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Hondenpoep in het Limospark
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Het merendeel van omwonenden - en daaronder veel kinderen - wil een aantal hondenbezitters bedanken voor de dagelijks verse hondenpoep op het gras van het Limospark, zelfs
naast de speeltoestellen.
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“Ik heb het plastic zakje vergeten. Sorry!” (Dat
vergeten is dan chronisch). “Kinderen moeten
maar op het asfalt spelen.” (Jawel, U leest het
echt. Ook daar liggen overigens drollen).
“Waar bemoei je je mee. Flikker toch op man!”
(en heviger verwensingen).

Ingezonden door Mart Kremers
Ook tijdens de winter was het fijn dat er poep
zat aan de slees, de handschoenen, de schoenen, in de sneeuwballen en de sneeuwpoppen.
Maar niet echt dus! Kinderen die in het Limospark wonen beschikken niet over een eigen tuin
en zijn dus aangewezen op het groen van het
park. Ook veel andere buurtkinderen en kinderen van basisschool ‘de Muze’ spelen op de grasvelden. Daarnaast wordt er ook door volwassenen gevoetbald, gevliegerd en ’s zomers gepicknickt.
Hondenbezitters kunnen in drie daartoe bestemde plaatsen de hond de behoefte laten
doen of zijn verplicht de hondendrollen op te
ruimen. Vele hondenbezitters geven daaraan gehoor. Daar danken wij hen heel hartelijk voor.
Maar helaas zijn er ook hondenbezitters die
niets geven om het welzijn van de kinderen. Dat
kinderen op bepaalde plekken al niet meer kunnen spelen of zelfs ziek kunnen worden van
hondenpoep zal hun worst wezen. Zij hebben
immers al 75 euro betaald voor de hondenbelasting. Dan mogen hun honden toch immers
overal poepen en plassen, ook nabij en tegen
speeltoestellen. Stel U eens voor. Kinderen trekken thuis hun schoenen uit waaraan hondenpoep zit. Of zij lopen met deze poepschoenen
over het tapijt, waarop even later gestoeid
wordt. Ongemerkt zit er viezigheid aan hun handen, al is het maar een beetje, ook als zij hun
handen wassen. Hoeveel kinderen duimen er
niet?
De honden worden vaak aan de rand van het
park losgelaten. Zelf lopen de eigenaren van de
honden rustig verder en de hond in kwestie
doet vijftig meter verderop zijn behoefte. Lekker makkelijk. Niet naar omkijken. Je hoeft ook
geen rood hoofd meer te krijgen bij je poepende hond.
En zo groeit de drollenberg verder. Als we over
vijftien ‘vieze’ hondenbezitters per dag praten
dan zijn het al gauw ruim honderd verse
drollen per week. In een speelpark.
Als we deze mensen aanspreken op hun gedrag
krijgen we een merkwaardig scala aan asociale
antwoorden. De bovengenoemde belasting is
een veelgenoemde vrijpleiter van het opruimen
van hondenpoep. Verder horen we: “Ik kan mijn
hond niet aanleren om in een hondentoilet te
poepen.”(!!)

Er zijn raadsleden die het probleem serieus nemen en anderen die het bagatelliseren. De SP
is een partij die het probleem serieus neemt,
maar ten onrechte denkt dat het is opgelost.
Degenen die het probleem ontkennen of bagatelliseren zouden wij graag met hun neus in een
dagelijkse drollenberg duwen. Al tweemaal eerder is een brief gestuurd aan de burgemeester,
wethouders en raadsleden. Telkens werd er in
de weken daarna goed gecontroleerd. Er werd
zelfs bekeurd. Totdat de controle na verloop van
tijd zo goed als verdween. Een ander probleem
is dat kwaadwillenden vooral ’s ochtends en ’s
avonds als het donker is, verschijnen.
Het natuurparkje belendend aan het grote park
is al helemaal vergeven van de hondenpoep. In
de ‘rivierbedding’, een als speelzandbak bedoeld
stukje park liggen de drollen gebroederlijk naast
de glasscherven.
Wij zijn geen hondenhaters. Verre van dat. De
hond kan er immers zelf niets aan doen. Maar
asociaal gedrag ten koste van het welzijn én de
gezondheid van kinderen willen wij verder bestrijden. Het is toch te zot voor woorden dat
mensen nu al niet meer met hun kinderen willen
spelen bij de speeltoestellen, willen vliegeren
of picknicken. Zijn we al zo ver gezakt dat de
asociaal gedrag hier heeft gewonnen? Terwijl
het zó eenvoudig is.
Wij willen de bovengenoemde hondenbezitters
alsnog heel vriendelijk vragen hun hond te laten
poepen in de daartoe bestemde ruimtes of de
drollen op te ruimen.
Gebeurt dit niet, dan willen wij graag de uitwerpselen die hen rechtmatig toebehoren
gratis terugbezorgen. Bijvoorbeeld op het
voordeurstoepje.
Comité “Schoon Park”
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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: 1 schilderij van Van Gogh,
Cafe de Nuit, in lijst 1.00 m x 0.70 m 1
foto van Grieks dorp/witte huisjes bij
avond van Ikea, in lijst 50 euro per stuk,
foto opvragen per mail. Tel. 06-48425964.
--------------------------------------------------------------Aangeboden: oppas met ervaring voor
overdag (na school) of avond ook weekenden 14 jaar. Tel. 06-26729072.
--------------------------------------------------------------Gezocht: ik ben op zoek naar een Russische mevrouw, haar voornaam is
Svetlana. Waarschijnlijk woonachtig in
Nijmegen-Oost. Zij is in het bezit van een
OPVOUWBARE DRIEWIELFIETS, merk Diblazie. Ik zou graag in contact met haar
willen komen. Helaas is haar opgegeven
telefoonnummer niet juist. Graag zou ik
door deze mevrouw of iemand die haar
kent gebeld willen worden. Mijn tel.nr. is
024 323 77 08.
--------------------------------------------------------------Aangeboden: Ik zoek werk (schoonmaken). Ik ben 28 jaar. Ik heb veel ervaring
met schoonmaken. Voor het maken van
een afspraak ben ik te bereiken op: 0649265577.
--------------------------------------------------------------Gratis af te halen in Hengstdal: bureau.
120 x 84 cm, 3 laden. Geen schoonheid,
wel degelijk en stevig. Zeer geschikt voor
bijv. de hobbyzolder. Mail en ik stuur u
een fotootje. Tel. 06 289 679 21.
--------------------------------------------------------------Gezocht: Ik zoek een plekje om mijn motor te stallen in Nijmegen-Oost. Bij voorkeur in de buurt van begin Daalseweg,
maar verder is Oost ook prima. Tel. 0617330025.
--------------------------------------------------------------Gratis af te halen: eetkamerstoelen, compact, ideaal voor kleinbehuisden. houten
frame, rieten zitting. wat "tender loving
care" en ze zijn weer als nieuw. Bel barbara 06-25113793.
--------------------------------------------------------------Gezocht: Reisgenoot, (m/v) gezocht voor
een reis naar Thailand in oktober of november 2010. Leeftijd 55-70 jaar. Tel. 024
-32 31 900.
--------------------------------------------------------------Gezocht: Ik ben op zoek naar een appartement in Nijmegen-Oost. De oppervlakte zou vanaf 60m2 kunnen. Mocht je
een appartement weten, of ken je wellicht iemand die me zou kunnen helpen,
dan hoor ik het graag. Tel. 06-25083481
---------------------------------------------------------------

