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Dukenburg 50 jaar
In het vorige nummer startten drie nieuwe series in het kader van 50 jaar Dukenburg. In dit 
nummer komen er twee bij. Wijkgenoten vertellen over hun Favoriete plek in Dukenburg. Hette 
Morriën trapt af op pagina 10. Voor Oud nieuws over Dukenburg duiken we in oude kranten. 
In dit nummer het redactionele commentaar van De Gelderlander over Dukenburg, kort na de 
oplevering van de eerste woningen in 1967. Te lezen op bladzijde 13. Michel Derks is Opge-
groeid in Dukenburg, pagina 6. Nikos Tsouknidis doet dat nog steeds. Zie bladzijde 5.

Hette Morriën 10Michel Derks 6 Nikos Tsouknidis 5

16

Remco en Sheila 32

Chantal van Hulzen 24

Martine en Abdel 21

Soufian en Anouar

Irene en Wim

22

En verder:
Joep Drummen 4
Rinie Mollen 8
Ruth Laarman 9
Vroeger en nu: Aldenhof 31 11
Programma 50-jarig Dukenburg 12
Commentaar De Gelderlander 13
Nieuws uit 50-jarig Dukenburg 14
Kunst en cultuur 16 
Column Adil Jbilou 18 
Mijn huisdier 18 
Babbels en krabbels 18
Peter Korbmacher 19
Column Johan Dorst 24
Column Qader Shafiq 25
Wijchen en sauna Berendonck 27
Wijkmoestuin Tolhuis succes 29 
Mozaïekstoeptegels 31
Verkeersborden Malvert weg 35
Afsluiting Meijhorstproject 37
Namen voor historische lanen 38
Internationale vrouwendag 39
Prijs voor hoogbouw Weezenhof 40
Canon Dukenburg op schema 43
Duukjes 44
Agenda 44
Colofon 46
Belangrijke nummers 47



de Dukenburger - maart 20164

Historische Dukenburger
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

Toen de Ontmoetingskerk dertig jaar be-
stond, verscheen er als erkentelijke dank 
aan de ‘huisschilder’*) van de kerk een rijk 
geïllustreerd boekje getiteld: De wereld van 
Joep Drummen. De twee kerkgemeenschap-
pen-onder-één-dak in de Meijhorst keken 
dankbaar terug op de energie en inspira-
tie die uitging van de Broeders van Maas-
tricht en met name van de opvallende aan-
wezigheid van Broeder Josephus Johannes 
Drummen FIC. Velen mochten hem Joep 
noemen.

Joep Drummen was één van een tweeling. Zijn 
broer Huub en hij werden in 1920 geboren in 
Nijmegen. Hun lagere schooltijd bij de Broe-
ders van Maastricht speelde zich af in Nijme-
gen en in Rotterdam-West. Na hun middelbare 
opleiding gingen de tweelingbroers eensge-
zind naar Zevenaar en later naar Maastricht 
voor de opleiding tot broeder-onderwijzer. Het 
schetsboek was een onafscheidelijke metgezel 
van beide broers. Zo maakte Joep een aquarel 
in stemmige kleuren van een tekenende Huub, 
zeer zeker herkenbaar voor wie de broers 
meemaakte. Joep werkte ook met acryl, olie-
verf, potlood, gemengde technieken, viltstift 
en oost-indische inkt. Hierdoor kregen zijn 
doeken allemaal een eigen uitstraling. Welk 
onderwerp hij ook behandelde, zijn signatuur 
was heel herkenbaar de schetsmatige manier 
van tekenen en schilderen. Voor de Klaaswin-
kelfolder, ergens in de jaren negentig, was aan 
Joep gevraagd een leuke illustratie te maken 
van Sint en Piet. Hij schetste in geen tijd iets 
op papier en gaf dit aan de dames van de PR-
groep mee. Die gebruikten de potloodtekening 
prompt voor de folder, maar dat was niet de 
bedoeling: Joep had de afbeelding nog netjes 

Joep Drummen

willen uitwerken. Het is destijds niemand op-
gevallen, de vlotte folder werd vermenigvul-
digd en goed gelezen, want het winkelende 
publiek op de Klaasmarkt bracht mooi vele 
guldens in het laatje.

Frankrijk
Waar Joep na de onbegrepen tweede wereld-
oorlog onderwijzer werd aan een ‘armen-
school met veel problematiek’ in Helmond en 
later een prachtschool meemaakte in de ‘uit 
de grond gestampte stad’ Amsterdam-Nieuw-
West met veel andersdenkenden, vertrok zijn 
broer naar Frankrijk. Op familiebezoek in 
Cessenon, Zuid Frankrijk, liet de ‘huisschil-
der’ van de Ontmoetingskerk zich inspireren 
door het prachtige landschap en het charmante 
leven van de hartelijke bewoners in het depar-
tement Hérauld. Beroemde Franse beeldend 
kunstenaars die Joep voorgingen brachten 
deze streek ook vaak in schilderijen of ande-
re uitingen tot eeuwig leven. Met net zo veel 
inspiratie en liefde voor de natuur schilderde 
Joep ook de altijd fascinerende Overasseltse 
en Hatertse Vennen (meer dan eens) of ri-
viergezichten langs de Waal of de Dommel. 
Tegenover De Zonnebloemen die Vincent van 
Gogh niet minutieus maar wel levensecht in 
de juiste gelen vastlegde, zette Joep zijn eigen 
zonnebloemen in zwart-witte olieverf gesti-
leerd op het doek. Bij het zien van dit werk 
kunnen kattenliefhebbers zich afvragen of er 
een dromerige zwarte kat voor de vaas ligt te 
spinnen. Helaas kan dit niet meer aan de kun-
stenaar gevraagd worden, Joep overleed op 11 
december 2005. De meeste van zijn werken 

vervaardigde hij aan huis, aan de doorgaande 
straat in Lankforst. Bij de viering van veertig 
jaar Dukenburg werd een schilderij van de Sint 
Stevenstoren via wethouder Peter Lucassen 
aan de gemeente Nijmegen geschonken.

Vaste plaats
Een aantal werken van Broeder Joep zijn nog 
steeds in de kerk te bewonderen. Een serie 
over de Schepping, maar liefst drie Kruiswe-
gen en een kerststal van klei worden nog altijd 
tentoongesteld/gebruikt. Ook in diverse parti-
culiere huizen in Dukenburg zijn doeken van 
de ‘huisschilder’ terechtgekomen. De men-
sen die zich de persoon van Joep Drummen 
herinneren - zeker zij die zelf ook tekenen of 
schilderen - hebben tien tegen één nog op hun 
netvlies het beeld van Broeder Joep op een fa-
voriet plekje in de kerk, achteraan in het mid-
delste stoelenvak. Ook zullen zij zich de vele 
schilderstukken voor de geest kunnen halen, 
waarmee Joep regelmatig in de kerk exposeer-
de. In zijn werken nam het geloof een centrale 
plaats in, maar ook zijn liefde voor de natuur 
en de mensen om hem heen inspireerden hem 
om scheppend bezig te zijn. In zijn zelfportret-
ten zag je Joep langzaamaan ouder worden. 

*) Een echte huisschilder is er uiteraard voor 
het schilderwerk in en om het huis. Joep 
Drummen bezat deze titel voor de kerk met 
een vette knipoog. Hij had geen moeite met 
zijn bijnaam.

Tekst: Hette Morriën
Foto’s: Theo Vermeer 

Het Patersven
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Opgroeien in Dukenburg
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

Waar en wanneer ben je geboren?
‘Ik ben 7 augustus 2002 in Nijmegen geboren. 
In het Radboudziekenhuis.’
Met wie woon je in huis?
‘Ik woon al sinds mijn geboorte in dit huis. 
Het is leuk hier. Eerst woonde ik hier met mijn 
twee zussen, Artemis en Dimitra. Marthe is nu 
weg en nu woon ik met mijn zus, moeder en 
soms de vriend van mijn moeder.’
Op welke school en in welke klas zit je?
‘Ik zit nu op Maaswaal College in Wijchen. 
Dat is niet zover fietsen. Ik zit in klas 1L1. Ik 
heb een leukere klas dan op de basisschool. We 
gaan in juli naar de Efteling. Dan ga ik in de 
Baron 1898.’
Heb je hobby’s?
‘Ik voetbal en houd van gamen. Ik vind nu ga-
men leuker dan voetballen. Vroeger was dat 
andersom. De game die ik het leukst vind is 
Minecraft. Dan ben je een poppetje en je kan 
een hele wereld maken. Bijvoorbeeld een die-
rentuin, huizen. Meestal game ik een uurtje en 
dan drink ik beneden wat. En dan ga ik weer 
een uurtje gamen. Maar, ik ga wel altijd eerst 
mijn huiswerk maken. Als ik veel huiswerk 
heb ben ik een uurtje bezig en als het minder is 
een kwartiertje tot twinting minuten. Dus dat 
heb ik zo af.’
Van welke muziek houd je?
‘Ik houd van rap. Van Rambo, BOEF.’
Wat is je favoriete tv-programma?
‘Ik heb geen favoriet tv-programma. Ik kijk 
af en toe tv, want ik ben drie hele dagen op 
school. Dan ben ik 4 uur, half 5 thuis. Dan 
huiswerk maken. Een half uur op de computer 
en dan gaan we eten. Er is dan geen tijd over 
om televisie te kijken. Ik ga om elf uur slapen 
en sta om zeven uur op.’
Lees je wel eens?
‘Ik lees nooit. Ik had laatst een boekbespre-
king, dat was echt een dun boek.’
Als je een dier zou zijn, wat zou je dan kie-
zen?
‘Een kat. Want ik had ook veel katten thuis. Ik 
vind het gewoon leuke dieren. Ze zijn zacht. 
Ze spelen wel grappig. Dat is wel leuk.’
Heb je ook hartsvrienden?
‘Nee, gewoon normale vrienden. Ik heb elf 
vrienden met wie ik echt goed omga.’
Waar word je heel  blij van?
‘Van uitslapen. In het weekend stop ik om 1 

Nikos Tsouknidis (13) 

uur ’s nachts met gamen, want dan is het mijn 
bedtijd. In mijn bed ga ik meestal YouTube-
filmpjes kijken, soms tot 4 uur. De volgende 
dag slaap ik uit tot 11 uur, half 12.’
Wanneer heb je voor het laatst heel hard ge-
lachen?
‘Vandaag nog. Elke dag op school lach ik. 
We hebben een jongen in onze klas, die voor 
de grap etuis afpakt en dan hoog in de lucht 
houdt. Dan lach ik.’
Waar word je boos of verdrietig van?
‘Nergens echt.’
Waar ben je trots op?
‘Weet ik nog niet. Waar zou ik trots op moeten 
zijn? Misschien word ik later nog trots op me-
zelf, maar nu nog niet.’
Wat vind je het minst leuk aan jezelf?
‘Weet ik niet.’
Wat is je favoriete vakantieland?
‘Griekenland. Want ik ben zelf ook Grieks en 
het is daar altijd lekker warm. We gaan dit jaar 
ook naar Griekenland in de zomervakantie. We 
gaan meestal om het jaar. Soms ga ik met mijn 
neefje en tante naar andere landen. Ik ben vo-
rig jaar naar Italië geweest en het jaar daarvoor 
naar Bulgarije. Dat was wel leuk.’
Als je veel geld had, wat zou je daarmee wil-
len doen?
‘Eerst een Lamborghini halen. En een mooi 

groot huis kopen en misschien een klein deel 
aan een goed doel geven.’
Wat is je lievelingseten?
‘Burritos.’
Wat wil je later worden?
‘Ik wil later iets met computers doen. Dat is 
wel mijn hobby.’
Wat is je grootste droom?
‘Dat ik de jackpot win van 31,1 miljoen. Dan 
geef ik ook wat aan mijn vader, moeder en 
oom. Dan kom ik niet meer voor een interview 
naar Dukenburg. Dan ben ik in een warm land. 
Het is daar gezellig, groter, mooiere zeeën.’
Hoe vind je Dukenburg?
‘Het is leuk hier. Gezellig. De buurt is niet 
druk. Ik kan met een paar kinderen af en toe 
buiten spelen. En er zijn veel winkels in de 
buurt.’
Hoe zien jouw leven en Dukenburg er over 
vijftig jaar uit?
‘Gewoon een gezin hebben. Iets groter huis 
dan een rijtjeshuis. Het is wel handig hier, 
want er zijn winkels in de buurt. Je kent de 
weg. Niet dat je net ergens nieuw bent en je 
niet weet waar de speelparkjes zijn voor je kin-
deren.’
 
Tekst: Caroline van Uden
Foto: Huub Luijten

‘Misschien word ik later trots op mezelf, maar nu nog niet’
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Opgegroeid in Dukenburg
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

‘Ik ben een gezelligheidsmens.’ Dat zegt 
Michel Derks, de eerste gedoopte baby in 
stadsdeel Dukenburg. De eerste negen jaar 
van zijn leven bracht hij hier door.

Michel is geboren op zaterdag 25 maart 1967. 
Een kleine maand eerder, op maandag 27 fe-
bruari, waren zijn ouders verhuisd naar Al-
denhof. Op die dag werden de eerste stenen 
woningen in het nieuwe stadsdeel Dukenburg 
opgeleverd: de flats in Aldenhof 30ste en 31ste 
straat. Michels ouders waren katholiek en lie-
ten hun zoon dopen in de allereerste noodkerk. 
Die stond op de plek waar nu De Doekenborg 
is. Michel was de eerste dopeling in Aldenhof. 
Dat maakt het meer dan waarschijnlijk dat hij 
ook de eerste baby van het nieuwe Dukenburg 
was. 

Aldenhof en Malvert
‘Ik ben geboren in het oude Canisius-Wil-
helmina Ziekenhuis aan de Sint Annastraat’, 
vertelt Michel. ‘Van de flat in Aldenhof kan ik 
me niet veel herinneren. We woonden op de 
tweede etage. Toen ik drie was zijn we naar 
Malvert 51ste straat verhuisd. Opa en oma 
woonden in de 81ste straat. Dat is vlakbij het 
kanaal.’ Michel en zijn ouders woonden naast 
De Turf. ‘Het was wel De Turf’, vervolgt Mi-
chel, ‘maar het was een houten gebouw. Later 
is het afgebrand. Ik ging daar naar de crèche 
toe. Er werd ook judoles gegeven.
Van 1971 tot 1973 zat ik op de kleuterschool 
in Malvert 33ste straat. Er waren daar leuke 
mensen. Het was een grote stap naar de lagere 
school. Ik heb van 1973 tot 1980 op het spe-
ciaal onderwijs gezeten. Die school was in de 
Kaaplandstraat in Heseveld. Eerst bracht mijn 
moeder me weg. Later kon ik met de familie 
Hermsen meerijden.’

Alleen
‘Ik vond het leuk in de Malvert. Toen ik een 
jaar of negen was veranderde dat. Toen vond 
ik het niet meer leuk. Ik heb nooit speelka-
meraadjes gehad. Ik zat in een andere wijk op 
school en had een apart karakter. Ik stond er 
altijd alleen voor. Ik fietste wat of ging naar 
mijn oma. We praatten en speelden spelletjes.’

Eerste dopeling Michel Derks
‘Ik vind het jammer dat de meeste oude boerderijen weg zijn’

Michel Derks bij het bruggetje in de Wollewei over de vijver waarin hij bijna is verdronken
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‘Ik ben twee keer in een vijver gevallen. Ze 
zeiden: niet te dichtbij, maar ik was toen al 
eigenwijs. Ik deed dat toch. Ze hebben me ge-
lukkig gered, anders had ik hier niet gezeten.’

Overdoen
‘Op 12 juni 1976 zijn we verhuisd naar de 
Heiweg in Grootstal/Hatertse Hei. Van 1980 
tot 1982 heb ik op een internaat in Boxtel ge-
woond. Ik bleef telkens twee weken, dan vrij-
dags naar huis en zondags weer naar het in-
ternaat. Ik heb daar veel geleerd, bijvoorbeeld 
met de trein reizen. Dat is een keer voorge-
daan. De tweede keer kon ik het zelf. Daarna 
heb ik op middelbare school Johannes gezeten. 
Als ik het over mocht doen, was ik langer op 
het internaat gebleven en dan naar Werkenrode 
gegaan.’

Heimwee
‘Ik heb een goede jeugd gehad. Ik heb heim-
wee naar de winkeltjes van vroeger: de bakker, 
de slager en de groenteboer.’ Michel herinnert 
zich elke zaak in het toenmalige Winkelcen-
trum Malvert: ‘Bij Beerkens deden we de mees-
te boodschappen. Daar zit nu de Jumbo. Er te-
genover op de hoek zat Groenen, de frietboer. 
Waar nu de kapsalon is, was vroeger de slager. 
Waar nu Scheepers is, zat vroeger drogisterij 
Tesser. Daarnaast was de doe-het-zelfzaak van 
Couwenberg. Daarnaast bakker Roding. Daar-
naast op de hoek zat groente en fruit Maters. Er 
tegenover waren een café en de ABN-AMRO.’

Pastoor
Grootmoeder Paula Derks-Peters heeft ja-
ren voor de parochie gewerkt. Michel kwam 
minder in de kerk. ‘Ik ben wel eens naar de 
nachtmis gegaan tijdens de kerstdagen.’ De 
communie vond hij oneerlijk. Iedereen kreeg 
een stukje brood, maar geen wijn. ‘Een pastoor 
is een egoïstische man: hij drinkt altijd alleen’, 
grapt Michel.

Hobby’s en werk
Tegenwoordig woont Michel bij stichting De 
Driestroom in de Broerweg. ‘Mijn hobby’s 

zijn drie maal per week fitness, daarnaast hulp-
diskjockey. Ik help met opbouwen en afbre-
ken. Ik zit een jaar of twaalf bij de GVO. Dat 
is een fietsclub. Ik fiets ook door de Hatertse 
Vennen. Vrienden met wie ik gewerkt heb wo-
nen in Zwolle. Met hen heb ik nog steeds veel 
contact. Ik ga vaak naar ze toe. Ik werkte bij 
Donkergroen. Nu werk ik bij de Gebroeders 
Rikken in Bemmel. Vanaf maart/april werk ik 
bij de Dar in Groesbeek.’

Groeten
‘Ik wil de groeten overbrengen aan de fami-
lie Kokke aan de Staddijk. Ik heb daar een 
paar jaar op zaterdagen en in de vakantietijd 
gewerkt. Dat was van 1986 tot 1988. Ik vind 
jammer van Dukenburg dat de meeste oude 
boerderijen en oude huizen weg zijn.’

Tekst: René van Berlo
Foto’s 2016: Jacqueline van den Boom

Michel naast Audrey van Druten, de huidige be-
woonster van het huis in MalvertMichel als kleuter

Michel naast de zandbak van zijn voormalige kleuterschool in Malvert
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Hobbywerkplaats Dukenburg
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

In het kader van 50 jaar Dukenburg kijken 
we terug in de rijke geschiedenis van de 
Hobbywerkplaats Dukenburg in Tolhuis. 

Rinie Mollen (65) is van meet af aan spil ge-
weest in dit centrum. Zijn taak begon al gelijk 
bij de omvorming tot hobbywerkplaats en de 
inrichting met meubilair en apparatuur van het 
voormalig peuterschoolgebouw Het Pinkeltje, 
dat na fusie door overtolligheid leegkwam. 
Diverse aanpassingen waren nodig, onder 
meer grotere toiletpotten en gaaswerk voor de 
ramen maken, anders kon de boel niet verze-
kerd worden. Middels de WNO (later Breed, 
nu Werkbedrijf Rijk van Nijmegen) kreeg hij 
deze baan. Tot op de dag van vandaag zet hij 
zich met hart en ziel in voor zijn taak als be-
heerder. In mei gaat hij met pensioen. Als ma-
nusje van alles had Rinie een veelzijdige taak. 
Hij deed dat met veel plezier en voldoening. 
Hij was een ware ‘motor’ die de hobbywerk-
plaats goed liet draaien. Sociaal, communi-
catief, administratief en met klusvaardigheid 
deed hij dit vriendelijk en behulpzaam. Mede 
door hem is het centrum een begrip geworden. 

Begonnen in 1987
In 1987 startte het centrum, een initiatief van 
een breed gedragen Stadsdeel-Dukenburgco-
mité en met medewerking van de gemeente en 
het bedrijfsleven. Begin 1988 vond de officiële 
opening plaats met burgemeester Ien Dales. 
De buurt en de school hadden in het begin 
vrees voor geluidsoverlast en verkeersproble-
men. Aangepast glas en isolatie verhielpen de 
geluidsoverlast. Het eerste bestuur bestond uit 
Wim Pont, voorzitter, Hans Reijnen, secreta-
ris en Wil van Cleef, penningmeester. Samen 
met Rinie hadden ze het kantoor als werk- en 
vergaderruimte. Vijf jaar geleden kreeg het be-
stuur een eigen kamer. De eerste groep hob-
byisten die er neerstreek vanuit Wijkcentrum 
Dukenburg, was het naaigroepje van Henny 
Hubers met acht vrouwen. Andere hobbyis-
ten volgden met hout- en metaalbewerking, 
boetseren, tekenen, schilderen en fotografie. 
Anno 2016 zijn er meer dan twintig hobby’s te 
beoefenen, overdag en enkele eveneens in de 
avonduren. Ook exposities en andere bijeen-
komsten zijn mogelijk. Verder is hier het Re-
paircafé te vinden. Voorzitter Gerard Zweers 
heeft zich hiervoor beijverd. Jaarlijks zijn er 
een open dag en een kerstmarkt. 

Eind 1988 vond er uitbreiding plaats met een 
magazijnaanbouw voor materiaalopslag, even-
eens verzorgd door Rinie. Enkele jaren later 
volgden een vijfde lokaal en een dokaruimte 
(later computerruimte). Annie Schamp was 
de bedenkster en mede-initiatiefneemster, ook 
van de kerstmarkt. Slimmer benutten van de 
ruimtes was een volgende stap vooruit. Een 
jaar na de brand van 2014 vond de nodige 
grote en geslaagde restauratie van het gebouw 
plaats. Hoogtepunten en jubilea zorgden voor 

Rinie Mollen, beheerder van het eerste uur

bezoeken van wethouders en burgemeesters. 
Zo mocht wethouder Lenie Scholten de offici-
ele omdoping tot Creatief Centrum Nijmegen-
Zuid doen. Burgemeester Ed d’Hondt kwam 
bij de viering van het eerste lustrum. Burge-
meester Hubert Bruls bracht een bezoek na de 
brand. Wethouder Ben van Hees bezocht het 
centrum ook eens. Wethouder Bert Frings deed 
dat bij het 25-jarig bestaan. Uit al deze visites 
bleek de waardering van het gemeentebestuur 
voor het werk van de hobbywerkplaats. 

