of loop binnen in wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39, lokaal 1.24. 

Kantoor open: maandag t/m vrijdag van 09.00–12.00 uur 

Stichting Anders Actieven Dukenburg 

 Nieuw in ons aanbod 2016-2017 
 Italiaans beginners en/of conversatie 
 Kunstgeschiedenis Vincent van Gogh 
 Klassieke reis: ‘Sicilië’  
 Leesgroep Nederlandse literatuur 
 De Voorleeshond ‘Soul’ 
 Mindfulness; Reiki Master 
 Yoga en Qigong voor senioren 
 Voetreflexologie (2 workshops) 
 Bridge voor beginners  
 Microsoft Excel 2010 beginners 
 Windows 10 Overstap 
 Kennis en beheer hardware PC (**) 
 (** lees hieronder meer informatie!) 

 

Voor actuele informatie bezoek onze website: www.staad.nl 
Noteer alvast in uw agenda: 

 

Open dag/Inschrijfdag cursusseizoen 2016-2017 
 

vrijdag 2 september 2016 van 10.00-13.00 uur 
in de grote zaal van wijkcentrum Dukenburg: Meijhorst 70-39 

 

(de nieuwe cursusgids is verkrijgbaar vanaf begin juli 2016 o.a. in het wijkcentrum) 

          Een workshop beheer en onderhoud van de hardware in uw PC 
 Kennis in theorie en praktijk van de inhoud van uw PC. 
 Aanschaf en bijplaatsen/vervangen onderdelen in uw PC. 
 Randapparatuur aansluiten en zelf uw PC opbouwen. 



Lid organisatie van 
NederlandseTandprothetici

• gratis en vrijblijvend advies

• voor klikgebit

• voor reparaties

• vergoeding zorgverzekeraar

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK
DUKENBURG

Aldenhof 70-02 •  Nijmegen •  024 - 343 09 86
HKZ-gecerti�ceerd • www.jouwgebit.nl

‘LOS  G EBIT  NIET  MEER  V AN  DE ZE TIJD ’ 

 Implantaten kunnen dé oplossing zijn!

BEL: 024 34 309 86
Tandprotheticus Peter Marsman
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Colofon
De Dukenburger is een onafhankelijk blad voor het 
stadsdeel Dukenburg. Het verschijnt negen keer per 
jaar en wordt gratis verspreid. 
Het is mede mogelijk gemaakt door de gemeente. 
Er is een bijdrage verkregen uit het budget 
wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de 
gemeente Nijmegen. 

Adres
Zwanenveld 63-55, 6538 RP Nijmegen
Telefoon: 06 54 645 175
E-mail: info@dedukenburger.nl

Redactie
René van Berlo (hoofdredacteur)
Co Arts
Toine van Bergen
Janwillem Koten 
Peter van Kraaij
Huub Luijten
Bart Matthijssen
Hette Morriën
Caroline van Uden
Theo Vermeer

Tekstcorrectie
Gon van der Werff

Foto’s
Jacqueline van den Boom (www.jvandenboom.com)
Huub Luijten (www.huubluijten.nl) 
Rob Alving (www.robalving.nl)
Peter Saras 
en anderen (zie bij de artikelen)

Vormgeving
René van Berlo

Correspondenten
Tolhuis-Teersdijk: Jacqueline Veltmeijer
Zwanenveld: René van Berlo
Lankforst: Bart Matthijssen
Malvert: Janwillem Koten
Meijhorst: José Sol
Aldenhof: Toine van Bergen
Weezenhof: Gaby Petermann
De Zevensprong: Hans Veltmeijer

Stichtingsbestuur
Ton Strik (voorzitter)
Qader Shafiq (secretaris)
Günay Acuner-Kasar (penningmeester)

Drukwerk
Drukkerij Hendrix
Oplage: 13.000 stuks

Bezorging
Op alle adressen in Dukenburg met uitzondering van 
de adressen met een NEE-NEE-sticker door Axender 
Cuijk. Klachten over bezorging: telefoon (0485) 
31 90 50 of e-mail: kwaliteit.cuijk@axender.nl

Volgend nummer
Kopijsluiting: zondag 1 mei 2016
Verspreiding: woensdag 18 mei 2016

Foto voorpagina
Vlnr. Anton Cohen. Rieky Cohen, Martien Voss, Lie-
ke Cohen en Corry Rutten-Vos (Foto: Huub Luijten)
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Nijmeegsebaan 88b
6564 CH Heilig Landstichting 
info@bazuinzonwering.nl
www.bazuinzonwering.nl 

Rob Bazuin  06 - 2297 9931

Scherpste in prijs voor 

kwaliteit: Tot 20% korting!

Rolluiken

Zonneschermen

Zip-screens

Markiezen

Jaloezieën

Lamellen

Rolgordijnen

Shutters

Plissees

Horren 

Terrasoverkapping

Vragen over regels en papieren?
    Een goed idee voor de buurt?
Zorg of hulp nodig?
    Andere mensen helpen? 
Nieuwe mensen ontmoeten?

Kom naar 
de Stip!

