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Dit is het eerste nummer van een nieuw ma-
gazine: de Wester. Met dit blad willen we de 
bewoners van Oud-West een stem geven.

In Oud-West gebeurt van alles. Er wordt vol-
op gebouwd. Culturele manifestaties trekken 
mensen uit de hele stad. Er is ook veel aan-
dacht voor in de pers. Alleen de stem van de 
bewoners wordt nauwelijks gehoord. Maar wie 
goed luistert, hoort het gonzen en zoemen. Be-
woners maken plannen of lopen te hoop tegen 
plannen waarmee anderen, zoals de gemeente, 
aankomen. Buurten maken zich zorgen over 
de leefbaarheid. Gedreven mensen steken de 
handen onvermoeibaar uit de mouwen om hun 
buurt op te knappen en om mensen met elkaar 
in contact te brengen. Er gebeurt veel goeds in 
Oud-West.

Initiatief
Het initiatief om dit blad te maken, komt van 
de gemeente Nijmegen. Ze heeft hierbij met 
een schuin oog gekeken naar vier succesvolle 
magazines elders in de stad: de Dukenburger, 
Lindenholt Leeft, De Partituur in Neerbosch-
Oost en Mariken in centrum en Benedenstad, 
allen gemaakt door, voor en met de bewoners.

Website
De Wester heeft ook een website: www.dewes-
ter.info. Het is de invulling voor Oud-West van 
mijnbuurt.je, een intiatief dat heel Nijmegen 
moet gaan omvatten. Voor alle actuele dingen 
kunt u daar terecht.

Uitwisseling
De Wester is bedoeld om uitwisseling tussen 
de inwoners te bevorderen. Het moet natuur-
lijk een aantrekkelijk en leesbaar blad zijn dat 
zoveel mogelijk mensen bereikt. Ook alloch-
tone mensen en jongeren moeten het blad met 
plezier kunnen lezen. Het blad wil verwoorden 
wat er leeft in Oud-West. Naast het geven van 
informatie willen we ook de discussie over 

buurtkwesties stimuleren. We nodigen onze 
buurtgenoten uit hun mening kenbaar te ma-
ken. 

De Wester bericht over actuele zaken. Daar-
naast zijn er artikelen die achtergronden uitdie-
pen. Er is een mix van buurtspecifiek nieuws 
en informatie voor iedereen; van serieuze en 
lichtvoetige kost. Het spreekt voor zich dat er 
veel ruimte is voor nieuws uit de buurten.

Onafhankelijk
De Wester wordt grotendeels betaald door de 
gemeente Nijmegen. Er zijn ook inkomsten uit 
betaalde bijdragen en advertenties. Eén ding 
staat voorop: de redactie is onafhankelijk en 
is geen doorgeefluik van informatie of opvat-
tingen van welke groep dan ook. 

Ambitie
Onze ambitie is om het blad te laten groeien 
in kwaliteit. U heeft nu het eerste nummer 
in de hand. We zijn benieuwd naar uw re-
actie en naar uw suggesties. Laat ons we-
ten wat u van de Wester vindt. Dat kan via 
redactie@dewester.info. Daar kunt u zich te-
vens melden als u op wat voor manier ook mee 
wilt werken aan de Wester.

De redactie

Van de redactie

Adverteren in de Wester
De Wester is een full-colourmagazine 
dat gemaakt wordt door en voor bewo-
ners van stadsdeel Oud-West. 
Het is mogelijk om in de Wester adver-
tenties te plaatsen. Indien u geïnteres-
seerd bent, kunt u contact opnemen 
via telefoonnummer 06 54 645 175 of 
e-mail redactie@dewester.info
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Tussen Waal en Weurtseweg ontstaan steeds 
meer culturele initiatieven. Nu de ontwik-
keling van het Waalfront stagneert, grijpen 
kunstenaars en culturele ondernemers hun 
kans. Ze laten hun fantasie los op de vrij-
komende gebouwen en komen met plannen 
voor tijdelijk gebruik van de leegstaande 
panden. Is laagdrempelig het toverwoord 
dat de wijk doet opleven en de bewoners 
uitnodigt om mee te doen?