HEILIGE BOONTJES
Door Marleen de Jong

Gratis af te halen: Prachtige gashaard “Faber Contour”, antraciet, 1999. Nieuwwaarde: € 1070,-- Vermogen 8,5 Kw enkele brander, afm. 77,6 x 73 x 46
Doorsnee pijpm. 10 cm. Moet nagekeken
worden. Tel. 322 48 76
--------------------------------------------------------------Aangeboden: Bent u op zoek naar een oppas voor naschoolse opvang met ruime
ervaring? Bel: 322 55 06.
--------------------------------------------------------------Gezocht: Wij zijn op zoek naar iemand
die wekelijks ongeveer 4 uur kan komen
poetsen. Wij zijn flexibel in de mogelijke
werktijden. Gezocht iemand die voor langere tijd het leuk vindt om bij ons te komen helpen. Interesse? Wij horen het
graag.
marieke.braks@planet.nl.
--------------------------------------------------------------Gezocht: Kinderbox voor baby van 9,5
maand en een traphekje. Tel.:0626932719
--------------------------------------------------------------Te koop aangeboden: mooie kettingen €
4,-- per stuk. Voor nadere informatie:
stuur een mailtje
mjverstegen@hotmail.com.
--------------------------------------------------------------Gezocht: Welke handige fietsenknutselaar wil ons circus fietsje (30 cm hoog)repareren. De wielen zijn stuk . Er zitten
geen reguliere fietsonderdelen op en er
moet misschien gelast worden. De "gewone" fietsenmaker kan het niet. Wie, o
wie kan het wel? Tel.: 0623758841.
--------------------------------------------------------------Aangeboden: bent u bijv. al wat ouder en
hebt u hulp nodig bij kleine problemen
en/of het gebruiken van uw computer,
een nieuwe i-phone, I-pod of ander moderne multi-media. Ik ben 15 en weet wel
wat van. Tegen een passende vergoeding
help ik u graag op weg. Voor meer info
kunt u mij mailen of bellen.
p.boeren@chello.nl, 06-81146994.
--------------------------------------------------------------Gezocht: Een ervaren huishoudelijke
hulp bij 1-persoons huishouden voor 1
dagdeel in de 14 dagen. Tel.: 0641215993.
--------------------------------------------------------------Beste mensen! Heeft iemand tijd en zin
mij te leren hoe ik een website kan maken? Ik kan een kleine vergoeding betalen, of je helpen met het maken/ redigeren van teksten in het Nederlands, Duits
of Engels (webteksten, sollicitatiebrieven
etc.). Misschien tot ziens, Anne a_ribbert@hotmail.com.
--------------------------------------------------------------Eind 2009 gevonden op de Broerdijk:
Klein kinderfietsje rood/blauw. Merk Corvino. Navraag in directe omgeving heeft
niets opgeleverd, daarom nu deze advertentie. 024 – 3607677.
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Knollen & citroenen
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Mijn eerste echte opdracht als journalist van
De Wijkkrant was om langs te gaan bij het
Albertinumgenootschap. Het genootschap staat iedere maand wel op de pagina Activiteiten in de wijk
met een aankondiging van een aantal cycli lezingen.
De lezing die ik op 4 maart heb bezocht was de eerste van een cyclus met als thema ‘Heiligen’. Tja, wat
moest ik me daar nu bij voorstellen… Hier volgen
de aantekeningen die ik die avond heb gemaakt.
Het te verwachten publiek: veel ouderen, dames van
het wat zweverige type en solitaire mannen. Er
wordt onderling flink wat gebabbeld, blijkbaar veel
oude bekenden in de zaal… De redenaar van deze
avond is Professor Rein Nauta, helemaal uit Groningen, kenner van de godsdienstpsychologie. De lezing
begint, er zijn wat problemen met de microfoon, de
prof moet wat harder praten. Ook was het beter geweest als hij niet klonk alsof hij niet precies weet
wat hij staat voor te lezen... Hij gebruikt erg lange
zinnen – of ligt dat aan mij? De lezing is echter wel
interessant: Wat definieert ‘heiligen’? Een enkeling
maakt aantekeningen, maar ja, dat doe ik ook, zij
het niet over de inhoud van de lezing. Maar naast
de aantekeningenmakers zijn er ook mensen die
toch echt niet lijken te luisteren. Ik ben er bij tijd en
wijle ook totaal niet bij… “Mozes…schoenen uit op
heilige grond…”. Wie is toch die James waar hij het
de hele tijd over heeft? Ik weet van twee studievriendinnen die dit heel bekend in de oren zal klinken,
dat ik een lezing (lees college) probeer te volgen
waarin voortdurend een naam wordt genoemd die
me helemaal niets zegt.
Voor een lezing is dit een heel geschikte zaal, maar
in een kerk?! De laatste keer dat ik in een kerk was
was tijdens het festival van De Gebroeders van Limburg afgelopen zomer… Oja, luisteren naar de lezing. …Protestantse heiligen…seksuele begeerte is
vol ambivalentie… Ha, hij noemt de Sint Pieter, ik
heb net Dan Brown’s Het Bernini Mysterie als luisterboek ‘tot mij genomen’. Ik vond het niet echt een
mysterie en als je het boek niet onder ogen hebt (of
de verfilming ziet?) ontgaat je al dat gedoe rond die
afbeeldingen, die adiogrammen(?)... Oh, pauze.
Nee, toch niet, professor Nauta kijkt even op zijn
horloge en gaat door met punt 6. Maar het is en
blijft een interessant onderwerp, ik ga maar een
tijdje echt luisteren… Nu was er wel een pauze. Na
een toiletbezoek en een kopje thee met een koekje
ben ik naar professor Nauta gegaan en heb o.a. iets
gevraagd over een aantal termen in zijn lezing die
ik niet begreep. Een erg aardige man, ik heb hem
beloofd mijn column te mailen.
In het tweede gedeelte, het stellen en beantwoorden
van vragen, blijkt professor Nauta een goede en geduldige leraar, onmisbare kwaliteiten voor een
goede redenaar, me dunkt.
Al met al… Wel, ik heb slechtere avondjes uit meegemaakt.
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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
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Kennismaking TALENTENSPEL
“Maak tijd voor je dromen en ontdek je talenten”, dat is wat Lucy van Norel met haar
begeleiding en haar workshops wil bereiken.
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt en
tijdens een kennismakingsavond met het Talentenspel heb ik kunnen ervaren op welke
manier Lucy je je talenten laat ontdekken.

leet”, maar ik kies bijvoorbeeld ook voor de
“verkenner” en de “gids”. Lucy: “In je leven
komen er verschillende momenten voor
waarin je behoefte hebt om een nieuw
talent van jezelf in te zetten, en het mooie
is dat je zelf kiest welk talent dit is.” Lucy is
degene die de workshop stuurt, maar ik
maak mijn eigen keuzes. Dat bevalt me wel.

Door: Anne-Marie Kirch
Stelt u zich eens voor: u zit op een koets met
twaalf paarden en u bent de koetsier die uw
passagier naar een bestemming brengt. De
paarden staan symbool voor uw talenten en
de koetsier (ik) stuurt de paarden aan om de
passagier (ziel) naar de bestemming te brengen. Dit is een aardige metafoor voor het Talentenspel, een spel met als doel om vanuit
meer bezieling te gaan leven en te werken.
Het spel geeft een dieper inzicht in jezelf en
je leert om gebruik te maken van je verborgen talenten.
Tijdens de kennismakingsavond op 4 maart
nam Lucy ons mee op pad. De warme en uitnodigende sfeer die zij schept, maakt al snel
dat ik mij op mijn gemak voel. Toch is het wel
een beetje spannend, want wat gaat er nu eigenlijk gebeuren? Ik laat me verrassen, had
ik tegen haar gezegd. Lucy: “Iedereen is zich
bewust van een aantal talenten, die je hebt
meegekregen van je ouders of in je opleiding
hebt ontwikkeld, maar in deze workshop
gaan we op zoek naar je verborgen talenten”.
Uit een stapel met kaarten haal ik intuïtief
mijn twaalf talenten. Zonder er echt over na
te denken, haal ik ze uit de stapel. Onmiskenbaar zijn talenten zoals “schrijver” en “at-

Door het gebruik van visualisatie word ik uitgenodigd tot een nadere kennismaking met
één van mijn talenten. Ook al is het niet meteen een concreet beeld, het geeft me wel een
bepaald inzicht. Dit inzicht kan ik ook vertalen naar mijn eigen situatie, wat een goed
gevoel geeft. Kortom, mijn nieuwsgierigheid
naar de tweedaagse workshop is gegroeid.
Want het is mij al snel duidelijk; er valt veel
te ontdekken!
Naast de tweedaagse workshop kun je bij
Lucy ook terecht voor individuele begeleiding. De nieuwe inzichten die je krijgt, kun
je toepassen in je werksituatie, maar ook in
je relatie. Voor mensen die de relatie met hun
partner willen onderzoeken organiseert
Lucy – samen met haar eigen partner - een
reis naar de Franse Pyreneeën van 19-26 juni.
In deze 6-daagse workshop worden verschillende “speelse” werkvormen gebruikt om in
contact te komen met je talenten, de manier
waarop jij leiding geeft aan je leven. Tijdens
deze reis onderzoek je hoe je elkaar kunt stimuleren in het ontwikkelen van talenten en
het vormgeven van je persoonlijke levensmissie. De onderlinge dynamiek en diepere verbinding van de relatie wordt duidelijk.
Ook nieuwsgierig geworden? Kijk eens
op de website;
www.lucyvannorel.nl.
Of kom op 31 maart
naar de kennismakingsworkshop van
het Talentenspel;
(20.00-22.00 uur, kosten 10 euro). Graag
aanmelden per mail
of telefoon.

‘Via Lucis’,
Lucy van Norel,
Gecertificeerd
Talentencoach

Vijf vragen aan
de eenmanszaak
Nijmegen-Oost barst van
de kleine ondernemers.
Een voorzichtige schatting leert ons dat er minstens 100 kleine onder5 vragen
nemers in de wijk wonen
en werken. In elke wijkkrant stellen we een
ondernemer in de wijk aan u voor. We stellen steeds ongeveer dezelfde vijf vragen.
Deze maand spraken we met Esref Jerjus,
eigenaar van levensmiddelenzaak Sema, gevestigd in de Professor Bromstraat temidden van het studentencomplex Hoogeveldt.
Wat is je kwaliteit? “Ik weet hoe jongeren
denken en wat ze nodig hebben. Verder ben
ik goed met cijfers, klantvriendelijk en een
doorzetter.”
Wat zeggen opgetogen klanten over jou?
“De klanten zijn blij dat we hier zitten en ze
zijn tevreden met het assortiment. In de
buurt is geen grote supermarkt en de studenten vinden het heel fijn dat ze voor hun dagelijkse levensbehoeften bij mij terecht
kunnen. Ze mogen mij ook.”
Wat is het grootste plezier dat je aan je werk
beleeft? “Ik vind het fijn dat mensen blij zijn.
Iedereen is netjes en komt altijd met een lach
binnen.”
Welke problemen los je op? “Ik hoef helemaal geen problemen op te lossen want die
zijn er hier gelukkig niet. Je hoort het niet
vaak, maar hier gaat altijd alles goed.”
Hoe ziet je
werkdag er
nu en over
vijf jaar uit?
“Ik werk nu
13 uur per
dag. De winkel is de hele
dag
open
maar ’s morgens is het
wat rustiger
en dan maak
ik de winkel
klaar. Daarna
ga ik spullen bestellen. ’s Middags wordt
het drukker in de zaak. Over 5 jaar hoop ik
toch een 8-urige werkdag te hebben.”
Levensmiddelenzaak Sema,
Professor Bromstraat 52,
6525BB Nijmegen. Tel.: 024-3601947
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Wij hebben op de
voorjaarsbeurs
voor U de
nieuwste modellen
ingekocht!

Kom kijken 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.
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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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Vijfentwintig jaar dichtkunst van Jan Roelofs gebundeld
Op 17 december jl. werd in de Lindenberg
het eerste exemplaar uitgereikt van de gedichtenbundel “De dood en de dingen”.
Deze bundel is van de hand van wijkgenoot
en Nijmegenaar in hart en nieren Jan Roelofs. Zijn vrouw Connie overhandigde hem
de eerste bundel.
Door Anna Bakker
Voor vele Nijmegenaren is Jan Roelofs (64)
een bekend gezicht. Als voormalig voorlichter
van de gemeente Nijmegen, als opsteller en
voordrager van het Nimweegs dictee, en als
trouwambtenaar. Deze eerste uitgave van zijn
verzamelde gedichten laat een heel andere
kant van Jan zien en zorgt daarmee ook voor
veel verbaasde reacties. Inmiddels zijn er al
zo’n 300 boekjes verkocht.

Hoe is de dichtbundel tot stand gekomen?
Jan maakt al jarenlang gedichten. Voor zichzelf en zijn omgeving, eigenlijk niet bedoeld
om ooit te publiceren. “Mijn vrouw heeft de
suggestie gegeven tot deze uitgave. Ze
vond dat het er tijd voor was.” Uiteindelijk
is het een familieproductie geworden. De uitgever is een neef van Jan, de grafische
vormgeving werd verzorgd door zijn nicht
Ineke. Het overleg voor de totstandkoming
werd aangevuld door zijn vrouw Connie, van
origine neerlandica.

