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Dé Weekkrant vind
je ook online

@dukenburg
www.wijchensweekjournaal.nl

Onze krant staat ook online.
Surf naar de website, klik op het
kopje online en zoek in ons digitale archief. Makkelijk voor als je
eens een artikel gemist hebt.

Wil je op de hoogte blijven van de
meest actuele tweets over Dukenburg en Lindenholt? Log dan in op
@dukenburg. En je blijft helemaal
op de hoogte van deze wijken.

www.wijchensweekjournaal.nl

Lees onze dagelijkse
highlights

@nrcthewasps
www.wijchensweekjournaal.nl

Doordeweeks zetten wij dagelijks
actuele nieuwtjes op onze website.
Agenda-berichten, politienieuws,
sportberichten, en ander nieuws: je
kunt het lezen op bovenstaande site.

Wil je op de hoogte blijven van
alle ins en outs van rugbyvereniging The Wasps? Surf dan naar @
nrcthewasps. En je blijft helemaal
op de hoogte van je favoriete club.

www.wijchensweekjournaal.nl

Racen door
Lindenholt

Kinderatelier
Aldenhof

Art Kids, de open inloop
voor kinderen van 6 t/m
12 jaar in De Lindenberg
Aldenhof vindt deze week
tweemaal plaats: op woensdag 10 oktober en op zaterdag 13 december.
Op woensdag zijn er van
14.00 tot 16.00 uur wee activiteiten: het open inloopatelier ‘Kunstenmakers’ en
de open inlooples ‘Podiumbeest’ met theater, dans en
musical.
Het inloopatelier is er ook op
zaterdag van 10.00 tot 12.00
uur. Deelname kost 8,25
euro. Inschrijven is niet nodig. De Lindenberg is gevestigd in Aldenhof 13-90.

Lindenholt

De politie heft vorige week
een automobilist bekeurd,
die met maarliefst 10f kilomtere per uur door de
bebouwde kom in Lindenholto ver de IJpenbroekweg
scheurde.
Ter plaats geldt een maximumsnelheid van slechts 50
kilometer per uur. De controle vond maandagmiddag 8 oktober plaats tussen
13.00 en 15.00 uur. Van de
443 gecontroleerde voertuigen rden er 17 harder dan
toegestaan.
Dinsdag 2 oktober waren er
ook snelheidscontroles binnen de bebouwde kom van
Dukenburg. ‘s Morgens van
8.00 tot 11.00 uur werden op
de Nieuwe Dukenburgseweg
1372 voertuigen gecontroleerd. Daarvan reden er 44
te hard. De hoogst gemeten
snelheid bedroeg 80 kilometer per uur.
Op de Nijmegen Van Boetbergweg reden tussen 7.00
en 11.00 79 van de 1124
gecontroleerde bestuurders
te hard, met als hoogst gemeten snelheid 76 kilometer
per uur.
Van 11.00 tot 14.00 uur was
er aan de overzijde van de
Van Boetbergweg een controle. Daarbij reden 9 van de
1128 voertuigen te hard, met
als hoogst gemeten snelheid
63 kilomtere per uur.

Huiselijk
geweld
Malvert

Een 22-jarige Nijmegenaar is
vrijdagmiddag aangehouden
op verdenking van huiselijk
geweld.
De politie kreeg rond 13.00
uur een melding dat een
vrouw overstuur was nadat
ze door haar man was mishandeld.
Toen de agenten arriveerden, was de man al vertrokken. Hij werd even later in
een andere woning aangehouden. Er is proces-verbaal
opgemaakt van de zaak.

0 www.delindenberg.com

Auto tegen
rolstoel

Boodschap van hoop

Nijmegen

Theoloog Ton Roumen uit Weezenhof presenteert vandaag, woensdag 10 oktober, in de Ontmoetingskerk in Meijhorst
zijn boek over religie en spiritualiteit.

Religie in beweging
Theoloog uit Weezenhof presenteert boek over de moderne mens
Ton Roumen uit Weezenhof presenteert vandaag,
woensdag 10 oktober,
in de Ontmoetingskerk
in Meijhorst zijn boek De
moderne mens als mysticus.

U Weezenhof/Meijhorst
In zijn boek wil de Nijmeegse
theoloog laten zien dat religie
in beweging is en van gedaante
verandert: “Gericht op persoonlijke groei, aandacht, genegenheid en heling. Oude gevestigde religies brokkelen af en laten

ruimte voor nieuwe religieuze
gevoeligheid. Het institutionele
christendom wordt verdrongen
door authentieke spiritualiteit.
De moderne mens conformeert
zich niet meer aan leerstellingen
en regels, maar ziet persoonlijke
ervaringen als de belangrijkste
religieuze inspiratiebron.”
Groei en heling zijn volgens
Roumen daarbij belangrijke
thema’s, meditatie en retraite
populaire methodes: “Moe
van een leefstijl gebaseerd op
drukte, haast en stress, zoekt
de moderne mens in kloosters
en spirituele centra naar rust,

aandacht en evenwicht.”
Aan de hand van biografische
ervaringen laat de auteur zien
hoe de traditionele katholieke

