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Intussen op de nieuwe
www.dewijkwebsite.nl
Alle wijkkranten sinds 1972!
Wijkagenda voor juni en juli

Achter de schermen van de wijkwebsite wordt hard gewerkt aan verbeteringen.
Binnenkort kunt u op dewijkwebsite.nl zien wat er bij u in de buurt gaat gebeuren.
Gaat er iemand zijn huis verbouwen? Wordt er een boom gekapt? Heeft de gemeente
een bouwvergunning verleend? Komt er tijdelijk verkeersoverlast? Is er een evenement gepland? Een voorbeeld hiervan ziet u rechtsboven op de webpagina.

Meld je aan voor de
Wijknieuwsbrief
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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.
------------------------------------------------Antiquariaat Verzameld Werk is
geïnteresseerd in de aankoop
van bijzondere boeken of gehele
bibliotheken. 06-27526843 of
antiquariaatverzameldwerk.nl.
------------------------------------------------U geeft een feest en weet niet
wat u met de muziek zult doen?
Muziquest biedt een oplossing
op maat! info@muziquest.nl
of bel Simone Kiekebosch
024-3656773. Meer informatie:
www.muziquest.nl.
---------------------------------------------Muziek/Show en Vermaak
combo "Rythmo". Dit muzikale
combo bestaat uit 6 muzikanten die in totaal 17 verschillende instrumenten bespelen.
Het repertoire bestaat uit dixieland, oldies, caribean,
smartlappen enz. Kijk voor
meer info op: www.rythmo.nl
(regio Nijmegen)
---------------------------------------------Heeft uw kind moeite met rekenen? In Nijmegen-Oost bied
ik in mijn praktijk individuele
begeleiding (remedial teaching) en rekencursussen aan.
Momenteel zijn de cursussen
tafels, breuken, meten en wegen beschikbaar. Ook mogelijkheden in de vakanties.
085-8774741, rekenmaar.com,
rekenmaar@xs4all.nl
---------------------------------------------Franse les van af 22 september: wil je je (havo)Frans weer
oppoetsen? Ik, Barbara, geef
sinds een aantal jaar via de
Opstap Franse les in Nijmegen-Oost. Nieuwe cursisten,
ook mannen, zijn van harte
welkom. Steekwoorden: beter
leren spreken en verstaan.
Info: barconim@hotmail.com,
06-25113793. start: 23 sept.

Op zoek naar dingetjes? Tweedehands en goedkoop? Kijk op
www.dingetjestekoop.nl of
www.kledingtekoop.net.
Tel.: 06-25032472.
------------------------------------------------Op vakantie? Ik zorg voor uw
kat, gewoon bij u thuis. U hoeft
voor uw kat(ten) geen onderdak
te zoeken, want Kattenoppas
Kits & Kats zorgt ervoor dat uw
kat in zijn eigen omgeving een
goede verzorging en veel aandacht krijgt. Voor meer informatie kijk op www.kitsenkats.nl of
bel 06-13807237.
------------------------------------------------Praktijkruimte te huur in Nijmegen-Oost per 1 sept. Voor meer
informatie: 06-16642789.
------------------------------------------------Ayurvedische massage met
warme, medicinale Indiase kruidenolie bevordert diepe ontspanning, reiniging en vitaliteit.
Meer info: Eva Hartmann, gedipl.
massagetherapeut. 024-3241737.
------------------------------------------------Rijbewijskeuring ook voor groot
rijbewijs dezelfde week nog €35.
Ouderenbondleden: €30. Grada

Gootjes, arts. 024-3236553,
www.gradagootjes.com, Broerdijk 17 6523GM Nijmegen.
------------------------------------------------Wilt u weten in welke mate uw
huid heeft geleden en hoe u
deze kunt verbeteren? Op vrijdag 2 juli van 11.00 - 16.00 uur
een gratis huidechoscan bij uw
Service apotheek Nijmegen-Oost
aan de Berg en Dalseweg 61-63.
------------------------------------------------Te huur werk- of atelierruimte in
Nijmegen Oost per 15 juni as. 7
m2 , plus aparte magazijnruimte
voor € 55 all-in per maand.
Bel of mail naar: Tine 024
3605004 of tine@cuijpers.nu,
Ineke: 0645028249 of ccvanbakelen@tele2.nl
------------------------------------------------Partituur, praktijk voor psychologische hulpverlening en EFTrelatietherapie. Begeleiding bij
ingrijpende ervaringen rond
dood, levenscrisis, ziekte, scheiding, verlies van werk, relatieproblemen, eenzaamheid, isolement. Ineke Scholten,
Heydenrijckstraat 71, 0653164237 www.partituur-coaching.nl Gesprekken worden afhankelijk van zieketekostenverzekering en aanvullend pakket geheel
of gedeeltelijk vergoed. Verwijzing huisarts niet nodig.

(...)
Een jongen duikt
onder de radar
van het badmeestersoog
Zigzaggend
ontsnapt hij aan
haaienvinnenbenen

In deze zee is hij de held
die een pleister
van de bodem vist
voor het meisje
dat hij redden zal
maar eerst
kopje onder duwt.

De wereld is ver
als achter glas
is hij een buitenstaander

(fragment uit het
gedicht ‘Waterwereld’)
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Nijmegen-Oost barst van de
ten afleggen, bijvoorbeeld
kleine ondernemers. Een voorvanuit Dukenburg naar de
zichtige schatting leert ons
stad. Een e-scooter is milieudat er minstens honderd kleine
vriendelijk en onderhoudsondernemers in de wijk wonen
vriendelijk want je hebt geen
en werken. In elke wijkkrant
benzine of olie nodig, je legt
5 vragen
stellen we een ondernemer in
hem alleen af en toe aan het
de wijk aan u voor. We stellen steeds de- stopcontact, zoals een mobiele telezelfde vijf vragen. Deze maand spraken foon. En als je de e-scooter oplaadt in
we met Wim Peters.
de fietsenstallingen van de gemeente
Nijmegen, dan ben je helemaal goed
J&M e-scooters is misschien wel de
bezig met het milieu, want dat is
jongste zaak die in deze rubriek voor- schone energie: opgewekt uit wind of
komt. Half april heeft Wim Peters zijn zon. En nog gratis ook!
zaak geopend aan de Prof. MolkenTen tweede geeft het me een goed
boerstraat 26.
gevoel dat ik met mijn zaak het milieu
dien, en dat ik mensen help met een
Wat is je kwaliteit? “Ik denk dat ik
goed transportmiddel dat nog goedrecht voor z'n raap ben, makkelijk in
koop is ook, in het dagelijks gebruik.
de omgang met mensen, van hoog tot En ten derde: het mooie van een eilaag. En ik ben niet bang om ergens
gen zaak is dat je zelf iets opbouwt.
op af te stappen. Het belangrijkste
Ik help mee aan een schoner milieu
vind ik respect over en weer. Als je el- en aan duurzame verkeersoplossinkaar respecteert, dan kun je iedereen
gen. Ik hoop een gezonde zaak op te
aanspreken.”
bouwen om die door te geven aan
mijn kinderen, Jordi en Mike. De naam
Wat zeggen opgetogen klanten over
van mijn zaak is dan ook afgeleid van
jou? “Ze zijn erg tevreden, vooral over hun voorletters: J&M e-scooters.”
mijn betrokkenheid bij het product en
bij het milieu. Die houdt niet op bij de Hoe ziet je werkdag eruit? “Druk. Overe-scooter: bijna alle verlichting in de
dag ben ik in en om de winkel bezig.
zaak komt van ledlampen, om maar
En 's avonds houd ik het nieuws bij,
iets te noemen. Het gaat mij niet alvooral op het gebied van milieu en
leen om het verkopen van een e-scoo- e-scooters natuurlijk, en zoek ik naar
ter – al is het belangrijk dat de scoonieuwe manieren om de e-scooter in
ter bij iemand past. En dan heb ik het
de markt te zetten.”
niet alleen over de uitstraling van een
scooter, maar ook om de maatvoering Hoe ziet je werkdag er over vijf jaar uit?
bijvoorbeeld. Maar het gaat mij ook
“Dan heb ik twee zaken, eentje in Nijom het totaalplaatje: hoe kan ik, en
megen en eentje in Arnhem! Die afhoe kunnen mijn klanten bijdragen
stand is ook goed te doen met een
aan een schoner mie-scooter... Wat de
lieu?”
e-scooters betreft,
die hebben over vijf
Wat is het grootste
jaar nóg betere
plezier dat je aan je
accu's, zodat hun
werk beleeft? “Ik beactieradius (nu zo'n
leef plezier aan mijn
50-70 km.) nog growerk op verschillenter is. En de volgende manieren. Ten
de jonge generatie
eerste is een ezal makkelijker op
scooter een pracheen e-scooter staptig product, het is
pen, omdat milieuecht een goeie opbewustzijn dan belossing voor menlangrijker is dan
sen die best een
snelheid en knalflinke afstand moelen.”

PRINS DIZZY
EN DE BUREN
Door Simone Kiekebosch

COL

UMN

Vijf vragen aan de eenmanszaak
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Wat maakt dat je je thuis voelt in je eigen stad?
Of in je eigen buurt? Voor mij zijn dat kleine dingen als: Ingrid van Ingrids tabakszaak die zwaait
als ik langsloop. Fehmi de Turkse groenteboer
van Lale, waar ik mijn olijven, feta en groente
haal en die zegt als ik laat in de middag nog
boodschappen kom doen: “Ik dacht al, waar blijft
ze nou.” Of Jopie van de bakkerij die me herkent
op straat. Toen ik twee jaar in Amerika woonde
kreeg ik ook al snel een thuisgevoel omdat Sean,
de travestiet van de stomerij me toe begon te
wuiven op straat. Misschien zit het dan toch meer
in jezelf? Maar nee, ik geloof toch dat goede buren heel erg belangrijk zijn. Wij hebben van die
buren. Ik kan een boek over hun schrijven, maar
zal me beperken tot één burendaad die toch wel
een toppunt van “noaberschap” mag worden genoemd.
Wij zijn een half jaar op reis geweest en in die
tijd hadden we ons huis en de twee katten onderverhuurd aan een Engels gezin. Maar toen onze
14 jaar oude kat Dizzy zijn poot brak, sleepte hij
zichzelf over de schutting naar de buren en liet
zich daar opnemen in het gezin. Instinctief voelde
hij de juiste plek aan. De buren gingen met hem
naar de dierenarts en lieten hem opereren.
Daarna werd hij liefdevol door hen verzorgd. Ze
bouwden een soort luxe bungalow voor Dizzy in
hun eigen keuken. Een grote hondenbench (want
hij mocht niet lopen met zijn blauwe gipspoot)
met een marmeren vloer met dekens en kussen
waar hij kon slapen. Een achtergedeelte waar hij
zijn behoefte kon doen en veel, heel veel aandacht. Elke ochtend een op temperatuur gebracht
bakje kattenmelk en iedere zaterdag verse vis van
de markt. Kortom, “Prins” Dizzy had ondanks zijn
gebroken pootje een fantastisch leven. Toen kwamen wij terug van onze lange reis… U voelt het al
aankomen. Dizzy weigerde met ons mee terug te
gaan naar huis en ook de buren beschouwden
Dizzy inmiddels als hun huisgenoot en oefenden
bijna emotionele druk op ons uit. We overwogen
de rijdende rechter in te schakelen maar kwamen
na veel overleg en biologische wijn uiteindelijk
tot een soort overgangsregeling. Dizzy begon
met af en toe een weekend weer bij ons thuis en
na zes weken was ie weer volledig bij ons terug.
Hij kreeg nog wel iedere verjaardag tot aan zijn
dood een piramide aan blikvoer die dan op het
stenen muurtje tussen onze tuinen werd gezet.
Laatste ontwikkeling is, dat wij onze andere kat
Esja nu ook zeer geregeld erg huiselijk op de vensterbank van de buren zien zitten…
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Wilt U het
W.K. Voetbal
goed zien?
(maar ook Wimbledon en
de Tour de France)
Dat kan met een bril
van:

Gratis
aircocheck

Keuken Renovatie

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.