Wanneer ben je begonnen met dichten?
Het tekstschrijven loopt als een rode draad
door het leven van Jan. Hij herinnert zich zijn
eerste gedicht. “Mijn eerste gedicht schreef
ik voor de schoolkrant ‘Alarm’ in mijn middelbare schooltijd op het Dominicuscollege.
Aanleiding waren toen de acties begin zestiger jaren voor het stelsel van sociale zekerheid.”
“Ut geluid van de tiepmasjien,
zo monotoon,
Kzit erachter verdien
65 gulden schoon”
Later, na zijn veertigste, begon hij pas echt
meer gedichten te schrijven.
De meeste gedichten zijn ontstaan bij gelegenheden en soms maakt hij ze in opdracht.
Zo beschreef hij voor zijn vrouw Connie, op
haar verzoek, het geluid van de stilte. Dit gedicht is ook opgenomen in de bundel.

Hoe ben je bij de thema’s en de titel van deze
bundel “De dood en de dingen” gekomen?
“De dood is iets wat ik in mijn leven al vaak
tegenkwam. Mijn vader stierf toen ik 22 was
en zelf was ik er heilig van overtuigd niet ouder dan 30 te worden.” Inmiddels heeft Jan
ook al afscheid moeten nemen van twee
broers en twee zusters. Op de tafel in zijn
werkkamer liggen tussen tijdschriften en boeken twee kleine
urnen. Daarin
bevindt zich de
as van zijn
broer en zijn
zus. Het geeft
hem een aangenaam gevoel
van hun aanwezigheid.
De dood op
zich is niet iets
wat Jan angst
inboezemt, het
is meer het proces ervoor, de
weg ernaar toe.
De dood zelf
komt hem over
als een moment
van intense rust
en kalmte.
Het klokgebeier
dat soms over

de wijk heen waart ten tijde van een kerkelijke uitvaart kan hem vervullen met sentiment. Hij houdt van rituelen; te zijner tijd
voor hem een grootse begrafenis en veel
klokgebeier.

En wat zijn de dingen dan waar je het in de
titel over hebt?
“De dingen is de rest.” Goedbeschouwd ziet
Jan zijn gedichten als een relativering voor
het in zijn ogen zinloze leven. “Het leven is
uiteindelijk een triviale aangelegenheid, het
stelt niet zoveel voor, dus je moet het maar
zo leuk mogelijk maken.” En dat doet hij. Hij
ziet zichzelf dan ook als iemand die vrolijk
in het leven staat. Onlangs getuigde hij nog
van het samenbrengen van die twee uitersten
door een tekst geïnspireerd op het bijbelboek
Mattheüs voor te dragen tijdens de Carnavalsmis in de Petrus Canisiuskerk in de Molenstraat.
Wat lees je zelf graag voor gedichten?
“Ik vind zelf de gedichten van Tjitske Jansen
erg mooi. Verder heb ik niet zoveel met de
moderne dichters. Waar ik ook erg van hou
is Vasalis.”
De liefde mag dan wel niet expliciet in de titels genoemd worden, zij is wel aanwezig in
de bundel. Een bron van inspiratie, zoals ook
onderstaand gedicht dat Jan schreef voor zijn
vrouw Connie ten tijde van de toen opwakkerende liefde.

HOOGWATER
Voor Connie
De rivier, anders zo’n rustig stromen,
verstoort nu vochtig mijn dagdromen,
Want turend naar de weidse overkant,
mijn gedachten in een ander land,
had ik niet in de gaten
hoe in een godverlaten
moment het water de kaai overspoelde
en ik aan mijn voeten voelde
hoe wankel de grens tussen
land en water wel is.

De bundel “de dood en de dingen” is een uitgave van uitgeverij Prinsen en verkrijgbaar
bij onder meer Bruna/Wito aan de Daalseweg en kost 10 euro.
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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.
500 gram
500 gram
500 gram
100 gram

€ 4,95
€ 3,95
€ 3,95
€ 0,89

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

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

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 27 MAART A.S.

GELDERS STOOFPOTJE kant en klaar
GEBRADEN KIPSTICKS
MEXICAANS GEHAKT
NIMWEEGSE LEVERWORST

O ud Burgeren Ga st huis

• 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 !

✂

✂

15%
Winterkorting
t/m 21 maart

Tegen inlevering
* alle schilderwerk buiten met 5 jaar garantie
van
deze advertentie
* alle schilderwerk binnen met 8 jaar garantie
15% korting op alle
* behangen glasweefsel glasvlies en fotobehang
* glasschade en koelkastglas
werkzaamheden
* glas en isolatieglas ook hr ++ leveren & plaatsen 10 jaar garantie

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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All That Jazz
Wat zeven jaar geleden begon als een jazzminnend vriendenclubje dat startte met het
organiseren van jazzmuziek in enkele cafés
in Oost, is uitgegroeid tot het meest volwassen jazzfestival van Nijmegen. Dit jaar zou
de zevende editie van het East of Eastern
Jazzfestival plaatsvinden. De organisatie
heeft echter besloten dat het festival dit jaar
geen doorgang zal vinden. Reden genoeg
om te gaan praten met Fred Lardenoye,
voorzitter en mede-oprichter van de Stichting East of Eastern.
Door Simone Kiekebosch
We spreken bij hem thuis af en bij binnenkomst wordt mij duidelijk dat ik hier met een
echte muziekliefhebber van doen heb. Er
staat een gigantische 45-toeren single Rockola jukebox prominent in de huiskamer.
Compleet met fluorescerende groene lichtjes.
De andere muur wordt gevuld door een enorme kast, tot de nok toe gevuld met cd’s. Ik
beperk me tot het bekijken van de jukebox
en neem plaats aan de grote houten tafel in
de woonkamer.
Ja, de Rockola uit 1955 wordt nog dagelijks
gebruikt. Geweldig. Vanuit mijn ooghoek zie
ik af en toe een singeltje verschijnen en onder
de nostalgische tonen van Jefferson Airplanes
‘White Rabbit’ beginnen we ons gesprek.

meer uren maken om het hoofd boven
water te houden. Dat betekent automatisch
dat we minder tijd over hebben voor andere
zaken.”

Subsidie en sponsoren
“Ondanks het groeiende bezoekersaantal is
het festival grotendeels afhankelijk van subsidies en sponsoring. Grote sponsors haken
af vanwege de economische crisis en ook de
provincie moet enorm bezuinigen in deze
tijd.
Daarbij willen wij geen concessies doen aan
onze doelstellingen. We willen mensen op
laagdrempelige wijze in contact laten komen
met jazz en aanverwante muziek in combinatie met een podium voor amateurmusici.
Een kleiner festival is dus voor ons geen optie. Wij willen ook de speciale locaties
blijven aanbieden, zoals het Canisius College
en de kerken.”
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2e paasdag op jazzgebied. Klopt dat?
“Jazeker. Onder de naam Easter Jazz zullen
een aantal cafés in Nijmegen-Oost, waaronder Trianon en Cafe Jos, een soort jazzfestival
in afgeslankte vorm organiseren. Er zullen
zo’n 18 jazzoptredens zijn op 9 locaties. Bezoekers kunnen dus alsnog hun hart ophalen
bij de swingende klanken van diverse jazzartiesten. Bekende muzikanten zullen weer
acte de présence geven. Denk aan Stormvogel en onze eigen Wiro Mahieu, maar ook het
jonge zeer veebelovende quartet van Teun
Creemers. En ik ben ook heel blij dat het
weer echt jazz wordt, het wordt iets meer
mainstream, maar het blijven hoofdzakelijk
jazz artiesten. Dit hebben we in ieder geval
bereikt met East of Eastern, dat de jazz in
Oost een vervolg vindt.”

Waarom hebben jullie als organisatie besloten dit
jaar geen East of Eastern te organiseren?
Fred legt uit dat er meerdere redenen zijn
voor deze ‘jazz-stop’.

Tijd
“De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers. Ten eerste is het festival enorm gegroeid
in de loop der jaren. Het kost daarom veel
meer tijd om alles te organiseren. Vroeger
konden we na de paasdagen een paar maanden bijkomen, maar nu niet meer. We zijn er
nu het hele jaar mee bezig. Onmiddellijk na
de paasdagen moeten we aan de gang met
subsidie aanvragen etc. Je hebt te maken met
zo’n 250 muzikanten op 20 locaties! Daar
komt een heleboel bij kijken, vooral administratieve zaken rond artiesten. Als Stichting
ben je een echte werkgever. Denk bijvoorbeeld aan belastingzaken, Buma Stemra, contracten van alle muzikanten etc.
Ten tweede hebben enkele vrijwilligers die
de kar trekken het zwaar vanwege de crisis.
Zelfstandige ondernemers zoals ik” - Fred
heeft maar liefst drie bedrijven - “moeten

Het ontbreekt niet aan muzikanten?
“Zeker niet. We krijgen dagelijks mailtjes van
muzikanten. Dankzij Wiro Mahieu, bassist en
muzikale spil van het festival, weten veel gerenommeerde muzikanten de weg naar Nijmegen-Oost.”
Hoe zijn de reacties op het nieuws dat er geen
East of Eastern komt dit jaar?
“We hebben veel reacties gehad. Van bewoners uit Nijmegen-Oost tot muzikanten die
aanbieden om voor de helft van de gage te
komen spelen. Hartverwarmend. Ook de locaties zoals het Canisius College waren
enorm teleurgesteld over het nieuws. Het festival heeft duidelijk een warm plekje verworven bij de bewoners van Nijmegen-Oost.”
Ik heb begrepen dat er toch iets zal gebeuren op

Virtuoze muzikanten!
Foto William Moore

Gaan jullie een doorstart maken met het originele
festival volgend jaar?
“Ik hoop het wel. Het zou wel zonde zijn als
alles wat we hebben opgebouwd in jaren
opeens verdwenen zou zijn. Er ligt een
compleet draaiboek klaar. Randvoorwaarden
zijn echter wel subsidies, sponsoren en vrijwilligers met organisatorische vaardigheden,
die het festival kunnen dragen.”
Fred, bedankt voor het gesprek, we zien elkaar ongetwijfeld op 5 april. Wellicht bij de
supersessie in café Trianon! Jazz is still alive!
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Hengstdalseweg 46
Nijmegen

024-3224804

Verantwoord
gebruik van de
1e CONSULT (20 min.) GRATIS

ZONNEBANK
13 minuten à € 5,00
Alleen op afspraak.
geen gebruik onder de 18 jaar.

