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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.
------------------------------------------------Op 3/4 mei verloren: Axisslotsleutel+sleutelhanger "I was put
on this earth to..." 024-3602747.
------------------------------------------------Gezocht: diverse ansichtkaarten
10x15 cm, on- of beschreven. Tevens ben ik op zoek naar gebruikte tabbladen, waar 6 foto’s
in kunnen. M.vr.gr., Edwin.
e.breebaart@gmail.com.
------------------------------------------------Gezocht: Taalcoaches! Vluchtelingen & Nieuwkomers Zuid-Gelderland (V&NZG) is op zoek naar
taalcoaches, die inburgeraars ondersteunen bij het leren van het
Nederlands. Inl.: Ans Aerts van
V&NZG, tel. 024-3221177,
ans.aerts@vnzg1.nl/www.vnzg.nl
------------------------------------------------Gezocht: vanwege gezinsuitbreiding koopwoning gezocht in Altrade, graag een tussenwoning
van circa 110 m2. 024-3528862.
------------------------------------------------Aangeboden: groot hoekhuis in
Gennep gerenoveerd met garage
en voor- en achtertuin, 500 euro.
Gezocht: gelijkvloerse flat of appartement in Nijmegen:
gondapierre@home.nl.
------------------------------------------------Gezocht: Wie heeft er voor een
dweilorkest ruimte beschikbaar
om te oefenen? Zij oefenen eenmaal per week op de dinsdagavond van 20.00 t/m 23.00 uur.
r.myronidis@gmail.com.
------------------------------------------------Omdat ik in Nijmegen-Oost een
tweedehands kinderkledingwinkeltje wil beginnen ben ik op
zoek naar een winkelruimte.
Weet iemand iets dat momenteel
leeg staat of leeg komt te staan?
Het mag ook tijdelijk zijn, bijvoorbeeld een slooppand. Ik
hoor het heel graag! anne.vandebovenkamp@gmail.com
------------------------------------------------Gezocht: militaire spullen die
dateren uit de oorlog? zoals helmen, jasjes, bajo's, medailles
etc.etc. Ik neem het gaarne van u
over tegen een goede prijs! geheel t.b.v. mijn verzameling
Duits-Amerikaans-Engels-Canadees alles welkom! 06-53719728.

Aangeboden: leuk kinderfietsje
(meisje) 12 inch met zijwieltjes.
Hand- en terugtrapremmen en
led-lampjes voor en achter.
Goede bandjes. Kleur roze. i.g.st.
06-53913416.
------------------------------------------------School's Cool Nijmegen zoekt
vrijwilligers die een brugklasser
willen ondersteunen. Bent u geduldig en enthousiast en kunt u
zich inleven in een 12-13-jarige?
Wij vragen hbo-wo of vergelijkbaar niveau en bieden zinvol vrijwilligerswerk, onkostenvergoeding en coaching. 024-3503466
of info@schoolscoolnijmegen.nl,
------------------------------------------------Gezocht: Ik studieloopbaanbegeleider, zoek een kamer voor een
van mijn studenten in NijmegenOost. Het liefst in een rustig
huis, b.v. bij een bejaarde dame.
Mijn vrouwelijke student wil
graag hand- en spandiensten verrichten zoals boodschappen
doen. 024-3233681
------------------------------------------------Gezocht: Vluchtelingenmaatjes!
Project De Link van Stichting
Vluchtelingen en Nieuwkomers
Zuid-Gelderland (V&NZG) zoekt
Nederlandse maatjes in Nijmegen. Lijkt het u leuk om samen
met een vluchteling of migrant
allerlei activiteiten te ondernemen, zoals naar de film gaan,
wandelen, samen eten, of koffie
drinken en kletsen? Inl.: De Link,
024-3221177. www.vnzg.nl,
ans.aerts@vnzg1.n.
------------------------------------------------Aangeboden in Nijmegen-Oost:
lichte kamer op begane grond
met gebruik van zeer grote gemeubileerde huiskamer, serre,
keuken, badkamer met bad en
aparte douche, fietsenhok, en
berging. € 450 excl. , borg 2 mnd
kale huur. Opzegtermijn huurder:
1 mnd, verhuurder 3 mnd. Nette
bewoners! Tel.: 06-10255609.
------------------------------------------------Aangeboden: tijdelijke woonruimte. V.a. mei te huur in Nijm.Oost: slaapkamer op de tweede
verdieping met gebruik van zeer
grote gemeubileerde huiskamer,
serre, keuken, tuin, fietsenhok
en schuur op b.g., badkamer met
bad en aparte douche, € 300
excl. , borg 2 mnd huur. Opzegterm. huurder: 1 mnd, verhuurder 3 mnd (vgl Leegstandswet)
Tel.: 06-10255609.
------------------------------------------------Te huur aangeboden per 1 juni
Motorstalling Nijmegen-Oost.
€ 25 p. mnd. 06 19341167.

Te koop: benedenwoning,
Daalseweg 101. indeling: 3
slaapkamers (13,13,10 m2),
woonkamer (3om2) met
tuindeuren naar de achtertuin (18m2), luxe keuken (2005),
badkamer met aparte douche en
ligbad (2009), toilet (2009), kelder (8m2). vraagprijs 275.000
euro, 06-17960796 of www.daalseweg101.jouwweb.nl.
------------------------------------------------Gezocht: Singles / Lp’s uit de jaren 50/60. Hallo, Heb jij ze nog
ergens liggen en wil je ze kwijt?
Wil je me dan bellen? Fred Tel.:
06-51492342
------------------------------------------------Te koop: MQP Motorjack met bescherming S € 50,-- Zwart/grijs
motorjack XL € 50,-- Rood/ zwart
Scooterjack leer, €35,-- Bromfietshelm B-Square 3x gedragen
nieuwprijs € 150,-- nu
€ 50,--. Tel. 06 - 18 58 58 21.
------------------------------------------------Aangeboden: BOX (met schuiflade) in prima staat €50,- FIETSTOELTJE in prima staat €40,JONGENSFIETSJE (wielmaat 17")
€25,- KASTEELTJE €15,- SKELTER
€50,- TRACTOR met aanhanger €
40,- WIPKIP! Schommeldier €25,ZANDBAK (schelp, geel) € 25,LidwienH@upcmail.nl
------------------------------------------------Gezocht: Vakantiewoning voor
een week. Voor het gezin van
mijn zoon met vrouw/kinderen
(13, 8, 2), die in het buitenland
wonen, om een week bij mij in
de buurt te verblijven. Voor betrouwbaarheid, zo nodig, referenties. Martine Beerens, 064022 6623.
------------------------------------------------Aangeboden: Fiets/bagagewagentje te huur voor de zomervakantie inhoud 140 liter luchtbanden 15 euro per week borg 100
euro nu te boeken vooraf te bezichtigen, 024-3238994
------------------------------------------------Gescheiden, thuiswerkende grafisch ontwerper en vader van 2
jongens is op zoek naar een benedenwoning of appartement in
Oost. Wensen: 2 slaapkamers,
balkon/tuintje, schuur/kelder
voor fietsen etc. Min. 60m2.,
max. €700 ex. 06-29006357.
------------------------------------------------Gratis af te halen: LP's (vnl. licht
klassiek e.d.). Tel. 0243604810
------------------------------------------------Vijgenboom in pot,ongeveer
1.60mtr,staat te donker. Vraagt
veel licht en misschien volle
grond. Wie wil hem verder verzorgen? José, 3226756, (18.00u.)
------------------------------------------------Koopwoning gezocht in Altrade,
een tussenwoning van ± 110m2.
Richard@ineogroep.nl,3528862.
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Nijmegen-Oost barst van de kleivast te leggen zoals ze zichzelf graag
ne ondernemers. Een voorzichzouden zien. Men vertelt vooral
tige schatting leert ons dat er
ook hoe vrienden, collega’s en familie
minstens 100 kleine ondernede foto’s vinden. Trots zijn ze.
mers in de wijk wonen en werken. In elke wijkkrant stellen we
Wat is het grootste plezier dat je aan
5 vragen
een ondernemer in de wijk aan
je werk beleeft?
u voor. We stellen steeds dezelfde vijf vra- Ik werk met ménsen, ze vertellen verhalen,
gen. Deze maand spraken we met fotograaf ik let op hun mimiek, het verveelt nooit. En
Ron Moes.
ik krijg een hoop waardering. In 2005 bijvoorbeeld kreeg ik dankzij Jan Grotens uit
Op 1 mei vierde fotograaf Ron Moes het der- de Sparrenstraat (Oost, natuurlijk!) de ‘Wartigjarige bestaan van zijn zaak, tegelijk me Douche’ van Tros Radar.
met het Jubileum van Hare Majesteit! Over
háár werkweek kunnen we niets vertellen, Hoe ziet je werkdag er uit?
maar wel over het werk van Ron Moes.
De winkel is open van tien tot zes. Omdat
het een eenmanszaak is, heb ik naast het
Wat is je kwaliteit ?
fotograferen nog veel andere dingen te
“Mensen kunnen bij mij zichzelf zijn. Ik let doen: fotobewerking, printen en/of verop hun gelaatsuitdrukking en hun lichaams- zenden, telefoontjes en e-mails beantwoortaal en ik fotografeer de mensen soms al den. Daarnaast stel ik zelf alle ‘trouwalbums’
meteen bij binnenkomst, als ze dit nog niet samen. Twee jaar geleden won ik de natioverwachten. Tijdens de sessie verander ik nale ‘Bruidsfoto Award 2008 waarbij ook een
niets aan de opstelling van de studiolampen tweede foto van mij werd genomineerd. De
of achtergrond, maar verplaats ik mijzelf ten keuze werd gemaakt door een vakjury en diopzichte van de mensen die ik fotografeer. verse collega’s en nog eens door zo’n 2900
Zo zijn ze zich minder bewust van de came- bruidsparen die ‘online’ hun stem hebben uitra, waardoor het een relaxed gebeuren gebracht.
wordt. Zo kan ik mensen fotograferen zoals
ze zijn. Of het nu één iemand is of een groep Hoe ziet je werkdag er over vijf jaar uit?
van twintig, dat maakt niet uit. Daarbij ge- Ik hoop zo ongeveer hetzelfde als nu: menbruik ik heel intensief al mijn zintuigen om sen fotograferen. Van baby’s tot en met
de mensen goed tot hun recht te laten ko- hoogbejaarden! Dat ik er dan nog net zo temen. Door een goede wisselwerking tussen genaan kan als nu.
mij en de klanten krijg ik ze in beeld zoals
ze zichzelf graag zouden zien. Ik ontregel Ron Moes, Olympus Europe
de mensen op een positieve manier, zo voe- Topphotographer and Ambassador,
len ze zich snel vrij en pas dan gaan we echt Van Heutszstraat 29a, Nijmegen
aan het werk. Natuurlijk blijft het niet bij por- www.ronmoesfotograaf.nl,
tret- en huwelijksfoto’s. Ik houd me ook be- ron@ronmoesfotograaf.nl, 024-3231306
zig met bedrijfsreportages, website, journalistieke fotografie en - wat erg
in is - groepen meiden van 14
tot 20 die een verjaardagssessie met wel acht of meer
vriendinnen laten maken.
Wat zeggen opgetogen
klanten over jou?
Veel mensen noemen de fotosessie bij mij een feestelijke
belevenis. Ze vinden zichzelf
nooit zo snel goede “fotomodellen” maar na de fotosessie
van ongeveer een uur zijn ze
altijd enthousiast over het resultaat, ik heb ze dus weten