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 mooie professionele loopband met extra breed
en lang loopvlak. Sterke motor
(met levenslange garantie) en
veel trainingsprogramma's.
2 jaar oud en weinig gebruikt.
Nieuwprijs € 700. nu voor
€ 250! Tel 06-51699134.
------------------------------------------------Aangeboden: Bugaboo classic
wandelwagen, klassiek model.
Kleur: rood. Staat: goed. Extra's:
parasol, regenkap, voetenzak,
staplankje Prijs: 150 euro. Tel.:
0611530410.
------------------------------------------------Aangeboden: appartement 2de
verdieping, op Limosterrein. 2
slp.k. parkeerplaats in garage,
bij de huur inbegrepen. Huur
604 euro. Gevraagd: eengezinswoning 2 slp.k. tuin en schuur in
Nijmegen-Oost. Tel. 0620164125
------------------------------------------------Aangeboden: Oud eiken rolluikbureau - 250 euro E-mail:
koehoorntje@hetnet.nl.
------------------------------------------------Te koop 9 videofilms van Elvis
Presley voor 20 euro. Serie van 4
videofilms van Sissy voor 7.50
euro Z.g.a.n. babybadje voor 5
euro. Groen houten tuinstelletje
met gietijzeren onderstel. 2
klapstoeltjes en rond tafeltje,
ook in te klappen, voor 35 euro.
Tel: 06 13 58 25 80.
------------------------------------------------Te koop gevraagd: 2e hands kattenspullen, zoals: kattenbak
overdekt, mand, kattenreismand, etensbakjes (2) etc.
Tel.: 323 84 46.
------------------------------------------------Gevraagd voor buurtfeest 't Fort
met als thema "MUZIEK": Oude
LP's, LP-hoezen, CD's, casettebandjes, singletjes en allerhande
muziekprullaria. 024-3602562,
e-mail: irmadegraaf@gmail.com
------------------------------------------------Mijn naam is Zara. Ik zoek een
familie om op hun kinderen te
passen. Interesse? Graag mailen
naar narin_h_81@yahoo.com.
-------------------------------------------------

Kampeerbusje/kleine camper
voor 1 persoon te leen/huur gevraagd voor 14 tot en met 21
augustus voor vakantie in NL op
vaste plek. Jan 06-36180312.
Heb je affiniteit met de monumentale begraafplaats Daalseweg en schuw je het pc-gebruik
niet, dan hebben we iets voor
jou. Stichting "In Paradisum" zet
zich al jaren in voor deze begraafplaats en binnenkort wordt
er een website geopend, voor
het onderhoud zoeken wij een
vrijwilliger. Tel.: 024-3230858,
E-mail: schaijk45@gmail.com.
------------------------------------------------Leuk, leerzaam en zinvol vrijwilligerswerk doen voor een paar
uur per week? Word mentor bij
School's cool Nijmegen en begeleid een kind zo'n anderhalf jaar
lang bij de overstap van de basisschool naar de middelbare
school. Interesse: 024 3503466
of www.schoolscoolnijmegen.nl.
------------------------------------------------Geachte buurtbewoner, Heeft u
nog Duitse spullen die dateren
uit de oorlog? zoals helmen, jasjes, bajo's, medailles etc. etc. Ik
neem het t.b.v. mijn verzameling
gaarne van u over tegen een
goede prijs, bvd! 06-53719728.
------------------------------------------------Wie bouwt voor mij een eenvoudige website?
dewych@gmail.com.
------------------------------------------------Aangeboden: tegen elk aannemelijk bod; - stellingschap hoogslaper - fauteuil - keukentafel - gezichtsbruiner - films op
videoband - kleding - hippe damestasjes. zurvnaar@gmail.com
------------------------------------------------Ik zoek een kamer/woonruimte
voor onbepaalde tijd waar ik
met mijn 2 kleine rustige kortharige honden kan wonen. Van
beroep ben ik kunstenaar/schrijver en werk daarnaast parttime.
E-mail: surfnaar@hotmail.com.
------------------------------------------------Wij zoeken een toegewijde
(PGB-)oppas voor onze zoon. Hij
is zes jaar, verstandelijk en lichamelijk gehandicapt. Altijd vrolijk, grappig en tevreden met
weinig. Gelukkig kan hij goed
genoeg praten om je precies
duidelijk te maken wat hij wil.
Oppas is nodig op een aantal naschoolse uren. Tel. 0651785908.
------------------------------------------------2 lieve kittens. Tel.: 3238446 /
06-10577215
-------------------------------------------------
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Ik ben op zoek naar een tweedehands cd recorder (audio brander). Wie heeft er nog een thuis
staan? Voorkeur voor Pioneer,
maar andere merken zijn ook
welkom. Tel. 3656773 of mobiel
06-15500129.
------------------------------------------------Stallingruimte voor bromfiets,
directe omgeving Beijensstraat.
willemhuberts@xs4all.nl.
------------------------------------------------Aangeboden per 14 juni 2010 te
huur in Oost: lichte kamer op
tweede verdieping met gezamenl. gebruik van zeer grote gemeubileerde huiskamer, serre,
keuken, tuin, badkamer met bad
en aparte douche, tuin, fietsenhok en berging. € 300 excl. ,
borg 1 mnd kale huur. Opzegtermijn huurder: 1 mnd, verhuurder 3 mnd. Tel.: 06-10255609.
------------------------------------------------Wie wil er komen schaken met
een bewoner van verpleeghuis
Piushove? Dag en tijd kan in
overleg met de bewoner. Het
zou 's ochtends, 's middags of in
de avonduren kunnen. 1x per
week een partijtje schaken zou
al heel fijn zijn. Voor meer info
ben ik op ma-di-do-vr telefonisch bereikbaar. 06-46159325.
------------------------------------------------Aangeboden: Een bijna manshoge bokszak. Inclusief ketting
om hem aan het plafond te hangen. Ook geschikt om even lekker je frustratie op af te reageren. Lichte beschadiging. t.e.a.b.
Tel.: 3241532
------------------------------------------------Ervaren hulp bij schoonmaken
gezocht. Voor 3 uur per week in
de wijk Hees, 2 onder een kap
woning. Tijd is in overleg te bepalen. Ingangsdatum per direct.
Graag ontvangen wij bij interesse een mail op bovenstaand
adres. Hanny@weersink.net.
------------------------------------------------Aangeboden: Vrijwel niet gebruikte BMX stuntfiets ( model
Combad) Vraagprijs € 150,00 en
ook een snowboard met bindingen ( Head) lengte 155 , slechts
1 seizoen gebruikt ; vraagprijs
€ 60,00 Tel.: 06-45377758.
------------------------------------------------Woningruil: Gevraagd (i.v.m.
komst baby): huurwoning met
tuin/min.3 slaapkamers in Nijmegen-Oost. Aangeboden: mooie
ruime huurwoning met tuin/2
slaapkamers in rustige woonwijk
Westeraam in Elst (480,-).
Tel: 06-51086442.
Voor ons taalcoachproject zijn
we op zoek naar Nijmeegse
vrijw. die +/- 2u per week een
inburgeraar willen begeleiden
op het gebied van taal en maatschappelijke participatie. U

wordt getraind/begeleid door de
VWC. www.vwc-nijmegen.nl.
Tel.: 024-3812747
------------------------------------------------Aangeboden: Ervaren zorgzame
oppas wil voor baby, peuter of
kleuter zorgen. Ook 's avonds en
in het weekend. 024-8482527.
------------------------------------------------Aangeboden: motorstalling te
huur in Nijmegen-Oost, 25 euro
per maand. Per 1 juni a.s Tel 06
1934 11 67
------------------------------------------------Aangeboden: omdat diëten bij
mij geen blijvend resultaat geven! zwart suède broek, zgan,
maat 36, verder te koop aangeboden diverse zomerkleding,
broeken, een rok en tshirts,
maat 36-38. alles 1 koop, startprijs onderhandeling 30 euro.
uiterste prijs 25 euro.
Tel.: 06-25113793
------------------------------------------------Aangeboden: de mooie yucca in
een hele grote pot in onze
proefruimte is met zijn 2,25
onze proefruimte aan het ontgroeien. Wie biedt hem/haar een
nieuw goed tehuis? We willen er
graag 30 euro voor hebben (afhaalprijs) Te bezichtigen tijdens
openingstijden winkel.
www.cavedeportugal.nl,
tel/fax 024-3605080.
------------------------------------------------Wie heeft net opgeknapte (door
Erich Pieterse, LETS) Gazelle herenfiets van ong. 4 jaar oud gezien? D.groen, lichtgew. met
breed stuur, veel versnell, 58 cm
hoog, zadel en stuur hoog afgesteld. Gestolen op 5 mei overdag vóór ons huis in Galgeveld,
op een onbewaakt ogenblik. We
zijn heel verdrietig! Tel.: 0243225385.
------------------------------------------------Oppas Gezocht, voor onze twee
jongens van 6 en 12 jaar. Af en
toe een avond, mn op vrijdag of
zaterdagavond. 024-3606390.
------------------------------------------------Ik heb nog 2 dozen etiketten
liggen die ik niet meer nodig
heb: 1x Herma copy-print
No.4464, 70x37 mm op DIN-A4;
1x Avery Inkjet Address
63,5x38,1x21 mm op DIN-A4.
U kunt ze na afspraak zo komen
ophalen. 024-3240710.
------------------------------------------------Aangeboden: Zomerlessen Kundalini Yoga!! Donderdagavond 1,
8, 15, 22 juli van 19.00-20.30u.
www.kundaliniyoganijmegen.nl
carolienslooff@yahoo.co.uk of
bel: 06-30446213
------------------------------------------------Gratis poesjes af te halen voor
31 juli in Nijmegen Oost! Poezenkraamvisite is welkom! Bel
even: 024-3221785 0648817905
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BARBECUE-FEEST

Naast onze alom bekende barbecueburgers en barbecueworstjes
hebben wij ook diverse fijn gekruide magere vleesspiezen,
gemarineerde kip-, varkens- of runderlapjes, t-bone steaks,
lamskoteletjes, piri-piri, vegetarische burgers en spiezen en uiteraard
onze met goud bekroonde salades. Natuurlijk alles uit eigen keuken,
zonder toevoeging van conserveermiddel, kleurstof of smaakversterkers. Kijk voor het totale assortiment op www.scharrelvlees.nl
of kom langs en laat u door ons deskundig adviseren.

SATÉ SPIEZEN
vier voor € 4,95
ZOMERSALADE
500 gram € 3,95
VEGETARISCHE SALADE
500 gram € 3,95
KIP PIRI-PIRI kant-en-klaar
500 gram € 4,95
aanbiedingen geldig t/m zaterdag 3 juli

Met vakantie ook eerlijk scharrelvlees op tafel:
15 SOORTEN VAKANTIEVLEES IN POT

WIJ ZIJN DE HELE ZOMER GEOPEND
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

gratis
offerte en
inspectie

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

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

* alle schilderwerk buiten met 5 jaar garantie
* alle schilderwerk binnen met 8 jaar garantie
* behangen glasweefsel glasvlies en fotobehang
* glasschade en koelkastglas
* glas en isolatieglas ook hr ++ leveren & plaatsen 10 jaar garantie

gratis
offerte en
inspectie

WIJ WETEN WAT WE MAKEN: ALLEEN KWALITEIT
5 jaar
garantie op buitenwerk
Wij werken voor VvE’s,
bedrijven en particulieren

Op al onze werkzaamheden schriftelijke garantie.
Wij staan
Bel 0653-395661 voor vrijblijvende
garant voor onze
prijsopgaaf.
werkzaamheden en schilderen
alleen met het hoogwaardige product Sikkens
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De Prins Hendrikkazerne (2)
Door Pleun Reedijk
Van echte bewoning van de kazerne is nooit
sprake geweest. Bewoning houdt in dat gedurende een korte of langere periode iemand,
of meerdere personen, een gezin bijvoorbeeld, een woongelegenheid had in een
daartoe geschikt deel van de kazerne. Voor
zover mij bekend is in de rechtervleugel (van
buiten gezien) van het frontgebouw van de
kazerne een woongedeelte geweest waar enkele jaren achtereen een onderofficier met
zijn gezin woonde. Waarschijnlijk een verlofganger die in een latere periode weer terugkeerde naar Indië.
Als in dit artikel wordt gesproken over “bewoners”, dan gaat het over militairen die jarenlang hun arbeidsterrein in de kazerne hadden: de opleiding van vrijwilligers
tot militairen. Deze vrijwilligers
vormden de belangrijkste groep bewoners, die dienst namen om te
worden uitgezonden naar Indië. De
leeftijd voor indiensttreden lag
tussen 18 en 35 jaar. De keuring was
streng en de militaire opleiding van
vier à vijf maanden bleek zo zwaar
dat vele vrijwilligers moesten afhaken. Door deze zware opleiding
kreeg de Koloniale Reserve de beschikking over een keurkorps dat
bijvoorbeeld bij de opening van de
Staten Generaal de erewacht mocht
vormen op het Binnenhof in Den
Haag.
Het kader waarbinnen de opleiding plaatsvond begon bij de Commandant der Koloniale
Reserve, meestal een overste. Maar in neergaande economische jaren werd het zuinigheidshalve een lagere officier, zoals een kapitein. Onder hem waren een aantal luitenants. De overste mocht er een paard op na
houden. Dit dier werd verzorgd (op het kazerneterrein) door een cavalerist, daartoe speciaal aangewezen. Overigens kwam iedereen
in de jaren voor 1940 per fiets of lopend naar
de kazerne. Onder de luitenants bevond zich
enige tijd een militair arts van die rang, die
meer dan twee meter lang was. Na de officieren kwam de vrij grote groep van onderofficieren, voor een deel bestaand uit een vaste
kern, en een aantal verlofgangers die twee of
drie jaar in Nijmegen woonden en dan weer
terugkeerden naar Indië. Voor een aantal van
hen kwam aan deze mogelijkheid in 1940 een
einde door de bezetting van Nederland door

Duitse troepen. De verlofgangers konden zich
de luxe van een personenauto permitteren,
maar op het kazerneterrein was daarvoor
geen parkeerplaats gereserveerd (men fietste
immers naar het werk).
Onder de vaste groep onderofficieren viel één
man in het bijzonder op. Hij was sergeanthoornblazer en belast met het vormen van
een achttal “vrijwilligers” tot tamboer/pijper/
hoornblazer, al naar gelang de vrijwilliger muzikale aanleg bleek te hebben. Bij vertrek naar
Indië van een detachement aanvullingstroepen, liep de sergeant (tamboer-maître) aan het
hoofd van zijn tamboers voor de Indiëgangers
uit, als muzikaal geleide, door de Van ’t Santstraat naar het station. De trein vervoerde de
mannen naar Rotterdam, soms naar Amsterdam, waar het detachement dan aan

boord ging van een boot met bestemming Indië (vaartijd ruim een maand).
Er is een tijd geweest dat onder de vrijwilligers zoveel muzikale talenten zaten dat er
zelfs een muziekkorps kon worden geformeerd met medewerking van enkele beroepsmuzikanten, dat met passende muziek (de
mars Abschied der Gladiatoren) de mannen
ook naar het station begeleidde. Altijd onder
grote belangstelling van de buurtbewoners,
die vaak een goede vriend onder de vertrekkenden hadden (Harry Burgers, Frans Schrievers, Driek Hoet e.a.).
Terug naar sergeant-tamboer Anemaet. Hij
woonde aan de Daalseweg in een bovenhuis,
tegenover de winkel waarin nu kapper
Rijcken huist. Hij en zijn vrouw hadden drie
zonen. De oudste was al tijdens het leven van
zijn vader in de officiersrangen omhoog geklommen. De tweede zoon heb ik als klasgenoot op de lagere school en de HBS meegemaakt (die toen aan de Kronenburgersingel
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stond). Jaren na het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam ik hem tegen als kapitein,
gedecoreerd met de Militaire Willemsorde
voor zijn optreden bij het Nederlands Bataljon
in Korea. Nog later stond zijn overlijdensbericht in de krant. De advertentie vermeldde
zijn rang: generaal-majoor, en dat is heel
hoog.
Een paar mannen van lagere rang waren tot
de inventaris van de kazerne gaan behoren.
Eén van hen was de korporaal Sleurink, ook
ridder in de militaire Willemsorde. Een
ander was soldaat 1e klas Ome Dirk, die overal in de kazerne te vinden was. Hij had altijd
een alcohollucht om zich heen. Hij was
nooit te beroerd om te trakteren op een Kwatta-reep of een vulkoek, beide in de kantine
verkrijgbaar voor 5 cent.

De “Kolonialen” zijn voorgoed uit Nijmegen
verdwenen. Er is geen aandacht meer voor dit
Indische aspect, dat toch bijna
veertig jaar nadrukkelijk in de
stad aanwezig was. Ciska Vos,
wonend op de grens van kazerne
en Spoorbuurt, heeft er een mooi
gedicht aan gewijd. Het doet denken aan het lied van Lili Marleen:
Vor der Kaserne, Vor dem großen
Tor... Zij noemt geen namen, zij
weet wie er rond de kazerne
woonden en wie naar Indië gingen. Ze zijn verdwenen, de vrienden en vriendinnen uit die jaren.
Hun namen zijn gebleven, gekrast
in de kazernemuur. En de Indië-soldaten… ? Old soldiers never die,
they just fade away.
Dunklerstraat
Langs de oude ‘muur’ ben ik weer gegaan
Ik heb er ook bij stilgestaan
Zag daarop al die namen weer
Erin gekrast, het deed mij zeer
Want wat is dat toch lang geleden
Achter die muur wij spelletjes deden
Met vele kinderen uit de straat
Hoe snel en gauw zo’n jeugd vergaat
Alleen hun namen zijn gebleven
Waarop die ooit zijn opgeschreven
En op deze herfstdag, koud en guur
Zag ik ze staan weer, op die muur
En ga ik soms naar Rustoord heen
Staan diezelfde namen op zerk en steen
Zij gingen vóór in eeuwigheid
Lang gelegen, voor altijd.
Ciska Vos

8

Wijkkrant Nijmegen-Oost, nr. 6/juni 2010

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!
--------------------------------------------------Dansen in wijkcentrum "Daalsehof" Zo 27 juni is er tussen 14.0017.00 uur dansen in wijkcentrum
"Daalsehof" in Nijmegen-Oost met
"live-muziek" . Entree 1 euro. Dit
is de laatste keer voor de grote
vakantie. Eerstvolgende dansmiddag: 15 augustus 14.00-17.00 uur
--------------------------------------------------Kinderdisco wijkcentrum "Daalsehof" Vrijdag 25 juni is er tussen
19.00-21.00 uur 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. Een
consumptie gratis. Het is de laatste disco voor de grote vakantie.
Eerstvolgende disco op vrijdag 24
september.
--------------------------------------------------Zaterdagmiddag 26 juni om 16.00
uur: Feestelijke opening van de
expositie: "Geschilderd in Oost"
m.m.v. de leerlingen van Vera Rebers. Dit voorjaar wordt er in Nijmegen-Oost buiten geschilderd
door een groep cursisten, die normaliter in de Ark van Oost actief
zijn. Locatie: “Kunst- & Cultuuretalage” van wijnhandel Cave de
Portugal, Hengstdalseweg 118.
--------------------------------------------------Feest in de Professorenbuurt!
Dit jaar is de buurtspeelmiddag in
de Professorenbuurt en aansluitend de buurtborrel op zondag 27
juni gepland!. Het thema is: Zeskamp. Samen met buurtgenoten
kunt u wedijveren om de eer. Het
bewonersinitiatief is al druk bezig
met de voorbereiding maar we
hebben op de dag zelf wel mensen nodig die meehelpen. Hulp
gezocht: We zoeken mensen die
willen helpen met de opbouw van
attracties en tenten en na afloop
willen helpen bij het afbreken van
attracties en tenten. Ook zoeken
we mensen die willen schmincken. U kunt zich aanmelden via
professorenbuurt@yahoo.com.
---------------------------------------------------

TWinkeltje houdt uitverkoop!
TWinkeltje verkoopt goede en eigentijdse tweedehands dames- en
kinderkleding voor weinig geld.
Eens per maand op woensdagmiddag van 11.30-15.00 uur kunt
u komen winkelen in de Dominicanenstraat 91 (bij het Kion gebouw). De opbrengst is voor het
Internationaal Vrouwen Centrum.
--------------------------------------------------Fietsles vrijwilligers
Vind je het leuk om kennis te maken met vrouwen uit andere culturen en ben je graag buiten bezig? Geef je dan op als fietslesvrijwilliger! Het Internationaal
Vrouwen Centrum zoekt voor het
najaar enthousiaste vrijwilligers
hiervoor. We hebben drie locaties
waar de fietslessen worden gegeven. In Nijmegen-Oost op maandagmiddag en woensdagochtend.
IVC, Dominicanenstraat 91, Nijmegen. Telefoon: 024-323 32 35,
email: info@ivc-nijmegen.nl, website: www.ivc-nijmegen.nl
--------------------------------------------------Tennisclub zoekt leden
De kleinste en gezelligste tennisclub van Nijmegen, The Insiders,
zoekt nog nieuwe leden. Wij bieden fantastische gravelbanen, gratis tennisles voor nieuwe leden,
een lage contributie (115 € - korting vanaf 1 juli en een goede mix
van sportiviteit en gezelligheid in
Groenewoud.
almira@insidersnijmegen.nl.
--------------------------------------------------Aangeboden: Op donderdag 24
juni is er een Sjamaanse drumcirkel in de Vlierhof, net over de
grens bij Millingen aan de Rijn.
We trommelen dan op onze Sjamanendrums in een groep van
19.00 tot 21.30 uur. Geschikt voor
beginners en gevorderden in Sjamaans trommelen. Deelname
€ 15,- Tel.: 0049 1745385526.
--------------------------------------------------Open dag Grote Broer In september begint er weer een nieuw seizoen en daarom hebben we op 11
september onze jaarlijkse open
dag en open avond. Tussen 13.00
en 17.00 uur is de open dag voor
kinderen tot 12 jaar. Er zijn gratis
doe-mee lessen, presentaties en
je kan worden geschminkt. Ook
zijn de docenten van Grote Broer
aanwezig. ‘s Avonds tussen 19.00
en 21.00 uur verwelkomen we
alle jongeren en studenten, iedereen met een passie voor theater
tussen de 12 en 24 jaar. Het volle-

dige programma van de open dag
staat op www.grotebroer.com
--------------------------------------------------Kennismakingslessen XCO Walking 50+ Speciaal voor 50-plussers organiseert Sportservice Nijmegen vanaf 22 juni kennismakingslessen XCO Walking (klinkt
als 'iks-ko' walking), een ideale
training voor het vergroten van
het uithoudingsvermogen en om
wat kilootjes kwijt te raken. De
lessen zijn op dinsdag 22 en 29
juni en 6 juli, en op vrijdag 25
juni en 2 en 9 juli. De lestijd is
van 10.00 tot 11.30 uur. De les op
dinsdag vertrekt vanaf De Goffertboerderij, Goffertweg 17. De les
op de vrijdag vertrekt vanaf speeltuin De Leemkuil, Luciaweg 2.
Een kennismakingsles kost 5 euro
per keer, inclusief een kopje koffie of thee na afloop. Meld u aan
bij Sportservice Nijmegen, tel.
(024) 3293100. U kunt inschrijven
tot uiterlijk 15.00 uur op de dag
voorafgaand aan de activiteit. Kijk
voor meer informatie over XCO
Walking op www.xco.nl.
---------------------------------------------------

Tafeltennistoernooi
Het tafeltennisseizoen toch nog
gepast afsluiten? Dat kan bij TafeltennisNijmegen! Op zondag 27
juni organiseren wij de TN open
2010, bedoeld voor jeugd én senioren. Het inschrijfgeld voor het
enkelspel bedraagt € 5,- en voor
het dubbeltoernooi € 2,-. Geef je
op voor dinsdag 22 juni. Meer
info: www.tafeltennisnijmegen.nl.
--------------------------------------------------Open Dag De Opstap op zondag
12 september, 12.00 - 15.00 uur.
in De Ark van Oost. Tel: 0243238111. www.deopstapark.nl.
--------------------------------------------------Open Dag Weefkring Nijmegen
Zaterdag 2 oktober van 11.0016.00 uur in weefatelier De Grote
Spoel, Groesbeeksedwarsweg 188
in Nijmegen. Er zijn weefdemonstraties, expositie, modeshow,
cursusaanbod en verkoop handgeweven accessoires. Weefkring Nijmegen is een actieve vereniging
met ruim 55 leden. Zie ook:
www.weefkringnijmegen.nl.
---------------------------------------------------

Kinderdisco in Daalsehof

en zelfs daarbuiten. Voor het
succes van deze kinderdisco en
vooral het plezier van de kinderen is het belangrijk dat zoveel
mogelijk kinderen aan deze
disco deelnemen, waarbij ook
hun ouders uiteraard van harte
welkom zijn. Ook het komende
schooljaar, beginnend in september 2010, bestaan plannen
om deze disco maandelijks
voort te zetten, met uitzondering van de vakantieperiode.
Tot aan de grote vakantie zal de
disco nog plaatsvinden op vrijdag 25 juni van 1900-2100 uur
in het wijkcentrum.
Na de grote vakantie is de eerste
kinderdisco weer op vrijdag 24
september 2010 tussen 19.00 en
21.00 uur. Iedereen is van harte
welkom!
Nadere inl.: Marinus Nijenkamp
024-3229793/0610748973,
e-mail: J.Nyenkamp@gmail.com.