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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Antiautoritair
Wat is dat nou weer? Ja, daar staat me
vaag nog wat van bij… Oja, dat weet ik
wel, want ik…
Door Marleen de Jong
Drie mogelijke reacties op iets wat begon in
Nederland in 1969. De jonge ouders van
toen wilden het allemaal anders. Vooral de
vrouwen hadden genoeg van al die mannen
die het maar hadden over “democratie”,
maar ondertussen het huishouden en de opvoeding van de kinderen overlieten aan de
moeders. Als reactie hierop ontstond in
1969 op de “Kritische Universiteit” een marxistisch georiënteerde vrouwenbeweging.
Naast de ideologie van kinderen weerbaar
en met een goed groepsgevoel op te voeden, wilden de moeders zelf ook armslag
hebben om zich “te kunnen ontplooien”,
dat wil zeggen, ook gewoon te kunnen studeren. De logische oplossing was: kinderopvang.
Zo begon de eerste ‘Antiautoritaire crèche’
in Nederland op de Pater Brugmanstraat in
Nijmegen-Oost: de ‘Paterbrugmankresj’ (na
een valse start aan de St.Annastraat, waar ze
weg moesten vanwege een bommelding).
De invulling van ‘antiautoritaire opvoeding’
was om kinderen hun eigen autoriteit te laten ontdekken, conflicten zelf op te lossen,
weerbaar te zijn binnen de maatschappij en,
hier kwam het marxisme om de hoek kijken,
solidair te zijn met de arbeider.
De ouders waren vooral studenten die wilden breken met de manier waarop ze zelf
waren opgevoed: vader was de baas en kinderen ‘zie je wel maar hoor je niet’. Hun
kinderen moesten opgroeien tot zelfstandig

denkende, solidaire en zeer sociale volwassenen, zo was het credo. Dat kwam in de
praktijk nogal eens neer op eindeloos vergaderen voor de ouders over waar de grenzen
nu precies moesten worden getrokken.
Waarbij ze zichzelf onderling ook corrigeerden, steunden en opvoedden. Ondertussen
gingen de kinderen hun gang, en niet precies volgens de door de volwassenen uitgedachte visie, kinderen zijn en blijven immers
kinderen. Een situatie die zowel de ouders
als de kinderen goed beviel.
De critici spraken over ”vies en voos, opvoeden tot crimineeltjes”. Maar er werd o.a.
goed gelet op goede voeding voor de kinderen, ze konden zelfstandig dingen onderzoeken en natuurlijk uitzoeken waar de
grenzen lagen. Door de sociale controle onder de volwassenen hadden de kinderen
geen last van irrationele autoriteit, al werd
er weldegelijk ingegrepen als dat nodig was.
Het groepsgevoel dat ontstond bij zowel de
ouders als de kinderen hielp iedereen door
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de moeilijke momenten van het leven heen.
Zo waren echtscheidingen in die tijd praktisch aan de orde van de dag, maar iedereen
was er om de ander te steunen. De kinderen
hadden dagelijks verschillende volwassenen
om zich heen om zich aan te spiegelen. De
crèchegroepen bleven vaak jarenlang bestaan omdat de kinderen gezamenlijk doorstroomden naar dezelfde kleuterschool, lagere school en vaak zelfs naar dezelfde
middelbare school gingen.
Zijn de kinderen van toen nu allemaal opgegroeid tot de volwassenen die hun ouders
voor ogen hadden? Vast niet. Zouden de
jonge ouders van toen het nu, erop terugkijkend, weer precies zo doen? Ook vast niet.
Maar er zijn veel mensen die met plezier en
weemoed terugkijken op die crèchetijd.

8 april: ‘Andere Tijden’ besteedt aandacht
aan de Antiautoritaire crèche

Circa 1978 Foto: Els Bax
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De kinderen van De Meander hebben op deze en volgende pagina prachtige gedichten geschreven rond
het thema ‘Kleur in het weer’.

Met zonsopgang zie ik meestal mooie kleuren
en o zo prachtig en groot, overdag heb ik zon,
sneeuw, wind of regen dat is het weer wat je dan
hebt gekregen
Dan zie ik de schemering dan zie ik roze oranje
en rood
ik zie de sterren en af en toe de volle maan
Het wordt weer licht en dit is het eind
Van mijn gedicht
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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 Meander, klas 6, met
meester Jean-Pierre van Groenigen

Door Mirthe

Weer en klimaat
In de zesde klas van Meander Vrijeschool voor basisonderwijs wordt tijdens het aardrijkskunde-onderwijs
een periode gewijd aan weer en klimaat. De bijbehorende verschijnselen worden bezien vanuit de aarde als
totaliteit, gedifferentieerd naar de klimaatzones van
warm naar koud, respectievelijk van evenaar tot polen.
Het gaat erom dat de kinderen een levendige indruk
krijgen van de atmosferische verschijnselen en dat
deze beleefd kunnen worden als stemmingsbeelden
van het menselijk gemoed. Het ontdekken van natuurkundige samenhangen, wat op deze leeftijd aan de
orde is, behoeft geen afbreuk te doen aan de intensiteit van de esthetische ervaring.
De schoonheid van de kleurschakeringen in het samenspel van het licht van zon of maan met lucht en wolken, van de regenboog, de majesteit van de
sterrenhemel, de dramatiek van storm en onweer, dit
alles kan in levendige beelden beschreven worden. De
kinderen uit klas 6B hebben over “kleur in het weer”
een gedicht gemaakt.
Weer en klimaat is onderdeel van het aardrijkskundeonderwijs. Dit wordt op Meander Vrijeschool voor basisonderwijs gegeven als oriëntatie op de natuur en is
erop gericht dat:
De leerlingen liefdevolle belangstelling ontwikkelen
voor het aanschijn van de aarde met zijn landschappen,
gesteenten en wateren;
De atmosferische verschijnselen veroorzaakt door
weer en klimaat beleefd kunnen worden als stemmingsbeelden van het eigen gemoed;
De leerlingen kennismaken met verschijnselen zoals:
ijs, rijp, sneeuw, regen en mist, onweer, noorderlicht,
wolkentypen, windsoorten, de kringloop van het water,
golfstromen, de verschillende klimaten en zones;
Zij verbanden leren leggen tussen poolcirkel, evenaar,
steenboks- en kreeftskeerkring en klimaatzones;
Zij het weerbericht leren volgen;
Zij zelf het weer leren beschrijven met behulp van de
gebruikelijke tekens en aan de hand van temperatuurmetingen grafiekjes leren maken van de temperatuurschommelingen over een bepaalde periode;
Zij hun topografische kennis kunnen uitbreiden.

KLAS 6 MEANDER VRIJE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS
In onze 6e klas zitten 6 meisjes en 12 jongens. De meeste zijn al op deze
school vanaf de kleuterklas. Er is nog een tweede 6e klas met 23 kinderen.
Bijna alle klassen hebben wij op school dubbel. De Meander heeft ongeveer
360 leerlingen. De school is in 1999 ontstaan uit een fusie van de Vrije school
Nijmegen en de Rudolf Steinerschool. De Meander richt zich op duurzaam,
belevingsgericht en kunstzinnig onderwijs. De leerstof sluit goed aan bij de
ontwikkelingsfase van de kinderen. De kinderen werken intensief en de resultaten zijn goed.
Sommige mensen denken dat in een vrije school geen regels zijn. Maar ‘ vrije’
staat o.a. voor de groei naar vrije, zelfstandige mensen. Uit onderzoek
blijkt dat kinderen van een vrije school milder zijn, meer geneigd anderen
te helpen en autonomer. Ze zijn gemotiveerder om te leren, kunnen beter
plannen en hebben een betere relatie met hun docent. Ze hebben vaak betere leerstrategieën en zijn er meer van overtuigd dat ze het goed doen op
school.
Opvallend is dat leerlingen van een vrije school willen blijven leren. Als meester ervaar ik een klas met 18 fantastische kinderen, heerlijk om samen aan
hun toekomst te werken. De afgelopen drie weken zijn wij veel geleerd over
het weer; over hoge en lage, barometer, windsnelheid, drukgebieden, temperatuur, wolken of kleuren in het weer. Ter afronding hebben alle kinderen
een gedicht over het weer gemaakt. Wij laten enkele voorbeelden zien.
Meester Jean-Pierre van Groenigen
Wij, de gezellige zesde, zijn een klas waarin iedereen zichzelf kan zijn, gerespecteerd wordt en we hebben een goede meester. Wij kunnen hard werken en komen allemaal op niveau. In de klas is het rustig en als het kan gezellig druk. Problemen lossen wij meteen op zodat iedereen zich prettig voelt.
Sophie Creemers en Martijn Schapers
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KIDSPAGINA’S
De Meander, klas 6
Gedichten rondom het thema ‘Kleur in het weer’
Zonsop en ondergang
De zon gaat op en onder en onder en op
En hij heeft nooit een stop
Hij straalt maar door
En dwaalt maar voort
Hij heeft veel kleuren als hij opgaat
‘s Middags is het een goudbrokaat
‘s Avonds een kleuren fanaat
Dan is hij opeens weg
Is naar een andere plek
Dag zon tot de volgende dag
Dan zie ik je weer met een nieuwe lach
Door Odile
Blauw
Oranje
Geel
Paars
En rood dat zijn de kleuren van het avond rood
Rood
Oranje
Geel
Groen
Blauw
Violet
Paars
Dat zijn de kleuren van de regenboog.
Dit zijn de kleuren die je hebt in het leven.
Dit zijn de kleuren die je kan overwegen.
Door Rozanne
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‘s ochtends als ik wakker word
is de hemel donker blauw
als ik op de fiets zit
en ik kijk over de waal
is de zon helder oranje rood
‘s middags als ik op het schoolplein speel
is de zon wit geel
als ik ‘s avonds de hond uit laat
is de zon oranje rood
als ik naar bed toe ga
is de hemel weer donker blauw.
Door Lyan

Herfst is van kleuren & geuren
Rood & oranje
Net als de sinaasappeltjes uit Spanje
In de zomer wordt je van de hitte lomer
In de winter staat de zon laag
Ik kijk er in en heb ik een vraag
Hoe snel gaat het licht hier heen?
Ineens schrik ik wakker
Au! Mijn been
Toen dacht ik het was een droom
Ik wist het ik heb een droom
Een droom om een zonnen straal te zijn
Door Jair

‘ s Morgens kijk ik uit mijn raam
dan zie ik de zon voorbij gaan,
de kleuren zijn oranje, rood,
‘ s middags staat de zon heel hoog,
geel en wit is het licht en dat is
het eind van mijn gedicht.
Door Damini
Licht en kleur de zon maakt het ernaar.
In de ochtendschemering zie ik op elke plant.
Dauw en tegen de middag kleurt de lucht mooi blauw.
En nu ga ik gauw naar bed want het is al avond.
Een kleine lichtstraal door het gordijn.
Dat vind ik fijn.
Alle kleuren door de dag heen.
Het verbaast met steeds weer.
Elke keer.
Door Sophie
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Deze maand GEEN huurkosten op de tap,
inclusief gratis bezorgen en ophalen!!
(alleen i.c.m. fust, vraag naar de voorwaarden)
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!
Tia Maria 0.7L € 13.99
Famous Grouse 1L € 17.99
Hartevelt Jonge Jenever 1L € 9.99
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00u.
zaterdag van 09.00 - 16.00u.