Moe van haast
en stress zoekt
de mens naar
spirituele rust
leefstijl in zijn familie gaandeweg is verdwenen en een meer
persoonlijke vorm van religie
daarvoor in de plaats is gekomen, met ruimte voor spiritu-

aliteit. Roumen: ‘Dit boek wil
een boodschap van hoop zijn
en laten zien dat religie niet zal
verdwijnen, maar zich in onze
moderne tijd aan het omvormen
is en steeds meer haar humane
gezicht laat zien, dat wil zeggen
gericht is op persoonlijke groei,
genegenheid en heling. Kloosters en spirituele centra spelen
hierin een belangrijke rol.”
De boekpresentatie met lezing
begint woensdag 10 oktober in
de Ontmoetingskerk in Meijhorst 70-33 om 20.00 uur.

0 www.bezinnen.com

Oranje Blauw wint derde wedstrijd op rij
Staddijk

Kunst als uitlaatklep
In de Ontmoetingskerk in Meijhorst wordt vrijdag 12 oktober de expositie ‘Kunst als levenswerk’ geopend. Cliënten
van de RIBW, een instelling voor mensen met psychische
problemen, tonen deze maand kunstwerken, die zij hebben
gemaakt om hun gevoelens kwijt te kunnen. De opening is
van 15.00 tot 17.00 uur. Kinderkoor Dukenburg zingt.

Oranje Blauw boekte afgelopen zaterdag de derde week
op rij. De vierdeklasser won
thuis met 2-0 van Wodanseck.
Voor de wedstrijd gaf trainer Hofman nog maar eens
aan, waarom hij vorige week
ontevreden was. De spelers
knoopten zijn opmerkingen
goed in de oren en begonnen
dan ook zeer gedreven.
Vanaf het begin werd er goed
druk gezet en de posities
werden moeiteloos overgenomen. Na een kwartier slalomde de naar links uitgeweken spits Bart Toren naar de
achterlijn en stelde de naar
de spitspositie gelopen Lars

van Zwol in staat om de 1-0 aan
te tekenen.
Oranje Blauw bleef daarna druk
zetten op de tegenstander uit
Wolfheze, maar kon de voorsprong voor rust niet uitbouwen. In de laatste tien minuten
van de eerste helft kwam Wodanseck beter in het spel, maar
door enkele goede ingrepen van
doelman Deniz Özturk ging
de rust in met een magere 1-0
voorsprong.
In de rust werden de puntjes op
de i gezet en dat pakte goed uit.
Invaller Chris Schenk schoot
na drie minuten nog net naast,
maar in de 55ste minuut resulteerde een combinatie tussen
Van Zwol en Antoon van Putten
in de 2-0 door laatstgenoemde.

Wodanseck reageerde door
met een extra spits te spelen.
In de 75ste minuut moest
keeper Özturk alles uit de
kast halen om een vrije trap
uit de hoek te tikken. Oranje
Blauw kreeg in de slotfase
veel ruimte voor counters,
maar de overwinning veel
niet hoger uit.
De Staddijkploeg is door
de overwinning in de vierde
klasse A opgeklommen naar
de vierde plaats. De achterstand op koploper SC
Oranje bedraagt 5 punten.
Komende zaterdag wacht
in Randwijk de moeilijke
uitwedstrijd tegen het fysiek
sterke EMM.

Een 24-jarige Nijmegenaar
in een rolstoel is in de nacht
van woensdag op donderdag
gewond geraakt, toen hij op
de Graafseweg werd aangereden door een auto.
Het ongeval gebeurde rond
half staduitwaarts, voorbij de
verkeerslichten met de Verbindingsweg. De 24-jarige
reed in zijn elektrische rolstoel op de rijbaan en werd
niet op tijd opgemerkt door
een 39-jarige automobiliste
uit Oss, die vanuit dezelfde
richting kwam, waardoor er
een aanrijding ontstond.
De 24-jarige liep diverse
verwondingen op. Hij werd
overgebracht naar het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
in Nijmegen. Zowel de rolstoel als de auto zijn afgesleept door een bergingsbedrijf.

Feestje voor
de horeca
Brabantse Poort

Drankenfabrikant Red Bull
geeft op maandag 15 oktober in club Matrixx een
semi-exclusief feestje, speciaal voor horecapersoneel en
andere mensen, die in het
weekend altijd druk zijn. zoals sporters, Te gast tijdens
‘Red Monday’ zijn onder anderen Shermanology en The
Partysquad.
Shermanology scoorde eerder dit jaar nog een grote
hit met Afrojack (Can’t stop
me now). Red Bull geeft ook
jong talent een kans, zoals
ditmaal de Matrixx-resident
dj’s Indiana en Brian Loui
John.
Het personeelsfeest is gratis
toegankelijk. De clubavond
geld als een ‘dankjewel’ voor
al die hardwerkende mensen. Ook kunnen ze mensen
uit hun eigen vak ontmoeten
en zo hun horecanetwerk
vergroten.
Red Bull Red Monday begint maandag 15 oktober in
club Matrixx om 21.00 uur
en duurt tot 02.00 uur.

0 www.matrixx.nl

