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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.
-----------------------------------------------------------------------Nette en betrouwbare werkster heeft nog enkele dagdelen tijd om uw huis schoon te maken.
Bel naar nummer 06 19 11 661.
-----------------------------------------------------------------------Wij zoeken voor tijdelijk een tafel om aan te
schrijven e.d., en twee fijne stoelen. T. 3601623.
-----------------------------------------------------------------------Damesgymclub Brakkenstein heeft plaats voor
nieuwe LEDEN; voor de dinsdgroepen 20.00u21.00u of 21.00u-22.00u en voor de woensdaggroepen 19.00u-20.00u of 20.00u-21.00u. Leeftijden tussen 45 en 65plus. Lijkt het je leuk, bel
dan Amanda (secr.), tel.nr: 024-3566075.
-----------------------------------------------------------------------MOXA-LAMP te koop, slechts 50 van de 2000
uren gebruikt, tevens boeken voor shiatsu-therapeuten (i.o.) Margje Scholten 024 6771183
-----------------------------------------------------------------------Bromfietsen uit de 50-60-70-jaren, maakt niet
uit in welke staat. Tel 3245151, 0618469901.
-----------------------------------------------------------------------Te koop aangeboden: Prachtig handgemaakte
poppen. Elke pop is met liefde en plezier gemaakt. Stuur een mailtje voor foto's en prijsopgave naar: mjverstegen@hotmail.com.
-----------------------------------------------------------------------Zin in een paar gezellige avonden bij onze leesclub? Om de verhouding man/vrouw in balans
te krijgen, zijn we vooral op zoek naar een man.
Maar vrouwen mogen natuurlijk ook bellen. Liselot Roeling 3231665.
-----------------------------------------------------------------------Wie wil met mij 1 keer per veertien dagen
scrabble spelen? Het liefst een vrouw 55-65
jaar. Zelf ben ik ook een vrouw en dat vind ik
gezelliger. Ik ben niet fanatiek.Tel 3603028.
-----------------------------------------------------------------------Verloren: Samsung Touchwiz f480. Hij is ergens
gevallen vanaf de GGD naar de Hengstdal, wie
deze telefoon heeft gevonden, gaarne bellen
naar 0631203947 en als beloning mag jij de telefoon hebben, want ik wil graag mijn fotos en
de simkaart terug. Dat is erg belangrijk
-----------------------------------------------------------------------VERLOREN: Rood Axa kettingslot, 07-01-10 +/12:00, tussen fietsenkelder Marienburg en Archipelstraat. Alvast dank. 0243602747.
-----------------------------------------------------------------------Mijn hondenbench gebruik ik niet meer. Hij is
vrij groot. De maten ingeklapt zijn 105x67 cm.
Wie kan ik er blij mee maken? 3601183.
-----------------------------------------------------------------------Wij zijn op zoek naar een betrouwbare oppas
vanaf 16 jaar die af en toe 's avonds (meestal
tussen 20.00-24.00uur) op onze dochter van
bijna 1 wil passen! ccvanrijssel@hotmail.com.
-----------------------------------------------------------------------Gezocht: gastgezin in de buurt van de start van
de vierdaagse. Reactie naar dirkbood@ziggo.nl.

Ik ben op zoek naar een kamer/studio/appartement in Nijmegen of Arnhem. Het mag maximaal €600-, (incl. G/W/E) kosten. Heb jij iets te
huur of ken je iemand die een huurder voor een
woning zoekt? 06-41834239.
-----------------------------------------------------------------------Aangeboden: Perfecte en bekende oppas Nijmegen-Oost. 0243608966.
-----------------------------------------------------------------------Ik (eind twintiger, wonend in de buurt van de
AH Daalseweg) wil graag een eetclubje van 3 tot
6 personen beginnen om 1 keer in de
week/maand gezellig samen te eten en zo ook
recepten uit te wisselen. Ik eet zelf geen vlees
(wel vis), dus graag mensen die in ieder geval
geen bezwaar hebben tegen (semi-)vegetarisch
koken en eten. Verdere invulling samen af te
stemmen. feedme@live.nl.
-----------------------------------------------------------------------Ik zoek voor mijn verzameling naar Duitse of
Amerikaanse militaire spullen uit de oorlog.
Heeft u nog wat in de schuur of op zolder, dan
neem ik het gaarne van u over tegen een goede
prijs. 0653719728
-----------------------------------------------------------------------Onze kat heeft zaterdagochtend 26 december
zijn halsbandje buiten verloren. Hij is 'm (waarschijnlijk) in de buurt van de Tooropstraat (tussen de apotheek en het kruispunt met de Broerdijk), de Acaciastraat, Pijnboomstraat en de
Cederstraat verloren. Het is een rode halsband
met een kokertje eraan. Misschien ligt de halsband ergens in uw tuin, in een steegje of hangt
hij aan een hek. We horen het graag en alvast
bedankt!! 06-41834239
-----------------------------------------------------------------------Aangeboden: Nog in plastic verpakt, nieuwe verticale- designradiator voor keuken of badkamer, afmeting: 48 x 1.48, kleur magnolia wit,
prijs: € 150. T. 024-3243840.
-----------------------------------------------------------------------Aangeboden: Gratis af te halen: lichtgrijze vuilnisbak, zo-een waar je een groene zak in kunt
hangen. In prima staat. haabee@online.nl.
-----------------------------------------------------------------------Eind januari 2010 starten nieuwe weerbaarheidstrainingen voor kinderen en jongeren.
Meer weten: www. arcocoaching.nl, Arja de
Bruijn, 06-13283982 of Jeanne van Lieshout,
024-3602154.
-----------------------------------------------------------------------Rijkelijk te laat wou ik snowboots voor mijn
zoontje kopen, overal uitverkocht. Heeft er toevallig nog iemand een paar in de kelder/zolder/
kast liggen die ik mag overnemen? Kleur maakt
niks uit, roze mag:) Maat 24 of 25. 0628939051.
-----------------------------------------------------------------------Wij zoeken voor onze Niels, 1,5 jaar, een oppas
op de vrijdagochtenden van 9 tot 12 uur. (1x per
maand tot 13 uur). Niels is natuurlijk een erg
lief, grappig mannetje en wij zoeken een lieve
oppas die bij ons thuis wil komen. (in Oost bij
het Patersbosje) Er is ook een teckeltje in huis
en we houden niet van sigaretten. 024 3244567
-----------------------------------------------------------------------Wie is handig met de naaimachine en wil mijn
broek(en) korter maken. 06-24678832.
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Nijmegen-Oost barst van de kleidat maakt het verschil tussen ideane ondernemers. Een voorzichlisten en een geslaagde ondernetige schatting leert ons dat er
ming. Ik kom ook wel eens samen
minstens 100 kleine ondernemet de starter tot de conclusie
mers in de wijk wonen en werdat het idee mooi is, maar dat het
ken. In elke wijkkrant stellen we
niet levensvatbaar is als bedrijf.
5 vragen
een ondernemer in de wijk aan
Ook dat is een zinvol resultaat.
u voor. We stellen steeds dezelfde vijf vragen. Deze maand spraken we met Bert La- Wat is het grootste plezier wat je aan je
gerweij, eigenaar van Conbuquest, een on- werk beleeft? Het onafhankelijk handelen,
dernemer die o.a. startende ondernemers na 22 jaar in loondienst ontwikkelde ik
op weg helpt (www.conbuquest.nl).
steeds meer mijn eigen visie. Ik kan hier nu
zelf invulling aan geven. Ik doe wat ik leuk
Wat is je kwaliteit? Ik help startende onder- en nuttig vind, ik kan me echt richten op
nemers bij hun zoektocht bij het opzetten mijn passie. Ik hoef er niet rijk mee te worvan een eigen onderneming. Vaak starten den, voor mij is het een uitdaging om met
ondernemers een bedrijf vanuit een passie/ de inkomsten uit die passie te kunnen leven,
idealisme. Ik kan hen helpen om er een ge- als dat lukt dan geniet ik het meest.
zonde financiële onderneming van te maken. Daarnaast adviseer ik ook bestaande Hoe ziet je werkdag er uit? Ik heb twee
bedrijven over MVO; Maatschappelijk Ver- soorten dagen. De ene is thuis, dan zit ik
antwoord Ondernemen. Een voorbeeld achter mijn PC en ben aan het mailen, bellen
hiervan is het “verduurzamen” van festivals, en werk ik ondernemingsplannen uit. Anzoals de Dag van het Levenslied. Ik adviseer dere dagen ben ik op pad, heb ik gesprekhen over afvalstromen (b.v. minder plastic), ken met ondernemers of ga naar netwerkverantwoord voedsel en LED-verlichting. bijeenkomsten en symposia.
MVO heeft mijn passie, hier heb ik mij de
laatste jaren steeds meer in verdiept.
Hoe ziet je werkdag er over 5 jaar uit? Wat
ik hoop is dat MVO dan een achterhaald beWat zeggen opgetogen klanten over jou? grip is, in die zin dat iedereen dat al doet
Wat ik terug krijg van startende onderne- en als je daar niet mee bezig bent je de
mers: “Zonder jouw begeleiding had ik plank mis hebt geslagen. Zelf kijk ik niet zo
nooit zo snel een eigen bedrijf gehad”. Veel ver vooruit. Ik doe nu wat ik leuk vind, en
starters hebben prachtige ideeën, maar een kan met mijn kennis en kunde invloed uitsuccesvol bedrijf is meer dan een goed idee. oefenen. Wat dat over vijf jaar is, wil ik nu
Je moet in een bepaalde behoefte voorzien, eigenlijk niet eens weten.