EXTRA VOORDELIG!
Cuarenta y Tres 0.7L
(likeur 43) € 13.49
Baileys Irish Cream 1L € 16.99
Square Vodka 1L
Triple Distilled € 11.95
Ook voor al uw relatiegeschenken

HEYENDAALSEWEG 207 - 6525 SG NIJMEGEN

WWW.SLIJTERIJBONAPARTE.NL

ONS GEHELE
ASSORTIMENT WIJNEN:

6 HALEN
5 BETALEN
(m.u.v. huiswijnen)

T. 024 - 350 50 94
F. 024 - 354 06 25

info@slijterijbonaparte.nl
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Activiteitencentrum met sociale basis
Temidden van het studentencomplex Hoogeveldt is café Piecken gevestigd. De uitbaters
van café Piecken zijn de broers en studenten
Bas en Hessel Schuurmans. Zij huren sinds vier
jaar het café van de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN). Voorheen was hier
café de Mark.
Door Marjon Spoorenberg
Ik heb een interview met Bas, één van de eigenaren. Voordat Bas met zijn broer het studentencafé overnam was hij bedrijfsleider bij
de bowlingbaan aan de Heyendaalseweg: Bowling Olround. Toen zich de gelegenheid voordeed om café de Mark over te nemen greep hij
deze gelegenheid met beide handen aan. Hij
was weliswaar net begonnen met zijn studie
psychologie maar deze studie komt goed van
pas in dit studentencafé want je ontmoet er
mensen van verschillende pluimage waarop je
je psychologische kennis kunt botvieren.

Verbouwing
Toen Bas en Hessel het café overnamen moest
er wel het een en ander aan vertimmerd worden. Zonder hulp van hun vader was dit nooit
gelukt. Omdat de bowlingbaan ook een metamorfose onderging konden ze daar wat spullen
van overnemen, zoals het meubilair. Afvalhout
hebben ze gevonden bij de sloop van het natuurkundelaboratorium. Trots laat Bas mij de
nieuwe toiletten zien die zich achter in het café
bevinden onder een gietijzeren uithangbord:
“Badhuis”. “Als mensen vragen waar het toilet
is verwijs ik ze altijd naar het badhuis” zegt Bas
met een grijns. Het café heeft een U-vorm en
kan maximaal 500 studenten herbergen. Maar
door de U-vorm is het met 70 mensen ook al
gezellig! Bas is ook erg trots op het terras waar
een vaste barbecue staat. In het voorjaar en de
zomer is het hier altijd erg gezellig en er kan
ook uitgeweken worden naar het tegenover gelegen grasveld waar dan ook altijd veel studenten samen zitten te eten en te drinken. En wie
geen zin heeft in een barbecue kan ook altijd
een buffet bestellen.

Activiteitencentrum met sociale basis
Het hoofddoel van café Piecken is een ontspanningsplek te zijn voor studenten. “Wij zijn geen
inloopcafé maar een café voor actieve studenten”. Na afloop van een vergadering van een
studievereniging of na het sporten vinden veel
studenten de weg naar dit café om even uit te
blazen van alle vermoeienissen. “Studeren is
topsport, altijd pieken. Bij ons kunnen ze ook
pieken maar dan met een c er tussen omdat dat
wat meer cachet geeft.” Vaak worden in het café

sociale activiteiten georganiseerd zodat de studenten hier graag vertoeven en zich thuis voelen. Regelmatig vinden er optredens van bandjes plaats en zijn er theater- en cabaretvoorstellingen. Ook worden er lezingen en congressen
georganiseerd. Tijdens het WK voetballen
worden er op verschillende plekken beamers
geplaatst zodat iedereen hier het voetballen
goed kan volgen. Het café speelt ook een belangrijke rol bij de introductiedagen van de universiteit. De nieuwe lichting studenten komt
hier bij elkaar om elkaar te ontmoeten, te eten
en te feesten. Op dinsdagavond is het altijd
druk want dat is de avond waarop studenten
van verschillende nationaliteiten elkaar ontmoeten. In het café hangt altijd een heel ontspannen
sfeer, een sfeer die aan een studentenkamer
doet denken. Agressie en drankmisbruik
komen nauwelijks voor. Mocht er nu toch een
keer iemand te dronken zijn dan wordt hij zelfs
naar huis gebracht!

Een veredeld buurtcafé
Door de week komen er eigenlijk alleen studenten maar in het weekend kan het café afgehuurd worden voor besloten feestjes. Veel mensen uit de buurt hebben hier al gebruik van gemaakt. Leerlingen van het NSG houden hier wel
eens een schoolfeest en er is ook eens een feest
geweest voor de ouders van de nabijgelegen
basisschool Klein Heyendaal. Ook medewerkers
van de universiteit en van het universitair bedrijvencentrum Mercator geven hier wel eens
een personeelsfeest. Heel grappig is dat oudstudenten die vroeger op Hoogeveldt hebben
gewoond hier nu weer terugkomen om hun
50ste verjaardag te vieren. Als ze dan binnen-

komen weten ze vaak niet wat ze zien: “O, wat
is het hier toch veranderd.”
Bas is zeker van plan om zijn studie psychologie
af te ronden maar voorlopig heeft hij het hier
nog erg naar zijn zin.
Voor meer informatie:
Café Piecken, Professor Bromstraat 54
6525 DB Nijmegen. Tel. 06-16429114,
e-mail: info@piecken.nl

Muziekvereniging St. Anna
bestaat 80 jaar!
Ze bestaan uit een malletkorps met 15
spelende leden in een melodiesectie:
bells, xylofoons, marimba's, vibrafoon
en de basgitaar. Maar ook een slagwerksectie: snare- en fielddrums, timtoms, roto-toms, bongo's, conga's, bass
drums, cymbals, pauken en effect-instrumenten.
Het 80 jarige bestaan vieren ze op 26
september 2010 met een spetterend
concert. Het programma varieert van
pop, tv, film tot traditionele en ZuidAmerikaanse muziek.
Ze willen graag met meer muzikanten
dit heugelijke feit vieren. Ben je slagwerker of speel je een melodisch percussie-instrument kom dan eens kijken
of speel mee. Ze repeteren iedere donderdag van 20.00 – 22.00 uur in De
Klokketoren aan de Slotemaker de Bruïneweg 272 in Nijmegen.
www.muziekvereniging-stanna.nl.
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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.

Uw taxi in Nijmegen (Oost)

TAXI ALTRADE
024-3602737
06-21585960

Vaste klanten altijd
25% korting
taxialtrade@chello.nl

NKU

Groesbeekseweg 424 | Nijmegen | www.kk.nl

(024) 323 44 44

R
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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.
------------------------------------------------------------------U geeft een feest en weet niet wat u met de
muziek zult doen? Muziquest biedt een oplossing op maat! Mail info@muziquest.nl.
Of bel Simone Kiekebosch 024-3656773
Voor meer informatie www.muziquest.nl
------------------------------------------------------------------Ayurvedische massage
Deze massage met warme, medicinale Indiase kruidenolie bevordert diepe ontspanning, reiniging en vitaliteit.
Voor meer informatie: Eva Hartmann, gediplomeerd massagetherapeut. Tel. 0243241737
------------------------------------------------------------------Aangeboden: leren navigeren in theorie
(twee lessen )en praktijk(drie dagen varen)
Prijs theorie les 40 euro. Voor drie dagen varen 150 euro. Mail of bel voor meer info 0649242059
------------------------------------------------------------------Zijn uw meubels toe aan een opknapbeurt?
Houtworm? Stoelpoot gebroken? Kringen in
uw tafelblad? Klemmende lades? Nieuwe

laklaag? Verbindingen los? Beslag of sleutel
kwijt? Bel Atelier Restauratie & Decoratie,
M. van Rosmalen. Tel: 06-25590886 .
------------------------------------------------------------------Rijbewijskeuring, ook voor groot rijbewijs.
Dezelfde week nog. Prijs: €35,00, voor leden
van een ouderen bond: €30,00. Het Souterrain, Grada Gootjes, arts, Broerdijk 17,
6523GM Nijmegen-Oost, 024-3236553,
www.gradagootjes.com
------------------------------------------------------------------Wellness voor ziel en geest: ga mee met ons
een paar dagen in klooster. Van 31 mei tot
en met 2 juni gaan we naar de Achelse Kluis.
Zie www.join-spiritualiteit voor meer informatie.
------------------------------------------------------------------"Een eigen prentenboek maken" voor uw
kinderen of kleinkinderen d.m.v. schrijven,
illustreren, vormgeven. Dat kan tijdens
schrijfweekend in gastvrij klooster of schrijfdag(en) in mijn atelierwoning Krayenhoffkazerne-Limosterrein. Begeleid door Ine Lap,
toegepast kunstenaar/pedagoge. Aanmelden
en info via inekelap@hotmail.com of
tel.024-8441647.
------------------------------------------------------------------Aangeboden: Coaching/loopbaancoaching
Hoe haal ik meer plezier uit mijn werk? Wil
ik dit werk nog wel? Hoe vind ik ander
werk? Bel voor een gratis eerste gesprek:
06-48817905. Zie : www.inekevanalst.nl
------------------------------------------------------------------Sport- en/of ontspanningsmassage, vanaf nu
op het Limos-terrein, Molenveldlaan 59,
€ 36,00/ 45 minuten of € 45,00/ uur. Ook
STOELMASSAGE, € 15,00/15 minuten of

€ 25,00/ 30 minuten, zowel bij u thuis/werk
als bij mij. Edith Libbers, 06-18181796, Molenveldlaan 59, 6523RJ Nijmegen, edlibbers@wanadoo.nl.
------------------------------------------------------------------PARTITUUR: Praktijk voor eerstelijns psychologische hulpverlening en relatietherapie.
Begeleiding bij ingrijpende ervaringen rond
dood, levenscrisis, ziekte, scheiding, verlies
van werk, relatieproblemen, eenzaamheid,
isolement. Ineke Scholten, Heydenrijckstraat
71, tel. 024-8483931 / 06-53164237,
www.partituur-coaching.nl Gesprekken worden afhankelijk van uw ziektekostenverzekering geheel of gedeeltelijk vergoed. Verwijzing huisarts niet nodig.
------------------------------------------------------------------Gediplomeerd tuinman zoekt nog enkele tuinen voor onderhoud en vernieuwing. Denk
bijvoorbeeld aan het verfraaien van uw plantenborders en snoeiwerk. Ik werk netjes en
tegen een redelijk tarief. Bel 024-3778267.
------------------------------------------------------------------Dagworkshop mozaiek incl. materialen en
gezellige mediterrane lunch.
64,50 euro p.p.(min.3, max. 8 personen)
Data: Zaterdagen in overleg. Meer info:
http://mozaiekatelier.spaces.live.com
Tel: 024-354.19.22. Sophie de Haan, Tooropstraat 133, Nijmegen-oost.
------------------------------------------------------------------Antiquariaat Verzameld Werk is altijd geïnteresseerd in de aankoop van bijzondere
boeken of gehele bibliotheken. 06 - 275 268
43 of www.antiquariaatverzameldwerk.nl.
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- Bew ust Bewegen
- Actieve Me d itatie
- Yoga

Elke werkdag van 17.30 - 18.45 uur
Kosten : 4 tot 7 euro per keer
CORDIUM, de Ruyterstraat 65, Nijmegen
w w w. c o r d i u m . n l

WIJ ZIJN WEER

OPEN!

Van 't Santstraat 145

BIJBLIJVEN MET HET LAATSTE WIJKNIEUWS?
Meld je dan aan op de wijkwebsite voor de e-mail nieuwsbrief. Deze
wordt regelmatig verstuurd en bevat de laatste nieuwtjes uit de
buurt, de meest recente advertenties op het prikbord en wat er de

komende tijd in de buurt te doen is. Je meldt je aan door links
boven op www.dewijkwebsite.nl je email adres in te typen en op
‘OK’ te klikken.

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
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Diakloof: geloofwaardigheid lokale democratie ter discussie?
Het is medio maart 2010, het circus rondom
de gemeenteraadsverkiezingen is inmiddels
verleden tijd en de blik kan weer gericht worden op het heden. De komende vier jaar zal uitwijzen in welke mate de nieuw te vormen coalitie haar verkiezingsbeloften tot uiting weet
te brengen. Een belofte die zelden ontbreekt
in verkiezingstijd, is de alom vertrouwde
oneliner “het dichten van de kloof tussen burger en politiek”.
Door Ivo Roodbergen
Een uitspraak die, naar wij constateren, de laatste tijd in Nijmegen-Oost aan waarde en kracht
heeft ingeboet, waardoor het vertrouwen in de
lokale democratie een flinke knauw heeft gekregen. Terecht of onterecht, feit blijft dat zich
in Nijmegen-Oost ruis bevindt op de lijn tussen
burger en politiek. Die constatering is zonder
meer teleurstellend, voor beide partijen, en
daarnaast een dreiging voor de geloofwaardigheid van democratie als politieke bestuursvorm
in Nijmegen-Oost. Een ontstane situatie waar
u als lezer, en daarmee inwoner van NijmegenOost (in)direct mee geconfronteerd wordt.
Een situatie als in de Frans Halsstraat, te lezen
in het februarinummer (p.25), kan óók u voor
voldongen feiten stellen.

2006: Samen sterk
In 2006 betrof het aantal stemgerechtigden dat
zich betrokken voelde bij de lokale politiek en
dit middels een stem liet blijken 58%,met
daaruit voortkomend als grootste partijen,
achtereenvolgens de PvdA, SP en GroenLinks.
Deze partijen zouden zich later vinden in het
coalitieakkoord 2006-2010 Samen sterk. Dit
linkse college streefde naar een ongedeelde
stad, waar het geheel (de stad), meer is dan de
som der delen (de wijken). Een doelstelling die
past bij een globaliserende wereld, waarin lokale, nationale en internationale aspecten integreren. Door het bouwen van bruggen samen
met en tussen burgers, instellingen en organisaties, streefden de partijen naar eigen zeggen
naar één Nijmegen.
Het zijn zonder meer warme woorden en bemoedigend streven. Het gevaar van het, enigszins gechargeerd, ‘over een kam scheren’ van
lokaal Nijmegen schuilt hem in het verliezen van
de binding met de diversiteit aan historie en belangen op lokaal niveau. Moeten wij als burgers
wennen aan de veranderende wereld, of moet
de lokale politiek een effectievere methode ontwikkelen om ons als burgers onderdeel van die
‘nieuwe wereld’ te laten voelen?

2010: Nijmegen-Oost spreekt?
Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen op
3 maart 2010 bracht 54.6% van de Nijmeegse
bevolking haar stem uit, verdeeld over 97
stembureaus. Een daling van ruim 3% in verge-

lijking met vier jaar geleden. Het is welhaast arrogant om te stellen dat de ontstane onrust in
Nijmegen-Oost hier een direct gevolg van is,
maar het is wel een voorzichtig eerste teken aan
de wand dat het bouwen van bruggen samen
met de burgers aan interesse (of geloofwaardigheid?) verliest. De grootste partijen zijn deze
keer achtereenvolgens GroenLinks, de PvdA en
D66. Hen wacht de de taak om een juiste balans
te vinden tussen groei en ontwikkeling als stad,
zonder dat daarmee de belangen en waarden
van de wijken onder spanning komen te staan.

politiek”. De kwaliteit en geloofwaardigheid van
de dialoog tussen de gemeente en haar burgers
staat ter discussie en het is zaak dat de ruis op
deze lijn weggenomen wordt door een transparante schakel tussen beide partijen.
De roep om een dialoog vereist uiteraard
daadkracht en competentie. De politieke
situatie is nu eenmaal zo dat wij als burgers middels stemrecht een vertegenwoordiging kiezen.
Dit houdt echter niet in dat de lokale politiek
gedurende vier jaar een vrijbrief heeft te handelen vanuit eigen overtuiging, zonder daarbij
te luisteren naar evaluaties uit de wijk. Wanneer
zich nieuwe krachten bundelen op basis van
competentie en gedeelde overtuiging, zoals in
Nijmegen-Oost het geval is middels bijvoorbeeld
Wijkcomité Oost, is het in haar eigen belang om
daar als gemeente zorgvuldig mee om te gaan.
Niet in de laatste plaats omdat de bevolking uiteindelijk bepaalt wie hen vertegenwoordigt.

Belang van transparantie
Wij als burgers hebben stemrecht om daarop
invloed uit te oefenen, het kiezen voor partijen
en een vertegenwoordiging die onze belangen
behartigen. Het is naïef als burger om te
denken dat iedereen hierin een bevredigende
uitkomst zal bemerken. Echter, het is minachtend als lokale politiek om te denken dat wij als
burgers, in dit geval van Nijmegen-Oost, ons Kwaliteit of kwantiteit?
zonder slag of stoot committeren aan gevormd Beschouwend gezien is het absoluut geen tijd
beleid. Er zal een zekere vorm van transparantie voor paniek of doemscenario’s wat betreft de
aanwezig moeten zijn. Transparantie, vrij ver- lokale democratie in Nijmegen-Oost. We zijn
taald de mate waarin de lokale politiek zicht- echter wel op een punt belandt dat we ons als
baar, open en toegankelijk is voor haar bevol- inwoners samen met de politiek verantwoorking, bepaaltvoor een belangrijk deel de draag- delijke moeten afvragen welke richting we op
kracht voor de gekozen richting van de lokale willen wat betreft de dialoog tussen politiek en
politiek. Draagkracht onder de bevolking wel- burger. Is dat een duurzame verstandhouding
teverstaan. De bevolking, die uiteindelijk be- van hoor en wederhoor, of de ad hoc variant,
een situatie waarin wij als burgers eens in de
paalt wie hen vertegenwoordigt.
Met andere woorden, als wij als burgers onder- vier jaar ons oordeel vellen over de gekozen verdeel dienen te worden van de globaliserende tegenwoordiging?
wereld, wat integratie tussen lokaal, nationaal
en internationaal niveau impliceert, zal de po- Wat is uw mening? Heeft u bijvoorbeeld
litiek ons een handvat moeten aanreiken waar- goede of slechte ervaringen met de gemeente?
mee wij op transparante wijze kunnen wennen Laat van u horen!
aan de ‘nieuwe wereld’. De
vraag die Nijmegen-Oost zichverkiezingszelf kan stellen op basis van reuitslag
cente ontwikkelingen en geluiNijmegenden uit de wijken, is of die
Oost
schakel daadwerkelijk (voldoende) aanwezig is? Tegelijkertijd
zal de lokale politiek zich toegankelijk moeten opstellen om
de dialoog hierover aan te gaan,
voor ons als Nijmegen-Oost mogelijk middels de daarvoor aangestelde politiek verantwoordelijken, de wijkwethouder, de
wijkmanager en de wijkbeheerder.
Diakloof
Niet verrassend, maar daaruit logisch voortvloeiend, zullen de
politiek verantwoordelijken in
Nijmegen-Oost de komende tijd
dan ook daadwerkelijk aan de
slag moeten met het “dichten
van de kloof tussen burger en
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Activiteiten in Oost