Nijmegenpas
In de beginjaren had je de Nijmegenpas nodig, 
wilde je op basis van inkomen en geen betaal-
de arbeid met korting aan een hobby kunnen 
deelnemen. Dit criterium is vervallen. Deel-
nemers met een inkomen minder dan 19.000 
euro krijgen korting. Inmiddels telt het cen-
trum volgens het jaarverslag 2014 maar liefst 
444 deelnemers. 

Wens
Rinie, bedankt voor je herinneringen en geniet 
straks van je pensioen met meer vrije tijd, sa-
men met je kinderen en kleinkinderen.

Tekst en foto Rinie Mollen: Theo Vermeer
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Hobbywerkplaats Dukenburg
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

Ruth Laarman (69) was de eerste hobbyist 
met het naaigroepje op Hobbywerkplaats 
Dukenburg. 

‘Bij Diva, Dukenburgs Initiatief Vrouwen Ac-
tiviteiten, hadden we samen een naaigroepje in 
Wijkcentrum Dukenburg’, vertelt Ruth. ‘Dat 
was in 1978. We hebben daar een paar we-
ken onze hobby beoefend. We kregen toen de 
kans als eerste deze hobby te gaan beoefenen, 
gelijk bij de start van de hobbywerkplaats in 
de voormalige peuterschool Het Pinkeltje in 
Tolhuis. Naailerares was Henny Hubers, later 
erelid van de hobbywerkplaats vanwege haar 
verdiensten. We pakten deze mogelijkheid op 
en we verkasten daarnaartoe. Met het inrichten 
van de hobbywerkplaats hielpen we - vooral 
Toos - mee. We voelden ons er snel thuis. Als 
eerste kregen we als naaigroep met acht vrou-
wen een eigen lokaal. In de pauze samen kof-
fie drinken hoorde erbij. Beheerder Rinie Mol-
len zette deze voor ons klaar. Gerookt werd er 
nog volop tijdens het handwerken en breien, 
gezellig babbelend met elkaar. Later mocht 
het roken niet meer. De eerste tijd hoefden we 
geen cursusgeld te betalen, later werd dat vijf 
gulden inschrijfgeld. Je had geen betaald werk 
en een sociale indicatie, zoals huisvrouw of 
anderszins. Het was geen sociale werkplaats, 
het was samen sociaal en creatief bezig zijn.’ 

Tien jaar ouder
‘De officiële deelnemerslijst bij de opening 
in 1988 vermeldt de namen van de hobbyis-
ten van toen. Dat is bijna tien jaar later. Fei-
telijk zijn we de oudste hobbywerkplaats van 
Nijmegen, in 1978 begonnen. Onder leiding 
van Annie Schamp kwam er later een ander 
naaicursusgroepje bij op de vrijdag. De eerste 
tijd met onze eigen naaimachines, later met de 
elektrische Husqvarna’s. De sfeer was prettig. 
Verschillende hobbyisten gingen ook andere 
hobby’s beoefenen, zoals ik met computeren, 
houtbewerken en edelsmeden. Het laatste be-
oefen ik nog steeds. Je kunt daar werkelijk 
iets moois maken, prachtige sieraden bijvoor-
beeld. Zelf heb ik indertijd een mooi tafeltje 
van hout gemaakt. Ook fraaie kasten werden 
er gemaakt. Voor onze dochters hebben we 
toen twee degelijke kasten aangeschaft die 
ze - evenals het door mij gefabriceerde hou-
ten tafeltje - nog steeds koesteren. Menigeen 
was er blij mee en dat tegen een heel schappe-

lijke prijs. De verkoopopbrengst was voor de 
hobbywerkplaats. Het materiaal aanschaffen 
verschilt per hobby: van zelf er voor zorgen of 
- zoals bij houtbewerken - via de hobbywerk-
plaats. Onze toenmalige leraar houtbewerking 
vond deze hobby niets voor vrouwen...’ 

Ruth laat trots haar twee zilveren hanger sie-
raden met uit ebbenhout (uit Tanzania) uit-

gefreesde en gepolijste medaillons zien, een 
combinatie edelsmeden en houtbewerking.
Een staaltje precisie en zeer arbeidsintensief. 
Elk jaar groeide het aantal hobbyisten, mede-
werkers en bezoekers. Verschillende kwamen 
uit andere stadsdelen of van nog verder. Ook 
het aantal te beoefenen hobby’s groeide. 

Vrouwen en mannen
In 1998 waren er meer vrouwen dan mannen. 
Begonnen met het naaien. De hout- en metaal-
bewerking kwam daarbij, vervolgens tekenen 
en schilderen. Inmiddels zijn er meer dan 
twintig hobby’s. De goede PR heeft ook zijn 
uitwerking. De hobbywerkplaats oogst buurt-
verbinding en zorgt voor vriendschappen door 
de hobbybeoefening en andere activiteiten. In 
voor- en tegenspoed staan ze elkaar bij. De 
sfeer is over het algemeen nog steeds huiselijk 
en gemoedelijk. 

Tekst en foto’s: Theo Vermeer

Ruth Laarman eerste hobbyist met naaigroepje
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Favoriete plek in Dukenburg
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

Geen vijftig, maar wel bijna veertig jaar 
geleden kon je in het toen nog nieuwe stads-
park Staddijk een stukje natuur vinden, 
dat een bijzondere charme had. Het trok 
moeders met kleine kinderen uit de nabije 
wijken Tolhuis en Meijhorst, terwijl school-
klassen uit Weezenhof er een ‘dag’tochtje 
naar toe maakten. 

Twee destijds jonge moeders gaven het stukje 
park de bijnaam The River of Babylon (Boney 
M-hit, 1978). Samen met een moeder van een 
Weezenhofs schoolmeisje van toen namen 
de vriendinnen, intussen oma’s, op een dins-
dagochtend in februari 2016 een kijkje op dit 
mooie plekje. Jacqueline van den Boom legde 
het fotografisch vast.

Schapenwei
Als je rechts naast de tennisbaan het park in-

loopt en dit pad een poosje volgt, dan kom je in 
een bocht van de route bij het omheinde terrein 
waar de schaapskudde af en toe bivakkeert. In 
februari stonden de twee poorten open, zodat 
er eenvoudig op het terreintje rondgekeken 
kon worden. Met een super nostalgische blik. 
Want wat was er nog over van toen? Toen je 
op mooie zomerdagen als moeders met buiten-
schools grut uren kon genieten in de schaduw 
van de bomen, terwijl de kleintjes naar har-
tenlust speelden met water, takken, stenen en 
zand. Grotere kinderen fietsten, al dan niet met 
hun ouders, naar De Berendonck die toen nog 
in aanleg was. Veel Dukenburgers zullen zich 
de zandzuigers herinneren die in de plas lagen. 
Sommige kinderen kwamen vol moddervlek-
ken uit het water vandaan. Op een gegeven 
moment zaten er ‘paraplu’s’ in het water, vol-
gens een buurmeisje. Zij kende het woord pa-
rasieten nog niet. 

Speeltuin
De Babylonrivier was een klein stroompje 
kraanwater. Grillig kabbelden de golfjes vanaf 
die bron tussen omge‘vallen’ boomstammen 
met stapstenen door om uit te monden in een 
klein vennetje. Al gingen de peuters onderuit 
in het water, dan nog was er geen enkel gevaar. 
Er was een speelheuvel boven de vallei van de 
rivier met daarop twee forse rioolbuizen, een 
rode en een gele. De kleintjes konden er door-
heen kruipen, spannend! De ruïne van de gele 
en de bemoste rode buis liggen ook nu nog op 
het heuveltje, de overige voorzieningen zijn 
verdwenen. Op het vennetje/kreekje dat waar-
schijnlijk in zijn oorsprong zo vlakbij de oude 
bedding van de Maas bewaard bleef bij de 
aanleg van het park, lag deze februari-ochtend 
een dun laagje ijs. Dit bracht herinneringen 
naar boven aan winterdagen met sneeuw. Met 
het sleetje gleden de kinderen ‘nog een keer, 

Hette Morriën en ‘The River of Babylon’
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Boven: wethouder Van der Borg schroeft het eerste straat- annex huisnummer op een flatgevel 
in Aldenhof, vrijdag 3 maart 1967. Onder: dezelfde plek in 2016. (Oude foto: collectie Regionaal 
Archief Nijmegen, Fotopersbureau Gelderland. Nieuwe foto: Jacqueline van den Boom)
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Vroeger en nu
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

nog een keer’ van het heuveltje naar beneden, 
prachtige nostalgische pret.

Rust
De niet meer onderhouden en wat drassige 
Babylon-bodem maken het plekje er anno 
2016 in feite mooier op. Vooral natuurlijker. 
Wat heel veel anders is, is de A73 die je eind 
jaren zeventig natuurlijk niet zag en hoorde; 
die werd pas in 1986 geopend. ‘Ja’, herin-
nerde zich één van de vriendinnen, ‘het was 
hier soms zo stil dat ik het een beetje eng vond. 
Gelukkig kwamen er meestal wat moeders met 
babies en ukkies bij.’ Een andere vriendin was 
bij de officiële opening van het stadspark gaan 
kijken. Was dat in 1979? Zou dat kunnen? Er 
liep een hele optocht door het park, spontaan 
aangemoedigd door de volwassen Jeroen uit 
de Meijhorst op de trommel. Hij was een be-
kende wijkbewoner, had het syndroom van 
Down en ging de deur niet uit zonder muziek-
instrument. De opening kreeg dankzij hem een 
extra feestelijk tintje.

Dierenleven
Ter hoogte van dit eerste favoriete plekje in 
deze nieuwe rubriek signaleerde uw verslag-
legster meer dan eens een werkelijk dikke eek-
hoorn, die niet eens de moeite nam om weg te 
sprinten als je in zijn buurt kwam. In de afge-
lopen jaren hebben in dit hoekje van het park 
reigers hun biotoop gevonden naast de eenden, 
meerkoetjes en waterhoentjes. De rode rivier-
kreeft is aan de noordkant van het park nog 
niet gesignaleerd. Het kreekje in de Babylon-
vallei zou een prachtige voedingsbodem voor 
het ´enge beestje´ kunnen vormen. Ook zie je 
hier regelmatig roofvogels overzeilen. Was het 
soms één van de plusminus dertig vale gieren 
die als dwaalgast in Nederland en België voor-
komen, die bovenop een lantarenpaal aan de 
A73 zijn witte kop uit z´n verenkraag stak om 
het verkeer beneden in de gaten te houden? 
Een kwartiertje nadat de drie vriendinnen hun 
bezoekje aan de ‘river of Babylon’ hadden af-
gerond. Dat had Jacqueline moeten zien!

Tekst: Hette Morriën
Foto’s: Jacqueline van den Boom
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Oud nieuws over Dukenburg
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*

Dukenburg is voor de meeste Nijmegenaren, - 
ondanks alle publikaties van de laatste jaren, - 
nog altijd synoniem voor verlatenheid, polder, 
woestenij, rimboe en wat dies meer zij. Een 
enkeling weet dan misschien al, dat er ,,over 
het kanaal” wat flatgebouwen zijn verrezen, de 
grote meerderheid zal het zich waarschijnlijk 
nog nooit gerealiseerd hebben, dat daar ginds 
straks een stad van 36.000 inwoners zal liggen; 
niet over 25 jaar, nee in 1976 al.
Het is een groots en nog altijd onafzienbaar 
project, dat de gemeente Nijmegen hier uit-
voert en wie de huizenhoge zandhopen, wa-
terplassen en omgewoelde vlakten ziet, kan 
het zich allemaal nauwelijks voorstellen; het 
is naar Nijmeegse maatstaven een totaal an-
dere wereld. Over leefbaarheid, gezelligheid, 

Redactioneel commentaar in De Gelderlander, zaterdag 4 maart 1967
De eerste gereedgekomen flatwoningen in Dukenburg: Aldenhof 31e straat, 3 maart 1967. (Foto: Regionaal Archief Nijmegen, Fotopersbureau Gelderland)

wooncomfort, publieke voorzieningen etcetera 
willen wij nog geen oordeel geven, - daar is 
het nog veel te vroeg voor. Maar wat wij ons 
wel afvragen is dit: in hoeverre hoort de satel-
lietstad Dukenburg straks nog bij Nijmegen? 
De vraag klinkt wat rhetorisch, maar ondanks 
het feit, dat er drie grote verkeersaders zijn 
voor de rechtstreekse verbinding met de city 
(Graafseweg, Hatertseweg en Nieuwe Duken-
burgseweg) blijft de afstand tot het centrum 8 
kilometer.
Bovendien zal er aan die drie verbindingen 
nog heel wat moeten gebeuren, - de Graafse-
weg is nu al zwaar belast, - voordat het contact 
tussen de 36.000 Dukenburgers en het centrum 
inderdaad is gelegd.
Maar zelfs als dat nog moeilijk is, dan nòg 

zal de woonstad Dukenburg in hoge mate een 
zelfstandig bestaan gaan leiden, want het is 
duidelijk dat het Hatertse winkelcentrum aan 
deze kant van het kanaal, als de Dukenburg 
compleet is, - zoveel extra’s te bieden heeft.
Als de geplande voorzieningen over het kanaal 
beantwoorden aan een grote mate van zelfstan-
digheid, dan mogen de Dukenburgers elkaar 
feliciteren, want hoewel het er naar uit ziet, 
dat het in deze nieuwe stad gezellig wonen zal 
zijn, wij moeten het nog zien gebeuren, dat dit 
grote ,,leefblok” als het eenmaal compleet is, 
straks ook werkelijk nog veel met Nijmegen 
te maken heeft. De tijd zal het leren. Nog voor 
1980.

Bron: archief De Gelderlander

Dukenburg nog Nijmeegs?
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Kort nieuws uit 50-jarig Dukenburg
dromen over
dukenburg
vijftig jaar dukenburg*Groot feest op 

komst in Dukenburg
Dit jaar bestaat Dukenburg 50 jaar. Reden 
voor een groot feest, zoals u wellicht al gele-
zen heeft. Dat feest vieren we samen. En ook 
de voorbereidingen doen we met elkaar. Daar 
horen ook de aankondigingen en uitnodigin-
gen voor de activiteiten bij. 
Het is een feest voor en met bewoners van 
Dukenburg. Als u ideeën heeft voor een 
activiteit, waarvoor u een flyer, een gadget, 
een pagina of advies kunt gebruiken dan mag 
u bellen of mailen naar Claudine Brand, tele-
foon (024) 329 21 97 of c.brand@nijmegen.
nl (afdeling Wijkmanagement, gemeente 
Nijmegen).
Een paar voorbeelden waarvoor u hulp kunt 
vragen:
• Het laten drukken van flyers.
• Hoe organiseert u een activiteit (waar moet 
u aan denken)?
• Het lenen van de pipowagen.
• Het invullen van de kalender met uw acti-
viteit.
Denkt u alvast mee, heb het er met elkaar 
over, want de opening is al op vrijdag 22 
april! 
Meer informatie over de feestelijke opening 
komt in de volgende Dukenburger. Reserveer 
de middag en avond wel alvast in uw agenda, 
want het belooft een onvergetelijke opening 
van het 50-jarig jubileum te worden. 

Tekst: Claudine Brand

Hopelijk wilt u in het jubileumjaar iets leuks 
organiseren in uw straat of wijk. De pipo-
wagen of de Oud-Hollandse spelen kunnen 
de activiteit nog leuker maken. Beiden zijn 
gratis te leen voor wijkactiviteiten (dus niet 

Met veel plezier heeft de werkgroep Hout van 
Dukenburg de zes stamtafels voor ons nieuw 
in te richten atrium afgeleverd. Meer dan 50 
bewoners deden mee aan dit leuke project 
voor 50 jaar Dukenburg. Zij versierden de 
schijfjes hout met vrolijke kleuren en maak-
ten gedichten en teksten over het leven in 
Dukenburg. Inmiddels zijn er al veel positieve 
reacties bij ons aangekomen en we zijn trots 
op het resultaat. Mooi om te melden is dat in 
het atrium ook nieuwe stoelen bij de tafels 
zijn gekomen. 
De houtgroep - Gerard Geert, Noud, Rocher, 
Marcel, Wil, Marijke, Lineke en onderge-
tekende - nodigt iedereen uit een kijkje te 
komen nemen naar wat er allemaal tot stand 
is gekomen voor en door Dukenburgers met 
hout van Dukenburgse bomen. 

Tekst en foto: Angela van der Mast

Activiteiten voor 
estafettespel met 
amuletten
Iedereen die nog mee wil doen met versieren 
en stempelen van amuletjes voor het estafette-
spel dat vanaf 22 april door Dukenburg raast, 
is welkom bij de buurthuiskamer in Aldenhof 
12-43 op dinsdag- en woensdagmiddag tussen 
14.00 uur en 17.00 uur. Als u met uw eigen 
groep amuletjes wilt versieren op uw eigen 
locatie dan kan dat ook. Dan komen we naar 
u toe. Neem hiervoor contact op met Angela 
van der Mast, cultuurgroep 50D*feesten via 
06 27 12 53 86. 

Tekst: Angela van der Mast

Pipowagen/Oud-Hollandse spelen
voor privé-activiteiten). Voor meer informatie 
of reserveringen kunt u mailen naar Inge van 
den Hoogen, i.van.den.hoogen@nijmegen.nl. 

Tekst en foto: Inge van den Hoogen

Stamtafels voor atrium zijn klaar
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Kort nieuws uit 50-jarig Dukenburg
Kinderboekenfeest
Om de honderdste verjaardag van de Nij-
meegse bibliotheek samen met 50D* te vieren 
op de landelijke Dag van het Park, is een plan 
van aanpak bijna afgerond. 

Absolute hoofdmoot vormen kinderboeken 
uit lang vervlogen tijden. Uit deze boeken 
wordt voorgelezen (of zelf gelezen), terwijl 
leerlingen van de basisschool de kans krijgen 
om verkleed als een bekend boekfiguur naar 
het kinderboekenfeest te komen en eventueel 
een prijsje te winnen op de catwalk. Ook voor 
oudere jeugd en volwassenen is een afwisse-
lend programma samengesteld. 

Noteer alvast zondag 29 mei, van 11.00 tot 
16.00 uur: locatie Jongerencentrum Staddijk, 
speeltuin Speeldijk, park Staddijk. In de mid-
dagpauze kunnen meegebrachte lunchpak-
ketjes hopelijk in een parkpicknick genuttigd 
worden. Koffie en thee worden tegen lage 
prijzen geschonken. Limonade voor de kinde-
ren wordt gratis verstrekt.

Tekst: Cultuurgroep 50D*

Dans…!
In de wandelgangen zijn al enkele ama-
teurdansers/danseressen benaderd door 
vrijwilligers van de Cultuurgroep 50D* met 
de uitnodiging om mee te werken aan een 
midzomer-dansevenement. 

In Dukenburg wemelt het van de dansgroe-
pen; alle leeftijden zijn actief! Je hebt Dans je 
Fit, linedancers, volksdansers of hiphoppers, 
streetdancers en alles wat men aan dans nog 
meer kan bedenken. Net als de korenslag van 
begin oktober, die handen en voeten begint 
te krijgen, denken de vrijwilligers van de 
cultuurgroep dat een thema(mid)dag rondom 
dansen een 50D*-happening kan worden. 
Met ‘midzomer’ in het achterhoofd is eind 
juni wellicht het meest geschikte tijdstip. De 
cultuurgroep kan zorgen voor de ruimte waar 
het festijn gehouden wordt. De dansgroepen 
worden uitgenodigd om zelf onderling contact 
te leggen en afspraken te maken. Grijp deze 
kans, doe die dans! Voor meer informatie of 
reacties: meijhorst6169@gmail.com.

Tekst: Cultuurgroep 50D*

En niet alleen door alle stoplichten die steeds 
op rood en groen gaan (citaat Herman Finkers 
over Almelo). Dukenburg viert zijn 50-jarig 
bestaan (50D*) uitgebreid.

50D* save the date
Een kleine gids om belangrijke data thuis vast 
te leggen:
• Allereerst de officiële opening door bur-
gemeester Bruls op vrijdag 22 april. In het 
wijkcentrum in Meijhorst van 16.00 tot 18.00 
uur.
• Dan is er de Dag van het Park aan de Stad-
dijk op zondag 29 mei van 11.00 tot 16.00 
uur in samenwerking met de bibliotheek, JC 
Staddijk en de cultuurgroep 50D*.
• Eind juni: het Midzomerfestival, samenwer-
king van meerdere dansgroepen, uiteraard in 
een weekend.
• Het weekend van 2 of 9 oktober: Korenslag, 
samenwerking van zoveel mogelijk koren.
• Zaterdagavond 8 oktober: Nacht van de Om-
metjes.

Vergeet ook niet
• 20 maart: wereldverteldag.
• 27 april: Koningsdag: Koningsdijk, kleed-
jesmarkt in Park Staddijk.
• Zaterdag 21 en zondag 22 mei: Dit is... 
Dukenburg, het jaarlijkse festijn.
• De woensdag- en vrijdagochtend van de 
Vierdaagse voor dag en dauw: doortocht over 

de Van Boetbergweg.
• Vrijdag 9 september: LSA-dag 2016 in 
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst.
• Zaterdag 24 september: 50D* viert samen 
feest met 40-jarig Winkelcentrum Dukenburg 
in Zwanenveld.
• Zondag 2 of 9 oktober: MIEP Roadrunners-
loop, ook voor kinderen.

Loop eens binnen in het wijkcentrum
Daar is ook veel te zien:
• De stamtafels van de werkgroep Hout van 
Dukenburg (jazeker, met hout van Duken-
burgse bomen!). Meer hierover elders op deze 
pagina’s.
• Wisselende exposities van beroeps- of 
amateur-‘kunstenaars’.
• Of doe mee met activiteiten ter voorberei-
ding van het estafettespel met de amuletten. 
En niet alleen met de voorbereiding: het spel 
duurt dit hele jaar. (Het worden prachtige 
amuletten.)