De open dag van de Vasim is voor velen inmid-
dels een begrip. Goed voor een middag plezier 
met de kinderen in een ontspannen culturele 
sfeer. Verrassende kunstuitingen, origineel 
eten en drinken en vooral veel zelf doen. Zon-
dag 15 april was het weer jongleren geblazen, 
bouwen met latten, of snackend genieten van 
de mobiele pizza-oven. Het 10-jarig bestaan 
van de Vasim is gevierd met de uitgave van 
een fraai vormgegeven boekje Vasim Is. Voor 
wie graag een overzicht heeft over wat er zich 
allemaal in het pand afspeelt, is het boekje nog 
verkrijgbaar bij de Vasim.

Klein Berlijn
Zondag 1 april 2012 kon Nijmegen een kijkje 
komen nemen in Klein Berlijn. Het leegstaan-
de voormalige kantoor van Latenstein aan de 
Waalbandijk 22 was al een poosje in gebruik. 
Na wat wisseling van huurders en de komst 
van steeds meer Slak-kunstenaars ontstonden 
eind januari plannen voor een opening. Ini-
tiatiefneemster Niké Hautvast: ‘We wilden 
aanvankelijk een Chinees thema, maar toen ik 
naar buiten keek dacht ik, met alle graffiti, het 
industriële karakter, de underground, afbraak 
en opbouw in de omgeving lijkt het wel Ber-
lijn.’ Zij bedacht hiermee een pakkende naam 
voor achttien kunstenaars die zich presenteren 
als cultureel bolwerk. De meeste kunstenaars 
werken individueel in hun atelier, maar er zijn 

verbindingen via mode, theater, muziek, foto-
grafie. Men is open en betrokken en is bereid 
iets te organiseren. Er worden diverse work-
shops gegeven. 

Ellen Hoogveld ontwikkelt ideeën voor be-
taalbare kinderworkshops op woensdagmid-
dag. Ze is flexibel: ‘Voor een paar euro kunnen 
kinderen zo’n anderhalf uur met verschillende 
materialen vooral schilderend in mijn atelier 
aan het werk. Ze krijgen een hapje en een 
drankje, gezond en lekker. Ik vind het belang-
rijk dat de kinderen naar huis gaan met iets 
waar ze trots op kunnen zijn. Ze volgen hun 
eigen creatieve proces en krijgen veel ruimte 
en worden bijgestuurd als het kan. Ouders zijn 
welkom om te blijven maar mogen ook de kin-
deren brengen en zelf een uurtje naar de stad 
gaan of zo. Kinderfeestjes zijn mogelijk hier. 
Alles is bespreekbaar. Belangstellenden kun-
nen zich bij mij melden via ellen.hoogveld@
gmail.com.’

Cultuurhuis van de Stad 
Het Cultuurhuis van de Stad aan de Weurtse-
weg 76 is een initiatief van Wilbert Doorakkers: 
‘In 2009 begonnen we met zeven kunstenaars 
tijdelijk een galerie in de oude showroom van 
Van der Stad. Het liep goed. We kregen veel 
bezoekers. Vooral enthousiaste amateurs die 
kwamen kijken bij professionele kunstenaars. 
En er is veel verkocht. Via het Oude Wees-
huis op de Hessenberg, waar we in november 
2011 uit moesten, zijn we nu weer terug in het 
Waterkwartier. Twee kunstenaars hebben hier 
een atelier, maar de belangrijkste overeen-
komst met Stichting Atelierbeheer Slak is dat 
het pand dienst doet als galerie. Het project is 

Cultureel randje versiert het Waterkwartier

zelfvoorzienend. Met een kleine subsidie is de 
boel opgeknapt. In principe werken we zon-
der toegang en zijn we vooral laagdrempelig. 
Het hele jaar is er een galerieprogramma op 
zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur, 
www.cultuurhuisvandestad.nl. Daarnaast is er 
altijd ruimte voor aanvullende initiatieven zo-
als bijvoorbeeld De Schildersalon. Zo konden 
op zondag 29 april bezoekers met kunstenaars 
over hun schouder meekijken bij het tekenen 
en schilderen naar een naaktmodel.’ 