LEVE DE
KONINGIN!
Door Anne-Marie Kirch

COL

UMN

Vijf vragen aan de eenmanszaak
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Hoera, hoera, hoera! Het is gelukt!
Koninginnedag is terug zoals vanouds…
Het was natuurlijk wel even spannend na
de dramatische Koninginnedag van 2009
en iedereen zal opgelucht zijn dat dit jaar
Koninginnedag prima is verlopen. Tja, het
regende ’s ochtends pijpenstelen, maar
dat mocht de pret niet drukken! Zoals een
toeschouwer aan de kant heel mooi verwoordde: “De regen, dat waren de tranen
van vorig jaar, maar nu is gelukkig de zon
weer doorgebroken.”
Ik ben zelf niet echt iemand die warm
loopt voor de massale gekte op deze dag,
maar ik moet wel toegeven dat de woorden van de koningin mij ook wat deden.
Zichtbaar opgelucht en dankbaar
bedankte ze de mensen in Zeeland voor
een hartelijke ontvangst en een warme
dag. De beelden van de bolushappende
kinderen en de zang- en danskunsten uit
Zeeland waren ook weer als vanouds…
Toen bedacht ik me wat Nijmegen de
koninklijke leden te bieden zou hebben.
Ik zie mijn buren niet op klompen door de
straat lopen, maar ik weet wel dat we een
goed feestje kunnen bouwen, dus laat ze
maar komen! Maar zouden wij ook in
oude tradities vervallen? Een beeldje van
Mariken van Nimwegen voor de koningin
en een Romeins tafereel op het Keizer
Karelplein?
Waar ben ik als Nijmeegse nu echt trots
op? Dan is het voor mij persoonlijk toch
de Vierdaagse. Maar dat sfeertje is anders
dan op Koninginnedag. We kunnen het
zeker, de gebroederlijke en warme ontvangst van de lopers is misschien wel
uniek in de wereld. Wel wordt de intocht
steeds gekker, het lijkt soms wel carnaval!
Dat hebben we volgens mij toch echt niet
nodig om er een groot feest van te maken.
Tja, de loper die voor de 50ste keer loopt
of voor de tiende keer op klompen loopt
en weer geen blaren heeft, verdient zeker
een staande ovatie. Maar in mijn ogen
verdienen alle lopers een staande ovatie…
Kortom: de koninklijke familie is van harte
welkom: als we vier dagen kunnen feesten, kunnen we Nijmegen in vier uurtjes
ook wel op zijn kop zetten!
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Oude Haven 28
6511 XG Nijmegen

Mr. Franckenstraat 27
6522 AC Nijmegen
Tel. (024) 360 95 52
www.kolmeijernijmegen.nl
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Daalseweg 253 A
6521 GK NIJMEGEN

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

Naam …………………………………………………………………
Adres …………………………………………………………………
Postcode …………………… Tel. ……………………………………

Uw huid in goede handen

Uw huid altijd beschermd

Geen wachttijden
Afhalen wanneer
u wilt

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

Uw huid is uw grootste orgaan, altijd in beeld,
uw hele leven lang. Het staat voortdurend bloot
aan allerlei invloeden. Problemen die zich kunnen
voordoen: acne (littekens), grove poriën, huidveroudering, kleine verwijde bloedvaatjes in het
gelaat, te veel of te weinig pigment en ongewenste
haargroei. Bij Patricia Stienstra, praktijk voor huiden oedeemtherapie in Nijmegen-Oost, is uw
beschadigde of zieke huid in goede, professionele
handen. Ontdek bijvoorbeeld het revolutionaire
Micro Needling Therapy System, hét instrument
tegen verschillende huidproblemen. Kijk op de
site voor het complete pakket aan huidtherapieën.
Uw huid is het meer dan waard!
Archipelstraat 17 | 6524 LK Nijmegen | 024 - 344 81 07
info@patriciastienstra.nl | www.patriciastienstra.nl
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Once in a lifetime - de Kilimanjaro
Een droom in vervulling laten gaan en tegelijkertijd een steentje bijdragen aan een
goed doel? Dat kan! Ward Dekker, voorzitter
van het Catharinafonds organiseert samen
met zijn vriend Erik van Bergen in januari
2011 een beklimming van de Kilimanjaro,
de hoogste berg in Afrika. Het geld wat met
deze expeditie wordt opgehaald, komt ten
goede aan diverse onderwijsprojecten in
Zuid Kenia. Ik sprak met Ward over deze
avontuurlijke uitdaging.
Door Anne-Marie Kirch
De Stichting Catharinafonds is al ruim 6 jaar
actief in Namanga, in Zuid Kenia. Deze
stichting bevordert de ontwikkeling van
primair onderwijs in Zuid Kenia, zo steunt
de stichting 10 basisscholen door onder andere de bouw van de klaslokalen en
de financiering van de docenten.
Ward vertelt dat de stichting het belangrijk vindt dat de scholen ook zelf
een eigen bijdrage leveren om zo
het verantwoordelijkheidsgevoel te
stimuleren. De projecten liggen aan
de voet van de Kilimanjaro en na een
aantal bezoeken aan de projecten
ontstond het idee om deze berg te
gaan beklimmen met als doel om
geld in te zamelen om de bouw van
een nieuwe school te bekostigen.

Informatiebijeenkomst voor
deelnemers
Op 25 april was de eerste informatiebijeenkomst voor de deelnemers
die zich tot nu toe hadden aangemeld.
Ward rekent op 30 deelnemers en het lijkt
erop dat het gaat lukken. Na de informatiebijeenkomst zijn er 20 deelnemers die defi-

nitief hebben toegezegd. SNP is benaderd om
de reis te begeleiden. Zij nemen het vervoer
ter plekke en de organisatie en de uitvoering
van de beklimming op zich. SNP heeft al veel
ervaring met dergelijke expedities, bovendien
is het een bedrijf uit Nijmegen, dat sprak
Ward ook aan. Zij nemen nu een groot deel
van de voorbereidingen en verantwoordelijkheid op zich. Ward: “Er komt veel bij zo’n expeditie kijken. In totaal gaat er in januari
2011 een groep van 80 man naar boven, inclusief de dragers, gidsen en koks. De deelnemers dragen hun eigen dagrugzak maar de
tenten en anderen spullen dragen de dragers
naar boven. De deelnemers die zich tot nu
toe hebben aangemeld zijn zowel vrouwen
als mannen en ook de leeftijd varieert, de
helft is veertig plus.”

De beklimming
Ward: “De reis begint met een bezoek aan
de projecten en er wordt zelfs een feest gegeven door het Masaïvolk ter ere van de be-

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

klimming. De beklimming start op 1600 meter hoogte in het regenwoud. De omstandigheden kunnen zwaar zijn vanwege de hoge
vochtigheid. Boven de 3000 meter ga je de
eerste verschijnselen van het zuurstoftekort
merken. Het is moeilijk in te schatten of je
last krijgt van hoogteziekte, zelfs met een uitstekende conditie kan je hier mee te maken
krijgen. Dan moet je zo snel mogelijk weer
naar beneden. Volgens de planning lopen we
in vier dagen naar de top, die ligt op 5.965
meter boven de zeespiegel, waar het zelfs
-20 graden Celsius kan zijn. Na de afdaling,
waar we twee dagen voor rekenen, gaan we
nog op safari. We willen de mensen de gelegenheid bieden om ook nog te genieten
van de wilde dieren”.

Wanneer is de expeditie
geslaagd?
Ward: “Als we met 30 man weer
heelhuids beneden staan en een
mooi bedrag aan de projecten
kunnen schenken. De bedoeling is
dat iedere deelnemer 1500,- euro
gaat ophalen aan sponsorgelden,
de reis betaalt de deelnemer zelf.
Als er particulieren of bedrijven in
Nijmegen-Oost zijn die ons willen
steunen met een financiële bijdrage, dan zijn we daar natuurlijk
heel blij mee!”
(dekkerward@hotmail.com).
Ook is er nog plek voor nieuwe
deelnemers, die kunnen zich tot 21
mei opgeven. Geïnteresseerd?
Meld je aan; stuur een mailtje: climbingkilimanjaro@catharinafonds.nl, (zonder verplichting). Meer over het Catharinafonds:
www.catharinafonds.nl.
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Koop uw bril
bij u in de buurt.
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Kom kijken bij:

Dé opticien in Uw buurt.
In de week van
25 t/m 29 mei
zijn wij geopend van
14.00 tot 18.00 uur

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.