Meer weten?
Volg de Dukenburger, bekijk regelmatig de 
website 50 jaar Dukenburg, volg de Face-
bookpagina Dukenburg 50.

Bij welke activiteiten gaan we u zien?

Tekst: Cultuurgroep 50D*
Foto: Angela van der Mast

Kort nieuws uit 50-jarig Dukenburg

Er is altijd wat te doen in Dukenburg 
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Kunst en cultuur

In april 1969 trouwden Wim en Irene Dup-
pen, beiden geboren in Nijmegen. Vanuit 
de stad kwamen zij te wonen in de derde 
opgebouwde Dukenburgse nieuwbouwwijk: 
Lankforst. Het jonge stel had tegen familie 
en vrienden gezegd: ‘Wacht maar even met 
ons op te zoeken. Wil je in Dukenburg komen 
met de bus, dan moet je overstappen in Hatert 
bij de kerk.’ Nog onwetend dat het wonen 
in de maisonnette ook een enorme overstap 
bleek. ‘De eerste dagen’, herinnert Irene zich, 
‘zagen we niets anders dan regenregenregen 
en bouwvakkers. En overal modder. Dat 
uitzicht verveelde al na een dag!’ Winkels 
waren er mondjesmaat; in Aldenhof was een 
noodwinkelcentrum met een supermarkt van 
Beerkens. In een eengezinswoning in Mal-
vert zaten beneden een apotheek en boven de 
artsenpraktijk. Dukenburg was echt een saaie 
boel ondanks alle bouwactiviteiten. 
Irene werkte bij Maison Suisse op de Burcht-
straat, dus het ontbreken van bruggen over het 
kanaal… dat weet ze nog heel goed. Wim en 
Irene kregen twee dochters: Fiona en Angela. 
Toen Fiona leerde zwemmen, tufte Irene met 
de kleine meid achterop de brommer naar de 
Planetenstraat. Angela kreeg zwemles in ons 
eigen gloednieuwe Sportfondsenbad. In ja-
nuari 1976 verhuisde het gezin naar Zwanen-
veld, waar Wim en Irene nu dus veertig jaar 
wonen. Wim, die een loopbaan opbouwde in 
de verzekeringswereld, zat in de oudercom-
missie van de Weteringschool, die door brand 
verwoest werd. De nieuwste Prins Maurits-
school is op deze plek herbouwd. De ouders 
van Wim waren intussen ook in Zwanenveld 
komen wonen. Dat was niet van lange duur. 
Ze vonden het zo ongezellig en rustig verge-
leken met hun eerdere woonomgeving in de 
stad, ze verhuisden snel terug! Want saai is 
het in Dukenburg door de jaren heen geble-
ven. Je moet zelf je vertier zoeken en maken. 
Wim tennist dan ook – in Lindenholt, foei 
Wim – en hij zingt in de gezelligheidskoren 
van StAAD en Dukenburgs Glorie. Hand- en 
spandiensten verricht hij met plezier bij het 
ene koor en heeft hij een tijdlang op zich ge-
nomen bij het andere. 
In het atrium van Wijkcentrum Dukenburg 
werd gememoreerd dat in de boerderij bij het 
voorplein de kerk onderdak had. Hier werd 
Fiona nog gedoopt. In dezelfde ruimte ging 

‘Nieuwe wegen vinden’
Dit is de verzamelnaam van een werk-
groep binnen de Ontmoetingskerk voor 
de serie films die in zaal M gedraaid 
wordt. De eerste, werkelijk prachtige 
Franstalige film Les Intouchables werd 
getoond in januari. De twee volgende 
zijn op dinsdag 15 maart en maandag 
11 april. Steeds om 20.00 uur en tegen 
betaling van een lage entreeprijs. Kijk 
op www.ontmoetingskerk.net voor meer 
gedetailleerde beschrijving van de in-
houd.

Irene wekelijks naar gym, als onderdeel van 
haar voorbereidingen op de 27 Vierdaagsen 
die zij liep. Dat leverde 25 medailles op en 
twee diploma’s. Verder liep ze verschillende 
marsen in het buitenland. De Vierdaagse van 
het Zuid-Spaanse Marbella klinkt Irene als 
muziek in de oren. ‘Maar’, bekent ze eerlijk, 
‘ik hou niet van vliegen!’ Irene zingt net 
als Wim bij de twee koren. Ze wandelt elke 
zondag, fietst en zwemt en maakt tijd vrij 
voor kaarten en linedance. Een bezige bij. 
Als oppas voor de kleinkinderen zijn Wim en 
Irene, net als andere opa’s en oma’s, ook in te 
schakelen. 
Met haar eigen dochters in de schoolleeftijd 
vond Irene in 1977 werk bij Vendet (onder-
deel van Vendex) in het grootwinkelcentrum, 
dichtbij huis. Ze werd ingeroosterd tijdens 
de schooluren van de kinderen; dat kon toen 
zomaar. Irene maakte mee dat Vendet Torro 
werd, vervolgens Konmar. We hebben het dan 
over de huidige Albert Heijn XL in Zwanen-
veld, waar de dochter van die andere pioniers, 
Piet en Riet Willems als eerste huurders in de 
Aldenhof naast de garage van Van Gool, nog 
altijd werkt. 
Zowel Wim als Irene betreuren het dat ons 
stadsdeel zo arm is aan horeca. Die paar ter-
rasjes, die twee café´s, het vorige Zusje waar 
niet iedereen de loop naar had… Het is dat het 
wijkcentrum in Meijhorst activiteiten biedt, 
ook dankzij StAAD. Zoals zoveel Duken-
burgers die een dagje ouder worden, valt het 
op dat op sommige plekken in het stadsdeel 

Zingen bij twee koren

een aardig eindje gelopen moet worden, wil 
je de bus kunnen pakken. En daarvan zullen 
meerdere senioren steeds vaker gebruik moe-
ten maken. Kijk maar eens naar de rijen voor 
het jaarlijkse opladen van de OV-chipkaart 
voor plussers. Het gesprek afrondend geven 
Wim en Irene toe dat wonen in Dukenburg zo 
slecht niet is. Goed, Nijmegen-Oost is veel 
gezelliger, het stadscentrum drukker. Boven-
dien, waar moet je naar toe verhuizen? Er zijn 
wel wat plekjes aan de andere kant van het 
kanaal, maar uiteindelijk zit je netwerk hier. 
Dat neem je niet mee, dus moet je iets nieuws 
gaan opbouwen. Nee, het is wel goed zo, we 
zijn aan Dukenburg gewend.

Foto: Jacqueline van den Boom

Irene en Wim Duppen
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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. Eentje 
is met opzet zo’n vout. Ontdek hieron-
der wat er niet klopt:
• Uit protest tegen de overlast van toe-
risten gingen de bewoners van de stad 
de balustrade op.
• Angela Merkels concurrentie licht 
natuurlijk op de loer.
• Er zijn hier meerdere gediplomeerde 
werkozen.

Exposities 
De foto’s uit het boek Dukenburg Dichterbij 
van Jacqueline van den Boom en Evan Ka-
rageorgos zijn na een tiental weken aan de 
wanden van het Wijkcentrum Dukenburg in 
Meijhorst in april te bewonderen in de bieb 
in Zwanenveld. In deze dependance van de 
Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid wor-

Wijsneusje
Lotte, gek op pasta-eten, mocht met 
carnaval kiezen welke soort er gekookt 
ging worden. ‘Confetti’, riep de kleine 
meid enthousiast.

Kunst en cultuur

Teun
In de twee vorige verhaaltjes in de 
rubriek Mijn huisdier speelde de lieve 
hond Teun een hoofdrol. Waar Teun 
was, daar was ook zijn baas. Meestal 
samen in de wijde omgeving van Du-
kenburg. 
Talloze foto’s van een uitgelaten Teun 
kregen een plaatsje op Facebook en in 
het digitale fotobestand thuis. 
Helaas bereikte ons het droeve bericht 
dat Teun pas geleden naar de hondenhe-
mel is verhuisd.

NOOG
Het Nijmeegs Opera en Operette Gezel-
schap zette in februari en begin maart de 
puntjes op de i voor de voorstelling van 
Purcells opera Dido en Aeneas. 

Bezoekers van Wijkcentrum Dukenburg 
namen op de dinsdagavonden, waarop 
het NOOG oefende in kostuums en 
met rekwisieten, een voorproefje door 
vanaf de vide in het atrium te kijken en 
luisteren. Het geheel kwam bijzonder 
aantrekkelijk over. 

Op zaterdag 19 maart (20.00 uur) en 
zondag 20 maart (15.00 uur) is de 
uitvoering in De Lindenberg in het 
centrum. Ruim dertig koorleden, acht 
solisten, twee acteurs en een ad-hoc-
orkest hebben de opera maandenlang 
voorbereid in Meijhorst. Onder leiding 
van dirigent Mark Walter en regisseur 
Godfried Beumers. Het verhaal over 
Dido, koningin-weduwe van Carthago 
en de held Aeneas als mogelijke nieuwe 
echtgenoot, ondersteund door de feno-
menale muziek nodig uit: ‘Komt dat 
zien.’ Alle boeiende elementen zitten 
er in deze opera: ontluikende liefde, 
overgave, verraad, vertrek en dood. Via 
www.dido-noog.nl is aanvullende infor-
matie te verkrijgen. Kaarten zijn voor 
15 euro te bestellen op www.delinden-
berg.com.

Teksten Kunst en Cultuur: Hette Morriën

Wetenswaard
Het radioprogramma Arbeidsvitaminen 
vierde op 19 februari de 70e verjaardag. 
Hiermee is dit ‘platendraaiprogramma’ 
het oudste ter wereld met het originele 
‘format’ en nog altijd dezelfde naam.

den doorlopend creatieve uitingen van zowel 
amateurs als geschoolde beeldend kunstenaars 
of eerlijke knutselaars tentoongesteld. Over 
de verwachte amateurtentoonstelling in de 
maand mei is meer te lezen in de Dukenbur-
ger nummer 3 van 13 april. De tentoonstellin-
gen in het wijkcentrum worden verzorgd door 
ExpAt, zoals nu van OKC Meijhorst.

Foto: Jacqueline van den Boom
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Mijn huisdierJongeren-
column 

Babbels en krabbels

First Lady Michelle Obama houdt de wereld 
op de hoogte van het wel en wee van de twee 
Portugese waterhonden die bij haar gezin in 
het Witte Huis in Washington wonen. De laat-
ste tig presidenten van de VS hebben er een ge-
woonte van gemaakt een 'normaal' huisdier te 
houden. De blaffers Bo en Sunny Obama zijn 
dat, net zoals Socks de normale kat was onder 
het bewind van Billary (Bill en Hillary) Clin-
ton. Caroline en JohnJohn Kennedy mochten 
hamsters hebben van hun vader John Fitzger-
ald en hun moeder, tevens stijlicoon, Jacque-
line Bouvier. Bij háár familienaam zou je een 
hondenkennel verwachten, maar Jackie hield 
veel (van) paarden. Presidenten verder weg in 
de geschiedenis maakten van de tuin rondom 
het presidentiële paleis een bonte zoo. Eén 
First Gentleman had 36 honden, een paard, een 
papegaai en hij fokte muildieren. Witte Huis-
bewoners vóór hem stopten twee grizzlyberen 
in een kooi op het gazon, eentje liet een alli-
gator in de badkuip wonen. Theodore Roose-
velt, een heel bekende oud-president, had een 
hond Rollo, maar ook cavia's, een blauwe ara, 
een beer, een varken, een das en een hyena! 
Een voorganger van hem maakte het nog gek-
ker met twee leeuwen, een rode lynx, een 

eekhoorn, Guinese biggetjes, een antilope, 
een walibi, tijger, zwarte beer en een dwerg-
nijlpaard. Ook werden in de witte dierentuin 
opgetekend: uilen, geiten, een ezel en een oli-
fant. Veel dieren werden aan de presidenten 
cadeau gegeven. De overigens 'normale' hond 
van Franklin Delano Roosevelt die Fala heet-
te, was zo beroemd en geliefd dat hij van over 
de hele wereld fanmail kreeg. Roosevelt nam 
voor Fala een speciale secretaresse in dienst. 
Zij had zodoende een mooie hondenbaan… 

Tekst: Hette Morriën. Foto: KARE

Gitaal schoolbord
Een paar jaar geleden deed het digi-
tale schoolbord zijn intrede. Ook op 
de basisschool. Precies die paar jaar 
geleden zat een klein mannetje naast een 
kersverse oma van een ander kind. Het 
spraakzame jochie was de tafelheer van 
oma. Ze zaten immers naast elkaar aan 
het kerstdiner van de scoutinggroep. 
‘Weet je eigenlijk wel’, zei de kleine 
man, ‘wat een gitaal schoolbord is?’ 
De oma vertrok geen spier van haar 
gezicht. Zij liet het schattige kereltje 
uitleggen wat een digitaal schoolbord 
allemaal kan. Oma kon niet nalaten te 
vragen: ‘En gitaal gitaar spelen, kan dat 
ook?’ De kleine man dacht van niet.

Tekst: Hette Morriën
Foto: CBS Het Kompas

Werken is moedig…
De hulp die we mensen bieden en geven, 
geeft ons kracht en voldoening. Zonder dat 
we er bij stilstaan, helpen we mensen elke 
dag. In ons dagelijks werk doen we er alles 
aan om goed te werken. Hiermee helpen 
we onszelf en iedereen om ons heen. Denk 
bijvoorbeeld aan mensen die werken in de 
winkel of op kantoor enzovoort. Het perso-
neel is altijd bezig om anderen te helpen 
met hulp en met vragen.
Natuurlijk werken we ook om van een baan 
te leven en alles te kunnen betalen. Maar 
sommige beroepen die mensen uitoefenen, 
zijn een bewuste keuze. De keuze die we 
maken om anderen te helpen is vaak van 
goede aard en daad. 
De beste baan die er bestaat, is een baan 
waarvoor je niets hoeft te krijgen, in dit 
geval geen betaling. Als je zo’n baan kunt 
vinden dan heb je werk dat voor een lange 
tijd bij je zal blijven. Dus als het kan en 
je hebt de mogelijkheid, probeer altijd dit 
soort werk te zoeken.
Wat bijna altijd voorkomt met werken zijn 
de sociale contacten. Wij als mensen heb-
ben die zo nu en dan nodig. Niet alleen 
voor de gezelligheid, maar ook om van 
elkaar te leren en meer kennis van jezelf te 
krijgen.
In alle gevallen is er een dynamisch proces 
aanwezig dat continu een ontwikkeling 
meemaakt, waarin jij altijd het middelpunt 
bent. Dit is ons gegeven. We zijn bereid 
om onszelf te veranderen of te verbeteren. 
Zodat we op een dag nog meer kunnen 
bereiken in ons werk en in onze toekomst. 
Omdat we altijd het beste willen voor ons-
zelf en voor onze kinderen.
Werken en studie zijn belangrijk om het 
hoogst haalbare uit jezelf te halen. Dit zijn 
ook de enige twee dingen in het leven die 
van belang zijn voor een stabiel bestaan.

Adil Jbilou
(Foto: Jacqueline van den Boom)

Witte-

Sunny en Bo Obama



de Dukenburger - maart 2016

Peter Korbmacher in gesprek met Gonnie van 
Doorn, lid Wijkplatform Tolhuis-Teersdijk

19

Peter Korbmacher is wijkbeheerder van 
woningbouwstichting De Gemeenschap. 
Wij spraken met hem over zijn werk. In-
middels heeft hij zes jaren deze functie in de 
buitendienst. 

De Gemeenschap is een echte Nijmeegse or-
ganisatie, niet gefuseerd. Ze begon bijna hon-
derd jaar geleden als vereniging, toen bou-
wend voor en verhurend aan voornamelijk 
spoorwegpersoneel. Deze woningcorporatie 
heeft nu in totaal 2.138 woningen in Nijme-
gen-Oost, Nijmegen-Noord, Neerbosch-Oost, 
Dukenburg en Lindenholt. 
Het is Peters taak om samen met bewoners 
en partners te zorgen voor een goed woon- en 
leefklimaat, schoon en veilig, om overlast te 
voorkomen en verwaarlozing tegen te gaan, 
idem van de tuin. Hierbij werkt Peter samen 
met Nijmeegse zorg- en welzijnspartners aan 
een fijne wijk om in te wonen. Indien er zorg 

Peter Korbmacher van De Gemeenschap

is bij de huurders denkt De Gemeenschap mee. 
Waar nodig stemt Peter af met de collega-
woningcorporaties Talis, Standvast Wonen, 
Woongenoot en Portaal. 

In gesprek
Soms tref je om uiteenlopende oorzaken zwaar 
verwaarloosde situaties aan in en rond het huis. 
In gesprek met de bewoner wil hij te weten ko-
men wat de oorzaak daarvan is. Soms liggen 
er psychische en/of fysieke oorzaken aan ten 
grondslag. Dan gaat hij samen met de betref-
fende bewoner zoeken naar hulpverlening. 
Waar nodig neemt hij contact op met de Stip 
en/of het Sociaal Wijkteam. Vereenzaamde 
bewoners hebben tevens zijn zorg. Niet alleen 
ouderen, ook jongeren kunnen dat zijn. Met 
het Sociaal Wijkteam, bestaande uit zorg- en 
welzijnsorganisaties, wordt dan naar de oor-
zaak en oplossingen gezocht. De aangeboden 
ondersteuning komt altijd voort uit een hulp-
vraag van een bewoner, nooit onder dwang. 
Een goede inschatting van de situatie is daarbij 
nodig. Burenhulp kan in veel situaties al een 
passende uitkomst bieden. Schroom dus niet 
het te vragen. 
Bij huurachterstand wordt eveneens zoveel 
mogelijk naar oplossingen gezocht. Het is be-
langrijk om hierover in een zo vroeg mogelijk 
stadium contact op te nemen met De Gemeen-
schap. De corporatie werkt er hard aan om 
huurachterstanden vroeg te signaleren en in 
contact te komen met de huurder. Peter: ‘Hier-
mee willen we voorkomen dat de huurachter-
stand hoog oploopt en proberen we dreigende 

huisuitzetting te voorkomen. Ook treffen we in 
een huishouden wel eens een wietplantage aan. 
Dit is niet toegestaan en kan leiden tot het be-
eindigen van het huurcontract. Bij technische 
klachten en problemen komen de medewer-
kers van aannememingsbedrijf Van Schaik bij 
de mensen thuis voor reparaties. De komende 
jaren werken we hard aan de verduurzaming 
van onze woningen. In Tolhuis zijn twee full-
electric woningen gerealiseerd. Het is een 
proef waarbij we het succes van deze bijzon-

‘Ik wil graag meewerken aan een fijne wijk voor alle bewoners’
dere woningen volgen en onderzoeken. Er is in 
Nijmegen-Oost een grote behoefte aan levens-
loopgeschikte woningen. Dit betekent dat je er 
lange tijd kunt wonen, ook als je bijvoorbeeld 
afhankelijk bent van een rollator. Dit jaar zijn 
de eerste vier levensloopgeschikte woningen 
gereed voor verhuur.’ 

Tuinproject
Peter is ook betrokken bij het tuinproject in 
ontwikkeling, waarbij je als tuinliefhebber 
een andere bewoner kunt helpen die daar om 
verschillende redenen niet aan toekomt (kijk 
op nijmegendeelstad.nl/tuinen-delen). Buurt 
verbinden, contact met elkaar in de wijk en 
matchen is het motto. Peter vraagt begrip voor 
elkaars culturen en verdraagzaamheid tussen 
autochtone en allochtone bewoners. Een ieder 
heeft recht op wonen. Elementaire gedragsre-
gels gelden voor iedereen. Bij overlast is het 
belangrijk om er met elkaar over te praten en 
het samen op te lossen, zonder het gelijk ho-
gerop te zoeken. Peter: ‘Als wijkbeheerder en 
kenner van de wijk uit eigen waarneming wil 
ik graag meewerken aan een fijne wijk voor 
alle bewoners. In Tolhuis kom ik regelmatig 
naar de vergaderingen van het Wijkplatform 
Tolhuis-Teersdijk. Over het algemeen is dit 
een fijne wijk. Samen met de bewoners draag 
ik hieraan graag een steentje bij.’ 

Meer info over De Gemeenschap is te vinden 
op www.wbsg.nl.

Tekst en foto’s: Theo Vermeer
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Tijdens de Meijhorst-platformvergadering 
in het Wijkcentrum Dukenburg in januari 
gaven de straatcoaches Anouar Bellari en 
Soufian Achmakh een zeer goed verzorgde 
presentatie over hun werkzaamheden. De 
avond kende een grote opkomst van bewo-
ners, maar het hadden er heel veel meer mo-
gen zijn.

Alleen al om te weten te komen wat het werk 
van Soufian en Anouar en hun collega’s in-
houdt en wat de impact is van de totale aanpak 
van het kernteam om jongeren nieuwe toe-
komstkansen te bieden.

Voordeur
Tot in detail vertelden de beide straatcoaches 
hoe zij jongeren benaderen en hoe zij hen ver-
der begeleiden naar hulpverlenende instanties, 
waarmee de straatcoaches nauw samenwer-
ken. Natuurlijk moet men daarbij ook de ou-
ders/verzorgers van de jongeren niet vergeten, 
want meer dan eens blijken problemen met 
overlastgevende jeugd achter de voordeur te 

Leefbaar Dukenburg
(zijn) ontstaan. De methodiek van de straat-
coaches heeft zijn vruchten intussen afgewor-
pen, maar achterover leunen is er zeker niet 
bij. De straatcoaches zijn broodnodig. 

Veiligheid
Kort samengevat is hun werkwijze: sociaal 
waar het kan, stevig waar het moet. De negen 
straatcoaches van de gemeente Nijmegen spre-
ken de taal van de straat en weten waardoor 
sommige jongeren tot overlastgevers bestem-
peld kunnen worden. 
Ook beschikken de straatcoaches over uit-
stekende communicatieve vaardigheden en 
sinds het ontstaan van het beroep straatcoach 
in 2010 is er een dot aan ervaring opgedaan. 
Alle geïnvesteerde energie van elke betrok-
kene is uiteraard ook gericht op de veiligheid 
op straat, het voorkomen van diefstal of ver-
nielingen (winkeliers) en de leefbaarheid van 
wijkbewoners.