Dat wijkbewoners bijzonder welkom zijn laat 
Wilberts programmering duidelijk zien. ‘In 
juni is er een expositie over voetbal en kunst. 
Ik heb kunstenaars gevraagd werk te maken 
met het thema voetbal. Zelf ben ik voetbalgek 
en fanatiek voor NEC, dus wijkbewoners kom 
kijken en laat je verbazen!’

Kunstenaars of wijkbewoners die een bijdrage 
willen leveren of ideeën hebben. kunnen zich 
melden via info@CvdS.nl

Tekst: Carla Dijs
Foto’s: Ger Neijenhuyzen en Carla Dijs

Open dag Vasim

Ellen Hoogveld van Klein Berlijn

Schildersalon Cultuurhuis van de Stad
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Aan de zuidkant van de Kanaalstraat, tus-
sen de slager en het Westerpark, staan 
nieuwe koopwoningen. In een hiervan wo-
nen Jubbe en Sjoukje van den Wildenberg, 
die al snel in actie kwamen om hun straat te 
verbeteren.

‘In onze rij zitten veel jonge mensen’, zegt 
Jubbe: ‘Wij komen vrijwel allemaal uit een an-
dere buurt: uit Nijmegen-Oost, het centrum en 
van de Voorstadslaan. Enkele mensen komen 
oorspronkelijk uit een dorp. Voor ons gevoel 
is het Waterkwartier een dorp in de stad. Wij 
woonden in Oost. We hadden een kleine eta-
gewoning. We hadden de nieuwe woningen in 
de Kanaalstraat op het oog. Toen die in de ver-
koop gingen, zijn we gaan kijken. Het sprak 
ons aan. We hebben een jaar moeten wachten. 
Het was spannend om hier naartoe te gaan. We 
wonen nu een jaar hier. Het is hier hartstikke 
leuk. Er wonen aardige, vriendelijke mensen. 
In de huurwoningen wonen veel oude wijkbe-
woners, in de koopwoningen allemaal nieuwe 
bewoners. Het is echt iets opbouwen hier.’

‘Met de Vierdaagse is het supergezellig’, vult 
Sjoukje aan. ‘Iedereen helpt elkaar: oude en 
nieuwe bewoners. Dat is hét straatfeest. De 
doortocht op woensdag moet koste wat kost 
blijven.’

Nieuwe bewoners 
in de Kanaalstraat

Jubbe en Sjoukje van den Wildenberg

‘Als je iets kunt bijdragen aan de wijk is dat een win-winsituatie’

Op 9 december verdwijnen de bussen 
uit het deel van de Kanaalstraat tussen 
de slager en het Westerpark. De reden 
is dat na de voltooiing van de brug en de 
weg hiernaartoe bussen niet meer vanaf 
de rotonde Industrieplein op de Kanaal-
straat kunnen komen. 
Over de nieuwe route door het Water-
kwartier vindt bij het ter perse gaan van 
dit blad nog overleg plaats.