Volhouden
Door Erik van Huizen

COL

UMN

Vijf vragen aan de eenmanszaak
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Datum: zondag 3 januari 2010.
Tijd: 10 uur. Plaats: sportschool.
Veel onbekende gezichten in de
cardioruimte, de toestellenruimte is vrijwel
leeg. Och ja, het is weer 1 januari geweest.
Goede voornemens dus.
Ik kom al jaren ongeveer twee keer in de
week bij de fitness. Niet om een kleerkast
te worden die niet meer op zijn rug kan
krabben, maar meer om het luie
kantoorzweet eruit te jagen. En het werkt.
Als je je niet teveel aantrekt van de
eitwitdrankjes drinkende en luidkeels
hijgende en schreeuwende supermannen,
zo moet je in mijn ogen dus echt niet willen
worden, dan is fitness best een leuke
tijdsbesteding.
Een van de leukere dingen om naar te
kijken zijn de nieuwelingen die zich begin
januari aanmelden voor de fitness. Staande
op het stepapparaat, een van de grootste
beulen in de fitness, overzie je de
cardioruimte goed. Af en toe net over de
kleine televisie kijkend, zie je de nieuwe
sporters die als goed voornemen hebben
om meer te gaan bewegen, nog net niet
binnenstrompelen. De grijns op het gezicht
verraadt meestal dat er niet erg naar de
lichaamsbeweging wordt uitgekeken.
Omdat de apparaten tegenwoordig van
alles kunnen, moet er wel een trainer aan te
pas komen om de apparaten in te stellen.
De sporters proberen te snappen wat de
trainer vertelt, de loopband zet zich in
beweging en de sporter doet mee. Het
apparaat voert de snelheid zelfstandig op,
en de sporters proberen hem bij te houden.
Het apparaat stopt na tien minuten. Flink
bezweet gaan ze naar het volgende toestel.
Als het goed is, gaat het zo een uurtje door.
Gelukkig duurt voor de meesten de
kwelling niet lang. Begin februari zie je al
weer dat het rustiger wordt in de
sportschool. De bekende gezichten blijven.
En het is voor de nieuwe sporters te hopen
dat ze niet direct een jaarabonnement
hebben genomen. Want zo wordt een
fitnessles wel erg duur. Zo heeft een vriend
mij ooit eens een jaarabonnement
genomen. Hij is twee keer geweest. Kosten:
ongeveer 150 euro per les. En omdat hij
vergat zijn abonnement op te zeggen, zat
hij er ook nog een tweede jaar aan vast.
Kosten: 300 euro. Omdat hij nooit is
geweest, was het gelukkig niet mogelijk de
prijs per les uit te rekenen.
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Atjehstraat 59, 6524 KV Nijmegen Dominicanenstraat 30
6521 KD Nijmegen

Mr. Franckenstraat 27
6522 AC Nijmegen
Tel. (024) 360 95 52
www.kolmeijernijmegen.nl
wonen@kolmeijernijmegen.nl

Voor een GRATIS waardebepaling van uw woning: invullen/opsturen.

Naam …………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………
Postcode …………………… Tel. ……………………………………
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Garage doet rondje Oost
De enige garage ter wereld waar het naar
verf ruikt in plaat van naar olie, rubber en
een vleugje benzine. Voor zolang het duurt
dan, want garage Starfit is net verhuisd van
de Pater Brugmanstraat naar de Pontanusstraat en alweer in vol bedrijf!

garage. Ons woonhuis zou dus ook verdwijnen! Maar nu ben ik geëmigreerd, we hebben
een prachtig huis gevonden in Wyler. En toen
bleek dat dit bedrijfsgebouw aan de Pontanusstraat vrijkwam, hebben we meteen toegehapt.”

Door Inger Stokkink

Wat bindt jullie aan Nijmegen-Oost?
“Nou, allereerst de klanten! We zijn in 1992
begonnen op de Dommer van Poldersveldtweg, tussen de
Berg en Dalseweg en
de Tooropstraat. Toen
we daar weg moesten in
2002, verhuisden we
naar de Pater Brugmanstraat. Het bijzondere
was: door de verhuizing
kregen we er meer klanten bij! We zaten toen
niet aan een doorgaande weg, en door te verhuizen kwamen we letterlijk in beeld bij nieuwe klanten.”
“Toch liep het in het begin moeizaam op de
Pater Brugmanstraat. We kwamen met z'n
drieën, later vieren op een plek waar tot dan
toe een garage met één monteur werkte. De
buren waren bang dat er meer auto´s dus

Eigenaars Harry Janssen en Klaas Post zitten
nog in de 'gewenningsfase'. Koud vier dagen
zitten ze op de nieuwe plek en ze zijn
alweer hard bezig, want het koude witte winterweer zorgt voor veel extra werk. “En je wilt
je vaste klanten niet laten staan, al is het nog
zo druk,” zegt Harry Janssen. Terwijl Klaas
weer aan de gang gaat, neemt Harry een kleine koffiepauze en praten we verder.
“We draaien nu zes-, zevendaagse werkweken
want de planning was krap en sommige dingen kunnen niet wachten. Zo komt de Rijksdienst voor het Wegverkeer de installaties
keuren: kloppen de afmetingen, kloppen
de vermogens van de machines? Want die machines hebben we nodig om auto's APK te
kunnen keuren. En een garage die niet kan
keuren, is geen garage. Negentig procent van
de autobezitters laat de APK doen samen met
een onderhoudsbeurt van de auto. Dus die
machines hebben we nodig.”

Waarom moesten jullie weg uit de Pater
Brugmanstraat?
“We huurden daar, en de eigenaar meldde ons
dat hij op termijn andere plannen had voor
dat gebouw. Dus toen zijn we om ons heen
gaan kijken. Niet alleen met het bedrijf, ook
mijn vrouw en ik moesten op huizenjacht
want we woonden in de dienstwoning van de

meer herrie zou komen. We hebben afspraken
gemaakt om de overlast te verminderen: geen
lawaai maken, dus geen blèrende radio's, niet
schreeuwen, geen gevaarlijke situaties met
auto's veroorzaken. En, heel belangrijk: slim
omgaan met luchtgereedschappen. Die gereedschappen met perslucht maken veel
herrie. Dus: snel werken en als het kan een
alternatief voor luchtgereedschappen gebruiken. Dat gaan we hier aan de Pontanusstraat ook doen.”

Niet bang om klanten te verliezen?
“Aan de ene kant wel. Het is toch een verandering voor je vaste klanten, en die proberen
we vast te houden door bijvoorbeeld aan te
bieden de auto van huis te halen en weer terug te brengen. Maar aan de andere kant: de
vorige verhuizing leverde ons juist nieuwe
klanten op!”

Plannen voor de toekomst?
“Lekker aan het werk, en een goede verstandhouding opbouwen met de buren.” En dan
springt Harry Janssen op. Het is vier uur en
de auto's moeten worden teruggereden naar
hun eigenaars.
Autobedrijf Starfit, 024-3234448
Pontanusstraat 46-46
www.starfit-nijmegen.nl
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Op pag. 23 van deze Wijkkrant staat een
interview met vader en zoon Geerling!

Goed zien
in 2010
bij:
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.

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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Ingezonden brieven
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Straatnaamwijziging

Standvast Wonen in gesprek met bewoners over Hengstdal

Ingezonden door Fred van der Poel

Ingezonden door Cok Buijs

Bent U óók een van de wijkbewoners waarvan de straatnaam
is gewijzigd per 01-01-2010? En heeft U ook zo’n mooie, bruine
verhuisdoos ontvangen?
Ik kon mijn ogen niet geloven toen wij de doos thuis ontvingen.
We zijn met z’n tweeën om de tafel gaan staan om goed te kunnen zien wat erin de doos zat. Als eerste kwam er een echte
grote kleurplaat uit; nou dat was al meteen ruzie tussen mijn
vrouw en mij; want wie wil er nu niet een kleurplaat?
Vervolgens kwam er een puzzel (een echte woordzoeker) uit en
ik moet de Gemeente Nijmegen nageven, dat was een slimme
zet want nu hadden zowel mijn vrouw als ik iets om ons mee
bezig te houden. Zij de puzzel en ik de kleurplaat.
Maar er zat nog meer in de doos. Er zaten wel tien, ja, ik kon
mijn ogen niet geloven; tien adreswijzigingskaarten in,
weliswaar zonder porto, maar waar vind je tegenwoordig nog
een Gemeente die je zomaar tien adreswijzigingskaarten geeft
zonder dat je er om gevraagd hebt. Geweldig toch? Je zou maar
12 vrienden hebben, dan zijn er toch twee die niet zo’n mooie
kaart krijgen of toch wel. Ik lees dat je kaarten (weliswaar zonder
porto) kunt bijbestellen. En kijk, onder in de doos zitten tien
postzegels. Tien échte postzegels!! Weet je wel wat die waard
zijn? Ik weet bijna zeker dat toen de burgermeester van Nijmegen ging verhuizen hij géén tien postzegels van de Gemeente
heeft ontvangen. Oh nee!! Kan ik dus toch mijn tien beste vrienden een kaart sturen. Goed he!!
Maar er zat nog veel meer in de doos. Een brief voor de verzekering die je kan doorsturen en een gratis, ja gratis digitaal
verhuisboekje. Je kan dan gebruik maken van de “verhuisvriend”
via internet. Moet je wel een PC hebben die is aangesloten op
internet. Ik keek mijn vrouw aan en wilde van haar weten of zij
hetzelfde dacht als ik. Ik had helemaal geen trek de namen en
e-mailadressen van al mijn vrienden en kennissen en familie en
collegea prijs te geven aan een website die ik helemaal niet ken.
En wat gaan ze doen met al die gegevens? Krijg ik straks mail
(spam) van weet ik wie? Worden de adressen verkocht aan een
bedrijf? Krijgt de Gemeente Nijmegen er geld voor, voor al die
adressen en gegevens? We werden er stil van. We hebben de
lege doos bij het oud-papier gedaan en zijn om de tafel gaan
zitten om de balans op te maken. We hebben dus zegge en schrijven tien kaartjes met tien postzegels ontvangen omdat de Gemeente het nodig vond dat onze straat een andere naam kreeg.
Inspraak? We konden kiezen uit 2 namen en al dat geklets over
inspraak via de “wijkraad”. Er is niet eens een wijkraad “Oost”,
althans wij kunnen hem niet vinden en zij, die wijkraad, heeft
ons nooit iets gevraagd of verteld. Je zou maar visitekaartjes hebben gekregen voor je verjaardag en een adresstempel met je
naam erboven. Dat kun je allemaal weer weggooien! En wat dacht
je van het feit als je méér dan tien mensen wil laten weten dat
je straatnaam is gewijzigd, moet je die dan maar uit eigen zak
een kaartje sturen. Zou onze burgervader dat destijds ook hebben gedaan? Of heeft hij maar tien vrienden?
Ik troost mezelf met de gedachte dat onze burgervader en zijn
hogere ambtenaren er weer meer burgers bij hebben gekregen
en dat betekent voor hen dus ook wat meer inkomsten aan het
eind van de maand, zodat zij nog beter hun best kunnen doen
voor ons.