Presentatie
De bovengeschetste presentatie is eerder door 
de straatcoaches gegeven op middelbare scho-
len en het ROC. In de planning staan verder 
bijeenkomsten in de wijkcentra van de drie 
wijken waarin Anouar en Soufian werkzaam 
zijn. Maar ook de bewoners van de Meiberg 
staan op de rol als publiek bij de presentatie.

De straatcoach is 
geen politieagent!

Nieuwe naam
In andere Nederlandse steden kwam het 
fenomeen straatcoach ook van de grond. 
Helaas kwamen ‘collega’s’ soms in een 
negatieve nieuwsspiraal terecht, waar-
over Anouar en Soufian losjes opmerk-
ten: ‘Misschien moeten we ons werk 
een andere naam geven.’ Is er een lezer 
die daar een prima suggestie voor heeft, 
neem contact op!

Anouar en Soufian
Anouar: ‘Ik ben geboren op 9 maart 1988 in 
Maastricht. Ik woon vanaf mijn derde in Nij-
megen en ik woon hier nog altijd. Ik heb hier 
op school gezeten en in 2013 mijn opleiding 
Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening 
afgerond. Hierna ben ik bij de straatcoaches 
ingestroomd om te werken als contactpersoon 
voor de wijk Meijhorst.’
Soufian: ‘Ik ben geboren - op 9 december 1983- 
en getogen in Nijmegen. Ik heb ook altijd in 
Nijmegen gewoond. Ik ben als straatcoach be-
gonnen doordat ik veel vrijwilligerswerk deed 
als talent uit de wijk. Ik vormde vaak de ver-
binding tussen jongeren en jongerenwerkers in 
de wijk Heseveld en ben zo op de radar geko-
men van de straatcoaches. Tegenwoordig ben 
ik contactpersoon van de wijk Hatert.’

Tekst: Hette Morriën
Foto: Peter Saras

Soufian Achmakh (links) en Anouar Bellari



de Dukenburger - maart 2016 21

Stip-Dukenburg is te vinden in het wijkcen-
trum in Meijhorst. Wie het voorbije jaar 
door één van de drie portaaldeuren de en-
tree binnenkwam, zag links en rechts men-
sen zitten praten, schrijven of computeren. 

Dit gezelschap werd gevormd door Stipperso-
neel met hun cliënten. Stipmedewerkers zijn 
zowel beroepskrachten als vrijwilligers. On-
langs vond er een kleine succesvolle verhui-
zing plaats. De kantoorruimte van Stip zit op 
de plek links van de bar-balie.

Open tijdens vakanties
Tijdens een gesprek in de eerste week van de 
voorbije kerstvakantie met Martine Geelen en 
de bekende vrijwilliger Abdel kwam de meest 
ideale werkplek ter sprake, naast nog veel meer 
over Stip. Allereerst mag Stip-Dukenburg zich 
een vestiging noemen waar veel diensten on-
der hetzelfde dak te vinden zijn. Van alle ste-
delijke Stips zijn de dependance Dukenburg en 
Stip-Titus Brandsma de vestigingen die tijdens 
de zomer- en kerstvakanties open blijven. In 
feite loopt dit in de pas met de opening van de 
wijkcentra. Het mooie van open-zijn-tijdens-

vakanties is dat er een uitwisseling kan plaats-
vinden van medewerkers en vrijwilligers uit 
bijvoorbeeld Nijmegen-Oost of -Centrum. ‘Je 
kunt immers van elkaar leren’, aldus Martine.

Stip is er voor ons
Formeel werken meerdere organisaties met 
Stip samen. De over de stad verdeelde Stips 
hebben in hoofdlijnen dezelfde opzet: het is 
een wijkgerichte basisdienstverlening voor 
bewoners met vragen over wonen, inkomen 
of cursussen en taallessen, maar ook voor 
VVV-vragen over wat waar te doen is in de 
wijk, of een belangstellende voor het nieuwste 
busboekje. In alle gevallen probeert Stip een 
antwoord te geven op alle vragen of mensen 
te verwijzen naar verdere hulpverlening. Ver-
schillen bij de Stipvestigingen zijn er natuur-
lijk ook. Neem Lindenholt, daar komen men-
sen met heel andere ‘wensen’ naar Stip dan in 
ons stadsdeel. Door te luisteren en met oplos-
singen te komen ervaren de bewoners van de 
wijk het gevoel van: ‘Stip is er voor ons.’ Dit 
is ook wat het dertienkoppige Stipteam in Du-
kenburg wil bereiken als een orgaan voor in-
formatie en advies, ontmoeten en verbinden. 

Dit heeft echter tijd nodig. Overigens kunnen 
bewoners met ideeën over de wijk of voor het 
bieden danwel vragen van hulp prima bij de 
Stipmedewerkers terecht. Openingstijden: 
elke ochtend van 9.30 tot 12.00 uur. E-mail: 
dukenburg@stipnijmegen.nl.

Digi
Een Stipwebsite bestaat uiteraard ook: www.
stipnijmegen.nl. Deze site geeft beknopt en 
helder informatie over de werkwijze van de 
Stips. Om een voorbeeld te noemen: de be-
lastingaangifte moet voortaan digitaal gedaan 
worden. Veel, vaak oudere mensen hébben 
niet eens een computer. Anderen weten niet 
hoe ze dit moeten aanpakken omdat ze geen 
familie, kennissen of buren hebben die kun-
nen bijspringen. Dan is er de Stipvestiging die 
de helpende hand biedt. Niet met het vermel-
den van vertrouwelijke of inkomensgegevens, 
maar wel met het gebruik van bijvoorbeeld Di-
gi-D. Sowieso biedt Stip hulp bij het invullen 
van allerlei formulieren of ingewikkelde vra-
genlijsten. Moeilijkheden met verzekeringen 
of diensten vormen hulpvragen die dikwijls 
binnenkomen. Overigens kan men Stip bellen 
(088 0011 300) of mailen, als men niet naar de 
vestiging kan of wil komen. De werkwijze is 
er niet anders om.

Niet-ideaal
Begonnen in 2013 in het resterende deel van 
de boerderij in Meijhorst bij het wijkcentrum, 

moest men achterom lopen om bij Stip bin-
nen te komen, de ‘voordeur’ was onopvallend, 
maar de drempel laag. Niet in het minst omdat 
iedereen hartelijk werd onthaald op een kop-
je koffie/thee met meer dan eens een koekje 
en een praatje erbij. Onder anderen Abdel en 
Frans fungeerden tijdens de openingsuren als 
gastheer. Het aanhoren en afhandelen van vra-
gen werden precies zo verwerkt als nu, daar-
in is geen verschil gekomen. Wel hebben de 
vaste medewerkers en vrijwilligers intussen 
een schat aan kennis door scholing en ervaring 
opgedaan. 

Tekst: Hette Morriën
Foto: Peter Saras

Iets meer Abdel en Martine

Toen Abdel hoorde dat Stip-Dukenburg 
vrijwilligers zocht, meldde hij zich aan 
en is nooit meer weggegaan. Hij vindt 
het werk ontzettend prettig om te doen, 
mensen helpen! Martine: ‘Abdel is er al-
tijd.’ Abdel: ‘Ik kan niet zonder het Stip, 
het is een soort verslaving.’
Ook Martine geniet van de dynamiek 
van haar functie door het organisatori-
sche karakter in combinatie met vrijwil-
ligers en bewoners. Het is fijn een klein 
verschil te kunnen maken voor mensen. 

Een eerder interview met Martine over 
het project Eigen Kracht stond in de Du-
kenburger van september 2013.

Een ideeënbus of een wijkagenda ergens in het wijkcentrum 
kunnen inspirerend werken op de bezoekers

Martine en AbdelWAT DOET STIP?
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De allerlaatste veerpont
VERGETEN VERLEDEN

Gemeente bestelt pont één jaar voor ingebruikname Waalbrug

Vergadering van den Raad der 
Gemeente Nijmegen

Op Woensdag 22 Mei 1935, des nam. om 2 uur.

Aanschaffing nieuwe veerpont.

13. Aan de orde is het reeds eerder vermelde 
voorstel van B. en W. tot aanschaffing van een 
nieuwe veerpont. De kosten hiervan zullen f 35000 
bedragen, doch wanneer de werf Vahali deze pont 
bouwt, dan is de werf bereid er f 9000 voor terug 
te geven als het veer te zijner tijd wordt opgeheven.

De heer VAN WESTREENEN (c.h.) wijst er op, 

dat de vaste oeververbinding volgend jaar gereed 
komt. Spr. meent dan ook, dat de aanschaffing van 
een pont niet noodig is. Ook wanneer meer ponten 
in de vaart zijn, kunnen aanvaringen voorkomen. 
Spr. hoopt, dat de werf rekening zal houden met de 
moeilijkheden van de gemeente. Spr. wijst er voorts 
op, dat wanneer de nieuwe pont er is de zomerdruk-
te reeds voorbij is.

De heer BOUMAN (r.k.v.p.) gaat volkomen ac-
coord met het betoog van den heer van Westreenen. 
De nieuwe pont zal er pas tegen het eind van het 
seizoen, in Augustus, zijn. Spr. acht een dergelijke 
uitgave voor zoo korten tijd onverantwoord. Laten 
de menschen maar wat langer wachten. Beter dat 
het publiek zich wat geduld getroost, dan dat de ge-
meente Nijmegen weer betalen moet.

De heer W. JANSEN (r.k.) is het met den heer 
Bouman eens. B. en W. hebben zich aanvankelijk 
tegen de gestie van Ged. Staten verzet. Zij zullen 
zich daarbij wel hebben laten leiden door de inzich-
ten van deskundigen. Spr. deelt de motieven, die B. 
en W. tot een gewijzigd standpunt hebben geleid, 
niet. Wanneer de pont klaar is, is de zomer voorbij. 
De hulppijlers zullen er vóór de ijsgang dreigt uit, 
dus is het zeker niet verantwoord, een bedrag van 
ƒ 26.000 uit te geven.

De heer v. d. WAGT (r.k.) zegt, dat als er steeds 
meer sleepbooten in de rivier gebracht worden, er 
ook niet zoo dikwijls meer kan worden overgezet. 
Spr. zou niet zoo tegen het voorstel zijn geweest 
als B. en W. er een maand of 3 eerder mee geko-
men waren. Spr. gelooft niet, dat de sleepboten en 
de hulppijlers een onhoudbaren toestand geschapen 
hebben, maar het drukkere verkeer na de openstel-
ling van de brug te Arnhem.

De heer VAN WESTERVELT SANDBERG 
(c.h.) vraagt waarom niet prijsopgave bij andere 
werven is gevraagd.

De heer VERHEIJ (r.k.) zegt, dat het voor de ge-
meente zaak is, met het oog op de reeds gereed ge-
komen brug te Arnhem, te zorgen, dat de oeverver-
binding zoo goed mogelijk functioneert. Spr. geeft 
in overweging op marktdagen voor marktbezoekers 
uit de Betuwe goedkope retourbiljetten beschikbaar 
te stellen.

De heer BEUKEMA (s.d.) acht het eveneens ge-
wenscht over te gaan tot aanschaffing van de vierde 
pont. Jammer is het echter, dat het voorstel niet eer-
der is ingediend. Nu zullen veel vacantie-gangers 
er nog niet van kunnen profiteeren. Wat de veerta-
rieven betreft, acht spr. het beter alle tarieven op 
marktdagen te verlagen.

De heer Mr. SMEETS (r.k.) betoogt dat wij moe-
ten vechten tegen een zekere animositeit in den lan-
de tegen Nijmegen wat verkeersmiddelen betreft. 
Om deze reden zal spr. voor het voorstel stemmen 
en zal hij de f 35000 beschouwen als reclame. Wij 
moeten het verwijt ontgaan, dat Nijmegen alleen 
maar winsten plukt van het veer en niets daar te-
genover stelt.

Weth. CORDUWENER (s.d.) had wel tegenstand 
tegen het voorstel verwacht. Spr. wijst erop dat voor 
B. en W. niet de hulppijlers en niet het snellere ver-
keer uit Arnhem de hoofdmotieven waren voor hun 
voorstel. Voornamelijk vonden B. en W. aanleiding 
tot hun voorstel in de maatregelen van den Rijks-
waterstaat. De sleepen mogen elkaar voor de stad 
n.l. niet passeeren; waardoor als het ware nagenoeg 
aaneengesloten scheepvaart ontstaat. Bovendien 
wordt er, nu er extra-sleepboten zijn, veel sneller 
gevaren op de rivier.

De kans op botsing met de pont is veel grooter 
geworden. En dan vergete men niet, dat de motoren 
in de bestaande ponten al jaren in dienst zijn en eer 
averij kunnen krijgen dan nieuwe. Er is nu al een 
aanvaring geweest met een van de kleinere ponten 
die buiten dienst gesteld moest worden. Was de Zel-
denrust aangevaren, dan had men pas goed met de 
handen in ’t haar gezeten.

B. en W. hebben ook nog een aanbieding ge-
kregen voor het overnemen van een radarboot, die 
vroeger van Vlissingen naar Breskens voer. De boot 
ligt echter te hoog, zoodat men weer een nieuwe 
aanlegbrug zou moeten hebben. Men heeft alleen 
bij de werf Vahali prijsopgaaf gevraagd, omdat men 
wist, dan spoedig een pont te hebben, daar immers 
Vahali ook de vorige pont gebouwd heeft en de werf 

Op 16 juni 1936 opende koningin Wilhelmi-
na de Waalbrug, na een bouwperiode van 
een kleine vijf jaar. Eén jaar voor de ope-
ning besloot de gemeenteraad een vierde 
veerpont aan te schaffen. Volgens B en W 
was dit geen geldsmijterij, maar noodzaak.

De gemeenteraad besprak het voorstel op 22 
mei 1935. De Provinciale Geldersche en Nij-
meegsche Courant deed hiervan uitvoerig ver-
slag. Een deel van de argumenten zal de huidi-
ge lezer niet herkennen, bijvoorbeeld ijsgang 
en steeds meer sleepboten op de Waal. Andere 
argumenten zijn nog steeds actueel: het steeds 
drukkere verkeer voorop. Hier volgt het com-
plete verslag uit de krant.

De nieuwe veerpont ‘Zeldenrust’ op de Waal. Op de achtergrond de spoorbrug, augustus 1935.
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File auto’s wachtende op de veerpont. Op de achtergrond de nog niet openge-
stelde verkeersbrug, 1936. 

Gezicht op de stad vanuit het noorden, op de voorgrond de aanlegsteiger naar 
de veerpont, 18 mei 1936.

Laatste tocht van de veerpont, 15 juni 1936.
23

er nog op is ingesteld. Binnen elf maanden wordt de 
pont geleverd; er zijn boetebepalingen getroffen om 
te waarborgen, dat deze termijn niet overschreden 
wordt. Men kan rekenen, dat de pont nog wel een 
18 maanden in de vaart zal zijn. Spr. acht de uitgaaf 
volkomen gewettigd. Men moet een vermogensbe-
standdeel als het veer volkomen in zijn gewicht la-
ten en daarom niet de kans loopen op stagnatie door 
te weinig materiaal. 

Wat de populariteit van het veer betreft, of men 
iets op marktdagen moet doen of op andere dagen 
om het vreemdelingenverkeer te bevorderen, dat 
is een zaak die overwogen kan worden. Maar spr. 
betwijfelt, of het wel het gewenschte resultaat zal 
hebben. De trek naar het buitenland is heel groot en 
spr. kan de aankondiging niet bewonderen.

De heer Mr. SMEETS (r.k.) vraagt of in den ter-
mijn van elf weken ook de motorlevering is begre-
pen.

Wethouder CORDUWENER (s.d.): ,,Ja”.
De heer Mr. SMEETS (r.k.) dringt er op aan dat 

aan de levering van de motoren streng de hand 
wordt gehouden en de boetebepaling verhoogd. Wat 
de bevordering van de trek naar Nijmegen betreft, 
zou men moeten noemen, naar het woord van Johan 
de Witt: ,,Door overmacht gedwongen!”

De heer BOUMAN (r.k.v.p.) zegt, dat de vierde 
pont alleen noodig is voor reserve. Het is maar een 
quaestie van een paar maanden. Daarom is spr. te-
gen een uitgaaf van ƒ 35.000.

De heer VAN DALEN (a.r.) zegt, dat het stand-
punt van B. en W. was, dat het materiaal voldoende 
was. Nu zijn B. en W. van standpunt veranderd, 
gezien de situatie, geschapen door de hulppijlers. 
Maar deze hulppijlers zullen op 1 December uit de 
rivier genomen moeten worden, vanwege mogelij-
ken ijsgang. Men zou dus een nieuwe pont moe-
ten kopen voor een tijdvak van half Augustus tot 
1 December. Mocht er nu eens stagnatie ontstaan, 
doordat een pont tengevolge van een aanvaring uit 
de vaart moet, dan zal niemand B. en W. daarvan 
een verwijt kunnen maken, want dan is het force 
majeur.

De heer W. JANSEN (r.k.) blijft bij zijn afwij-
zend standpunt. Spr. is niet van oordeel, dat het ge-
vaar grooter geworden is.

De heer VAN WESTREENEN (c.h.) blijft afwij-

zend staan tegenover het voorstel. Het overzetten 
gaat best tegenwoordig, veel beter dan een paar jaar 
geleden.

De heer TEN DAM HAM (v.b.) acht het een 
moeilijke beslissing. Spr. wijst er op, dat de heel 
groote vrachtauto’s niet anders dan met de groote 
pont kunnen worden overgezet. Zou deze aange-
varen worden, dan zouden deze geweigerd moeten 
worden. Daarom is spr. voor aanschaffing. Voorts 
vraagt spr. wanneer de brug gereed zal zijn.

Weth. CORDUWENER (s.d.) kan geen nieuwe 
argumenten aanvoeren voor aanneming van het 
voorstel van B. en W. De hulppijlers maken het 
noodig, dat er extra sleepbooten varen en deze 
drukke scheepvaart maakt het gevaar voor aan-
varing niet denkbeeldig. Nu zegt men wel, dat de 
hulppijlers in December de rivier uit zullen moeten, 
maar zullen zij dan inderdaad verdwenen zijn? De 
hulpbrug b.v. zou al een maand geleden geplaatst 
moeten zijn: het is nu nog niet gebeurd. Het is dus 
zeer goed mogelijk, dat ook het opruimen van de 
hulppijlers later gebeurt dan men denkt.

(De zitting duurt voort).

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Cou-
rant van donderdag 23 mei 1935: 

Tien maanden 
De nieuwe veerpont Zeldenrust kwam in 
augustus 1935 in de vaart. Op 15 juni 1936 
was de laatste overtocht. Daarna werd de boot 
ingezet voor pleziertochtjes.

Samenstelling: René van Berlo
Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen

(VERVOLG EN SLOT)
Voortgezet wordt de behandeling van het voor-

stel van B. en W. tot aanschaffing van een nieuwe 
veerpont.

De VOORZITTER is van mening, dat er te veel 
om het voorstel is heengepraat. Het gaat er om, dat 
B. en W. geen enkel risico meer willen loopen. Er 
is een aanvaring geweest en dat heeft tot gevolg ge-
had, dat spr. reeds bij den wethouder heeft aange-
drongen op meer reservemateriaal. Spr. wijst op de 
drukke scheepvaart en de sterk wisselende water-
standen. B. en W. hebben dus zuiver het standpunt 
ingenomen, dat geen risico mag worden genomen. 
Een ,,por in de lendenen” hebben B. en W. niet ge-
had. B. en W. meenen met dit voorstel ten volle ver-
antwoord te zijn.
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Vasten
Toen ik op maandag 8 februari in de trein 
wilde stappen op station Dukenburg zag ik 
op het perron een fraai uitgedost stel staan 
en bedacht ik me: o ja, het is carnaval! In een 
stadsdeel als Dukenburg merk je niet zoveel 
van carnaval. Ja, hier en daar op een school 
en een sporadische vlag van Knotsenburg. De 
echte vierders zoeken hun heil elders in de 
stad of dieper Brabant of Limburg in.
Woensdag 10 februari moest ik even in de 
Ontmoetingskerk zijn en daar liep ik Theo van 
Grunsven, de oude pastoor van de kerk, tegen 
het lijf. Hij had een mooi askruisje op zijn voor-
hoofd en weer werd ik aan iets herinnerd: o ja, 
het is Aswoensdag! 
Ja, dat heb je met iemand zoals ik: een protes-
tant uit het hoge noorden. En toch was zowel 
de reminder op het perron als die voor de 
kerk voor mij van belang, want wat ik wel altijd 
doe is in de veertig dagen tussen carnaval en 
Pasen mij iets ontzeggen: vasten wordt dat 
ook wel genoemd.
Veertig dagen (de zondagen tellen niet mee!) 
heb ik dit jaar besloten geen alcohol te drinken 
en ik kan zeggen dat er dan ongemerkt heel 
wat momenten zijn dat je even denkt: o nee, 
geen glaasje wijn, geen biertje.
Iedere grote wereldgodsdienst heeft wel een 
of meerdere periodes van vasten. Bekend is in 
de Islam de ramadan, maar ook in de meeste 
andere religies is het een bekend fenomeen. In 
de christelijke wereld in het westen is dat vas-
ten wat in onbruik geraakt, maar is de laatste 
tijd bezig met een comeback. Niet een totaal 
vasten als in de Islam, maar wel veertig dagen 
stoppen met iets. Niet om jezelf te plagen, 
maar om op die manier bewust stil te staan 
bij je leven. Even stilstaan af en toe kan geen 
kwaad, even nadenken waar je eigenlijk mee 
bezig bent. Om om je heen te kunnen kijken 
moet je nu eenmaal even stil gaan staan, dat is 
de betekenis van vasten. Daar hoef je niet diep 
gelovig voor te zijn, net zo min als om feest 
te vieren met carnaval, ook van origine een 
kerkelijk feest. Toch zal dat biertje met Pasen 
wel weer lekker smaken, denk ik!