Sedert jaren zet een groep bewoners uit Nijmegen Oost, zich
actief in voor het organiseren
van activiteiten in het wijkcentrum Daalsehof. Zo organiseert
de stichting al jaren met succes
een vrijwel maandelijkse kinderdisco voor alle kinderen uit Nijmegen Oost in de leeftijd van
6-12 jaar. Gemiddeld genomen
bezoeken zo'n 60-70 kinderen
deze disco.
In de loop der jaren hebben veel
kinderen deze kinderdisco bezocht en daaraan veel plezier
beleeft. Het is immers een leuke
manier voor kinderen in deze
leeftijdscategorie om elkaar te
treffen en in een goede en beschermde omgeving een leuke
avond te beleven. De organisatie
zorgt voor voldoende toezicht.
Ook de ouders zijn van harte
welkom in de ontmoetingsruimte van het
wijkcentrum. In die ontmoetingsruimte kunnen zij elkaar treffen en
ook zo nodig hun kinderen in het oog houden.
De kinderdisco is bedoeld voor alle kinderen uit Nijmegen Oost
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Samen een feestje bouwen
Honderd jaar scouting in Oost
Je moet het even weten, want het zit wel erg
verstopt en aan de rand van Oost, maar de
(bijna) oudste padvindersgroep van Nederland zit in Nijmegen! De blokhut van Scouting Keizer Karel ligt aan de Sophiaweg.
Daar praten we met Remco Hovestadt, Patty
Ebbeng en Marcel Cillessen. Allereerst
willen ze gezegd hebben dat ze het niet alleen doen. 'Voor en achter de schermen doen
we het werk met z'n vijfentwintigen.'
Door Bas Olbertz en Inger Stokkink
'Het werk', dat is het werk van de Jubileumcommissie ('Jubco') en die heeft flink wat werk
voor de boeg want op 16 februari 2011 is het
honderd jaar geleden dat de groep
werd opgericht. Toen heette die nog
de 'Eerste Nijmeegsche Padvindersgroep'. Het was een vrij kleine
groep, en alleen bedoeld voor jongens. Pas veel later kwamen meisjes
erbij – wanneer is niet precies bekend.
Op de Kwakkenberg had de Padvindersgroep het eerste onderkomen.
In de oorlog vorderden de Duitsers
de blokhut en bezittingen van Keizer
Karel. Padvinderij was verboden
vanaf 1941, al gingen de scouts
van toen gewoon illegaal door met
het spel.
Na de oorlog heroverden de padvinders hun
eigen blokhut weer, en wisten ze alle Duitse
sporen uit.
In 1970 verhuisden de scouts naar het
terrein aan de Sophiaweg waar ze nu nog
steeds zitten. Een stoere blokhut met genoeg
ruimte voor alle groepen: de bevers (van vijf
tot zeven jaar), de welpen (of esta's; van acht
tot tien jaar), scouts (van elf tot vijftien jaar),
explorers (of: rowans & sherpa's, vijftien tot
achttien jaar). De Stam en plusscouts zijn
voor de grote mensen die maar geen genoeg
kunnen krijgen van Het Spel. Sinds een jaar
heeft Scouting Keizer Karel ook een groep
voor verstandelijk gehandicapte kinderen: de
Blauwe Vogels.

'Heitje voor een karweitje'
Behalve een verhuizing naar een andere plek
waren er wel meer veranderingen te zien in
de afgelopen honderd jaar scouting. Allereerst is daar de benaming. 'Padvinders' en

'verkenners' maakten plaats voor 'scouts'. In
de benaming van de leeftijdsgroepen veranderde ook het een en ander, ook al omdat
meisjes en jongens nu samen het spel van
scouting gingen spelen.
Ook opvallend was de verandering van uniform naar scoutfit: geen petjes, korte broeken, en kniekousen met flosjes, maar een spijkerbroek, een overhemd en een groepsdas
– je moet wel kunnen zien wie bij welke
groep hoort!
'Vroeger was het ook meer discipline en drillen, soldaatje spelen. Nu is dat niet meer zo',
zegt Marcel Cillessen. 'Het leger was vroeger
ook meer aanwezig in de maatschappij,' vult

Remco Hovestadt aan. 'Je zag so wie so meer
uniformen, scouts vielen dus niet uit de toon
met hun pak. Ze waren er ook trots op.' Sommige jongens en meisjes scouts gaan nu liever niet in hun scoutingoverhemd over
straat.
Nog een verschil met vroeger is dat scouts
nu andere dingen leren: in plaats van kompaslopen, woudlopen met een GPS. Vroeger
leerden ze klokkijken, maar dat kunnen ze
nu meestal wel.
Het heitje voor een karweitje, waarbij padvinders langs de deuren gingen en aanboden
om kleine klusjes te doen voor een kwartje,
dat bestaat ook niet meer. Wel helpen
oudere scouts mee bij evenementen zoals de
Zevenheuvelenloop en de Marikenloop.
Daar krijgen ze als groep een beetje geld
voor, en dat gebruiken ze dan weer voor hun
zomerkamp, of voor onderhoud aan de
blokhut.
Wat ook is veranderd: de bezorgdheid van
ouders. Vroeger hadden ouders niet zo
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veel problemen met een zomerkamp van een
week. Nu veel meer. Soms lijkt het wel alsof
ouders meer last hebben van heimwee dan
kinderen. Gelukkig is er tegenwoordig de
mobiele telefoon.
“De maatschappij verandert,” zegt Patty
Ebbeng, “En scouting verandert mee. Maar
wat blijft, is de doelstelling van scouting: 'toenemende zelfstandigheid bij afnemende begeleiding.'”
Het gaat goed met de groep. Er zijn ongeveer
honderd leden, inclusief de leiding natuurlijk.
Er is zelfs een wachtlijst voor de welpen! Gelukkig schuiven elk jaar scouts door van de
ene naar de andere groep, dus dat heft elkaar
weer op.

Paar kuub foto’s
De Jubco is heel wat van plan in 2011. “Elke
maand verzinnen we een speciale jubileumactiviteit voor de scouts. En de zestiende februari valt op een woensdag, dus
op die middag gaan we ook iets
speciaals doen,” zegt Remco. En in
mei staat een reünie gepland voor
iedereen die padvinder of scout is
geweest bij Scouting Keizer Karel.
Voor het terugzoeken van die 'oudscouts' heeft de Jubco een speciaal
onderdeel van de eigen website gemaakt. Daarop kunnen oud-leden
zich aanmelden. Onder het kopje
'dossiers' kunnen ze ook een deel
van de foto's uit het foto-archief bekijken. “Dat is een paar kuub groot,
dat foto-archief ”, zegt Remco.
“Een aantal ervan zijn we nu aan het scannen
en op de site aan het zetten.”
Scouting Keizer Karel wil via de Wijkkrant
oud-leden opsporen voor de reünie in mei
2011. “We zijn er al een aantal op het
spoor, en daaruit blijkt dat er nog heel veel
oud-scouts in Nijmegen-Oost wonen,” zegt
Marcel Cillessen. “Die willen we bereiken, en
we willen ze ook vragen ons te helpen met
het zoeken van de oud-scouts die nu ergens
anders wonen. Als ze daar nog contact mee
hebben.”
Precieze details over het spetterende feest
kan de Jubco nog niet geven. Zeker is wel dat
de reünie gaat plaatsvinden op eigen terrein,
want veel oud-scouts willen natuurlijk terug
naar waar het vroeger allemaal gebeurde.
Aanmelden of meer weten?
Bel met 024- 7950440, mail naar oudleden@scoutingkeizerkarel.nl of surf naar
http://www.scoutingkeizerkarel.nl.
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S.O.S.
Wij zijn groep acht van de rode buut. En wij worden
echt mishandeld!!! Onze meester en juf slaan ons met
zwepen en als ze in een hele boze bui zijn slaan ze
zelfs met een stok met scherpe puntjes eraan! We
mogen echt helemaal niks. Ik moet zelfs een smoesje
verzinnen om op de computer te kunnen. Ik heb nu
een heel erg groot litteken op mijn arm. Dat komt
omdat mijn juffrouw mij met een soort mes gesneden
heeft. En laatst kreeg een meisje een dik woorden
boek op haar hoofd geslagen.
Gisteren zei onze meester dat we niet op kamp gingen
en ook dat we geen musical kregen! Alles zou besteed
worden aan kooien, zwepen en dat soort dingen.
Er moet echt iets aangedaan worden anders als het zo
door gaat kunnen er nog ergere dingen gebeuren.
Wil iemand ons alsjeblieft helpen?!!!!

VÓÓR KINDEREN DÓÓR KINDEREN!

KIDSPAGINA’S

'Onze' wijkkinderen werken mee aan de krant; vóór
kinderen dóór kinderen! De kids vertellen o.a. over
hun belevenissen, activiteiten en projecten.
Dit keer: De Buut, groep 8, met
meester Mathieu

Ik ben ma Doré en mijn zoon (Jopie) zit bij die nieuwe meester in de klas. Ik vind het fijn dat MIJN zoon bij die GEWELDIGE man in de klas zit. Voordat die man er was, was het
een zooitje, en nu is mijn Jopie bijna nooit meer thuis. Gelukkig want dan kan ik meer met mijn carrière bezig zijn.
En die onzin dat die nieuwe meester hen slaat is kletskoek.
Ze kunnen er gewoon niet tegen dat ze nu wel iemand hebben die orde kan houden.

“De verschrikkelijke schoolmeester”
Als je wist hoe vreselijk wij het hier op school hebben, zou je gelijk een
spontane hartaanval krijgen. Nou ja, ook weer niet zo erg, maar het komt
wel in de buurt. Wij zullen jullie een dag van ons(Suus en Noortje)leven op
school vertellen.

Ik word wakker en het is maandag ochtend, ik heb vreselijke koppijn van
het idee dat ik zo weer naar school moet. Met tegenzin stap ik uit bed en
ga ontbijten. Ik krijg geen hap door mijn keel.
Even later loop ik over straat op weg naar school. Halverwege kom ik mijn
vriendin Noortje tegen. Samen lopen we verder naar school. Als ze op
school aankomen staat hun meester ze al op te wachten. “Shit, volgens mij
heeft die trut Karlijn zitten klikken” zegt Noortje. “Gaat ze nou echt alles
aan de meester vertellen?!”. Ik en Noortje hadden die dag daarvoor een
grapje met Karlijn uitgehaald. Karlijn is heel erg bang voor spinnen, en
daarom hadden we een grote nepspin in haar broodtrommel gelegd. De
meester kwam naar ons toe en sleept ons aan onze oren mee naar binnen.
“Auauauauauauaw!!!!” roepen we. “Mond dicht”, snauwt de meester. Hij
gooit ons op zijn bureau, en begint met zijn venijnige zweepje op onze konten te slaan. Als hij klaar is stuurt hij ons naar onze plekken, een pluspuntje, Noortje en ik zitten achteraan en naast elkaar in de klas.
Dit zijn de regels in de klas:
- Ongehoorzaamheid > De kooi.
- Driftkop > IJsklontjesbad.
- Kletsen > Superpleister.
- Afkijken > Lamphangen.
- Snoepen in de klas > Tong eraf.
- Suffen > Opletklem.
- Snotneus > Neuskurken.
- Wiebelen op je stoel > Voetspijkeren.
- Niet luisteren > Oren op prikken.
- Fouten maken > Bordpletten
Erg hè!? Ik vind het gewoon belachelijk!

