Nacht
Voorbereiding
Tijdens de eerste bijeenkomst met nachtburgemeester
Doro Krol en deelnemende wijken, waren we direct
enthousiast over het initiatief voor een nachtelijk ommetje.
Na een kleine inventarisatie en navraag in de wijk werd
al snel duidelijk dat er veel talent in de wijk aanwezig was
voor een gevarieerd programma.
Het ommetje Weezenhof gaat voor een belangrijk deel
door het bos en dat gaf ook een extra dimensie aan de
wandeling. We zouden het laatste gedeelte van de route
door diverse brandgangen echter laten vervallen, zodat de
wandeling wat korter was en ook omdat dit stukje van de
route zich niet zo goed leende voor het programma.
Programma en start
We hadden het accent op muziek – van klassiek tot free
jazz – en performance gelegd, waarmee bijzondere en
zeer uiteenlopende sferen konden worden gecreëerd.
De wandeling begon om 20.00 uur vanaf de sportplek
nabij de 81e straat, waar vanaf 19.30 uur koffie, thee en
Hefezopf met kweeperenjam werd geserveerd. Over de
tafeltennistafel hadden we een partytent gezet en deze
diende uitstekend als ‘bar’.
Op het laatste moment werd nog een grote tent gehuurd,
omdat het weer enkele dagen ervoor omsloeg en
het pauzenloos was gaan regenen. Het voetpad en
de sportplek waren feestelijk verlicht met tientallen
waxinelichtjes en lampionnen. We rekenden met een
opkomst van 50-75 wandelaars en we waren dan ook
totaal verrast met de ruim 130 wandelaars die uit alle
hoeken van Nijmegen schenen te komen: de meeste uit
de Weezenhof, maar ook wandelaars uit Hatert, Lankforst,
Lindenholt, Malvert, Aldenhof en Zwanenveld. Iedereen
kreeg een fluorescerend armbandje om en Doro Krol, de
nachtburgemeester kreeg een lichtgevende, nachtelijke
ambtsketting omgehangen.
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Het ommetje

Tot slot

Het was een gezellige drukte en hoog vanaf de klimmuur
luidde Michael met zijn didgeridoo-klanken het nachtelijk
avontuur in. Na een welkomstwoordje met een lantaarn
en de nachtburgemeester voorop, vertrokken we richting
Vogelzang waar we warm werden onthaald met een groot
kampvuur en prachtige liederen van Rani (akoestische
gitaar) en Lara (zang). De jonge scoutjes mochten
opblijven en zaten knus rondom het vuur. Vandaar ging
de wandeling verder door het bos, maar voordat we echt
de donkerte in stilte (!) zouden ingaan, droeg Quader ons
twee prachtige gedichten voor.

Vele enthousiaste reacties werden gehoord met het
verzoek om meer. Misschien ook rond Kerst iets van deze
strekking? Alle leeftijden waren van de partij: van jonge
kinderen tot senioren die zonder problemen en mopperen
het toch ietwat lastige pad in het bos bewandelden.

De sfeer in het bos was feeëriek: bijna volle maan,
windstil en... droog! Halverwege de route in het bos zagen
we een groot wit zwevend vlak in de verte opdoemen
met daaronder een wit ‘pad’ omlijnd met kleine, rode
lampjes dat je naar een groot wit doek leidde, waarop
je je ‘stilte-ervaring’ mocht opschrijven. Daarna werd
er even stilgestaan bij en geluisterd naar de A73 die
zijn verkeerslawaai leek te hebben aangepast aan het
evenement en beduidend stiller was dan normaal.
Door saxofoonklanken werden we het bos uitgelokt en
kwamen we bij de vijver die was veranderd is een waar
sprookjestafereel: de oever was verlicht met fakkels en
lampionnen en tussen de tientallen kaarsen op het water
dreef een bootje met opera-diva Betty en haar schipper
Michael. Het was een hilarisch schouwspel en de hilariteit
nam nog meer toe door het interessante relaas van de
opera-zangeres en de aria die Maria Callas ten gehore
bracht, terwijl het bootje langzaam leek te zinken... Maar
gelukkig bleef diva Betty droog, hetgeen voor iedereen
gold want wonder boven wonder: vanaf de start t/m het
eind van het ommetje regende het niet!
Archie en Leo vervoerden ons even verder met een
prachtig vioolspel terwijl Ans ons verwende met Prosecco,
Glühwein en heerlijke hapjes.
Langs met waxinelichtjes verlichte huizen kwamen we
weer op de sportplek aan, waar Dukenburgs Glorie ons
trakteerde op liederen van Nederlandse bodem. Het werd
een gezellige afsluiter met inhaken en een glaasje wijn of
fris.