Johan Dorst, predikant Ontmoetingskerk
(Foto: Bart Noordijk)

Sinds juni 2015 houdt Chantal van Hul-
zen iedere dinsdagmiddag spreekuur in het 
Wijkcentrum Dukenburg. Zij is jurist, so-
ciaal raadsvrouw in hart en nieren. Haar 
motto is: ‘Ik houd niet van half werk. Kwa-
liteit en volledigheid zijn heel belangrijk.’

Ik vraag mezelf af welke bijdrage een sociaal 
raadsvrouw bewoners uit Nijmegen kan leve-
ren. Ik heb daarvoor Chantal geïnterviewd. In 
dit artikel kun je lezen wat ik zoal te weten ben 
gekomen tijdens ons gesprek.

Sociaal raadsvrouw voor wie?
Het is een drukke baan, sociaal raadsvrouw 
zijn. Chantal doet haar werk met plezier en 
krijgt er veel voldoening en energie van, on-
danks de telefoontjes en mailtjes van collega’s 
op haar vrije dagen. Dat het zo druk is, valt 
goed te verklaren. Er zijn veel mensen die door 
de complexiteit van regels en wetten de weg 
kwijt raken. In onze stad werken vier sociale 
raadslieden nauw met elkaar samen. Mensen 
met een laag inkomen kunnen bij hen terecht 
met vragen over bijvoorbeeld de bijstand, be-
lastingen, toeslagen, werkloosheidsuitkerin-

Sociaal raadsvrouw Chantal van Hulzen
gen, arbeidsovereenkomsten en ontslag, ou-
derlijk gezag en erkenning, AOW en pensioe-
nen, huurrecht en huurtoeslag, echtscheiding 
en alimentatie.

Chantal ondersteunt Stip en het Sociaal Wijk-
team. Wanneer beroepskrachten van Stip en 
Sociaal Wijkteam onvoldoende kennis hebben 
over een complexe zaak of als er een juridi-
sche vraag is, kan zij advies geven. Bewoners 
met eenvoudige vragen kunnen direct een ant-
woord krijgen van Stipmedewerkers. 

Wat doet een sociaal raadsvrouw wel of juist 
niet?
Chantal bemiddelt bij belastingdienst, UWV, 
deurwaarders. Ze probeert recht te zetten waar 
dingen niet goed zijn gegaan, als het even kan 
zonder formele procedures. Veel wordt opge-
lost door het schrijven van een brief, een tele-
foontje of het sturen van mail. 

‘Wat wij niet doen, is formulieren invullen.’, 
zegt Chantal. ‘Ook een bezwaarschrift schrij-
ven naar instanties doen we liever niet. We 
lossen dit liever anders op. We bellen bijvoor-
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Geen wereld zonder BN’ers 
Ze zitten aan tafel bij een populair praatpro-
gramma op televisie. Ze praten en lachen met 
andere tafelgasten mee en drinken hun gla-
zen leeg. Maar de reden waarom zij uitgeno-
digd zijn, is een door de goede-doelen-organi-
saties gesubsidieerde reis naar verre oorden 
waar kinderarbeid is of vluchtelingen aan-
spoelen. Ze hebben foto’s of filmpjes die dat 
in beeld brengen. Omringd door net geredde 
opvarenden van een gammele boot of een 
dozijn ondervoede kinderen met blote voeten. 
Soms hebben zij iemand meegenomen. Een 
vluchteling in het publiek. De presentator, die 
net als andere gasten zijn best doet om in zijn 
gezicht verdriet en empathie uit te stralen, wil 
er zo snel mogelijk een einde aan maken en 
het onderwerp afsluiten. ‘We gaan naar een 
vrolijk onderwerp dames en heren!’ Hij moet 
ervoor zorgen dat de kijkers niet wegzappen.
Zo staan de BN’ers die een tijdje niet in beeld 
waren weer in de belangstelling. Op de soci-
ale media krijgen zij lovende complimenten 
voor hun optreden. Zo houdt de ellende in de 
wereld het fenomeen BN’er in stand. 
In de sauna van het zwembad waar ik zo nu 
en dan ben, zaten twee oudere mannen op te 
scheppen. De een, bijna 80, over zijn conditie. 
De ander over zijn heldendaden als marinier 
in Nederlands-Indië. Een oudere mevrouw 
veranderde het onderwerp. ‘Ik ben net naar 
de voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente 
Heumen over de opvang van twintig sta-
tushouders geweest. Leuk dat we hier de 
vluchtelingen opvangen.’ Toen werd het stil in 
de sauna. 
Ik had gehoopt dat iedereen zou meedenken 
met deze mevrouw over hoe de vluchtelingen 
te helpen een sociaal netwerk op te bouwen 
om uiteindelijk een baan te vinden. 
Mijn vriend Paul huurt een kantoorgebouw 
waar hij laptops heeft geplaatst en waar 
dagelijks asielzoekers met een achtergrond 
in de IT begeleid worden. Zijn vrouw geeft 
hen Nederlands. Zij denken erover na om zelf 
voor de huisvesting van deze vluchtelingen te 
zorgen. 
Mijn vriend Frits verzamelt laptops voor vluch-
telingen die in Nijmegen hun nieuwe leven 
starten.
Zowel Frits als Paul willen absoluut niet in de 
picture. Ze zijn mijn helden. 

Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)

beeld bij problemen rond gemeentelijke zaken, 
uitkeringen en dergelijke diegene die een be-
slissing heeft genomen. We vragen dan om een 
toelichting. Wanneer ik er dan niet mee eens 
ben, ga ik in gesprek daarover. Soms komt 
daar een nieuwe beslissing uit en hoef je geen 
bezwaar te maken. Wanneer een beslissing wel 
goed is, leg ik dit uit aan de klant en is bezwaar 
niet zinvol.’ Het besparen van bezwaarschrif-
ten scheelt de gemeente veel tijd en geld. En 
voor de klant spanningen die er kunnen optre-
den rondom bezwaar maken.

Welke vragen komen het meest voor?
De meeste vragen in Nijmegen worden gesteld 
over belastingen. Denk aan belastingaangif-
te, toeslagen in orde maken of toeslagen die 
worden verrekend proberen terug te halen en 
betalingsregelingen treffen voor verrekende 
toeslagen. Ook zijn er veel vragen over sociale 
zekerheid en alles wat met sociale voorzienin-
gen te maken heeft. Men vraagt geregeld over 
wonen, schulden en beslaglegging.

Waar gaan jouw handen van jeuken?
Chantal zet graag haar tanden in alles wat met 

belastingen te maken heeft: ‘Er is een hele klu-
wen van papieren en gegevens. Je weet totaal 
niet waar het zit. Dat zijn de leukste dingen, 
het ontrafelen van een warboel van dingen 
die door elkaar lopen. Verder zijn er heel veel 
zaken die we recht kunnen zetten omdat die 
echt fout zijn gegaan, zoals problemen rondom 
uitkeringen of bijzondere bijstand van de ge-
meente. Wanneer ik samen met mijn collega 
opnieuw de zaak bekijk, blijkt dat bepaalde 
gegevens er niet waren of een beleidsregel niet 
goed is geïnterpreteerd. Als dan een besluit 
wordt herzien, vind ik dat heel fijn. Ik krijg 
daar veel voldoening van.’

Hoeveel tijd krijg je als burger?
Wanneer je naar het spreekuur komt, krijg je 
dertig minuten de tijd. Een enkele keer lukt het 
om het probleem in kaart te brengen en ant-
woord te geven op een vraag. Chantal: ‘Vaak 
zoek ik dingen verder uit. Je weet nooit wat je 
binnenkrijgt. Uitzoeken duurt de ene keer een 
half uur en de andere keer veertig uur. Soms 
moet iemand wel vijf keer terugkomen, omdat 
alle dingen één voor één moeten worden aan-
gepakt voordat het in orde is of dat je aan het 
einde zit en niets meer kunt doen.’

Landelijke signaleringscommissie Sociale 
raadslieden, netwerken en bijscholing.
Chantal maakt deel uit van de landelijke sig-
naleringscommissie voor sociaal raadslieden. 
Juristen brengen alles wat opgevallen is tijdens 
hun werk bij elkaar. Ze proberen dingen vanuit 
de politiek aanhangig te maken. Soms gaat dat 
bijvoorbeeld over een wijziging van wetge-
ving, soms gaat het over verkeerde uitvoering 
van regels en wetten. De signaleringscommis-
sie gaat dan in gesprek met de betreffende or-
ganisatie of zoekt voor hun bevindingen lande-
lijke publiciteit.

Netwerken
Verder is netwerken belangrijk: ‘Medewerkers 
van organisaties in onze stad moeten elkaar en 
ons kunnen vinden en weten wat we doen of 
juist niet’, meldt Chantal. In de kinderschoe-
nen staat het idee om beroepskrachten en vrij-
willigers van onder andere Stips in Nijmegen 
bij te scholen. Bijvoorbeeld voor meer kennis 
wanneer er een nieuwe ontwikkeling van wet-
geving is.

Contact
Na ons gesprek weet ik beter wat een sociaal 
raadsvrouw voor een Nijmegenaar kan beteke-
nen. Wanneer u een afspraak wilt maken kunt 
u bellen naar de gemeente Nijmegen: 14 024.

Tekst: Caroline van Uden
Foto: Jacqueline van den Boom



Beeld van Kieta Nuij
Van 13 februari tot en met 26 mei mag 
de Ontmoetingskerk een beeld lenen 
van Kieta Nuij. 

Dit beeld zal ook deel uit gaan maken 
van de eindexpositie rond het jaarthema 
De verwondering voorbij.  Het beeld 
wordt geplaatst in de kerkzaal van de 
Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33. Het 
werk is te bezichtigen op woensdag- en 
vrijdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur en 
na de diensten op zaterdag en zondag. 
Zie voor de tijden van de diensten www.
ontmoetingskerk.net/kerkdiensten. 

Tekst en foto: Ontmoetingskerk
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Dukenburg

Als je door Dukenburg loopt, fietst of 
rijdt valt onmiddellijk al het groen op. 
Er wonen veel mensen maar er staan ook 
heel veel bomen. In parken zoals de Stad-
dijk, de Vogelzang onder Weezenhof of 
de Geologenstrook in Zwanenveld, maar 
ook in de zogenaamde ‘bosjes’ het Doug-
lasbos en het Uilenbos. 

En dan niet te vergeten de bloemrijke ber-
men. In het voorjaar de bloembollen en 
daarna de kruidachtigen van margrieten tot 
de zeldzame zwartblauwe rapunzel en zelfs 
orchideeën.

Dieren
Ook aan vogels is Dukenburg rijk. Verschil-
lende inheemse zoogdieren of hun sporen 
kun je in Dukenburg tegenkomen, zoals de 
das, de egel. De vos loopt door de Staddijk 
en de egel zie je gelukkig niet alleen platge-
reden op de wegen.

Cursussen
Voor al die geïnteresseerde mensen in Groen 
en andere natuurlijke zaken geeft IVN Rijk 
van Nijmegen zogenaamde Groencursus-
sen. Deze cursussen bestaan uit vijf theorie/
praktijkavonden en vijf excursies in de na-
tuur. De theorieavonden worden gegeven 
op een centrale plaats in Nijmegen en de ex-
cursies hebben verschillende startplaatsen.
In de voorjaarscursus kijken we hoe de 
landschappen rondom Nijmegen zijn ont-

staan: het stuwwallenlandschap van de Sint-
Jansberg, het rivierduinenlandschap van de 
Overasseltse en Hatertse Vennen, de nieuwe 
natuur van de Millingerwaard/Stadswaard, 
de uiterwaarden van de Bemmelse Waard 
en de natte schraalgraslanden, met de vele 
orchideeën, van de Bruuk (Groesbeek).
Op de lesavonden behandelen we onder 
meer zangvogels, zoogdieren, weidevo-
gels, amfibieën en reptielen, wilde planten, 
insecten en ook natuurontwikkeling en na-
tuurbeheer. 
Tijdens de excursies wordt de theorie zicht-
baar. We zien waarom sommige planten en 
dieren juist wel in dat gebied voorkomen en 
waarom andere soorten juist niet.

Data
De cursusdata zijn: • Theorieavonden op 
dinsdag 5 en 19 april, 10 en 24 mei en 7 
juni, van 19.45 uur tot 21.45 uur. • Excur-
sies op de zaterdagen 9 en 23 april, 14 en 28 
mei en 11 juni, van 9.30 uur tot 12.30 uur. •
De kosten voor deze cursus van tien bijeen-
komsten zijn 65 euro. Dit is inclusief het 
cursusboek.

Voor meer informatie en aanmelden:
Angela Mundi, per e-mail angelamundi@
dse.nl of 06 40 47 59 54. Meer informatie is 
na te lezen op www.ivn.nl/afdeling/nijme-
gen-rijk-van/cursussen/groencursus. 

Tekst en foto: Bea Peeters-Nillesen

Dukenburg en groen
De Geologenstrook

Welpenvoetbal bij 
csv Oranje Blauw
Voetbalvereniging csv Oranje Blauw 
heeft speciale aandacht voor de aller-
jongsten, de mini-pupillen. Met onder-
steuning van de KNVB en ING gaat de 
club aan de slag met het programma 
Mini-pupillen spelen Welpenvoetbal. 

Jonge kinderen kennis laten maken met 
voetbal en ze laten ervaren hoe leuk 
voetbal is, dat is de gedachte achter het 
programma. Met de speloefeningen en 
specifieke trainingsmaterialen in primai-
re kleuren krijgen de mini-pupillen een 
hartelijk welkom op voetbal. 

Contact
Geïnteresseerden kunnen voor meer in-
formatie over het mini-pupillen aanbod 
bij csv Oranje Blauw contact opnemen 
met Gerhard van Vrijaldenhoven via 
fcoordinator@oranjeblauw.com.

Tekst: Oranje Blauw
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Al zo’n kleine drie jaar duurt het juri-
dische gevecht over de mogelijke komst 
van een sauna middenin een bosgebied 
aan de Berendonck. De plannen liepen 
aanzienlijke vertraging op, omdat rech-
ters vonden dat er onvoldoende rekening 
werd gehouden met de dassen die daar 
wonen. Maar nu hebben de voorstanders 
een overwinning behaald.

Er is door de staatssecretaris van Econo-
mische Zaken een nieuw plan gemaakt om 
de dassen te beschermen. Dat houdt onder 
andere in dat fiets- en wandelpaden op het 
terrein wat worden verlegd. Ook worden er 
nu enkele vruchtdragende bomen en strui-
ken gepland, waarvan deze beschermde 
diersoort zou kunnen gaan eten. De hoogste 
bestuursrechter, de Raad van State, oordeel-
de enkele weken geleden dat er nu wel vol-
doende waarborgen zijn voor het overleven 
van de das. Ondanks het feit dat nog steeds 
tot laat in de avond auto’s, die van en naar 
de sauna rijden, een gevaar opleveren en de 
rust zullen blijven verstoren.

Nu het dassenplan is goedgekeurd is de ge-
meente Wijchen weer aan zet. Er kan op-
nieuw gewerkt worden aan een wijziging 
van het bestemmingsplan, waardoor de 
bouw van de sauna mogelijk wordt. Alex 
de Meijer van de Gelderse Natuur- en Mi-

Wijchen aan zet bij gevecht 
om sauna de Berendonck

Heb je het gevoel dat je soms vast zit, dat 
dingen niet gaan zoals jij zou willen? Wil 
je in beweging komen en het stuur weer 
in handen nemen? Dan is deze groep iets 
voor jou! 

Empowerment heeft te maken met grip 
krijgen op jezelf en op je leven: je krijgt 
vertrouwen in je eigen kunnen, neemt regie 
over je leven, bent in staat om op te komen 
voor jezelf en laat je minder beïnvloeden 
door anderen.
In de groep Spring! ga je samen met andere 
vrouwen uit de wijk aan de slag. Samen de-
len, herkenning bij elkaar, maar vooral ook 
van elkaar leren hoe je weer positief verder 

MIEP, Nijmeegse 
Roadrunnersclub
Is de drempel om alleen te gaan hard-
lopen voor jou te hoog? En wil je lopen 
Met Inspanning En vooral veel Ple-
zier? Dan is de Nijmeegse Roadrun-
nersclub MIEP wellicht iets voor je.

Nijmegen en hardlopen gaan prima sa-
men. Het bosrijke en heuvelachtige ge-
bied aan de grenzen van de stad leent 
zich uitstekend voor deze sport. Wie bij-
voorbeeld een weekendwandeling op de 
Hatertse Vennen maakt, komt veel lopers 
tegen. Daaronder bevinden zich geheid 
leden van de Nijmeegse Roadrunners-
club. Als uitvalsbasis wordt het clubhuis 
van DVE op de Staddijk gebruikt. 

Voor iedereen
De club is er voor iedereen: jong of oud, 
beginner of gevorderde, voor de lol of 
prestatiegericht, je bent van harte wel-
kom. Bij ons staat het recreatieve lopen 
in clubverband voorop. Wil je echter 
voor een bepaalde wedstrijd trainen dan 
is dit ook mogelijk. Onder deskundige 
leiding van een aantal trainers wordt er 
aan de conditie gewerkt. Voor de contri-
butie hoef je het niet te laten, deze be-
draagt voor een heel jaar 25 euro.

Voldoende ervaring
Heb je voldoende loopervaring en kun 
je minimaal een half uur aaneengesloten 
lopen dan ben je van harte welkom bij 
de club. Wil je vooraf een keer de sfeer 
komen proeven, dan ben je zonder ver-
plichtingen van harte welkom.

Weinig ervaring
Heb je weinig loopervaring. Meld je dan 
aan voor de beginnerscursus. Deze start 
begin april. De cursus wordt gedurende 
tien weken op maandag en donderdag 
vanaf 19.00 uur gegeven. Voor 20 euro 
kun je aan de beginnerscursus meedoen. 
Je wordt zodanig begeleid dat je in okto-
ber mee kunt doen aan de Staddijkloop. 

Informatie
Zie voor meer informatie 
www.mieproadrunners.nl of meld je aan 
via mieproadrunners@gmail.com.

Tekst: Jan van Boekholt, secretaris MIEP

lieufederatie, die samen met eigenaren van 
andere sauna’s in de regio het juridische 
gevecht voert tegen de aantasting van het 
groen in de Berendonck, geeft de moed nog 
niet op. Een nieuwe ronde biedt ook nieuwe 
kansen, denkt hij. Daarbij is het opmerke-
lijk dat in de laatste uitspraak van de Raad 
van State staat dat de eigenaar van het ge-
bied, recreatiebedrijf Leisurelands, de sauna 
graag wil omdat het bezoekersaantal van de 
Berendonck terug zou lopen. Want begin dit 
jaar werd juist bekend dat de Berendonck 
steeds beter bezocht wordt. Dat komt door 
nieuwe activiteiten, zoals de waterskibaan 
en de zeer populaire obstacle runs, waarbij 
grote groepen mensen zich sportief een weg 
zoeken door blubber en water en over hin-
dernissen.

Tekst en foto: Toine van Bergen

Empowermentgroep voor vrouwen 
kunt. De groep is geen therapie, maar een 
steun in de rug om verder te komen. Wij da-
gen jou uit: spring erin en spring mee!

De groep start op 10 maart, op donderdag-
ochtend in Lindenholt. Er zijn acht bijeen-
komsten, begeleid door medewerkers van 
Indigo en NIM. Er zijn geen kosten aan 
deelname verbonden.

Graag van te voren aanmelden bij Indigo: 
Dieke de Koning: 06 31 67 31 33,  d.de.
koning@indigogelderland.nl.

Tekst: Dieke de Koning,
preventiewerker Indigo Gelderland
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Tolhuis-Teersdijk

De inloopweek
Het creatief centrum in Tolhuis organi-
seert in de derde week van maart (14 tot 
en met 18) een inloopweek. 

Van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 
16.00 uur, kunt u gratis aanschuiven bij een 
van de hobby’s die dan beoefend worden. 
Houtbewerking is heel gevarieerd, beeld-
houwen met hout, een kast of tafel maken 
maar ook bestaande zwakke voorwerpen 
herstellen is mogelijk. Sinds kort heeft de 
houtafdeling vrijdagmorgens een groep en-
thousiastelingen die een spooremplacement 
bouwt. 
Bij edelsmeden, waar al uw creativiteit in 
gelegd kan worden, zijn dit jaar plaatsen 
vrij. Wij kopen de materialen centraal in. 
Een eigen kistje met daarin kleine gereed-
schappen als vijltjes en schuurpapier is vol-
doende. Zowel op de dag als in de avond 
te volgen. Ook bij glas-in-lood zijn plaatsen 

vrij op de dag en avond. Materialen zijn in het 
centrum tegen inkoopprijs te verkrijgen. Bij de 
hobby glasfusing worden sieraden en schalen 
van glas gemaakt. Alle kleuren stukjes glas 
volgens eigen ontwerp worden in de oven aan 
elkaar gesmolten. De benodigde foefjes leer je 
van de begeleiding. Glas hiervoor is enkel in 
het centrum tegen redelijke prijzen te koop. 
Bij boetseren hebben we de mogelijkheden het 
aardewerk te bakken en uw baksels keramisch 
te veredelen. 
Speksteen bewerken in een groep geeft ook 
nog gezelligheid. Met hakken, raspen en vijlen 
ontstaat uw droombeeld, gemaakt uit materiaal 
voor tien euro per kilo bij de vakhandel.
Bij mozaïeken zorgt u zelf voor de steentjes, 
gemaakt door oude tegeltjes, servies en derge-
lijke klein te slaan. Eindstukken zijn schalen, 
borden en dienbladen. Een klein kistje met 
vakjes is handig om de stukjes steen naar kleur 
te bewaren
Echt heel iets anders van plan? Kijk eens bij 
het werken met kledingstoffen. Er zijn op ver-
schillende dagen naaigroepen, er wordt textiele 

We bezochten de groepen van De Duken-
donck in hun klaslokalen, het gymlokaal 
van de kleuters en het mooie sportieve en 
gezonde schoolplein. In de aula werd ver-
teld over de verschillende instellingen, 
betrokken bij deze brede school. 