Onderstaand vind je informatie over alle
activiteiten in Nijmegen-Oost die wij hebben
ontvangen. Voor een actueel overzicht kun je
ook kijken in de wijkagenda op onze website: www.dewijkwebsite.nl. Hier kun je ook
je eigen evenement publiceren, zodat er
steeds een compleet en actueel overzicht is
over wat er in je wijk te beleven is!
--------------------------------------------------------------------Gezocht: vrijwilligers die willen meehelpen
met de voorbereidingen voor het buurtfeest
van de Spoorbuurt op 13 juni. Vooral JONGEREN zijn zeer welkom daar het feest mede
voor hen is. Info en aanmelden: Lotte op
l.schoenmakers@tandemwelzijn.nl.
Eerstvolgende vergadering 23 maart 19:30 in
het T-Huis. Kom gewoon eens langs!
--------------------------------------------------------------------Zaterdag 27 maart 20.00 uur Dansen voor
senioren in wijkcentrum Ark van Oost,
Cipresstraat 154 Nijmegen. Met live muziek
van "de Amigo's". Entree € 1,00, 024-3232227
--------------------------------------------------------------------Dansen in wijkcentrum "Daalsehof"
Zo 28 maart 2010 is er tussen 14.00-17.00
uur dansen in wijkcentrum "Daalsehof" in Nijmegen-Oost met "live-muziek" . Entree € 1,-.
--------------------------------------------------------------------Kinderdisco wijkcentrum "Daalsehof"
vrijdag 26 maart 2010 van19.00-21.00 uur. De
muziek zal worden verzorgd door de "Tropical
drive-in-show". Deze avond is bedoeld voor
kinderen tussen 6 en 12 jaar. De entree bedraagt 1 euro. Een consumptie gratis.
--------------------------------------------------------------------Zaterdag 17 april , tussen 18.00-21.00 uur:
rommelmarkt in wijkcentrum "Daalsehof" in
Nijmegen Oost. Tafels € 5,00. Reserveren bij
3229793/0610748973. Entree 1 euro.
--------------------------------------------------------------------Ook in maart weer nieuwe cursusblok van zes
lessen ‘Intuïtief Tekenen, schilderen en boetseren’ op vrijdagochtenden voor beginners en
gevorderden. Deskundige begeleiding, ontspannen werksfeer, aandacht voor persoonlijk
ontwikkeling. Locatie: Krayenhoffkazerne op
Limosterrein. Aanmelden bij Marijke Kremers
024-3550074. Zie ook www.beeldendzijn.nl.
--------------------------------------------------------------------Aangeboden: Kundalini Yoga les! Je bent van
harte welkom. Elke donderdagavond van
18.30-19.45 in Atmosfeer. www.kundaliniyoganijmegen.nl Tel. 06-30446213
--------------------------------------------------------------------Cursus Anders Denken: Verantwoordelijkheid
nemen voor je eigen leven? Anders reageren
op problemen? Respectvol met jezelf en anderen omgaan? In Nijmegen start een oefengroep Anders denken...Anders Leven, gebaseerd op de filosofie van Louise L. Hay. Er zijn
12 cursusavonden op de woensdag van 19.3022.00. Startdatum: 17 en 31 maart 2010. Kosten: 7,50 per avond (incl. koffie/thee, lesmateriaal). Dorien Hendriks, tel. 06-14167898,
Email: andersdenken2@gmail.com.

Badmintonclub DETO sport in Ark van Oost
op vrijdagen van 6 uur tot half 8 in de grote
zaal. Er is plaats voor nieuwe spelers. Jeugdleden van 7 tot 18 jaar zijn elke vrijdag welkom
om het eens te proberen met een gediplomeerde trainer die je vanaf het eerste begin
zal helpen. Wil je méér weten, dan kun je bellen naar Michel: 3238734 of e-mailen naar
m.wietmarschen@chello.nl.
--------------------------------------------------------------------5 Try-Out Astangha-Yogalessen voor beginners: slechts € 25,-. Start maandag 5 april
20.30-21.45 Kijk op www.zeyna.nl bij yogalesrooster. Ook voor Power-Hatha en Yinyoga en
maandelijkse yogaworkshops in Yogastudio
So Ham Wintersoord 12-2 in centrum Nijmegen . Meer info bel Mieke 024 3786900 of
0654330048 of mail soham@telfort.nl
--------------------------------------------------------------------Wij zoeken enthousiaste volleyballers voor
onze recreatieve club, die bestaat uit gevorderde spelers van 35-55 jaar. We spelen op
donderdagavond van 20.00 tot 21.30 uur in
het zaaltje aan de Dominicanenstraat. Kom
gewoon een keer meedoen! Tel.: 024-3224881
--------------------------------------------------------------------In de ‘Kapel van de Vrouwenschool’ in de Dominicanenstraat kunt U elke week Yoga volgen! Sivananda Yoga is een rustige vorm van
yoga waarbij inspanning en ontspanning zich
afwisselen. Dinsdag 19.45-21.00 en Woensdag 9.15-10.30 10 lessen: € 75. Proefles: 5
euro. Meer info? 06-26804358 of www.sivanandayoganijmegen.nl 06-26804358
--------------------------------------------------------------------De Telefooncirkel van het Rode Kruis Afdeling
Nijmegen zoekt vrijwilligers om het team te
versterken. Wil jij elke 2 weken op de maandag, woensdag- of donderdagochtend zorgdragen voor het telefonisch contact met medemensen die vanwege leeftijd, handicap of
ziekte in een sociaal isolement dreigen te komen? Bel Karin Moolenaar: 024-6413808 of
meld je aan via www.rodekruisnijmegen.nl!
--------------------------------------------------------------------“Berenkracht & Fluisterkind” is het thema
van een avond op woensdag 24 maart in wijkcentrum de ARK van Oost, Cipresstraat 154,
19.30-21.30. Op deze avond kun je kennis
maken met de methode fluisterkind® en met
de Berenholremedies: 2 krachtige ingangen
om de diepe wijsheid van jonge kinderen te
erkennen en om o.a. problemen, storend gedrag en zelfs lichamelijke klachten bij kinderen in een nieuw licht te zien. Voor eerste
info over methode fluisterkind® ontwikkeld
door Janita Venema kun je kijken op
www.fluisterkind.nl. Deze avond wordt verzorgt door Dorothée Helmert van Kinderpraktijk Het Berenhol. Entree 10 euro, incl. 1 flesje
Berenholremedie. Aanmelding: 024-3607967.
--------------------------------------------------------------------Stichting De Opstap organiseert in de lente
de volgende workshops en cursussen:
- Workshop Mozaïek Gevorderden (2 aanéén-

sluitende workshops): zaterdag 20 en 27
maart, 11.00 – 15.00 uur, € 30 incl. materiaalkosten en koffie/thee.
- Instroom mogelijk bij Dans je vrij: dinsdag
van 19.30 – 21.00 uur. Kosten: € 4,- per les.
- Kleine klussen in huis, vrijdag 2/9 en 16
april 9.30 - 12.30 uur, € 7.50 per keer.
- Boetseren. Dinsdag 6, 13 en 20 april, € 7.50.
Locatie: Hobbywerkplaats Nijmegen-Oost,
Prof. Cornelissenstraat 2.
- Powerpoint 2003 basiscursus (4 lessen).
Dinsdag 6 april 9.30 tot 11.30 uur. € 32.50
excl. cursusmap/diskette.
- Workshop Spelen met je stem. Donderdag
8 april van 19.30 tot 22.00 uur, Kosten € 7.50
- Workshop Mandala Tekenen, Woensdag 14
april van 9.30 -12.30 uur. Kosten: € 7.50 excl.
Materiaalkosten € 3.
De cursussen en workshops vinden plaats,
tenzij anders vermeld, in “De Ark van Oost”
Cipresstraat 154 Nijmegen. Info en opgave:
Stichting De Opstap, www.deopstapark.nl,
024-3238111, infodeopstapark@planet.nll.
--------------------------------------------------------------------Kennismakingsworkshop TALENTENSPEL: een
speelse maar tevens krachtige methode om
veranderingen in je leven aan te brengen.
Woensdag 31 maart,20.00 – 22.00 uur. Welkom 19.45 uur Kosten: 10 Euro. Groesbeekseweg 209.Aanmelden en informatie: 024
3243647 of www.lucyvannorel.nl.
--------------------------------------------------------------------LOB’94, Dynamic tennisvereniging voor 50plussers, heeft nog plaats voor nieuwe leden.
Dynamic tennis is een racketsport die men
het hele jaar door kan spelen. Er wordt getennist op een klein formaat tennisveld met een
licht racket en zachte foam ballen. Dat maakt
de sport uitermate geschikt voor senioren en
tegelijk goed om conditie en coördinatie te
verbeteren. Wij spelen op woensdag in de Ark
van Oost van 16.15 tot 17.30.
Meer informatie: 024-3558576 of mail naar
dtvlob@yahoo.com.
--------------------------------------------------------------------Song Khran is het traditionele Thaise Nieuwjaar dat start op 13 april. Dit is de Maha
Songkhran-dag of de dag tot het einde van
het oude jaar. 14 april is het Wan Thaloeng
Sok als het nieuwe jaar begint. Mensen uit
het platteland die werkzaam zijn in de stad
gaan naar huis om daar het festival te vieren.
Bangkok verandert tijdelijk in een verlaten
stad. Song Khran is Thais voor "verplaatsen"
of "verandering", aangezien het de dag is
waarop de zon verandert in haar positie in de
dierenriem. Het is ook bekend als het "Water
Festival": Thaise mensen geloven dat het water het slechte zal wegwassen. Bij restaurant
Baan Isaan aan de Van ‘t Santstraat 159 (tel.
024-3772444) zal op zaterdag 17 april dit
Thaise Nieuwjaar sfeerrijk worden gevierd
met danseres Meau. Iedere gast zal op authentieke wijze worden ontvangen met een
gelukwens en een verrassing. Reserveer tijdig!