De op het laatste moment gehuurde tent bleef leeg en toen
het toch ging druppelen, konden de laatst vertrekkende
wandelaars zich nog onder de partytent wurmen, waar
Lara en Rani de stemming erin hielden met hun sfeervolle
liederen. De waxinelichtjes en kaarsen werden aan de
wandelaars uitgedeeld en de deelnemers kregen als
dankjewel een van de theelichten of lampionnen.
De groep was erg groot en de route, m.n. door het bos,
leent zich hiervoor niet zo goed. Aanvankelijk dachten we
aan opsplitsen, maar hebben dit plan laten varen. Bij meer
deelnemers, natuurlijk ook afhankelijk van het programma
en de route, zou dat beter kunnen.
We hebben nog lang, vele enthousiaste reacties gekregen
op het nachtelijke avontuur en enkele wandelaars boden
hun hulp al aan voor de organisatie van de volgende Nacht
van het Ommetje.
Media en bekendmaking
In de Gelderlander stond een groot bericht over de
op stapel staande Nacht van het Ommetje en in de
Dukenburger was het al enkele malen aangekondigd met
een oproep voor deelname. Ook via het Platform, de wijkwebsite, nieuwsbrieven van bewonersverenigingen, flyers
en affiches is geprobeerd zoveel mogelijk de wijkbewoners
op de hoogte te brengen van dit evenement. De ervaring
is dat het direct aanspreken van bewoners en het
overhandigen van een flyer, veel effect had.
TV-zender Nijmegen 1 heeft van het hele nachtelijke
ommetje opnamen gemaakt. Op 28 oktober werd de
reportage dagenlang, elk uur uitgezonden.

Gaby Petermann en Ine Voets, Nijmegen december 2011
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De volgende stap is dat bedrijven adviseren
welke isolatie en dergelijke juist voor deze
huizen mogelijk is en wat de terugverdientijd is. Daartoe worden er woningen bezocht
en onderzocht (zie foto). De energiewerkgroep zal van de aanbiedingen een zogenaamde menukaart maken waarop bewoners
in kunnen tekenen. Zo wordt er optimaal
van subsidie en (bulk)inkoopvoordeel gebruik gemaakt. Voor meer informatie kijk op
www.bewoners-weezenhof.nl of www.hetgroenehert.nl.

Nijmegen is inmiddels ruim twintig wijkommetjes rijk (www.nijmegen.nl/ommetjes). Ook de Weezenhof heeft zijn ommetje: een wandeling van 3½ kilometer langs
bijzondere bomen, beelden en gebouwen,
de vijver en door Vogelzang. Een leuke
manier om de eigen wijk nog beter te leren
kennen. Het initiatief van nachtburgemeester Doro Krol geeft ons niet alleen de mogelijkheid onze directe woonomgeving in
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Tekst en foto’s: Hans-Cees Speel

Dukenburger juni/juli 2011
32

Mooie campagneposter van het Groene Hert
de Dukenburger - juni/juli 2011

Start in de avond

De start is om 20.00 uur - vanaf 19.30 uur
staan koffie, thee en fris klaar - op de sportplek vlakbij de eindbushalte van lijn 2 in
de 54e straat. Omstreeks 22.00 uur zijn we
weer bij het beginpunt waar we onze oren
en tongen nog even laten strelen.

Ander licht

Begin- en eindpunt ommetje tussen 54e en 81e straat

Op nachtelijk avontuur in de Weezenhof
Het is bijna zover: op zaterdag 8 oktober
vindt de eerste Nacht van de Ommetjes
plaats. Ons valt de eer te beurt dat nacht-

burgemeester Doro Krol met ons meewandelt door bos en wijk, langs kunstzinnig,
muzikaal, literair en culinair talent.

Het ommetje Weezenhof in een ander licht
bezien is de achterliggende gedachte van dit
initiatief: op een andere manier kennismaken met de wijk en haar bewoners. Tijdens
de wandeling van circa 3 kilometer lengte
ontmoeten we bijzondere wijktalenten en
ervaren we de stilte en het donker van het
Vogelzangbos. Na de wandeling staan ons
een heleboel gezelligheid, een drankje en
een heus koor te wachten. In totaal doen
nu zeven wijken mee met de Nacht van de
Ommetjes, maar enkele andere stadsdelen
hebben al te kennen gegeven volgend jaar
ook mee te willen doen. Natuurlijk zijn alle
Nijmegenaren van harte uitgenodigd mee te
lopen. Tot ziens op 8 oktober.
Voor vragen: b.bon5@upcmail.nl of (024)
343 04 37.
Tekst en foto: Ine Voets
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wordt van harte uitgenodigd om deel te neNachtelijk
ommetje
door
de Weezenhof
Bewoners
voeren
campagne
voor energiezuinige
huizen
men. Dus alle talenten van alle
leeftijden:
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