Dingen verbeteren
Jubbe: ‘Er gaat veel gebeuren in de wijk: het 
Waalfront en de nieuwe brug. De locatie van 
de wijk is prima. Het is vlakbij de stad. De 
buurt heeft veel potentie. Als je iets kunt bij-
dragen aan de wijk is dat een win-winsituatie. 
Dat gevoel, het nieuwe, heeft mij getriggerd 
om iets te doen in de wijk. Het viel ons op dat 
dingen verbeterd konden worden, vooral de 
verkeersveiligheid. Er is veel verkeer. Moto-
ren trekken hard op en racen door de straat. 
Bussen rijden hard. Er is illegaal vrachtverkeer 
dat door de bussluis rijdt, ook de Dar. Er zijn 
gaten in het wegdek. Door het park loopt een 
busbaan. Daardoor kun je van de straat geen 
30-kilometerzone maken. We moesten hier 
wat mee doen en hebben het initiatief voor een 
brief aan de gemeente genomen. Die brief heb-
ben wij bij iedereen in de bus gedaan: 50 tot 
55 adressen in de Kanaalstraat, van de slager 
tot en met het park. Daarbij zat een vel waarop 
de mensen steun konden geven en opmerkin-
gen konden maken. Er zijn 25 reacties geko-
men. Met name het probleem met de bussen 

werd onderstreept. De brief en opmerkingen 
zijn naar de gemeente gegaan. We hebben een 
uitgebreide brief teruggekregen met antwoord 
op alle vragen. Maar die antwoorden waren 
wel onbevredigend. Het kwam erop neer dat 
de gemeente de ontwikkelingen rond de brug 
afwacht.’

Bussen weg
Maar het zit de bewoners mee. De bussen ver-
dwijnen uit de straat. Dat biedt kansen. Jubbe: 
‘Als je er een 30-kilometerweg van maakt, de 
weg versmalt en meer groen aanlegt, is het een 
hele leuke straat. Ik hoop dat het een sneeuw-
baleffect krijgt naar andere straten.’

Tekst: René van Berlo
Foto: Dave van Brenk
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Betsie Liebers is geboren en getogen in de 
Wolfskuul. Ze was lange tijd actief in het 
buurt- en clubhuiswerk. Op die tijd, én het 
leven in de Wolfskuul, kijken we terug. 

‘Het begon allemaal met Don Bosco, eind vijf-
tiger jaren. Toen was het écht van armenzorg 
tot welzijnswerk. Nu lijkt die geschiedenis 
zich te herhalen. De eerste Don Bosco in de 
wijk was aan de Oude Graafseweg. Dan was 
er ook nog een Achter de Pallen. Toen die aan 
de Oude Graafseweg wegging, kwam er een 
in de Myrthestraat: twee houten gebouwtjes. 
Het werd vooral door de paters gerund. Ze 
kwamen uit het onderwijs en gaven vaak ook 
nog les op de lagere school. Elke week was er 
een instuif. Er werden veel spelletjes gedaan 
en de meest uiteenlopende activiteiten georga-
niseerd. De kerk was nog heel belangrijk en 
speelde een grote rol in het wijkgebeuren. Met 
palmpasen ging het er om wie bijvoorbeeld de 
mooiste stok kon maken.’

Catweazle
‘Op zondag werden de ruimtes aan de Myr-
thestraat omgetoverd tot een kerk, geleid door 

pater Emke. Veel Wolfskuulers hadden een bij-
naam. Zo ook pater Emke: Catweazle noem-
den we hem. Toen een populaire jeugdserie. 
Vanwege zijn wapperende haren. Hij werd op 
handen gedragen. Hij bracht ook de communie 
rond bij mensen die niet meer bij machte wa-
ren om naar de kerk te komen, elke eerste vrij-
dag van de maand. Veertig jaar geleden zat de 
kerk nog behoorlijk vol, zeker met de nacht-
mis. Dan was er ook krentenbrood en koffie. Ik 
kan me levendig een incident van toen herin-
neren. Je moet weten dat er geruchten de ronde 
deden dat pater Emke een vriendin had, ergens 
in de wijk. Toen hij met de nachtmis aan het 
evangelie begonnen was en vertelde dat Maria 
en Jozef op zoek waren naar onderdak, omdat 
Maria zwanger was, klonk een stem vanuit de 
kerkbanken: “Zeker van jou?” Er werd gela-
chen, maar de dader kwam er niet ongestraft 
mee weg.’

