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Groenewoud aan zee, 4 september 2010
Daar in de Nijmeegse wijk Groenewoud,
Daar zijn de mensen gelijk en tevrée,
Daar in de Nijmeegse wijk Groenewoud,
Daar telt je geld of wie je bent, niet meer mee

Foto: Kees Spoorenberg

Meld je aan voor de
Wijknieuwsbrief
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Spoorbuurt (deel 3)
De Wagenaarstraat, de
meest oostelijk gelegen
straat van de Spoorbuurt, is
vernoemd naar Johannes
(Jo/Johan) Wagenaar.
Door Marleen de Jong
Even de cijfers: Geboren op
1 oktober 1862 in Utrecht,
overleden op 17 juni 1941 in Den Haag en in die
periode getrouwd met Dina Petronella (ook mijn
tweede naam!) van Valkenburg.
Zijn vader was Cypriaan Gerard Bergen van
Hengst, een rechter en later raadslid, een bekende
Utrechtse patriciër die een relatie kreeg met zijn
voormalige dienstmeisje, Johanna Wagenaar.
Uit deze clandestiene relatie werden zes kinderen geboren. Johans vader en moeder zijn nooit
getrouwd, maar zijn vader heeft wel altijd met
financiële ondersteuning voor zijn heimelijke gezin gezorgd.
Wagenaars eerste kennismaking met muziek waren de draaiorgels en de orgelbespelingen in
Utrecht, op naam van Richard Hol. (Die komt ook
nog een keer aan de beurt, want daar is ook een
straat in de Spoorbuurt naar vernoemd)

Het OBG: verrassend actief!
Als u dit leest is het Concert aan de vijver bij het
OBG-Dienstencentrum alweer voorbij. Inmiddels
een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij de
muziekgezelschappen die wekelijks bij het
OBG repeteren een optreden voor publiek verzorgen.

KOPIJ INLEVEREN VOOR DE
VOLGENDE WIJKKRANT
Deadline volgend nummer: vrijdag
8 okt. 2010. Bezorging volgend
nummer: woensdag 20 okt. 2010,
samen met De Brug.

Foto’s van Ron Moes aan de muur
Mocht u dat gemist hebben, dan is dat natuurlijk erg jammer. Toch heeft het OBG-Dienstencentrum de komende maanden meer te bieden
aan zijn buurtbewoners. Zo is er tot eind december een expositie van de Nijmeegse fotograaf
Ron Moes. Prachtige portretten sieren de wanden van het OBG-Dienstencentrum, dus loopt u
gerust eens binnen om dit te bewonderen.

Bel dan met TipTop verspreidingen,
telefoon 0485-319050
of meld online uw bezorgklacht
op www.dewijkwebsite.nl.

Voor elk wat wils
Hebt u meer zin in een partijtje schaak of klaverjassen, dan bent u eveneens in het OBG op z’n
plaats, want op de maandagmiddag (klaverjassen)
en donderdagmiddag (schaken) is er nog plaats
voor liefhebbers van deze sporten. Bovendien is
in september ook weer het ‘Meer bewegen voor
ouderen’ onder leiding van Marjos van Summeren van start gegaan. Heerlijk bewegen op de
dinsdagmorgen. Liever countrydansen? Dan
moet u op donderdagmorgen in het OBG zijn.
Kunt u meteen wat vers fruit of een visje meenemen van de weekmarkt in het OBG. Gedanst

Hol onderwees hem in compositieleer en orgel.
Verder kreeg Wagenaar nog les in piano, viool en
contrapunt. Hij heeft gewerkt als pianoleraar en
altist.
Maar echte faam verwierf hij toen hij in 1888 Hol
opvolgde als organist van de Domkerk en directeur van de Utrechtse Muziekschool, alsook
als dirigent van het Toonkunstkoor Utrecht.
Verder had hij nog losse optredens als dirigent.
Later vertrok hij naar 's-Gravenhage waar hij een
hoger salaris kreeg en meer tijd had om te componeren. Hij was een goede improvisator en had
een humoristische inslag. Hij schreef liederen, kamermuziek, werken voor koor en orgel, orkeststukken, cantates en opera’s. Hierin verwerkte
hij veel humor en parodieerde het valse pathos
van de Franse en Italiaanse opera’s. Maar meestal was zijn muziek serieus bedoeld: Wagner was
zijn grote voorbeeld.
Hij was geen dromer of mythicus als zijn tijdgenoot Alphons Diepenbrock (ook al Spoorbuurt!),
maar een componist die
stond voor vakmanschap
en vormbeheersing.
Wil je wat van zijn werken
horen? Kies ‘Levenszomer’,
‘De Schipbreuk’ of het symfonische gedicht ‘Elverhöi’.

wordt er natuurlijk ook op de Burgerlust dansavonden. Zie voor optredens de website van het
Oud Burgeren Gasthuis (www.oudburgerengasthuis.nl) of de agenda op de wijkwebsite.
Samen aan het werk
Bent u liever met uw handen bezig dan met uw
benen? Dan biedt het OBG u een keur aan cursussen. Boetseren, schilderen, computeren en
zelfs koken. Het kan allemaal in het OBG. Deelname is niet alleen leuk om bezig te zijn, maar
vooral om samen iets te ondernemen. Samen is,
over het algemeen, zoveel gezelliger dan alleen.
Informeer naar de mogelijkheden en kosten. Die
laatste vallen altijd mee in het OBG. Zelfs die voor
de uitsmijter van deze maand: Ronnie Tober in
het OBG. Op woensdag 22 september treedt hij
op en u kunt daar bij aanwezig zijn. Bestel uw
kaarten à € 5,- vanaf 13 september bij het OBGInformatiepunt. Wees er snel bij, want op is op!
Tot slot kunt u natuurlijk altijd gewoon eens binnenlopen bij het OBG en genieten van een kopje koffie en de gezelligheid in de Borgerzaal, op
het terras aan de vijver of in de prachtige vlindertuin. Laat u verrassen door het OBG. Tot uw
dienst!
OBG clientenraad nodigt u uit voor de jaarlijkse
ledenvergadering op 14 okt om 14u. De stukken
zijn vanaf 1 okt opvraagbaar bij de OBG receptie.
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Recent kwam op de redactie de vraag binnen
wat er toch aan de hand
was op het kerkhof aan
de Prins Bernhardstraat.
Er waren gedurende lange tijd werkzaamheden
op de begraafplaats:
over sommige graven
waren witte tentjes geplaatst, mannen liepen er rond en er
stond een groot bord van een aannemer. Een intrigerende situatie. Hier waren antwoorden nodig!
Door Marleen de Jong

Oorspronkelijk was het Het Stenenkruis
een algemene begraafplaats, in 1810 opgericht toen begraven binnen de stadsmuren verboden werd. Het was opgesplitst in een Rooms-Katholiek, een
Protestants en een Joods gedeelte.
Maar na het openstellen van de stadsmuren kwam de begraafplaats steeds
meer binnen de bebouwing te liggen,
waarop in 1925 gedeeltes werden geruimd om plaats te maken voor het Julianapark. De Rooms-Katholiek kregen
een begraafplaats aan de Daalseweg en
de protestantse begraafplaats werd
Rustoord aan de Postweg, waar ook de
Joden een eigen begraafplaats kregen.
Aan de Graafseweg werd een algemene begraafplaats ingericht.
Het resterende gedeelte van Het Stenenkruiskerkhof werd omheind. Deze
begraafplaats staat nu te boek als ‘monumentaal groen’ en ‘gemeentelijk monument’. De Stenenkruisstraat heet
sinds 1962 de Prins Bernhardstraat. Hier
liggen bekende Nijmegenaren, zoals
Quack en In de Betouw.

Maar hoe
zit het nou
met die geheimzinnig
uitziende
werkzaamheden?
Was het
een opgraving voor
dna-onderzoek, werd de begraafplaats
opgedoekt of waren het heel opvallende
grafschenners? Niets van dat alles. In
het middengedeelte waren van een
paar grafkelders de dekzerken weg of
kapot, wat een gevaarlijke situatie opleverde (voor wie kun je je afvragen, de
poort is altijd dicht en er word niemand
meer begraven).

Daarom kreeg aannemersbedrijf Thiemens de opdracht het kerkhof op te
knappen.
Nu wordt het elektriciteitshuisje opgeknapt en het grote reclamebord dat
er stond is na protesten weer verwijderd.
Wil je de resultaten van de opknapbeurt zelf zien? Helaas, na
Open Monumentendag van 11 en
12 september j.l. is de poort
weer stevig dicht. De begraafplaats is weer stil, donker, slecht
te zien, niet te betreden en geheimzinnig. En zeg nou zelf, zo
hoort de sfeer te zijn op zo’n
oude begraafplaats.
De grafsteen van oud-wethouder
Quack, bekend om zijn monument.

Een ruïne uit 2010
Door Anna Bakker
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Begraafplaatsgeheimen
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Stel je voor dat we tijd konden laten voor wat
tijd is en dus ook zonder enige moeite in de tijd
konden reizen omdat die dus niet bestaat. Stel.
Stel je voor: een garnizoen Romeinse soldaten van het
tiende legioen is op terugweg naar het kamp waar ze de
nacht willen doorbrengen. Het is koud, nat, de maand
september is niet wat het was, of zou moeten zijn. Ook
deze Romeinen zijn op reis zonder tijd. Aangekomen bijna
boven aan de Ubbergseveldweg ontwaren ze niet hun vertrouwde kamp maar staat daar ineens “Porta Romanum”
een comfortabel appartementencomplex. Het is bekend
van Romeinen dat ze luxe in het leven erg konden waarderen en ze nemen met groot genoegen en vol overgave hun
intrek voor de nacht in deze luxe behuizing. Het enige
wat ze eigenlijk verwondert is die oude troep, die ruïne
die is blijven staan in de voortuin. Morgen maar even opruimen.
Stel nu, we zijn weer even terug in de huidige tijd, je bent
projectontwikkelaar. En je hebt net voor de crisis een
mooi stukje grond gekocht op een eersteklas locatie in
Nijmegen-Oost. Je bent ook aan het bouwen geslagen,
maar helaas, de verkoop van je appartementen wil niet
echt vlotten en je gaat nadenken over je verkoopstrategie.
Dan zou je natuurlijk een verhaal kunnen vertellen over
de identiteit van Nijmegen en dat zeker de oudste stad
van Nederland daar best trots op mag zijn. Vervolgens
bouw je een ruïne in de voortuin en de achtertuin. Je gebruikt daarvoor wat authentiek uitziende bakstenen, en
brengt heel nonchalant wat afbreuklijnen aan in het metselwerk.
Je kunt dan altijd nog zeggen dat het hier een zorgvuldige nabootsing betreft van de poorten van de muren van
het Romeinse kamp dat daar ooit stond. Dat dit de culturele waarde en de historische betekenis van de wijk doet
herleven. Hebben ze met de donjon ook gedaan, en daar
zijn ze, voor zover, toch mooi mee weggekomen. Alleen,
als wijkbewoner kan ik me niets herinneren van een zorgvuldig napluizen van deze locatie van het gewezen kampement ten tijde van het bouwrijp maken van deze bouwplaats. Sterker nog; het staat me nog levendig voor ogen
hoe bulldozers met nietsontziend geweld diep de grond indoken en de eeuwen voor eeuwig door elkaar husselden.
Stel je voor: we reizen weer door de tijd; Nijmegen bevindt zich in een periode ver na de klimaatsverandering
en de gevolgen daarvan. Ik zie een archeoloog, nee!, een
heel team; schop in de grond. “Hee! Een ruïne! Apart, de
Romeinse tijd op deze grondlaag?”
Maar na een tijdje kan de herkomst dan toch gedefinieerd
worden. Het betreft een overblijfsel uit de Nijmeegse
Pieckperiode; Pieck met ck dan wel, van Anton Pieck.
De meeste mensen zullen Pieck kennen als schilder van
oergezellige Hollandse taferelen. De meeste roem gaat
toch naar hem uit als ontwerper van de Efteling, een
sprookjeswereld waar mensen zich doelbewust door laten
meevoeren. Anton Pieck blijkt een inspirator voor Nijmegen te zijn. Meer en meer zie je dat hier, te pas en te onpas, in een hang naar identiteit, truttigheid, en vooral
niet te vergeten economisch gewin, wordt teruggegrepen
naar stijlelementen uit een rijke bouwgeschiedenis om een
schijnwerkelijkheid te creëren. Er wordt gezapt en geshopt, de toeschouwer gefopt.
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T: 024 - 360 95 52
E: starter@kolmeijernijmegen.nl
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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
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Game, Set & Match