Asu en Isis, leerlingen uit groep 7/8, zorg-
den voor onze rondleiding met informa-

50 jaar Dukenburg waarvan 29 jaar Creatief Centrum Nijmegen-Zuid
werkvormen gegeven, en bestaande kleding 
gepimpt en naar eigen idee omgevormd. Er 
wordt patchwork beoefend, waarvoor uiter-
aard alle nodige naaimachines in huis zijn. 
Ook bestaat de mogelijkheid het vilten te 
leren. Dit wordt door verschillende groe-
pen beoefend. Van wol ontstaat door allerlei 
bewerkingen vilt, waarvan kunstige en ge-
bruiksvoorwerpen gemaakt worden, zoals 
hoeden, etuis of een tas. Tekenen en schil-
deren wordt uitgebreid beoefend, portret, 
abstract, landschap, potlood of krijt. 
Boekbinden als u graag met papier werkt of 
jaargangen tijdschriften in wilt binden.
Het centrum heeft veel meer keus dan u 
denkt. Aarzel niet, loop een dag binnen en 
proef ervan. Dit kost en verplicht u tot niets. 
Als deelnemer zijn de kosten 72 euro per 
jaar. Minima betalen 48 euro. 
Wilt u nog verdere informatie? 
www.creatiefcentrumnijmegen-zuid.nl of 
bel (024) 345 21 13.

Tekst: Creatief Centrum Nijmegen-Zuid

Open dag De Dukendonck
tie over de uiteenlopende activiteiten van de 
leerlingen: van gewoon het lesprogramma 
volgen tot een kennisquiz over Jeroen Bosch, 
meezingen met leraar Elo met gitaar, tekenen, 
kleuren, spelletjes, puzzelen en wat dies meer 
zijvoor de jongste groepen. 

In de gang hingen foto’s, waarop te zien was 
hoe het schoolplein was en hoe het er nu uit-

ziet. Belangstellenden kregen zo een aardi-
ge indruk over waar de kinderen mee bezig 
zijn. 

Het middagprogramma op het activiteiten-
plein bood leuke nostalgische bezigheden 
van toen, Dukenburg 50 jaar erend. Bord-
spelletjes van vroeger, Oud-Hollands knut-
selen, met oma breien en haken, met kroon-
tjespennen schrijven en poëzie-prenten, 
houten amuletten versieren voor het amulet-
tenspel 50 jaar Dukenburg (met) Hout van 
Dukenburg (kijk op www.50jaardukenburg.
nl). Samen jubileumhapjes maken en ge-
nieten van Oud-Hollandse hapjes en lek-
kernijen uit andere culturen. Tijdcapsules 
vervaardigen, computerspelletjes doen uit 
de jaren 80, deelnemen aan de wijkquiz 
Dukenburg en de film Grease uit 1978 zien. 
Ook te bekijken was een fototentoonstelling 
van onder meer Tolhuis/Meijhorst en vroe-
gere schoolactiviteiten. In de sporthal en de 
pannakooi werd volop gesport en genoten 
van verschillende spellen. Er was heel wat 
te beleven daar. dankzij met name de werk-
groep die deze geslaagde open dag organi-
seerde. 

Tekst: Theo Vermeer
Foto: Jacqueline van den Boom



Vooraankondiging 
bewonersavond 
‘Groen verbindt’
De gemeente Nijmegen wil de komen-
de jaren meer verbindingen aanbren-
gen tussen de groene omgeving van 
Nijmegen, de parken en het stedelijk 
groen in de stad. 

Hiervoor is de campagne Groen verbindt 
opgezet: ‘groen van en door de stad’. 
Groen verbindt is een meerjarig proces 
met het doel inwoners, ondernemers, 
instellingen en organisaties te ondersteu-
nen in hun groene initiatieven. 
Een project dat onder deze campagne 
valt, is het versterken van de leefomge-
ving van de dassen in Dukenburg en de 
routes die zij gebruiken tussen hun leef-
gebieden in en rondom de stad.
In het populierenbos aan de Streekweg 
tussen het woonwagencentrum, het cre-
matorium en de schoolgebouwen wonen 
dassen. Maar dit bos is ernstig in verval. 
Een deel van de populieren is al om-
gevallen en de andere bomen doen het 
slecht.
Daarom moet de gemeente ingrijpen 
en dat biedt de kans dit bos om te vor-
men tot een nieuw bos met veel bomen 
en struiken die voedsel en bescherming 
geven aan de dassen. Dit idee is al be-
sproken met het wijkplatform en met het 
IVN.
De gemeente organiseert dit voorjaar een 
bewonersavond om uitleg te geven en 
om een werkgroep op te zetten die gaat 
meedenken over het ontwerp. 
Het uiteindelijke doel is om samen met 
de wijk eind dit jaar een plan te hebben 
om het bos aan te pakken. De kap en de 
aanplant vinden dan komende winter en 
volgend voorjaar plaats. Meer informatie 
hierover volgt later.

Tekst: Ton Verhoeven, gemeente Nijmegen
Foto: Jacqueline Veltmeijer
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Het bestaansrecht van wijkmoestuin Tol-
huis is bewezen. We hebben twee volle 
seizoenen volop van de oogst kunnen ge-
nieten. 

Wie nu door de moestuin loopt, kan zich 
haast niet voorstellen dat we er afgelopen 
zomer zo rijkelijk uit gegeten hebben. We 
hebben volop kunnen genieten van de di-
verse oogsten: van aardbeien, rode bessen, 
kruisbessen tot aardappelen, rode bieten en 
spinazie. Zelfs de vergeten groenten, zo-
als raapstelen en pastinaken, groeiden en 
smaakten uitstekend. Verschillende soorten 
bonen en peultjes waren zelfs tot in novem-
ber te oogsten.
Ongedierte vindt het ook fijn vertoeven in 
de moestuin, dus dat daagt ons mooi uit om 
toch tot een rijke oogst te komen. De rupsen 
bleken de spruitenplanten erg lekker te vin-
den en aten ze bijna volledig kaal. Na snel 
ingrijpen hebben we toch nog diverse maal-
tijden kunnen genieten.

Tolhuis genoot van de carnavalsoptocht, 
een kleurrijke lange stoet vol tientallen 
fraai door de groepen beschilderde span-
doeken, met vermommingen, muziek en 
vooral met veel vrolijkheid samen. 

Na de carnavaleske ochtend in De Du-
kendonck, met bezoek van prins Stasiu de 
Eerste van Knotsenburg, trok het bonte 
gezelschap leerlingen, ouders en begelei-
ders langs versierde huizen. Ze werden en-
thousiast begroet met alaaf, onthaald met 
muziek, vlaggetjes, ballonnen, serpentines 
en andere versieringen en getrakteerd op 
snoepjes. In dit 50-jarig Dukenburg is het 

Populierenbos aan de Streekweg

Wijkmoestuin Tolhuis is succes

Het allerleukste is om samen te werken en 
dan daarna samen te genieten van een verse 
maaltijd. Zo vers van het land geplukt en 
meteen opgediend is het allerlekkerste. 

Nieuwe tuinders gezocht
Wilt u ook lekker buiten aan het werk zijn? 
We zoeken nog enthousiaste tuinders. Hebt u 
interesse? Kom langs in de tuin of neem con-
tact met ons op via: degroenetol@gmail.com. 

Tekst en foto: 
kerngroep wijkmoestuin De Groene Tol

Knotsendonck alaaf
een leuke traditionele carnavalsoptocht in 
Tolhuis. Voorop prinses Isis de Eerste met 
haar Raad van Elf van de tot Knotsendonck 
omgedoopte Dukendonck met een groot 
spandoek met die carnavaleske naam. 

Dweilorkest Netter Naost strooide enthou-
siast muzikale noten over het gezelschap 
tijdens de tocht en op het schoolplein.. Drie 
NEC-dames, gestoken in rood zwart en 
groen, trokken carnavalesk ten strijde om 
de stoet enthousiast toe te juichen. Al met al 
was het een groot feest.

Tekst en foto: Theo Vermeer
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www.wereldwinkelnijmegen.nl 
 

(H)eerlijk Pasen met 
Tony Chocolonely 

paaseitjes 
 
 
    

Kom ze snel halen voordat ze op zijn! 
  

Wereldwinkel Nijmegen Dukenburg 
Meijhorst 70-01A, 6537 EN Nijmegen, 024 – 3450196 

www.wereldwinkelnijmegen.nl 

Ben jij op zoek naar  
een leuke en nuttige invulling?

Kom werken als vrijwilliger bij  
Dé Fairtrade Cadeauwinkel van Dukenburg: 

  

Wereldwinkel Nijmegen Dukenburg 
Meijhorst 70-01A, 6537 EN Nijmegen, 024–3450196 

Interesse? Kijk op onze website en solliciteer.  
   

30

Voor meer informatie 
of het inplannen van 
een bezichtiging:

Hans Janssen 
Garantiemakelaars
St. Canisiussingel 19 H
6511 TE Nijmegen
tel. 024-3244244
www.hansjanssen.nl
info@hansjanssen.nl

Je eerste eigen huis kopen?

Malvert 26-35
Vraagprijs: € 136.000,= k.k.

Betaalbare tussenwoning met 3 
slaapkamers in rustige woonomgeving, 
nabij winkels en station Dukenburg gelegen. 
Deze woning is goed geprijsd zodat je deze 
woning helemaal naar eigen smaak kunt 
gaan afwerken.
• Woonoppervlakte ca. 90 m2

• De woning heeft een berging en achterom
• Mogelijkheid voor 4e slaapkamer

Malvert 25-45
Vraagprijs: € 118.000,= k.k.

Rustig gelegen bungalow met één 
slaapkamer met deuren naar de tuin, 
inpandige ruime berging en zonnige 
achtertuin. De woning is netjes afgewerkt 
en voorzien van een laminaatvloer; 
eigenlijk instapklaar!
• Woonoppervlakte ca. 58 m2

• Nabij winkels en station Dukenburg
• Inpandige berging
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Zwanenveld

Het maken van mozaïekstoeptegels in de 
63e straat Zwanenveld loopt zo goed dat 
het thema niet meer klopt. 50 mozaïek-
stoeptegels voor 50 jaar Dukenburg wordt 
63 mozaïekstoeptegels van de 63e straat 
voor 50 jaar Dukenburg.

Woensdag 27 januari was er speciaal 
bezoek voor de leerlingen van Brede 
School Prins Maurits in Zwanenveld. 

Burgemeester Hubert Bruls kwam voor-
lezen uit We hebben er een geitje bij, het 
prentenboek van het jaar 2016. 

Bruls las de kinderen voor in het kader van 

Activiteiten in 
wijkcentrum 
De Grondel
Welkom! Elke doordeweekse middag 
(13.00 tot 16.30 uur): open inloop.

Er is de mogelijkheid om te fitnessen 
voor 1 euro per uur (twee fietsen, een 
crosstrainer, een roei-apparaat, een loop-
band). Er zijn sjoelbakken, dartborden, 
een tv, een biljart, een legpuzzel, een 
goedgevulde boekenkast om boeken te 
lenen en een krant om te lezen. Er is een 
spulletjes-ruilkast: u brengt iets en neemt 
iets anders weer mee. Ook wordt elke 
middag wel een kaartje gelegd (jokeren). 
Er is gratis wifi.

Maandag
• 10.30-12.30 uur: Buurtplaats Zwanen-
veld: wandelen in de omgeving (onge-
veer drie kilometer). Daarna samen kof-
fie/thee drinken.
• 13.00-14.00 uur: Gymclub Veerkracht. 
10 euro per maand.

Dinsdag
• Elke dinsdagavond is er elke week 
Zumba.
• Een keer in de twee weken Kleurrijke 
Meiden: knutselen voor vrouwen boven 
de 30 jaar. 
• Een keer per maand, 17.00-20.00 uur: 
eetclub.

Woensdag
• 13.00-16.00 uur: Kinderclub De Zwa-
nenkids.
• 13.30-15.30 Sjoelclub.
• Derde woensdag van de maand in 
plaats van de sjoelclub: bingo met leuke 
prijzen.

Donderdag
• 12.30-13.00 uur, ongeveer een keer in 
de twee weken: soeppie De Grondel: een 
kom soep met brood voor 1,25 euro.
• Er is een hobbyclub in oprichting. 
Ruimte voor creatieve ideeën.
• 19.00-23.00 uur: kaartclub De Grondel 
(jokeren).

Tekst: Mirjam Kho

Burgemeester Bruls leest voor 
de Nationale Voorleesdagen 2016 van 27 
januari tot 6 februari. 
In de Prins Mauritsschool is de Bibliotheek 
Op School gehuisvest. Alle kinderen op 
school zijn er lid van. Elke week mogen ze 
boeken lenen. Zo is de drempel laag om een 
boek te halen en kan iedereen lekker lezen.

Tekst en foto: Huub Luijten

Initiatiefneemsters Rieky en Lieke Cohen 
zijn erg blij met het enthousiasme van de 
mensen uit hun straat. Hier staan 80 hui-
zen. Inmiddels zijn 57 mensen aan de slag 
gegaan. Dus hebben Rieky en Lieke het 
streefgetal bijgesteld: net zoveel deelne-
mers als het nummer van de straat.

Elke deelnemer kiest zijn/haar eigen the-
ma. De enige regel is dat je er zelf blij van 
wordt. Er zijn tegels met zwanen, een boek, 
een kikker, een vos en zelfs een cupcake. 
Half april zorgt de gemeente ervoor dat de 
mozaïektegels in de straat gelegd worden. 
De makers mogen zelf de plek voor hun te-
gel aanwijzen. Halen zij de 63? In de vol-
gende Dukenburger komt een uitgebreid 
verslag van het project. 

Tekst: René van Berlo
Foto: Huub Luijten

Meer dan 50 mozaïekstoeptegels 
voor 50 jaar Dukenburg

Anton Cohen werkt aan zijn mozaïektegel
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Lankforst

De uitdrukking dat hardlopers dood-
lopers zijn, geldt zeker niet voor Sheila 
en Remco uit Lankforst. Sterker nog: 
met hun deelname aan de marathon van 
New York op 6 november 2016 hopen ze 
juist levens te redden! Hun missie is zo-
veel mogelijk geld voor KiKa bij elkaar 
te lopen.

Sheila en Remco wonen sinds 2004 in Du-
kenburg. Ze zijn druk met hun werk en hun 
kinderen. Om meer achter de laptop van-
daan te komen, zocht Sheila een sportieve 
uitdaging voor 2016. Omdat ze beiden erva-
ring met hardlopen hebben, besloot het kop-
pel dat weer op te pakken. En hoe! Inmid-
dels zijn ze in training voor hun ‘droom-
marathon’: de New York City Marathon. 
Samen met 50.000 andere deelnemers gaan 
ze de 42,2 kilometer te lijf in een geweldige 
stad met een geweldige entourage.

Goed doel
Er is meer. Sheila en Remco koppelen hun 
droom namelijk aan een goed doel: KiKa 
(Stichting Kinderen Kankervrij). Sheila: 
‘Met twee gezonde kinderen beseffen we 
heel goed hoe verschrikkelijk het moet zijn 

als je kind ernstig ziek is. Daarom zetten we 
ons heel graag in voor dit belangrijke goede 
doel. KiKa doet onderzoek naar kinderkanker 
en heeft als doelstelling om van 75 procent 
genezingskans nu naar 95 procent te gaan in 
2025.’
Inmiddels is het hardlooppaar druk bezig met 
het werven van sponsorgeld. Remco: ‘We heb-
ben 11.500 euro nodig om te mogen starten, 
maar onze ambitie is maar liefst 20.000 euro 
bij elkaar te krijgen. De vlucht van en naar 
New York en het verblijf doneren we uiteraard 
zelf.’

Avond uit
De actiebereidheid van Sheila en Remco gaat 
als een lopend vuurtje door Dukenburg. Bij de 
Jumbo in Malvert, Albert Heijn in Meijhorst, 

Benieuwd naar de vorderingen van 
Sheila en Remco op weg naar New 
York? Kijk dan op www.sheilaenremco.
nl. Via deze site kunt u ook doneren. 
Wilt u bijdragen in de vorm van diensten 
of goederen, of heeft u tips, ideeën of 
vragen? 
Mail dan naar info@sheilaenremco.nl. 

Sheila en Remco lopen voor KiKa
Albert Heijn XL in Winkelcentrum Duken-
burg en de Spar in Weezenhof kan statiegeld 
gedoneerd worden via een statiegeldzuil. 
Bij Team Kapsalon in het Winkelcentrum 
Dukenburg staat een collectebus en ook op 
de Montessorischool in Malvert wordt een 
statiegeldactie georganiseerd. ‘Daarnaast 
zijn we zelf heel actief om op een originele 
manier de opbrengst voor KiKa te vergro-
ten’, zegt Sheila. ‘Zo willen we in juni een 
compleet verzorgde avond uit organiseren, 
mede mogelijk gemaakt door lokale onder-
nemers. We schotelen een avond optimaal 
genieten voor. Lekker eten en drinken met 
degenen om wie je het meeste geeft. Het 
mooiste van alles is dat de volledige op-
brengst van de avond aan KiKa ten goede 
komt.’
Om hun plan te laten slagen, zijn Sheila en 
Remco op zoek naar een locatie, koks en 
andere ondernemers die zich belangeloos 
willen inzetten. Remco: ‘We hopen nog 
veel meer lieve mensen te vinden die KiKa 
willen steunen door hun diensten en/of goe-
deren beschikbaar te stellen.’
 
Tekst: Remco Blomsma
Foto: Rob Alving



Dukenburg weer een AED rijker
Met het plaatsen van een AED in Lankforst is Dukenburg weer 
een stukje hartveiliger geworden. Op woensdag 17 februari is 
de 24e voor burgerhulpverleners beschikbare AED geplaatst 
aan een flat van woningcorporatie WoonGenoot. 

De flat staat in de 39e straat en de AED is goed bereikbaar vanaf 
de kruising 15e en 16e straat Lankforst. Omdat dit weer dicht bij 
de onderdoorgang naar Zwanenveld is kan het apparaat ook voor 
Zwanenvelders binnen bereik vallen.

Opleiding in reanimatie en gebruik AED
Het hartveilig maken van ons stadsdeel gaat doormiddel van de 
Keten van overleven. Dit houdt in dat naast het plaatsen van AED-
apparaten ook bewoners opgeleid worden tot burgerhulpverle-
ners. Die opleiding bestaat uit een cursus van één avond. Men 
leert dan reanimeren en de AED gebruiken. Ook krijgt men uitleg 
over de buitenkast en, heel belangrijk, het herkennen van hartfalen 
bij mensen. Deze cursussen, en de jaarlijkse herhalingscursussen, 
geeft de Stichting AED Dukenburg gratis aan bewoners van Du-
kenburg. Aanmelden kan via de website www.aeddukenburg.nl. 
Maar in de omliggende flats en maisonnettes en laagbouw van de 
30’er straten is ook een brief bezorgd om bewoners op te roepen 
zich aan te melden.
Het overgrote deel van hartfalen vindt plaats in de huiselijke kring 
en dan weer in de late middag en vroege avonduren. 

Tekst: Stichting AED Dukenburg. Foto: Peter Saras
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ADVERTENTIE

Doe mee aan De tafel van één
Ben jij een vrouw die graag (weer) aan de slag wil? Maar 
heb je geen idee hoe te beginnen? Begin dan makkelijk en 
doe mee aan De tafel van één! 

Tafel 
De tafel van één bestaat uit zeven bijeenkomsten waarin je met 
andere vrouwen samenkomt en waar je - onder begeleiding 
- kunt nadenken en praten over je toekomst. Er zijn ook 
workshops waar je bijvoorbeeld leert hoe je moet netwerken. 
Kortom: je ontdekt wat jij echt wilt en kunt en je maakt voor 
jezelf een plan hoe je verder gaat. Als je het wilt, kan de 
gemeente Nijmegen je daarna ook ondersteunen en begeleiden 
bij het vinden van een baan.

Doe je mee? 
Je kunt vanaf donderdag 17 maart 2016 meedoen van 9.30 tot 
11.30 uur in wijkcentrum ’t Hert, Thijmstraat 40, Nijmegen.
De vervolgbijeenkomsten zijn op 24 en 31 maart en 7, 14, 21 en 
28 april 2016.

Deelname is helemaal GRATIS!

Aanmelden 
Je kunt je aanmelden voor De tafel van één met een mailtje 
naar: tafelvaneen@nijmegen.nl. Zet in het mailtje je mailadres 
en telefoonnummer. Je kunt ook bellen met 06-52169318 of met 
024-3292100. Hier kun je ook terecht voor meer informatie.

De tafel van één is een initiatief van WOMEN Inc. om de 
participatie van vrouwen in gemeenten te stimuleren. Dit wordt 
ondersteund door het ministerie van OCW en door de gemeente 
Nijmegen.

‘We zijn klaar met de winter, laat de lente maar komen!’, zo dachten 
leerlingen van BSO Abeltje op een gure februaridag. Met het poten van 
gladiolen luidden ze een nieuw seizoen van de Lankmoes in. (Tekst en 
foto: Miranda Sengers) 
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Het is donderdag voor het carnavalsfeest 
wanneer ik de aula van de Montessori-
school Dukenburg in Malvert binnen-
wandel. 

Er zit een aantal kleuters vooraan bij het po-
dium. De juf probeert hen te vermaken. De 
meisjes en jongens van de dansgarde gaan 
naast de kleuters zitten. Ze zien er schattig 
uit in hun blauw-witte pakjes. Dan volgen 
de andere groepen kinderen. Ze weten pre-

Orangerie viert carnaval

Een rijke traditie is het carnaval op de 
maandag. Bekend van de boerenbruiloft, 
carnavalesk trouwen met getuigen en ge-
sloten door de ambtenaar van de burger-
lijke stand. 

Nu is het nog steeds feest, alleen de brui-
loft is er niet meer. De gezelligheid en de 
lol zijn er niet minder om. Vrolijke klanken 
van het dweilorkest De Fietsband zijn er 
wel, tot genoegen van de senioren. Dank-
zij de activiteitencommissie en helpende 
handen van vrijwilligers kan terug gekeken 
worden op een geslaagde carnavalsviering.

Tekst en foto: Theo Vermeer

Malvert

Sleuteloverdracht carnaval op 
Montessorischool Dukenburg

cies hun plek in de aula.
Ik knoop een gesprekje aan met Fay, een leer-
ling uit groep 5. Ik ben benieuwd wat er gaat 
gebeuren. Fay: ‘Straks komen er kinderen op 
en dan gaan ze bekend maken wie de prins of 
prinses is en die is dan de baas van de school. 
Wat denk je dat het gaat worden, een prins of 
prinses? Ik denk een prins maar ik hoop een 
prinses.’
Dan zie ik Astrid staan met een kussen in haar 
handen. Deze is blauw en ziet er zacht uit. 