Opeens schrik ik op uit mijn gedachten omdat mijn naam hard door de klas
geroepen wordt. “SUUS, hier komen!!!” Huh, wat is er??? Voorzichtig loop
ik naar voor .“Wat is er?” vraag ik voorzichtig. “Ik heb je drie keer geroepen en geen van de keren kwam je! En je weet wat dat betekent”. Snel leg
ik mijn handen over mijn oren “Nee niet mijn oren eraf!!!” zeg ik bijna smekend. Ik kijk bang naar Noortje, maar Noortje grijnst een beetje gemeen
terug. Gelukkig, dat betekent dat ze iets heeft bedacht. Opeens staat Noortje op en loopt naar de deur. “Wat wil jij gaan doen!?” roept de meester.
“Uuhh, ik wilde gewoon even naar de wc” zegt Noortje. De meester laat mij
los en loopt naar Noortje toe. Noortje gebaart dat ik snel naar mijn plaats
moet lopen, dat doe ik. De meester geeft Noortje een draai aan haar oren
“Je weet dat je het eerst moet vragen voordat je naar de wc gaat!!” “O,
sorry meester. Mag ik naar de wc?” “Ja ga nu maar!” Snel loopt Noortje de
klas uit. “Waar was ik gebleven?” vraagt de meester. “Blz. drieënveertig
meester” roept Karlijn.
“Wow, dat was echt op het nippertje” zeg ik. “Ja, geluk dat je nog net weg
kon glippen!” “Nee, geluk dat jij me redde! Echt heel erg bedankt” zeg ik.
Noortje en ik zitten met z’n tweeën na school op een bankje in het park. “Er
moet echt wat gebeuren tegen die meester!” zegt Noortje “Hij is verschrikkelijk!” “De verschrikkelijke schoolmeester” zeg ik. “Wist je dat dat ook een
musical is”
En dat was ook een stukje uit de musical! Wij hebben een super grappige
meester en een hele aardige juf. En er is helemaal niks aan de hand hier op
school. We doen een musical en die heet De Verschrikkelijke Schoolmeester.
Ik (Suus) speel Sammy en dat is het slimste meisje uit de klas. Dus eigenlijk
ben ik de Karlijn, maar dan verklik ik niemand. Noortje is de vrouw van de
dominee, en bewondert haar man heel erg. Karlijn bestaat niet.
En natuurlijk is het verhaal hierboven niet helemaal de musical, maar in de
musical is er wel een superstrenge schoolmeester en die regels zijn in de musical ook echt waar.
Suzanne Idema.
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Onze meester is een erge man. Hij geeft elk kind die in de klas binnen komt een high kick.
We hebben maar 5 minuten pauze en hij heeft me vorig jaar een vuist gegeven! Dat deed best wel
pijn. Na school krijgen we altijd een trap na en dan bloedt me hele gezicht☹. En onze meester
doet ook altijd mee met voetballen dan trapt hij je verrot, dat doet hij zeker expres.
Hans Hopstaken Janus Kuit en Jopie Doré krijgen de meeste klappen.☹ Ik wil het er verder niet
meer over hebben, anders krijg ik nachtmerries en als hij dit leest hakt hij mijn vinger er af. :(

☹☹☹☹☹☹☹☹☹ HELP ME A.U.B

De Buut, groep 8
Wij zitten op de rode buut. Je mag daar niks en als je een ding
fout doet dan word je meteen naar de rector gestuurd. De
meester slaat ons ook als wij een ding fout gaat en als onze
ouders er achter komen dan word je alleen maar harder gestraft. Je hebt heel veel soorten straffen, bijvoorbeeld op de
gang staan, regels schrijven, bij de rector melden en dat soort
dingen. Naar de wc is streng verboden. Je hebt ook maar elke
pauze 15 minuten buitenspeeltijd. Als je bal over het hek
schiet mag je hem ook zelf betalen. Je hebt in groep 8 geen
kamp, geen musical, en geen blijheid. Alles waar een fout in zit
scheurt hij kapot en gooit het in de prullenbak. Je moet het
ook meteen overnieuw doen, Als je dat weigert krijg je een
nul. Als je een snippertje papier op de grond laat vallen dan
moet je meteen de hele klas schoonmaken. Je hebt niet een seconde praattijd en als je toch praat word je eruit gezet. Poepen
mag niet tijdens de les want dat duurt veel te lang.
Jopie en Janus
Ik ben dus mevrouw Cromvoet. Ik help de directrice met van alles.
Sommige mensen noemen mij een slaafje, maar dat is allemaal nonsens. Ik vind het fantastisch dat meneer Bulder hier is komen werken!! Eindelijk eens iemand die alle kinderen onder handen gaat
nemen! Net zoals de directrice ben ik voor orde, netheid, en gezag.
De kinderen doen nu aan ochtendgymnastiek en ze zijn zo beleefd,
daar genieten de directrice en ik voortreffelijk van! Meneer Bulder
straft de kinderen goed! Een paar straffen: de opletklem, bordpletten, superkurken, en nog veel meer natuurlijk!! Zonder de directrice
was deze school niks waard! En als ze vergeet wat ze heeft gezegd,
dan gaat ze gewoon naar mij toe! Want ik heb alles genotuleerd!
Kortom: ik ben blij dat meneer Bulder hier is gekomen, anders dan
hadden binnenkort alle kinderen de macht! Gelukkig is het dankzij de
directrice allemaal goed gekomen!
“Sgool”
Nou ik ben de moeder van een van de kinders en ik vind het
nogal kek dat se nu so hard aangepakt worden. Omdat se eerst
altijd juffies hadde vind ik het ook wel goed da se nu een
meester hebben die nog al streng is! Ook vind ik het goed dat
mijn soon gewoon met de harde hand word aangepakt want
eerst had hij altijd de grootste bek van alle maar nu is ie zo
mak als een lammetje …Thuis sit ie toch alleen maar te seiken
over hoe streng ie is maar dan nog steeds je …mot soieso je
mannetje staan, toch? …jaaah so leert ie da ! Je kind mot natuuruk wel fatsunluk zijn !of nie dan? Maar de kids daar in
tegen vinden de mees versgikeluk . Ze vinden hem een kinder
beul …neem nou mijn soon Janus, jaaah die vind hem een sadist…Dag in dag uit “die stomme meester hed me kei hard op
me’n kont gemept” .en das dan mijn soon niet te geloven! ik
ben blij met bulder eindeluk een echte man ! Een man die weet
wat ie segt maar soms kraamt ie ook onsin uit hoor ,maar ja da
doet tog iedereen?
Mevrouw Kuit

‘Ik ben een leerling van een verschrikkelijke meester’. De klas wilt dat
de meester weg moet dus hebben een paar kinderen een team gevormd, waar ik zo’n beetje de baas speel en ideeën accepteert of afkeurt. Trouwens,ik heet Phanicia en zit in groep 8 van de rode Buut te
Nijmegen. Ik ben twaalf jaar en ben een stoer type samen met mijn
tweelingbroer, die minder stoer is. Het team bestaat uit 9 kinderen
waaronder: Phanicia, Emiel, Bram, Femke, Suus, Thayna, Niels, Max en
Isa. Het is de bedoeling dat we ‘Het Perfecte’ plan vinden om de meester weg te sturen. Daarom hebben wij zowat elke dag een bijeenkomst
om ‘Het Plan’ te vinden. Maar er gaat een heleboel mis en meestal is
het idee onzin! Zoals een bombrief maken en in zijn postbus stoppen,hem in de diepvries stoppen en daarna in sjoelschijven snijden en
aan de Eskimo’s geven....Natuurlijk grote onzin, maar tenminste een
idee.
Even hoe de meester is: Meester Bulder, de verschrikkelijkst schoolmeester aller tijden. Hij zegt dat kinderen de ergste wezens op aarde
zijn. Hij trekt aan je oren, zet je in een kooi, je hoofd wordt tussen het
bord geplet en dat allemaal vinden onze ouders ons verdiende loon.
‘Het zal wel je verdiende loon zijn’.Dat is wat ze zeggen. Mijn vader zit
zelfs te lachen terwijl het oor van mijn broer helemaal rood en bijna
eraf is. Niels werd met een zweep op zijn kont geslagen en dat vindt
zijn moeder zijn ‘verdiende loon’.
Tina Vos
Hallo, ik ben meneer Doré
Mijn zoon (Jopie) zit op de rode Buut en hij heeft een hekel aan de nieuwe
meester.Hij zegt dat hij te streng is en veel straffen heeft.
Ik vind het allemaal maar onzin, want die kinderen overdrijven altijd zo.
Maar laatst kwam Jopie thuis met schijt in zijn broek. Eerst dacht ik dat zijn
broek gewoon laag hing, maar er kwam toch een lucht vandaan, poeh! Ik
dacht dat hij niet meer zindelijk was, dus heb ik hem naar een opvoedbedrijf
gestuurd. Ik kan het zelf niet doen want ik heb het te druk met mijn zaken en
mijn vrouw ook.
De Directrice
Ik ben dus de directrice. Ik ben voor orde, netheid en gezag. Nu Meneer Bulder er is, is alles een stuk voortreffelijker. Niemand zeurt meer
aan je kop en Chantal aanbidt me. De kinderen van groep acht , bij Meneer Bulder, luisteren nu prima. Ze doen ochtend gymnastiek en zijn
zo beleefd als een vogel.
Dat is allemaal dankzij
mij. Wat doe ik toch goed
mijn werk. Bulder pakt de
kinderen streng aan maar
dat is ook heel goed.
Onze school is nu tenminste geen zooitje
meer! Hij heeft een paar
goede regels gemaakt.
Bijvoorbeeld de opletklem. En als je snoept in
de klas, je tong eraf. Die
groeit toch wel weer aan.
Dankzij mij is alles toch
nog goed gekomen.
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Wijkwinkel Nijmegen-Oost
Voor gratis informatie en advies
* hulp bij invullen van formulieren/schrijven van brieven
* afhaalpunt van woonmagazine Entree
en de Wijkkrant voor Nijmegen-Oost
* inleveradres voor advertenties voor de Wijkkrant (‘Knollen en citroenen’)
* groot aantal folders over uiteenlopende onderwerpen verkrijgbaar
* gratis gebruik van etalage voor wijkinitiatieven en non-profitinstellingen
* in de Wijkwinkel ook 3x per week inloopspreekuur van de Rechtswinkel

U bent van harte welkom!
Open: ma t/m vr 13.30-17.00 uur
Adres: Daalseweg 259a, Nijmegen
Tel.: 024-3228312, e-mail: wijkwinkel.oost@12move.nl
I.v.m. de zomervakantie is de Rechtswinkel gesloten van 30 juni t/m
1 augustus en de Wijkwinkel is gesloten van 19 juli t/m 15 augustus

Muzikaal onthaal in het OBG: kom luisteren!

Al sinds jaar en dag is het OBG-Dienstencentrum, naast dienstverlenings-centrum voor
ouderen in Nijmegen-Oost ook een muziektempel voor alle leeftijden.

Ontspannen en openbaar
Het OBG biedt namelijk aan een groot aantal
muziekgezelschappen van klein tot groot onderdak voor hun wekelijkse repetities. Maar
wist u dat deze ‘optredens’ vrijwel allemaal
openbaar zijn? Nagenoeg iedere avond in de
week is er wel een Nijmeegse band actief in
het OBG. En omdat het Grand Café van het

OBG ook dagelijks tot 22:00 uur geopend is,
kunt u er gerust eens binnenlopen voor een
een ontspannen avondje zonder TV of jengelende kinderen. Maar mèt een jazzband op
de achtergrond en een glas bier of kop
thee. Heerlijk in de zaal of aan het water van
de grote vijver. Met de zwoele zomeravonden
in het vooruitzicht zeker de moeite waard om
eens binnen te lopen. Honden geen bezwaar.