Mensen die mij kennen weten dat ik een fanatiek tennisster ben, ik speel al jaren bij
TV Rapiditas aan de D’almarasweg. Omdat
Rapiditas net buiten Nijmegen-Oost valt, ga
ik in dit artikel niet in op mijn eigen club,
maar zoom ik in op de nabij gelegen clubs:
TC Nijmegen Quick en Avanti ‘55. Een impressie van de sfeer tijdens het open toernooi van TC Nijmegen Quick en het Invitatie Mix toernooi van Avanti ‘55.

dat ik mee mag doen en elk jaar speel ik met
een andere partner; dit jaar speel ik samen
met de voorzitter van de club. Het kost ons
moeite om de vorm van de dag te vinden,

Door Anne-Marie Kirch

Het komt regelmatig voor dat ik in het
weekend op de tennisbaan te vinden ben. In
de zomer tijdens de open toernooien is dat
goed nieuws, want dat betekent dat ik het finaleweekend heb gehaald. Ook in het weekend van 3 en 4 september stond ik op de
baan, dit keer als invité van het Mix Invitatie
Toernooi bij Avanti ’55 en zondag als toeschouwer van de finalepartijen op het park
van Nijmegen Quick.

Afrika
De commissie van het Mix Invitatie Toernooi
is driekwart jaar bezig met de voorbereidingen voor dit toernooi. Elk jaar wordt er
een thema bedacht, dit jaar was het clubhuis
van Avanti omgetoverd in Afrikaanse sferen.
Bij aankomst op het park word ik verrast door
een enorme olifant (van papier) en staat er
een jeep langs de baan… De banen zijn genoemd naar de “BIG Five” en zo speel ik mijn
eerste wedstrijd van de dag op de “Leeuw”.
Er zijn in totaal 43 koppels van “Avantianen”
gekoppeld met een invité en ik zie veel bekende gezichten. Dit is al weer het vierde jaar

En dan het feest, het hoogtepunt van het toernooi. Ik ben benieuwd of de organisatie weer
iets heeft bedacht om het succes van vorig
jaar te overtreffen. De spanning wordt opgevoerd en daar wordt op een draagstoel de
stamoudste binnengebracht (ik dacht hem te
herkennen als degene met wie ik dezelfde
middag nog op de baan had gestaan…). In onverstaanbaar Afrikaans dialect worden de prijzen uitgereikt. Gelukkig is één van de dragers
een goede tolk, anders was het lastig geweest
voor de deelnemers. Helaas, dit jaar geen prijs
voor mijn outfit, maar dat neemt niet weg dat
het weer een bijzonder geslaagd toernooi
was.

maar gelukkig gaat
het bij dit toernooi
niet alleen om het
winnen van de
wedstrijden. De
prijzen worden ‘s
avonds uitgereikt
aan de deelnemers
die het meest origineel verkleed
naar het feest komen. En mijn outfit
ligt al klaar…
Tussen de wedstrijden door klinkt
luid Tarzangeschal
over het park, het is het signaal dat de tijd
om is en al dansend worden de banen weer
geprepareerd voor de volgende koppels.
Zelfs het weer heeft zich aangepast aan het
thema; een strak blauwe lucht! Na de lunch
kunnen we aanschuiven
bij een workshop djembé. Die kans laat ik me
niet ontnemen. Al snel
klinkt ritmisch tromgeroffel over het park terwijl de wedstrijden gewoon doorgaan. Later
op de middag verschijnen er buikdansers die
een workshop buikdansen geven in het clubhuis. Dit is wat minder
aan mij besteed, maar
de heupen van de andere tennissers komen
snel los!

Finales Nijmegen Quick
Op zondag 5 september was de sfeer op
TC Quick ook prima, nog steeds goed weer
en veel mooi tennis om te zien. Ook hier weer
bekende gezichten; een aantal Rapiditassers
spelen de finale, in zowel single als dubbel.
In het begin van de week had de organisatie
nog te kampen gehad met fikse regenbuien
waardoor het speelschema even in gevaar
kwam, maar gelukkig konden veel partijen uitgespeeld worden. Bij TC Quick ligt er Smash
Court op de baan en ook na een fikse regenbui kan er snel weer doorgespeeld worden. De finales worden gespeeld in het zonnetje, wat ook erg prettig is voor het toegestroomde publiek. Een mooie afsluiting van
een drukke tennisweek.
Bij dezen wil ik alle vrijwilligers van beide
clubs hartelijk bedanken. Ik hoop dat ook volgend jaar de toernooien weer net zo succesvol zullen zijn.
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Wij hebben op
de najaarsbeurs
voor U de nieuwste modellen
ingekocht !
Kom kijken bij:
Dé autoshop

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.

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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In de rij voor drinkwater

Wijkbewoonster Ellen Deimann was de afgelopen jaren tweemaal lange tijd met
haar partner in Nepal. Daar merkten ze hoe
erbarmelijk de watersituatie in die regio is.
Nu werken ze samen met een lokale organisatie om via een waterproject de situatie
te verbeteren.
Door Pleun Reedijk
Bovengenoemde titel staat boven een foto in
De Gelderlander van 9 augustus 2010. Een gebied in Noord-India is getroffen door modderstromen. Bewoners van het gebied staan
in de rij bij het verstrekken van drinkwater.
Water is, naast voedsel, een noodzakelijke
voorwaarde voor “leven”. Plekken op de aarde waar geen drinkwater is, zijn onleefbaar.
Overbekend is dit voor woestijngebieden
waar alleen zand en rotsen zijn. Nergens een
levend wezen…
Onbereikbaar drinkwater
Ergens in Nepal, tussen India in het zuiden
en het Himalayagebergte in het noorden.
Overstromingen in dit hogere bergland lijken

hier (voorlopig) niet te zullen plaats te vinden. Niettemin hebben Ellen Deimann en haar
partner Dick Verstegen in Nepal in een gebied
vertoefd waar mensen hun drinkwater uit een
vervuilde poel moeten halen. Ellen was daar
26 jaar geleden, haar eerste kennismaking
met het land. Zij droomde ervan nog eens
naar die plek terug te keren. Ze woont nu al
jaren op “het hofje” aan de Postweg te Nijmegen. Samen met Dick Verstegen is zij tweemaal zeven maanden in Nepal geweest. Het
idee is toen ontstaan om samen met de stichting Nepal Trust te bouwen aan een waterleidingproject. Het gaat om het gebied Kaskikot, gelegen in een heuvelachtig gebied.
Erbarmelijk
Ellen en Dick hebben een geadopteerde
zoon, student Hom Bamadur Nepali, van geboorte een Indiër, wiens ouders in Kaskikot
wonen. En in dat dorp hebben zij met eigen
ogen kunnen zien hoe erbarmelijk de “watervoorziening” daar is. Zij namen zich voor
daar “iets aan te gaan doen”. Dit hield in dat
zij contact gezocht hebben met een werknemer van Nepal Trust, Jeroen van der Bergh.
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Nepal Trust is een non-gouvernementele organisatie (NGO), gevestigd in Kathmandu en
gespecialiseerd in waterprojecten. Deze Jeroen heeft Ellen en Dick waardevolle adviezen gegeven voor de opzet van hun waterproject. In principe is het de opzet om van
een hoger gelegen stroom een leiding te leggen naar het gebied Kaskikot.

Fondsenwerving
Inmiddels zijn naar de haalbaarheid van het
project twee studies verricht door Nepal Trust.
Deze projectontwikkelaar wil wel de uitvoering doen, maar de fondsenwerving moet
gedaan worden door de opgerichte stichting
Waterproject Nepal Nijmegen. De kosten zijn
begroot op $ 700.000, waarvan inmiddels
$ 120.000 is gedoneerd.

Er is een comité van aanbeveling gevormd,
waar zich als eerste heeft aangemeld burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen.
Uitgebreide bijzonderheden kunt u vinden op
www.waterprojectnepal.nl of bij de initiatiefnemers Ellen Deimann en Dick Verstegen.
Postweg 90, 6523 LE Nijmegen,
telefoon 06-53776474

HET HOBBYCENTRUM NIJMEGEN-OOST: IETS VOOR U?

De rust van de zomervakantie ligt inmiddels
weer achter ons. Bedrijven en scholen zijn
weer begonnen. Ook het Hobbycentrum Nijmegen-Oost heeft, na een maand zomervakantie, haar deuren weer geopend. Het
centrum ligt aan de Prof. Cornelissenstraat
nummer 2 . Maar duidelijker zal zijn: het ligt
onder het Oud Burgeren Gasthuis, namelijk:
in de oude keuken.

Ingezonden door Jacqueline Langenhuyzen

Maar wat is Hobbycentrum Nijmegen-Oost
nou eigenlijk? Het is bedoeld voor mensen
van 18 jaar en ouder. Mensen die door verschillende oorzaken (ouderdom, ziekte,
werkloosheid, etc) veel vrije tijd hebben, maar
wel graag actief willen blijven. Deze mensen
kunnen in het centrum terecht om onder begeleiding van deskundige vrijwilligers een
hobby uit te oefenen. Er kan worden aangesloten bij groepen waarin kaarten of sieraden
worden gemaakt. Of bij een groep waarin het
mozaïeken centraal staat. Maar ook het
handwerken (met naald en draad, breien, papier-maché, papier scheppen) wordt in verschillende groepen gedaan.

Voor de volgende hobby’s worden
er cursussen gegeven: edelsmeden, potten bakken, boetseren,
boekbinden, digitale en zwartwitfotografie en glas-in-lood. En
als u nu ECHT de stap durft te maken om met een computer te leren omgaan: ook dan kunt u bij
ons terecht. Bij voldoende aanmelding wordt er een eenvoudige
computercursus georganiseerd.
In zes lessen worden de beginselen van
Windows, e-mailen, tekstverwerken en internetten besproken. Een soort vervolg van
deze cursus zijn de computerinloopochtenden. Hier kunt u terecht met uw vragen/problemen op computergebied. Ook met vragen
over digitale fotografie kunt u dan rustig binnenlopen. Tot slot beschikt het centrum
over meer dan voldoende materialen voor de
hout- en metaalbewerking. Zeg nou zelf: niet
iedereen heeft thuis de ruimte om een
draaibank of zaagmachine te plaatsen. Ook
bij dit onderdeel zijn er deskundige vrijwilligers aanwezig om eenieder met raad en
daad bij te staan.
Wat het kost? De jaarcontributie is €30. U

kunt dan gebruik maken van alle faciliteiten
die in ons centrum aanwezig zijn. Voor de
door u gebruikte materialen zal een kleine
vergoeding worden gevraagd.