Bovenop het kussen ligt een gouden sleu-
tel. Astrid is de directrice van de school en 
gaat straks haar macht uit handen geven. De 
sleutel overdragen aan degene die het mor-
gen voor het zeggen heeft.

Iedereen wordt welkom geheten, ook de 
mama’s, papa’s, oma’s, opa’s. De kinderen 
oefenen samen met de juf de carnavalsgroet 
voordat dertien kinderen binnen komen 
lopen met een doos op hun hoofd. Iedere 
doos heeft een eigen gezicht. ‘Wie zijn dat 
allemaal? Wat een rare snuiters’, zegt de 
meester op het podium. ‘Kennen jullie deze 
kinderen? In één van deze verpakkingen zit 
een echte prins of prinses.’
De kinderen zijn enthousiast. De juf wijst 
met haar vinger, één voor één langs de leer-
lingen. ‘Jullie mogen héél hard roepen’, 
zegt ze. Ze stopt bij het hardste geluid. Het 
kind dat aangewezen wordt, mag zichzelf 
ontdoen van de doos. Het is een leerling uit 
de groep van Floor. Ze is raadslid. Pas op 
het allerlaatst, wanneer er nog twee mei-
den overgebleven zijn, weten we pas dat 
het een prinses gaat worden. Marit de eer-
ste, met twee adjudanten aan haar zij, zal 
de baas zijn tijdens het carnavalsfeest. Zij 
krijgt de sleutel aangereikt van de directrice 
en leest de nieuwe schoolregels voor. De 
juffen moeten met een snor naar school en 
de meesters met make-up. Het allerbelang-
rijkste is dat iedereen met een glimlach op 
het gezicht moet komen naar het carnavals-
feest.

Tekst: Caroline van Uden
Foto: Jacqueline van Uden



Malvert 50-04 
Van 10.00 tot 15.30 uur 

Gratis entree! 
Gezellige PASAR MALAM 
met diverse kraampjes 
en heerlijke hapjes. 

Er is de hele dag muziek en 
om 11.00 en 14.30 uur 

een demonstratie line dance 

de Dukenburger - maart 2016 35

Verkeersborden zijn er om daar waar nodig ex-
tra duidelijkheid te bieden over de verkeerssi-
tuatie. Maar teveel borden maken het juist on-
duidelijk, onveilig en rommelig. De gemeente 
gaat de bestaande borden daarom kritisch on-
der de loep nemen en start hiermee in Malvert 
en Wolfskuil. Het doel is minstens 10 procent 
minder borden aan het eind van 2016. In Nij-
megen staan ongeveer 17.000 verkeersborden. 
Dit betekent dat er minimaal 1.700 weg moe-
ten.

Waarom minder borden?
Soms staan er borden die juridisch gezien niet 
(meer) bij de verkeerssituatie horen. Die moe-
ten sowieso verwijderd worden. Ook zijn er 

situaties waar er ‘dubbele’ borden staan. Ver-
der gaat de gemeente kritisch kijken of borden 
onnodig zijn vanwege: 
1. Veiligheid: een wirwar aan borden kan bij 
verkeersdeelnemers zorgen voor verwarring, 
of te weinig tijd om ernaar te handelen. Dit kan 
zorgen voor een onveilige verkeerssituatie.
2. Beeldkwaliteit: een overdaad aan verkeers-
borden maakt het straatbeeld rommelig.
3. Kosten: zowel het plaatsen als onderhouden 
van verkeersborden kost geld. Rondom de pa-
len is het bijvoorbeeld lastig om te maaien en 
onkruid te verwijderen. 

Aanpak in de wijk
De gemeente pakt dit per wijk aan en start met 
de wijken Malvert en Wolfskuil. Veel borden 
kunnen eenvoudig vervallen, maar voor enkele 
borden zal wellicht overleg met bewoners no-
dig zijn. Sommige borden mogen pas verwij-
derd worden na een nieuw verkeersbesluit: de 
zogenaamde RVV-borden. Verkeersbesluiten 
worden gepubliceerd op http://bekendmakin-
gen.nijmegen.nl. Inwoners kunnen hiertegen 
in bezwaar of beroep gaan. 

Ziet u een verkeersbord dat verwijderd kan 
worden? Maak dan een melding via het for-
mulier van de Bel- en Herstellijn of gebruik 
de Bel- en Herstelapp. Dan beoordeelt de 
gemeente of dit bord inderdaad verwijderd 
wordt. 

Tekst: Giel Hakman, gemeente Nijmegen
Foto: Leo Woudstra

Gemeente verwijdert onnodige en 
onjuiste verkeersborden in Malvert

Malvert 50-04 
Van 10.00 tot 15.30 uur 

Gratis entree! 
Gezellige PASAR MALAM 
met diverse kraampjes 
en heerlijke hapjes. 

Er is de hele dag muziek en 
om 11.00 en 14.30 uur 

een demonstratie line dance 

Moestuin Malvert
Een aantal bewoners en betrokkenen 
hebben plannen voor het realiseren 
van een moestuin voor de wijk Mal-
vert op een deel van het grasveld bij 
de Montessorischool en De Orangerie.

De gemeente Nijmegen ondersteunt de 
plannen van harte en geeft hiervoor de 
betrokkenen de ruimte.
De moestuin zal een wijkfunctie krijgen. 
Bewoners van de wijk kunnen meeden-
ken over de planning en het ontwerp en 
helpen bij de aanleg en het onderhoud. 
Uiteraard kunnen zij op termijn ook 
meedelen in het oogsten en genieten van 
de zelf gekweekte gewassen.

Heeft u plezier in tuinieren en zin om 
mee te denken over het ontwerp, de aan-
leg en de gewassen die in de wijkmoes-
tuin Malvert gaan komen?
Meld u dan aan bij Willem, leerkracht 
van de Montessorischool Dukenburg via 
willemberghoef@tomaatnet.nl.

Tekst: Willem Berghoef

Opknappen grasveld 
bij school/sporthal
Al eerder schreef ik in de Dukenburger 
een stukje over het grasveld achter de 
school en de sporthal in Malvert. 

Dit grasveld willen we opknappen, zo-
dat de (school)kinderen er tijdens en na 
schooltijd goed kunnen spelen/sporten. 
Vanzelfsprekend zijn de wensen van de 
(school)kinderen hiervoor van belang. 

Onder leiding van mijn collega Marieke 
van Kan en Marzouk en Kim van Tan-
dem gaan zij samen aan de slag en leren 
de kinderen zo ook debatteren, compro-
missen sluiten, rekening houden met fi-
nanciën et cetera. Hopelijk ligt het resul-
taat van deze inspanning er nog voor de 
mooiweerperiode, zodat er optimaal ge-
speeld kan worden door alle kinderen in 
Malvert. Voor ideeën of meer informatie 
kunt u terecht bij Marieke van Kan, via 
m.van.kan@nijmegen.nl.

Tekst: Inge van den Hoogen 
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Meijhorst

In de 52e en 54e straat Meijhorst is er 
weer groot onderhoud geweest aan de 

Stel, je zou een wandeling maken door 
het Nijmegen van de jaren 50 en 60 van 
de vorige eeuw. Tijdens deze wandeling 
kwam je opvallend meer fabrieken tegen 
dan nu.

Zo waren er bijvoorbeeld chocoladefabriek 
Van Dungen aan de Groenestraat, aan de 
Graafseweg de waspoederfabriek Dob-
belman en aan de Dr. Jan Berendsstraat en 
Muntweg de apparatenfabriek A.S.W. In 
Nijmegen waren verschillende schoenfa-
brieken, zoals NIMCO Robinson en Swift. 
En aan de St. Annastraat zat gloeilampen-
fabriek Splendor. Aan de Waal zaten deeg-

Bomen 52e en 54e straat geknot
sierlijke rijen bomen met knot. Ze staan er 
weer prachtig bij.

Het vervangen van de bomen op de rond-
weg wil echter nog niet vlotten. Een infor-
matieavond is er al lang geweest en beloftes 
waren er een hele rij… Ondertussen ging 
de schade aan de infrastructuur in de grond 
gestaag verder. Bewoners zaten meerdere 
keren zonder straatverlichting. Sommigen 
zaten zonder internet en tv, omdat kabels 
door boomwortels kapotgetrokken waren. 
Angstig was het te zien dat bij een van die 
kabelbreuken de naastgelegen gasleiding 
helemaal zwart gebakend was. Ook is het 
jammer dat de op 12 oktober 2015 in een 
brief beloofde uitleg op de gemeentelijke 
website nog steeds niet is geplaatst. Maar 
in maart gaat het nu gebeuren. In de derde 
week van februari kwam er een brief met 
uitleg waarin werd beloofd dat de werk-
zaamheden in maart zullen starten. Wordt 
vervolgd. 

Tekst: Bewonersplatform Meijhorst
Foto: Peter Saras

Nijmegen toen en nu

warenfabriek Honig en kunstzijdespinnerij 
Nyma.
We komen in Nijmegen nog veel fabrieksge-
bouwen van vroeger tegen, maar nu met een 
andere functie. Maar er zijn ook moderne 
bedrijven, zoals Alewijnse elektrotechnische 
systemen, Smit Transformatoren en De Boer 
Machines voor vooral de baksteenindustrie. 
Allemaal met stevige wortels in het verleden. 
Samen met de fabrieken van toen bepalen zij 
en andere bedrijven nu het gezicht van indu-
striestad Nijmegen. De fabrieksgebouwen en 
producten als chocolade, zeep, geijsers, trans-
formatoren enzovoort vertellen ons, mét de 
verhalen van (oud-)medewerkers, iets over de 

geschiedenis en de identiteit van de stad. 
We moeten ervoor zorgen dat we die erfe-
nis behouden, omdat ze bijdraagt aan wat 
Nijmegen nu is. Ze geeft de stad kleur en 
maakt haar economisch en cultureel aan-
trekkelijk.
Bert Bloo, bestuurslid van STIENEO 
(stichting industrieel erfgoed Nijmegen en 
omgeving), vertelt aan de hand van beeld-
materiaal over de industrie van vroeger en 
nu. Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-
39, vrijdag 18 maart 2016, 14.00 tot 16.00 
uur, inloop 13.30 uur. Toegang gratis.

Tekst: StAAD. Foto: Peter Saras

NXP (voorheen Philips), naoorlogse bouw op vroegere vuilnisstort



Zomaar Meijhorst
Het werken aan Mooier Meijhorst gaat 
onverminderd voort. Wie om de nieuw-
bouw van de Horizon heenloopt, kan al 
zien hoe het metselwerk er straks uit gaat 
zien.

Tekst en foto: Peter Saras

Bomenlaantjes 
krijgen naam
De bomenlaantjes in Wijkpark Meij-
horst, langs zwembad Dukenburg, de 
Van Apelterenweg en de Boetbergweg 
krijgen een naam. 

Het was al lang een wens van bewo-
ners en platform Meijhorst. Nu is in sa-
menwerking met de werkgroep Groen 
overeenstemming gekomen met de ge-
meente. Alle namen verwijzen naar de 
geschiedenis van het gebied. Voor Meij-
horst zal het de herinnering leefbaar hou-
den, omdat een van de paden vernoemd 
zal worden naar de laatste bewoners van 
de ‘boerderij’ in Meijhorst, de familie 
Zegers. Deze naam gaan we natuurlijk 
in het 50-tig jarige Dukenburg onthullen 
samen met de familie. Wanneer en hoe 
de onthulling van alle drie de namen zal 
plaatsvinden, staat zeker in een volgend 
nummer van de Dukenburger.

Tekst: Bewonersplatform Meijhorst
Foto: Peter Saras
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Agenda
Nijmegen toen en nu, themamiddag van 
StAAD. Bert Bloo, bestuurslid van de 
stichting industrieel erfgoed Nijmegen, 
vertelt. Vrijdag 18 maart: 14.00-16.00 
uur, inloop: 13.30 uur. Wijkcentrum 
Dukenburg, Meijhorst 70-39. De toegang 
is gratis, ook voor niet-cursisten van 
StAAD.

Zondag 20 maart en zondag 3 april 
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.

Zondag 20 maart, 15.00 tot 17.00 uur. De 
Lastpost. Ontmoetingskerk Meijhorst 70-
33.
Meer informatie: www.delastpost.nl

Wijkcentrum Dukenburg is met Pasen, 
zondag 27 en maandag 28 maart, gesloten

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.

Rond de flats Boetbergen-Schuijlen-
burch zijn na de groot-onderhoudswerk-
zaamheden nogal wat verbeterpunten en 
wensen van bewoners. 

Op 19 november 2015 is ter plaatse met be-
woners en wijkbeheerder Jeannette Stevens 
een schouw geweest. In januari 2016 zijn de 
punten en wensen met een eerste voorstel 
van de gemeente besproken. De komende 
maanden worden de plannen uitgewerkt 
en komt er, afhankelijk van de kosten, een 
tijdsschema van herstel en aanpassingen. 
Dan zal duidelijk worden hoe de wensen 
van de bewoners in deze plannen verwerkt 
gaan worden.
Donderdag 28 januari was in het Wijkcen-

trum Dukenburg een afsluitende avond ge-
organiseerd. Directeur-bestuurder Ronald 
Leushuis van Talis gaf een toelichting en 
beantwoordde de vragen die er nog wa-
ren. Zo werd met een hapje en drankje de 
afgelopen periode doorgesproken, terwijl 
Ronald bij diverse tafeltjes aanschoof. Bij 
het naar huis gaan was er voor iedereen een 
bijzondere hologramkaart. Door te kantelen 
was het verschil voor en na de werkzaam-
heden te zien van een van de ingangspar-
tijen van het complex. Was het complex al 
indrukwekkend op de voorpagina van het 
fotoboek Dukenburg dichterbij te zien, in 
het echt is het nu zeker Mooier Meijhorst.

Tekst en foto: Peter Saras

Afsluiting Mooier-Meijhorstproject
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Aldenhof

De wijk Aldenhof kent een tweetal his-
torische lanen die nog niet voorzien zijn 
van een naam. 

Op zich is dat niet vreemd, want er staan 
geen huizen en gebouwen langs. Op zorg-

Historische lanen Aldenhof 
krijgen historische namen

centrum De Doekenborg na. In het kader van 
50 jaar Dukenburg krijgen deze twee lanen nu 
alsnog een naam.
Gemeenteambtenaren hebben hierover overleg 
gevoerd met wijkbewoners. Aanvankelijk was 
het plan om een van de twee lanen, het pad dat 

parallel aan de Van Boetbergweg loopt, het 
Doekenborgpad te noemen. Als verwijzing 
naar de naam van het zorgcentrum. Maar el-
ders in Dukenburg is er al een Duckenburg-
pad. Die naam verwijst naar het voormalige 
landgoed. Verwarring ligt dan voor de hand. 

Daarom wordt er in het voorstel dat bin-
nenkort naar het gemeentebestuur en de ge-
meenteraad gaat voor gekozen om de lanen 
te vernoemen naar twee voormalige promi-
nente bewoners van Huize De Duckenburg. 
Dit omdat de paden deel uitmaakten van het 
voormalige landgoed. 

Het pad evenwijdig aan de Van Boetberg-
weg (zie de foto) krijgt de naam Schlinge-
mannpad. Het is genoemd naar Agatha 
Margaretha Schlingemann. Zij was van 
1885 tot 1950 de echtgenote van jonkheer 
Rutgers van Rozenburg, naar wie de Van 
Rosenburgweg is genoemd. Agatha woonde 
van 1916 tot 1929 op het landgoed, en was 
de laatste adellijke bewoonster van het huis.

Het pad dat langs de Doekenborg evenwij-
dig aan de Van Apelterenweg loopt gaat als 
onze gemeentebestuurders ermee instem-
men Snouckaert van Schauburgpad heten. 
De naamgever W.C. baron Snouckaert van 
Schauburg leefde van 1717 tot 1790. Hij 
was 23 jaar lang de eigenaar van Landgoed 
De Duckenburg.

Tekst en foto: Toine van Bergen

Aldenhof 1967

Aldenhof is de oudste wijk van Dukenburg. 
Op de voorgrond zijn de woningen in de 61e 
straat in aanbouw. Daarachter staat de John 
F. Kennedyschool (de huidige Aldenhove).
Achteraan staan de eerste opgeleverde ge-
bouwen van de wijk: de flats aan de 30e en 
31e straat. Tijdens het maken van deze foto 
zijn ze al bewoond. 

Tekst: René van Berlo
Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen, 
Fotopersbureau Gelderland



Op dinsdag 8 maart is het internationale vrouwendag. In Duken-
burg vieren wij dit op zondag 13 maart op Staddijk 41. Deze dag 
staat in het teken van bij elkaar komen en gezelligheid. Tijdens 
deze dag kun je verschillende workshops volgen, van yoga tot 
kleding pimpen en dansen. Daarnaast zullen er optredens plaats-
vinden en kun je documentaires kijken die de kracht van vrouwen 
in beeld brengen. Tot slot zullen er infostands zijn met informatie 
die voor vrouwen van belang kunnen zijn. Internationale vrou-
wendag Dukenburg vindt plaats op zondag 13 maart van 13.00 
tot 16.00 uur. Graag tot dan!

Tekst: Pleun Peperkamp

Bomenkap Staddijk forse ingreep
Wie een winterse wandeling door park Staddijk maakte, werd 
geconfronteerd met bemodderde paden. Met zwaar materieel 
zijn flink wat bomen en struiken gekapt bij de sportvelden, 
maar ook in het natuurgebied.

Hier moet volgens de uitvoerder meer licht doorgelaten worden 
om de lagere begroeiing, waaronder orchideeën, meer levenskans 
te geven. Door de moerassige bodem moesten bielzen gelegd 
worden voor een betere toegankelijkheid. In dit jaargetijde is de 
grond daar een drassige boel. De niet-geasfalteerde paden zijn 
een modderpoel. Op een andere plek sneuvelden bomen, omdat 
ze hun levenseinde naderden en gevaar konden opleveren. Ook 
werd ingegrepen op plekken waar de hoogspanningsdraden door 
bomen geraakt zouden kunnen worden. Het gekapte hout levert 
niet alleen planken op, maar ook na versnippering brandstof. Al 
met al levert deze forse uitdunning toch vraagtekens op, nu ook 
gezonde bomen daaraan ten prooi vielen en het aanzien van het 
park verandert. Hoog tijd om met herplanting het park te verbete-
ren en de zaagmachines met hun herrie voor een tijd rust te geven. 
Nu het voorjaar er aankomt zullen de vogels en de bezoekers dat 
op prijs stellen.

Tekst en foto: Theo Vermeer
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Staddijk

Volop activiteiten het hele jaar door

Tijdens de carnavalsvakantie hebben we in JC Staddijk een aantal 
zeer geslaagde activiteiten gehad. Zo hebben de jongeren mooie 
maskers gemaakt, was er een carnavalsdisco en hebben we samen 
het ijs van het Triavium betreden. Ben jij geïnteresseerd in wat 
we voor jou zouden kunnen betekenen? Neem dan contact met 
ons op door een mailtje te sturen naar inform@staddijk.nl of kom 
gezellig langs!

Tekst: Pleun Peperkamp

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

Tijdens Koningsdijk kun je tweedehandsspullen (ver)kopen op 
de markt. Er is een kinderkermis. Er wordt live muziek ten ge-
hore gebracht. En je kunt natuurlijk 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 inschrijfformulier 
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 te zien op de Staddijk.

Tekst: Pleun Peperkamp
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Helaas hebben we op 18 februari afscheid 
moeten nemen van Thea Teunissen. 

Thea was een hartelijke vrouw die het leven 
nam zoals het kwam. Zij heeft de modevak-
school doorlopen. Na haar pensioen was zij 
altijd bezig met breien van vesten, truien en 
sjaals. Menigeen heeft hier een herinnering 
aan. 

Thea had een heldere kijk op zaken, was ge-
vat en wist een negatief gezegde in humor om 
te zetten. Bij activiteiten in De Dageraad had 

In memoriam Thea Teunissen

zij altijd een snoeptrommeltje, waar veel 
gebruik van werd gemaakt en dat veel hila-
riteit opleverde. Ook werd bij tijd en wijle 
een zelfgemaakte cake uitgedeeld. 

In het bewonersplatform wist zij zaken hel-
der uiteen te zetten en menigeen genoot van 
haar spontane lach.

Adieu Thea!

Tekst: Netty Kamerbeek
Foto: Jacqueline van den Boom

40

Weezenhof

Tijdens de recente uitreiking van de Architec-
tuurprijs van Nijmegen viel ook Weezenhof in 
de prijzen. Meer dan de helft van de 475 stem-
men uit het publiek waren voor het onlangs 
gerenoveerde hoogbouwcomplex aan de 41e 
tot en met 48e straat. Pieter Oosterhout Buro 

Laatste nieuws: Op de site http://
www2.nijmegen.nl/gemeente/inspraak is 
het gewijzigde bestemmingsplan voor het 
terrein voor de Skaeve Huse in te zien.

Publieksprijs voor hoogbouwcomplex de Weezenhof
voor Architektuur BNA werd geprezen voor 
‘de prachtige kleuren en strakke lijnen’. Meer 
op www.architectuurcentrumnijmegen.nl.

Tekst: Gaby Petermann
Foto: Jacqueline van den Boom
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Vorig schooljaar is de Prins Clausschool 
gestart met een zogenaamde expert-
week: ouders die in diverse groepen ko-
men vertellen en laten zien waar zij zelf 
goed in zijn. Meestal gaat dat over hun 
beroep. 

Binnen het onderwijs wordt heel vaak ge-
sproken over de betrokkenheid van ouders, 
de band van ouders met school. Op de Prins 
Clausschool zit dat wel snor. Niet alleen 
met een gemotiveerde medezeggenschaps-
raad en een zeer actieve oudervereniging. 
Ook blijken ouders bereid hun expertise te 
delen met de kinderen in de klas. En daar-
voor is de zogenaamde ouder-expert-week 

In het kader van verduurzaming heeft de 
BAM in opdracht van eigenaar Pensioen-
fonds voor Metaal en Techniek de huizen 
aan de 82e, 83e en 84e straat gerenoveerd. 

De werkzaamheden zijn vooral gericht op 
energiebesparing. Zo is het dubbelglas op de 
benedenverdieping vervangen door HR++glas, 
zijn de buitenmuren beter geïsoleerd, de gevel-
bekleding vervangen en de kruipruimte voor-
zien van isolatiemateriaal. Ook het voegwerk 
is waar nodig hersteld. Tenslotte zijn de don-
kerblauw/roomwitte woningen geschilderd in 
grijze tinten. Dit zonder overleg met teleur-
gestelde huurders. Zij vinden de uitstraling 

in het leven geroepen. Redelijk uniek voor het 
basisonderwijs in ons land.
In de week van 22 tot en met 26 februari was 
het voor de tweede keer zover. In bijna elke 
klas was in de loop van de week een expert 
aan het werk.
Wat te denken van onderwerpen als de huis-
apotheker, de gebouwen-bouwer, de machine-
bouwer, de programmeur, de slaapdokter, de 
gezonde voedingsspecialist en de internet- en 
tv-installateur? Zaken die in het normale on-
derwijsprogramma niet elke dag voorbij ko-
men. En zo praktisch gepresenteerd dat veelal 
met open mond werd geluisterd naar de ouders. 
Ja, het was voor iedereen een boeiend weekje. 
Ouders hadden zich bijzonder goed voorbereid 

van de huizen verminderd. Deze renovatie 
brengt wel het energielabel van D naar B. 

Zonnepanelen
Een andere maatregel die al langer wordt 
genomen, is het voorzien van vrijgekomen 
woningen met zonnepanelen, hetgeen een 
extra vermindering van de energiekosten 
betekent. Daar staat tegenover dat door de 
fors gestegen huurprijzen in de laatste jaren 
helaas nog meer huurders genoodzaakt zijn 
te verhuizen.

Tekst: Gaby Petermann
Foto: Jacqueline van den Boom

op hun presentatie. De kinderen (en ook de 
leerkrachten) genoten met volle teugen. Na-
tuurlijk zal dit unieke initiatief vanaf nu een 
vast onderdeel zijn van het programma op 
de Prins Clausschool. 
 Overigens start de school op 9 mei met een 
groot schoolproject over water. Dat project 
voor alle groepen zal twee weken duren. 
Mocht u denken een inhoudelijke bijdrage 
te kunnen leveren in verband met het thema, 
dan bent u van harte welkom. Neem contact 
op met de school via directie@prinsclaus-
school.nl.

Tekst: Leo Pagels
Foto: Jacqueline van den Boom

Van blauw naar grijs naar ‘groen’: woningrenovatie 82e, 83e en 84e straat

Ouders als experts op 
de Prins Clausschool

Vader Leferink als bouwkundig expert voor groep 7
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De Zevensprong

In het Wijkcentrum Dukenburg is er 
een centrale ontmoetingsruimte, ook wel 
atrium genoemd.

Om voorstellen te doen hoe het atrium in te 
richten, is ruim een jaar geleden een werk-
groep geformeerd die diverse plannen heeft 
gepresenteerd. De werkgroep bestond uit 
Nico de Boer, Angela van der Mast, Mar-

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan wordt op vrijdag 9 
september een bewonersdag van het LSA gehouden in Wijk-
centrum Dukenburg. 

Het is de Zevensprong gelukt deze landelijke bewonersvereniging 
te gast te mogen hebben. Samen met het LSA, de werkgroep 50D 
en met medewerking van de gemeente wordt aan het programma 
voor die dag gewerkt. In beeld en geluid wordt teruggekeken op de 
geschiedenis van Dukenburg. Het is al weer tien jaar geleden, bij 
het 40-jarig jubileum, dat de LSA-bewonersdag succesvol gehou-
den werd in Dukenburg. In deze tien jaar is er heel wat veranderd. 
Onderdeel van de te houden bewonersdag zijn dan ook bezoeken 
aan enkele projecten, waarbij de bewoners betrokken zijn. Van-
zelfsprekend zullen ervaringen uitgewisseld worden tussen de be-
woners uit de verschillende steden.

Tekst en foto: Theo Vermeer 

Atrium wijkcentrum heeft nieuwe stoelen

LSA naar Dukenburg

tine Geelen, Ruben Allen, Gerrit Visscher, Jac-
queline en Hans Veltmeijer.
Onlangs werden nieuwe stoelen geplaatst die 
een kleurrijke uitstraling hebben. De keuze 
voor deze stoelen kwam tot stand na een raad-
pleging van gebruikers en huurders van het 
wijkcentrum. Er werden drie varianten gepre-
senteerd. De gekozen stoelen kwamen overtui-
gend op de eerste plaats. Ze zijn in onderde-

len geleverd en door diverse vrijwilligers 
gemonteerd. Op het moment van schrijven 
van dit artikel was nog niet bekend of de 
olijfboom ook zijn plaatsje kan krijgen.
Wij hopen dat u met veel genoegen gebruik 
maakt van het atrium, dat van ons allemaal 
is.

Tekst en foto: Hans Veltmeijer
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Canon op schema

Anonimiteit
Al vaak heb ik me afgevraagd wat toch de re-
den is dat de straten in Dukenburg alleen maar 
nummers hebben. Voor sommige mensen is dit 
juist heel praktisch. Anderen kunnen daardoor 
ternauwernood de weg vinden. Het doet me zo 
koud aan dat je in straat nummer 10-15 woont. 
Mij persoonlijk spreekt een naam meer aan. 
Het voelt heel anders of je in de Clara Wich-
mannlaan woont, in de Bachlaan of in Tolhuis 
13-21. Bij mij roepen de 
verschillende namen toch 
gevoelens op die mij doen 
denken aan emancipatie, 
ontspannende muziek. Ja 
en wat zegt een nummer 
dan? Zouden nummers 
ook associaties teweeg 
brengen bij mensen? Zou 
men uitgeput geweest zijn 
in het zoeken naar ge-
schikte naamgeving of wilde men geen verschil 
maken? Wilde de naamgever het de mensen 
makkelijker maken? Ik heb nog nooit gehoord 
wat hier achter zit. Het zou wel eens overge-
waaid kunnen zijn uit Amerika, waar ook veel 
met nummers wordt gewerkt.
Mij geeft het een koud gevoel. Wat eigenlijk 
ook vreemd is. Als je in Neerbos-Oost woonde 
kreeg je, te merken aan de reactie van mensen, 
nu ook niet altijd een positief gevoel. De wijk 
had een negatieve klank. Men dacht dat er altijd 
narigheid was, zoals relletjes en lastige hang-
jongeren, en dat er veel werd ingebroken. Ook 
al is dit niet meer zo, de negatieve klank blijft 
jaren nazingen.
Zou het nummer bedoeld zijn om het stadse 
karakter hiermee te benadrukken en dat men-
sen op zichzelf mogen blijven? Zou het uitma-
ken voor mensen of zij op een nummer wonen 
in plaats van in een straatnaam voor de sociale 
kant? Zou in deze wijken minder zorg voor 
elkaar zijn dan elders? Mij lijkt het niet.
Het is maar waar je voor kiest en wat je gewend 
bent. Het is altijd nog beter dan geen onderdak 
hebben en ’s avonds aan te moeten kloppen bij 
het Leger des Heils voor onderdak of de nacht-
opvang voor daklozen. Zeker in de winter is dit 
een keihard bestaan. Zwerven overdag door de 
stad en op een enigszins verwarmd rooster zit-
ten om vervolgens maar af te wachten waar en 
in welke straat je in de nacht vertoeft. Sommige 
daklozen zijn bekende en markante figuren in 
de stad. Zij staan met een krantje of maken 
muziek. Anoniem in al dan geen grote ellende 
hun leven slijtend. Wie bekommert zich om 
hen? Menigeen zal met een boog om hen heen 
lopen, zich niet afvragend wie deze mens is en 
waardoor hij of zij zo geworden is.
Tegenwoordig leven ook veel psychiatrische 
patiënten op straat, omdat begeleiding ont-
breekt en zij niet in staat zijn structuur aan hun 
leven te geven. Zij worden opgevangen door de 
politie, die daardoor weinig meer aan eigenlijke 
taken toekomt. Stuurloos, straatloos en soms 
staten-loos.
Respect voor allen die zichzelf zijn en blijven 
waar en hoe dan ook. Wij als mens, de ge-
meente, het rijk dienen zich te ontfermen over 
de minder bedeelden en het juiste antwoord te 
geven.

José Klaassen-Kersten

In een vorige Dukenburger hebben wij 
een oproep geplaatst voor verhalenvan-
gers en vertellers. Een succes dat naar 
meer smaakt. We zijn nu met een groep 
mensen bezig om alle verhalen te vangen. 

We hebben op dit moment voor de Canon 
van Dukenburg al verhalen over De kin-
deroppas in 1970, Tejater Teneeter, Van 
pastoor naar pastor, Chileense vluchtelin-
gen, herinneringen van Herman Wissink, de 
eerste wijkagent en meerdere verhalen over 
de scholen in Dukenburg. Misschien ook 
leuk te vermelden is dat wij in de afgelopen 
periode met oud-directeuren van scholen 
rond de tafel hebben gezeten. De verhalen 
over modder, sloffen, laarzen, bouwwegen 
en vrachtwagens zijn, net zoals voor veel 
Dukenburgers, bekende en herkenbare ver-
halen. Ook over het noodwinkelcentrum in 
Aldenhof en de Ontmoetingskerk hebben 
wij herinneringen ontvangen. Op onze Fa-
cebookpagina (www.facebook.com/canon-
dukenburg) krijgen wij steeds meer reacties 
en bezoekers. Wij weten zeker dat u nog 
herinneringen voor ons heeft. Niet alleen uit 
de begintijd, ook meer recente herinnerin-
gen zijn welkom. Wij hebben bijvoorbeeld 
ook een herinnering van iemand die in 2002 
van Nijmegen-Oost naar Dukenburg is ver-
huisd. Daarom vragen wij u nogmaals uw 
verhaal, herinnering, aan ons door te geven. 
Wilt u de verhalen gaan vangen, dan bent u 
van harte welkom bij onze verhalenvangers. 

Canon live
Op 22 april, bij de opening van 50 jaar Du-
kenburg, zal de website van de Canon van 
Dukenburg live gaan. U kunt vanaf die da-
tum lezen over de geschiedenis van en de 
verhalen, herinneringen over Dukenburg. 
Niet alleen over het stadsdeel Dukenburg 
maar ook over de oude geschiedenis; het 
landgoed Duckenburg. Wist u bijvoorbeeld 
dat voor 1966 er in Dukenburg veel fruit-

boomgaarden zijn geweest en dat in Huize 
Duckenburg, toen bekend als de villa, twee 
gezinnen hebben gewoond? Aan de voor-
zijde (boven de huidige ingang) heeft de 
familie Staal gewoond met haar twee kin-
deren en aan de achterzijde de familie Van 
Dam. Wij hebben de afgelopen maanden 
veel informatie verzameld, maar we weten 
ook dat er nog veel meer te vertellen valt. 
Niet alleen over de geschiedenis maar ook 
zijn er nog veel meer herinneringen. Wij 
gaan door met het zoeken naar informatie 
voor u. U kunt ons en de andere bezoekers 
van de website helpen door uw reactie op de 
website achter te laten of contact met ons op 
te nemen. Wilt u actief meewerken aan de 
Canon, dan bent u ook van harte welkom. 
Samen bouwen wij verder aan de Canon 
van Dukenburg. 

Contact; 
E-mail; canondukenburg@gmail.com of 
bel René Brands: 06 81 20 98 86.

Tekst: René Brands
Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Duukjes

Minitjes zijn commerciële mini-advertenties. 
De kosten zijn € 2,50 per regel (inclusief kop). 
Ook een advertentie plaatsen? Mail naar 
info@dedukenburger.nl

Hoekwoning Zwanenveld 7540 te koop
Zeer goed onderhouden, gelegen aan rustig, 
kindvriendelijk pleintje. Veel lichtinval, grote 
tuin, drie slaapkamers en grote zolder. Zie funda.
nl of Van der Krabben, T 024-3231619. Vraag-
prijs € 185.000,-. Open Huizendag 2 april.

Duukjes zijn gratis, niet-commerciële adver-
tenties voor lezers van de Dukenburger. Ook 
een advertentie plaatsen? Mail naar info@
dedukenburger.nl

Vrijwilligers gezocht voor organisatie feest
Voor het vieren van 40 jaar Winkelcentrum Du-
kenburg in Zwanenveld zoekt de organisatie in 
samenwerking met het projectplan 50D* verster-
king met vrijwilligers (m/v). Er wordt gewerkt 
aan een modeshow, dans, theater, kraampjes, 
kinderactiviteiten en het restaurant Duuck en 
Dinner. Belangstellenden kunnen zich aanmel-
den per e-mail: verslag112@gmail.com of tele-
foonnummer 06 435 314 52. Het jubileum van 
het winkelcentrum vindt plaats in september.

Jaarexpositie ‘De verwondering voorbij’
Van 12 maart tot en met 26 mei 2016 organiseert 
de werkgroep KunstZINnig van de Ontmoe-
tingskerk, Meijhorst 70-33, haar jaarexpositie. 
Regionale kunstenaars exposeren kunstwerken 
rond het jaarthema De verwondering voorbij.
Openingstijden: woensdag en vrijdag 09.30-
12.00 uur; vrijdag 15.00-17.00 uur; zaterdag en 
zondag na de kerkdiensten. Zie www.ontmoe-
tingskerk.net.

PowerPointpesentatie over Ethiopië
In Ontmoetingskerk, Meijhorst 70-33, op maan-
dag 14 maart van 19.30 tot 21.30 uur door Jan 
Ermers. Gratis toegang. Ethiopië is een fascine-
rend land, gelegen in OostAfrika. Het was één 
van de eerste landen waar het christendom wor-
tel schoot en tot bloei kwam met een heel eigen 
stijl. In 1974, na de regeerperiode Haile Salassie, 
kwam het land onder communistische invloed. 
Burgeroorlogen legden het land plat. Nu is het 
aan een weldadige economische opmars bezig. 
Op cultureel gebied is het onovertroffen.
Jan Ermers woonde en werkte dertig jaar in dit 
land. Er zijn weinig insiders die zo begeesterd 
over dit land kunnen vertellen, toegelicht met 
veel eigen beeldmateriaal.

Minitjes 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 woensdag, 9.00-9.45 uur / 10.00-10.45 uur / 11.00-
11.45 uur: Gymnastiek voor plussers in Wijkcentrum Du-
kenburg, 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 17625841 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’, Graaf-
seweg 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 10 en 31 maart, 14 april, 14.00-16.30 uur: 
KBO Bingo in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39.
• Donderdagen 17 en 31 maart, alsmede 14 april, 14.30-
16.00 uur: Bingo in het restaurant van De Doekenborg, 
Aldenhof 31-96. Gasten zijn welkom, zij betalen 3 euro 
per kaart.
• Zaterdag 19 maart, 14.00-16.30 uur: Zonnebloem Bingo. 
Wijkcentrum Dukenburg Meijhorst 70-39.
• Woensdag, 19.00-21.00 uur: : Gezellige bingo in de so-
ciëteit van De Orangerie, Malvert 50-04. Familie en wijk-
bewoners € 4,00 eerste kaart. Volgende kaart € 2,00. Maxi-
maal twee kaarten per persoon.

Boekbinden 
• Elke woensdag, 13.30-16.30 uur en 18.00-21.00 uur: 
Boekbinden VAD 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 Kampenaar, 
Zwanenstraat 1a, Lindenholt. Meer informatie dekampe-
naar@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

Evenementen
• Vrijdag 18 maart, 14.00-16.00 uur: StAAD Special 
´Made in Nijmegen´. Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 
70-39.
• Vrijdag 15 april, 19.00-23.30 uur: FNV Jubilarissen. 
Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39. 
• Vrijdag 22 april, 13.00-16.00 uur: Voorjaarsmiddag 
StAAD bestuur, begeleiders en cursisten, gevolgd door 
van 16.00-18.00 uur: Start jubileumfeesten 50D*. Gratis 
toegang voor belangstellenden. Wijkcentrum Dukenburg 
Meijhorst 70-39.

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: Fit-
ness op vijf fitnesstoestellen in De Grondel, Zwanenveld 
90-82. Prijs 1 euro per uur.

Haken en breien
• Elke donderdag, 9.30-12.00 uur: Haak- brei- en pun-
nikgroep ‘Stitch ’n’ bitch’ in OKC in De Meiboom, Me-
ijhorst 29-58.

Jeu de boules
• Elke maandag en woensdag, 10.00-12.00 uur: Swon jeu 
de boules achter 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. 
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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.

• 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’, Graafse-
weg 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. Wijkcentrum Dukenburg Meijhorst 70-39.
 
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: RK. 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 

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.

Lopen
• Elke maandag,10.30-12.30 uur: Wandeling ´Ken je 
wijk´, 3 kilometer, vertrek en aankomst: De Grondel, Zwa-
nenveld 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 Wal-
rick. 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
• Donderdag 17 maart, 9.00-11.00 uur: Open Coffee Du-
kenburg, speciaal voor zzp’ers uit Dukenburg en omge-
ving in Bibliotheek Zwanenveld, Zwanenveld 9098.
• Elke eerste vrijdag van de maand, 16.00-19.00 uur: Cul-
tuur borrel(t). (Besloten) borrel in de HAN-locatie Tol-
huis 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.

Repair Café
• Zaterdag 12 maart en 9 april, 11.00-14.00 uur: Repair 
Café in Creatief Centrum Nijmegen-Zuid, Tolhuis 44-44.

Rolstoeldansen
• Elke donderdag, 19.30-21.30 uur: Rolling Wheels rol-
stoeldansen in Wijkcentum Dukenburg, 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, schilde-
ren, kleuren voor volwassenen. Eigen materiaal meebren-
gen, geen verdere kosten. Eén keer meedoen, twee keer, 
elke week? Dat kan. Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 
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 Pio-
nier in Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39, telefoon 
(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. 
Alléén 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.

Verkoop
• Woensdag 9 maart, 10.00-16.00 uur: Verkoop tassen, 
sieraden en sjaals in de hal van De Doekenborg, Aldenhof 
31-96.
• Donderdag 15 maart, 14.00-16,30 uur: Looyen Textiel 
met betaalbare kleding. In het tweede gedeelte van het 
restaurant van De Doekenborg, Aldenhiof 31-96.

Vrouwen
• Zondag 13 maart, 13.00-16.00 uur: Internationale vrou-
wendag in JC Staddijk, Staddijk 41.

Wijkcentra
• Wijkcentrum De Grondel, Zwanenveld 90-82. 
• Wijkcentrum De Turf, Malvert 51-34. 
• Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39: zondag 27 
en maandag 28 maart Pasen gesloten.

Workshop/cursus
• Diverse data in 2016: Workshops schilderen en cur-
sus kunstgeschiedenis bij het Centrum voor Realistische 
Kunst Gelderland /Academie Renshof, Meijhorst 24-74. 
Alle informatie 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 maandagavond, dinsdagochtend, woensdag 19.00-
20.00 uur en vrijdag 9.30-12.00 uur: Yoga in De Turf, Mal-
vert 51-34.
• Elke maandagavond 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 Du-
kenburg in De Turf, Malvert 51-34.
• Donderdag 10 maart, 19.30-21.30 uur: Gezelligheids-
koor Dukenburgs Glorie. In het restaurant van De Doe-
kenborg. Gasten zijn welkom tegen betaling van € 3,00 
entree. Aldenhof 31-96.
• Zaterdag 19 maart, 20.00 uur en zondag 20 maart 15.00 
uur: Dido en Aeneas, opera-uitvoering van het beroemde 
werk van Purcell door het NOOG (Nijmeegs Opera en 
Operette Gezelschap) in De Lindenberg, stadscentrum. 
Meer informatie op de pagina Kunst en Cultuur in dit blad.
• Vrijdag 8 april: 20.00-23.00 uur: Zanguitvoering van 
Dorien van Veen. Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-
39.

Zwemmen
Sportfondsenbad Nijmegen-Dukenburg, Meijhorst 70-
41.
• Elke dinsdag, 9.30-11.00 uur: Vrouwennatinee. Alleen 
toegang voor vrouwen.
• Elke dinsdag, 9.45-10.30 uur: Vrouwenzwemles voor 
beginners 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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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
Internet: www.dedukenburger.nl

Redactie
René van Berlo (hoofdredacteur)
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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 27 maart 2016
Verspreiding: woensdag 13 april 2016

Foto voorpagina
Michel Derks voor zijn flat in Aldenhof, zijn eerste 
woonhuis (Foto: Jacqueline van den Boom)

Fietspaspoort
Als u bij Bike Totaal een fiets koopt, ontvangt u 
het Bike Totaal Fietspaspoort. 
Hier wordt direct een tegoed opgezet (dat kan 
oplopen tot € 210,00) voor service en 
onderhoud.

www.scheepersbiketotaal.nl/fietspaspoort

Bezoek onze webshop. Levering binnen een dag!

Vakkundige reparatie van uw (elec-
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 !

Dealer van Sparta, G
azelle, Batavus,

G
iant, Cortina en M

erida-ATB fietsen.

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

De Dukenburger wordt niet alleen huis-aan-huis verspreid, maar is ook gratis verkrijgbaar bij de 
volgende zaken: Aldenhof: Lindenberg-Aldenhof. Lankforst: Fysiotherapie Lankforst en Meijhorst. 
Malvert: Scheepers rijwielen, Jumbo, wijkcentrum De Turf. Meijhorst: Ontmoetingskerk, Albert Heijn, 
Wijkcentrum Dukenburg, Sportfondsenbad Dukenburg. Staddijk: Jongerencentrum Staddijk. Tolhuis: 
Creatief Centrum Nijmegen-Zuid. Weezenhof: Spar, slagerij Peters. Zwanenveld: bibliotheek, Albert 
Heijn XL, Primera, wijkcentrum De Grondel.



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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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
• Dukenburg: www.dedukenburger.nl
• Tolhuis: www.tolhuis20.nl
• Zwanenveld: www.zwanenveld.com
• Meijhorst: www.meijhorst.com
• Aldenhof: www.bewonersaldenhof.nl
• Weezenhof: www.weezenhofcentraal.nl
• Zevensprong: www.zevensprong.webklik.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 

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

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

Flexibel en betrokken



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
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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