Samen maken 
we de wijk

Stip Dukenburg

Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39

Maandag t/m vrijdag: 9.30 - 12.00 uur

dukenburg@stipnijmegen.nl

Belangrijke nummers
• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297
• Bureau Toezicht: 14 024
• Bel- en Herstellijn: 14 024

bel&herstellijn@nijmegen.nl
• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
• Meldpunt Kindermishandeling:

(026) 442 42 22, 0900 123 123 0
• Slachtofferhulp:

(024) 323 33 22, 0900 01 01
• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld:

0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl

• Kindertelefoon: 0800 04 32 
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
• Stip Dukenburg: Meijhorst 70-39

088 0011 300 
• Maatschappelijk werk (NIM):

(024) 323 27 51, info@nim.nl
• Het Inter-lokaal: (024) 344 85 57

meijhorst@inter-lokaal.nl
• Tandem: (024) 365 01 11

info@tandemwelzijn.nl
• STEP Steunpunt Taal, Educatie en Participatie: 

(024) 323 32 35, info@stepnijmegen.nl
• Swon het seniorennetwerk: (024) 365 01 90

info@swon.nl
• Stichting StAAD: (024) 344 41 57

bestuur@staad.nl, Meijhorst 70-39

• Stichting AED Dukenburg: 06 30 89 46 88
 bestuur@aeddukenburg.nl, www.aeddukenburg.nl
• Huisartsenpost: 0900 88 80
• Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 3 657 657
• Radboudumc: (024) 361 11 11
• Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
• Dierenambulance: (024) 355 02 22

• De Gemeenschap: (024) 381 78 00
vbz@wbsg.nl

• Portaal: 0800 767 82 25, info@portaal.nl
• Standvast Wonen: (024) 382 01 00

info@standvastwonen.nl
• Talis: (024) 352 39 11, welkom@talis.nl
• WoonGenoot: (024) 344 06 39

info@woongenoot.nl

• Wijkcentrum Dukenburg: 
(024) 344 89 63, Meijhorst 70-39

• Wijkcentrum De Turf: 
(024) 344 24 60, Malvert 51-34

• Wijkcentrum De Grondel: 
(024) 344 23 17, Zwanenveld 90-82

• Jongerencentrum Staddijk: 
 (024) 344 16 25, Staddijk 41
• Sportfondsenbad Dukenburg:

(024) 377 15 70, Meijhorst 70-41
• Creatief Centrum Nijmegen-Zuid:

(024) 345 21 13, Tolhuis 44-44
• Gemeente Nijmegen: 14 024

gemeente@nijmegen.nl

Internet Dukenburg
• Twitter de Dukenburger: @dukenburger
• Facebook de Dukenburger: 
  www.facebook.com/dedukenburger
• Tolhuis: www.tolhuis20.nl
• Zwanenveld: www.zwanenveld.com
• Meijhorst: www.meijhorst.com
• Aldenhof: www.bewonersaldenhof.nl
• Weezenhof: www.weezenhofcentraal.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MULTIDAG 
  Nijmegen - Oss - ’s-Gravenhage 
  Arnhem - Utrecht - Nissewaard  

CULTUURSENSITIEVE ZORG 
 dagbesteding (blok A & B) 
 begeleiding individueel 
 thuiszorg in samenwerking  

 

Van Hogendorpstraat 132 - 6535 VC  Nijmegen 
 Postbus 605 - 6500 AP  Nijmegen 

t  024-7370104  /  7370069 - m  06-37070826 
e  info@multidag.org - i   www.multidag.org 



Adressen: Zwanenveld 90-80G+H, 6538 SC Nijmegen 
en Tolhuis 33-09, 6537 NH Nijmegen
Telefoonnummer: 024-3443638 
Mailadres: info@fysiotherapie-ftz.nl
Aangesloten bij COPD- en Claudicatio-netwerk

     

 

 

 

                                                                           

 

 

 

                                                                            

                                                 

 

  ftzftzftzftz   FYSIOTHERAPIE TOLHUIS-ZWANENVELD        
 

 

                                                                           

 

 

 

                                                                            

                                                 

ZONNECENTRUM DUKENBURG 
 

 

 

                                                                           

 

 

 

                                                                            

                                                 

In goede handen voor o.a.: 
Sportfysiotherapie, (Long)
Revalidatie, Taping, Diabetes, 
Hart en Vaataandoeningen en 
Overgewicht

Bij ons nu ook in goede handen 
voor: Dry-needling

Ontspannen, Genieten en Bruin worden

Telefoonnummer: 024-3444607

Bij Winkelcentrum Dukenburg. Voorbij de AH en Blokker het 
winkelcentrum uit en u komt bij de hoofdingang. Ook kunt u ons 
bereiken via de achterzijde (bij het voormalige postkantoor)

En kijk ook op onze Facebookpagina.

Administratiekantoor Dehue  
Zwanenveld 9080(a) 
Winkelcentrum Dukenburg 
achter Blokker.

Telefoon: 024-6637870 
E-mail: marjolijn@dehue.nl 
Internet: www.dehue.nl

Al 20+ jaar het betaalbare adres 
voor uw boekhouding, jaarrekening, 
salarisadministratie, belastingaangifte, 
toeslagen, beschermingsbewind, 
budgetbeheer en overige financiële 
aangelegenheden.

Belastinggeld terug? No cure no pay voor uitkeringsgerechtigden, chronisch 
zieken en (thuis)zorgcliënten.

 ADVOCATENKANTOOR BOS 
mr. B.F.M. Bos 

advocaat & belastingkundige 
sinds 1983 

Zwanenveld 9080 

6538 SC Nijmegen 

024-3451144 

advocatenkantoorbos@planet.nl 

voor advies, bemiddeling en procederen bij:

(echt)scheidingen, huurzaken, arbeidszaken, 
belastingzaken, uitkeringen, erfenissen, 

contracten en andere conflicten 

1e gesprek (half uur) gratis

Blokker

AH XL
Winkelcentrum Dukenburg