Open Dag
Tot slot willen wij u alvast attent maken op
onze open dag op 14 november a.s. In het
Oud Burgeren Gasthuis vindt er dan een korendag plaats maar ons centrum zal op deze
dag ook geopend zijn. Binnenkort zal het
Hobbycentrum ook een eigen webpagina
openen op de wijkwebsite van NijmegenOost. Hier zult u uitgebreide informatie
aantreffen over alle hobbygroepen van ons
centrum. Tot binnenkort in het Hobbycentrum
Nijmegen-Oost, de koffie/thee staat klaar!
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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 plaatsgebrek is er
een wachtlijst, plaatsing op volgorde van
binnenkomst. Je dient de advertentietekst
elk nummer opnieuw aan te leveren. Naar
redactie@dewijkwebsite.nl kun je de advertentie mailen, maar ook inleveren bij de
Wijkwinkel aan de Daalseweg 259a.
------------------------------------------------------------------U zoekt een origineel idee voor een teamactiviteit? Muziquest verzorgt de Muziquiz.
Een succesvolle muzikale formule waarbij
verrassende situaties ontstaan! Mail
info@muziquest.nl. Of bel Simone Kiekebosch 024-3656773. www.muziquest.nl.
------------------------------------------------------------------Kinderpraktijk Het Berenhol biedt krachtige hulp aan ouder en kind langs een natuurlijke weg; bij uiteenlopende problemen
en klachten zijn methode fluisterkind®,
danstherapie en Natuurremedies uit Het
Hengstdal van toepassing; vergoeding door
veel zorgverzekeraars. Bel vrijblijvend voor
informatie (024-3607967); welkom bij de lezing 22 september 19.30 in de Vuurvlieg.
------------------------------------------------------------------Aangeboden: Hou je ook zo van kaarsen? Ik
ben een enthousiast homeparty-consulent
en zoek daarom natuurlijk ook mensen die
van een avondje of middag gezelligheid houden! Het kost je niets, je krijgt zelfs mooie
geschenken en je huis ruikt heerlijk na afloop! Gratis klankmassage of tarotconsult
voor de gastvrouw! E-mail: shamda11@hotmail.com.
------------------------------------------------------------------Vegetarisch koken met natuurvoeding
Op 6 oktober start van 18 tot 21 uur een
cursus Vegetarisch koken met natuurvoeding
in Nijmegen in de Celebesstraat. Meer informatie op www.kokenmetdominique.nl of bel
voor een folder tel. 06-13079008 of e-mail
dcompanjen@yahoo.com.

Antiquariaat Verzameld Werk is altijd geïnteresseerd in de aankoop van bijzondere
boeken of gehele bibliotheken. 06-27526843
of www.antiquariaatverzameldwerk.nl.
------------------------------------------------------------------Partituur, praktijk voor psychologische hulpverlening en EFT-relatietherapie. Begeleiding
bij ingrijpende ervaringen rond levenscrisis,
ziekte, scheiding, verlies van werk, relatieproblemen, eenzaamheid, isolement. Ineke
Scholten, Heydenrijckstr. 71, 06-53164237
www.partituur-coaching.nl. Gesprekken worden afhankelijk van ziektekostenverzekering
en aanvullend pakket geheel of gedeeltelijk
vergoed. Verwijzing huisarts niet nodig.
------------------------------------------------------------------Workshop Mozaïeken. Avondworkshop: 4 x
van 19.30-22.00u. Incl. materialen, koffie en
koek. p.p € 64,50. Ook dagworkshops mogelijk. Meer informatie:
sophiedehaan@hotmail.com/ 024-3541922.
Tooropstraat 133, Nijmegen-Oost. Http://mozaiekatelier.spaces.live.com.
------------------------------------------------------------------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.
------------------------------------------------------------------Heeft uw kind moeite met rekenen? Rekenpraktijk Reken maar van yes! biedt specialistische hulp om uw kind weer goed en met
plezier te leren rekenen. Voor informatie:
085-8774741 of www.rekenmaar.com.
------------------------------------------------------------------Ayurvedische massage: Deze massage met
warme, medicinale Indiase kruidenolie bevordert diepe ontspanning, reiniging en vitaliteit. Voor meer inl.: Eva Hartmann, gediplomeerd massagetherapeut. Tel. 024-3241737.
------------------------------------------------------------------Tai Chi Centrum Nijmegen start beginnerscursussen taiji en qigong, bijzondere bewegingskunsten voor jong en oud! Taiji
op woensdag 15 september om 20.30 uur

Buurtbemiddeling

en onbegrip tussen buren onderling. En dat
woont niet prettig. Vaak op je tenen lopen of
last hebben van de herrie van de buren die
door de muren komt waardoor je woonplezier wordt verknald.
Meestal zit je in zo’n situatie dat normaal
met elkaar praten al moeilijk is. De hele situatie is vaak ook moeilijk te ontlopen. Natuurlijk wil of kan niet iedereen verhuizen
dus je hebt toch voor langere tijd met elkaar
van doen. Terwijl juist praten, afspraken maken, begrip krijgen voor elkaars situatie
meestal de oplossing voor burenconflicten
is.

De vakanties zitten er weer op. Wat was het
lekker rustig in dat dorpje in Frankrijk, dat
eiland in Griekenland of zonder files in ons
eigen land. Des te meer valt het op dat als iedereen weer thuis is, we met best veel mensen op een relatief klein oppervlak wonen.
Dat gaat gelukkig meestal goed, maar het
vraagt wel wat van ons aanpassingsvermogen en onze tolerantie.
En soms loopt het ook niet goed, zijn er
kleine irritaties die leiden tot grote onvrede

aan Van den Havestraat 60. Qigong op zaterdag 11 september om 10.30 uur in De Ark
van Oost, Cipresstraat 154. Voor aanmelding
en informatie: Els Poels, 024 – 3232318
Mail: info@taichicentrumnijmegen.nl
www.taichicentrumnijmegen.nl.
------------------------------------------------------------------Praktijkruimte te huur in Nijmegen Oost.
Ideaal voor gesprekstherapie / coaching.
Voor meer informatie: 06-16642789
------------------------------------------------------------------In september start weer een nieuw cursusblok van zes lessen Vrij beeldend werken op
vrijdagochtenden voor beginners en gevorderden. Deskundige begeleiding, ontspannen werksfeer, aandacht voor persoonlijk
ontwikkeling. Locatie: Krayenhoffkazerne op
het Limosterrein. Aanmelden bij Marijke Kremers 024-3550074. Zie het volledige programma op www.beeldendzijn.nl.
------------------------------------------------------------------Zit uw kind niet lekker in zijn/haar vel? Integratieve Kindertherapie is een kortdurende
vorm van psychotherapie waarbij het kind
op een plezierige manier geholpen wordt bij
het oplossen van zijn of haar probleem.
Valeska Hoondert 06-31504963.
www.kindertherapie-valeska.nl.
------------------------------------------------------------------Schilderen vanuit plezier: Atelier creativiteitenlevenskunst biedt de volgende mogelijkheden: Open atelier op woensdagochtend
10.0012.15 uur (10 lessen), Schilderenruimte-scheppen op zondagochtend 10.0012.00 uur (4 lessen); info: 3237843 of
www.creativiteitenlevenskunst.nl.
------------------------------------------------------------------Open meditaties: elke vrijdagochtend van
9.00-10.00 uur is er de gelegenheid om deel
te nemen aan meditatie in kleine kring. We
doen zacht lichaamswerk, mediteren samen
en drinken een kopje thee. Kosten €5 per
keer. Info: 3237843. Hennita@zonnet.nl.
------------------------------------------------------------------Wegens gebrek aan belangstelling gaat de
cursus "omgaan met teleurstellingen" op 31
sept. in de Hof van Ark helaas niet door.
------------------------------------------------------------------Te huur: Praktijkruimte voor nagelstyliste,
pedicure, masseuse of andere beroepen die
goed passen bij een schoonheidssalon. Huidverzorging Studio Kitty, Hengstdalseweg 46,
telefoon 024 3224804.

Buurtbemiddeling biedt de helpende hand.
Luisterend naar beide partijen, met elkaar
zoekend naar de oplossing, en gezamenlijk
komen tot afspraken waardoor het wonen
naast elkaar geen ergernis meer oproept.
Of, zoals een buurman na een bemiddelingsgesprek onlangs zei: “Wat ben ik blij dat
er geen spanning meer tussen ons en de
buren is, en we elkaar gewoon weer goedemorgen wensen.”

Voor vragen over buurtbemiddeling of als u
zich wilt aanmelden kunt u bellen met Petra
Verschoor 024 – 32 32 751, of mailen naar
buurtbemiddelingnijmegen@nim.nl.
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Circus, theater en musical voor de jeugd
Als jullie dit stukje lezen is de open dag al
geweest (zaterdag 11 september j.l.). Voorafgaand aan de open dag had ik een gesprek
met Michel Hormes: theaterdocent en regisseur van Grote Broer: kunsteducatie.
Door Marjon Spoorenberg

Historie
De basis van
Grote Broer
ligt bij Circus
Debuut: de
circusschool
in NijmegenOost die gevestigd was
naast zwembad Oost.
Deze circusschool ging
samen met productiehuis Grote Broer en
vormden zo de circus-, theater en musicalschool Grote Broer. Ongeveer 2 jaar geleden
heeft Grote Broer het pand aan de Prins Hendrikstraat betrokken.

Kunsteducatie
Grote Broer verzorgt lessen in eigen huis en
in verschillende Nijmeegse wijken. Daarnaast verzorgt Grote Broer dagprojecten, lessenseries en workshops voor het basisonderwijs door het gehele land.
Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar kunnen klassen volgen bij Grote Broer op het gebied van circus, theater en musical. Voordat

je aan een productiegroep mee kunt
doen krijg je eerst twee jaar les. Enthousiast en bevlogen vertelt Michel
over zijn leerlingen: “Het leukste is dat
je je kunt verbazen over alle ideeën die
kinderen hebben.” Telkens verbaast hij
weer zich over het plezier dat kinderen hebben. “Jongeren verbinden zich
aan een stuk”. Op mijn vraag of je bepaalde kwaliteiten moet hebben om de
lessen te kunnen volgen, is Michel heel
stellig: “Iedereen kan meedoen, want
in elk kind is wel een bepaald talent
aanwezig. Uiteraard kunnen niet alle
kinderen een hoofdrol krijgen, maar
ook in een bijrol kun je glanzen.”
Soms zijn leerlingen zo goed dat ze
kunnen doorstromen naar het kunstvakonderwijs.
De circus-, musical- en theaterklassen
zijn betaalbaar, gezinnen met een minimuminkomen kunnen echter ook
gebruik maken van een restitutieregeling van Stichting Leergeld Nijmegen.
Vanaf september wordt er weer druk
gewerkt in de theaterstudio’s van Grote Broer. De ruimtes zijn ook te huur
voor externe organisaties en scholen.
Kunsteducatie verrijkt je leven: voor meer informatie kan er contact opgenomen worden
met: Grote Broer kunsteducatie
Prins Hendrikstraat 7, 6521 AV Nijmegen
tel.: 024-3223380, www.grotebroer.com
info@grotebroer.com

Wij ontvingen onderstaande foto mét
groet van een tevreden bewoner.
Het is eind augustus. Als ik naar buiten kijk,
regent het pijpenstelen. Het is weer voorbij,
die mooie zomer. De gemeente had een folder
uitgegeven om meer van de voorgevel van het
huis te maken, door middel van planten en geveltuintje. Dat zou ook voor bijen en vlinders
goed zijn. Daar heb ik gehoor aan gegeven,
zie hierbij de foto. Hoe mooi de bloemen er bijstaan. De wijk waarin ik woon is de moeite
waard om eens doorheen te wandelen. Door
renovaties zijn Waldeck Pyrmontsingel, Singendonckstraat, v. Lyndenstraat en Vonckstraat
in de loop der jaren prachtig opgeknapt.
En de mensen wonen er met plezier.
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SCHARRELVLEES…NATUURLIJK

Vreemd dat scharrelvlees tegenwoordig als bijzonder gezien wordt. We eten
allemaal graag lekker, waarbij gezonde voeding voorop staat. Daarnaast vinden we het dierenwelzijn steeds belangrijker, “elk dier heeft recht op een goed
leven”, daar zijn we het met elkaar over eens. En toch gaan we nog niet naar De
Scharrelslager voor een eerlijk schoon stukje vlees. Wat onze grootouders gewoon vonden: dieren die lekker buiten in de wei lopen en uitsluitend schoon,
plantaardig voer krijgen. Dieren die geen medicijnen, antibiotica of groeibevorderende stoﬀen krijgen toegediend, blijken tegenwoordig toch niet zo gewoon te zijn. De Scharrelslager Wim Coenen verkoopt uitsluitend vlees van
scharreldieren, schoon en eerlijk vlees. Hij maakt er met zijn medewerkers in
de ‘’worstkeuken‘’ ouderwets lekkere worsten, vleeswaren, maaltijden en specialiteiten van. Deze zijn in de afgelopen jaren tijdens nationale en internationale wedstrijden diverse malen met goud bekroond. Wordt het voor u toch tijd
om eens langs te komen en te genieten van al het lekkers.
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 2 oktober

KIP PIRI-PIRI
NIMWEEGS STOOFVLEES
TOMATENSOEP
MEXICAANS GEHAKT

kant en klaar 500 gram
kant en klaar 500 gram
met goud bekroond halve liter
lekker gekruid 500 gram

3,95
4,95
1,95
3,95

Oud Burgeren Gasthuis

S eder t 1592

• Personenalarmering
• Computercursussen
• Sleutelkluisverhuur
• Gestructureerde dagbesteding
• Weekm arkt op dond erdag
• Gerus t Thuis Bemiddeling
• Seniorencafé Burgerlust
(0 24) 327 9 2 79 of
www.oudburgerengasthuis.nl

Scharrelvlees, goed voor u...... beter voor de dieren!