Gratis
aircocheck

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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Music Meeting, 26e editie
Voor ons ligt nog een dummy van het programmaboekje, maar morgen gaat hij toch
echt naar de drukker. Eén van de mijlpalen
nog te gaan voordat het zover is: de 26e editie van de Music Meeting. Op het planbord
staan de belangrijkste stappen beschreven
tot het Pinksterweekeinde, wanneer zachte,
zwoele, exotische en experimentele klanken
over Park Brakkenstein en omgeving zullen
uitwaaieren. Tijdens het interview dat we
hebben met programmeur Wim Westerveld,
in de voormalige school op de Prins Hendrikstraat, worden toch nog een paar
laatste aanvullingen voor het boekje genoteerd.
Door Anna Bakker en Simone Kiekebosch
De Music Meeting, voor wie het nog niet
kent, is een drie dagen durend muziekfestival
op jazz- en wereldmuziekgebied in Park Brakkenstein, met “interessante muziek voor de
nieuwsgierige muziekliefhebber”, zoals Wim
Westerveld het noemt. In 1985 in de Schouwburg en Vereeniging gestart en uitgegroeid
tot een traditie met landelijk aanzien. Sinds
2004 is het besloten karakter van de concertzaal verruild voor het meer open en naar buiten gerichte karakter in de openlucht, waardoor een groter publiek bereikt kan worden.
De getallen zijn ernaar. Sindsdien is nog elk
jaar een groei qua bezoekersaantal te zien.
Afgelopen jaar bezochten zo’n 15.000 mensen het festival. Uit een enquête blijkt dat
tweederde van de bezoekers direct uit Nijmegen komt, een vijfde van het publiek komt
van buiten de regio Nijmegen. Het festival
wordt hoog gewaardeerd door het publiek
met een ruime acht. Uit de enquête blijkt verder dat de gemiddelde leeftijd van de bezoeker steeds omlaag gaat.

De formule met twee podia, waarbij
afwisselend betaalde en gratis toegankelijke optredens zijn geprogrammeerd, trekt. De ingang van het
park is verplaatst, waardoor je tussen de kleurrijke stands binnenkomt
en meteen in de wereldse sferen vertoeft. Nieuw dit jaar is ook een Italiaans restaurant dat speciaal voor
de Music Meeting wordt opgebouwd. Uiteraard als aanvulling op
de bijzondere stands met heerlijke
exotische hapjes.
Voor de mensen die actief met muziek
bezig willen zijn, kan er worden deelgenomen aan allerlei workshops met artiesten.
Een buitenkansje voor het actief musicerende
deel van het publiek. Wanneer krijg je zo’n
unieke kans om eens met een topartiest te
werken? Voor de kinderen zijn er ook workshops met artiesten, onder de naam minimeeting. In de aanloop van de 26e MusicMeeting zijn voor en door jongeren vier gelegenheidbands geformeerd als educatief
project. Ze zijn overigens al druk aan het repeteren. Het resultaat kunnen we tijdens het
festival horen.

Wat komt er kijken bij het organiseren van zo’n
festival?
“Voorop gesteld, er wordt niet volgens een
bepaald thema geprogrammeerd, dat zou beperkingen opleggen terwijl juist het verleggen van muzikale grenzen voor de bezoeker
het doel is. De Music Meeting heeft wel contacten met andere festivals in Frankrijk en
Duitsland, zodat artiesten soms gezamenlijk
hiernaartoe gehaald kunnen worden.” Een andere factor bij de keuze van muziek is de inspiratie die Wim opdoet via netwerken van
wereldmuziek, jazztijdschriften en de Womexbeurs. En ja,
ook Youtube en
Myspace bieden
inspiratie.
In december staan
al de eerste bands
vast. Dit proces
loopt zo’n beetje
door tot maart,
maar
echte zekerVoor al uw wooncomfort
heid over sommiVerbouw Renovatie
ge optredens is
Schilderen is verleden tijd met dak- en gootlijstbekleding
pas
op het laatste
15 jaare
aranti
g
moment
te garanJanssen Bouw & Renovatie Malden
M 06-14302101 E info@janssenbouwmalden.nl I www.jbmalden.nl
deren. Zo is er bij-

JB RENOVATIE
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Foto: Gerard Verschooten

voorbeeld de Congolese zanger Samba
Mapangala. Tot het laatste moment zal het
spannend blijven of hij ook echt kan komen,
dit in verband met een paspoortkwestie.
Een andere belangrijke samenwerking voor
de Music Meeting is die met de Wereldomroep en NPS die de klanken de ether insturen.
Op RADIO 6 is alles terug te luisteren.
Inhoudelijk echter is de Music Meeting onafhankelijk, NPS en subsidiënten hebben geen
stem in het programma.
Staan er nog optredens op het programma waar
je met extra spanning naar uitkijkt?
“De Bulgaarse band Kottarashky bestaat
nog maar net, dus dat kan iets bijzonders opleveren. Verder is het project met Tony
Allen en Jimi Tenor, moderne afrobeat uit
Nigeria en Finland, vernieuwend te noemen.”
Wim noemt verder de Occidental Brothers
Dance Band International, in verband met het
herkenbare Afrikaanse geluid dat voornamelijk door blanke muzikanten ten gehore
wordt gebracht. En we horen namen voorbij
komen als Club van Rome en Mercan Dedé
(naar het schijnt een grote ster in Turkije op
World Dance-gebied).
Nog een aanrader: het programma in Doornroosje onder de naam Club ¡mm...! is flink uitgebreid. Twee nachten, zaterdag en zondag,
vorig jaar nog in één zaal, nu in beide zalen
van Doornroosje!
Voor de twitteraars onder de lezers van de
wijkkrant zijn de laatste ontwikkelingen
via http://twitter.com/MusicMeeting te volgen,
en natuurlijk zijn die ook te vinden via
www.musicmeeting.nl.
Music Meeting, Pinksterweekeinde:
zaterdag 22 mei vanaf 15.30 uur,
zondag 23 mei vanaf 13.30 uur
(vanaf 19.00 uur Afro-Latin Night),
maandag 24 mei vanaf 13.00 uur,
locatie: Park Brakkenstein en Doornroosje
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Bomen over bomen
Ze kwamen om te praten over het groen en de
bestrating in de wijk, maar ze werden aan het
tekenen gezet. De bewonersavond Altrade in
de Daalsehof op 21 april liep voor de bezoekers
anders dan gedacht.
Door Inger Stokkink
Eerst lijkt het nog op een ‘gewone’ bewonersavond. Wijkbeheerder Jeannette Stevens heet
iedereen welkom en legt uit dat de gemeente
de gang van zaken rond het beheerplan van de
wijken anders gaat aanpakken. In samenspraak
met de bewoners legt de gemeente vast in een
contract wat er per jaar in de wijk gaat gebeuren.
Om de mening van de bewoners te peilen op
deze avond, vraagt ze de aanwezigen om hun
wijk te tekenen. Ook vraagt ze om op plattegronden aan te geven welke drie punten de
moeite waard zijn: ‘Wat zou u de koningin willen laten zien als ze op bezoek kwam?’ Verder
mogen bewoners ook aangeven van welke drie
punten ze vinden dat de nieuwe wethouder Turgay Tankir er meteen mee aan de slag moet mocht hij op bezoek komen.
Gemompel stijgt op, en niet alleen van de republikeinen in het publiek. ‘Gaan we tekenen?’
vraagt een bewoner. ‘Ik dacht dat we zouden
praten over de fietsschouw van 31 maart, en
over het wijkbeheerplan.’ Die mogelijkheid
komt er ook, bezweert Jeannette Stevens,
maar dit is een nieuwe manier om dat aan te
pakken.

Stickers plakken
De bewoners zijn nog niet helemaal overtuigd
maar laten zich aan het tekenen zetten. Na de

pauze (drankjes voor rekening
van de gemeente) melden Jeannette Stevens en projectmedewerker
Thijs Delisse de tussenstand: de
tekeningen laten zien dat de Albert Heijn het kloppend hart van
de wijk is, en dat het parkeerprobleem de gemoederen nogal bezighoudt. De definitieve stand
zullen de bewoners na de zomervakantie terugvinden in het wijkbeheersplan.
Daarna mogen de bewoners hun persoonlijke
top-drie van plus- en pijnpunten in de wijk letterlijk op de kaart zetten, met rode en groene
stickers. Opvallend is hoeveel groene stickers
de begraafplaats aan de Daalseweg krijgt. Ook
het Julianapark is een geliefde plek.
Dan het onderwerp waarvoor de bewoners waren gekomen: de nabespreking van de fietsschouw. Het achterstallig onderhoud aan de bestrating van de Schildersbuurt is letterlijk en figuurlijk een struikelblok. De overlast die sommige gebruikers van het Julianapark veroorzaken zijn een goede tweede (Lees meer over het
Julianapark en ander actueel nieuws uit Altrade op
pagina 9). Ook noemden bewoners het gebrek
aan speelplekken voor kinderen, het gebrekkige
onderhoud daaraan, en het gebrekkige onderhoud van het groen in de wijk. Jeannette
Stevens is van plan deze punten op te nemen
in het wijkbeheerplan voor 2011.