Voor elk wat wils
Het grootste muziekgezelschap dat huist in

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

het OBG is wel het WereldMuziekKoor, kortweg: WMK. Zij oefenen regelmatig op de donderdagavond. Op maandagavond zingen de
dames van het Nijmeegs Vrouwenkoor en ook
Iduna zingt zich de longen uit het lijf. Het veel
kleinere, maar zeer muzikale Jazzafinado
blaast zijn deuntje op dinsdag in de Bibliotheek, terwijl gelijktijdig Ex Falso haar oefeningen doet in de Nicolaaskapel. Op de
dinsdag is natuurlijk ook altijd nog Café Burgerlust met om de week een live optreden van
een bekende regionale artiest. De Flyers en
de bekende Waalzangers nemen op de
woensdagavond bezit van het OBG, terwijl
Jazz4you gelijktijdig met de gezellige soosavond de week afsluit op de vrijdagavond. De
zaterdagavond is er iedere week een kerkelijke viering in het OBG. Onder professionele
begeleiding kan op de zondagochtend dan
weer worden geswingd op muziek.

Gratis toegang
Het leuke aan al deze muzikanten is dat zij
op regelmatige basis ook een ècht optreden
in het OBG verzorgen. Deze zijn altijd gratis
en door iedere belangstellende te bezoeken.
Onder het motto: hoe weer zielen, hoe
meer vreugd. Loop daarom ook eens binnen
in het OBG, want de tijd dat dat een stoffig
verzorgingshuis was, ligt al jaren achter
ons, ondanks de hoge leeftijd, ruim 418 jaar,
van deze Nijmeegse dienstverlener in de zorg.
Wat er allemaal nog meer te doen is in het
OBG-Dienstencentrum leest u in de wijkagenda en natuurlijk op www.oudburgerengasthuis.nl.
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De Rechtswinkel adviseert
De nieuwe Kitchenchef 5000, volgens de verkoper in de winkel het toppunt op het gebied
van magnetrons. U vertrouwt de verkoper en
voelt zich na betaling de trotse bezitter van dit
staaltje perfecte keukentechniek. Echter, na anderhalf jaar wordt u uit uw droom gewekt. De
magnetron wil niet meer meewerken en negeert elk bevel van de aan/uit-knop. U gaat terug naar de winkel waar u het apparaat heeft
gekocht en legt de situatie uit. De verkoper
meldt u dat, de kosten van reparatie geheel
voor uw rekening komen omdat helaas de garantietermijn verlopen is. Verslagen gaat u terug naar huis, met het idee dat u volkomen
machteloos staat tegenover de winkelier.
Ingezonden door Niels Bekema

Heeft u of een bekende iets soortgelijks meegemaakt? Jaarlijks vinden er tal van vergelijkbare
situaties plaats waarbij de consument zich de
dupe voelt van ondeugdelijke producten en zogenaamde garantieregelingen van winkeliers.
Rechtswinkel Nijmegen-Oost kan u op weg helpen om te krijgen waar u recht op heeft. Om
u erop te wijzen hoe dit soort situaties kunnen
worden tegengaan, wordt hieronder uw positie
als koper bij consumentenkoop nader belicht.

Wat is uw recht?
De wet begint, voor wat betreft consumentenkoop met de verplichting van de verkoper het
product aan de koper te leveren. Nadat het product aan de consument is afgeleverd, gaat het
risico van eventuele beschadiging over op de
consument.
Betekent dit nu dat elke schade die na aflevering
ontstaat voor uw rekening komt? Nee, enkel die
schade waar de verkoper niets aan kon doen
komt voor uw rekening. Wanneer de schade ontstaat, doordat het product van begin af aan niet

deugde, komt dit uiteraard
voor rekening van de verkoper. De verkoper heeft
namelijk de verplichting
een product af te leveren dat voldoet aan de verwachtingen die de consument redelijkerwijs
mag hebben omtrent dit product. Daarbij
heeft u het voordeel dat als het product binnen
6 maanden na aflevering kapot gaat, de verkoper maar moet bewijzen dat dit niet aan zijn
product ligt. De wet gaat er dan vanuit dat het
gebrek bij aanschaf al bestond.

Terugkijkend naar het voorbeeld van de Kitchenchef 5000, moet dus eerst worden gekeken of
de magnetron al was afgeleverd. Dit is het geval,
en dus komt in principe de beschadiging van de
magnetron voor uw risico. Echter, moet ook nog
de vraag gesteld worden of het product wel aan
de verwachtingen van de koper beantwoordde.
Aangezien de magnetron zonder enig toedoen
van uw zijde al na anderhalf jaar stuk ging, zal
in het algemeen de magnetron niet aan de verwachtingen hebben voldaan. Van een magnetron
mag u toch verwachten dat deze langer meegaat. De verkoper zal u dan de reparatiekosten
moeten vergoeden.
Wanneer u vergoeding van de kosten eist, zal
de verkoper vaak zeggen dat de garantie
helaas verlopen is en dat hij niets voor u kan
doen. Garantie betekent echter eigenlijk niets
anders dan dat de winkelier gedurende een termijn na de aflevering het risico van mankementen voor zijn rekening neemt. Dit betekent niet,
dat het product na verloop van die termijn niet
meer aan de redelijke verwachtingen van de
consument hoeft te voldoen. Een magnetron die
na één jaar en een dag kapot gaat, terwijl er een
jaar garantie op zat, voldoet nog steeds niet aan
de verwachtingen en uw rechten blijven dus dezelfde.
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Hoe haalt u uw recht?
Komt de verkoper zijn verplichtingen niet na
dan kan de consument eisen dat de verkoper
zorgt dat het product alsnog aan de verwachtingen voldoet. Dit kan bijvoorbeeld door reparatie of vervanging van het product, maar ook
door het opsturen van een missend onderdeel.
Dit alles uiteraard voor rekening van de verkoper. Als de verkoper het echt te bont maakt, kan
de koper de koopovereenkomst ontbinden, wat
inhoudt dat de koper het gebrekkige product
teruggeeft en hij daarvoor zijn geld terugkrijgt.
U heeft als consument het recht om een van
deze alternatieven te kiezen. Het is raadzaam
om, wanneer u zich in een dergelijke situatie
bevindt, naar de verkoper toe te gaan en hem
op uw rechten te wijzen. Gaat hij hierin niet
mee, dan schrijft u een (aangetekende) brief,
waarin u de verkoper aansprakelijk stelt, en hem
een termijn geeft om alsnog dat te doen, waartoe hij verplicht is.
Wordt hier niet op gereageerd, dan staat voor
u de weg naar de kantonrechter open. Dit is een
laagdrempelige procedure waarbij u geen advocaat nodig heeft. Wel is het verstandig,
voor u hiertoe overgaat, met een juridische instantie, zoals een rechtswinkel, contact op te
nemen. Langs deze weg kunt u uiteindelijk een
einde maken aan de situatie waarin de verkoper
van een Kitchenchef 5000 u uw recht op reparatie of schadevergoeding ontzegt.

Kosteloos advies
Kampt u ook met een dergelijk probleem, heeft
u een ander juridisch probleem, of een casus
voor deze rubriek? De juridisch adviseurs van
Rechtswinkel Nijmegen-Oost voorzien u graag
van een passend juridisch advies. Kijk voor meer
informatie op: www.rechtswinkelnijmegen.nl.
Spreekuren
Maandagavond 19:00–20:00u.
Woensdagavond 19:00–20:00u.
Zaterdagochtend10:30–12:00u.
Bezoekadres: Daalseweg 259a
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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.

Mevrouw
M
e v r o u w van
van D
Diem
iem
viert
v i e r t ddinsdag
i n s d a g haar
haar
ttachtigste
a c h t i g s t e verjaardag.
v e r j a a r d a g.
Daarom
D
a a r o m haalt
h a a l t ze
ze nu
nu
aalvast
l va s t ddee bboodschappen.
o o d s c h a p p e n.

M
et M
a r l o e.
Met
Marloe.

Wat kkan
Wat
an M
Marloe
arlo e vvoor
oor u b
betekenen?
e t e k e n e n?
K ijk op
op www.marloe.nl
w w w.marlo e.nl
Kijk
NKU

Groesbeekseweg 424 | Nijmegen | www.kk.nl

(024) 323 44 44

PPA
ARTICULIERE HULP  DIENST VERLENING
ttelefoon
e l e f o o n ((06)
06) 8
83
3 1
170
70 3
311
11 • iinfo@marloe.nl
n f o @m a r l o e.n l
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VerkeersONveiligheid in Nijmegen-Oost - vervolg
In onze vorige edities hielden we de verkeersveiligheid in onze wijk tegen het licht. We kregen enkele lezersinzendingen hierover en
plaatsen de reactie van Kees Spoorenberg, Actief lid fietsersbond-afdeling Nijmegen.
Geachte redactie,
Gaarne uw hulp bij het bestrijden van het fietsen op
het trottoir van de Daalseweg tussen bakker Walterbos en Albert Heijn. Als je daar loopt zijn ze in
staat je omver te rijden of bellen ze dat ze voorbij
willen. En als je er iets van zegt kun je bonje krijgen.
Gaarne uw hulp bij de bestrijding hiervan.
Met vriendelijke groet van Theo Heeren.
Beste Theo,
In 2006 voerde de gemeente een onderzoek getiteld: “Fietsers over het fietsen in Nijmegen”.
Op een vraag over onveilige verkeerssituaties
steken de fietsers de hand vaak in eigen boezem, want een meerderheid (60%) is van
mening dat onveilige verkeerssituaties vaak aan
henzelf te wijten zijn. Bovendien vinden bijna
7 op de 10 fietsers dat de fietsers zich over het
algemeen slecht houden aan de regels. Bovenstaande constateer jij ook en ik moet dat helaas
ook vaak zelf constateren. Veel fietsers gedragen
zich onbehoorlijk en riskeren daarbij de veiligheid van een ander maar ook die van zichzelf.
Het opvoeden van fietsers is een bittere noodzaak, maar dat is niet alleen mogelijk door ze

Kensingtonstraat??
Door Hylke Roodenburg

Het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) ontving
onlangs een brief van een Engelse oud-militair.
Daarin schrijft hij dat hij in de winter van 1944
met zijn regiment was ingekwartierd in een Nijmeegse straat, vermoedelijk de Gregoriusstraat.
De brief stelt het RAN voor enkele vragen, waarbij uw hulp kan worden gebruikt.
In september 1944 werd Nijmegen door de geallieerden bevrijd. In de maanden daarna vond
in en rond de stad een enorme troepenopbouw
plaats voor de militaire operatie Veritable, de
aanval op het Ruhrgebied die in februari 1945
van start zou gaan. Een half miljoen geallieerde

daarop aan te spreken. Dat kan door het zelf te
doen of door de politie d.m.v. een fikse boete.
Indien het troittoir bij AH iets aangepast wordt
door de oude oprit te gebruiken als parkeerplaats en iets verder richting AH (bij de fietsenrekken) een fietsoprit te maken wordt het voor
veel fietsers eenvoudiger om AH te bereiken en
hoeven ze niet zelf (zelfs een stukje) over het
smalle troittoir (foto links).
Geachte redactie,
Als ik de Jacob Canisstraat uitfiets om de Waldeck
Pyrmontsingel op te rijden of linksaf te slaan de Daalseweg op staan er tot aan de linkerstraathoek (bij
Snackbar Corry) zo veel auto’s geparkeerd, dat ik
dwars op het fietspad van de Daalseweg moet gaan
staan om het verkeer van links te kunnen zien aankomen. Gevaarlijk! Wat kan daaraan gedaan worden? Veel succes bij het zoeken naar een oplossing,
Margarita Garé.
Beste Margarita,
Het uitzicht is met name slecht omdat de weg
daar een lichte bocht heeft. Het uitzicht en daarmee dus de veiligheid, is te verbeteren door de
dichtstbijzijnde parkeerplaats te laten vervallen.
De vrijkomende ruimte kan dan gebruikt worden om de fiets te parkeren (foto rechts).
Geachte redactie,
Na de renovatie van de Berg en Dalseweg is de rijbaan aanzienlijk smaller geworden. Ook het fietspad
is nu veel smaller. Het gebeurt regelmatig dat grote
vrachtwagens met hun rechterwielen op het fietspad
rijden. Voor de fietser ontstaat er een gevaarlijke situatie. De rechterspiegel gaat vaak rakelings langs
het hoofd van een fietser. Ook voor kinderen en scholieren ontstaan er vaak gevaarlijke situaties wanneer
ze naast elkaar rijden. Een ander punt is de bocht
na het stoplicht van de Broerdijk. Vanaf Berg en Dal
wordt de bocht zeker door vrachtwagens maar nog
meer door lange stadsbussen afgesneden en word
je als fietser tegen de stoep gedrukt. Gelukkig zijn
er, naar ik weet, nog geen ongelukken gebeurd. Opmanschappen moesten onderdak vinden in de omgeving. De oud-militair kan
zich herinneren dat hij in
1944 met het Kensington
Regiment was ingekwartierd in de ‘Gregario Strasse’
in Nijmegen. De militairen
konden het zó goed vinden
met de bewoners, dat de
bewoners hun straat zouden hebben omgedoopt in
de Kensingtonstraat.
Het RAN heeft geen schriftelijke bronnen kunnen vinden die het verhaal over de
Kensingtonstraat bevestigen. Daarom zijn wij benieuwd naar verhalen

lossing: maak niet meer van die smalle wegen voor
het doorgaande verkeer. Misschien kan er in de bocht
een verhoogde rand gemaakt worden zodat deze het
fietspad scheidt van de rijbaan. Veel succes met jullie
actie. Ik denk dat het nodig is, ook al wordt er hard
gewerkt om Nijmegen-Oost veiliger te maken.
Met vriendelijke groet, Amanda Op het Veld.

Beste Amanda
De Berg en Dalseweg heeft al eerder onze aandacht gevraagd, want dit is een typische wegrenovatie van een drukke weg in oud-Nijmegen.
De weg is te smal voor trottoir én bomen én vrijliggend fietspad (is zo ongeveer voorgeschreven
bij wegen met 50 km/uur in de bebouwde kom)
én parkeervakken én twee rijstroken. De gemeente gaat het dan toch proberen en dan maar
geen vrijliggend fietspad. De fietser wordt ingezet als remvlees - deze term is trouwens een
bekende kreet bij ambtenaren die over verkeer
gaan. Een paar maanden geleden heb ik bij het
ROVG (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Gelderland) ook gegevens opgevraagd over de
hele Berg en Dalseweg, met als resultaat: de verhouding UMS (Uitsluitend Materiële Schade)/letselongeval is ca. 3 (35/11) wat duidelijk aangeeft
dat er veel ongevallen zijn, waarbij de zwakkere
verkeersdeelnemer vaker het slachtoffer is. Een
eenvoudige oplossing heb ik zo niet, maar wel
is het duidelijk dat zonder heldere keuzes er iets
uit de hoge hoed zal komen waarbij de fietser
de rekening betaalt.

van (oud-)bewoners die nog
herinneringen hebben aan
de aanwezigheid van het
Kensington Regiment. En
kunt u zich herinneren dat
de Gregoriusstraat ook wel
Kensingtonstraat werd genoemd? Het RAN is zeer
geïnteresseerd in uw verhaal!
U kunt reageren door een email met uw herinnering te
sturen naar:
archief@nijmegen.nl. Een
brief sturen kan ook: Regionaal Archief Nijmegen t.a.v.
H. Roodenburg, Mariënburg
27, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.
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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.

Tel. 024 - 323 88 44

6521 J
Tel. 02

Mooi haar in relaxte
sfeer, binnenkomen
bij Kapsalon Oost en
voelen dat het jouw
moment is. Beginnend
met een kopje koffie,
samen ontdekken
waar jij blij van
wordt, gevolgd met
een ontspannende
wasmassage en te
eindigen met een
lach op jouw gezicht.

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

Mooie zomer!
Graag tot ziens voor

berg en dalseweg 124 nijmegen

jouw
vakantiemoment!!
Alleen op afspraak.
Tel. 024-3889347 /
06-18117243

Neem ik niet op, dan
bel ik je terug voor...
www.kapsalonoost.nl

Gesloten van 19 juli
t/m 3 augustus
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JOP: Jongeren Project Nijmegen-Oost
Het JOP-project, een jongerenproject georganiseerd door de gezamenlijke kerken in
Nijmegen-Oost, zit er weer op voor dit
jaar. Drie avonden en een middag hebben
‘onze’ jongeren leeftijdsgenoten met een verstandelijke beperking ontmoet.

werden hartelijk ontvangen in het prachtige
gebouw, in feite een omgebouwde kerk. We
werden rondgeleid, en een paar bewoners lieten ons hun eigen kamers zien. Het was heel
bijzonder om letterlijk in iemands leven te
mogen komen, en er ontstonden ook meteen
allerlei leuke gesprekjes.

Ingezonden door Hendrik Jan Bosman
In vorige jaren ging dat ontmoeten kalmpjes
aan: eerst maar eens onder elkaar een film kijken en wat praten, en pas op de tweede of
derde avond een echte ontmoeting. Maar dit
keer gingen we meteen het diepe in. Dat
bleek een prima idee!

De tweede avond in De Daniël hadden we samen feest. ‘De Duivelsberg’ kwam gratis
pannenkoeken bakken (een prachtig gezicht,
die rij pannen op het vuur!). Het onderdeel
‘samen eten’ kon dus al niet meer stuk. Bij het
feest werd door sommigen enthousiast karaoke gedaan, terwijl anderen om tafel bleven

De eerste avond kwam een delegatie
van theatergroep PluBo op bezoek.
Jos van de Heuvel, de regisseur, zette
ons meteen aan het werk. Daarmee
was er direct contact, want als je elkaar denkbeeldige balletjes toegooit, of samen een foto van een
schaatswedstrijd uitbeeldt, vallen
alle verschillen tussen mensen weg.
Het was een heerlijke avond.

kletsen, met chips en frisdrank onder handbereik. Hoe dan ook een gezellige avond.

Als klap op de vuurpijl sloten we het project
af met de voorstelling ‘Circus Imazjien’ door
PluBo. Het was echt een belevenis. Het stuk
was erg geestig en de acteurs speelden geweldig. Dat we een aantal van hen al ontmoet
hadden op de eerste avond gaf echt iets extra’s. Houd PluBo in de gaten: over ongeveer
een jaar hebben ze een nieuwe voorstelling.
Erg de moeite waard!

De groep JOP-jongeren was dit jaar wat
kleiner dan anders. Dat is op zich jammer,
want het programma was
dit keer erg leuk. Maar
voor wie er wel waren, was
zo’n kleinere groep misschien juist wel weer prettig. En aan degenen die er
niet waren, kan ik alleen
maar zeggen: volgend jaar
is er weer een kans. Gewoon doen!

De tweede en derde avond waren
wij op bezoek in De Daniël, een
woonvorm voor verstandelijk beperkte jongeren in het Heseveld. We

Nederlanderschap
Ingezonden door Kirsten Brinkman
Eigenlijk ben ik wars van politiek. Ik ben
dan ook bewust geen lid van een politieke
partij. Dat voelt voor mij namelijk als en
soort brandmerk, een soort etiket, want ik
heb al vaker ontdekt dat ondanks dat ik
links georiënteerd ben ik het ook eens kan
zijn met één of meerdere standpunten van
rechtse partijen. Maar ik stem wel altijd.
Dat is een recht en volgens sommigen een
plicht. Ik ervaar het als positief dat het
geen plicht is, maar of dat de juiste zienswijze is weet ik niet. Wat ik wel weet is dat
wanneer je niet stemt, je stem naar de
grootste partij gaat (redactie: een niet-uitgebrachte stem telt niet mee, een blanco stem telt
mee voor het opkomstpercentage) en er dus
voor jou gekozen wordt en dat vind ik al
zo’n onaangenaam idee, dat ik alleen

daarom al ga stemmen. Ik gun het anderen
gewoon niet dat mijn stem zomaar ingepikt
wordt.
Of dat voortkomt uit mijn gevoel van tekortkomen in mijn leven weet ik niet, maar
het voelt gewoon niet fijn - zoiets knaagt
aan me. Of dat het voortkomt uit het besef
van ‘alle beetjes helpen’ - een uitdrukking
die de typerende Nederlandse zuinigheid
uitdrukt, want vele kleintjes maken tenslotte één grote.
En of het te maken heeft met het feit dat ik
van een klein inkomen leef, weet ik ook
niet, want ondanks dat ik eigenlijk continu
krap bij kas zit, is er tegenwoordig met
enige creativiteit, inventiviteit en doorzettingsvermogen op allerlei manieren ergens
een mouw aan te passen. Want door de materiële overvloed van de consumptiemaatschappij zijn er bijvoorbeeld aardig wat
kringloopwinkels waar veel voor weinig
geld te koop is. Maar wat nog meer voldoe-

ning schept is dat je je hele huisraad en interieur tegenwoordig bij het grof vuil vandaan kan halen! Niet alles op één middag
zoals in een meubelboulevard, maar dat is
juist de charme ervan, vind ik. ‘Geduld is
een schone zaak’ komt dan bij me op. Weer
zo’n uitdrukking die ons calvinistische karakter benadrukt. En inderdaad: hoeveel
meer voldoening ervaar ik wanneer na
weken wachten op een lading afgedankte
spullen en na herhaald struinen ik hetgeen
vind waar ik al die tijd naar op zoek was.
En ik schaam mij er niet voor om dat te
doen, want naast het feit dat het goed is
voor mijn beurs, is het ook nog eens goed
voor het milieu. Wat wil je nog meer dan
twee vliegen in één klap vangen: je portemonnee en het milieu!?
Zo zie je maar weer, ons Nederlanderschap
kan zich op allerlei manieren uiten - niet
louter en alleen door te stemmen tijdens
verkiezingen.
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fysiotherapie toorop
is in beweging
Fysiotherapie Toorop is al ruim 30
jaar het bekende gezicht in de wijk.
Sindskort heeft fysiotherapie Toorop
een nieuwe eigenaar. Een nieuw
gezicht maar het zelfde gevoel. Wij zijn
kleinschalig, klantgericht en bieden een
hoge kwaliteit. Fysiotherapie Toorop is
in beweging, beweegt u met ons mee?

praktijken biedt de volgende
behandelmogelijkheden:
fysiotherapie
manuele therapie
revalidatietraining
bekkenbodemtherapie
sportfysiotherapie
neurorevalidatie
haptotherapie

fysiotherapie toorop: tooropstraat 131, 6521 nk nijmegen, t. 024 323 37 88, www.fysiotherapietoorop.nl

O
Een goed gevoel in Nijmegen-Oost
Nijmeggen-Oost
Ben
en Juliëtte van Anken
Ben en 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
werk van
niet
voor
nietsmaaktdat
hunuw
wensen. Door uisdegevestigd
persoonlijkeaan
aandacht
Makelaardij
de
Pontanusstraat
1. Goed
en service te geven dienr.
u verdient.
In onze
bereikbaar
voor weú deen
in een
organisatie brengen
deskundigheid
gezellige
sfeer
wordt
hier
en expertise van een groot bureau 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.
is de
verdient.
Ben enVan Anken
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
Makelaardij
ten voetenten
uit.
Dat
is Anken
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
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Groen hoogtepunt voor SNP
Ik heb een afspraak gemaakt met Gert
Nieuwboer (directeur) omdat ik erg nieuwsgierig was naar het pas aangelegde groene
dak; een duurzaam hoogtepunt! SNP staat
voor duurzaamheid en in het gebouw is dat
goed terug te zien. Voorheen zat SNP in drie
verschillende panden, twee panden aan de
Groesbeekseweg/Gelderselaan en de reiswinkel aan de Bijleveldsingel. Nu treed ik
binnen in “Villa Verde”, de voormalige
Mensa. Bijbinnenkomst herken ik weinig van
de tijd dat ik zelf nog met een dienblad in
de rij stond voor een maaltijd, het pand aan
de Molukkenstraat. is compleet vernieuwd.
Door Anne-Marie Kirch