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

Het OBG. Tot uw dienst!

Reken eﬀectief af met ongewenste haargroei!
De revolutionaire LightSheer Diodelaser is hét bewezen alternatief
In een paar behandelingen snel, veilig,
duurzaam en huidvriendelijk verlost
van ongewenste haargroei.
•
•
•
•

Geschikt voor ongewenste haargroei in het gezicht en op het lichaam
Gemiddeld 4 à 5 behandelingen nodig
Geschikt voor alle huidtypes, van blank tot negroïde
Erkend door zorgverzekeraars

Bij Huid & Laser praktijk in Nijmegen-Oost
is uw huid in goede, professionele handen.
Neem vrijblijvend contact op via 024-3448641
of kijk op www.patriciastienstra.nl voor meer
informatie over de LightSheer Diodelaser.
HUID & LASER PRAKTIJK
Archipelstraat 17, 6524 LK Nijmegen.
Tel. 024-3448641
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Wijkschouw Galgenveld

Onder het motto ‘mogen we uw ogen lenen’,
nodigt de gemeente regelmatig inwoners uit
voor de jaarlijkse wijkschouw in hun wijk.
Zij kennen natuurlijk als geen ander hun wijk
en leefomgeving. Ziet hun wijk er schoon genoeg uit? Hoe gaat het met het onderhoud
van straten en plantsoenen?

Door Eric Hendriks

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de
“openbare ruimte”. En daarmee bedoelt de
gemeente de aanleg en inrichting van straten,

fietspaden, plantsoentjes en parken tot en
met het onderhoud en beheer ervan en het
toezicht erop.
Op maandagmiddag 6 september melden acht
wijkbewoners zich bij Wijkbeheerder Jeanette
Stevens voor een fietstocht door de wijk. Bedrijfsleider Patrick van de net naar het nieuwe winkelcentrum verhuisde Coop bijt het
spits af. Grootste probleem is het grote gebrek aan parkeerplaatsen voor de winkel. Veel
plekken worden gebruikt door mensen die in
de buurt werken. “Dit houden we zo niet lang
vol” zegt Patrick. Immers, als klanten niet
goed kunnen parkeren blijven ze weg en dat is directe omzetderving voor de
super.
Er is overlast van jongeren
die kleding uit een container
gooien die de bewoonster
dan maar weer zelf opruimt:
“De mensen van de Bel- en
Herstellijn zijn heel vriendelijk maar, daarna hoor ik
vaak niets”.
Andere problemen: overwoekerende braamstruiken
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en klimop in een plantsoen. Leerlingen van
de St. Jorisschool die overlast veroorzaken tijdens de pauzes. Verkeersoverlast op de
Heyendaalseweg. Parkeeroverlast op het Javaplein, wederom door werkende mensen die
daar hun auto parkeren. Alle ingebrachte punten worden door assistente Audrey zorgvuldig genoteerd voor latere opvolging.

Luisteren
Stevens luistert goed naar wat de wijkbewoners inbrengen maar kan geen ijzer met
handen breken. “Mensen hoeven mij niet te
overtuigen van de urgentie en belang van hun
probleem. Als het aan mij ligt zetten we hier
morgen een bord neer of doen we iets anders.
Helaas is Nederland behoorlijk overregeld en
is overal een procedure voor. Binnen deze
ruimte kan ik dus problemen aankaarten bij
mijn collega’s binnen de gemeente en bij andere betrokken partijen. Om samen te kijken
of we tot een oplossing kunnen komen. En
vaak wordt er al veel aan gedaan maar weten
mensen dit niet altijd”.
Gelukkig loopt er een dereguleringsproject
binnen de gemeente en ook bij de overheid.
Wat dit concreet betekent voor het sneller oplossen van bovengenoemde problemen, blijft
vooralsnog onduidelijk...
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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.
------------------------------------------------Gevraagd: vrijwilligers die een
brugklasser een steuntje in de
rug willen geven om een goede
start te maken in het voortgezet
onderwijs! U bezoekt wekelijks
de leerling thuis, gedurende het
hele schooljaar. Heeft u hbo/woniveau en 2 uurtjes tijd per
week? Meld u dan aan en word
mentor bij School’s cool. U kunt
voor een jongere het verschil
maken! U wordt gecoacht en
ontvangt onkostenvergoeding.
Tel. 024-3503466.
info@schoolscoolnijmegen.nl
www.schoolscoolnijmegen.nl.
------------------------------------------------Aangeboden: Ik heb 2 hele lieve
katten. Helaas kunnen broer &
zus het niet meer met elkaar
vinden. Monsieur le Poivre (Peper) is vaak buiten en wordt nu
door zijn zus weggejaagd. Is er
iemand die hem met veel liefde
van mij over wil nemen? Hij is 3
en erg lief, wit/cypers. (gesteriliseerd, gevaccineerd, ontwormd
en ontvlooid).
E-mail: s.mioch@gmail.com.
------------------------------------------------Gezocht: Hoi, ik ga per december 2010 aan de RUN werken en
zoek (ivm verbouwing eigen woning) een tijdelijke huurwoning
voor ons gezinnetje (2 volw. en
2 kinderen). Periode: december
2010 tot juni 2011. Liefst in Nijmegen-Oost (nabij Limosterrein
i.v.m. schoolgaande kinderen op
de MUZE). Tel.: 06 27284094.
------------------------------------------------Vrijdag 3/9 heb ik mijn zwarte
lievelingssjaal verloren tijdens
mijn boodschappenrondje tussen Hengstdalseweg en slagerij
Coenen op de Fransestraat. Ik
heb hem helaas niet terug gevonden. Misschien heeft u hem
gevonden? Wilt u mij dan even
bellen? Mijn dank is groot!
Tel.: 3770929.
-------------------------------------------------

Gezocht: Hallo beste lezers, ik
ben op zoek naar goeie en gebruikte boeken, kinderkleding,
speelgoed en ansichtkaarten,
bestemd voor een goed doel. U
doet er mij en een ander een
GROOT Plezier mee. Mvg Edwin,
e.breebaart@gmail.com.
------------------------------------------------Gezocht: lieve, degelijke oppas
voor een jongetje van 1,5 jaar.
Gem. 3 keer per maand, vaak
vroeg in de avond, 024-3606408
------------------------------------------------Gezocht: Wij zijn op zoek naar
een garagebox of schuur o.i.d.
die we kunnen huren. We willen
er graag onze fietsen in kwijt
kunnen. Omgeving Berg en Dalseweg/Daalseweg. 0645740017.
------------------------------------------------Gezocht: Sinds donderdag 26/8
is onze kat Rudi weg. We zijn
net verhuisd en hij is na een
week weggeglipt. Hij had een
grijs bandje om en is een slanke
Europese korthaar. Hij is gechipt. Tel.: 06 26436110.
------------------------------------------------Aangeboden: man zoekt werk
als hulpkracht, schoonmaakwerk, muur verven.
Tel. 06-34212925
------------------------------------------------Gezocht: Wij zoeken een leuke
en lieve oppas voor onze kinderen van 11, 8 en 5 jaar voor donderdagmiddag van 3 tot 6 uur
bij ons thuis. Je vindt het ook
prima om voor de avondmaaltijd
te zorgen, natuurlijk kun je dan
ook mee-eten. Min. leeftijd 18
jaar. marieke.braks@planet.nl.
------------------------------------------------Gezocht: Ik ben op zoek naar
verschillende soorten lapjes om
verder te kunnen met mijn
hobby. Heeft u lapjes/lappen
over die u toch niet meer gebruikt, en wilt u die kwijt, hoor
ik het graag van u. E-mail:
j.blomhoff@upcmail.nl.
------------------------------------------------Gezocht: Ik ben op zoek naar
een babybox. Tel.: 0611620377.
------------------------------------------------Verloren: dubbele huissleutels in
Nijmegen-Oost , graag terug te
bezorgen. Tel.: 3226054.
------------------------------------------------Aangeboden: 1-persoons lattenbodem, zo goed als nieuw.
€ 50,- Tel.: 024-3603028.

------------------------------------------------Aangeboden: Kinderfietsje
(meisje) Loeki Cooli 16 inch.
Leuk, zeer net meisjesfietsje.
Goede bandjes, hand- en terugtraprem. € 35.-. 06-53913416.
------------------------------------------------Aangeboden: Er is bij ons post
voor Carlo en Dorien verkeerd
bezorgd, zonder afzender. In de
hele Frans Halsstraat zijn geen
Carlo en Dorien bekend. Als iemand weet wie Carlo en Dorien
zijn of ze lezen dit zelf, neem
contact op met: 024 - 3603830.
------------------------------------------------Aangeboden: T.K. mooi en
i.z.g.st. meisjesfietsje 12 inch.
Fuchsiaroze, wat lichte lak beschad. € 50,-. T.K. zilver/paars
jongensfietsje 16 inch. i.z.g.st.
met 3 versnell. en terugtraprem
€40,-. Tel. 3224642
------------------------------------------------Gezocht: Zaterdag 21.08. rond
16.30 heeft iemand mijn handtas incl. portemonnee, mobiel,
autopapieren en brillendoos uit
mijn huis gestolen. Tas en autopapieren zijn in steegje Rembrandstraat terug gevonden.
Heeft iemand de mobiel, portem. of brillendoos (blauw/ geel,
Merk: Fossil) incl. 2 brillen gevonden? Tel.: 024-8480770.
------------------------------------------------Aangeboden: Prachtige, grote,
blankhouten eettafel te koop,
150-120 cm. Vraagprijs €25,Ook een (kleine) stofzuiger, doet
het nog prima, maar ik heb ‘n
nieuwe! Prijs €7,50. Verder een
paar dames wandelschoenen, mt
38, blauw met grijs/zwart, vraagprijs €17,50. Slechts ‘n enkele
keer gedragen. T. 024-3234956.
------------------------------------------------Biedt zich aan: oppas voor naschoolse opvang, met ruim vijftien jaar ervaring. Tel.: 3225506
------------------------------------------------Gezocht: Iemand die een lekkere
wintertrui voor mij wil breien.
Ik heb een grote maat dus het is
veel werk. Een trui om in te wonen! Tel.: 024-3603028.
------------------------------------------------Met spoed gezocht: Garagebox
voor de stalling van een auto.
Het liefst in Nijmegen-Oost of
directe omgeving. 024-3220042.
------------------------------------------------Aangeboden: fiets Jan Jansen
ideaal voor student in Nijmegen.
Er zit alleen een klein slagje in
het wiel. Speciaal prijsje €25,-.
Tel.: 024-3238172.
-------------------------------------------------