Voortgang en naleving
‘Hoe zorgen we ervoor dat het plan voortgang
krijgt?’, vraagt bewoonster José. Zij maakt zich
druk over de verkeersonveiligheid in de wijk.
‘Het staat binnenkort in het wijkbeheercontract,

maar wanneer doen jullie iets? Of gaan we
wachten op het eerste ongeluk?’ Het ‘contract’,
zo blijkt, is geen juridisch contract, niemand kan
naleving van dat contract afdwingen. En een
boete of straf als partijen het contract niet nakomen, is ook niet aan de orde. Het enige wat
bewoners dan kunnen doen, is boos kijken naar
wijkbeheerder Jeannette Stevens.
Ook John Jacobs maakt zich zorgen over de
voortgang. Hij woont in de Vermeerstraat en
heeft in begin 2006 gemeld bij de Bel- en Herstellijn dat de boomwortels de straatstenen zo
omhoog hebben geduwd dat de straat niet meer
goed begaanbaar was. Hij kreeg een bevestiging
van ontvangst. Na acht weken had hij nog niets
gehoord, dus hij herinnerde de Bel- en Herstellijn aan zijn melding. Weer een bevestiging. En
weer geen reactie na acht weken. Toen diende
hij een bezwaarschrift in omdat hij geen antwoord kreeg. De bezwarencommissie stelde
hem in het gelijk, en uiteindelijk kreeg hij antwoord van de gemeente: aan zijn probleem kon
de gemeente voorlopig niets doen. Eerst moest
het Integrale Plan Wijkbeheer af zijn. Dat plan
gaat ook over de bestrating in de Schildersbuurt. Inmiddels is het vier jaar later en hij
wacht nog steeds! En hij is niet de enige.

Oplossingen en uitvoering

Jeannette Stevens meldt dat dit Integrale Plan
bijna af is. Het kost alles bij elkaar 2,7 miljoen
euro, en de politiek moet erover beslissen of
ze het plan laten uitvoeren of niet. Wanneer dit
precies gaat spelen, is nog niet duidelijk.
Wel duidelijk is dat de bewoners van de Schildersbuurt zelf maar beter de vinger aan de pols
kunnen houden. Wil de gemeente in tijden van
bezuiniging hier wel geld aan uitgeven? En: hoe
moet je het boomwortelprobleem oplossen?
Moeten de bomen (gefaseerd) weg, en wat komt
ervoor in de plaats? Moeten de woonerven opnieuw worden ingericht, of kunnen ze zo blijven? En als de woonerven opnieuw worden ingericht, moet de gemeente het bestemmingsplan van de stad dan aanpassen? En hoe lang
gaat dat dan weer duren?

In de tussentijd kan iedereen wijkbeheerder
Jeannette Stevens bellen (024-329.3327) of
mailen (j.stevens@nijmegen.nl). De Bel- en Herstellijn is te bereiken op 024-3292329.
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Nieuws van
buurtvereniging Altrade
Het lijkt er op dat mede door de inzet door
de buurtvereniging de problemen rondom het
Julianapark grotendeels zijn opgelost. Er is direct actie genomen door bureau toezicht en
de politie, waardoor omwonenden nu reeds
zeggen dat het een stuk rustiger is geworden.
Wat is er gedaan
De twee bankjes tegen de begraafplaats
zijn verwijderd. Bureau Toezicht heeft haar
controleertijd opgerekt tot 23.00 uur.
De fietsende politieploeg die in het weekend
het horeca-gebied in de binnenstad controleert, controleert nu ook het Julianapark tot
04.00 uur door de week en tot 07.00 uur in
het weekend.
Op meldingen door omwonenden wordt direct gereageerd en onruststokers moeten zich
legitimeren, worden eventueel verbaliseerd
en worden weggestuurd. De overlast heeft de
aandacht van het driehoeksoverleg (Burgemeester, Openbaar ministerie en Politie). Er
wordt met bovenstaand verhoogd toezicht
twee maanden doorgegaan en aan de hand
van de meldingen in het systeem van de politie worden daarna beslissingen genomen.
Het is belangrijk dat buurtbewoners doorgaan
met het melden van overlast (0900 - 8844) en
daarbij zeggen dat de melding in het systeem
moet worden opgenomen.
Wat gaat er gebeuren met de Antonius van
Paduakerk aan de Groesbeekseweg?
De toekomstige bestemming zal een groot
deel van Altrade raken. Om je meer te betrekken in het maken van plannen worden er 29
mei activiteiten gepland in en rond de kerk.
Zet de datum nu vast in je agenda en lees
meer op www.altrade.nl.
Komt er weer een parkfeest in 2010?
Met veel succes waren er reeds vijf parkfeesten in het Julianapark. Er zijn nieuwe ideeën
nodig en een vrijwilliger/ster. Wie heeft er tijd
en zin om komend jaar een bijdrage te
leveren aan het welslagen van een nieuwe
buurtactiviteit die in de plaats kan komen
voor het parkfeest?
Lees meer op www.altrade.nl.
Tenslotte: de pagina op onze website
www.altrade.nl over de wijkhistorie komt
niet van de grond. We zoeken een
redacteur (m/v) die een paar keer per jaar
een interview houdt bij een interessante
wijkbewoner. Heel leuk om te doen en
honderden wijkbewoners zullen genieten
van je verhalen.
Reageer naar secretaris@altrade.nl.
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Spoorbuurtfeest op zondag 13 juni van 13.00 tot 20.00 uur
Door Marleen de Jong
Het begint met een voetbaltoernooi op het Limosveld en vervolgens gaat het feest verder op
het basketbalveldje en in de Dunklerstraat.
Er wordt een feest georganiseerd met activiteiten voor de bewoners van de Spoorbuurt,
voor alle leeftijdsgroepen. Verschillende mensen uit de buurt hebben hard gewerkt om samen een feest voor hun medebewoners te organiseren. Met als doel dat verschillende bewoners elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer. De mensen kunnen zien wat
voor talent er is in hun buurt en zo hopen we
dat de bewoners van de Spoorbuurt elkaar nog
meer gaan waarderen!

Een opsomming van de activiteiten:
• Een voetbaltoernooi voor jong en oud met
prijsuitreiking, (hiervoor kun je je opgeven bij:
b.bahramy@tandemwelzijn.nl) • Een feestelijk
en gevarieerd podiumprogramma met optredens van mensen uit de buurt, workshops, dansen en livemuziek • Een markt met ‘rommel’
en kunst, (wil je een kraam, geef je dan op bij:
mpadejong@hetnet.nl) • Een spelletjesterras
(neem zelf je eigen spelletjes mee!) • Een aanlokkelijk en exotisch aanbod van lekker eten
en drinken • Leuke activiteiten voor kinderen
waaronder een springkussen!
Dus Spoorbuurtbewoners: tot zondag 13 juni!

Gedicht: www.SaskiavanLeendert.nl, foto: Janneke Tromp | J Ontwerp.

Wat zoek raakt
Door tijd toegetakeld
liggen hier onze doden.
Het graven in graven
op zoek naar
wat leven achterlaat.
Het vergeefs zoeken
naar klank van een stem
oogopslag gebaren.
Met het uitdrijven van tijd
hopen wij op antwoorden
waar de mens is gebleven
ingelijfd en ontmanteld
door de aarde.
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PINKSTERFEEST

Voor de pinksterdagen hebben wij ook dit jaar weer een aantal
specialiteiten voor u in huis. Gaat u barbecueën, zelf koken of
kiest u voor een van onze kant en klare ovenschotels?
Kom eens langs en laat u deskundig adviseren.
Aanbiedingen geldig t/m 28 mei:
SATÉSPIES of PEPERSPIES
vier voor € 4,95
BARBECUE KARBONADEN
500 gram € 4,95
OVENKLARE FRICANDEAU
500 gram € 5,95
KIP PIRI-PIRI kant en klaar
500 gram € 4,95
OVENKLARE RUNDERSCHOTEL
500 gram € 5,95
Bij de asperges natuurlijk met goud bekroond:
GEKOOKTE ACHTERHAM
100 gram € 1,59
ASPERGE SALADE
100 gram € 1,19

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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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!
------------------------------------------------------------------Lezing Homeopathie in Nepal
In april 2010 werkte Huib Wijtenburg wederom voor ruim een maand in Nepal als arts
en vrijwilliger voor de BIHC (Bhaktapur International Homeopatic Clinic). Hij deelt graag
zijn enthousiasme over zijn werk in Nepal en
laat hij u met mooie foto’s en video-opnames
kennismaken met dit land en de leefwijze van
de Nepalezen. Woensdag 19 mei 20–22u op
Groesbeekseweg 209. Kosten: 10 euro. Aanmelden via www.homeopathie-wijtenburg.nl.
------------------------------------------------------------------Kinderdisco wijkcentrum "Daalsehof"
Vrijdag 28 mei, 19. 00-21.00 uur: Kinderdisco
in wijkcentrum "Daalsehof" in Nijmegen Oost.
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.
------------------------------------------------------------------Dansen in wijkcentrum "Daalsehof"
Zo 30 mei 2010 is er tussen 14.00-17.00 uur
dansen in wijkcentrum "Daalsehof" in Nijmegen-Oost met "live-muziek" . Entree 1 euro.
------------------------------------------------------------------De ouderkring van het Karel de Grote College
organiseert de lezing “Jaarfeesten” door
Frans Geurts op woensdag 19 mei om 20u in
het Karel de Grote College, Wilhelminasingel
13-15. In deze lezing zal Frans Geurts, leraar,
duidelijk maken waarom en hoe op het KGC
de vieringen van de jaarfeesten vorm worden
geven en welke ontwikkeling zich aftekent.
De twee belangrijkste redenen voor de vieringen zijn het versterken van een gezond makend jaarritme en het verzorgen van het spirituele aspect van ons onderwijs.
------------------------------------------------------------------Stemlokaal in Bibliotheek Hengstdal
Op woensdag 9 juni 2010 is Bibliotheek
Hengstdal ook stemlokaal voor de landelijke
verkiezingen. De bibliotheek is de hele dag
geopend van 8.00-20.00 uur. Er is dan tegelijk
een grote boeken- en tijdschriftenverkoop.
Gratis koffie en thee!
------------------------------------------------------------------TWinkeltje open op woensdag 26 mei
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 opbrengsten komen ten
goede aan het Internationaal Vrouwen Centrum. Het IVC biedt allochtone vrouwen de
gelegenheid zich te ontwikkelen en ont-

plooien door o.a. goedkope taal- en fietslessen aan te bieden. Schone dames- en kinderkleding in nog goede staat kunt u op werkdagen tijdens kantooruren afgeven bij het IVC
aan de Dominicanenstraat 91. Ook kunt u bellen om een afspraak te maken: 024-323 32 35.
-------------------------------------------------------------------5 juni: Nacht van de Fooi in Nijmegen
Op 5 juni legt een groot aantal horecaondernemingen gedurende één nacht haar fooi opzij, om geld op te halen voor goede doelen.
Daarnaast worden er in Nijmegen verschillende festiviteiten georganiseerd.
------------------------------------------------------------------Klara 8 speelt “Duivelin” op 21 en 22 mei
Een toneelbewerking van Fay Weldon’s “The
Life and Loves of a She-Devil”. Een brave huisvrouw neemt op eigenzinnige wijze wraak op
haar man die haar bedriegt. Eerder werd het
boek verfilmd voor bioscoop en TV. Toneelgroep Klara 8 bestaat twintig jaar! Oprichtster
en regisseur Jet de Jong heeft deze bewerking
speciaal voor dit jubileum tot ‘one of her favourites’ gemaakt. Plaats: Steigerzaal, Lindenbergtheater. Aanvang: 20.30 uur. Entree: €
9,50. Reserveren: 024-3273737
------------------------------------------------------------------Kent u Jenaplanschool de Sterredans? Nog
niet? Kom dan op dinsdag 1 juni naar de
Sterredans, Ubbergseveldweg 97. Een prima
mogelijkheid om tijdens onze open dag met
ons te komen kennismaken. Op dinsdagochtend kunt u onze school tussen 09.00 en
12.00 uur volop in actie zien. Kinderen en
teamleden leiden u graag rond. Dinsdagavond
begint om 20.00 uur een informatieavond in
de aula, met een korte presentatie waarna u
al uw vragen kunt stellen. U kunt altijd een afspraak maken om op een andere dag te komen kennismaken. Veel informatie is te vinden op onze website: www.sterredans.nl.
------------------------------------------------------------------Dag van het park in OOST 30 mei
Met dit jaar ook weer: de plantenmarkt in het
Limospark. Van 13.00 tot 16.00 uur is er een
prachtig gevarieerd aanbod van allerlei activiteiten. Zo is er rondom en in de prachtige
tent een Plantenmarkt, met bijzondere en ook
gewone planten die iemand over heeft en die
iemand anders graag in zijn/haar tuin wil zetten. Er zijn optredens van verschillende muzikale groepen en er is de vertelkelder, waar
spannende verhalen voor de kinderen verteld
worden. En gewoon lekker zitten op het terras en genieten van de gezellige drukte. Informatieve stand zijn er over het thema BOMEN
en een knutselstand voor de kinderen. In het
T-Huis de Expositie "Hout", met werk van
Ineke van Middelkoop en Hans de Raad. Meer
info op www.stichtinggroengroeplimos.nl.
------------------------------------------------------------------Informatiestand Europa Kinderhulp in
bibliotheek Hengstal
Je kunt hier van alles lezen over deze organisatie: ze zorgen ervoor dat kinderen uit ver-
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schillende landen, in hoofdzaak uit Frankrijk,
Duitsland maar ook uit Nederland, bij Nederlandse gastgezinnen op vakantie kunnen komen. Het gaat dan om kinderen veelal uit achterstandswijken/gebieden die een vakantie
hard nodig hebben omdat ze die zonder gastgezin nooit zouden krijgen.
In de informatiestand liggen ook bladen en
boekjes met verhalen van vakantiekinderen
en van vakantiegastouders, veel kinderen komen vaak jaren achtereen terug bij hetzelfde
gastgezin, zo goed bevalt het meestal van
beide kanten. Meer weten? Kijk in de bieb of
ga naar: www.europakinderhulp.nl.
------------------------------------------------------------------Het rijvaardigheidsprogramma voor 50 plus
automobilisten uit Nijmegen en omgeving
vindt op zondag 30 mei 2010 plaats aan de
Energieweg 25 te Nijmegen. Er zijn twee mogelijkheden van deelname: ’s morgens van
09.00 tot 12.00 uur of ’s middags van 13.30
tot 16.30 uur. Kosten € 10,- p.p. Aanmelden
tot 22 mei kan via het inschrijfformulier op de
www.veiligverkeernederland-nijmegen.nl of
telefonisch 024-3586460 (Nico Jacobs) of
024-6452521 (Ben Groenen).
------------------------------------------------------------------Koersbalgroep Daalsehof speelt iedere maandagmiddag van 14u tot 16u gezellig koersbal.
Meedoen? Deelname is gratis dus kom gerust
eens meedoen! Bel met koersballeider Gaertner: 024-3234579 of
06-33710310.
------------------------------------------------------------------Gezocht: Begeleider Boetseergroep Oud Burgeren Gastenhuis Voor onze Boetseer-cursisten zijn wij op zoek naar een nieuwe
begeleider. Vanaf september 2010 wil de
boetseergroep iedere dinsdagmorgen weer
van start. Van 10:00 tot 12:00 uur. Meer informatie via het mailadres. katja.jamin@oudburgerengasthuis.nl
------------------------------------------------------------------Oud Burgeren Gasthuis Rommelmarkt 12
juni. Op zaterdag 12 juni is er een rommelmarkt in en om het OBG-Dienstencentrum.
Voor het huren van een kraam kunt u contact
opnemen met het OBG. Gewoon snuffelen
tussen 11:00 en 16:00 uur mag natuurlijk ook.
Tel.: 024-3279279
------------------------------------------------------------------Koks gezocht. Stichting Bosjuweel organiseert creatieve vakanties voor volwassenen
met een verstandelijke beperking. Voor de
zomer zijn we op zoek naar koks. Per vakantie kom je 4 keer koken voor een groep van
20 mensen. Kun je lekker en vers koken en
heb je een open houding naar onze gasten?
Neem contact op! Tel.: 024-3731810
------------------------------------------------------------------Houd jij van zingen? Wij zijn een heel gezellig kinderkoor en wij zijn op zoek naar kinderen tussen de 5 en 12 jaar die houden van
zingen! We repeteren op donderdag van
18.45 tot 19.30 uur. Naast het zingen, doen
we leuke activiteiten en drinken we af en toe
gezellig een glaasje limonade. Je kunt altijd
een keertje komen kijken en je mag gerust
een vriendje of vriendinnetje meenemen! We
repeteren in de Lourdeskerk aan de Hatertseweg 113. Info: diannevanhoudt@hotmail.com
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De leukste school van het hele land

De leukste school van het hele land
is De Muze, dat ligt voor de hand.
Leuke meesters en juffen een leuk lokaal
op De Muze vind je het allemaal.
De leukste school van het hele land
is onze school, dat staat in de krant
Een bos een veld en een mooi plein
op De Muze is het altijd fijn

De leukste school van het hele land,
Die is echt wel bestendig tegen brand
Natuur lijk ook tegen beesten als beren
Want daar mee kan je echt niet leren

De leukste school van het hele land,
dat weet je nu wel want dat ligt voor de hand.
Het is echt een aanrader voor iedereen
want op De Muze voelt niemand zich alleen
Nika

Interview conciërge Fred

Wij hebben op onze school een hele leuke actieve
conciërge, Fred. Hij is 64 jaar en werkt hier al 7
jaar lang. Hij vindt dit werk soms leuk, maar
soms ook niet. Hij zou niet graag een andere baan
willen, omdat hij al bijna met pensioen gaat. Fred
heeft een goede band met zijn collega’s. Als opleiding heeft hij de M.T.S. gehad. Hij hoeft geen
conciërge van het land te zijn want het gaat hem
om de gezelligheid van de school en de lieve kinderen.
Sjoerd van der Heijden en Stijn Bonte
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Hengstdalseweg 46
Nijmegen

PAUL
CHARDON
PAULCHARDON
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Algemene
rechtspraktijk
& mediation

en

ir.
ir. Paul
Paul Chardon
Chardon -- Lentse
Lentse Schoolstraat
Schoolstraat 10
10 -- Lent
Lent
tel: 06
06 41
41 16
16 02
02 70
70 -- email:
email: info@paulchardon.nl
info@paulchardon.nl
tel:
www.paulchardon.nl -- www.relatietherapienijmegen.nl
www.relatietherapienijmegen.nl
www.paulchardon.nl

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

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

Strafrecht, echtscheiding, alimentatie, omgangsregeling en andere
familiezaken, huur, arbeid en ontslag, uitkering, consument en incasso
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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 altijd geïnteresseerd in de aankoop van bijzondere
boeken of gehele bibliotheken. 06-27526843
of www.antiquariaatverzameldwerk.nl.
------------------------------------------------------------------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.
------------------------------------------------------------------Rijbewijskeuring, ook voor groot rijbewijs.
Dezelfde week nog. Prijs: €35,00 / €30,00.
Het Souterrain, Grada Gootjes, arts, Broerdijk 17, 6523GM Nijmegen-Oost,
024-3236553, www.gradagootjes.com.
------------------------------------------------------------------Vegetarische workshop Koken met Asperges. Vrijdag 21 mei, vanaf 18 uur, Celebesstraat. Men maakt samen een aantal diverse
biologische gerechten met asperges. Als toetje aardbeien met slagroom. Voor meer info l
D. Companjen, tel 06-13079008 of e-mail
dcompanjen@yahoo.com of kijk op
www.kokenmetdominique.nl.
------------------------------------------------------------------Kennismakingsworkshops Talentenspel; ontdek je talenten en je levensmissie. Donderdag 20 mei en donderdag 3 juni tussen
20–22u op Groesbeekseweg 209. € 10 Euro.