Duurzaam
Gert Nieuwboer begint meteen enthousiast
te vertellen over hoe duurzaamheid is geïntegreerd in het gebouw. Gert; “Vooraf waren
er allerlei plannen, maar een aantal daarvan
konden niet worden uitgevoerd omdat die
niet haalbaar waren. Maar het pand dat voorheen in een slechte staat was (ruim zes jaar
leegstand) is van duurzaamheidslabel G
naar C gegaan en dat is een enorme verbetering”. Ik merk het zelf ook als ik het gebouw binnenkom, het oogt prettig; er komt
veel licht binnen. Daar is bewust voor gekozen vertelt Gert: “Toen we hier inkwamen,
hebben we als eerste alle tussenmuurtjes en
wanden gesloopt om een zo open mogelijke
sfeer te creëren. De projectontwikkelaar
moest wel eerst akkoord gaan met onze plannen, maar gezamenlijk hebben we een
aantal belangrijke maatregelen getroffen
om de duurzaamheid te verbeteren. Daarbij

moet je denken aan verbeterde
isolatie, een hightech ventilatiesysteem en verlichting die werkt
met sensoren. Ook in de inrichting is zoveel mogelijk gekozen
voor duurzame materialen. Je
ziet veel houten kasten en meubels, de vloerbedekking is gebaseerd op het “Cradle to Cradleprincipe” en is van het wereldwijd gerenommeerde merk Interface. Dit is een fabrikant van
vloerbedekking die duurzaamheid doorvoert
in al haar bedrijfsprocessen. Het kantoormeubilair is van het Zweedse bedrijf Kinnarps dat
ook het pand van het WNF inrichtte. Deze
bureaustoel bijvoorbeeld is voor 98% recyclebaar, We hebben zelfs een groene muur, die
compleet van planten is.”

Pronkstuk
Gert: “Maar ons pronkstuk is toch het
groene dak! Het dak heeft een groot isolerend vermogen en vermindert dus ons energieverbruik. Daarnaast is het een prachtige
plek voor het personeel om tussen de
middag een boterham te eten. Het dak is ontworpen en ingericht door een ecologische
architect en heeft een prairieuitstraling. Op
het dak is veel gebruik gemaakt van sedum
en het dak is erg onderhoudsvriendelijk. Helaas hebben
wij
geen subsidie gekregen voor
het groene
dak, maar

we vonden het
zo belangrijk dat
we het zelf bekostigd hebben.
We zouden ook
graag nog zonnepanelen willen,
maar dat komt
misschien nog later. Het pand is
nu bijna af, alleen
de isolatie moet
nog verbeterd
worden.“

Dan is het tijd om zelf het dak op te gaan:
Mijn eerste reactie is: “Wauw, wat een leuke
tuin!” Het oogt al echt een beetje als een tuin,
terwijl het dak er pas een paar maanden ligt
en de planten nog moeten groeien. Ik zie het
wel voor me dat het personeel hier in lunchtijd lekker in de zon zit te genieten…. Niet
alles kan hier groeien, vertelt Gert, er zijn een
paar typen planten die hier goed groeien, zoals de klimplanten. Heel zware planten
horen hier niet thuis.
Zelfs aan de details is gedacht, in een kom
zie ik een dikkopje zwemmen, dus over een
tijdje lopen er misschien kikkers op het
dak…. Ook is er een vlinderkastje en een bijenkastje opgehangen, ik ben benieuwd of de
vlinders de weg naar dit dak kunnen vinden.

Wijk
De keuze voor deze locatie is bewust, SNP
heeft een sterke binding met Nijmegen-Oost.
“We zitten natuurlijk al twintig jaar in Nijmegen en toen dit pand als optie voorbij
kwam, zag ik meteen al de voordelen. Het
is midden in een wijk waar voldoende parkeerruimte is, het is zelfs op loopafstand van
het station. Onze klanten kunnen hier nog
steeds terecht, we hebben een speciale
ruimte voor groepen en geven hier ook workshops en wijnproeverijen. Er komt nog een
grote parkeergarage waar ons personeel ook
de auto kwijt kan en er komt zelfs een grote
supermarkt waar nu nog volop aan gewerkt
wordt. Dat is natuurlijk ook ideaal voor het
personeel dat daar nog snel even haar
boodschappen kan doen.” Kortom, Gert is uitermate tevreden met deze nieuwe plek.
Wilt u zelf ook een groen dak op uw
woning? De gemeente geeft subsidie aan particulieren met een ‘groen hert’.
Kijk op: www.nijmegen.nl/groendaken of
www.onsgroenehert.nl.
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Tel. (024) 360 95 52
www.kolmeijernijmegen.nl
Mr. Franckenstraat 27
6522 AC Nijmegen
wonen@kolmeijernijmegen.nl

Dobey Nijmegen
De leukste dierenspeciaalzaak
voor dier & tuin
Leverancier van alle topmerken
voeders voor uw huisdier

DRUKKERIJ I K E N
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

dol op dieren

Tot ziens bij
Ricardo & Mariska
aan de Daalseweg 279a in hartje Oost.
Gratis bezorgservice: tel. 024-3222804
Kijk voor de laatste folderaanbiedingen

www.dobeynijmegen.nl

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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Met je mobiel op Kunstontdekkingstocht
Sinds kort kun je informatie
over een kunstobject in je
buurt op je mobieltje lezen.
De toepassing die hieraan
ten grondslag ligt heet “augmented reality” en laat je
‘verhoogde werkelijkheid’
zien. We gingen op pad in de
wijk om dit eens aan den lijve
te ervaren.
Door Anna Bakker
Het maakt nieuwsgierig. Nog
steeds wordt ik oprecht bevangen door verwondering
bij het mirakel van techniek in
dit kleine doosje als ik naar
m’n mobiel kijk. En nu blijkt er
nog meer in te zitten. Máár, is dat nu een aanvulling of toch een overbodige hype?
Nieuwsgierigheid wint het van scepsis. Ik wil
het ondervinden. Per slot heb ik sinds een jaar
een erg slimme mobiel aangeschaft, waarmee
ik me aanvankelijk ook nog kon manifesteren
als een dame die met haar tijd meegaat. De tijd
gaat snel, en zo blijkt mijn smartphone dus net
niet smart genoeg om het benodigde programma op te downloaden. De toepassing is te laden
van ww.layar.com en geschikt voor mobiele telefoons uitgerust met gps, camera en kompas.
Voorbeelden van geschikte toestellen zijn de
Iphone en smartphones die werken met Android. Gelukkig hebben we wel een up-to-date
eindredacteur bij de wijkkrant, dus het rondje
kunstinfo op je mobiel kan gemaakt worden.

Hoe het werkt
Buiten of binnen, dat maakt niet uit. Je start het
Layar programma op je mobiel en gaat via het

Zonnebloem zoekt vrijwilligers
Wie zijn wij?
Wij zijn de Zonnebloemafdeling Hunnerberg,
Hengstdal en Kwakkenberg, die onderdeel
uitmaakt van de Nationale Vereniging de Zonnebloem. In onze afdeling zijn 16 vrijwilligers
actief. Zij bezoeken regelmatig mensen die
door hun beperking weinig buitenshuis
komen en behoefte hebben aan sociaal contact. Ook organiseren we allerlei activiteiten
voor onze gasten of brengen ze op de hoogte
van activiteiten en excursies, die door de
plaatselijke, regionale of landelijke afdeling
van de Zonnebloem worden georganiseerd
en regelen en begeleiden hun deelname.
Door het organiseren van deze activiteiten
probeert de Zonnebloem de kwaliteit van het
leven van ouderen, zieken en gehandicapten
te verbeteren.

onderdeel “Lokaal’ naar
‘kunst op straat’. Vervolgens
kun je instellen binnen welke
straal je kunstobjecten zoekt.
Deze worden, aan de hand
van de richting van je gsm, in
een cirkelvormig plattegrondje weergegeven.
Je kunt je hierna de weg laten leiden naar een gekozen
object. Deze objecten worden in de wat directere omgeving in beeld gebracht
door stippen, in het kader
onderin beeld kun je vervolgens opteren voor verdere
informatie. Door de positie
en richting van je mobiel te
veranderen kun je je daarna
weer laten gidsen naar het volgende object.

Hoe bevalt het?
Volgens een voorlichter van de gemeente
wordt deze “app” al door meerdere mensen gebruikt en het
plan is om deze
ook bij de komende vierdaagse in te zetten. Bij dit programma heb je
dus geen routeplanner nodig,
en kun je je als
het ware overgeven aan de
database van
het programma,
cq dat van de
gemeente NijMede door de vergrijzing van de maatschappij doen steeds meer mensen met een lichamelijke beperking door leeftijd, ziekte of
handicap een beroep op onze vrijwilligers.
Om in de toenemende behoefte te kunnen
voorzien is onze afdeling op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Als vrijwilliger werken bij onze afdeling van
de Zonnebloem kan in alle facetten van ons
werk. Het werk in onze afdeling betreft bestuurswerk, het bezoeken van onze gasten,
het organiseren van en meehelpen bij activiteiten die we voor onze gasten organiseren
en het vervoeren van onze gasten bij activiteiten. Werken als vrijwilliger bij onze afdeling kan op maat, rekening houdend met uw
belangstelling, kwaliteiten en beschikbare
tijd. Iedereen is als vrijwilliger welkom!
Heeft u belangstelling of behoefte aan meer
informatie, neemt u dan contact op met Hans
Jansen, voorzitter afdeling Hunnerberg,
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megen. Daarin staan zo’n zestigtal buitenkunstwerken in Nijmegen-Oost. Minpuntje is dat
we de indruk kregen dat de kunstwerken die
op de gemeentewebsite staan niet corresponderen met het aanbod per mobiel, zo mis je
toch nog wel behoorlijk wat. En dat is jammer,
want de kracht van deze toepassing zit hem in
het verrassingselement. Het levert een aanblik
van verschillende beelden die je normaliter als
zodanig niet herkent en waar je dan aan
voorbij zou fietsen. Zo ontdekten we bijvoorbeeld aan de gevel van het huidige Canisiuscollege een afbeelding van Maria en kind, dit was
ons nog nooit eerder opgevallen. Bij navraag bij
de gemeente horen we dat het wel de bedoeling
is dat de kunstinfo per mobiel én het aanbod
van de website overeenkomen. Er wordt aan gewerkt.

Het levert trouwens ook wel een geinig beeld
op voor de toeschouwer. Beginnen we net een
beetje te wennen aan het tafereel van inzichzelfpratende mensen die bij nader inzicht een
telefoongesprek aan het voeren zijn, dan
mogen we nu onze blik laten verwarren door
het beeld van fietsers en wandelaars die als een
soort crucifix hun gsm voor zich uit houden.

Een beetje scepticus blijf ik toch wel,
want zeg nou eerlijk, als ik echt in
de wijk kunst wil leren kennen en ik
neem een kaartje of gids ter hand,
dan kom ik er ook wel. En nieuwsgierig ben ik ook naar de intensiteit
van het gebruik van deze toepassing.
Maar het moet gezegd, de drempel
is, als je de benodigde techniek in
handen hebt, wel een stuk lager.

zie www.nijmegen.nl/kos/
www.nijmegen.nl/kos/mobiel.aspx

Hengstdal, Kwakkenberg: tel. 024-3235226
of 06-15862623, mail: jansen49@gmail.com.
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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 Seicento 1100
Mitsubishi Colt 1.3 Mivec
Opel Agila 1.2
Peugeot 307 1.6 16V
Renault Clio 1.4 16V
Seat Arosa 1.4
Suzuki Alto 1.1
Volkswagen Fox 1.2

‘01
‘05
‘03
‘04
‘02
‘02
‘02
‘07

€ 2.950.€ 7.850.€ 4.950,€ 7.800,€ 4.650,€ 5.250.€ 3.200.€ 7.300.-

www.starfit-nijmegen.nl
voor meer informatie over deze occasions

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