Gevonden: 2 Fietsen: Heren Gazelle Furore donkergroen/blauw
handrem, nexus-7, AXA + kabelslot Dames Batavus Bologna
paarsblauw handrem, nexus-3,
ART + beugelslot Uiteraard gemeld bij de Politie – maar niets
vernomen. De gedupeerde eigenaren kunnen de fiets(en) ophalen, middels hun sleutel(s). Tel.:
024 3603477.
------------------------------------------------Gezocht: Een overdekte stalling
voor mijn motor in NijmegenOost. Kunt u mij hiermee helpen, dan hoor ik dat graag. Alvast bedankt. Tel.: 0634189066.
Ik zoek een gratis babybox en
een babywieg voor mijn vriendin. Die het echt nodig heeft.
Tel.: 06-11620377.
------------------------------------------------Gezocht: militaire spullen uit de
oorlog, zoals kleding, helmen,
medailles, kistjes etc. Ik neem
het gaarne van u over voor mijn
verzameling! bvd. Arthur
Tel.: 06-53719728.
------------------------------------------------Wie heeft er zin om op de dinsdagmiddag mee te biljarten in
het OBG-Dienstencentrum? Tussen 13.30 en 17.00 uur gezellig
samen een spelen. Voor meer
info: Katja Jamin van het OBG.
Tel.: 024-3279279.
------------------------------------------------Gezocht: Wie kan voor mij het
dagboek van mijn vader uit het
‘ouderwetsche’ handschrift vertalen? Hij heeft in de oorlog een
dagboek bijgehouden en ik kan
het niet lezen. T. 024-3603028.
------------------------------------------------Gezocht: Komend jaar ga ik Biomedische Wetenschappen studeren aan de RU in Nijmegen. Omdat de reisafstand groot is ben
ik (dringend) op zoek naar een
kamer in een gezellig studentenhuis in het centrum. Een babbeltje en samen eten op z'n tijd
lijkt me erg leuk!
E-mail: lie_n_e@hotmail.com.
------------------------------------------------Volleybalclubje "Net Iets Te
Hoog" zoekt nog enkele vrouwelijke leden voor recreatieve potjes volleybal op de donderdagavond in Nijmegen Oost. We zijn
een gemengd clubje op het
niveau recreanten gevorderd.
Info: Pollekeh@hotmail.com.
------------------------------------------------Nog enkele plekken op training
'Hoe word ik een betere deurmat' in het najaar. Meer info op
www.deurmat.nu.
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Knollen & citroenen

Wasmachine te koop. Gebruikt,
maar doet het nog helemaal
goed. Tegen elk schappelijk bod.
(50 - 75 EURO) Zelf ophalen.
E-mail: frie.and@gmail.com.
------------------------------------------------3 Lesboeken met 2 cd’s i.v.m.
Engels voor beginners via de
Opstap. Zo goed als nieuw voor
15 euro. Tel. 06-15586734.
------------------------------------------------Te huur of te koop sfeervol appartement in gerestaureerd pakhuis hartje Nijmegen Oost.
(foto’s en beschrijving op Funda
Sweersstraat 2(A). Huurprijs
€ 780 per maand inclusief gas,
water en elektra, kabeltelevisie
en internet. tel.0610235141 of
veralrenaud@gmail.com.
------------------------------------------------t.k. Highscreen 17 inch monitor
+ 2 Highscreen stereo speakers.
Prijs € 25. Tel. 024-3234703.

Aangeboden: een dubbelzijdige
passpiegel op zwart metalen
onderstel, met wielen, maat 40 x
160cm. prijs notk. 024-3228436.
------------------------------------------------Sopraan gezocht voor koor op
dinsdagavond. Wij zingen in
ontspannen sfeer m.n. ‘spirituele/religieuze’ muziek uit verschillende tradities, meest vierstemmig. Enige zangervaring is
gewenst. Heb je belangstelling,
bel dan naar Ellen, tel.7850103.
------------------------------------------------Het Hobbycentrum NijmegenOost zou heel graag in contact
willen komen met een enthousiaste teken/schilderhobbyist die
graag aan kennisoverdracht zou
gaan willen doen. Voor verdere
informatie: 024 - 3812381.
------------------------------------------------Gratis af te halen: Finse leistenen. Te koop: Gazelle herenfiets
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met 3 versnellingen; 70 euro,
roei-apparaat 125 euro. Tel. 0243601623.
------------------------------------------------Te koop: luxaflex (smal-15 mm)
wit, in zeer goede staat. Afmeting: 90 x 210 (voor keukendeur
bijv.) Prijs: €50,-.
------------------------------------------------ik heb een prachtige altsaxofoon in de aanbieding. Merk:
Vito. De saxofoon is in goede
staat en pas nagekeken.
Vraagprijs € 650,- inclusief rugdraagtas, koffer, draagband en
verschillende delen van Horen
Zien en Spelen.
yvonne@yvant.nl 06-51139928
------------------------------------------------Man (49) zoekt maatje (m) om
samen te wandelen, fietsen,
zwemmen etc. in de omgeving
van Nijmegen. Ik ben spirtueel
ingesteld en heb in lichte mate
M.E.-klachten. Reacties graag
naar: Peter van Gerve, tel. 0243778267.
-------------------------------------------------

Vijf vragen aan de eenmanszaak

Begin september sprak ik met
John van der Rest van Tuinen &
Teksten. Hij is sinds drie jaar eigen
baas en heeft een passie voor de
natuur en schrijven.Het motto
van John is: “Voed je met de rijkdom van het leven en geef het
door”.

In 2008 heb ik het boekje
“Spiritualiteit werkt in de
tuin” geschreven. Er staan
praktische tips in over het op
een bewuste manier ontwerpen, verzorgen en voeden
5 vragen
van je tuin en over de parallellen die dit werk heeft met jouw eigen leven.

Door Anne-Marie Kirch

Wat is je kwaliteit? John heeft als achtergrond
HEAO en diverse functies gehad o.a. in de
handel in biologische voedingsproducten
en is een echte selfmade tuinman. De liefde
voor de tuin heeft hij van zijn vader meegekregen en hij heeft o.a. tijdens ecologische
projecten in Zuid-Amerika ervaring met ecologisch tuinieren opgedaan. De combinatie
met het schrijven van teksten (voor onder andere SNP) maakt hem uniek.

Wat is je streven? “Het opnieuw vruchtbaar
maken van stukjes verschraalde grond in Nijmegen. Het is mijn uitdaging om op een zo
natuurlijk mogelijke manier veel leven in tuinen te ontwikkelen, van leven in de bodem,
tot het stimuleren van de komst van bijen en
vlinders naar je tuin”. Als ik in de tuin ben geweest, stimuleert mij dat enorm bij mijn
schrijfwerk en andersom ook. In o.a. mijn teksten voor SNP probeer ik de verbinding van
mensen met de natuur terug te laten komen”.

Wat zeggen opgetogen klanten over
jou? “Meestal dat ik zo enthousiast
en betrokken ben. Voor SNP heb ik
de daktuin op ecologische wijze
ontworpen (zie wijkkrant juni, pagina 21). Ik
vind het leuk om te horen dat het bijenhotel solitaire bijen huisvest en dat het personeel geniet van de bloemen en het insectenleven op het dak”.
Wat is het grootste plezier wat je aan je werk
beleeft? “De natuurlijke rijkdom terugzien,
als ik bijvoorbeeld zie dat de bodem krioelt
van het leven.” In de tuin van John is het een
komen en gaan van vogels. Als we een rondje door zijn tuin lopen, zie ik hoe John geniet
van paddestoelen die spontaan zijn opgekomen. De pompoenen liggen te rijpen in de
zon en achter in de tuin komen spontaan jonge walnootboompjes op, omdat eekhoorntjes met de noten in zijn tuin komen. John: “Ik
heb geen huisdieren nodig, ik kan genieten
van alles wat leeft in mijn eigen tuin”.

Stichting i.o. Jasmijn zoekt een
enthousiaste en ervaren Penningmeester. Een groep enthousiaste mensen wil de activiteiten
van de voormalige Huiskamer
Jasmijn graag door laten bloeien
vanuit een zelfstandige stichting
die wil dat er een laagdrempelig
en betaalbaar aanbod blijft van
naschoolse activiteiten voor de
kinderen van het asielzoekerscentrum, basisschool de Muze
en de kinderen uit de buurt.
ijcewanhill@versatel.nl (Irene
Wanhill) Of Lotte Schoenmakers
(l.schoenmakers@tandemwelzijn.nl / 06-44959580).
------------------------------------------------Theatergroep stichting Nocturne in Nijmegen zoekt met
spoed een man en een vrouw
vanaf ongeveer 55 tot 65 jaar,
liefst uit Nijmegen of omgeving.
Spelervaring is gewenst. De repetities zijn op maandagmiddag.
Jan Bertrams, 024-3233007 of
janbertrams@hotmail.com.
-------------------------------------------------

Hoe ziet je werkdag
er uit? “In principe
werk ik van 9 tot 6
uur, met mooi weer
ben ik veel in de tuin.
Als ik een deadline
moet halen in die
week, dan werk ik
ook ’s avond of in
het weekend door”.

Hoe ziet je werkdag
er over 5 jaar uit?
“Waarschijnlijk minder uitvoerend en
meer adviserend. Dan
moet je denken aan adviseren over het belang
van groen in, op en om gebouwen, zoals een
kantoortuin of een ruimte met “groenmeubels”. Dat is een mooi vormgegeven bak met
hydrocultuurplanten, die weinig onderhoud
nodig hebben. Het is wetenschappelijk bewezen dat groen het welbevinden van mensen vergroot. “Nijmegen is een zachte leefgemeenschap, omdat we zoveel groen om
ons heen hebben, daar verschillen we in met
het westen waar veel meer verstening is en
dus ook een hardere cultuur. Zo buiten, zo
binnen. Mijn wens is dat er in de bebouwde
omgeving (het publieke domein) veel meer
bomen en planten komen, waar de bewoners
de vruchten (appels, peren, noten, bloemen, enz.) van kunnen plukken, zodat ze
(nog) meer betrokken raken met het groen
om hen heen”.
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fysiotherapie toorop
specialist in bewegen
Fysiotherapie Toorop is al ruim 30
jaar het bekende gezicht in de wijk.
Sindskort heeft fysiotherapie Toorop
een nieuwe eigenaar. Een nieuw
gezicht maar het zelfde gevoel. Wij zijn
kleinschalig, klantgericht en bieden een
hoge kwaliteit. Fysiotherapie Toorop is
in beweging, beweegt u met ons mee?

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

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

Een oerdegelijke en in prima staat verkerende Batavusfiets, kijkt u al enkele dagen
aan vanaf uw beeldscherm. Na jaren van krakende zadels, piepende banden en vele bezoekjes aan de fietsenmaker bent u echt toe
aan een goede tweedehands fiets. Via internet bent u ervan overtuigd geraakt dat
deze Batavus het helemaal is. De rijwielhandel die hem verkoopt, zit toevallig in Nijmegen. U betaalt meer dan 200 euro voor
de fiets. Een rib uit uw lijf, maar dit stalen
ros is het zeker waard. Enkele weken later
wordt het sprookje van u en uw Batavus
wreed verstoord. Op de stoep staat een man
die met behulp van foto’s kan aantonen dat
deze fiets van hem was en hij vertelt u dat
de Batavus 6 maanden eerder is gestolen. De
man eist ‘zijn’ fiets terug. U heeft er echter
flink voor betaald en wenst de fiets niet zonder slag of stoot op te geven.