Na Don Bosco kwam de Driesprong, in 1971, 
op de plek waar eerst de schoenfabriek van 
Swift stond, een soort dependance van de veel 
grotere fabriek aan de Muntweg. Op de Drie-
sprong werkte Betsie eerst als vrijwilligster 

en had er later van 1980 tot 1990 een betaalde 
baan, eerst namens de Nijmeegse Stichting 
Buurt- en Klubhuiswerk die onder Dacapo viel 
en wat later Tandem werd.

Kinderkampen
‘Ik begeleidde de kinderen van zes tot twaalf 
jaar. Die luisteren nog een beetje. De toen-
malige coördinator Henk Leijsen vroeg me 
om te solliciteren. Daartoe moest ik een stuk 
over de Wolfskuil schrijven: wat voor wijk 
het was, wie er woonden en wat ze deden. Ik 
kwam glorieus door de test heen. Elk jaar was 
er een kinderkamp, een week lang. Voor veer-
tig gulden konden kinderen uit de wijk daar 
aan meedoen. We gingen naar Bladel of Sint 
Anthonis. Veel winkeliers uit de wijk droe-
gen een steentje bij. Overdag spelletjes en ’s 
avonds en ’s nachts keten. Reuze vermoeiend, 
maar ik kijk er met veel plezier op terug. Op 
de activiteiten die we organiseerden, kwamen 
vaak wel vijftig kinderen af. Het zat er altijd 
tjokvol. Carnaval werd uitgebreid gevierd en 
altijd met heel veel vrijwilligers; uit de wijk, 
moeders, maar ook studenten in het kader van 
hun studie. Door de jaren heen is het buurt- en 

Verhalen uit de Wolfskuul

Betsie Liebers

‘Ze moeten mijn as hier in de voortuin uitstrooien’
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clubhuiswerk echter behoorlijk uitgekleed. Er 
gebeuren nu zeker nog wel leuke en bijzondere 
activiteiten, zoals de interculturele vrouwen-
groep die heel druk bezocht wordt. Ikzelf kon 
het in 1990 niet meer opbrengen. Ik werkte in 
eerste instantie elke week twintig uur bij Vil-
lanova aan de Derde van Hezewijkstraat en 
twintig uur op de Driesprong, op papier. In 
werkelijkheid waren dat altijd minimaal vijftig 
uur. Toen daar het wijkcentrum in Heseveld 
óók nog eens bijkwam voor tien uur ben ik er-
mee gestopt. Ik ben ook vooral een doe-mens. 
Vergaderen was verplicht. Een aantal mensen 
is op die vergadercultuur afgeknapt. Voor mij 
was dat óók geen hobby.’

Ericastraat
Betsie Liebers is nu zestig. De jongste van 
negen kinderen. Grote families waren eerder 
regel dan uitzondering. Geboren aan de Eri-
castraat 52. Die is er niet meer. Het was een 
straat waar de huizen geen voortuintjes had-
den, enkel een smal trottoir. Ooit landelijk 
nieuws door een gasontploffing, midden in de 
nacht, bij de familie Van Well. Een groot ge-
zin: wel achttien of negentien kinderen. Daar-
naast woonde Tang. Zij hadden ook al negen 
kinderen. Door de explosie kwam alles van de 
muren naar beneden. Er stond nog nauwelijks 
iets overeind, behalve het kruisbeeld. Dat hing 
nog keurig netjes aan de muur. Betsie werd ge-
wekt door haar moeder, die dacht dat de oorlog 
weer uitgebroken was. De dag daarna hoefde 
niemand uit de straat naar school. 