Geen Wijkkrant ontvangen?
Meld dit dan via www.dewijkwebsite.nl.
Klik onderaan de pagina op
‘geen wijkkrant ontvangen’.
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Oost ontmoet Midden-Oosten
Volksdansgroep de Pierewaaiers is terug van
een optreden in Oman. Zij mochten met een
delegatie van zes personen Nederland vertegenwoordigen bij een galadiner met
VIP’s, ministers en afgevaardigden van diverse koningshuizen. We praten na met Bernard van Houtum, Nijmegen-Oostbewoner

en al meer dan 25 jaar lid van de Pierewaaiers.
Door Simone Kiekebosch
Hoe was het in Oman? “Heel apart. Het was 30
graden en het was een openluchtoptreden.
Het hele decor moest nog worden opge-
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bouwd en geschilderd toen wij ’s morgens
op de locatie kwamen om alvast wat te oefenen. We hebben dus de hele opbouw
meegemaakt, wat wel heel leuk was. Ja, wij
gingen tussendoor nog wel lekker zwemmen
in de Golf van Oman! De avond was heel officieel - misschien zou de sultan van Oman
nog langskomen - dus alles was heel strak geregeld. We hebben hard geoefend van tevoren en het ging gelukkig helemaal goed. De
sultan hebben we niet gezien helaas.”
Hebben jullie je programma nog aan moeten passen vanwege de bijzondere locatie? “Normaal treden we met minimaal vier paren op, nu met
twee, dus we moesten de choreografie aanpassen. En we hebben een enkel detail veranderd. In de dansen zit bijvoorbeeld een begroeting. In Oman begroeten ze elkaar met
de hand op het hart en dat hebben we dan
ook ingevoegd in de dans. De Cancan(varieté)danseressen uit Frankrijk werd wel van tevoren gevraagd om de rokjes iets langer te
maken en om de benen niet te hoog op te
gooien!”
Betekent dit een doorbraak voor de Pierewaaiers
in het buitenland? “Dat zou leuk zijn. Wie
weet, we hebben wel adresgegevens uitgewisseld met diverse mensen.”
www.depierewaaiers.nl

Foto: De Pierewaaiers

Spoorbuurt
De komende Wijkkranten besteden we
aandacht aan de naamgevers van straten in
onze buurten.
Door Marleen de Jong

Sweelinckstraat
Deze straat is genoemd naar Jan Pieterszoon Sweelinck. Geboren in Deventer, op
een hopelijk mooie meidag in 1562. Zijn
ouders waren Pieter Sywetszoon en Elsgen
Swelig. Omdat de familie Zwelick - en er zijn
nog meer spellingswijzen - in Deventer een
hoog aanzien genoot, kregen hun 3 kinderen de achternaam van hun moeder.
Al op zijn vijftiende
werkte hij als organist bij
De Grote Kerk in Deventer,
een positie die zijn vader
ook had vervuld. Een fraai
staaltje van paternalisme!
Hij trouwde met Claesgen
Puynar en ze kregen zes
kinderen, twee stierven al

voor hun derde levensjaar. In die tijd was
het in Nederland meer regel dan uitzondering dat kinderen jong stierven.
Het is niet precies meer te achterhalen waar
Sweelinck heeft gestudeerd, maar de door
hem geschreven meerstemmige teksten en
gezangen kunnen er op duiden dat hij enkele jaren in Venetië heeft gestudeerd. Een
leeropleiding met alleen zelfstudie is, zo
stellen de deskundigen, uitgesloten.
Hij heeft meer dan zeventig composities
voor klavier op zijn naam staan. Onder andere koraalvariaties uit de Geneefse Psalmen, luthers-protestantse kerkliederen en
Gregoriaanse gezangen. En dat voor een
man die rooms-katholiek was! Of hij ooit luthers is geworden is onbekend.
Hij heeft als enige Nederlandse componist
op ons papiergeld
gestaan: op biljetten
van 25 gulden die in
1972 opgeleverd
werden. Ook heeft
zijn beeltenis een
postzegel bedekt.
Een van de Zomerzegels van 1935 om

precies te zijn, voor de filatelisten onder
ons.
Er is in 1998 een prijs voor vernieuwende
organisten in het leven geroepen: de Sweelinckprijs. Die is dit jaar gewonnen door Jacob Lekkerkerker.
Zo, weer wat geleerd...
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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
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- mediation
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Hartman van Dinteren v.o.f.
schilders
Inmiddels een begrip in Nijmegen-Oost
Gespecialiseerd in:
• Binnen- en buitenschilderwerk • Glas
• Behang- en wandafwerking
• Decoratieve schildertechnieken
• Herstel van oude plafonds
• Kleuradvies
Tijdens de wintermaanden een aantrekkelijke
korting op al uw binnenschilderwerk.
Bel voor een vrijblijvende offerte.
Overdag: tel. 06-53607920 / ’s Avonds: tel./fax 024-3240511

berg en dalseweg 124 nijmegen

GEBOREN en
GETOGEN in
NIJMEGEN-OOST!
Jos Verstegen

Tel. 024 - 323 88 44

6521 J
Tel. 02
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Decadentie voor iedere student
Luxueus wonen is niet langer uitsluitend
voorbehouden aan corpsballen in statige
panden. In het nieuwe wooncomplex De
Gouverneur kan elke student genieten van
comfort. Het nieuwe Gouverneurcomplex
van de Stichting Studentenhuisvesting Nijmegen (SSHN) aan de Professor Bellefroidstraat in Nijmegen is voorzien van alle gemakken voor de hardwerkende student. Op
24 februari is het studentencomplex De Gouverneur officieel geopend in aanwezigheid
van wethouder Depla, de toekomstige burgemeester van Heerlen.
door Marjon Spoorenberg

Gloednieuw
In het studentencomplex -in
de vorm van een driehoekzijn 195 wooneenheden verdeeld over 12 verdiepingen,
gebouwd rond een atrium.
Dwars door deze open ruimte lopen verbindingsbruggen van de ene binnengalerei naar de andere. De intercom voorkomt een afmattende zoektocht naar de
voordeur wanneer bezoek
zich meldt en de aanwezige
liften maken de tocht naar
hoger gelegen verdiepingen
zeer comfortabel. De appartementen hebben gemiddeld een vloeroppervlak
van 48 m². Het merendeel
wordt bewoond door 2 studenten. De huurprijs met
huursubsidie is rond 350 euro. Het complex
biedt huisvesting aan maximaal 288 studenten.

Historie
De naam voor het nieuwe wooncomplex, De
Gouverneur, is een verwijzing naar het
woonwijkje dat kort na de Tweede Wereldoorlog op deze locatie werd gebouwd. De
Gouverneursbuurt lag ingeklemd tussen de
Groenewoudseweg, de Driehuizerweg (nu
Heyendaalseweg) en de spoorljn van Nijmegen naar Venlo. Doordat in de Tweede Wereldoorlog veel woningen werden vernield,
was er een enorme woningnood. Om hier iets
aan te doen werden op verschillende plaatsen
in Nijmegen noodwoningen
gebouwd. Zo ook in
deze wijk. In totaal
stonden hier zo’n
250 gezinswoningen. De straten
werden vernoemd
naar vroegere gouverneurs-generaal
in Nederlands-Indië, waardoor het
wijkje al snel bekend werd als Gouverneursbuurt. De
straten hadden namen als Jan Pieterszoon Coenstraat of
Pieter Bothstraat.
Rond 1967 werden
de woningen in
deze wijk afgebroken. Met het nieuwe appartementengebouw krijgt dit
wijkje zijn woonfunctie dus gedeeltelijk weer terug.

Een bewoner van het eerste uur
Erik Arends is een van de eerste bewoners
van “De Gouverneur”. Vermeldenswaardig is
dat Erik al bijna zijn
hele leven in Nijmegen-Oost woont, als
kind in Groenewoud
en als puber in Galgenveld. Nu woont
hij zo’n beetje op de
grens van Groenewoud en Galgenveld.
Tijdens mijn bezoek
aan hem laat hij mij
trots zijn nieuwe appartement zien. Een
mooie kamer met
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open keuken, een aparte slaapkamer en de
beschikking over een eigen douche en
toilet. Vijf jaar heeft Erik ingeschreven gestaan bij de Stichting Studenthuisvesting Nijmegen voordat hij in aanmerking kwam voor
dit appartement. Voorheen woonde Erik in
het nabijgelegen Albertinum (een voormalig
klooster van de Dominicanen). Op mijn
vraag wat nu het verschil is met zijn vorige
woning zegt Erik: “In het Albertinum was het
wel gezelliger, je woonde met een aantal studenten op een gang en had daar wat meer
contact. Een nadeel was wel dat je niet de
beschikking had over een eigen douche en

toilet. Hier heb je je eigen bedoeninkje en
daardoor wat minder contact met andere studenten.”
Erik studeert sterrenkunde en hoopt over een
jaar afgestudeerd te zijn. Dan mag hij hier
niet meer blijven wonen en het is niet
zeker of hij dan in Nijmegen blijft. “Dat hoeft
ook niet per se, het hangt helemaal af waar
ik een baan vind. Als ik in Nijmegen blijf wonen hoeft dat ook niet in Nijmegen-Oost te
zijn. Nijmegen-Oost is een leuke wijk maar
er zijn ook andere leuke wijken.” Erik gaat
meestal uit in het centrum, cafés in Nijmegen-Oost bezoekt hij nauwelijks, behalve café
Piecken. “Daar ga ik zo dadelijk ook nog even
naar toe, want het is dinsdagavond en dan
is het daar altijd heel gezellig.”
Trots laat Erik mij nog even de gezamenlijke
ontmoetingsruimte zien met bijbehorend balkon van waaruit je een prachtig uitzicht hebt
over Nijmegen. In de ontmoetingsruimte
staat al een televisie en straks als het mooi
weer wordt zullen er vast veel bewoners gebruik van de ontmoetingsruimte en het
aangrenzende balkon gaan maken. En dan komen de contacten vanzelf!
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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:
Daewoo Kalos 1.3
Fiat Panda 1.2 Emotion
Fiat Punto 60 SX
Ford Ka 1.3
Ford Focus 1.6 16V Futura
Mitsubishi Colt 1.3 Mivec
Opel Agila 1.2
Peugeot 307 1.6 16V 5-deurs
VW Fox 1.2
Binnenkort binnen:
Peugeot 306
Seat Arosa 1.4
Volvo 440 GLE

05-‘03
07-‘04
02-‘97
01-‘02
08-‘04
06-‘05
05-‘03
04-‘04
08-‘07

€ 4.750.€ 5.250.€ 1.800.€ 4.750.€ 8.600.€ 7.850.€ 4.950,€ 7.900,€ 7.300.-

02-‘94
06-‘02
06-‘94

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

Onze prijzen:
• Grote onderhoudsbeurt incl. gratis APK
vanaf € 179,• Kleine onderhoudsbeurten
vanaf € 45,• APK benzine-auto’s/LPG
(inclusief afmelden en leges RDW)

€ 40,-

• APK voor dieselauto’s
(inclusief afmelden,
roetmeting en leges RDW)

€ 89,-

• Zeer scherpe prijzen van
accu’s, banden, uitlaten.
• Airco-controle en/of -reparatie.
(Prijs op aanvraag)

• Autoruiten vervangen of repareren.
(Prijs op aanvraag)

Alle prijzen zijn inclusief BTW en 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