Heeft u of een bekende iets soortgelijks meegemaakt? Rechtswinkel Nijmegen-Oost kan
u helpen om datgene te krijgen waar u
recht op heeft. In deze rubriek zal ditmaal
worden ingegaan op de rechten van kopers
die (al dan niet gestolen) goederen hebben
gekocht van mensen die geen eigenaar blijken te zijn.

Wat is uw recht?
Het wettelijke uitgangspunt wanneer u iets
koopt van iemand die geen eigenaar was, is
dat u zelf ook geen eigenaar bent geworden.
Immers, als iets niet van jou is kun je het ook
niet overdragen. Op deze hoofdregel bestaat
echter een belangrijke uitzondering. Wanneer
je namelijk een roerende zaak (dus geen huis
bijv.) koopt en je bent ‘te goeder trouw’, dan
wordt je als koper beschermd en kun je toch
eigenaar worden. Deze goede trouw wil

zeggen dat je niet wist dat de verkoper geen
eigenaar was, en dat je op grond van alle omstandigheden, ook niet hoefde te twijfelen
aan diens eigendom.
Gelet op deze zogeheten ‘derdenbeschermingsbepaling’, zou u in de casus dus de fiets
mogen houden. U bent immers te goeder
trouw. Helaas vond de wetgever in geval van
diefstal, die derdenbescherming nu net ondergeschikt aan het belang van de slachtoffers van diefstal. Wanneer de rechtmatige eigenaar van een gestolen goed dat goed binnen drie jaar terugvordert. Deze uitzondering
voor diefstal is echter niet altijd van toepassing. Koopt men als consument een
goed, dat later gestolen blijkt, te goeder
trouw van een winkelier in een winkel, dan
wordt de koper toch beschermd. Er ontstaat
dus een trapsgewijze problematiek, met
uitzonderingen op een uitzondering.
Terugkijkend op het voorbeeld van de Batavusfiets, moet dus worden beoordeeld of u
te goeder trouw was op het moment van de
aankoop. Had u reden te twijfelen aan de eigendom van de verkoper? Waarschijnlijk
niet. Daarna moet nog de vraag gesteld
worden of de Batavus een gestolen goed was
of niet? Wanneer dit, zoals hier, het geval is,
blijft in principe het slachtoffer van de diefstal eigenaar. De man die aanbelt lijkt dus
sterk te staan en had u de fiets bijvoorbeeld
op de markt of via marktplaats.nl verworven,
dan had u pech gehad. Echter, u heeft de fiets
in een rijwielhandel in de buurt gekocht, wist
niet dat hij gestolen was, en bent een consument. Dus valt u onder de uitzondering op
de diefstalregeling; u bent eigenaar geworden van de fiets!
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Hoe haalt u uw recht?
Zoals in elk juridisch conflict, zijn gelijk hebben en gelijk krijgen twee verschillende
dingen. Wij zagen hierboven dat u eigenaar
bent geworden, maar wat kunt u nu doen om
het conflict op te lossen? Het antwoord is eigenlijk vrij simpel. Zolang u de fiets heeft,
hoeft u niets te doen. U informeert slechts
de voormalig eigenaar, dat u helaas uw fiets
niet aan hem afstaat. Eventueel kunt u hem
doorverwijzen naar de fietsenwinkel. Het is
echter voorstelbaar dat u, wanneer er plotseling iemand aan de deur staat, nogal overrompeld bent. Heeft u de fiets aan hem meegegeven, dan stelt u later schriftelijk een terugvordering (zgn. revindicatie) van uw eigendom in.

Wordt hier niet op gereageerd, dan staat voor
u de weg naar de kantonrechter open. Dit is
een laagdrempelige procedure waarbij u
geen advocaat nodig heeft. Wel is het verstandig, voor u hiertoe overgaat, met bijvoorbeeld de rechtswinkel contact op te nemen. Via de kantonrechter kunt u dan alsnog
de door u gekochte spullen terugkrijgen!

Kosteloos advies
Kampt u ook met een dergelijk probleem,
heeft u een ander juridisch probleem, of een
casus voor deze rubriek? Wij, de juridisch adviseurs van Rechtswinkel Nijmegen-Oost,
voorzien u graag van een passend juridisch
advies. U bent van harte welkom op onze
spreekuren. Een afspraak is niet nodig, dus
aarzel niet. Kijk voor meer informatie op onze
website: www.rechtswinkelnijmegen.nl.
Bezoekadres: Daalseweg 259a, 6521 GK
Nijmegen. Spreekuren:
Maandagavond
19.00 - 20.00uur
Woensdagavond
19.00 - 20.00uur
Zaterdagochtend
10.30 - 12.00uur
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heyendaalSeweG 207 - 6525 SG nijmeGen

www.slijTerijbonaparTe.nl
Gratis bezorgservice in nijmegen-oost

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

info@slijterijbonaparte.nl

Wij leveren óók aan horeca tegen concurrerende prijzen!
Verhuur van: Tapjes - Statafels - Glaswerk
ook voor al uw
Open: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 18.00u. zaterdag van 09.00 - 16.00u.

Hooghoudt

vieux
1 liter

relatiegeschenken

Pisang Chivas Antares
vodka jonge Ambon Regal Chileense
1 liter
jenever 0,7 liter 0,7 liter wijnen

Smirnoff

De Kuyper

0,7 liter
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(alle prijzen in euro; alle aanbiedingen zolang de voorraad strekt; drukfouten voorbehouden)
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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!
--------------------------------------------------Alphacursus. Kerken in Nijmegen
bieden kennismakingscursus over
Christelijk geloof aan. Wat houdt
het in? Is er meer dan de dingen
die we kunnen zien? Wie is Jezus? Wat is bidden eigenlijk? Dat
zijn de vragen die tijdens de cursus een plek krijgen. Meer info?
www. alphacursus-nijmegen.nl.
--------------------------------------------------Badmintonnen is veel meer dan
een vakantiespel! Ben je tussen 8
en 18 jaar en wil je eens proberen
of je goed kunt worden in deze
sport? In september zijn we ge-

start met ‘n nieuw seizoen van de
jeugdbadmintongroep in Ark van
Oost. Pak op ‘n vrijdag zaalsportschoenen/kleding en kom om
18.00u langs. We spelen steeds
tot half 8 met een gediplomeerde
trainer. Info/aanmelden, email:
Debbytewierik@hotmail.com of
bel 06.2204.2700.
--------------------------------------------------Chakra cursus Wekelijkse les op
di. av 19.00-20.30, chakra cursus
in 4 lessen en workshops Zonnegroet! Tel.: 06-30446213 of
www.kundaliniyoganijmegen.nl.
--------------------------------------------------Landschappen schilderen
Heb je ook zin in een creatieve en
gezellige zondag? Samen landschappen schilderen, buiten zijn,
lunchen en toasten op het resultaat. marstassen@hotmail.com,
landschapschilderen.blogspot.com
--------------------------------------------------In september zijn de lessen kinderyoga weer gestart! Kinderyoga
is spelen met yoga. Yoga maakt

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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evenwichtiger, sterker, gezonder
en flexibeler. Zaterdag, 4- 8 jaar
(10-11u.) en 8-12 jaar (11.1512.15 uur), Gelderselaan 2, Nijmegen. Meer info? www.kinderyoganijmegen.nl Tel.: 024-3602377.
--------------------------------------------------Tieneryoga: Je spieren worden
sterker, je kunt je beter ontspannen, je kunt beter met stress omgaan, het is gezellig en cool. voor
iedereen van 12-16 jaar, v.a. september, elke zondag van 10.1511.15u. of vrijdag 18.00-19.00u.
www.krijger.wordpress.com
Tel.: 06-42910057.
--------------------------------------------------De Koersbalgroep op vrijdagmiddag in het OBG-Dienstencentrum
zoekt nieuwe deelnemers. Als je
het leuk vindt om als jongere oudere de zinnen te verzetten, kom
dan naar het OBG en speel mee
op vrijdagmiddag van 14:00 tot
16:30 uur. Deelname is gratis.
Voor meer info: 024-3221720.
--------------------------------------------------Op woensdag 6 oktober a.s. organiseren team en ouders van Jenaplanschool de Sterredans een
open ochtend. U bent van harte
welkom om tussen 09.00 en
12.00 uur de school te bezoeken
en kennis te maken met het gebouw aan de Ubbergseveldweg en
de wijze van onderwijs in 11
groepen. Kinderen uit de bovenbouwgroepen, ouders en teamleden ontvangen u graag en leiden
u rond. Op woensdagavond
(20.00 – 21.30 uur) geeft het team
informatie. Jenaplanschool de
Sterredans, Ubbergseveldweg 97,
024 3230722, www.sterredans.nl.
--------------------------------------------------Ook in Frankrijk op vakantie geweest en toch een beetje met de
mond vol tanden gestaan, ondanks je havo-frans? Maak samen
met wijkbewoonster Barbara en
een aantal anderen in een half

OP DE MIDDENSTIP
Ingezonden door Henk Horstink
De rotonde op de Broerdijk is al een tijd klaar.
De meeste buurtbewoners zijn erg tevreden over
de nieuwe veiligheid. Er komt nog wel iets op
de middenstip.
Er ligt bij de gemeente een voorstel van een kunstenaar om op de middenstip iets moois te bouwen. Dit bouwwerk verwijst naar de dijk die de
Romeinen waarschijnlijk 2000 jaar geleden hebben aangelegd. Met een houten goot over de dijk
(een aquaduct) zouden ze water horizontaal over
het 8 meter diepe Hengstdal naar hun legerkamp
op de Kopse Hof geleid hebben. Het water zou

uit allerlei sprengen als Louisedal en Kerstendal
in Berg en Dal gekomen zijn.
Op dit moment wil de gemeente graag nog een
andere voorstel voor de middenstip zien om een
goede keuze te kunnen maken. Daarvoor gaan
Henk Horstink uit het Dommerdal en Harry Burgers van de Hengstdalseweg meepraten in een
soort klankbordgroep. Ze willen goede ideeën
aandragen. Zoals een maquette van de dijk
waarover regenwater kan stromen. Je zou dan
goed kunnen zien hoe water uit Berg en dal naar
de Kopse hof geleid kan zijn. De gemeente zal
uiteindelijk kiezen. U leest in een volgende wijkkrant meer hierover.

jaar je eigen Tour de France. Samen spreken, luisteren, en ontdekken. Zelf doen, spreken, beter
leren verstaan, plezier en een uurtje huiswerk per week zijn alles
wat je nodig hebt. Min. aantal
deelnemers: 6, max. 10. Info/opgave tot 27 september:
barconim@hotmail.com,
tel: 06-25113793, Barbara.
Au revoir et à bientot!
--------------------------------------------------SNEK (Stichting Nijmeegse Educatieve Kinderprojecten) organiseert buitenschoolse leerzame
kinderclubs en zomerkampen
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. In
september gaan er weer nieuwe
groepen van start van de Natuur
Ontdekkers Club en de Geschiedenis Ontdekkers Club. Op een
speelse manier ‘leren op locatie’:
in de natuur, of op historische locaties. Er zijn (jaar)programma’s
(20x) voor verschillende leeftijden, met vaak mogelijkheden op
verschillende dagen (doordeweeks of in het weekend). Allemaal rondom Nijmegen, met
kleine groepen en vaste kindgerichte begeleiding. Voor meer informatie over de programma’s
van SNEK: www.snek.org,
snek.info@gmail.com, of 0614521275 (Maarten).
--------------------------------------------------Open Ateliers in Nijmegen-Oost
Zondagmiddag 26 september
2010 van 13:00 tot 17:00 uur stellen 8 beeldend kunstenaars hun
atelier open om hun nieuwste
werk te laten zien. In de etalage
van De Wijkwinkel, Daalseweg
259 A, is een overzichtsexpositie
ingericht. Hier kunt u een plattegrond met namen en adressen
meenemen. Met als start De Wijkwinkel kan iedereen zijn/haar eigen route bepalen. De plattegronden met adressenlijst zijn ook in
de Ateliers te krijgen. Organisatie
en inlichtingen: Mieke Koenen,
miekekoenen@versatel.nl, 0243224631, Of Marian van Lookeren, 024-3296890, mail@marianvanlookerencampagne.nl
--------------------------------------------------De Kinderboekenweek 2010 is
van woensdag 6 t/m zaterdag 16
oktober. Het programma in Bibliotheek Hengstdal: Knutselen (4 t/m
12 jaar) op woensdag 13 oktober,
15.30 - 17.00 uur. Kikker (leeftijd:
4+), maandag 11 oktober 16.30 17.15 uur.
Het complete programma vindt u
in de speciale Kinderboekenweekfolder en op onze website
www.obgz.nl. U bent van harte
welkom!
--------------------------------------------------Vervolg op pag. 21