Rimboe
‘We zijn uiteindelijk wel verhuisd van de 
Ericastraat naar de Varenstraat. Mijn ouders 
vonden het er te “luidruchtig” worden. Aan 
de ene kant heel gezellig, maar hadden de 
buren een probleem, dan had meteen de hele 
straat een probleem. Vlogen de – lege – flesjes 
bier weer over de straat. In die tijd begonnen 
groepen jongeren de verschillende wijken, of 
delen daarvan, namen te geven. Hier vlakbij 
de Bosbesstraat werd ineens Wijk 24. Dit deel 
werd de Rimboe. Dat stond ook met koeien-
letters op een muur in de straat hier. Het was 
een geuzennaam. Je was er trots op, ook al had 
de Wolfskuul een slechte naam. Maar het kon 
altijd erger. Ik mocht van mijn ouders nooit 
Onder de Bogen komen: Anjelierenweg en 
omgeving. Daar zou het échte tuig wonen. Er 
werd ook wel eens gevochten tussen de wijken 
onderling: de Kolping of het Willemskwartier. 

Het is ook de tijd dat de drugs in de wijk ge-
meengoed werden. Er waren grootverbruikers 
en dealers. Iedereen wist wie dat waren. Toch 
heb ik altijd vertrouwen in de wijk gehad. Die 
drugsoverlast is ook weer tot een paar jaar te-
rug te voeren. Toen er tijdelijke bewoners in de 
slooppanden zaten in afwachting van de daad-
werkelijke sloop en nieuwbouw. ’s Zomers zit 
nog steeds iedereen aan de straat, tenminste de 
échte Wolfskuulers. Importbewoners nemen 
dit nog maar veel te aarzelend over. Dat is jam-
mer. Het gebeurt op straat, niet in je achtertuin. 
Daar is meestal niks te zien.’

Paard in de gang
Bewoners van de Wolfskuil komen voor zich-
zelf op. Legendarisch is de actie in 1981. De 
gemeente wilde bezuinigen op het buurt- en 
clubhuiswerk. André van Duin had de groot-
ste carnavalshit dat jaar: Er staat een paard in 
de gang. Kobus, naar wie de dierenweide aan 
de Floraweg is vernoemd, was altijd één van 
de gangmakers. Hij regelde bij Frans en Mimi 

‘Het gebeurt op straat, niet 
in je achtertuin. Daar is 

meestal niks te zien’

Hendriks een paard en dat werd, om het protest 
luister bij te zetten, geparkeerd in de hal van 
het stadhuis.

Eens Wolfskuul, altijd Wolfskuul
‘In de Varenstraat heb ik nog met mijn ouders 
gewoond. Die zijn hier ook gestorven. Nadat 
ik ontslag en afscheid had genomen van het 
buurt- en clubhuiswerk ben ik teruggegaan 
naar de ZZG - Zorggroep Zuid-Gelderland - ,
daar echter ontslagen, in de WW beland en an-
derhalf jaar later ernstig ziek geworden. Met 
veel steun van de buurt ben ik er weer bovenop 
gekomen. Ik moet nog wel regelmatig terug 
naar het ziekenhuis voor therapie en controle. 
Mij krijgen ze echter niet klein. Nog lang niet. 
Mocht het toch ooit zover komen, dan moeten 
ze mijn as hier in de voortuin uitstrooien. Eens 
Wolfskuul, altijd Wolfskuul.’

Tekst: Michiel van de Loo
Foto Betsie: Ger Neijenhuyzen
Oude foto’s: collectie Betsie Liebers

Foto’s van kinderkampen. Betsie: ‘Reuze vermoeiend, maar ik kijk er met veel plezier op terug.’ 
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Het is een uniek samenwerkingsproject tus-
sen de Bibliotheek Gelderland Zuid, het 
KION en Tandem: de Bibliotheek op School. 
Inmiddels is de derde bieb geopend op Bre-
de School Michiel de Ruyter aan de Tweede 
Oude Heselaan. 