Informatie: www.lucyvannorel.nl. 024
3243647 of 06 22858512.
------------------------------------------------------------------Krap bij kas? Wilt u online wat extra geld
bijverdienen? Dat kan! Voor meer info kijk
op www.tinyurl.com/326f6ma
------------------------------------------------------------------Gezocht: ruimte voor een coachpraktijk. Per
1 januari 2011 ben ik op zoek naar een praktijkruimte (zelfstandig coach en organisatieadviseur) in Nijmegen-Oost of dorpjes in de
omgeving. Kenmerken: 20-25m2, veel licht,
een representatieve uitstraling en een eigen
ingang. Liefst in een wat groenere setting.
Heb je een ruimte of een tip: 06-22964277.
------------------------------------------------------------------Op zoek naar goedkope dingetjes?
Tweedehands en nog goed? Bekijk onze
website! www.dingetjestekoop.nl.
------------------------------------------------------------------Viool/altvioollessen in Nijmegen-Oost: viool
voor kinderen vanaf 4 jaar. Altvioollessen van
kinderen tot conservatoriumniveau - Volwassene amateur ook welkom! Zeer ervaren, afgestudeerd docent, kan ook helpen met het
vinden van een instrument te huren/kopen.
English speaking students also very welcome! Tel.: 06-23955543.

Ayurvedische massage Deze massage met
warme, medicinale Indiase kruidenolie bevordert diepe ontspanning, reiniging en vitaliteit. Eva Hartmann, gediplomeerd massagetherapeut. Tel. 024-3241737.
------------------------------------------------------------------Aangeboden: Drumles in Nijmegen-Oost.
Gegeven door ervaren (gediplomeerde) docent in een studio met twee drumstellen en
opname-apparatuur. De lessen zijn individueel en de lesprijs varieert van 25 tot 35 euro
per vol uur, afhankelijk van leeftijd en niveau. Ook voorbereiding tot het toelatingsexamen van het conservatorium is mogelijk.
Meer informatie: p.hengst1@upcmail.nl.
------------------------------------------------------------------Maitri Yoga Centrum - zomer-inlooplessen
v.a 16 juni t/m 21 juli: power yoga 19.15 20.30 uur. Hatha yoga 20.45 – 22.00 uur.
€9.50 per les, €36 voor 4 lessen. V.a. 10 mei
hebben wij ook een middagles voor 55 plussers 13.45 – 14.45 uur. €6.50 per les. 6 september beginnen wij weer met de gewone
cursussen. Maitri yoga Centrum, Broerdijk
35, Tel.3222272, www.maitri-yoga.nl.
------------------------------------------------------------------Nieuw kunstatelier/schildercursussen in
Oost: Schilderatelier Marije Pols. Zaterdag
22 mei 10.00 en 13.00 uur: kennismaking en
kleine expositie. Voorlopige cursustijden:
donderdagochtend en maandagavond.
Ahornstraat 18 Nijmegen Tel: 06-4372 7943.
-------------------------------------------------------------------

Uitslag torenkamers
Een uitstekende reactie van buurtgenoot Hans Cornelissen uit de Rembrandtstraat op ons artikel over torenkamers in de vorige wijkkrant!
Op de foto’s op pag. 19 staat inderdaad het pand hoek Bijleveldsingel/
Oranjesingel (rechts) en links toont het
pand Fransestraat 83. Halverwege jaren ’60 woonde daar een klasgenoot
van de kweekschool, waar Hans toen
zat. Deze had als kamer de ruimte onder de “geheime” torenkamer: een fantastische ruimte van zo’n 6 bij 8 meter!
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Rotzooi in het Limospark?

De Prins Hendrikkazerne

In het kader van NL Doet, voorheen Nationale vrijwillersdag, had ik een dag vrijgenomen om het natuurparkje bij het T-huis in het Limospark schoon
te gaan maken.

Vraag je een willekeurig groepje Nijmegenaren of ze bekend zijn met de Prins Hendrikkazerne, dan moet je niet verbaasd zijn
als niemand uit zo’n groepje dat kan vertellen. Informeer bij een paar vooroorlogse
vierdaagselopers, dan is de kans zeer groot
dat er een correct antwoord volgt. Dit
laatste groepje startte de Vierdaagse vanuit
die Prins Hendrikkazerne.

Ingezonden door Marcel van Haren en Mike Hezemans
’s Morgens om 8.15 uur gepakt en gezakt met hark,
schop, vuilniszakken en mijn grijpertje op pad naar het
park. Eenmaal bezig bleken andere hondenbezitters, die
aanwezig waren, bereid mij te helpen bij het opruimen
van het park. Wat een goed initiatief. Via de Stichting
Vrijwillig Afval Opruimers heb ik een grijpertje aangevraagd en iedere keer dat ik onze hond uitlaat, ruim ik
nu niet alleen onze hondenpoep op, maar ook het zwerfafval, dat in grote getale ieder dag weer in het park achtergelaten wordt door hangjongeren. Menig hondenbezitter heeft dit goede idee opgevolgd. Vol goede moed
zijn wij met zijn allen aan de slag gegaan. De zandbeek
kreeg weer vorm en het zand werd weer zichtbaar. Bij
de bankjes werden alle peuken opgeruimd en ook alle verpakkingen. Zelfs het veld werd van de hondenstront ontdaan. Kortom het park zag er keurig uit en dat gaf ons
allemaal voldoening.
Helaas de volgende morgen bij het uitlaten van de hond
bleek de hele zandbeek weer vol te liggen met kapotgeslagen bierflesjes; overal lagen de scherven. Dit is
water naar de zee dragen. Kennelijk heeft de jeugd heerlijk
in het zonnetje genoten van een jointje, een biertje en
meegebrachte etenswaren. Na gebruik is het kennelijk
normaal, dronken of stoned, de lege verpakkingen, flessen
en de peuken gewoon op de grond te gooien. Dit terwijl
de prullenbak ernaast hangt!! Althans als deze niet voor
de zoveelste keer verbrand, gemold of gejat is. De gemeente leert hier kennelijk niets van en blijft iedere keer
maar weer plastic vuilnisbakken ophangen. Waarom worden er geen ijzeren bakken die hufterproof zijn geplaatst?
En waarom wordt er niet regelmatiger door de gemeente
schoongemaakt en deze prullenbakken geleegd? Of wat
te denken van meer toezicht, bijvoorbeeld een wijkagent,
die eens een keer zijn gezicht laat zien. Helaas worden
er nu alleen bekeuringen uitgedeeld aan hondenbezitters,
die hun hond los laten open. Spreek iedereen aan op zijn
eigen gedrag en bekeur ook deze vervuilers en vernielers.
Regelmatig wordt er in het park gespeeld door buurtkinderen, en de kinderen van Basisschool de Muze. Ze lopen dwars door de kwetsbare natuur en breken takken
van bomen.
Bovendien lopen er talrijke zwerf- en huiskatten door het
park die her en der hun behoefte doen. Een mooiere kattenbak dan de zandbeek bestaat er niet. Maar hierover
heb ik nog nooit iemand horen klagen. Immers wij, als
hondenbezitter, hebben het altijd gedaan: geen respect
voor de natuur, kinderen, leefomgeving en ga zo maar
door.
Als we voortaan dan eens wat minder naar elkaar zouden
wijzen en er gewoon zelf voor zorgen dat het afval, deze
rotzooi, inclusief de hondenpoep, opgeruimd wordt, zal
de wereld er een stuk beter uitzien. Te beginnen met het
park. Dus gooi eens wat in de prullenbak of neem contact
op met de Bel- en-Herstellijn (024-3292329) van de gemeente. Niet wijzen, maar doen!!
Een teleurgestelde hondenbezitter

nieuwgebouwde Prins Hendrikkazerne zijn
beslag krijgen. Het korps had daarvóór onderdak in het voormalige Observantenklooster aan de Waalkade (de Waalkazerne),
respectievelijk de grote villa van burgemeester Van Schaeck Mathon, bovenaan de
Lindenberg (de Valkhofkazerne). De Waalkazerne is gesloopt, de Valkhofkazerne werd
later hoofdbureau van politie, dat in 1944 in
de strijd om de Waalbrug ten onder ging.
Vanaf 1911/1912 heeft de Prins Hendrikkazerne in de jaren tot 1940 huisvesting geboden aan de Koloniale Reserve, een begrip in
Nijmegen. Door de algehele mobilisatie in
1939, naar aanleiding van het uitbreken van
de Tweede Wereldoorlog, is het korps naar
zijn mobilisatiebestemming gedirigeerd, ver
buiten Nijmegen, achter de zogenaamde
“Waterlinie”. Het is als zodanig niet meer teruggekeerd in Nijmegen na mei 1945.

Dit gebouwencomplex staat in NijmegenOost, met de hoofdingang aan de Van ‘t Santstraat. Kenmerkend voor het hoofdgebouw
is de robuuste toren met een hoogte van circa
30 meter. De toren lijkt bedoeld te zijn als
blikvanger. Binnen in de toren is alleen een
trap die naar de koepel leidt. De ontwerper
van het gebouw was de Haagse architect Jan
Limburg, aanhanger van het “rationalisme”.
Het verschil met de kazernes aan de Gelderselaan, twee bijna identieke gebouwen in de Tijdens de bezettingsjaren (voor Nijmegen
stijl der neorenaissance, is levensgroot (zie 1940-1944) hebben Duitse troepen de kazerne bewoond. Het complex is nooit door de
het februarinummer van dit blad).
geallieerde luchtmacht gebombardeerd. Na
Het gaat misschien te ver om, in de lange weg de bevrijding van Nijmegen, 17 september
naar de uiteindelijke bouw, de VOC (de Ver- 1944, namen geallieerde troepen bezit van
enigde Oost-Indische Compagnie) ten tonele de kazerne. Ook andere onderdelen hielden
te voeren, maar deze handelsmaatschappij er huis. Al gauw werd er een wervingsbureau
is betrokken geweest bij uitzending van mi- voor oorlogsvrijwilligers geopend. Na het verlitair geschoolde troepen naar Indië, ter be- trek van de Engelsen en Canadezen waren de
scherming van haar handelsbelangen aldaar. Stoottroepen er gelegerd. De “LIMOS”
De Prins Hendrikkazerne zou ten slotte het betrok als laatste eenheid de kazerne. Deze
sluitstuk worden van het regeringsbeleid (in- Luchtmacht Instructie en Militaire Opleiding
zake het aantrekken van vrijwilligers voor de School verliet het complex na de ”Wende” in
dienst in de tropen) eind 19e eeuw. Met het 1989, toen luchtmacht- en legeronderdelen
uiteenvallen van de VOC kwam er een einde elders in het land werden geconcentreerd.
aan de zogenaamde “werving” op particulier De Prins Hendrikkazerne kreeg een civiele bestemming als asielzoekerscentrum (AZC).
initiatief.
In de volgende aflevering meer over de beDe wervingsprocedure veranderde, op per- woners van de Prins Hendrikkazerne, alsmesoonlijke conduite (gedrag) werd minder ge- de een opgave van de geraadpleegde bronlet, een goede fysieke gesteldheid was van nen.
meer belang.
In april 1889
werd van staatswege ingegrepen. De minister
van Oorlog, Bergansius, gaf zijn
fiat aan de oprichting van een
meer gestructureerde vorm van
werving. Het
korps, de Koloniale Reserve genoemd, zou gelegerd worden te
Nijmegen. Bijna
eenentwintig jaar
later (1911) zou
de definitieve legering in de
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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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Diakloof (2): bureaucratie ten top, dictatoriaal beleid, of ongeleid projectiel?
Voor een spannende thriller zijn enkele bewoners van de Frans Halsstraat niet langer genoodzaakt een bezoek te brengen aan de videotheek, ze bevinden zich er namelijk middenin (zie kader). Een clash met de gemeente
lijkt onafwendbaar. De gedupeerden zien
zich immers gedwongen zich te wenden tot de
rechterlijke macht, “daar waar genomen besluiten nog écht aan de wet worden getoetst.” Een
duidelijke diskwalificatie van de gemeentelijke
betrouwbaarheid.
Door Ivo Roodbergen
Tenminste, als de inwoners van de Frans Halsstraat gelijk krijgen. De vraag die u zichzelf als
lezer zou moeten stellen is of we hier van doen
hebben met verontruste, maar in de volksmond
voor de gemeente lastige burgers, of dat er
daadwerkelijk sprake is van oneigenlijk gedrag
van de kant van de gemeente Nijmegen?
Zolang de rechterlijke macht haar vonnis nog
niet heeft uitgesproken is de ontstane situatie
uiteraard voor veler interpretatie mogelijk. Dat
grijze gebied is voor projectontwikkelaars
weer een uitstekend speelveld om de grenzen
van het toelaatbare op te zoeken, een situatie
die heeft geleidt tot een kookpunt van woede
en onbegrip aan de Frans Halsstraat.

De hoofdrolspelers

Simpel gezegd is hier sprake van een confrontatie tussen de bewoners van de Frans Halsstraat
en een ondernemende vrouw, met de gemeente
als tussenpersoon in de hoofdrol. Echter, de bewoners ervaren dat de gemeente hierin een dubieuze rol speelt. [2] Een situatie is gevoelsmatig
natuurlijk al gauw dubieus als er stelselmatig
partij wordt gekozen voor de ander, in dit geval
de gemeente die steevast achter W. Kroeze blijft
staan. Het is overduidelijk dat de gemeente in
eerste instantie meer belang hecht aan extra
woonvoorziening, dan een leefbare straat met
tevreden bewoners. Tijdens het interview met
enkele omwonenden heb ik inderdaad bemerkt
dat de gemeente met het eerste aspect aardig
op weg is, maar tegelijkertijd ook dat dit vermoedelijk niet weggestreept kan worden tegen
het behalen van het laatste. Althans, niet op basis van de huidige gang van zaken waarin creatief met regel- en wetgeving omgesprongen
wordt. De absolute hoofdrol zal dan ook vertolkt worden door de rechterlijke macht, wat
voor de omwonenden aanvoelt als een trieste
ervaring.

Negatieve tendens
“Wij hebben de middelen om deze stap te nemen”, aldus een van de bewoners. Hiermee duidend op het feit dat de gemeente in dit geval

strandt op een delegatie
Frans Halsstraat nummer 13
van doortastende burgers,
maar tegelijkertijd zijn Wat is er aan de hand?
angst uitspreekt voor de De commotie betreft de verbouwing van een oude drukkerij gegevolgen van dergelijke situeerd aan de tuinen van een viertal huizen aan de Frans Halsacties in andere delen van straat. (zie foto) Mevrouw W. Kroeze besloot het leegstaande pand
Nijmegen. Het zegt alles aan nummer 13 te kopen en het om te bouwen tot een zestal stuover het verloren vertrou- dio’s. Een ondernemend streven en ondanks bezwaren van de omwen in de betrouwbaar- wonenden werden vergunningen en ontheffingen werden dan ook
heid van de gemeente. verleend door de gemeente. [1]
Voor de duidelijkheid, het
Waarom de aanhoudende bezwaren?
gaat de omwonenden abDe grootste punten van zorg zijn de benodigde parkeerplaatsen
soluut niet om muggenzifen de leefbaarheid voor de omwonenden. Kort gezegd, zes studio’s
terij over het mogelijke
betekent zes parkeerplaatsen extra. Waar is voor de omwonenden
verlies van privacy. Het
een vraag, en voor de gemeente en W. Kroeze ook, gezien de congaat hen des te meer om
tinue omzeiling van de regelgeving met verscheidene kunstgrepen
de geproefde tendens.
die slechts uitstel van een duurzame oplossing betreffen.
Een tendens waarin de
Wat betreft de zorgen over de leefbaarheid van de wijk is dat vooral
gemeente kiest voor de
van toepassing op de situatie zoals die zich nu tentoonspreidt.
voor haar meest ‘winstgeBouwtekeningen worden aangeleverd waarvan op voorhand al
vende’ partij en denkt
zichtbaar is dat ze onhaalbaar zijn conform de wet en zich zelfs
hiermee weg te komen op
op terrein van de buren bevinden (!). De gemeente keurt ze goed,
basis van een combinatie
waardoor de omwonenden als enige uitkomst hebben zich te wenvan creatieve interpretaden tot civielrechtelijke procedures. In het verlengde hiervan beties van regel- en wetgestaan er grote twijfels over de kwaliteit en haalbaarheid van het
ving en tegelijkertijd de
uiteindelijke resultaat wat mevrouw W. Kroeze voor ogen heeft.
hoop op afnemend proHet project lijkt te omvangrijk en complex voor de locatie om het
test. Hoe zit het bijvoor‘binnen’ de wet te realiseren. De omwonenden zijn echter
beeld met verkiezingsgeenszins van plan zich neer te leggen bij de plannen van W. Kroeze
beloften als een “leefbare
(en de gemeente), waardoor de rechterlijke macht uitsluitsel zal
wijk”? De oplettende
moeten bieden.
lezer maakt hieruit de
beschuldiging op dat de Wordt vervolgd…
gemeente niet kiest voor
een evenwicht tussen de bewoners en W. waaronder ook de rechterlijke macht, die de
Kroeze, zo is er in al die tijd nooit iemand van wetgevende en uitvoerende macht toetst. De
de gemeente poolshoogte komen nemen van bewoners van de Frans Halsstraat geloven wat
de situatie, hiermee de indruk wekt van een dic- dat betreft wel degelijk in de democratische letatoriaal bestuur en W. Kroeze uiteindelijk de vensvatbaarheid van het Nederlandse juridische
kans geeft te kruipen in de rol van ongeleid pro- systeem, helaas moeten ze hiervoor ver buiten
de grenzen van Nijmegen zijn.
jectiel.

Alleen verliezers
Ik stelde u eerder de vraag of wij hier van doen
hebben met voor de gemeente lastige burgers
of een minachtende gemeente. Het is betreurenswaardig dat de rechterlijke macht hierin uitkomst moet bieden en dat de gemeente en burgers hier niet op eigen kracht een compromis
weten te bereiken. De dialoog is zeker gezocht
(tot persoonlijk mailcontact met burgervader
Tom de Graaf aan toe), maar de kloof bleek te
groot om beide partijen nader tot elkaar te brengen, met als resultaat dat ze nu lijnrecht tegenover elkaar staan. De gemeente wijst haar verantwoordelijkheid af door te zeggen dat ze
“geen partij” zijn. [2] Wat klopt hier niet? Wie
verleent er dan ontheffingen en vergunningen?
Objectief gezien, een democratie veronderstelt
een scheiding der machten – trias politica –

[1] Volgens oud wethouder Ruimte en Bouwen,
Sport, Werk en Inkomen P. Depla is dit gebeurd
conform de regelgeving.
[2] Zie ingezonden brief Jos Verver en Joost Roeters, februarinummer Wijkkrant NijmegenOost.

Nummer 13 (witte gebouw), met op de voorgrond
v.l.n.r. de tuinen van nr. 7, 9, 11 en 15. Te bereiken
via een steeg tussen nr 11 en 15.
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Kinder Centrum de Klokkenberg
• voorschoolse opvang • naschoolse opvang
• flexibele opvang
• vakantieopvang
• halve dagopvang 1½ - 4 jaar
Voor meer informatie bel 024-6779526
of kijk op onze site www.goforkids.nl

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

Website: www.cafejos.nl

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

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

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

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

berg en dalseweg 124 nijmegen

Jos Verstegen

GEBOREN en
GETOGEN in
NIJMEGEN-OOST!

Tel. 024 - 323 88 44

6521 J
Tel. 02
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VerkeersONveiligheid in Nijmegen-Oost - vervolg
In ons vorige nummer hielden we de verkeersveiligheid in onze wijk kritisch tegen
het licht. Er is veel verbeterd, maar er zijn
nog steeds gevaarlijke plekken. Lees hieronder de inzending van dhr. Van Vugt uit de
Wachterslaan en de reactie van Kees Spoorenberg van de Nijmeegse fietsersbond.
Veel verbeterd, maar…
Er is inderdaad veel verbeterd, maar één punt
op één kruising blijft nog steeds onveranderd
gevaarlijk. Het betreft de kruising Gelderselaan/Groesbeekseweg. Dit kruispunt is enige
tijd geleden grondig aangepakt en sterk
verbeterd, met name voor het fietsverkeer.
Maar komende van de Gelderselaan, linksaf
de Groesbeekseweg op moet je als automobilist voor het fietspad wachten voor het verkeer op het fietspad van links maar ook (tegen
de richting in) van rechts en van de overkant.
Verkeer van links is goed te zien maar het
zicht op het verkeer van rechts wordt ernstig
belemmerd door een grote reclamezuil. Je
moet als het ware eerst een stukje oprijden
om het verkeer van rechts te zien, maar dan
sta je midden op het fietspad en dat geeft
vaak (terecht) boze reacties van fietsers en
bromfietsers. Je kunt meestal ook niet meer
achteruit omdat er dan een andere auto achter je staat. En je moet vaak lang wachten omdat er op de Groesbeekseweg veel verkeer is.
Het verkeer over de Gelderselaan zelf is niet
zo druk, maar ook het verkeer van het

gehele Limosterrein maakt gebruik van dit
kruispunt. En de oplossing is heel simpel: de
reclamezuil verwijderen of op zijn minst verplaatsen.
Reactie Kees Spoorenberg,
lid fietsersbond Nijmegen.
De eigenaar van reclamezuilen wil die dingen zoveel mogelijk in het zicht hebben, maar dat belemmert eigenlijk ook het uitzicht van de verkeersgebruiker. In dat spanningsveld moeten oplossingen gezocht worden. Op deze locatie staat de reclamezuil hinderlijk, maar als die verwijderd
wordt, dan zal het uitzicht helaas niet verbeteren.

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 gebruik van de parkeerplek daarachter door
een (bestel) auto geeft een veel grotere beperking
(zie foto). Het verwijderen van de zuil en het opheffen van de parkeerplek zal het uitzicht pas echt
verbeteren.

Internetbestellingen op
loopafstand ophalen?
Buurtmagazijn.nl is sinds kort live. De
website is dé oplossing voor mensen die
via internet bestellen en niet thuis zijn
om het pakketje te ontvangen. Zij kunnen hun pakketjes tot ’s avonds laat ophalen bij een afhaalpunt in de buurt. In
Nijmegen is een proef gestart met café
Frowijn op de Pontanusstraat 51 als eerste afhaalpunt.
Buurtmagazijn.nl is simpel. Bij een deelnemend afhaalpunt wordt een Buurtmagazijnpas opgehaald. Die pas bevat een
persoonlijk code. De code wordt bij een
internetbestelling opgegeven. Als afleveradres wordt het adres van het afhaalpunt opgegeven. Als de bestelling
binnen is wordt er een e-mail gezonden.
Op vertoon van de pas kan de bestelling
tot ’s avonds laat afgehaald worden.
Eenvoudig en snel. Het gebruik van
Buurtmagazijn.nl is gratis. Wie nog sneller op de hoogte wil zijn van een binnenkomende bestelling kan tegen
betaling met een SMS worden gewaarschuwd.
De website is opgericht door vijf Nijmeegse ondernemers, die zelf regelmatig bestellen via internet.
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Hét adres in Nijmegen-Oost!

AVOS MEDICAL NIJMEGEN

DEENS DESIGN IN
NIJMEGEN-OOST

Ruim 16 jaar gespecialiseerd in:

WING sofa: 839,-

Therapeutische elastische kousen,
(zwangerschaps)pantyʼs, armkousen
en bandages.
Archipelstraat 17,
telefoon: 024 – 64 567 56
www.avosmedical.nl

gratis parkeergelegenheid

Erkend leverancier voor alle zorgverzekeraars!

Kom kijken naar onze uitgebreide collectie van
INNOVATION LIVING of vraag vrijblijvend een catalogus aan

U bent van harte welkom!
D I L E T TO
DESIGN

Diletto Design
Daalseweg 37
6521 GG Nijmegen

024 360 54 66
info@diletto.nl
www.diletto.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

Wijkkrant Nijmegen-Oost, nr. 5/mei 2010

23

Love me tender in Grote Broer
Grote Broer kunsteducatie aan de Prins Hendrikstraat verzorgt kunsteducatie in eigen
huis maar ook op vele basisscholen en middelbare scholen in Nijmegen. In het weekend van 23-25 april vond voor de 6e keer een
theaterfestival plaats als afsluiting van het
afgelopen jaar. Er waren optredens van eigen
productiegroepen maar ook waren er gastoptredens van studenten van het ROC.
Al aak was ik langs Grote Broer gefietst, reuzebenieuwd wat zich daar allemaal afspeelde. Nu had ik dan eindelijk eens een
kans om te gaan kijken. Ik heb een aantal
heel mooie voorstellingen gezien, maar vanwege ruimtegebrek beperk ik mij tot de bespreking van een voorstelling die er wat mij
betreft uitsprong vanwege zijn oprechtheid
en overtuigingskracht.

Door Marjon Spoorenberg

Love me tender
In de buitenlucht hangen vijf jongeren rond.
Hun nare verleden tekent een toekomst voor
hen uit. Ze zijn samen,
maar ook alleen. Zijn ze in
staat de keten van eenzaamheid te doorbreken?
Ieder van de spelers had
hierbij zijn eigen rol.
Anouk was het giechelmeisje met wisselende
stemmingen, ze was soms
ook somber: “We gaan
toch allemaal dood”, Bart
hunkerde naar echte liefde, Denise speelde de
vervelende, recalcitrante meid die constant cynische en satirische opmerkingen
maakte, Lotte was
emotioneel en gesloten, Eva was emotioneel en wat opener.

Ademloos heb ik naar deze voorstelling gekeken en ik vind het heel knap waar deze jongeren toe in staat zijn. Ik vind het ook erg
mooi dat jongeren een kans krijgen om bij
Grote Broer hun talenten te ontplooien.
Iedereen tussen de 4 en 24 jaar kan terecht
bij Grote Broer voor een circus- of theater-

opleiding. Op zondag 6 juni en zaterdag 11
september ben je welkom op de open
dagen.
Voor meer informatie:
Grote Broer kunsteducatie,
Prins Hendrikstraat 7, 6521AV Nijmegen.
Tel. 024-3223380
e-mail info@grotebroer.com
www.grotebroer.com

Love me tender

Oerkracht uit Nijmegen-Oost
Maartje Radstaake (24) en Bonny Aansorgh (25), beiden inwoners van
Nijmegen-Oost, nemen op 5 en 6 juni deel aan de Oxfam Novib Trailwalker 2010. Binnen 30 uur wordt er met een team 100 km over de
Veluwe gelopen. Natuurlijk is
dit niet zonder doel. Minimaal
3000 euro moet er worden opgehaald om deel te mogen nemen, zodat met dit geld maar
liefst 120 kinderen in o.a. Oeganda een jaar lang naar
school kunnen!
Het team van de twee Nijmegen-Oostbewoners heet Hatari
Tembo. Dit is Swahili voor
'Gevaar Olifant'. Oerkracht zal
nodig zijn om de uitdaging te
volbrengen. 100 km lopen
binnen 30 uur is tot daar aan
toe, 3000 euro aan sponsorgeld ophalen vinden ze een
grotere opgave. Verschillende
activiteiten worden door het

OBG-ROMMEL- EN CURIOSAMARKT OP 12 JUNI
In en rond het vernieuwde OBG-dienstencentrum wordt op zaterdag 12 juni weer de jaarlijkse rommel- en curiosamarkt gehouden.
Zowel buiten op de parkeerplaats als binnen in het gezellige dienstencentrum is er een keur aan leuke spullen te vinden aan de Prof.
Cornelissenstraat 2. Wilt u zelf nog wat huisraad, speelgoed of
ander overtollig materiaal kwijt, huur dan ook een kraam. Neem
daarvoor contact op met het OBG: 3279279 of via de mail:
Katja.jamin@oudburgerengasthuis.nl.
Voor een kraam betaalt u slechts € 9,- (klein) of € 15,- (groot). Tussen 11:00 en 16:00 uur heten wij u van harte welkom in het OBG.

team georganiseerd om het geld bij elkaar te krijgen. Zo is er een
schilderij beschikbaar gesteld welke door middel van een 'veiling'
wordt verkocht. De verkoop vindt plaats via internet. Op de teampagina (www.HatariTembo.tk) staat hoe u een bod kunt doen op het
mooie schilderij met de toepasselijke naam 'De wandelaar'.
Ook via de teampagina kunt u helpen om de kinderen in Oeganda
naar school te laten gaan! Bezoek www.HatariTembo.tk en vul het
sponsorformulier in!
Meer informatie over de Oxfam Novib Trailwalker 2010 op de website
www.trailwalker.nl.
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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
Ford Focus 1.6 16V
Mitsubishi Colt 1.3 Mivec
Opel Agila 1.2
Peugeot 307 1.6 16V
Seat Arosa 1.4
Suzuki Alto 1.1
Toyota Corolla 1.4 VVT-I
Volkswagen Fox 1.2
Volkswagen Golf 1.4 16V
Voor meer informatie
over deze occasions
kijkt u op www.starfitnijmegen.nl

‘01
‘04
‘05
‘03
‘04
‘02
‘02
‘02
‘07
‘00

€ 2.950.€ 8.600.€ 7.850.€ 4.950,€ 7.800,€ 5.250.€ 3.200.€ 5.950.€ 7.300.€ 5.000.-

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