18

Wijkkrant Nijmegen-Oost, nr. 7/september 2010

OPEN DAG HUIDVERZORGING STUDIO KITTY

1e CONSULT (20 min.) GRATIS

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

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

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

Bij u
HUI
Uw a

Pijn
beh
de
Me
De p
defi
beh
cou
en h
U be

29

va
van 13.00 tot 21.00 uur

Huidverzorging Studio Kitty
Hengstdalseweg
Hengstdalseweg
46 46
6523
6523
EMEM
Nijmegen
Nijmegen
Te
Tel.
el.024
024
322322
48 0448 04
www
www
.studiokitty
.studiokitty
.nl .nl
kijk voor meer informatie over de behandelingen op: www.medcos.info

dankzij u al meer dan 50 jaar
  

Woensdag 29 september, van 13.00 tot 21.00 uur.
Huidverzorging Studio Kitty, inmiddels al anderhalf jaar gevestigd op het
adres Hengstdalseweg 46. Er zijn demonstraties van de MedCos-IPLmethode, een van de specialismen van Huidverzorging Studio Kitty: een
duurzame methode om te ontharen op plekken waar u geen haargroei
wenst en om af te rekenen met acne, storende verwijde bloedvaten in het
gezicht (couperose) en op de benen (spider naevi). Naast verschillende behandelingen waarover op deze dag voorlichting wordt gegeven, kunt u bij
Studio Kitty terecht voor alle huidverzorgingsproducten van de merken
Sans Soucis en Pascaud. Verder vindt u in de winkel altijd een ruime keus
aan sieraden, sjaals, tassen en cadeau-artikelen. Uitsluitend op de Open
dag zal de nieuwe collectie met 20% korting worden verkocht!

Onze nieuwe collectie is
dichterbij dan u denkt!

www.borgers-mode.nl
St. Jacobslaan 202, 6533 VP
Nijmegen, tel. 024-3551983

DAMES SPIJKERBROEKEN:
NIEUW MERK ”ANGELS”
VANAF € 69,95
Somon Schilder werken is een
erkend leer- en schildersbedrijf
met 21 jaar er varing.
Wij zijn gespecialiceerd
in het onderhouds-schilder werk.
Zoekt U een professionele schilder
voor zowel binnen- als
buitenschilder werk
tegen een gunstig tarief?
Dan belt U met
024 - 355 51 17
voor een vrijblijvende offerte.
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Kolmeijer Makelaars: “bezig blijven”

Aan de Meester Franckenstraat zit al sinds
jaar en dag Kolmeijer Makelaars. Rolf Zegger en Patrick van Haandel trokken vijf jaar
geleden de stoute schoenen aan en kochten
het bedrijf van hun toenmalige baas. Nu zijn
ze regelmatig in de wijk te zien in hun karakteristieke oranje Volkswagenbusje. Hoe
overleven zij in de woelige woningmarkt van
nu?

merk dat ik daar sterker van word. In loondienst was dit heel ander geweest. En het
mooiste is natuurlijk te merken dat wat je dan
bedenkt, ook werkt! Het leuke aan het makelaarswerk vind ik dat je van tevoren nooit
weet wie of wat je achter die deur aantreft.
En als je dan naar tevredenheid kunt bemiddelen dan is dat tevreden gevoel erg lekker!”

Door Eric Hendriks

Woningmarkt
Dat klinkt in ieder geval positief, maar gaat
het niet ontzettend slecht in de woningmarkt? Dat kan Rolf zeker beamen. Ondanks het feit dat Nijmegen-Oost één van de
populairste wijken is om te wonen, is de ‘crisis’ hier ook te merken. “Voorheen was een
huis in Nijmegen-Oost binnen twee tot drie
weken verkocht en kreeg je al gauw 20 bezichtigingen op een kleine advertentie. Nu is
dat compleet veranderd en duurt het vier tot
zes maanden voordat je huis verkocht is. Je
mag al blij zijn met een paar bezichtigingen.
Vroeger kon ik met een stalen gezicht als verkoopmakelaar zeggen “dit pand verkoop ik
binnen een maand”. Nu zeg ik dat niet
meer.” Daarnaast is Nijmegen-Oost voor gezinnen minder in trek vanwege de hoge prijzen. Veel stellen starten in een boven- of benedenwoning en als er kinderen komen verhuizen ze naar een andere wijk waar een eengezinswoning beter betaalbaar is.

“Geen dure pakken” antwoordt Rolf Zegger
(35) direct als ik meteen maar met deze vraag
in huis val. “Wij zijn een jonge groep mensen die makkelijk benaderbaar en laagdrempelig is”. Wellicht hebben ze vanwege
hun jonge karakter daarom wel iets speciaals
met starters, jonge mensen die voor het eerst
een huis kopen. Onder de titel “De eerste keer
doe je het toch zeker wel veilig?” ontwikkelden Rolf en Patrick een speciaal aanbod.
“Wij organiseren speciale startersbijeenkomsten waar we ze uitgebreid informeren.
En door samen te werken met o.a. de Rabobank bieden we ze een mooi pakket met aantrekkelijke kortingen”.

Rijdende trein
Er werken vijf mensen bij Kolmeijer. Rolf werkte eerder in loondienst en heeft de zaak vijf
jaar geleden (“in de goede tijd”) met collega
Patrick overgenomen. “We sprongen dus
op een rijdende trein, dat was lekker. Minder
was natuurlijk de teruglopende markt. Ik heb
moeten leren omgaan met pieken en dalen
en heb geleerd dat je moet blijven vernieuwen. Erg leerzaam! Als ondernemer moet je
er écht voor gaan, je moet bezig blijven. Ik

Schrijnende gevallen
Niet alleen de makelaar heeft last van de
slechte woningmarkt. Mensen die hun huis
moeten of willen verkopen krijgen het ook
voor hun kiezen. Rolf heeft schrijnende gevallen meegemaakt waar was te zien welke

problemen dit kan opleveren. “Iemand heeft
dan in de goede tijd een huis gekocht en
dacht het met winst te kunnen verkopen om
in ieder geval de kosten koper eruit te halen.
Dat gaat nu niet meer op. Zo had een klant
een nieuwbouwhuis gekocht dat over een jaar
zou worden opgeleverd. Genoeg tijd, zou je
denken om je oude huis te verkopen… Dat
blijkt dan toch niet te lukken. En zit je opeens
met dubbele lasten en een overgangskrediet.
Vaak verkopen ze dan maar weer het nieuwbouwhuis als dat sneller gaat…”

WOZ-waarde
Ook de WOZ-waarde, eens een betrouwbare graadmeter, is ook niet meer wat het is geweest. Rolf: “‘Vroeger’ lag de gemeentelijke
WOZ-waarde van je huis ver onder de marktprijs. Nu is de WOZ-waarde een paar jaar geleden opnieuw bepaald (op basis van de buitenkant) en gelijk getrokken aan de marktprijs. Het komt nu vaak voor dat huizen 10%
onder de WOZ-waarde worden verkocht, dat
had je toen niet kunnen voorspellen!”

Ommekeer?
Het lijkt de laatste tijd wat beter te gaan met
de economie. Wat merkt Kolmeijer daarvan?
“Gelukkig zien we de laatste tijd een verschuiving. Sinds anderhalve maand zijn het
aantal bezichtigingen en het aantal transacties verdubbeld. Maar het is nog lang niet op
het niveau dat het ooit was. We hebben goede maanden dat het lekker druk is, maar ook
maanden dat we niets te doen hebben. Dit
ligt dan vooral aan onze portefeuille van dat
moment, wat hebben we in de verkoop? Als
ik andere makelaars spreek, hoor ik het zelfde verhaal.”
Dat het nu beter gaat, merk ik aan de telefoon die tijdens ons gesprek zeker vijf keer
overgaat en de voicemail die hardop aanslaat.
Rolf schuift steeds ongeduldiger op zijn
stoel (klandizie!) en ik besluit om het interview af te ronden.
Heeft hij nog wat tips voor de lezer? Natuurlijk heeft Rolf die:
1) Het is nu een ideale markt om aan te
kopen.
2) Als je je huis snel wilt verkopen:
ga met je prijs scherp in de markt zitten.

Rolf en Patrick werken met hun andere Kolmeijercollega’s aan de Meester Franckenstraat
nr. 27. Ze zijn te bereiken onder 024 3609552, wonen@kolmeijernijmegen.nl,
www.kolmeijernijmegen.nl.
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Kinder Centrum de Klokkenberg
• voorschoolse opvang • naschoolse opvang
• flexibele opvang
• vakantieopvang
• halve dagopvang 1½ - 4 jaar

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

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

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

Tel. 024 - 323 88 44

6521 J
Tel. 02
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Activiteiten in Oost
Start Fietslessen voor vrouwen
In september beginnen de fietslessen weer bij het Internationaal
Vrouwen Centrum. Er wordt les
gegeven op maandag van 13.00
uur- 14.30 uur en op woensdag
van 9.30 uur – 11.00 uur. Kosten:
30 euro voor een seizoen.
Info/opgeven bij IVC, Dominicanenstraat 91, Nijmegen, 0243233235, info@ivc-nijmegen.nl,
www.ivc-nijmegen.nl.
--------------------------------------------------Cursus ‘Wegwijs in de Islam’
De beleving van de islam roept in
Nederland bij veel mensen vraagtekens op. Sommige mensen laten zich op een negatieve manier
uit over de verschijnselen die
deze godsdienst met zich meebrengt. Is dat terecht? Is het ook
mogelijk om op een objectieve
manier naar de islam en wat daar
bij hoort te kijken? Data: op de
dinsdagavond van 26 oktober tot
en met 30 november 2010.
Van 19.30 tot 21.30 uur. Kosten:
€ 90,- (excl. optionele workshop.
Plaats: IVC, Dominicanenstraat 91
in Nijmegen. Voor meer informatie en aanmelding, 024-323 32 35
of info@ivc.nijmegen.nl.
--------------------------------------------------Schaak je graag? Kom dan eens
langs bij de Nijmeegse schaakclub
SMB (Strijdt Met Beleid), elke
dinsdagavond vanaf 19.30 uur
voor een “echte partij” in het

sfeervolle historische Café Groenewoud, Groesbeekseweg 227. Je
hoeft niet meteen lid te worden,
kom gerust een paar weken vrijblijvend meespelen. Je kunt lopende het seizoen binnenlopen
en meedoen. Frans Drummen,
www.smb.nl, 06-14130284.
--------------------------------------------------Kinderdisco wijkcentrum "Daalsehof". vrijdag 24 september 2010 is
er tussen 19. 00-21.00 uur een
Kinderdisco in wijkcentrum "Daalsehof" in Nijmegen Oost. De muziek zal worden verzorgd door de
"Tropical drive-in-show". Deze
avond is bedoeld voor kinderen
tussen 6 en 12 jaar. Entree: 1
euro. Eén consumptie gratis.
--------------------------------------------------Zaterdag 16 oktober 2010, tussen
18.00-21.00 uur rommelmarkt in
wijkcentrum "Daalsehof" in Nijmegen Oost. Tafels € 5,00: reserveren bij telnr. 024-3229793/
0610748973. Entree 1euro.
--------------------------------------------------‘Hoe zou Liefde hiernaar kijken?’
Basisgroep Luisteren naar onze
innerlijke stem via "Een Spirituele
Cursus in Wonderen" over hoe wij
in vrede met onszelf en met elkaar kunnen leven. 10 keer een 2wekelijkse workshop van tot 22
febr. Een basisgroep en een gevorderdengroep. 06-55152568
(Nanja) www.innerlistening.nl of
oktjev@gmail.com.