‘Het past ook helemaal in onze nieuwe be-
leidsvisie’, vertelt Dianne Weersink, directeur 
van de Bibliotheek Gelderland Zuid. ‘We wil-
len dichter bij de klant, in dit geval de kinde-
ren komen. Ze hoeven niet meer naar de bieb, 
maar de bieb komt naar de kinderen toe. Daar-
naast willen we het leesplezier bevorderen; 
een leesmediaconsulent zal het schoolteam, 
ouders en kinderen daarbij helpen. Eerder is 
er al een bieb gekomen op scholen in Neer-
bosch en Lindenholt. Per leerling heeft de bi-
bliotheek voor vijf boeken gezorgd. Voor de 
Michiel de Ruyterschool betekent dat zeven-
honderd boeken.’

Resultaten
De eerste resultaten zijn veelbelovend. Er wor-
den dertig procent méér boeken geleend op de 
scholen met een bieb, gemiddeld per kind 21 
boeken per jaar. Wanneer men het effect van 

De bieb op school

de leesmediaconsulent daarbij optelt, loopt dit 
op tot veertig boeken per jaar. De KION doet 
met het project mee in het kader van de voor-
schoolse opvang om peuters zo snel mogelijk 
met lezen in aanraking te laten komen. 

De Bibliotheek Gelderland Zuid heeft het sy-
steem EducaWise ontwikkeld. Kinderen kun-
nen thuis en op school digitaal informatie – 
boeken, websites en filmpjes – zoeken, boek-
recensies schrijven of vrienden een boekentip 
geven. De leerkrachten kunnen het leesgedrag 
en de leesbeleving van kinderen begeleiden en 
volgen. Deze mooi vormgegeven digitale om-
geving stimuleert kinderen op alle mogelijke 
manieren om te lezen. 

Alle kinderen gratis lid
De scholen betalen per leerling tien euro om 
aan dit project mee te kunnen doen. De kinde-
ren zijn daarmee gratis lid en kunnen op alle 
vestingen van de Bibliotheek Gelderland Zuid 
boeken lenen. Op termijn komt er óók een bieb 
op de basisscholen Aquamarijn en De Wieken.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Opening bieb op school op 24 april

Het huis van de wereld
Anders dan de meesten van ons, die de we-
reldkaart gebruiken voor het kiezen van vakan-
tiebestemmingen, zoeken duizenden elders 
op wereldkaarten naar Nijmegen op zoek naar 
hun dierbaren. 
Men vertelde mij hoe mijn moeder, toen ze 
hoorde dat ik hier genesteld was, ‘Nijmegen’ 
leerde uitspreken. Terwijl haar stad gebombar-
deerd werd en er dagelijks doden vielen, bad 
ze voor de stad waar haar zoon mocht zijn. Zij 
koopt het liefst Nederlandse producten.
Is onze stad zich bewust van die internationale 
belangstelling? 

In de periferie van de stad vertelt het Afrikamu-
seum van het verleden van glorie, armoede en 
koloniale onderdrukking. Of Oriëntalis waar de 
wereldgodsdiensten vreedzaam onder een dak 
zijn gebracht. De stad van de Zomerfeesten en 
Music Meeting, waar kracht en pracht via de 
artiesten tot bloei komt, heeft vele Afrikanen 
ontvangen die onvrijwillig voor het geweld van 
oorlog en tirannie gevlucht zijn. Nijmegen is 
een warm nest voor jongens en meisjes, vrou-
wen en mannen op de loop voor uitzichtloos-
heid en ellende.
 
Nijmegen is een wereldstad. Niet alleen van-
wege het feit dat de Romeinen de stichters 
waren; de Vrede van Nijmegen; internationale 
kenniscentra of vanwege officiële banden met 
steden in Nicaragua, Rusland en Turkije. De 
stad is gebaat bij haar internationale betrekkin-
gen en bij het ‘insluiten’ van nieuwe burgers. 
Daarmee verwerft Nijmegen aanzien in de 
wereld.

Maar weet onze stad hoe pijnlijk de heden-
daagse retoriek van: ‘uitzetten’, ‘verplichten’ en 
‘uitsluiten’ is? Hoe bezuinigingen op interna-
tionale banden haar positie op de wereldkaart 
benadelen? 