Standvast Wonen heeft haar nieuwe beleidsplan naar buiten gebracht,
‘Koers 2010-2014’. Zij voelt zich niet alleen verantwoordelijk voor de
huizen, maar ook voor het woonklimaat. Standvast wil werken aan wat
zij noemt een ‘vitale wijk’.
Met durf zet Standvast zich daarvoor in, met haar medewerkers, partners
en bewoners. Standvast noemt zich nu een wooncorporatie.
Het plan van Standvast geeft niet overal antwoord op maar wel een duidelijke richting. Standvast investeert in woningen, mensen en voorzieningen en stimuleert dat bewoners en professionals meedoen.
Standvast legt de focus op de volgende onderwerpen: kansen voor werkende en lerende jongeren; mensen wonen zo lang mogelijk zelfstandig
in hun wijk; binding met de bestaande stad; woningen met kwaliteit;
luisteren naar de samenleving en van samenwerking naar ketenpartners.

Proeftuin
Standvast begint in twee wijken met uit te vinden wat een vitale wijk
is, hoe die gemaakt of behouden kan worden en wat bewoners, Standvast, gemeente en anderen daarvoor zouden moeten doen. Hengstdal
is de ene wijk, Weurt de andere. Dat moet leiden tot een Plan van Aanpak
waarin Standvast opschrijft wat zij gaat doen om van Hengstdal een
‘vitale wijk’ te maken of om te zorgen dat Hengstdal een ‘vitale wijk’
blijft.
In de vier gespreksrondes gaat Standvast met een groep van ongeveer
vijftien bewoners op zoek naar antwoorden op die vragen. Wat denken
zij dat een vitale wijk is of zou moeten zijn en wat moet daar allemaal
voor gebeuren en door wie? De groep is niet representatief en hoeft
dat ook niet te zijn. Standvast heeft bewoners benaderd waarvan zij
wist dat zij zich betrokken voelen bij het wel en wee in de wijk. Iedereen
doet mee zoals dat officieel heet ‘zonder last of ruggespraak’. De deelnemers zijn niet alleen huurders van Standvast.

De bijeenkomsten
Standvast heeft Cok Buijs als externe adviseur gevraagd deze avonden
te leiden. De eerste avond is grotendeels besteed aan een uitgebreide
kennismaking met elkaar. Alle deelnemers hebben elkaar verteld hoe
hun wooncarrière er tot op vandaag uitziet. Een leuke manier om elkaar
beter te leren kennen, maar ook goed omdat de manier waarop je aankijkt tegen Hengstdal, de wijk waar je woont, bepaald wordt door je
ervaringen op de plaatsen waar je vroeger gewoond hebt. De groep blijkt
voor de helft uit Nijmegenaren te bestaan, waarvan vier geboren ‘Hengstdallers’ en voor een kwart uit mensen van het ‘landelijk gebied’.
De tweede avond is besteed aan de ‘hardware’ van Hengstdal. Hoe staat
het met de algemene voorzieningen (winkels e.d.), wat voor soort huizen
(groot, klein, huur, koop), groenvoorzieningen, gezondheidszorg? Kan
je rustig oud worden in Hengstdal? Ondanks de algemene tevredenheid
zijn er nog wel een aantal kritische noten gekraakt.
De derde avond, in januari, gaan we door op de ‘software’ van Hengstdal.
Hoe gaan bewoners met elkaar om, wat voor bewoners missen we (oud,
jong, arm, rijk, oorspronkelijke Nederlanders of Nederlanders die hier
later zijn komen wonen)?
De vierde en laatste avond, begin maart, proberen we conclusies te trekken die we kunnen aanbieden aan Standvast als bouwsteen voor het
Plan van Aanpak dat Standvast gaat maken voor Hengstdal.
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SCHARRELVLEES, GOED VOOR U
BETER VOOR DE DIEREN
Al onze producten: vlees, worst, vleeswaren, maaltijden en
specialiteiten, zijn afkomstig van scharreldieren. Diervriendelijk
gehouden vee, dat lekker buiten kan scharrelen en uitsluitend schoon,
plantaardig voer krijgt. Het gebruik van antibiotica, medicijnen of
stoﬀen die de groei op enige wijze bevorderen, is strikt verboden.
Dit wordt streng gecontroleerd door een gecertiﬁceerd onafhankelijk
controlebureau. Deze controle staat garant voor schoon, zuiver
diervriendelijk scharrelvlees.
AANBIEDINGEN GELDIG T/M 30 JANUARI

GELDERS STOOFPOTJE kant en klaar
EIER SALADE
MEXICAANS GEHAKT
BALKENBRIJ traditioneel recept

500 gram
100 gram
500 gram
500 gram

€ 4,95
€ 0,95
€ 3,95
€ 2,95

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

Geen wachttijden
Afhalen wanneer
u wilt

Apotheek Van der Ploeg
Tooropstraat 182,
Nu ook online te bestellen, binnen 1 à 2
6521 NX Nijmegen
dagen in huis:
Tel. 024-3297060
www.eventbon.nl
www.apotheekvanderploeg.nl

✂

✂

15%
winterkorting

* schilderwerk binnen / buiten
* stukadoren - pleisteren & spachtelen
* timmerwerk kozijnen en houtrotsanering
* glas en isolatieglas ook hr ++ leveren & plaatsen

Tegen inlevering
van deze advertentie
15% korting op alle
werkzaamheden

Op al onze werkzaamheden schriftelijke garantie.
Wij staan
Bel 0653-395661 voor vrijblijvende
garant voor onze
prijsopgaaf.
Wij werken voor VvE’s werkzaamheden en schilderen
bedrijven en particulieren

alleen met het hoogwaardige product sikkens
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Café Groenewoud, het op één
na oudste café van Nijmegen

Het zat al lang in de planning om café Groenewoud eens in de spotlights te zetten. Nu
is het er dan eindelijk van gekomen. Op 23
december heb ik een gesprek met Karin Kalmár eigenaresse van de zaak. Nadat mij een
kopje koffie is aangeboden begint Karin te
vertellen.
door Marjon Spoorenberg

Historie

Café Groenewoud opende zijn deuren in
1763. Het was toen een uitspanning waar
mensen met paard en wagen of met de postkoets langskwamen om uit te rusten van een
lange reis. Het verhaal gaat dat Napoleon hier
zelfs in 1811 nog heeft overnacht. Het café
heeft nog steeds een keizerlijke allure of om
het in de woorden van Karin te zeggen: “Wij
zijn een luxe horeca.” Café Groenewoud is
geen buurtcafé. Er komen natuurlijk wel mensen uit de buurt een kopje koffie of een borreltje drinken, maar het café moet het vooral
hebben van vaste groepen zoals verenigingen
die wekelijks komen repeteren of andere
groepen die frequent hun bijeenkomsten houden. Niet voor niets wordt het café wel genoemd “Het trefpunt van actief Nijmegen”.
De sfeer van vroeger is terug te zien in het

interieur: het gerestaureerde gewelvenplafond en het meubilair doen de oude glorie van
vroeger herleven.

Familiebedrijf
Het bedrijf heeft in zijn hele bestaan altijd het
karakter van een familiebedrijf gehad. Het
kende in de loop van de jaren enkele, zeer loyale eigenaren. Bij veel families bleef het café
generaties lang in bezit. De familie Kalmár
kocht de zaak in 1985 en Karin nam het bedrijf van haar ouders over in 1999. De zonen
van Karin (18 en 20 jaar) hebben echter al laten weten om de zaak niet over te nemen.
”Hard werken is het,” zegt Karin. Door de
week is het café vanaf 12.00 uur geopend
voor passanten en vaste groepen en in het
weekend alleen voor bruiloften en partijen.
Van de 10 weekenden moet ze er echter toch
9 werken: “Als er iets te vieren valt dan weten
de mensen in Nijmegen café Groenewoud namelijk maar al te vaak te vinden!”
Gelukkig staat Karin er niet alleen voor: ze
beschikt over een deskundig team van vaste
medewerkers en oproepkrachten. Op mijn
vraag aan Karin wat haar nu zo boeit in deze
baan kan ze heel kort zijn: “Ik ga graag met
mensen om, ik houd er van om te organiseren
en te verzorgen”.

Jubileum in 2013

Café Groenewoud bestaat in 2013 250 jaar en
Karin wil graag van de gelegenheid gebruik
maken om mensen te vragen oude foto’s en
herinneringen van café Groenewoud op te
sturen.
Café zaal Groenewoud
Groesbeekseweg 227
6523NW Nijmegen
www.cafe-groenewoud.nl
e-mail:info@cafe-groenewoud.nl
tel.: 024-3224969
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DRUKKERIJ I K E N
De drukker bij u in de buurt voor
huisstijlen • affiches • familiedrukwerk
folders • brochures • tijdschriften • flyers

JB RENOVATIE

Kom gerust eens langs of vraag een offerte aan

Voor al uw wooncomfort

Pontanusstraat 20
Tel.: 024 - 323 99 61
6524 HG Nijmegen
Fax: 024 - 360 20 11
E-mail: iken@euronet.nl

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

1e CONSULT (20 min.) GRATIS

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

Algemene
rechtspraktijk
& mediation
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
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Egels en zwijnen in Nijmegen-Oost??
Ik verdiep mij graag in de natuur en het buitenleven in Nijmegen en omgeving. Zo heb
ik onlangs een Groencursus gevolgd: de landschappen van het Rijk van Nijmegen van het
IVN. In januari 2010 was ik bij de Zoogdiervereniging op bezoek. Je komt er achter dat
je zelf ook het een en ander kan doen om
bijvoorbeeld je eigen tuin egelvriendelijk te
maken…
Door Anne-Marie Kirch

Wanneer heeft u voor het laatst een
egel gezien?

In 2009 heeft de Zoogdiervereniging onderzoek gedaan naar de egel. De vereniging had
geen goed beeld hoe het met de egel gesteld
was in ons land, dus was het de bedoelding
om meer te weten te komen over dit stekelige
zoogdiertje. De onderzoekscampagne “Het
Jaar van de Egel” heeft er toe geleid dat duizenden vrijwilligers in Nederland egels
gingen tellen. Er werden zelf E-teams gevormd, die dagelijks op hun route naar hun
werk langs de kant van de weg naar egelslachtoffers zochten. Aan het
eind van 2009 is duidelijk geworden dat het
slecht gaat met de
egel. Er vallen veel
slachtoffers in het verkeer. Het gaat zo
slecht met de egels in
Nederland dat deze op de
Rode Lijst van bedreigde zoogdieren zouden
moeten komen.

Maak uw tuin egelvriendelijk!

Naast dat er veel egelslachtoffers vallen in het
verkeer is een ander probleem voor de egel
dat er steeds minder tuinen groen en open
zijn. De veel voorkomende verstening van tuinen, waarbij alles wordt dicht betegeld en
strak omheind, is slecht voor de egel. Veel
mensen weten dat echter niet en vinden het

Foto: Rollin Verlinde

jammer dat dit nuttige diertje niet op bezoek
komt. Wist u dat u heel gemakkelijk zelf uw
tuin egelvriendelijk kunt maken?
U kunt in de plaats van het plaatsen van een
schutting een heg laten groeien. Ook een kleine vijver of drinkplaats zal door de egel worden gewaardeerd, trouwens ook door andere
dieren! U kunt een composthoop of een stapel hout of een bos takken in uw tuin laten
liggen. Egels vinden het heerlijk om op beschutte plekjes te slapen. Een egel is een nuttige bezoeker in uw tuin; hij eet slakken en
ander ongedierte op. Wilt u meer tips? Kijk
dan eens op de website www.jaarvandeegel.nl

2010 jaar van het wild zwijn

Het wild zwijn is één van de indrukwekkendste dieren die je in de bossen zomaar tegen kunt Foto: Richard Witte van den Bosch
komen. Ook in de
bossen bij Groes- Deze imposante dieren worden echter niet
beek, dus ze zijn in overal met open armen ontvangen. Ze kunde buurt van Nij- nen ook tot overlast leiden (vraatschade, rimegen-Oost! Vorig sico op aanrijdingen). Maar die is in goede bajaar hebben ze voor nen te leiden door de juiste maatregelen te
veel overlast gezorgd nemen. Wat de Zoogdiervereniging betreft
in Groesbeek. Ze verniel- zijn wilde zwijnen in de bossen welkom!
den grote delen van de golfbaan, op zoek naar
wat eetbaars. Inmiddels is het terrein van de Discussie op de website
golfbaan omheind, dus zal de overlast tot het Wat vindt u? Is het wild zwijn welkom in de
verleden behoren. De Zoogdiervereniging bossen van Groesbeek? De redactie van de
heeft 2010 uitgeroepen tot het 'Jaar van het wijkkrant is benieuwd naar uw mening.
Wild Zwijn'. Het wild zwijn is gekozen
omdat het dier wel wat positieve aandacht www.dewijkwebsite.nl
kan gebruiken. Officieel
mogen de wilde zwijnen
Spontane kerstboomverbranding
maar in twee gebieden
voorkomen, maar de
Op zondag 10 januari aan de Groesbeeksedwarsstraat werd
laatste jaren worden ze
even een einde gemaakt aan de koude temparaturen in de
dus ook daarbuiten gestraat.
zien.
Het wild zwijn heeft een
grote waarde. Ten eerste
een waarde in ecologische zin door het wroetgedrag dat zorgt voor
open plekken in de bosbodem, wat goed is voor
de biodiversiteit. Daarnaast heeft het wild
zwijn een economische
waarde. Zwijnen maken,
net als andere grote
zoogdieren, een bezoek
aan de natuur interessanter.
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Gemeentearchief en Wijkkrant Oost
digitaliseren historische wijkkranten
De Wijkkrant voor Nijmegen-Oost bestaat
al een hele tijd: sinds 1972. Het is daarmee
één van de oudste wijkkranten van Nijmegen. Al die wijkkranten – ruim 300 exemplaren - worden netjes bewaard in het gemeentearchief. Want het vertegenwoordigt belangrijk en waardevol historisch materiaal over
het wonen, werken en leven in NijmegenOost.
Door Eric Hendriks
Tot nu toe konden geïnteresseerden deze
oude kranten alleen bekijken in het Regionaal
Archief Nijmegen aan de Mariënburg. Maar
dát hoeft nu niet meer. U kunt nu gewoon
thuis op uw gemak op de wijkwebsite door
de oude wijkkranten van toen bladeren.
Een mooi nieuwe mogelijkheid om het leven
van destijds te bekijken!
De afgelopen maanden zijn alle wijkkranten
jaargang voor jaargang gedigitaliseerd door
medewerkers van het gemeentearchief. In sa-

menwerking met internetprovider InterNLnet
zijn ze door Wijkkrant Oost toegankelijk gemaakt op hun website. Kijk
op wwww.dewijkwebsite.nl
voor een blik in het wijkleven van toen!
In 2010 worden de gescande wijkkranten door het
gemeentearchief verder
geïndexeerd. Het is dan
mogelijk om via de website van het gemeentearchief de wijkkranten op
trefwoorden doorzoeken.
Ideaal om gericht in het
wijkverleden te spitten!
Op de volgende pagina
ziet u een gescande voorpagina uit 1972 en hiernaast een advertentiepagina uit 1973.

Schitterende Steen
Uw stenenspecialist in Nijmegen-Oost
met 125m2 vol schitterende stenen.
Alle vragen over stenen en welke
het mooist bij u aansluiten kunt
u bij ons stellen.
Geopend van dinsdag t/m vrijdag
van 10.00 t/m 17.00 uur. Ook iedere
laatste zaterdag van de maand!
Tooropstraat 29
6521 NH Nijmegen
Tel.: 06-41 96 97 92
www.schitterendesteen.nl

Buurttafel

Maandmenu

Januari
Wanneer
Wat
22 jan. 3-gangenmenu
29 jan. 3-gangenmenu

Thema
Vegetarisch
Irakees

Kosten
6,50 p/p excl. drinken
6,50 p/p excl. drinken

Kinderen halve prijs.
Wanneer? Tussen 18:00 en 19:30
Waar? In het T-huis, Limoslaan 10
Hoe? Uiterlijk de woensdag van te voren opgeven bij Huiskamer
Jasmijn; 024-3230200 of even langskomen
Het idee van de buurttafel is dat buurtbewoners van alle
leeftijden samen kunnen koken en/of eten.
Vind je het leuk om ook eens te koken of op een andere manier
mee te helpen, of heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Bernadine: 024-3235010 of Lotte: 06-44959580/
l.schoenmakers@tandemwelzijn.nl.
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Partyservice - U geeft een feestje?
Wij bezorgen en halen alles bij u op, wat
niet aangebroken is mag kosteloos retour!
Wij leveren óók aan horeca tegen concurrerende prijzen!

Verhuur van: Tapjes - Statafels - Glaswerk
Bezorgservice!

Heeft u zin in een borreltje maar, geen zin om de deur uit te gaan of bent u slecht ter been, dan
kunt u gewoon bellen en bestellen; vanaf € 50,- bezorgen we gratis aan huis in heel Nijmegen.
Woont u bij ons in de omgeving, dan bezorgen we zelfs GRATIS. Vraag naar de voorwaarden.

VASTE LAGE PRIJZEN!

EXTRA VOORDELIG!

Hartevelt Jonge Jenever 1L € 9.99
Famous Grouse 1L € 17.99
Tia Maria 0.7L € 13.99

Bailey's Irish Cream 1L € 16.99
Jagermeister 0.7L € 10.99

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 18/00 uur
zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur

EEN GREEP UIT ONS
WIJNASSORTIMENT:

Tevens het adres voor al uw
relatiegeschenken

HEYENDAALSEWEG 207 - 6525 SG NIJMEGEN

WWW.SLIJTERIJBONAPARTE.NL

Oude Kaap,
Antares, Arancio enz.

T. 024 - 350 50 94
F. 024 - 354 06 25
info@slijterijbonaparte.nl

enadviesboekhoudenbegeleidenadviesboekhoudenb
idenadviesboekhoudenbegeleidenadviesboekhoude
eleidenadviesboekhoudenbegeleidenadviesboekhou
enbegeleidenadviesboekhoudenbegeleidenadviesbo
udenbegeleidenadviesboekhoudenbegeleidenadvies
oekhoudenbegeleidenadviesboekhoudenbegeleiden
iesboekhoudenbegeleidenadviesboekhoudenbegele
dviesboekhoudenbegeleidenadviesboekhoudenbege
www.vanschieadvocaten.nl
<http://www.vanschieadvocaten.nl>
www.vanschieadvocaten.nl
<http://www.vanschieadvocaten.nl>
betaalbaar
enadviesboekhoudenbegeleidenadviesboekhoudenb
voor de kleine onderneming en ZZP’er
voor:
eleidenadviesboekhoudenbegeleidenadviesboekhou
- mediation
egeleidenadviesboekhoudenbegeleidenadviesboekh
opzetten, organiseren
en automatiseren administratie
- echtscheiding
enbegeleidenadviesboekhoudenbegeleidenadviesbo
- alimentatie
mr
vanSchie
Schie
oudenbegeleidenadviesboekhoudenbegeleidenadvie
mrC.T.G.
C.T.G. van
startende ondernemers
- ontslag en uitkeringen
khoudenbegeleidenadviesboekhoudenbegeleidenad
mr
R.G.H.M.
de
Glas
- vreemdelingenrecht
mr R.G.H.M. de Glas
iesboekhoudenbegeleidenadviesboekhoudenbegele
financiële vraagstukken
menselijk
- strafrecht
enadviesboekhoudenbegeleidenadviesboekhoudenb
mr F.G.W.M. Huijbers
mr F.G.W.M. Huijbers
idenadviesboekhoudenbegeleidenadviesboekhoude
mw mr J.W.C. Giebels
eleidenadviesboekhoudenbegeleidenadviesboekhou
mr
S.T.W.
Verhaagh
enbegeleidenadviesboekhoudenbegeleidenadviesbo
mw mr E.R.T. Tromp
udenbegeleidenadviesboekhoudenbegeleidenadvies
mr
mrD.W.
S.T.W.Beemers
Verhaagh
oekhoudenbegeleidenadviesboekhoudenbegeleiden
iesboekhoudenbegeleidenadviesboekhoudenbegele
Wachterslaan 73, 6523 RS Nijmegen T +31 6 21517787
mr D.W.
mw
mr S.Beemers
van Oers
F +31 8 42298877 E info@vanderkaaijaccounting.nl
dviesboekhoudenbegeleidenadviesboekhoudenbege
www.vanderkaaijaccounting.nl Pieter van der Kaaij
enadviesboekhoudenbegeleidenadviesboekhoudenb
mw mr J.E.A. van Beveren
Berg en Dalseweg 15
mw mr Z. Charrat
eleidenadviesboekhoudenbegeleidenadviesboekhou
6521 JB Nijmegen
egeleidenadviesboekhoudenbegeleidenadviesboekh
Tel. 024 - 323 88 44
Advocaten en procureurs
enbegeleidenadviesboekhoudenbegeleidenadviesbo
oudenbegeleidenadviesboekhoudenbegeleidenadvie

boekhouden

begeleiden
advies

vanderkaaijaccounting
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ziektekostenverzekering geheel of gedeeltelijk vergoed. Een verwijzing van uw huisarts is niet nodig.
----------------------------------------------------------------U geeft in 2010 een feest en weet niet wat
Als ondernemende wijkbewoner kun je per Ayurvedische massage. Deze massage met u met de muziek zult doen? Muziquest
warme, medicinale Indiase kruidenolie
nummer één gratis advertentie plaatsen.
biedt een oplossing op maat! Mail naar
Voor kleine, ’semi-commerciële’ adverten- bevordert diepe ontspanning, reiniging en info@muziquest.nl, bel Simone Kiekebosch
vitaliteit. Voor informatie: Eva Hartmann,
ties hanteren we de volgende regels: De
024-3656773 of kijk op www.muziquest.nl.
maximale omvang is 50 woorden, één ad- gediplomeerd massagetherapeut.
----------------------------------------------------------------Tel. 024-3241737.
vertentie per persoon, bij meer dan één
Vertrouwd verbouwen, De Klussenier Arno
----------------------------------------------------------------- Vink. Uw veelzijdige vakman voor de grote
pagina hanteren we een wachtlijst en
plaatsing op volgorde van binnenkomst. Je "Je eigen prentenboek maken" d.m.v. schrij- of kleine klus. Lid van VLOK geschillencomdient de advertentietekst elk nummer op- ven, illustreren, vormgeven. Dat kan!
missie, ik geef 100% garantie, geen voorrijnieuw aan te leveren. Je kunt je adverten- Tijdens schrijfdagen/schrijfweekend in een kosten en afspraak is afspraak. Ik ga graag
tie mailen naar redactie@dewijkwebsite.nl rustige omgeving van gastvrije kloosters.
voor u aan de slag. Tel. 024-6636612 of
Georganiseerd en begeleid door Ine Lap,
maar ook inleveren bij de Wijkwinkel,
06-57994608 E mail a.vink@klussenier.nl.
toegepast kunstenaar/pedagoge. Er kunnen
Daalseweg 259a.
----------------------------------------------------------------- per keer max. 6 personen meedoen.
Wijkwinkel Nijmegen-Oost
School’s cool Nijmegen zoekt enthousiaste Aanmelden en info via mijn emailadres:
Meer dan 30 jaar!
vrijwilligers (HBO-WO-of vergelijkbaar er- inekelap@hotmail.com of tel. 024-8441647
varingsniveau, die als thuismentor in 2010 ----------------------------------------------------------------een toekomstige brugklasser wil ondersteu- Rijbewijskeuring ook voor groot rijbewijs
nen. Zinvol en uitdagend vrijwilligerswerk. dezelfde week nog, €35. Leden van de ouOnkostenvergoeding en coaching. Tijdsin- derenbond: €30. Grada Gootjes,arts.
vestering: 2uur per week, 1½ jaar. Tel 024- www.gradagootjes.com, Broerdijk 17, tel.
024-3236553.
3503466, www.schoolscoolnijmegen.nl
----------------------------------------------------------------e-mail info@schoolscoolnijmegen.nl.
----------------------------------------------------------------- Yogastudio So Ham Wintersoord 12-2 NijGitaarles voor beginners: €10 per les.Leer megen (vlakbij Lux) voor wekelijkse lessen
in Hatha- Power/Astangha en Easy YinYoga.
je op een leuke manier de basis van het
Geachte Wijkbewoner,
Ook maandelijkse workshops. De 1e les is
gitaarspelen. Jong en oud zijn welkom! In
De medewerkers van de Wijkwinkel
de lessen behandelen we verschillende mu- gratis! Kijk op www.zeyna.nl voor het lesNijmegen-Oost wensen u alle goeds toe
rooster. Of bel Mieke 024 3786900 of mail
ziek (ook eigen inbreng is welkom).
voor het nieuwe jaar!
MiekeSoham@gmail.com.
Wie weet tot snel! Voor meer info: Pelle
Tiemens: pelletiemens@hotmail.com of bel ----------------------------------------------------------------Wij zijn u ook in 2010 graag van dienst
PARTITUUR: Praktijk voor eerstelijns
06-51873118.
voor al uw vragen over de wijk, wonen,
----------------------------------------------------------------- psychologische hulpverlening en relatiethewerken en uitkeringen en over belastinrapie. Begeleiding bij ingrijpende ervarinZelfhulpcursus Jin shin jyutsu. Deze Jagen. Onze dienstverlening is gratis.
panse energiegeneeskunst leert u om met gen rond dood, levenscrisis, ziekte, scheiding, verlies van werk, relatieproblemen,
uw handen de dagelijkse stress en verDaalseweg 259a (schuin t.o. de AH)
moeidheid te bestrijden. Harmonie voor li- eenzaamheid, isolement. Ineke Scholten,
Open: ma. t/m vr. van 13.30 tot 17.00 uur
chaam en geest en verrassend makkelijk te Heydenrijckstraat 71, 024-8483931 /
Telefoonnummer: 024 - 322 83 12
06-53164237 www.partituur-coaching.nl
leren. Vijf wekelijkse lessen van twee uur
E-mail: wijkwinkel.oost@12move.nl
(€ 75,-). Inl.: Janine van Twist: 06-47450735. Gesprekken worden afhankelijk van uw

Kleine advertenties
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Uw taxi in Nijmegen (Oost)

TAXI ALTRADE
024-3602737
06-21585960

Vaste klanten altijd
25% korting
taxialtrade@chello.nl
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Carnaval in Oost
Ook dit jaar zal carnaval niet onopgemerkt
aan Nijmegen-Oost voorbij gaan. Daar zorgen de carnavalsverenigingen wel voor. 't
Swerte Schoap is zo'n vereniging, met wortels in Oost.

wijken toe. Of halen mensen de stad in.
“Dat doen we al sinds de oprichting, langs bejaardenhuizen gaan tijdens carnaval,” zegt Patric Klomp. “De ouderenzitting is iets nieuws,
dat doen we sinds vier jaar. De ouderenzitting
is een herhaling van de galazitting de dag
Door Inger Stokkink
daarvoor, dus met alle optredens die daarbij
horen. Wij zijn een vereniging die veel doet
Carnavalsvereniging 't Swerte Schaop bestaat aan eigen optredens van de leden, zoals zangsinds 11 januari 1962 en heeft van oudsher groep de Rammers, dus dat komt goed! De
veel leden die in Nijmegen-Oost wonen. En ouderenzitting is dit jaar op zondag 31 januazelfs als ze later zijn verhuisd naar elders, ko- ri,” meldt Patric Klomp. “Die duurt van 14.00
men ze nog steeds terug om carnaval te vie- tot 16.30 uur in het Kolpinghuis. En wie wil,
ren met de oude trouwe carnavalsvereniging. kan na afloop blijven eten voor een zacht
Dat geldt ook voor voorzitter Patric Klomp prijsje: € 4,50. Entreekaartjes kosten € 3,00,
- die inmiddels in Bemmel woont. En dan viert daarvoor krijg je ook een lot voor de loterij
't Swerte Schaop niet alleen maar carnaval in en een consumptie.”
de stad, maar de leden komen ook naar de Maar 't Swerte Schaop zorgt ook voor
carnaval in verzorgingshuis
Nijevelt, in het
nimweegse carnavalsvereniging
Oud Burgeren
‘t Swerte Schaop
Gasthuis en in
dak- en thuislozenopvang De
Hulsen. Zoals

Als u
carnaval
gaat vieren:
VEEL PLEZIER
namens de
Wijkkrant!

carnavalsvereniging Kiek Ze Kieke zorgt
voor een 'sociale' zitting in de Sint-Maartenskliniek, en De Blauwe Schuit voor ouderenzittingen in verpleeghuis Margriet en Stichting
Kalorama.
Kiek Ze Kieke moet dit jaar de Hostent op
Plein '44 verlaten en trekt oostwaarts, naar
De Vereeniging. Op 25 januari komt de Carnavalskrant 2010 uit. En wie dat wil, kan natuurlijk altijd carnavalsactiviteiten melden op
de website van de Wijkkrant NijmegenOost.
www.dewijkwebsite.nl (agenda)
www.swerteschaop.nl/
www.kiekzekieke.nl/

Nieuwjaarsborrel bewoners Groenewoud
Weet
Al 4
je n
x 11
- 44 j og wel ...
aar K
notse
nb

Uitnod

voor

urg

iging

zond
ag
14.00 31 janua
ri
- 16.3
3 uur 2010
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Pronkzitting 60 plus in toneelzaal Kolpinghuis (lift).
Nimweegse artiesten, Lammekes, Prutshe, Waalsterretjes,
Pronkzitting 60 plus in toneelzaal Kolpinghuis (lift).
Schaopers,
Dansgarde uit Kleve, Rammers.
Nimweegse artiesten, Lammekes, Prutshe, Waalsterretjes,
Schaopers, Dansgarde uit Kleve, Rammers.

Zang,
dans, gezelligheid en loterij met leuke prijzen.
Zang, dans, gezelligheid en loterij met leuke prijzen.
Aansluitend
boerenkool
metmet
worst.
Aansluitendwintermaaltijd,
wintermaaltijd,
boerenkool
worst.
. Toegangskaart ` 3,00 incl. garderobe (verplicht),

` 3,00
incl. garderobe (verplicht),
. Toegangskaart
welkomstdrank
en lot
. welkomstdrank
Aanmelding voor
maaltijd ` 4,50 tot uiterlijk 26 januari.
en lot
tel. 024-3442965 / 3231261 of via info@swerteschaop.nl
. Aanmelding voor maaltijd ` 4,50 tot uiterlijk 26 januari.
tel. 024-3442965 / 3231261 of via info@swerteschaop.nl

Op zondag 10
januari was er
in de Kolonie
een Nieuwjaarsborrel voor de
bewoners van
Groenewoud.
Deze nieuwjaarsborrel
werd opgeluisterd door de buurtband Greenwood Avenue. Voor de kinderen was er een optreden van de buurtcliniclown Broertje Perzik met loterij. De loterij was ten
behoeve van Greenwood Avenue. De opkomst was ondanks het winterse weer groot en het was heel gezellig!
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O ud Burgeren Ga st huis
Kinder Centrum de Klokkenberg
• voorschoolse opvang • naschoolse opvang
• flexibele opvang
• vakantieopvang
• halve dagopvang 1½ - 4 jaar

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

Voor meer informatie bel 024-6779526
of kijk op onze site www.goforkids.nl

• 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

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

• 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

Website: www.cafejos.nl

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

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

GEBOREN en
GETOGEN in
NIJMEGEN-OOST!
Jos Verstegen
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Super de Boer
wordt C1000

Super de Boer is overgenomen door branchegenoot Jumbo. Het is de enige optie voor
Jumbo om door te groeien naar het ambitieniveau dat het bedrijf voor ogen staat: een
groter marktaandeel en een sterke landelijk
gespreide winkelformule. Met alleen omzetgroei lukt dit nooit en andere overnamekandidaten zijn te klein. Allemaal leuk en wel,
maar wanneer verandert ‘onze’ Super de
Boer supermarkt in de van ’t Santstraat naar
Jumbo? Tijd voor een gesprek met eigenaar/
ondernemer Bart te Plate.
Door Eric Hendriks

“Op woensdag 6 januari heeft de rayonmanager mij ingelicht over wat er gaat gebeuren”, vertel Bart. “Door de koop van Super de

Boer door Jumbo moeten
in totaal tachtig SdB-supermarkten worden
naar
doorverkocht
C1000. Die heeft daar
recht op omdat Jumbo en
Super de Boer samen
gaan inkopen via een
nieuwe inkooporganisatie.”
Bart heeft jaren voor de
Super de Boer-formule
gewerkt maar zet zich
er overheen. “Deze verandering doet ergens wel
pijn, maar ik wist dat Super de Boer een kleinere
speler was die zo niet kon
blijven bestaan.” Maar
was de supermarkt niet recent helemaal
verbouwd tot wat het nu is? “Ja, en daar ben
ik nog het minst blij mee. Dat was een forse
investering en daar hebben we niet lang van
kunnen genieten!”

Rinie Linders, bedankt voor bijna 20 jaar Kinderclub Oost!
Rinie Linders heeft zich jarenlang ingezet voor de kinderen in Nijmegen Oost. Bijna 20
jaar lang heeft zij bijna elke woensdagmiddag knutselactiviteiten georganiseerd in het
wijkcentrum de Ark van Oost. Lekker knus knippen en plakken met een glaasje
limonade erbij. Zelfs na zo’n lange tijd lukte het haar nog steeds om met nieuwe creatieve
ideeën te komen. Naast de knutselclub heeft ze ook nog verscheidene uitjes georganiseerd
voor de kinderen en heeft ze jarenlang met het bouwdorp meegedraaid.
Welzijnsorganisatie Tandem wil haar dan ook heel hartelijk danken voor haar jarenlange
vrijwillige inzet voor de kinderen van Oost, ook namens alle kinderen!
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Maar er zitten ook voordelen aan de verandering. Wat betekent het voor de klanten?
“Omdat we nu na Albert Heijn de grootste inkoper van Nederland zijn, kunnen we veel
voordeliger inkopen. Als je grotere hoeveelheden afneem kun je natuurlijk lagere prijzen
bedingen. En daar gaan onze klanten ook van
profiteren.
Ook de medewerkers hadden even tijd nodig
om aan het nieuws te wennen. “Ik heb meteen iedereen ingelicht over wat er gaat gebeuren. Mensen waren verrast maar ook voor
hen zitten er voordelen aan: ook hun boodschappen worden goedkoper!”
Super de Boer aan de Van ’t Santstraat wordt
ergens de komende twee jaar verbouwd tot
een C1000. Tot aan die tijd kunt u nog prima
terecht bij uw oude vertrouwde Super!

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!
--------------------------------------------------------------------Op zaterdag 30 januari 2010 organiseert
Get U Concerts een live-concert van de Nederlandse singer-songwriters Hugo Remmelt,
Thijs Muus en Femke Paping in het Loge-theater (voormalig Steigertheater; Fortstraat 7) in
Nijmegen-Oost. Aanvang: 20.00 uur. Kaarten
zijn te bestellen via www.getu.nl. Kaarten kosten € 12,- in de vvk en €15,- aan de kassa.
--------------------------------------------------------------------Het I.V.C. organiseert i.s.m. Stichting De
Opstap “Laat jezelf verwennen“ op onze

vrouwenverwendag. Op woensdagochtend
20 januari 2010 van 9.30 tot 12.00 uur.
Entree gratis. Kosten: € 4 per activiteit incl.
koffie/thee. Inschrijven kan ter plaatse in
“De Ark van Oost” Cipresstraat 154 Nijmegen.
Info: www.deopstapark.nl, tel. 024-3238111,
infodeopstapark@planet.nl.
--------------------------------------------------------------------Het Nederlands Studenten Kamerkoor (NSK)
maakt een begin met het internationaliseren
van Nederlandse klassieke koormuziek. Donderdag 25 februari 20.15u Paduakerk Nijmegen. Informatie: www.nskk.nl. Voor kaartverkoop: info@nskk.nl.
--------------------------------------------------------------------Zondag 24 januari: dansen in wijkcentrum
Ark van Oost, Cipresstraat 154 Nijmegen
m.m.v Joop Gerrits entertainer, 14.00 uur tot
17.00 uur. Entree € 1,00. Info: 024-3232227.
Op vrijdag 29 januari 2010 is er tussen 19. 00-

21.00 uur een Kinderdisco in wijkcentrum
"Daalsehof" in Nijmegen-Oost. De muziek zal
worden verzorgd door de "Tropical drive-inshow". Deze avond is bedoeld voor kinderen
tussen 6 en 12 jaar. De entree bedraagt
1 euro. Eén consumptie gratis.
--------------------------------------------------------------------Zo 31 januari 2010 is er van 14.00-17.00u.
dansen in wijkcentrum "Daalsehof" in
Nijmegen-Oost met "live-muziek". Entree €1,--------------------------------------------------------------------Wijkcomite Oost houdt op woensdag 27 januari 2010 van 19.30 tot 22.00 uur de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst voor buurtbewoners in het Canisius 'Mater Dei' College
aan de Berg en Dalseweg 207. De nieuwjaarsbijeenkomst is een uitgelezen kans om andere bewoners van de wijk te ontmoeten en
kennis te maken met de leden van het wijkcomité. Er zijn ook oude filmbeelden te zien.
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Via de kazernes naar de Spoorbuurt

Er bestaat een boekje, van beperkte oplage
en in de boekwinkel niet meer verkrijgbaar,
dat is uitgegeven door de Bouwafdeling van
het technisch beheer van de gemeente Nijmegen. Het heet Een oude vechtjas: Nijmegen tweeduizend jaar vestingstad en garnizoensstad. Hierin staan beschrijvingen van
verdedigingswerken en militaire onderkomens in en rond Nijmegen.
Door Pleun Reedijk

In de zomer van 2009 was dit boekje een goede gids bij de rondrit per fiets langs de bestaande en voormalige locaties waar (nu nog)
kazernes staan, respectievelijk gestaan hebben. Het idee een rondrit per fiets te houden
langs deze objecten was ontstaan bij een bespreking van de Stichting Welzijnswerk Senioren Nijmegen (SWON) over activiteiten
voor senioren in de maanden juli en augustus
(‘als alles gesloten is’). Voor deze rondrit kon
men zich via de SWON inschrijven, maar bij
de start op 15 juli bleek ook dat een aantal
deelnemers afgekomen was op een artikel
dienaangaande in de plaatselijke pers.

Precies om 10.00 uur vertrok het peloton vanaf het grand café De Kolonie, gevestigd in het
frontgebouw van de Krayenhoffkazerne aan
de Groesbeekseweg. Deze kazerne draagt de
naam van generaal Krayenhoff, die behalve
krijger ook arts, vestingbouwer en landmeetkundige was. Zijn grafsteen bevindt zich
nog in het plantsoen, ingesloten door de vroegere boterfabriek en de eveneens voormalige
papierfabriek.
De Krayenhoffkazerne en de naastgelegen
Snijderskazerne zijn aanvankelijk twee nagenoeg identieke gebouwen geweest. Als
bouwmeester wordt genoemd de kapitein der
genie Koolemans Beijnen. Aan de straat, naar
hem vernoemd, staat het karakteristieke
kledingmagazijn op het kazerneterrein. Ingemetseld is met grote letters de originele naam
‘Magazijn voor kleding en nachtleger’.
We fietsen er langs en bedenken dat de ka-

zerne met bijna alle bijgebouwen al meer dan
honderd jaar daar in weer en wind en storm
overeind is gebleven. Van welke woonwijk kan
dat gezegd worden?
In beide kazernes zijn onderdelen van het Nederlandse leger gehuisvest geweest. De
Krayenhoffkazerne was vooral (tijdelijk) bewoond door jongemannen uit de omgeving
van Nijmegen: het 11e Regiment Infanterie.
Veel mannen uit het Rotterdamse hadden hun
onderkomen in de Snijderskazerne. Hun onderdeel heette het 15e Regiment Infanterie.
In 1940 waren de troepen op hun zogenoemde mobilisatiebestemming, de gebouwen
waren tijdelijk ontruimd. Na 10 mei 1940 hebben Duitse troepen Nederland bezet en namen zij beide kazernes in gebruik. Na de capitulatie van het Duitse leger op 8 mei 1945
vormden de gebouwen (die nooit door de geallieerde luchtmacht werden gebombardeerd)
de tijdelijke verblijfplaats van onder meer
Amerikaanse, Canadese en Engelse troepen,
en nog weer later is het regiment stoottroepen er gelegerd geweest. Ten slotte is, tot de
Wende in 1989, de luchtmacht de grootste
eenheid geweest die deze gebouwen en ook
de Prins Hendrikkazerne onder de titel
LIMOS bewoond heeft.
Alle drie de kazernecomplexen hebben een
civiele bestemming gekregen nadat de LIMOS
naar andere delen van het land was overgebracht. Er is hierna een speciale publicatie verschenen onder de titel ‘Limos Nijmegen: van
kazernecomplex naar stadslandgoed’, die
de nieuwbouw op het voormalige exercitieterrein beschrijft.
De fietsrit hervattend komen we dus voorbij
het kledingmagazijn in de Koolemans Beijnenstraat. De eerste dwarsstraat is dan de
Obrechtstraat, die tegen de grens van het kazerneterrein ligt. Hier begint de Spoorbuurt,
waarover later meer. De Obrechtstraat, nog
maar bij weinigen bekend toen deze wijk halverwege de jaren twintig gereed was gekomen, is sinds kort opgenomen in de vaart der

volkeren: in de bussen van lijn 8 wordt de
naam bij de nadering van die straat misschien
wel honderd keer per dag luid omgeroepen:
‘Volgende halte: Obrechtstraat’. Dan word je
toch even met trots vervuld!

Aan het einde van de Obrechtstraat moeten
we linksaf de Dunklerstraat in, die ook de begrenzing vormt van het voormalig exercitieterrein. Vanaf deze straat kijkt men tegen de
achterkant aan van de flatgebouwen op wat
nu het Limosterrein heet. De Dunklerstraat
eindigt haaks op de Wagenaarstraat, die op
zijn beurt de begrenzing vormt van het
Prins Hendrik kazernecomplex. Het einde van
de Wagenaarstraat sluit aan op de Van ’t Santstraat, waarmee we de Spoorbuurt achter ons
laten.
De Prins Hendrikkazerne is van een geheel andere architectuur. Hij werd pas in 1911 in gebruik genomen door een onderdeel van het
Indisch leger, de zogenoemde Koloniale Reserve, tot mei 1940. Vandaag de dag in gebruik voor civiele doeleinden (onder andere
als asielzoekerscentrum). In een volgend artikel gaan we uitgebreid in op de kazernefunctie tot mei 1940.
De tocht wordt vervolgd over de wat steile
‘Dommer’ (Dommer van Poldersveldtweg).
Geen van de deelnemers heeft moeite met
deze beklimming. Bovenaan is de aansluiting
op de Postweg. Rechts in de fietsrichting ligt
iets wat op een park lijkt, het vrijgekomen terrein waar jarenlang het militaire hospitaal gevestigd was. Aan de andere kant het koetshuis, behorend bij de villa, ooit bewoond door
de familie Bahlmann, die op de Grote Markt
een manufacturenzaak had naast V&D.
De Gelderselaan volgend ziet men rechts het
voormalige exercitieterrein met de flatgebouwen en een groot grasveld, waarop talrijke
jonge bomen geplant zijn. Het geheel wordt,
ietsje eufemistisch, het Limoslandgoed genoemd. De Snijderskazerne, op het laatste
deel van de Gelderselaan, is al eerder genoemd.
Vervolg op pag. 21
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Behalve de jonge aanplant is ook de toren van
de gesloopte Christus Koningkerk te zien. Opvallend is dat van het hele gezelschap niemand opmerkt dat in de spits van die toren
een knik zit. Of is het toch gezichtsbedrog?
Op een uitvergroting van de gemaakte foto
(als bewijs) is die knik, na nauwkeurig kijken,
wél op te merken.
Het volgende doel is de marechausseekazerne. Deze blijkt van bewoner te zijn gewisseld.
De marechausseebrigade is naar elders vertrokken, de Nijmeegse politie heeft de lege
ruimten weer opgevuld, na op zijn beurt de
Snijderskazerne verlaten te hebben.

De Spoorbuurt, waarom Spoorbuurt? Wel, in
de jaren naar 1920 toe heeft een aantal spoorwegbeambten de koppen bij elkaar gestoken
met het doel (goedkope) huizen te bouwen
voor het spoorwegpersoneel in Nijmegen.
Het was kort na de Eerste Wereldoorlog en
ook toen heerste er woningnood. Resultaat
van de besprekingen: oprichting van woningbouwvereniging De Gemeenschap. Spoorwegpersoneel kon daar een huisje huren voor een

Dansavonden in het OBG:
Café Burgerlust
Wat velen (nog) niet weten is dat een grote
groep vrijwilligers van het OBG al bijna 15
jaar Seniorencafé Burgerlust organiseert in
het OBG-Dienstencentrum aan de Prof. Cornelissenstraat 2 in Nijmegen-Oost.
Iedere dinsdagavond feest
Iedere dinsdagavond is er in het OBG-Dienstencentrum een café-avond. De ene week
organiseert Burgerlust een gezellig café, waar
gebridged kan worden. Om de andere dinsdag is het showtime, dan treedt er een meer
of minder bekende artiest op en is de dansvloer geopend. Muzikanten als Frans Arntz,
The Sunny Boys, Ton Meeuwse, de Laotbloeiers en vele anderen verzorgen dan een swingend avondje.
Natuurlijk richten de mensen van Burgerlust
zich vooral op een wat ouder publiek, maar
ook 50-ers en 60-ers die zin hebben in een
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huursom van 3,50 à 6,00 gulden per week.
Die huizen stonden nooit leeg, ze waren gewild. Behalve dat machinisten, hulpmachinisten, stokers (er was alleen stoomtractie), rijtuigpoetsers, lampenisten, remmers en ook
kolensjouwers daar hun vaste woon- en verblijfplaats vonden, bleken er, toen alle woningen verhuurd waren na voltooiing van de wijk,
ook nog andere beroepscategorieën dan
spoorlui neergestreken te zijn. Onderofficieren van het KNIL (de Koloniale Reserve) uit de
Prins Hendrikkazerne kwamen daar comfortabel dicht bij hun werkplek te zitten, net als
hun collega’s uit de infanteriekazernes aan de
Groesbeekseweg. Ook postbodes, gemeenteambtenaren, fabrieksarbeiders, een trambestuurder en een employé van een kolenmijn
op Spitsbergen waren er komen wonen. Tekenend voor een jonge wijk: er woonden
geen gepensioneerden, op één uitzondering
na. Hij kwam eens per week met een karretje
sinaasappels langs de deur. Hij was na vijftien
tropenjaren bij het KNIL (= dertig Europese
jaren) als soldaat 1e klas niet in staat een redelijk bestaan te voeren van zijn ‘Indisch pensioen’.
De administrateur/penningmeester woonde
op Obrechtstraat 10, waar hij ook kantoor
hield. In zijn vrije uren kwam deze hoofdconducteur eenmaal per week langs de voordeuren om de huur te innen. Die penningen gingen in zijn schoudertas. Hij is nooit beroofd.
Zijn huis noch hij kende een beveiligingsinstallatie. Zijn echtgenote had er niet zoveel
mee op. Haar broer in Amerika nodigde haar

uit een poosje bij hem te komen logeren en
dat was haar zeer welkom. Per SS Statendam
stak zij de Atlantische oceaan over om een
halfjaar in de States te verblijven. De Statendam was tot mei 1940 het grootste Nederlandse passagiersschip van rederij HollandAmerikalijn te Rotterdam.

sfeervolle en swingende avond zijn van
harte welkom. Het programma vindt u op de
website van het OBG: www.oudburgerengasthuis.nl, maar u kunt natuurlijk ook gewoon
even bellen met het OBG: 3279279.

rond. Iedere dinsdagavond is Seniorencafé
Burgerlust in het OBG geopend. De 1e, 3e
en 5e dinsdagavond begint de levende muziek om half 8 te spelen en sluit tegen elven
af. U bent ook van harte welkom!
Noteer vast in uw agenda: Open dag in het
OBG op zaterdag 27 februari 2010

Na bijna 15 jaar te hebben gewerkt in hetzelfde rode tenue, zijn de vrijwilligers die het
gezellige café draaiende houden
geheel in het nieuw gestoken.
Modern blauw, de heren met een
bijpassende stropdas en de dames
met een elegante sjaal. Klaar om
minimaal nog eens 15 jaar te zorgen voor veel vertier voor Nijmeegse senioren, want wees
eens eerlijk, waar kun je nog zo
gezellig dansen in Nijmegen? Bij
het OBG dus! De entree is gratis.
De drankjes zijn niet duur en de
medewerkers gaan ook nog wel
eens met een kosteloos hapje

Na deze uitweiding over de Spoorbuurt, vervolgen wij de fietsrit langs de andere locaties
die, hoewel interessant genoeg, niet in het
gebied Nijmegen-Oost liggen. Volstaan wordt
met een korte opsomming. Vanaf de Marechausseekazerne, via de Fort Kijk in de Potstraat, richting Parkstraat, langs de stadswal
(Kronenburgerpark) naar de Observantenstraat, aan het eind waarvan de Waalkazerne
heft gestaan. Vervolgens langs de Waalkade,
onderlangs de Valkhofburcht, naar boven fietsend tot de Lindenberg, waar de Valkhofkazerne gestaan heeft. Het laatste traject voert
dan naar het Marienburg, waar de Marienburgkapel en het Arsenaal nog stille getuigen
zijn van hun militair verleden.

Afsluitend nog een oproep: heeft u nog oude
(nu historische) foto's, speciaal uit de Spoorbuurt, ze zijn zeer welkom bij de schrijver
van dit artikel. Voorts is het misschien interessant de oudere (ex-)bewoners van de
Spoorbuurt nog eens bij elkaar te nodigen,
voor zover de leeftijd dat nog toelaat…

P.S. De Prins Hendrikkazerne komt in een volgend artikel aan de beurt.

Gezellig dansen in Seniorencafé Burgerlust.
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Uniek
afscheidshuis
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.
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Groesbeekseweg 424 | Nijmegen | www.kk.nl

(024) 323 44 44

Hengstdalseweg 46
Nijmegen

024-3224804

UITVERKOOP
Al onze tassen, sieraden, sjaals
en riemen voor de halve prijs
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GARAGE TE KOOP
Berg en Dalseweg 129b

Gelegen achter appartementencomplex
Goed toegankelijk, eigen grond
Direct te aanvaarden.

Met verlichting.
Deur te openen met o.a. afstandsbedieng
Onderhoud en overige kosten
via ver. v. eigenaren:
€ 15, per maand.
Vraagprijs € 29.500,= k.k.

Informatie tel. 06-15018377
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“Ik kan lang bezig zijn met een klant”

Op 1 juli 1963 begon Geerling Optiek aan de
Daalseweg 9 en is nooit meer weggegaan.
Vader Paul runde het bedrijf decennialang,
inmiddels heeft Paul junior de zaak overgenomen. “Ik praat nogal veel en dat vind ik
ook één van de leukste elementen van dit
vak: het sociale.”
Door Grieta Spannenburg
De winkel is gevuld met monturen en meetapparatuur. In een aparte ruimte staat een
comfortabele stoel met daarnaast een massieve oogmetingset. Pal boven de stoel
hangt een digitaal computerscherm, eigenlijk
een modern letterbord. Via een afstandsbediening tovert Paul junior allerlei letter- en
plaatjescombinaties op het scherm tevoorschijn, in verschillende grootten. De letters
staan in spiegelbeeld. Vanwege de beperkte
ruimte kijkt de klant namelijk via een op drie
meter afstand geplaatste spiegel naar de symbolen. Via die ‘truc’ wordt de benodigde 6 meter afstand gehaald om een correcte meting
te doen.
Paul senior toont een enorme set aan ronde
lenzen (halve brilletjes eigenlijk) die zich in
een doos in de meetruimte bevindt. Daarmee
werden vroeger de oogmetingen gedaan. En
ze liggen er niet nutteloos “Als de meting is
gedaan, geven we de mensen de aangemeten
lens om eventjes mee in de winkel rond te lopen. Zo kunnen ze het verschil beter ervaren
dan achter zo’n oogmeetsysteem.”
We filosoferen over de concurrentie van de
vele prijsvechters op de optiekmarkt. Uiteraard hebben ze daar mee te maken. Toch zien
beide Pauls ook duidelijk voordelen ten opzichte van de grote ketens. Paul junior: “Bij
de prijsvechters is over het algemeen veel
minder tijd voor klanten. Ik kan in mijn zaak
best één of anderhalf uur bezig zijn met een
klant.” Zijn vader vult aan: “Wij zijn de
enige twee verkopers hier, dat vinden mensen
altijd erg prettig.” In tegenstelling tot Paul senior vindt de zoon juist het vele praten met
de mensen erg leuk. “Maar ja, klanten
hebben er recht op om precies te weten wat
ze kopen. Ik leg hun exact uit wat de
kwaliteit is, hoe het zit met ontspiegeling en
hardingslagen en al het andere. Dat moet ook
wel, je moet de prijs die iets kost wel
kunnen waarmaken.”

Zo’n 80 procent van de klandizie bestaat uit Terwijl vader Geerling naar huis vertrekt, blijft
vaste klanten. Mensen die steeds weer terug- zijn zoon enthousiast doorvertellen. Bijkomen. Bijvoorbeeld voor lenzen. Geerling voorbeeld hoe zijn blik in de loop der jaren
was eind jaren 60 de eerste in Nijmegen die door ‘beroepsdeformatie’ is veranderd. En wat
met contactlenzen begon. Inmiddels is er veel de extra uitdagingen zijn. “Bijvoorbeeld als
veranderd. Onder andere in de apparatuur. ik iemand in de winkel krijg met een montuur
“Vroeger slepen we handmatig de glazen om dat kapot is, dat niet opgestuurd kan worden
ze in het montuur te laten passen.” “Nu gaat en ook niet meer nieuw leverbaar is. Dan ga
dat computergestuurd,” vult junior aan. ik aan de slag! Het is een heel gepruts, maar
Waarna zijn vader vervolgt: “Maar dat vereist als je het dan voor elkaar krijgt en de klant
wel veel handmatige voorbereiding. Je moet is er heel blij mee, ja dan ben je daar zelf ook
alles op de juiste manier instellen, anders gaat trots op.”
het helemaal verkeerd.”
Paul Geerling junior in zijn zaak aan de Daalseweg.
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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.

UISD!
WE ZIJN VEwRe H
ons NIEUWE PAND!
n

In januari 2010 opende

-Oost, aan de
Ook gelegen in Nijmegen
.o. café Frowijn).
(t
8
-4
46
t
aa
tr
ss
u
n
ta
n
Po

zeze
nn
catitieeoo
eeloloca
w
u
w
ie
u
n
ie
e
n
e
ez
d
ez
p
o
w
e
at
w
d
at
vann d
kerrva
zeke
jnjnererze
!!
e ezizi
enen
WW
rbrboorgrg
aa
w
aa
en
n
w
n
en
ku
n
e
n
ic
u
k
rv
e
se
e
rd
eerd
rdee
aard
engge
ewwaa
bek
enenddeeen
bek
mogen ontvangen.
te
ek
pl
e
w
eu
ni
ze
de
We zien er naar uit U op
is, willen wij Uw
em
le
ob
pr
n
ee
s
re
ad
e
ons nieuw
Wanneer de afstand tot
ard kunt u ook gebruik
ra
te
Ui
.
en
ng
re
gb
ru
te
r
wee
auto graag ophalen en
s, net zo U wilt.
et
-fi
of
to
au
en
le
n
ee
n
maken va
Onze sterke punten blijven natuurlijk:
• Snelservice (bijv. uitlaatreparatie, bandreparatie, verlichtingsproblemen, enz.).
• Haal- en brengservice (wanneer dit wenselijk is).
• Het is als het ware bij u om de hoek.
• Veel pakketprijzen en vaste prijsafspraken vooraf bij reparatie en onderhoud.
• Indien aanwezig een gratis leenauto (reserveren bij het maken van afspraak).
• Verkoop van occasions (zie de internetsite voor aanbod en prijzen).

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