Vind jij het leuk om te tafeltennissen en wil je kijken of je hier
ook je sport/hobby van wilt maken? Kom dan een kijkje nemen
bij TafeltennisNijmegen in de wijk
Kwakkenberg, aan de Luciaweg 9,
naast VV Trekvogels. De groepen
waar je zo mee kunt doen om te
kijken of tafeltennis echt iets voor
jou is zijn: Maandag van 20.15 uur
tot 22.15 uur, voor senioren
(18+). Dinsdag van 18.15 uur tot
19.45 uur, voor Middelbare Scholieren. Donderdag van 18.00 uur
tot 19.15 uur, voor Basisscholieren. Vrijdag van 10.00 uur tot
12.00 uur, voor 55 plussers
Voor meer informatie mail naar
nfo@tafeltennisnijmegen.nl, of:
www.tafeltennisnijmegen.nl.
--------------------------------------------------Het Talentenspel is een speelse
maar krachtige methode om veranderingen in je leven aan te
brengen. In deze workshop word
je uitgenodigd voor het zetten
van een nieuwe stap in je leven…
Maandag 4 oktober, 20.00-22.00u.
Welkom 19.45 uur. Kosten: 10
Euro, Groesbeekseweg 209 te Nijmegen. Aanmelden via 024
3243647 of www.lucyvannorel.nl
--------------------------------------------------Swon gaat het seniorennetwerk
de cursus Rust zonder roest weer
aanbieden in wijkcentrum de Ark
van Oost (dinsdagmorgen, start in
september. De cursus bestaat uit
9 bijeenkomsten van 2,5 uur, kosten € 40. Meer informatie of een
inschrijfformulier via: Swon-informatiecentrum, tel. 024-365 01 90,
via info@swon.nl of www.swon.nl
---------------------------------------------------

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

Groepstraining voor vrouwen.
In wekelijkse bijeenkomsten van
2,5 uur kunnen vrouwen hier hun
problemen inbrengen: je bent bijvoorbeeld ontslagen, je verliest
een dierbare, je kind ontspoort of
je hebt het gevoel dat je niet verder komt. In de training krijg je
handvatten aangereikt om met
deze onrust om te gaan. Vaak is
een ander gezichtspunt op het
probleem voldoende om verder te
kunnen. Op woensdag (9.30–
12.00u) wordt de training gegeven in De Vuurvlieg, 2e Oude Heselaan 179 in Nijmegen, op
donderdag (14.45-17.15u) in Atmosfeer, Daalseweg 95 te Nijmegen. 25 Euro voor vrouwen met
een uitkering, 35 euro voor vrouwen met een salaris boven 1200
euro netto. Meer info en aanmelden: 06-53684322 of 06-1266685.
--------------------------------------------------Albertinumlezingen
In kerk en samenleving is veel veranderd. Toegenomen individualisering, kerkverdamping en onverschilligheid. Maar er is wel veel
belangstelling voor religie en spiritualiteit. Spreekt Schillebeeckx
mensen van onze tijd nog aan?
Hierover en meer gaan de onderstaande lezingen. 23 september:
Een portret van Edward Schillebeeckx. 30 september: De blijvende betekenis van Schillebeeckx' theologie. 7 oktober:
Schillebeeckx' verhaal van de levende Jezus. 14 oktober: Schillebeeckx' pleidooi voor mensen in
de kerk. Plaats: Dominicuskerk,
Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen. Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
Entree 5 euro. Informatie/folders:
Margot Niekus: 024-3580175; Ans
Metz: 024-3228285 Zie ook:
www.albertinumgenootschap.nl.
--------------------------------------------------Op woensdag 15 september a.s.
start de afdeling Preventie van
GGz Nijmegen de training ‘Beter
omgaan met stress op het werk’.
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten en vindt plaats op de
woensdagavond van 18.30 tot
20.30 uur, in het gebouw van GGz
Nijmegen, Tarweweg 2 te Nijmegen. Voor meer informatie of aanmelden kunt u bellen met het secretariaat Preventie (024 – 383 78
70). preventie@ggznijmegen.nl
--------------------------------------------------Wie wil jeugdbegeleider zijn?
Op vrijdagavonden spelen in Ark
van Oost jeugdbadmintonners van
BC.Deto van 7 tot 18 jaar oud. Als
jou dit leuk vrijwilligerswerk lijkt
(en je kunt meestal van van september t/m mei) zijn, laat dit dan
weten aan Debby te Wierik:
debbytewierik@hotmail.com of
telefoon 06-22042700.
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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.

Lentekriebels?
Uw taxi in Nijmegen
(Oost)
Kapsalon
Oost:

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

taxi altrade
024-3602737
06-21585960

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

Vaste klanten altijd
25% kortingBeleef jouw

lentemoment...

R
taxialtrade@chello.nl
Bent u nog niet bij

NKU

Groesbeekseweg 424 | Nijmegen | www.kk.nl

(024) 323 44 44

mij geweest?
Wasmassage,
knippen, föhnen en
paraffinebadje voor
uw handen: 29 euro
in plaats van 36,50.

www.kapsalonoost.nl

Vriendelijke groet,
Miranda Friederichs

O
Een goed gevoel in Nijmegen-Oost
Nijmeggen-Oost
Ben
en Juliëtte van Anken
Ben en Juliette van Anken voelen zich al
wonen en werken al meer dan 20
meer dan 20 jaar thuis in Nijmegen-Oost.
jaar in Nijmegen-Oost. Het is
Van Anken
Makelaardij
werk van
niet
voor
nietsmaaktdat
hunuw
wensen. Door uisdegevestigd
persoonlijkeaan
aandacht
Makelaardij
de
Pontanusstraat
1. Goed
en service te geven dienr.
u verdient.
In onze
bereikbaar
voor weú deen
in een
organisatie brengen
deskundigheid
gezellige
sfeer
wordt
hier
en expertise van een groot bureau en de
gewerkt aan de beste service
persoonlijke aandacht en service van een
met
deskundigheid en de
klein kantoor samen.
Wat we vooral
persoonlijke
aandacht
diein huis
u
hebben is enthousiasme.
is de
verdient.
Ben enVan Anken
Juliëtte
begrijpen
woonwens,
zijn
makelaar die uuw
begrijpt,
die uw belangen
objectief
en
onafhankelijk
ende
met zorg en zekerheid behartigt en die
altijd betrokken. Uw belangen
beste prijs voor u uit onderhandelt. Ben
worden met zorg en zekerheid
en Juliëtte van Anken zijn objectief en
behartigd
en wij garanderen u
onafhankelijk,
maar
altijd
de beste prijs
voor
uwbetrokken.
woning.Dat
is Van
Makelaardij
ten voetenten
uit.
Dat
is Anken
Van Anken
Makelaardij
voeten uit.
Meer weten? Neem
dan contact op met
Ben & Juliëtte van Anken.

Pontanusstraat 1
Postbus 1075
6501 BB Nijmegen

Tel.: (024) 322 36 26
www.vananken.nl
E-mail: info@vananken.nl
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Groenewoud aan zee
Daar in de Nijmeegse wijk Groenewoud,
Daar zijn de mensen gelijk en tevréé,
Daar in de Nijmeegse wijk Groenewoud,
Daar telt je geld of wie je bent, niet meer mee
(melodie: het kleine café aan de haven).

Op 4 september werd voor de negende keer
in Groenewoud een buurtfeest georganiseerd. Het thema van het buurtfeest was dit
jaar: GROENEWOUD AAN ZEE! Het merendeel van de activiteiten was voor kinderen,
maar dit heeft een aantal ouderen uit de wijk
er niet van weerhouden om ’s middags op
het terras onder het genot van een hapje en
een drankje de festiviteiten gade te slaan.

Door Marjon Spoorenberg

Activiteiten
Het feest opende met een optreden van zanglustige Groenewouders die een aantal zeemansliederen ten gehore brachten. Het publiek zong uit volle borst mee.

Daarna konden de kinderen zich uitleven op
het springkussen, volleyballen, voetballen en
knutselen. Voor de kleintjes was er weer een
poppenkastvoorstelling: “Jan Klaasen en Katrijn naar zee”, die overigens voor sommigen
wel wat spannender had gemogen: “Met spoken en zo”. De jongeren vanaf 12 jaar kwamen aan hun trekken met een streetdanceworkshop.
’s Avonds was er weer het traditionele buffetrestaurant voor alle buurtbewoners waarbij iedereen een zelfgemaakt gerecht meegenomen had. Na het eten was er een kampvuur en werd de avond opgeluisterd door de
buurtband Greenwood.

Enkele kinderen hadden zich verkleed en
geschminkt zoals Amira (6 jaar) en Fincent (8
jaar) uit de Grameystraat. Zij komen elk jaar

naar het buurtfeest. “De kinderen kijken er
écht naar uit, je hebt een vaderdag, een moederdag en een dag voor kinderen: het buurtfeest”, vertelt hun moeder.
Woutertje Groenewoudprijs
De Woutertje Groenewoudprijs is een prijs,
-bestaande uit een beeldje- die elk jaar uitgereikt wordt aan een buurtbewoner die zich
verdienstelijk heeft gemaakt voor de wijk. Dit
jaar werd hij uitgereikt aan Rob Terwijn die al een aantal
jaren voor paashaas
speelt wat een meisje de opmerking ontlokte: “Hé, nu weet
ik eindelijk wie de
paashaas is”. Al weer
een mysterie opgelost!
Organisatie
Henriëtte Boerboom,
een bewoonster van
het eerste uur is vanaf het begin betrokken bij het buurt-

feest. “Groenewoud was een saaie wijk, er
was weinig te doen en de mensen waren heel
erg op zichzelf. Negen jaar geleden heeft toen
een aantal vrouwen het initiatief genomen om
jaarlijks een buurtfeest te organiseren om zo
de wijk nieuw leven in te blazen en de saamhorigheid in de wijk te bevorderen. En het is
écht een succes, de opkomst is elk jaar groot”.
In maart wordt al begonnen met de voorbereidingen voor het buurtfeest en een thema
bedacht. Na afloop van het feest vindt er een
evaluatie plaats en wordt gekeken wat er verbeterd kan worden.
Ook dit jaar was het weer een geweldig feest
en er wordt alweer reikhalzend uitgekeken
naar volgend jaar. Het zou fijn zijn als er dan
ook wat activiteiten voor senioren georganiseerd worden zodat het een buurtfeest is
voor álle Groenewouders: van jong tot oud!
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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 personenautoʼs en lichte bedrijfsautoʼs.
Wij doen dit in samenwerking met auto-organistaties van alle bekende merken.

Een greep uit onze occasions:
Fiat Seicento 1100
Mitsubishi Colt
Opel Astra Automaat
Opel Astra
Renault Clio
Seat Arosa
Toyota Yaris
Volkswagen Fox

07-2002
07-2005
05-1999
07-1997
10-2002
07-2002
12-2003
08-2007

€ 3.800.€ 7.250.€ 3.950,€ 1.500,€ 4.400,€ 4.850.€ 5.600.€ 7.000.-

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

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

• Autoruiten vervangen of repareren.
(Prijs op aanvraag)

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

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