Nijmegen moet moed tonen om het interna-
tionale karakter van stad en bevolking uit te 
dragen. Een ondernemende stad moet haar 
internationale banden inzetten voor economie, 
kennis en cultuur. 
Laat de oudste van Nederland de 400 jaar 
oude betrekkingen met Turkije uitbundig vie-
ren, alleen al omdat hier bijna 6000 Turkse 
Nijmegenaren wonen. 
Laat de politieke partijen dit Huis van de We-
reld internationaal op de kaart zetten met een 
eigen Wereldakkoord in plaats van Kunduzak-
koord-achtige wankelingen. 

Qader Shafiq (Foto: Lilia Volkova)
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Wethouder Hannie Kunst

Hannie Kunst is in 1950 in Groningen ge-
boren en daar ook opgegroeid. Haar eerste 
baan was lerares algemene vorming op een 
school voor lbo/mbo. Daarna was ze le-
rares Nederlands, geschiedenis, remedial 
teacher en coördinator onderbouw van een 
lom-mavo in Groningen. Na vijf jaar be-
leids- en publieksvoorlichter van de pro-
vincie Drenthe te zijn geweest, werd ze in 
1986 accountmanager en adviseur van de 
Nationale Woningraad Noord-Nederland. 
In 1991 verhuisde Kunst naar Nijmegen 
om aan de slag te gaan als directeur van De 

Gezonde Woning Ze begeleidde twee fusies 
van deze corporatie en nam uiteindelijk in 
april 2006 afscheid als directeur-bestuurder 
van de opvolger van De Gezonde Woning, 
Standvast Wonen. Sinds 2006 is ze namens 
de PvdA wethouder in Nijmegen. Eerst om-
vatte haar portefeuille economische zaken, 
cultuur en onderwijs. Nu gaat ze over ste-
delijke ontwikkeling (met uitzondering van 
Nijmegen-Noord), cultuurhistorie en maat-
schappelijk vastgoed. Vanaf het begin is ze 
verantwoordelijk voor het gemeentelijke 
personeels- en organisatiebeleid.

Samen met Nijmegen-Noord is Oud-West, 
en dan speciaal het Waterkwartier, de plek 
in Nijmegen waar grootschalige ontwikke-
lingen plaatsvinden. De eerstverantwoorde-
lijke bij de gemeente is wethouder Hannie 
Kunst.

‘Ik vind het Waterkwartier een dynamische 
wijk’, zegt Kunst. ‘Je ziet een weerspiegeling 
van  verschillende bouwstijlen van 1920 tot 
en met nu. Er is een grote variëteit aan wo-
ningen. En het wordt nog gevarieerder. Het 
Waterkwartier kan wel eens net zo populair 
worden als Nijmegen-Oost. Daar wonen men-
sen zo fijn dat ze bijna niet verhuizen. Dat wil 
ik ook in het Waterkwartier bereiken: zowel 
voor hoge als lage inkomens. Aantrekkelijke 
wijken zijn wijken waar alle groeperingen uit 
de samenleving wonen.’ 

Investeringen
‘We investeren ontzettend veel in het Water-
kwartier, niet alleen de gemeente, maar ook 
Portaal en anderen. De Aquamarijn krijgt 
nieuwbouw. Het gemeenschapshuis wordt ge-
sloopt. Er komt een nieuw voorzieningenhart. 
Het wijkcentrum komt tijdelijk onderin het 
huidige gebouw van Sonnehaert. Dat is van 
ZZG. In de rest van het gebouw komen 171 
studenten. Die blijven tot in ieder geval 2020.’
‘In het hart van het Waterkwartier en aan de 
rand krijg je wat hoogbouw. Het is wel een ste-
nig gebied. Daarom wil de gemeente ook flink 
wat groen. Op de huidige locatie Spechtstraat 
van de Aquamarijn komt een park. Het Wester-
park is over tien jaar prachtig.’

Waalfront
‘In het Waalfront beginnen we met nieuwbouw 
aan de Handelskade. