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Intussen op internet:
www.dewijkwebsite.nl
Alle wijkkranten sinds 1972!
Wijkagenda voor april en mei
Meld je aan voor de
Wijknieuwsbrief en maak nu kans
op een weekend naar keuze!
Gedicht: www.SaskiavanLeendert.nl, foto: Janneke Tromp | J Ontwerp.
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Oud Burgeren Gasthuis: voor ouderen of voor allen?
Eind februari 2010 werd het vernieuwde OBGdienstencentrum heropend. Tijdens de
daarop volgende Open Dag werden veel bezoekers aangenaam verrast door de veelzijdigheid van het OBG. Voor hen die het nog niet
weten hier een korte impressie van wat het
OBG biedt aan de inwoners van NijmegenOost.
Tot 2002 was het OBG een traditioneel verzorgingshuis. Ouder wordende Nijmegenaren
kwamen dan ook letterlijk wonen ín het OBG.
Dat wonen in het OBG is sinds 2002 verleden
tijd. Woningcorporaties De Gemeenschap en
Standvast Wonen verhuren de ruim 167 royale
woningen die overdekt met het OBG-Dienstencentrum in verbinding staan. Om in aanmerking te komen voor één van deze woningen
gelden wel speciale voorwaarden. Op de website www.oudburgerengasthuis.nl leest u daar
meer over.

Wat biedt het OBG anno 2010?
Het OBG concentreert zich tegenwoordig, vanuit het dienstencentrum aan de Prof. Cornelissenstraat, volledig op het bieden van (gecombineerde) diensten op het gebied van
woonondersteuning, welzijn en persoonlijke
verzorging aan zelfstandig wonende ouderen.
Klanten van het OBG bepalen zelf welke diensten zij wensen. Aard, omvang, tijdsduur en
kwaliteit, alsmede de wijze waarop die aan
hen worden geleverd bepalen de mensen zelf.
De nadruk ligt evenwel op de levering van traditionele diensten op het gebied van persoonlijke en lichamelijke verzorging. Activiteiten
op het gebied van welzijn en aangename tijds-

besteding spelen echter een steeds belangrijkere rol. Uiteraard zijn het vooral ouderen die
gebruik maken van de genoemde, meer traditionele diensten van het OBG.

Jongere ouderen
Toch is er ook een steeds groter wordende
groep jongere ouderen, zeg vanaf 55 jaar, die
het OBG-Dienstencentrum weet te vinden.
Enerzijds maken zij gebruik van de bemiddelingsdiensten zoals Gerust Thuis en OnzeBuurt-Genoot, anderzijds bezoeken zij een
groot aantal activiteiten in het als buurtcentrum fungerende OBG. Daarbij valt te denken
aan bridge- en klaverjasmiddagen, computerlessen c.q. -ondersteuning, muziekoptredens
van onder meer Jazzafinado en het uit Nijmegen afkomstige Wereldmuziekkoor of men bezoekt de in het dienstencentrum gevestigde
Fysio-Fitness. Last but not least zijn er de gezellige dansavonden die door vrijwilligers van
Café Burgerlust op de dinsdagavonden (2x per
maand) worden georganiseerd.
Rommelmart: 12 juni aanstaande
Noteer alvast in uw agenda dat in en rond het
OBG-Dienstencentrum op zaterdag 12 juni a.s.
weer een rommelmarkt wordt gehouden. U
kunt zelf deelnemen met een kraam. Neem
daartoe contact op met het OBG: 3279279 of
via de mail: Katja.jamin@oudburgerengasthuis.nl
Elektronische nieuwsbrief
Als u op de hoogte wilt blijven over nieuws en
activiteiten van het OBG, stuur dan uw mailadres naar info@oudburgerengasthuis.nl.
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HET LEDIKANT

Nijmegen oost barst van de kleidie het me oplevert. Ik heb een
ne ondernemers. Een voorzichenorme diversiteit aan klanten,
tige schatting leert ons dat er
waaronder ook universiteiten. Verminstens 100 kleine onderneder ben vrij in hoe ik werk, ik volg
mers in de wijk wonen en wergeen standaardmethode bijvoorken. In elke wijkkrant stellen we
beeld. Wat ik doe zie ik als een in5 vragen
een ondernemer in de wijk aan
tellectueel, creatief en scheppend
u voor. We stellen steeds dezelfde vijf vra- proces, uit het niets iets maken.
gen. Deze maand spraken we met Marc
Peeters,
Hoe ziet je werkdag er uit? “Een vaste indeling heb ik niet voor mijn dagen, de indeling is sterk afhankelijk van mijn afspraWat is je kwaliteit? “Ik begeleid studenten, ken. Ik noem het zelf dat ik tijdssoeverein
meestal eindejaars, die een scriptie schrij- ben. Ik zit veel achter mijn computer
ven op het gebied van methodologie en het omdat ik vooral via email vragen behandel
ontwerpen van organisaties. Daarbij stel ik en teksten beoordeel. Sommige dagen
me dienstbaar op. Ik stuur bij in die zin dat reis ik bijvoorbeeld naar Amsterdam of Groik concreet help met tekst, taal en inhoud. ningen omdat ik daar op de universiteit curOok bied ik aan deze studenten de discipli- sussen geef of als freelancer bij een bureau
ne die nodig is om tot een eindresultaat te werk.”
komen. Ik kan zowel soepel en als streng
zijn wat dat betreft. Mijn passie en ervaring Hoe ziet je werkdag er over 5 jaar uit?
met het schrijven van teksten kan ik bij dit “Over vijf jaar zit ik op de Bahamas, tenminwerk goed gebruiken. Tekstproductie is zo- ste daar droom ik weleens over. En anders
wel mijn hobby als mijn vak. Eerder schreef hoop ik dat het blijft zoals het nu is. Iets
ik academische publicaties in mijn vakge- minder inkomensstress zou dan wel prettig
bied, maar ik ben ook schrijver van een fiets- zijn. In ieder geval heb ik geen uitbreidingsboek en als fervent fietser lever ik op dit ge- plannen en zal ik geen personeel in dienst
bied ook teksten en columns voor bladen.” nemen. Mijn toekomst is natuurlijk ook afhankelijk van ontwikkelingen op onderwijsWat zeggen opgetogen klanten over jou? gebied.”
“Een week geleden hoorde ik nog van een
student ” ik had eerder bij jou moeten ko- Marc Peeters - onderwijsbegeleiding &
men!”. Ik hoor tevreden geluiden over dat tekstproductie Paulus Potterstraat 36,
ik snel en flexibel kan meedenken, behulp- 6523 CR Nijmegen
zaam ben en authentiek. Ik doe me niet ge- www.marcpeeters.nl, 024 – 3786076
wichtiger voor als ik ben, houd er niet van contact@marcpeeters.nl
om een pose aan
te nemen. Voor
mij is het aangenaam om om te
gaan met studenten van deze leeftijdsgroep. Voor
zover ik weet
ben ik ook de
enige die deze
werkzaamheden
als hoofdactiviteit doet, en niet
als bijbaan.”

Door Marleen de Jong

Wat is het grootste plezier dat je
aan je werk beleeft? “De vrijheid en variatie

COL

UMN

Vijf vragen aan de eenmanszaak

In deze tijden van economische crisis
moet iedereen op de kleintjes letten. Dat
deed ik dan ook toen het tijd was om een
nieuw bed aan te schaffen.
Een lattenbodem en matras had ik al, het
ging mij om het ledikant. Laat mij hierin
heel duidelijk zijn: het ging mij om een
tweepersoonsledikant, niet een tweepersoonsbed. Nu zullen er mensen zijn die zich
afvragen wat het verschil is, maar voor mij
is het verschil heel duidelijk: een ledikant is
gemaakt van metalen buizen, het kan eventueel ook gemaakt zijn van latten, maar een
ledikant heeft in ieder geval een duidelijk
open bouw. Dit dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld boxsprings. Dat dat duidelijk is.
Niet dat het wat uitmaakt voor de rest van
het verhaal, maar ik wil een beeld van de situatie scheppen en daarin kun je maar beter precies zijn.
Dus ik deed wat ik al deed voordat ik internet had, ik ging uitgebreid de reclamefolders doorspitten. Tja, en toen begon ik me
danig af te vragen of de reclamemakers
soms denken dat we met z’n alle gek zijn of
zo.
“VAN…VOOR…!!!!!”, “ALLEEN DEZE
WEEK…!!!!”, “NU VOOR SLECHTS…& GRATIS BEZORGD!!!!”, “NERGENS GOEDKOPER!!!”, “NU 65% KORTING!!!”. “INCLUSIEF
LATTENBODEM!!!”.
Ja, dat dank je de koekoek, dat is veel geschreeuw, maar weinig (dekbed-)wol. De
zogenaamde oorspronkelijke prijzen van
voor de …% korting waren gewoon uit de
duim gezogen, zoveel hadden die ledikanten nooit gekost. Bij “VANAF… EURO!!!”
was dat de prijs voor een kleuterledikantje.
En dat nergens goedkoper-gedoe, dat was
ik nu juist zelf aan het uitzoeken. Ik kreeg
spontaan een krijsaanval, zo zittend tussen
al die folders.
Gewoon voor de lol leken mijn twee favoriete ledikanten ook nog eens veel op elkaar. Gelukkig waren ze beide te koop op
De Woonboulevard. Alleen was ik daar nog
nooit geweest, ging ik voor de zekerheid
maar met de bus, mompelde de buschauffeur de foute aanwijzingen en duurde het
zo 1¼ uur voor ik überhaupt in de juiste
winkel was. Uiteindelijk heb ik - natuurlijk
meteen in de eerste winkel, dat wel weer een prima ledikant gevonden en gekocht.
Nu alleen de nachtkastjes nog…
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O
Een goed gevoel in Nijmegen-Oost
Nijmeggen-Oost
Ben
Juliëtte
van
Anken
Ben enen
Juliette
van Anken
voelen
zich al
wonen en werken al meer dan 20
meer dan 20 jaar thuis in Nijmegen-Oost.
jaar in Nijmegen-Oost. Het is
Van Anken Makelaardij maakt werk van uw
niet
voor niets dat hun
wensen. Door uisdegevestigd
persoonlijkeaan
aandacht
Makelaardij
de
en service te geven dienr.
u verdient.
In onze
Pontanusstraat
1. Goed
bereikbaar
voor weú deen
in een
organisatie brengen
deskundigheid
gezellige
sfeer
wordt
en expertise van een groot bureauhier
en de
gewerkt aan de beste service
persoonlijke aandacht en service van een
met deskundigheid en de
klein kantoor samen.
Wat we vooral
persoonlijke
aandacht
diein huis
u
hebben
is
enthousiasme.
Van
Anken
is de
verdient. Ben en Juliëtte
begrijpen
woonwens,
zijn
makelaar die uuw
begrijpt,
die uw belangen
objectief
en
onafhankelijk
ende
met zorg en zekerheid behartigt en die
altijd
betrokken.
Uw
belangen
beste prijs voor u uit onderhandelt. Ben
worden met zorg en zekerheid
en Juliëtte van Anken zijn objectief en
behartigd en wij garanderen u
onafhankelijk,
maar
altijd
de
beste prijs
voor
uwbetrokken.
woning.Dat
is
Van
Anken
Makelaardij
ten
voetenten
uit.
Dat is Van Anken Makelaardij
voeten uit.
Meer weten? Neem
dan contact op met
Ben & Juliëtte van Anken.

Pontanusstraat 1
Postbus 1075
6501 BB Nijmegen

Tel.: (024) 322 36 26
www.vananken.nl
E-mail: info@vananken.nl

Wijkkrant Nijmegen-Oost, nr. 4/april 2010

5

Het verhaal van OVO, een oproep en de ultieme wens van Piet
Het is het bekende riedeltje. De gemeente heeft
een bestemmingsplan, in dit geval betreffende
het gebied geconcentreerd rondom de Kwakkenbergweg ter hoogte van de voormalige
camping Kwakkenberg en sportverenigingen
Orion en Trekvogels en dit stuit op verzet, dat
zich vooral toespits op de herinrichting van het
voormalig Orionveld. Ik sprak hierover met Stef
Hoogveld en Piet Klein, twee omwonenden die
zich samen met andere buurtbewoners verenigd hebben in OVO, kort voor Buurtplatform
Omwonende Voormalig Orionveld.
Door Ivo Roodbergen
Het terrein van de camping, dat de laatste jaren
enkel tijdens de Nijmeegse Vierdaagse volledig
benut werd, wordt ‘teruggegeven’ aan de
natuur door het gebied de bestemming “bos”
te geven en de groene lob Mariënboom (overgangsgebied van stad naar landschap) verder te
versterken. In overleg met de beide sportverenigingen is besloten dat Orion verhuisd richting de Driehuizen aan de Nijmeegse baan, terwijl de Trekvogels gehuisvest blijft ten zuiden
van de Kwakkenbergweg aan de Luciaweg. Het
voetbalveld ten noorden van de Kwakkenbergweg komt door de verhuizing van Orion vrij
voor een nieuwe functie. De gemeente is op
zoek naar financiering van bovenstaande plannen, terwijl de burgers strijden voor behoud van
de karakteristieke waarden. Hierover zijn de gemeente en omwonenden in dialoog.

De geboorte van OVO
Het belang van de direct omwonenden is duidelijk. Een omvangrijk project ten noorden van
de Kwakkenbergweg is misschien niet te voorkomen, maar de wens deze vorm te geven binnen de grenzen van behoud van de karakteristieke waarden van de omgeving is helder. Aan
deze wens is ook gehoor gegeven door de gemeente, ondanks dat de werkgroep OVO in eer-

TRAP
VELD

ZWEMBAD

PARKEREN

SCHOOL

Voorlopige schets voormalig Orionveld

ste instantie niet erkent werd als rechtspersoon
en daarmee niet als belanghebbende kon worden aangemerkt. Desalniettemin is toegezegd
de omwonenden actief te zullen betrekken bij
de verdere uitwerking van het plangebied. Benieuwd naar de daadwerkelijke inspraak vroeg
ik Stef Hoogveld en Piet Klein naar hun ervaringen betreffende de dialoog. Vooropgesteld,
daarover zijn beiden heren tevreden. De overleggen zijn absoluut niet te typeren als zijnde
van een symbolische waarde, vanuit een toegankelijke atmosfeer wordt er ook écht overleg gepleegd. Een behaald wapenfeit is bijvoorbeeld
het behoud van het oude trapveldje (zie kader).
De aanwezigheid van de dialoog doet echter
niets af aan het feit dat beide heren zich
zorgen maken over wat komen gaat. De mogelijke komst van een zwembad en extra schoolgebouwen (zie illustratie) brengt respectievelijk
900 verkeersbewegingen en 3000 scholierenbewegingen per dag (!) met zich mee. Het is
daarom gewenst dat buurtbewoners zich bewust zijn en blijven van hun toekomst.

Gevaar van polarisatie
In de rol van advocaat van de Duivel confronteerde ik beiden heren met de stelling dat het
toch enigszins vreemd is dat omwonenden bij
toeval van de plannen kennis moesten nemen.
Met andere woorden, de afgedwongen inspraak
mag weliswaar bevredigend stemmen, de hele
situatie moet toch als mosterd na de maaltijd
aanvoelen? Ongeacht de uitkomst van de dialoog… Beiden heren gaven inderdaad aan
verbolgen te zijn over deze gang van zaken,
waarop een discussie ontstond over de juiste
aanpak van dergelijke projecten. Los van het feit
of het een kwalijke zaak is, stelden we vast dat
de huidige situatie nu eenmaal is dat je als burger achter de feiten aanloopt. “Maar dat kan opgevangen worden”, aldus Piet Klein. “Wat je nu
vaak ziet is dat burgers hun krachten pas bundelen als het leed al is geschiedt”, waarmee hij
doelt op het feit dat er op dit
moment overal ad hoc platformen opstaan, zoals ook de
OVO. “Op deze manier creëer
en versterk je enkel de polarisatie in de samenleving”,
BOSJE
en dat is niet het enige, daarnaast stelt hij terecht dat
wanneer de krachten eenmaal
gebundeld zijn, men vaak alsnog tegen een kennisachterstand aanloopt om het juiste
tegenwicht te bieden.
Zijn punt is duidelijk. Een
pessimist leest hierin de boodschap dat de gewone burger
niet opgewassen is tegen de
politiek, een optimist erkent
de uitdaging. Wie bent u?

Oproep
Beste buurtbewoners:
Inrichting van trapveld op voormalig Orionveld.
Mijn kinderen zijn opgegroeid aan de Postweg,
recht tegenover het Orion voetbalveld.
Er werd uiteraard altijd flink gevoetbald, tennis
gespeeld, en wat al zo meer. Aan creativiteit geen
gebrek. Uiteraard waren er veel meer jongeren
die van dit veld gebruik maakten.
Met het vertrek van Orion en de inrichting als parkeerplaats voor de Maartenskliniek verdween ook
de mogelijkheid om het terrein recreatief te gebruiken. Het trapveldje langs het parkeerterrein
is in verval geraakt en de doelen zijn verwijderd.
Jammer dat deze vorm van recreatie nu niet langer mogelijk is. We zijn in gesprek met de gemeente over de herbestemming van het veld
(zwembad, uitbreiding Montessori). Maar er is
ook de mogelijkheid om het trapveldje weer een
nieuwe recreatieve bestemming te geven. De gemeente heeft ons gevraagd mee te denken over
hoe dit veld in te richten, denk aan speeltoestellen,
voetballen met doelen, etc. Graag zouden we van
de buurtbewoners vernemen hoe men over dit
voorstel denkt. Alle ideeën zijn welkom en zet ze
op onze website www.ovowesterhelling.nl zodat
jullie mee kunnen denken over de inrichting van
het recreatieveldje.
Freek Driessens, Postweg 177

Gezocht: expertise

Voor de duidelijkheid, het is nadrukkelijk niet
de bedoeling dat iedere straat in Nijmegen-Oost
zich tot de tanden toe gaat bewapen, gaat zitten
filosoferen over een mooie naam voor een platform en vervolgens vol vertrouwen gaat zitten
afwachten tot de gemeente met een ongewenst
project komt. Dat is precies polarisatie in de
hand werken. Het zou juist verstandig zijn als
wij als Nijmegen-Oost, en niet als straten individueel, de krachten bundelen. Er zou een verbond gevormd kunnen worden waarin expertise
op allerhande gebieden aanwezig is, die fungeert als zijnde adviesorgaan aan bijvoorbeeld
in dit geval de OVO. Daarnaast kan een dergelijk
verbond contact onderhouden met de gemeente en bent u als inwoner van NijmegenOost en potentieel slachtoffer, op deze manier
sneller en beter op de hoogte van de plannen
binnen Nijmegen-Oost. Op deze manier verkleint men ten eerste de kennisachterstand in
het geval van opkomende platformen, maar ten
tweede en dat is veel belangrijker, roept men
de polarisatie een halt toe. “Dat is mijn wens”,
aldus Piet Klein, luttele seconden later gevolgd
door “en een utopie”.

Wilt u meer informatie of een mogelijkheid tot
meedenken?
Kijkt u eens op www.ovowesterhelling.nl
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Wij hebben op de
voorjaarsbeurs
voor U de
nieuwste modellen
ingekocht!
Kom kijken bij:
Nieuwe naam, nieuwe eigenaren
Al bijna tachtig jaar is Hotel Sionshof een geliefde
pleisterplaats langs de weg van Nijmegen naar Groesbeek.
Het karakteristieke hotel maakt een nieuwe start onder
leiding van nieuwe eigenaren. Hendrik-Jan Moed en
Roland van Zonsbeek heten u binnenkort van harte welkom
in Hotel Courage Sionshof. Nog heel even geduld!
De verbouwing is momenteel in volle gang.

Dé opticien in Uw buurt.
Kijk ook op:

www.geerlingoptiek.nl
Daalseweg 9, Nijmegen
Tel. (024) 323 09 17
p.s. Wij kunnen via ons systeem
zien hoeveel de vergoeding is die
U van Uw verzekeringmaatschappij
krijgt en rechtstreeks voor U
indienen.

Het hotel
Hotel Courage Sionshof telt tien
luxe en zeven zeer confortabele
kamers. De inrichting doet denken
aan de jaren dertig, de beginjaren
van het hotel. Nostalgisch, maar wel
met het comfort van 2010. Dit en de
prachtige ligging maakt hotel
Courage Sionshof tot een perfecte
uitvalsbasis voor wandelingen en
fietstochten in de omgeving of een
bezoek aan het gezellige Nijmegen.
Maar ook zakelijke gasten voelen
zich beslist thuis in de familiaire
ambiance van ons hotel. De schitterende open haard vormt het hart van
onze lounge, waar het tot in de late
uurtjes gezellig toeven is. En in de
ochtend wordt een uitgebreid
ontbijtbuffet gepresenteerd in de
zonnige ontbijtzaal; bij zomers weer
zelfs op het overdekte buitenterras.

eerlijke, betaalbare gerechten, à la
carte of als onderdeel van een menu.

Het restaurant
In ons gezellige restaurant kunt u
dagelijkse genieten van een heerlijk
lunch en een prima diner. Of pak
om te beginnen een fauteuil bij de
haard voor een drankje of een kopje
koffie met iets lekkers. Onze
chef-kok René werkt momenteel
aan een gevarieerde kaart met

Hotel Courage Sionshof
Nijmeegsebaan 53 - 6564 CC
Heilig Landstichting
(024) 322 77 27 - F ()24) 322 62 23
sionshof@hotelcourage.nl
www.hotelsionshof.nl
Hotel Courage Sionshof werkt nauw
samen met Hotel Courage Waalkade
in Nijmegen.

Het terras
Wat is er lekkerder dan even uitpuffen op een terras, tijdens een lange
wandeling of een mooie fietstocht?
En waarom zou u op een aangenaam
warme dag niet eens heerlijk buiten
komen lunchen of dineren? Dat kan
allemaal bij Courage Sionshof. Ons
bestaande terras wordt fors uitgebreid en vormt straks een echte
trekpleister, dat kan niet anders.
De zalen
Hotel Courage Sionshof beschikt
over een aantal uitstekend geoutilleerde zalen.Voor cursussen,
vergaderingen, familiebijeenkomsten
en koffietafels. Informeer naar de
mogelijkheden.
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PIEPERS&ZO
Ruim vijf jaar geleden zijn Stefan en Monique
Peeters gestart met De Heeren van St.
Anna. Een Grand Café met veel vaste gasten
en 2 á 3 keer per week live muziek. Toch hebben ze helaas moeten besluiten om te stoppen met dit restaurant. Stefan en Monique
zijn begonnen met PIEPERS&ZO. Een nieuw
restaurant aan de Professor Cornelissenstraat. Wie zijn zij en gaan ze alleen aardappelen serveren?
Door Simone Kiekebosch
Tien uur ’s ochtends. PIEPERS&ZO is een langgerekte ruimte aangebouwd aan het Oud Burgeren Gasthuis. Ik kom binnen in een soort
wonderlijke scheepswereld. De zon schijnt
door een enorme wand van glas naar binnen.
Het lijkt bijna een aquarium. Binnen staat het
vol met scheepsattributen, overal reddingsboeien, scheepsmodellen, huiselijke rieten
stoeltjes en veel hout. Dit alles blijkt een uit
de hand gelopen hobby van de directeur van
het OBG. Onder het genot van een heerlijk
kopje koffie vertelt Stefan over de Heeren van
St. Anna en deze nieuwe plek: PIEPERS&ZO.
Wat is er gebeurd met de
Heeren van Sint Anna?
“De Heeren hebben we tot ons
grote verdriet moeten sluiten
om verschillende redenen. De
economische crisis, waardoor
vaste gasten in plaats van drie
keer per week nog bijvoorbeeld een keer per maand
kwamen. Door het rookverbod
was er een enorme omzetdaling en het pand was peperduur qua grootte,
locatie en onderhoud.”
Nu zijn jullie alweer bezig met dit nieuwe
restaurant: PIEPERS&ZO. Moedig om weer te
beginnen met een nieuw restaurant. Hebben
jullie overwogen om iets anders te gaan
doen?
“De sluiting van de Heeren heeft een enorme
impact gehad op ons. We zagen het wel aankomen en hebben heel wat slapeloze nachten
gehad. We hebben even overwogen om iets
anders te gaan doen, maar we zijn eigenlijk
al ruim twee jaar met dit concept bezig dus
we gaan hiermee verder.”
A-Bourgondisch
Ik kwam eigenlijk om te praten over het nieuwe restaurant, maar ik merk dat ik zeer enthousiast word van de manier waarop Stefan
vertelt over zijn passie: koken. Hij wil echt
kleinschalig werken, vindt het directe contact
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met de klanten van wezenlijk belang. Stefan
heeft ook jaren lang in Duitsland gewerkt en
daar ga je als kok/gastheer vaak nog bij je
klanten aan tafel zitten. Dat soort dingen liggen hem wel. Dat massale is niets voor hem.
“Het is voor mij niet alleen
een commercieel bedrijf,
maar vooral een deel van
mijn leven. Dat geldt ook
voor Monique trouwens.”
Zodra het woord vis valt beginnen zijn ogen te glanzen
en heb ik het idee dat die
combinatie met al die
scheepsartikelen zo gek nog
niet is.
“Nijmegen is zo a-Bourgondisch”, dat vindt hij wel. Hij
heeft overal in Nederland gewerkt in de horeca, van Heerenveen tot Zeeuws-Vlaanderen, en ziet enorme verschillen in zowel menu’s als waardering voor het eten.
“In Zeeuws-Vlaanderen zitten de restaurants
’s middags bomvol met Belgische gasten. Die
zitten te genieten van de heerlijkste mosselen. Probeer in Nijmegen maar eens een middag-eetcultuur te creëren…”
Op welke doelgroep
richten jullie je?
“Overdag hebben we het
project ‘Aan tafel bij’,
voor een voordelige
maaltijd. Daarbij trekken
we veel oudere mensen
aan. De prijzen liggen
dan rond de acht euro.
Maar ’s avonds wil ik me op een veel breder
publiek uit de buurt richten. Ik wil ook wel
eens wat anders dan grijze koppen zien”,
lacht hij.
De avondprijzen liggen hoger en de gerechten
zijn ook internationaler van aard.
Het valt me op dat de moderne menukaart
in contrast staat met de huiselijke inrichting
van het restaurant. Prijzen voor een hoofdgerecht beginnen bij € 12,50.
“De Heeren lag op een eiland. Maar nu
zitten we veel dichter bij Nijmegen-Oost en
ik hoop dat we veel wijkbewoners zullen trekken.”

Waarom de naam PIEPERS&ZO? Heb je iets
speciaals met aardappelen?
“De naam is door Monique verzonnen. Het
klinkt leuk.” Stefan zelf heeft ook wel wat met
namen: ‘Vistro’ toen het restaurant nog een

visrestaurant was, en ‘Vis zoals het is’.
En hoe belangrijk namen wel niet zijn blijkt
wel uit zijn vroegere ervaring met de naam:
heerenspies en damesspies. Mannen durfden
geen damesspies te bestellen, maar toen de
naam Annaspies werd, liep diezelfde spies als
een trein! Zo zie je maar.
In PIEPERS&ZO kun je bij ieder gerecht drie
soorten aardappelen verwachten. Variërend
van kroketjes tot aardappelchips.”

Als ik het menu grondiger bekijk, heb ik spijt
dat ik niet rond etenstijd heb afgesproken…
Jammie, van zoete piepercarpaccio tot parelhoenfilet met abrikozensaus. En reken maar
dat die saus niet uit een zakje komt!

Per 1 april is Nijmegen-Oost een goed restaurant rijker en aangezien ze ook nog een mooi
terras hebben - met uitzicht op een vlindertuin - zal ik daar binnenkort eens even
heerlijk neerstrijken voor een ongetwijfeld
fantastische maaltijd.

Dit restaurant neemt nu de plaats in van ‘De
Oude Toelast’, genoemd naar het vroegere
Schipperscafé onderaan de Groetestraat,
hoek Waalkade.
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Lentekriebels?

Uniek
afscheidshuis

Kapsalon Oost:
jouw lente moment...
Mooi haar in een
relaxte omgeving.
Persoonlijke aandacht
en kwaliteit!!!
Binnen komen bij
Kapsalon Oost en
voelen dat het

In villa Oud-Mariënboom is het kleinschalige rouwcentrum van
Klopper & Kramer Begrafenis- en Crematieverzorging gevestigd.
De stijlvolle en informele omgeving van de villa biedt u alle rust
en ruimte voor een waardig afscheid. Klopper & Kramer heeft
de uitvaart en alle voorbereidingen daarvoor in eigen hand en
neemt graag de tijd om uw wensen en ideeën te bespreken.

is. lekker kopje koffie,
likeurtje erbij, samen
ontdekken waar jij
blij van wordt...

Beleef jouw
lentemoment...
Bent u nog niet bij
mij geweest?
Wasmassage,
knippen, föhnen en
paraffinebadje voor
uw handen: 29 euro
in plaats van 36,50.

NKU

Groesbeekseweg 424 | Nijmegen | www.kk.nl

(024) 323 44 44

www.kapsalonoost.nl

Vriendelijke groet,
Miranda Friederichs
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Milieuproject
St. Jorisschool

De St. Jorisschool - gelegen aan de Heyendaalseweg - is een VMBO school (VMBO-t)
voor leerlingen die aangepaste individuele
zorg nodig hebben. Daarom wordt er lesgegeven in een rustige, kleinschalige en veilige leeromgeving. Met zorg op maat worden leerlingen in staat gesteld om hun
schoolloopbaan op een succesvolle en veilige manier te kunnen doorlopen en vervolgen.
Door Marjon Spoorenberg

Maatschappelijke stage
In het kader van een maatschappelijke stage
werd in de week van 8 t/m 12 maart een milieuproject georganiseerd voor leerlingen
van de tweede klas. Dit milieuproject werd
uitgevoerd in samenwerking met het Milieu
Educatie Centrum Nijmegen (MEC). Het MEC
begeleidt docenten in het primair en voortgezet onderwijs in het geven van natuuronderwijs aan hun leerlingen. Voor het primair
onderwijs worden leskisten samengesteld
en excursies georganiseerd. Voor het voortgezet onderwijs wordt aangehaakt bij een
actueel lokaal onderwerp. Zo gebeurde dit
ook bij de St. Jorisschool. De hele week hielden leerlingen zich bezig met het milieu. Er
werd gesproken over ontwikkelingssamenwerking, klimaatbeheersing en geld ingezameld voor een goed doel. Voor één activiteit
moesten kinderen zelf de straat op om de
confrontatie aan te gaan met de buurt.
Handen uit de mouwen
Het doel van dit programma was om kinderen bewust te maken van de schoolomgeving, hun eigen rol/gedrag daarin en de consequenties daarvan in de schoolomgeving.
De groep werd ingedeeld in drie groepen

van zes/zeven leerlingen en ieder groepje
kreeg een opdracht.
Groep één maakte een beeld van de buurt
d.m.v. foto’s. Er werden foto’s gemaakt van
de mooie plekken en foto’s van de lelijke
plekken in de buurt. Groep twee ging mensen interviewen: “Zijn de bewoners tevreden
met hun straat/buurt? Waarom wel/niet?”
De derde groep ging een straat opruimen,
met behulp van
prikkers werd
afval in een plastic zak gedaan
en deze zak
werd meegenomen
naar
school. Voordat
de kinderen de
straat opgingen
gaf
Jeanette
Stevens,
de
wijkbeheerster,
een presentatie
over de wijk,
waarin werd in-

gegaan op sociale veiligheid, schoonmaken
in de buurt enz.
Donderdag 11 maart werden de foto’s opgehangen op school en een jury bepaalde
welke de winnende foto’s waren (links de
‘mooiste’, rechts de ‘lelijkste’). Dieuwertje
uit klas 2b had de prijs gewonnen voor het
beste interview. Het was een geslaagde
week, iedereen was na afloop erg tevreden.
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Tel. (024) 360 95 52
www.kolmeijernijmegen.nl
Mr. Franckenstraat 27
6522 AC Nijmegen
wonen@kolmeijernijmegen.nl

Hengstdalseweg 46
Nijmegen
024-3224804

Nu ook definitief ontharen met
de unieke MedCos IPL methode.
Gratis intake & testflits.
Meer infomatie www.medcos.info

AUTOSERVICE VERBEET IN WYLER
op vijf minuutjes rijden van Nijmegen-Oost
De zomer komt eraan.
Denk aan het wisselen van uw winterbanden.
Ook voor:
vakantiebeurt van uw auto
onderhoud
reparaties

Autoservice Verbeet zit in Wyler aan de Hauptstrasse 11.
Als u boodschappen gaat doen in Kranenburg komt u er
langs. Bel voor een afspraak 0049-15118448423 (U kunt
Nederlands spreken). De tarieven zijn schappelijk.

Dé autoshop

Keuken Renovatie

Nieuwe deurtjes in uw keuken, een nieuw werkblad,
nieuwe apparatuur, een andere wasbak etc., en zelfs een
andere indeling is mogelijk.
Wel een nieuwe keuken,
maar niet de prijs betalen van een nieuwe keuken?
Dat kan. Laat Menes voorrekenen wat uw zo goed als nieuwe
keuken gaat kosten. Neem de maten van uw keuken mee, de maten
van de deurtjes en het werkblad, dan bekijken we samen de
mogelijkheden voor uw keuken. Een afspraak maken kan ook, wij
komen dan bij u langs. Bespreek met ons de mogelijkheden en kies
het soort front, apparatuur en werkblad wat u graag zou willen.
Levering van alle merken.
Er is meer mogelijk dan u denkt. Een andere indeling, laden in
plaats van deurtjes in de onderkasten etc.
Voordelen: Meestal geen hak en breekwerk. Levering vaak in 2 tot 3
weken. Werkzaamheden beperkt tot een paar dagen. Gebruik van
bestaand leidingwerk. Niet de kosten van een nieuwe, maar wel de
voordelen van een nieuwe keuken.
Bel 024-3792314 of 06 24208370 voor een afspraak
Daalsedwarsweg 18-g, Nijmegen.
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Knollen & citroenen

Onze advertentieregels: Als wijkbewoner kun
je per nummer één gratis advertentie plaatsen, mailen naar: redactie@dewijkwebsite.nl
of inleveren bij de Wijkwinkel aan de Daalseweg 259a. Zet je de advertentie op het prikbord op de wijkwebsite, dan wordt hij ook
afgedrukt in de krant.
--------------------------------------------------------------------Aangeboden: niet afgemaakt smyrnakleed,
ong. 2 bij 3 m., kleur terra, incl. alle materialen + werkstandaard. Tevens 2 compactcamera's, waarvan 1 met rolletje. 024-3604810.
--------------------------------------------------------------------Gezocht: oude foto’s waar ik op sta van de
scouting kerkkoor en christuskoning school
tussen 1968 en 1975 ik had toen donker (fel)
kastanjerood haar ben helaas zelf veel kwijtgeraakt in de jaren 80, vandaar dat ik om hulp
vraag. michaelsmagic@yahoo.com
--------------------------------------------------------------------Gezocht: wie wil een bewoonster van verpleeghuis Piushove op de dinsdagochtend begeleiden naar de gym in het OBG. Als begeleider mag je eventueel meedoen met de gym.
De gym begint om 9.45 en duurt een uur. Het
is een klein kwartiertje lopen naar het OBG.
Tel. 06-46159325 (ma-di-do-vr).
--------------------------------------------------------------------Aangeboden: per 5 april of uiterlijk 1 mei
2010 te huur in Nijmegen-Oost: lichte kamer
op begane grond met gebruik van zeer grote
gemeubileerde huiskamer, serre, keuken, badkamer met bad en aparte douche, fietsenhok,
en berging. 450 € excl. , borg 2 mnd kale
huur. Opzegtermijn huurder: 1 mnd, verhuurder 3 mnd. Tel. 06-10255609.
--------------------------------------------------------------------Gezocht: militaire spullen uit de oorlog.
heeft iemand nog iets liggen op zolder of in
de schuur? ik neem het gaarne van u over, zowel Duits, Amerikaans, Engels: alles is welkom. Bel gerust. BVD. Tel. 06-53719728.
--------------------------------------------------------------------Aangeboden: gepensioneerde voor onderhoud van tuintjes in Nijmegen-Oost.
Tel. 024-323 10 24.
--------------------------------------------------------------------Te koop aangeboden: * 9 videofilms van Elvis
Presley € 20,--, * 4-delige Sissi films video €
7,50, * Z.G.A.N. Babybadje, € 5,-, *2 groene
houten klapstoeltjes en ronde groene houten
klaptafel van 1 meter doorsnee met gietijzeren onderstel, nieuwprijs € 120,-, nu € 40,(voor de tuin). 06-13 58 25 80.
--------------------------------------------------------------------Gevonden: zwart vest, merk "Zilch", in het bos
bij de "Kuil" bij Hotel Erica. Tel. 3606957.
--------------------------------------------------------------------Aangeboden: ik ben een schoonh.spec. met
professionele praktijk en volg een opleiding
voor elektrisch epileren. Hiervoor ben ik op
zoek naar vrouwen die zich GRATIS willen laten ontharen in het gelaat. Graag met serieuze overbeharing, m.n. op kin en wangen!
Ook mannen kunnen reageren, graag zelfs!
Tel. 024-3243753 of 06-41462329.
---------------------------------------------------------------------

Gevonden: groene USB-stick, thv. Koolemans
Beijnenstraat 98A in Nijmegen. Aan de zijkant
van de weg. 024-3230470.
--------------------------------------------------------------------Gezocht: wil je graag op een plezierige manier biljarten, en ook eenmaal in de week
competitie spelen, dan ben je bij ons aan het
goede adres. wij bezitten twee biljarts waar
iedere middag gebruik van gemaakt kan worden. het enige vereiste is dat je 50 jaar of ouder bent, graag biljart. Tel. 0641474927.
--------------------------------------------------------------------Aangeboden: Hotstone of sportmassage of tijdens vierdaagse maak snel een afspraak want
vol is vol Boek snel want vol is vol. Tel. 0618016176.
--------------------------------------------------------------------Gezocht: heb mijn Nikon Coolpix (Digitale cameraatje) ergens laten liggen. Dat ie gestolen
zou zijn... wil er bij mij niet in. Het zit in een
kleine prachtig rood/ecru leren etui-tje. 'Wie o
wie' heeft het gevonden? Een gepaste beloning wacht de gulle vinder. 024-360 10 47.
--------------------------------------------------------------------Gezocht: wij zoeken vrijwilligers die het leuk
vinden om met kinderen tijdens het overblijf
mee te eten en buiten te spelen op een van
onze basisscholen. Tel. 06-33876266.
--------------------------------------------------------------------Enthousiaste volleyers gezocht! Elke donderdag 18.30 - 19.30 spelen we puur recreatief
een partijtje in de gymzaal van basisschool de
buut bij de archipelstraat. Iedereen tussen de
16 en 96 is van harte welkom. Kom gerust
een keertje kijken en meedoen! 06-11197555.
--------------------------------------------------------------------Gezocht: ik zoek twee jonge
dwergkonijntjes, twee vrouwtjes. Wie heeft
er een nestje en wil er twee kwijt aan een
goede/lieve verzorgster? Tel. 024-3233117.
--------------------------------------------------------------------Aangeboden: mooie tweedehands rode Koelstra wandelwagen met fleece voetenzak. Met
reiswieg en gratis buggyboard. 125,00 euro.
Foto’s op Marktplaats.nl. Tel. 024-3541922.
--------------------------------------------------------------------Aangeboden: Omdat wij onze zonnehemel
nooit gebruiken willen wij hem wegdoen. Hij
is van het merk Helios en de 12 TL lampen
zijn weinig gebruikt. Hij mag weg voor ieder
aannemelijk bod. Tel. 06-21547952.
--------------------------------------------------------------------Aangeboden: wegens overcompleet te koop
6 witte Jardin tuinstoelen (recht) en een witte
ronde tafel 110 cm doorsnee, allesd in prima
staat. Prijs 50 euro Tel. 06-21547952.
--------------------------------------------------------------------Gediplomeerd tuinman zoekt nog enkele tuinen voor onderhoud. Ook kan ik u helpen
met het verfraaien van uw plantenborders en
snoeiwerk. Ik werk netjes en tegen een redelijk tarief. Bel 024-3778267.
--------------------------------------------------------------------Enthousiaste volleyers gezocht! Elke donderdag 18.30 - 19.30 spelen we puur recreatief
een partijtje in de gymzaal van basisschool de
buut bij de archipelstraat. Iedereen tussen de
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BEDANKT LIEVE MENSEN,
De vele hartverwarmende reakties van
buurtbewoners en klanten, na de gewapenden overval op onze winkel, heeft ons goedgedaan. Mede voor ons een stimulans om
gewoon weer door te gaan. Dank!
Henk en Wil, De Santenkraam, Pijnboomstraat 21 hoek Broerdijk, Nijmegen-Oost

16 en 96 is van harte welkom. Kom gerust
een keertje kijken en meedoen! 06-11197555.
--------------------------------------------------------------------Gezocht: ik zoek twee jonge
dwergkonijntjes, twee vrouwtjes. Wie heeft
er een nestje en wil er twee kwijt aan een
goede/lieve verzorgster? Tel. 024-3233117.
--------------------------------------------------------------------Gezellige jonge oppas kan de meeste middagen en avonden bel voor meer informatie of
om kennis te maken. Tel. 06-16166987.
--------------------------------------------------------------------Aangeboden: Daalseweg 101. Indeling: Entree, gang met meterkast, toilet, badkamer, 3
slaapkamers, woonkamer met tuindeuren
naar de achtertuin, luxe keuken voorzien van
een moderne inbouwkeuken, achtertuin, kelder. Meer info: www.daalseweg101.jouwweb.nl Tel. 0617 960 976.
--------------------------------------------------------------------Beste Wijkbewoners, ik zoek een mogelijkheid voor het gezin van mijn zoon met
vrouw/kinderen (13, 8, 2), die in het buitenland wonen, om een week bij mij in de buurt
te verblijven. Wie zou voor een keer zijn huis
daarvoor beschikbaar willen stellen? Voor betrouwbaarheid, zo nodig, referenties. Martine
Beerens (tel. 06-4022 6623).
--------------------------------------------------------------------Gezocht: hoi, ik woon op de Wagenaarstraat,
op 4-3-2010 zou er volgens de postbode
hoogstwaarschijnlijk een pakketje bij mij bezorgd zijn. Dat is niet gebeurd, heeft u of
kent u iemand die een pakket heeft ontvangen dat niet aan hem gericht is maar aan A.de
Raaf. Dan hoor ik het héél graag!! bel of mail
me!!! 0634552259 of andreiaderaaff@live.nl.

Nieuwsbrief Wijkwebsite:
bijna 1.000 ontvangers!
Meld u nu aan op www.dewijkwebsite.nl.
Nieuwe aanmelders tussen 14 en 21 april
maken kans op een Weekend naar keuze
of een andere leuke attentie.
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BARBECUE

Ook dit jaar hebben wij voor uw barbecue weer een aantal specialiteiten
in huis. Diverse vleesspiesen, barbecueburgers en worstjes,
T-bone steaks, gekruide en gemarineerde vleessoorten en onze met
goud bekroonde salades en sausjes. Natuurlijk alles uit eigen keuken.
Kom eens langs om te proeven en laat u door ons deskundig adviseren.
--------------------------------------------SATÉ SPIES
vier voor
HUZARENSALADE met goud bekroond
500 gram
GEBRADEN KIPSTICKS
500 gram
BARBECUEBURGERS
500 gram
KIP PIRI-PIRI kant en klaar
500 gram
---------------------------------------------

€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95
€ 4,95

Scharreldieren krijgen uitsluitend schoon, zuiver plantaardig voer. Het
gebruik van antibiotica, medicijnen of groeibevorderaars is streng
verboden. De dieren lopen binnen in ruime stallen en kunnen altijd naar
buiten om lekker te scharrelen.
Scharrelvlees, goed voor u……beter voor de dieren.
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 24 april

O ud Burgeren Ga st huis

S eder t 1 59 2

• Pe r s o n e n a l a r m e r i n g
• C o m p u t e rc u r s u s s e n
• Sleutelkluisverhuur
• G e s t r u c t u r e e rd e d a g b e s t e d i n g
• We e k m a r k t o p d o n d e r d a g
• Ger us t Thu is B emi dde l ing
• Seni or enc afé B u rge rl u st
(0 24) 327 9 2 79 of
w w w. o u d b u r g e r e n g a s t h u i s . n l

Openingstijden: Woensdag t/m vrijdag: 8.30-18.00u.
Zaterdag: 8.30-15.30u. FRANSESTRAAT 39 - 6524 HT
Nijmegen. Tel. (024) 322 00 86 - Fax: (024) 365 63 50

www.scharrelvlees.nl

H e t O B G . To t u w d i e n s t !

HK Glasser vice Ni jmegen
*
*
*
*
*
*
*
*
*

e n ke l g l a s
fi guurg la s
i sol at ieg l as HR + +
ve i l i g h e i d s g l a s
s pi egel s
d raa dg l a s
vo or z e tr a m e n
s c hi ld eri jg la s
ve n t i l a t i e r o o s t e r s

24 uur per dag
7 dagen per week

0653 - 395661
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VerkeersONveiligheid in Nijmegen-Oost
“Nijmegen is kampioen” en voor de echte Nijmegenaren: we verslaan Arnhem met ruime
cijfers. De vraag is alleen of je daar trots op
moet zijn, want het gaat wel om verkeersonveiligheid.
Door Kees Spoorenberg

op een botsing. Wie weet gaan de verzekeringsmaatschappijen nog wel eens hogere
premies vragen als je in Nijmegen woont. Echter, als je deze locatie even niet meeneemt,
dan nog is Nijmegen nog steeds ruimschoots
de kampioen van Gelderland, een triest
beeld.

smalle doorgang zich opstellen voor de
oversteek van de St.-Canisiussingel. Als
fietser heb je al je vaardigheden nodig om dat
te doen, je kunt niet eens naar links kijken
om te zien of het toch wel veilig is.

Hoe verkeersonveilig is Nijmegen-Oost?
Als we de cijfers van de ROVG mogen
geloven, dan valt het nog mee, echter 3 kruisingen in Nijmegen-Oost scoren met name
hoog omdat het aantal ziekenhuisopnames
hoog is. De verhouding aantal UMS tot ziekenhuisopnames ligt op een gemiddelde
van 2 en dat geeft ook meteen aan dat deze
kruisingen verkeersonveilig zijn voor fietsers
en voetgangers.

Met 4 ziekenhuisopnames en 11 keer UMS
nog net 20 punten. Een onoverzichtelijke Vsplitsing (foto boven), waarbij er ook nog eens
30km/uur wegen op uit komen. Dat alles is
eigenlijk al vragen om ongelukken.

Koolemans Beynenstraat/Obrechtstraat

Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Gelderland (ROVG zie ook www.rovg.nl) analyseert het aantal door de politie geregistreerde ongevallen. Daarbij moet je wel rekening
houden met het feit dat maar 50% van de ziekenhuisopnames geteld wordt. De registratie
bij lichtgewonden ligt nog beduidend lager
om over de ongevallen met Uitsluitend Materiële Schade (UMS) maar niet te praten.

Hoe bepaal je verkeersonveiligheid?
Bij het bepalen van de mate van verkeersonveiligheid van een kruispunt of wegvak worden alle ongevallen, bij elkaar opgeteld;
waarbij een ziekenhuisopname of dodelijk ongeval voor 5 telt. Als dat getal, op jaarbasis,
groter is dan 20, dan spreekt men van een verkeersonveilige locatie. Globaal is het zo dat
aantal getelde UMS circa 5 à 6 keer hoger is
dan het aantal ziekenhuisopnames, maar er
zijn kruispunten waarbij die verhouding helemaal scheef ligt. Als de verhouding veel groter is, dan is er sprake van veel autobotsingen
met alleen blikschade. Als de verhouding veel
lager is, dan is er sprake van veel aanrijdingen
van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals
voetgangers en fietsers. Als je dat nu voor
heel Gelderland doet, dan kun je een mooie
ranglijst maken. En daarop staat Nijmegen
met stip eerste.
En de winnaar is…
Op een keizerlijke eerste plaats, hoe kan het
ook anders: het Keizer Karelplein met zijn
aan- en afvoerwegen. De doorgaande route
Waalbrug, Keizer Karelplein en Graafseweg
is het traject met een maximale scoringskans

Berg en Dalseweg/St.-Canisiussingel
Deze kruising is een mooie ingang van Nijmegen-Oost met 4 ziekenhuisopnames en 11
keer UMS. Door de “snelle afslag” van auto’s
van de St.-Canisiussingel, die vervolgens de
ventweg kruisen en dan ineens het stoplicht
zien is een gevaarlijke situatie gecreëerd. De
vele fietsers vanuit Nijmegen-Oost op de Bijleveldsingel moeten zich eerst opstellen
voor het stoplicht en dan in een korte tijd,
via een omtrekkende beweging, door een te

Broerdijk/Hengstdalseweg
Met 4 letselongevallen en 7 keer UMS
scoorde de “oude kruising” nog wel 27 punten. Deze kruising is in 2009 veranderd in een
rotonde en laten we hopen dat deze reconstructie leidt tot een reductie van het puntentotaal.

Oplossingen
Het meten van verkeersonveiligheid is een
goede zaak, al heeft het zo zijn beperkingen.
Maar nu de meetgegevens er zijn, is de volgende stap uiteraard de analyse van de getallen, daarna gevolgd door oplossingen. Voor
de kruisingen van Berg en Dalseweg/St.-Canisussingel en Koolemans Beynenstraat/
Obrechtstraat dienen nog oplossingen gezocht te worden, maar met eenvoudige middelen als snelheidsremmende maatregelen
kom je een heel eind.

Mocht U als lezer van de wijkkrant nog meer
gevaarlijke kruisingen in Nijmegen-Oost kennen - en eventueel oplossingen hiervoor - dan
kunt U deze doorsturen naar de redactie van
de wijkkrant. Ook oplossingen voor de in dit
artikel genoemde gevaarlijke kruisingen zijn
zeer welkom: redactie@dewijkwebsite.nl.

Kees Spoorenberg is Actief lid van de fietsersbond,
afdeling Nijmegen.
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HEYENDAALSEWEG 207 - 6525 SG NIJMEGEN

WWW.SLIJTERIJBONAPARTE.NL
Gratis bezorgservice in Nijmegen-Oost

info@slijterijbonaparte.nl

Wij leveren óók aan horeca tegen concurrerende prijzen!
Verhuur van: Tapjes - Statafels - Glaswerk
Ook voor al uw

Grand Marnier
Rouge
0.7L € 17.99

Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00u. zaterdag van 09.00 - 16.00u.

Bacardi Rum
1L € 16.99

Johnnie Walker
Red Label
1L € 17.99

Tia Maria
0.7L € 13.99

Smirnoff
Vodka
1L € 15.99

relatiegeschenken

Hartevelt
Jonge Jenever
1L € 9.99
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Kleine advertenties

Als ondernemende wijkbewoner kun je per
nummer één gratis advertentie plaatsen.
Voor kleine, ’semi-commerciële’ advertenties hanteren we de volgende regels: De
maximale omvang is 50 woorden, één advertentie per persoon, bij meer dan één pagina hanteren we een wachtlijst en plaatsing op volgorde van binnenkomst. Je dient
de advertentietekst elk nummer opnieuw
aan te leveren. Je kunt je advertentie mailen naar redactie@dewijkwebsite.nl maar
ook inleveren bij de Wijkwinkel aan de
Daalseweg 259a.
------------------------------------------------------------------Muziquest verzorgt de muzikale omlijsting
voor al uw (thema) feesten en partijen. Speciaal voor familiebijeenkomsten, reünies,
teambuilding en personeelsfeestjes: de Muziquiz. Een persoonlijke quiz waarbij je elkaar van een verrassende kant leert kennen!
Bel Simone Kiekebosch 024-3656773 of mail
info@muziquest.nl. Voor meer informatie
www.muziquest.nl
------------------------------------------------------------------Vertrouwd verbouwen, De Klussenier Arno
Vink. Uw veelzijdige vakman voor de grote
of kleine klus. Lid van VLOK geschillencommissie ik geef 100% garantie ,geen voorrijkosten en afspraak is afspraak. Arno Vink telefoon 024-6636612 mobiel 06-57994608 E
mail a.vink@klussenier.nl Ik ga graag voor u
aan de slag.
-------------------------------------------------------------------

Rijbewijskeuring, ook voor groot rijbewijs.
Dezelfde week nog. Prijs: €35,00, voor leden
van een ouderenbond: €30,00. Het Souterrain, Grada Gootjes, arts, Broerdijk 17,
024-3236553, www.gradagootjes.com.
------------------------------------------------------------------Heb je zin in een sportmassage,of Hotstone
massage, of wil je een lekkere massage tijdens de vierdaagse bel dan 0618016176. Tijdens de Vierdaagse een speciale prijs voor
drie dagen: bel snel: vol is vol. Het is in Nijmegen-Oost, lekker dicht bij start en finish.
------------------------------------------------------------------Partituur: praktijk voor eerstelijns psychologische hulpverlening en relatietherapie. Begeleiding bij ingrijpende ervaringen rond
dood, levenscrisis, ziekte, scheiding, verlies
van werk, relatieproblemen, eenzaamheid,
isolement. Ineke Scholten, Heydenrijckstraat
71, 024-8483931 / 06-53164237 www.partituur-coaching.nl Gesprekken worden afhankelijk van uw ziektekostenverzekering en
aanvullend pakket geheel of gedeeltelijk vergoed. Verwijzing huisarts niet nodig.
------------------------------------------------------------------Heeft u geen overzicht (meer) in uw inkomsten en uitgaven? Gaat er elke maand meer
geld uit dan er binnenkomt en/of heeft u betalingsmoeilijkheden? Wellicht kan ik u helpen weer overzicht te krijgen op uw financiën. Tel. 0625228778/ordeopzaken@live.nl.

Spoorbuurt (2)

pitein. Dus een zeer passende naam voor
een straat die de grens aangaf tussen een
groot kazernecomplex en een buurt waar
de straten werden vernoemd naar componisten!
Maar waar was ik, o ja, hij was componist,
hij heeft overigens veel composities en arrangementen geschreven voor niet-militaire
blaasorkesten. En hij was een virtuoos klarinettist en vanaf 1876 Inspecteur der muziekcorpsen. Ook was hij als opvolger van
zijn vader vanaf 1849 de dirigent/kapelmeester van het Stafmuziekcorps. Op een gegeven moment (ik was er zelf nog bij, maar
toch is de datum me ontschoten...) werd hij
met zijn corps uitgenodigd voor het befaamde Eerste Concours voor Militaire Orkesten in Parijs. Ze behaalde daar de tweede
plaats. Hiervoor kreeg hij van Keizerin Eugénie van Frankrijk het Ridderkruis van het Legioen van Eer.
Voor zijn stimulerende muzikale en organisatorische bekwaamheid inzake de gehele
ontwikkeling van de blaasmuziek kreeg hij al
een soort onderscheiding. In 1861 schonk
Koning Willem III hem de Nederlandse per-

De tweede straat in de Spoorbuurt waarvan
we de naamgever onder de loep hebben
genomen is de Dunklerstraat. Daarmee
had ik opeens een hoop informatie te verwerken.

Door Marleen de Jong

Dunklerstraat

Om bij het begin te beginnen: François Dunkler jr. was onder de levenden van 24 februari 1816 (ergens in Namen werd er die
dag beschuit met muisjes uitgedeeld) tot hij
op 16 september 1878 overleed in Den
Haag. Zijn vader was de eerste kapelmeester
van het Stafmuziekcorps van het Garderegiment Grenadiers en Jagers . Hij was dus net
als Sweelinck de zoon van een muzikant.
Dat het beroep van vader op zoon overging
was in die tijd heel normaal. Kleine François
groeide op tot componist, dirigent en klarinettist. Met een bijkomende functie: hij was
militair! Hij werd in1871 bevorderd tot ka-

-------------------------------------------------------------------
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Atelier voor Creativiteit en Bewustwording.
Op 14 mei start weer nieuw cursusblok van
zes lessen ‘Intuïtief tekenen, schilderen en
boetseren’ op vrijdagochtenden voor beginners en gevorderden. Deskundige begeleiding, ontspannen werksfeer, aandacht voor
persoonlijk ontwikkeling. Locatie: Krayenhoffkazerne op Limosterrein. Aanmelden bij
Marijke Kremers 024 – 3550074. Zie volledig programma op www.beeldendzijn.nl
------------------------------------------------------------------Antiquariaat Verzameld Werk is altijd geïnteresseerd in de aankoop van bijzondere
boeken of gehele bibliotheken. 06-27526843
of www.antiquariaatverzameldwerk.nl.
------------------------------------------------------------------Interesse in schrijven? Ik geef een cursus
“Associatief schrijven" (Pennenroerselen). In
deze cursus zult U, met behulp van de aangereikte schrijftechnieken/ versvormen ,ontdekken dat ook U kunt schrijven zonder
daar al teveel moeite voor te doen. Nadere
informatie; na 18.00 uur op 024- 3225910.
of via m.van.den. hombergh@ kalorama. nl
Nog steeds gezocht:

VRIJWILLIGERS

die mee willen helpen met het organiseren van het spoorbuurtfeest
op 13 juni. Contactpersoon: Lotte:
l.schoenmakers@tandemwelzijn.nl
Ook kunt u nu al kraampjes huren
voor de braderie/kunst- en rommelmarkt á 10 euro voor een hele
kraam en 5 euro per halve kraam,
Hiervoor is contactpersoon Marleen: mpadejong@hethet.nl.

soonlijke titel 'Directeur van de Muziek'.
Maar...tromgeroffel lijkt me hier wel op z'n
plaats...zijn belangrijkste nalatenschap is
dat hij het predicaat 'Koninklijk' aan zijn
corps mocht toevoegen, met daarbij een
naamsverandering: De geboorte van de ons
alle bekende Koninklijke Militaire Kapel was
een feit!
Het is maar dat je het weet!
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Leren met ledlampen
Ze zijn studenten aan de Hogeschool Arnhem
en Nijmegen en studeren Small business & retail management. Zeven jonge fanatieke mensen die later allemaal iets willen gaan doen in
het bedrijfsleven. Ze zitten nu in het tweede
jaar en gaan dit jaar een “student company”
opzetten: dit betekent dat ze een eigen onderneming gaan starten. De naam: Ledgend.
Door Eric Hendriks
Een student company staat onder verantwoording van Jong Ondernemen. Jong Ondernemen
is een landelijk bedrijf dat hulp biedt aan studenten die het bedrijfsleven in willen. Ze
staan juridisch bij indien dit nodig zou zijn. De
studenten nemen zelf alle beslissingen en
hebben zelf de zaakjes in handen. Het bedrijf
moeten ze dus helemaal zelfstandig runnen. Gedurende het studiejaar krijgen ze begeleiding
en feedback van een docent van de HAN, een
bedrijfsbegeleider en een financieel begeleider.
Ledgend is een student company die helpt bij
de overstap van de gloeilamp naar de ledlamp.
De zuinigheid en efficiency van de ledlamp is
bij velen bekend. Door de nadelen die ledlampen tot nu met zich mee brachten zijn ze nog
niet doorgedrongen in huiskamers en kantoren.
Door de razendsnelle technologische ontwikkelingen van de ledlamp zijn ze nu wél klaar zijn
voor veel toepassingen. Ledgend geeft bedrijven
graag advies in de nieuwste ledlampen. Dit doen
ze met een adviesmatrix. Zo kunnen ze voor u
berekenen hoeveel u bespaart bij het vervangen
van uw oude lamp door een ledlamp. Ook is
Ledgend in staat de nieuwste generatie ledlampen te leveren tegen aangename prijzen. Wist
u bijvoorbeeld, dat een 60 Watt lamp te vervangen is door een 3watt ledlamp? Dat ze dimbare
verlichting hebben en er mooie ledlampen zijn
met een flame coating? Deze ledlampen zijn niet

alleen zuinig voor uw portemonnee, maar
ook voor het milieu.
Ledgend is al een half jaar actief en heeft al verschillende dingen gedaan en meegemaakt. Zo
hebben ze aandeelhouders die ze op de hoogte
moeten houden en een leverancier waar ze
goed bovenop moeten zitten. De promotie lag
een tijdje stil. Hellen van Kempen, verantwoordelijk voor de PR: ”Ik heb een tijdje moeite gehad met de promotie. Ik had het druk met mijn
studie doordat ik nog een aantal vakken moest
halen en liet het liggen bij de student company.”
Een vergadering die af en toe wat slordig liep.
Dit zijn allemaal leermomenten geweest waar
ze nu allemaal veel beter mee om gaan.

discussie leiden. Stephan heeft geleerd dat hij
tijdens vergaderingen duidelijk zijn mening
moet geven. Dit vond hij erg moeilijk in gezelschap van mensen die dit erg gemakkelijk afging!

De straat op

Leren

Ze gaan nu elke week in tweetallen de straat
op om te gaan verkopen. Ze vertellen bedrijven
wie ze zijn en wat ze doen. Jeroen: “Het valt ons
op dat mensen nog weinig vertrouwen hebben
in de ledlampen, tot wij ze laten zien wat we
hebben en voor ze kunnen uitrekenen hoeveel
ze kunnen besparen als ze de lampen aanschaffen!”. Ledgend zal nog zeker een half jaar bestaan en ze zullen zeker nog tegen een hoop
dingen aanlopen. Maar dat is dan ook de bedoeling: zo verloopt leren nou éénmaal!

Ze hebben hier aan gewerkt en praten er nu
goed over als er dingen fout gaan of mensen
niet goed werken. Zo vonden Jeroen en Ward
op een zeker moment dat ze allebei altijd gelijk
hadden en dit kon weleens tot een hele lange

Heeft dit verhaal over deze ondernemende studenten u nieuwsgierig gemaakt? Kijk dan op
website www.ledgend.nl voor meer informatie
of mailt u gerust voor vragen of tips.
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Tribal House

Waar vroeger de Dominicanen liepen, zie je
nu een scéne van opgeschoten jongens. Ik
ben op bezoek bij DJ School Nijmegen, gevestigd in het voormalige Albertinumklooster.
Door Simone Kiekebosch

Het staat er vol met cd- en platenspelers, computers met allerlei ingewikkeld uitziende programma’s en her en der zie ik glimmende
koptelefoons. De ‘Tribal House’ muziek
klinkt door de met zwarte eierdozen beklede
muren heen en ik heb een gesprek met Freek
Hendriks, die samen met Fred Rol eigenaar
en leraar is in dit creatieve jongerenhol.
Freek is een boeiend verteller en kan naar
mijn idee dag en nacht doorpraten over zijn
grote passie: muziek.
“De DJ school Nijmegen bestaat sinds 2006
en biedt de mogelijkheid aan mensen om te
leren draaien en te produceren. De grootste
stroming is Housemuziek en de gemiddelde
leeftijd van de leerlingen ligt rond de 16 jaar!”
Hij krijgt jongeren van overal uit het land. Op-

vallend. Waarom komen die mensen vanuit
Zeeland en zelfs België helemaal naar Nijmegen? Zijn antwoord is eenvoudig: “We geven
privélessen zodat iemand echt kan leren draaien. De sfeer is zeer ongedwongen en lessen
kunnen flexibel ingevuld worden. Voor 125
euro heb je al vijf privé DJ lessen. Onder begeleiding van ervaren
DJ’s leren jongeren de
fijne kneepjes van het
DJ vak. Kinderen kunnen hier heel veel creativiteit kwijt.”
Het komt allemaal bijzonder energiek op
mij over. Het is een in
en uitlopen van mensen in de drie studio’s.
Voordat ik de deur uitga zie ik een gigantische poster aan de
wand met de aankondiging van Beachlent
op 14 augustus 2010.
Een Dancefestival in
Lent met bekende namen zoals Skitzofrenix
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en MC Stretch. “Ja, dit festival organiseren we
dit jaar voor de derde keer. Een fantastische
locatie aan het strand!” Wie weet. Mag ik dan
wel mijn oordopjes meenemen? Haha.
www.djschoolnijmegen.nl

Negen auto’s weg als resultaat van deelautoproef
“Proef met deelauto’s in Nijmegen-Oost
leidt tot flinke groei deelautogebruik”, zo
kondigde de gemeente Nijmegen anderhalve
maand geleden aan. De proef startte een jaar
geleden.
Door Inger Stokkink

Opeens stonden ze in de straten: acht extra
leenauto’s van het bedrijf Greenwheels.
Door de auto's zichtbaar aan te bieden bij de
bewoners van Nijmegen-Oost hoopten ze
meer klanten te krijgen. Achter deze proef
ging een heel pakket van acties schuil: kortingen voor starters, kortingen in samenwerking met de NS, en een onderzoek van de afdeling Planologie van de Radboud Universiteit. De gemeente Nijmegen hielp ook met
de proef mee, om te kijken of zo het aantal
auto's in de wijk viel terug te dringen.

Een abonnee vertelt
In Nijmegen-Oost zijn de Greenwheels-abonnees gestegen van 172 naar 218, er zijn er dus
46 bij gekomen. In de rest van Nijmegen waren dat er twee. Eén van de 218 abonnees is
Bert Lagerweij. “Het is natuurlijk een geweldige service. Als je wilt, kun je binnen vijf minuten een auto reserveren en ermee wegrijden.” Maar dan gaat de meter lopen. Voor een

Greenwheelsauto betaal je een abonnement
vanaf € 5 per maand, een uurprijs van minimaal € 2,40 doordeweeks en € 4,- in het
weekeinde, je betaalt voor de gebruikte kilometers (tussen de 11 en 14 cent per kilometer, afhankelijk van je abonnement) én je
betaalt de benzine (tussen 9 en 14 cent per
kilometer, afhankelijk van het type auto). Berts
ervaring is dat lange ritten, of ritten waarbij
de auto lang van z’n vaste plek is, relatief duur
zijn. “Vooral in het weekeinde ben je beter
af als je een auto huurt bij Hertz”, vindt Bert.
Maar voor korte ritten naar het stort, of om
veel boodschappen te halen voor een feest,
daarvoor is het ideaal.

De concurrenten
Miguel Dings van Hertz autoverhuur op de
Daalseweg heeft het afgelopen jaar niets gemerkt van de Greenwheels actie. “Niet bewust, tenminste. Overigens krijgen abonnementshouders van Greenwheels 15 procent
korting op onze tarieven, we werken met ze
samen. Onze verhuur van personenauto’s is
wel toegenomen, maar dat komt eerder
doordat AVIS, de autoverhuurder op de
Graafseweg, gestopt is.”
Yvonne Roelofs van Roelofs Autoverhuur op
de Tooropstraat heeft ook weinig gemerkt van

de actie van Greenwheels. “We verhuren het
meest bestelauto's, en dat gaat erg goed omdat veel kleinere bedrijven af en toe een extra
grote wagen nodig hebben. En mensen die
zelf willen verhuizen, weten ons ook te vinden. Voor personenvervoer hebben we veel
vaste klanten, onze zeven personenauto's zijn
voor 80 procent bezet door mensen hier uit
de wijk. Nu met het paasweekeinde bijvoorbeeld, zijn alle auto’s weg. Bij die deelautoproef vond ik het wel vreemd dat de gemeente een autoverhuurbedrijf als Greenwheels zo in het zonnetje zette, en de bedrijven uit de eigen wijk vergat.”

Er zijn 46 abonnementen bijgekomen, zijn er
nu ook 46 auto’s weg uit de wijk? Nee. Volgens de gemeente heeft twintig procent van
de nieuwe abonnees de eigen auto van de
hand gedaan. Dat betekent dat een jaar na
deze actie negen auto's uit de wijk zijn verdwenen. Of dit opweegt tegen alle inspanningen? U kunt uw mening kwijt via de poll op
www.dewijkwebsite.nl
Meer informatie:
www.greenwheels.nl
www.hertz.nl
www.roelofsautoverhuur.nl
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Dobey Nijmegen
De leukste dierenspeciaalzaak
voor dier & tuin
Gratis bezorgservice: tel. 024-3222804

dol op dieren

Tot ziens bij
Ricardo & Mariska
aan de Daalseweg 279a in hartje Oost.
Kijk voor de laatste folderaanbiedingen

www.dobeynijmegen.nl
Genezen van binnenuit

Cursus Vrouw en Kracht

Een vijfdaagse cursus voor vrouwen.
Door Tineke Nauta in samenwerking
met Anneke Leijdekker

Mr. Michaëla B.M. Kaaij
Mr. Drs. H.A.M. Schouten

Fransestraat 12
6524 JA Nijmegen
Tel: (024) 324 59 37
www.kaaijadvocaten.nl

Strafrecht, echtscheiding, alimentatie, omgangsregeling en andere
familiezaken, huur, arbeid en ontslag, uitkering, consument en incasso

DRUKKERIJ I K E N

Op basis van Haptotherapie en Cranio-Sacraal Therapie
vrijdag 30 april 19.30 uur t/m dinsdag 4 mei 16.00 uur.

Maak de bekkenbodem heel en herwin
je kracht, seksualiteit en plezier

1e CONSULT (20 min.) GRATIS

Algemene
rechtspraktijk
& mediation

“Helen van binnenuit”

Informatie: www.vrouw-en-kracht.nl
e-mail: a.leijdekker@gmail.com
tj.nauta@hccnet.nl

De drukker bij u in de buurt voor
huisstijlen • affiches • familiedrukwerk
folders • brochures • tijdschriften • flyers
Kom gerust eens langs of vraag een offerte aan
Pontanusstraat 20
Tel.: 024 - 323 99 61
6524 HG Nijmegen
Fax: 024 - 360 20 11
E-mail: iken@euronet.nl

DE NEDERLANDEN KOMEN NAAR NIJMEGEN
Het gebeurt niet vaak dat verleden en heden elkaar op één middag
kruisen. En dat nog wel op een historische plek: de vrouwenschool
Nijmegen, het voormalig klooster van de dominicanessen. Op deze
historische lokatie organiseert Duo Seraphim in samenwerking met
de Kunst- en Cultuuretalage van wijnhandel Cave de Portugal zaterdag 17 april om 16.00 uur een bijzonder concert. In dit programma
met de schone naam: “O Muse, comt nu
voort” verzorgen zangeres Margot Kalse en
luitiste Elly van Munster een concert met
liederen uit De Nederlanden. Na het concert is er gelegenheid deel te nemen aan
een mini-wijnproeverij bij wijnhandel Cave
de Portugal. Deze zal rond 17.15 uur beginnen. Zie www.cavedeportugal.nl voor meer
informatie. Reserveren aanbevolen.

JB RENOVATIE
Voor al uw wooncomfort
Verbouw Renovatie
Schilderen is verleden tijd met dak- en gootlijstbekleding
15 jaare
ti

garan
Janssen Bouw & Renovatie Malden
M 06-14302101 E info@janssenbouwmalden.nl I www.jbmalden.nl
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Geheime torenkamers?

Wie lopend door Nijmegen-Oost eens wat
meer omhoog kijkt, ziet soms verrassende
dingen. Zo zijn er opvallende torenachtige
uitbouwsels aan sommige woonhuizen uit
het eind van de19e eeuw.

Door “Sammy”

Waarom die torenkamers? In mijn jeugd leerde ik dat schone jonkvrouwen werden opgesloten in torenkamers om vervolgens bevrijd
te worden door koene ridders. Ik kan toch
niet geloven dat er 120 jaar geleden zoveel
jonkvrouwen in Nijmegen waren, laat staan
dat ze opgesloten werden… Of is het eerder
te vergelijken met de ‘folly’s’ die we ook zien
bij Engelse landhuizen? Een folly wordt wel
omschreven als ‘bizar, extravagant of nutteloos bouwsel met geen ander doel dan een
ornament te zijn’. Kunnen we zeggen dat de

torenkamers een stukje imagebuilding waren
van de oorspronkelijke bewoner??
De werkelijkheid is toch een beetje anders.
Na de ontmanteling van de vesting verordonneerde de machtige Commissie der Uitleg dat
langs de singels en de begintracés uitvalswegen huizen in de hoogste welstandsklasse
moesten worden gebouwd.
Die welstand bleek niet alleen uit het prijskaartje: fl. 15.000,- voor vrijstaande villa’s en
fl. 8.500,- voor herenhuizen in rij. Ook uiterlijke stijlkenmerken droegen daartoe bij.
Zoals een rijke erker of een fraai gewelfde
daklijst, maar zeer zeker ook een markante
torenpartij.
Wie waren de bewoners die zich als eersten
vestigden in de Nijmeegse uitleg? Allereerst
natuurlijk de welgestelden die nu de beklemmende oude binnenstad konden ontvluchten.
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Maar er werd ook actief geworven onder kapitaalkrachtigen van elders: vermogende
renteniers/planters en hoge officieren uit Nederlandsch Indië, zakenlieden in ruste uit het
westen van het land.
Al met al laat de periode van 1880 tot 1910
een fraai voorbeeld zien van wat we nu projectontwikkeling noemen.
Hoewel er dus waarschijnlijk geen lieftallige
jonkvrouwen zijn te vinden, zijn wij toch
benieuwd wie deze torenkamers weet te lokaliseren. Verwerf ‘eeuwige roem’ door met
naam en toenaam opgenomen te worden
in De Wijkkrant en geef de adressen door
aan redactie@dewijkwebsite.nl.
Een scherper beeld van deze torenkamers
en nog enkele andere ziet u op
www.dewijkwebsite.nl.

Vrij naar Ramses Shaffy:
Sammy, loop eens minder gebogen en bezie Nijmegen met andere ogen. Er is meer te beschrijven dat onze aandacht waard is!
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Kinder Centrum de Klokkenberg
• voorschoolse opvang • naschoolse opvang
• flexibele opvang
• vakantieopvang
• halve dagopvang 1½ - 4 jaar
Voor meer informatie bel 024-6779526
of kijk op onze site www.goforkids.nl

Locatie is gehuisvestigd in basisschool de
Klokkenberg, Kopseweg 7 in Nijmegen

Website: www.cafejos.nl

www.vanschieadvocaten.nl
<http://www.vanschieadvocaten.nl>
www.vanschieadvocaten.nl
<http://www.vanschiea

voor:
voor:
- mediation
- mediat
- echtscheiding
- echtsch
- alimentatie
- aliment
- ontslag en uitkeringen - ontslag
- vreemdelingenrecht - vreemd
- strafrecht
- strafrec

mr
vanSchie
Schie
mrC.T.G.
C.T.G. van
mr C.T.G. van Schie
mrR.G.H.M.
R.G.H.M. de
mr
deGlas
Glas
mr
R.G.H.M. de Glas
mr F.G.W.M. Huijbers
mr F.G.W.M. Huijbers
mr F.G.W.M. Huijbers
mw mr J.W.C. Giebels
mw mr J.W.C. Giebels
mr
S.T.W.
Verhaagh
mw mr E.R.T. Tromp
mw mr E.R.T. Tromp
mr
mrD.W.
S.T.W.Beemers
Verhaagh
mr S.T.W. Verhaagh
mr
D.W.
Beemers
mw mr S. van Oers
mr D.W. Beemers
mw mr J.E.A. van Beveren
Berg en Dalseweg 15
mw mr Z. Charratmw mr J.E.A. van Beveren6521 JB Nijmegen Berg e
Advocaten en procureurs
Advocaten en procureurs

Hartman van Dinteren v.o.f.
schilders
Inmiddels een begrip in Nijmegen-Oost
Gespecialiseerd in:
• Binnen- en buitenschilderwerk • Glas
• Behang- en wandafwerking
• Decoratieve schildertechnieken
• Herstel van oude plafonds
• Kleuradvies
Tijdens de wintermaanden een aantrekkelijke
korting op al uw binnenschilderwerk.
Bel voor een vrijblijvende offerte.
Overdag: tel. 06-53607920 / ’s Avonds: tel./fax 024-3240511

berg en dalseweg 124 nijmegen

Jos Verstegen

GEBOREN en
GETOGEN in
NIJMEGEN-OOST!

Tel. 024 - 323 88 44

6521 J
Tel. 02

Wijkkrant Nijmegen-Oost, nr. 4/april 2010

21

Fietsschouw Altrade
Op 31 maart organiseerde gemeente Nijmegen een fietsschouw in Altrade. Een groepje
van tien geïnteresseerden en/ of bezorgde inwoners uit de wijk fietste mee met Jeannette
Stevens, wijkbeheerder Centrum en Oost. We
fietsten onder andere door de Componistenbuurt waar veel vragen en opmerkingen over
waren.
Door Anne-Marie Kirch
Jeannette Stevens, sinds 2008 werkzaam bij
de gemeente Nijmegen, gaf vooraf aan waar

zij als wijkbeheerder verantwoordelijk voor is, namelijk het groen en het
grijs in de wijk en tevens de
reiniging door de DAR.
De gemeente wil graag input van de bewoners uit de
wijk over de openbare
ruimte, “Bent u tevreden
over uw leefomgeving? Wat
vindt u van het onderhoud
van straten, plantsoenen
en pleinen in uw wijk?”. De
gemeente probeert zoveel
mogelijk rekening te houden met opmerkingen en
wensen van haar inwoners.
Een van de vragen ging over een grote
boom (het groen) in de Mesdagstraat; “Is dit
nog wel veilig?’ “Wat kan er gebeuren als het
flink stormt?; de takken kunnen zo op ons
dak vallen….”. Dit is natuurlijk geen geruststellende gedachte en Jeannette kan dit beamen. Garanties geven daarentegen is een
stuk moeilijker. Beslissingen kunnen lang duren en er zijn zelfs bewoners die sommige
kwesties in de wijk al jarenlang volgen,
helaas zonder positief resultaat. Maar deze
schouw is bedoeld om concrete plekken aan
te wijzen waar misstanden zijn, dus stappen
we snel op de fiets.

dat doen we dus ook. Met eigen ogen zie ik
hoe slecht de bestrating er aan toe is in de
Mesdagstraat.
“Ja, dit kan echt niet langer zo!” is de reactie
van Jeannette Stevens. Volgens de bewoners
was het hier afgelopen winter gewoon gevaar-

Vooraf hebben enkele bewoners aangegeven
waar ze graag langs zouden willen fietsen en

JAAP DE VISSER WONINGINRICHTING
TAPIJT • GORDIJNEN • ZONWERING • LAMINAAT

van ‘t Santstraat 125 Nijmegen tel: 024 - 3221716

Uw trap 10%
bekleden korting
incl. tapijt:
v.a.

e

250,-

DIVERSE
KLEUREN

op
* Plisségordijnen
* Lamellen
* Jalouzieën
* Rolgordijnen
GRATIS METEN
+ MONTAGE

Geopend op DO-VR-ZAT. 11.00-17.00 uur Tevens op afspraak

lijk in de straat. Door de vergroeide boomwortels is het wegdek zo slecht geworden dat
auto’s hier regelmatig weggeleden en ook op
de fiets is het gevaarlijk. Dit is een duidelijk
voorbeeld van een “grijs” probleem dat
wordt opgenomen in het wijkbeheerplan.
Elke vier jaar stelt de gemeente zo’n wijkbeheerplan op, de waardering van de bewoners
voor hun omgeving vormt een belangrijk onderdeel van dit plan.

Bewonersavond op 21 april
Heeft u de fietsschouw gemist maar wilt u
toch nog verbeterpunten aan de gemeente
meegeven? Dat kan. Op 21 april wordt een
Bewonersavond georganiseerd om 19.30
uur in Wijkcentrum Daalsehof, Daalseweg 2.
U bent van harte welkom.
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Activiteiten in Oost

Onderstaand vind je informatie over alle
activiteiten in Nijmegen-Oost die wij hebben
ontvangen. Voor een actueel overzicht kun je
ook kijken in de wijkagenda op onze website: www.dewijkwebsite.nl. Hier kun je ook
je eigen evenement publiceren, zodat er
steeds een compleet en actueel overzicht is
over wat er in je wijk te beleven is!
--------------------------------------------------------------------Theaterfestival Grote Broer 2010
23, 24 en 25 april presenteert Grote Broer
Kunsteducatie haar jaarlijkse theaterfestival.
Het wordt het zesde festival van de enige
jeugdtheaterschool van Nijmegen en omgeving. Het festival is de afsluiting van het jaar.
Naast de voorstellingen uit eigen producties
is er een gastvoorstelling te zien van studenten van het ROC Nijmegen, opleiding Artiest
Cultureel Ondernemer. Het festival vindt grotendeels plaats in het culturele productiehuis
PH7 aan de Prins Hendrikstraat 7 te Nijmegen. Kaartverkoop: bij alle voorstellingen is
de toegangsprijs maximaal € 5,- per persoon.
Kaarten zijn vlak voor de voorstelling te koop
bij de familie Hermano Mayor aan de deur.
Wil je geen risico lopen, mail dan naar productie@grotebroer.com. Het volledige programma vindt u op www.grotebroer.com.
--------------------------------------------------------------------Basiscursus EHBO
Het Rode Kruis Afdeling Nijmegen start met
een beginnerscursus EHBO voor nieuwe vrijwilligers zonder een geldig EHBO-diploma.
Vanaf donderdag 22 april 2010 word je in 11
lessen opgeleid tot EHBO'er. De lessen vinden
plaats op donderdagavond van 19.30-21.30
uur. Kijk op www.rodekruisnijmegen.nl!
ehbo@rodekruisnijmegen.nl
--------------------------------------------------------------------Zingen bij Sotto Voce
Gezocht: Meedoen aan een grootse Händeluitvoering? Nijmeegs kamerkoor Sotto Voce
start in april met het instuderen van Samson,
een oratorium van Händel dat we samen met
het Liefdesliederenkoor uit Oosterbeek èn
professionele musici zullen uitvoeren in april
2011. We kunnen nog versterking gebruiken
bij alle stemgroepen, maar vooral bij de tenoren! Repetities zijn op dinsdagavond in Joachim & Anna op de Groesbeekseweg. Zin in
ambitieus zingen en twee spannende concerten? Bel voor meer informatie: 024-3777811,
of ga naar www.sottovoce.nl.
--------------------------------------------------------------------Op zondag 9 mei organiseert Pithos Kunst en
Cultuur een museumtocht naar Museum Folkwang in Essen. U ziet de vaste collectie en de
actuele expositie: 'Das Schönste Museum der
Welt" Vertrek rond 8:30 uur vanuit Nijmegen.
Uw inhoudelijk begeleider deze dag is Gerd

Borkelmann, kunsthistoricus. Meer informatie
www.pithos.nl Tel. 024-3735740
--------------------------------------------------------------------Gregoriaans Vrouwenkoor. Half mei start in
Nijmegen-Oost een nieuw koor voor vrouwen:
VOCES CAELESTES (Hemelse Stemmen). Het
koor zal zich helemaal toeleggen op het zingen van gregoriaanse gezangen. Heb je een
goede stem en ben je toe aan iets nieuws op
zanggebied? Mail of bel dan voor een informatiefolder. hvandergrinten@chello.nl, 024
3601736
--------------------------------------------------------------------Start Cursus Kennismaken met Countrydansen voor 50-plussers. Op donderdag 18 maart
is er van 9.00 tot 10.00 uur een gratis proefles in het OBG. Donderdag 25 maart start er
een cursus van 14 lessen. Tel. 06-27496658
--------------------------------------------------------------------De Telefooncirkel van het Rode Kruis zoekt
vrijwilligers voor de maandagochtend (of als
invalkracht op een andere ochtend). Wil jij
elke 2 weken het contact verzorgen met medemensen die vanwege leeftijd, handicap of
ziekte in een sociaal isolement dreigen te raken? Bel dan coördinator Karin Moolenaar op
024-641 3808.
--------------------------------------------------------------------Het Rode Kruis Afdeling Nijmegen is op zoek
naar collectanten voor de Nationale Rode
Kruis Collecteweek van zondag 20 tot en met
zaterdag 26 juni 2010. Meld je aan via onze
website www.rodekruisnijmegen.nl of per
mail. Het is goed om aan te geven dat het je
slechts 2 uur vrije tijd gaat kosten! info@rodekruisnijmegen.nl
--------------------------------------------------------------------Boekpresentatie “Nu jij er niet meer bent dochters schrijven aan hun overleden moeder” op 2 mei om 14u in het Logegebouw aan
de Fortstraat 7. Voor deze bundeling schreven
achtentwintig vrouwen een brief aan hun
moeder. Ieder van hen ervoer dit als een kans
om vrijuit te kunnen zeggen wat niet eerder
kon worden besproken. Ingrijpende gebeurtenissen werden in de brieven opnieuw beleefd.
Ook houdt iedere brief een geruststellende
mededeling in voor de moeder. Of ook voor
de dochter zelf?
--------------------------------------------------------------------Stichting De Opstap organiseert in de lente
van 2010 de volgende workshops en cursussen:
Een feestelijke Ketting maken
Vrijdagavond 16 april en 23 april van 19.30
tot 22.00 uur. Kosten: € 7.50 per avond, materiaalkosten ca. € 7.50
Afro-Braziliaanse Dans
Zondagmiddag 25 april van 14.00 -15.30 uur.
Kosten: € 7.50

Nordic Walking gevorderden
Zomertochten (5 lessen). Start: 12 mei 2010.
Woensdagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Kosten: € 20,Internationaal koken
Start: dinsdagavond 27 april (andere data: 18
mei-15 juni). Kosten: € 45- voor 3 workshops.
Locatie: Plan B Smetiusstraat 4 (tegenover
Kolpinghuis)
De cursussen en workshops vinden plaats
in “De Ark van Oost” Cipresstraat 154 Nijmegen. Info en opgave: Stichting De Opstap, tel
024-3238111,
infodeopstapark@planet.nl
www.deopstapark.nl
--------------------------------------------------------------------Stichting De Opstap zoekt voor het nieuwe
cursusseizoen nog Docent(e). Heb je nog eenleuke cursus/workshop in de aanbieding,
schroom niet om contact op te nemen met
Stichting De Opstap. Een mail over de inhoud
v/d cursus/wshop wordt op prijs gesteld. infodeopstapark@planet.nl www.deopstapark.nl
--------------------------------------------------------------------Kwatta’s nieuwe voorstelling Bik Beng (8+) is
weer in Theater Het Badhuis te zien. Bik Beng
is een kleurrijke voorstelling vol muziek en
gekke vondsten. Een voorstelling over het begin van Alles en het begin van Niets. Over een
paradijs vol schuttingen en het telen van fruit.
Wil je reserveren voor een Kwattavoorstelling, kijk dan op www.kwatta.info of bel (024)
360 05 88.
--------------------------------------------------------------------‘Zondagsrijders’ gezocht!
Swon het seniorennetwerk is op zoek naar
vrijwillige chauffeurs voor senioren. Bent u in
het bezit van een eigen (vijfdeurs) auto, vindt
u het geen probleem om ’s morgens en ’s
middags een uurtje vrij te maken? Heeft u affiniteit met ouderen, ook als ze soms wat vergeetachtig zijn? Dan komen we graag in contact met u! Meer informatie via het
Swon-informatiecentrum, tel. (024) 365 01 90,
e-mail: info@swon.nl of www.swon.nl.
--------------------------------------------------------------------Berenkracht en Fluisterkind.
Op 16 april 19:30-21:30 uur kun je in Atmosfeer (ingang Daalsehof 11 kennismaken met
de BERENHOLREMEDIES en met de METHODE FLUISTERKIND®: 2 krachtige ingangen om problemen, storend gedrag en zelfs
ziektes van kinderen in een nieuw licht te
zien en ongeleefde of onderdrukte levensenergie te helpen bevrijden. Aanmelding en
informatie:Kinderpraktijk ‘HET BERENHOL’ tel:
024-3607967. Prijs: € 10,- (incl. 1 doseerflesje
Berenholremedie).

Geen Wijkkrant ontvangen?
Meld dit dan via www.dewijkwebsite.nl.
Klik onderaan de pagina op
‘geen wijkkrant ontvangen’.
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Koninginnedag in het Rooie Dorp

Sinds 1996 viert het Rooie Dorp traditiegetrouw een groots Koninginnedagfeest. Bij de
totstandkoming van de activiteiten is de inzet van de vrijwilligers erg belangrijk. Hieronder leest u het verhaal dat Ria van der Wel
hierover schreef; zij is één van de vrijwilligers
van het eerste uur.

Door Ria van der Wel / Anna Bakker

Hoe het is begonnen…
Het is allemaal begonnen toen ons clubhuis
op het Wilgplein in januari 1996 na 40 jaar
ging sluiten.
Zo besloten wij, wat dames uit de buurt en
ik, Koninginnedag in ere te houden
door middel van leuke kleine ouderwetse spelletjes voor de kids, maar we
hadden ook altijd wel wat geld voor
een springkussen via sponsoring van
de Oranjestichting. We verkochten
broodjes knak en de kids kregen
oranje ranja en wat te snoepen. Toen
het nieuwe Rooie Dorp ontstond gingen we elk jaar een andere straat in om
Koninginnedag te vieren.
Sommige dames haakten af en ik
vond gelukkig weer nieuwe jonge
mensen die me wilden helpen van Koninginnedag weer een leuk feest te maken voor de kids. Want wat hadden zij nou
in het Rooie Dorp? Eigenlijk niets meer
sinds ons clubhuis was gesloopt. Uiteindelijk
bleven we in de Wilgstraat, mijn eigen
straat, omdat we daar makkelijker stroom
kregen van de bewoners, toiletten hadden en
de nodige vrijwilligers vonden, idealer kon
niet.
Uiteindelijk, na veel jaren nieuwbouw kregen
wij een multifunctioneel plein; het Esdoornplein.
We waren een tijd met vijf personen Rinus
Gremmen, Anita Chris, Arthur de Letter , Anita
van Dorst en ikzelf. Na een tijdje gingen er
weer mensen weg werden de taken voor ons
drieën steeds zwaarder. Gelukkig kwam Piet
Coenders ons versterken met zijn horecapapieren en konden we een grote circustent huren en was de bar en inkoop geregeld. Geweldig waren de eerste feesten, ook al was je
erna helemaal op. Maar je hoorde dan dat het
weer een geweldig geslaagd feest was. Er
kwamen zelfs oud-bewoners en veel mensen
uit Hengstdal...

...hoe we verder gaan…
Nu het overal wat minder gaat willen wij voor
het eerst een keer geen feestavond aan Koninginnedag vastknopen, we hebben te weinig vrijwilligers. Dus mensen, als u zich ge-

roepen voelt ons te komen versterken dan
heel graag. Wij zijn tenslotte nog maar met
zijn vieren; Arthur en Anita, Piet en ik, en we
hebben ook nog onze banen en kinderen. We
zullen echt versterking nodig hebben willen
wij weer een groot feest kunnen geven volgend jaar.
Dan kun je denken aan ploegen die bardiensten draaien en ploegen die s'nachts opruimen maar ook s'nachts de tent beheren. En
een ploeg die ‘s ochtends de boel opruimt
zonder dat we er met z'n vieren bij hoeven
te zijn. Zo krijgen ook wij een beetje nachtrust, dat hebben we de afgelopen jaren niet
gehad...het is echt hard werken....maar je hebt

er wel een goed gevoel bij hoor als je al die
blije kinderen en ouders ziet. Maar vele handen maken licht werk.
Ik heb het dan nog niet over het aanvragen
van een muziekvergunning, een drank- en
horecavergunning en het aanvragen van een
gebruikersvergunning bij de brandweer. Al
met al kosten alleen al die vergunningen best
veel geld. Daar kun je dan weer subsidie voor
aanvragen bij de gemeente. Maar ook dat is
een aardige klus, als je maar een leek bent.
Ikzelf ben al vrijwilligster vanaf ‘95. We zoeken ook nog mensen die kunnen schminken
voor a.s 30 april, dus als u zich geroepen voelt, meld u aan!!! Hoe
meer schminkers er zijn hoe korter de kinderen hoeven te wachten... en het is fijn als je even pauze kunt houden.

...en wat er te doen is…
Overdag is voor mij altijd wel een
beetje belangrijker geweest dan
’s avonds, omdat je de kinderen in
de buurt gelukkig wilt zien. Zo is
er ieder jaar een loterij en de prijsjes krijgen we van omliggende
winkeliers, geweldig dat zij daar
aan meedoen. Daarom dank aan

alle winkeliers voor hun bijdrage aan Karodo.
(Kinderactiviteitenrooiedorp) (lieve mensen, wij
komen binnenkort weer langs... dus leg maar weer
wat mooie prijsjes voor ons weg. ha, ha!)
Het geld dat we met de loterij verdienen is
weer een startkapitaal voor volgend jaar.
Van 12.00 uur tot 18.00 uur is er dus feest op
het Esdoornplein met een grote stormbaan,
een springkussen en een rodeostier. Verder
is er een terras met muziek en een biertje...
altijd gezellig. Vorig jaar hadden we een
mooie fiets als hoofdprijs, die had Nol Coenders vanuit zijn bedrijf gesponsord. Voor de
volwassenen is er weer ‘spijkerslaan’ zoals
je op de foto ziet... dat doet het altijd goed.
De circustent werd te duur dus hebben
we zelf 3 rood/witte tenten aangeschaft.
We verkopen broodjes knakworst en er
is koffie. Voor de kids is er altijd oranje
ranja en wat te snoepen.
Kinderen mogen ook altijd spulletjes
verkopen, maar kunnen met slecht
weer dus niet de tent in helaas.

Bij dezen willen wij dus ook alle
mensen aan het Esdoornplein bedanken, waar we ieder jaar stroom en water van mogen pakken. Echt heel erg
aardig want zonder hen zouden we heel
beperkt zijn in onze bewegingsvrijheid.
Ook bedanken we de kinderen in de wijk die
ieder jaar geld ophalen voor Koninginnedag...
en de bewoners die geld geven.

Nou ik hoop dat jullie wat wijzer zijn geworden en hoop dat het op 30 april weer supergezellig wordt maar dat we vooral zon hebben.
Groet, Ria (met witte hoed op)

Vrijwilligers kunnen zich melden bij :
Ria van der Wel-Vinckx, Wilgstraat 9, Nijmegen, of bij Piet Coenders, Eikstraat 2.
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Autobedrijf Starfit ‘Sterk in elk merk’
Met ons kleine team verzorgen wij in Nijmegen-Oost reparatie, onderhoud,
APK-keuringen en verkoop van personenautoʼʼs en lichte bedrijfsautoʼʼs.
Wij doen dit in samenwerking met auto-organistaties van alle bekende merken.

Een greep uit onze occasions:
Fiat Punto 60 SX
Ford Ka 1.3
Ford Focus 1.6 16V Futura
Mitsubishi Colt 1.3 Mivec
Opel Agila 1.2
Peugeot 307 1.6 16V
Seat Arosa 1.4
Volkswagen Fox 1.2

‘97
‘02
‘04
‘05
‘03
‘04
‘02
‘07

€ 1.950.€ 4.750.€ 8.600.€ 7.850.€ 4.950,€ 7.800,€ 5.250.€ 7.300.-

Voor meer informatie over deze occasions
kijkt u op www.starfit-nijmegen.nl

Onze werkzaamheden:
• Grote onderhoudsbeurt incl. gratis APK
• Kleine onderhoudsbeurten
• APK benzine-auto’s/LPG
• APK voor dieselauto’s
• Zeer scherpe prijzen van
accu’s, banden, uitlaten.
• Airco-controle en/of -reparatie.
(Prijs op aanvraag)

• Autoruiten vervangen of repareren.
(Prijs op aanvraag)

Alle onderhoudsbeurten worden uitgevoerd
volgens de voorschriften van de autofabrikant.
Voor meer informatie over ons bedrijf en onze
werkwijze kunt u onze internetsite bezoeken:
www.starfit-nijmegen.nl

Tel. (024) 3234448
www.starfit-nijmegen.nl
starfit-nijmegen@hetnet.nl
Pontanusstraat 46-48
6524 HG Nijmegen

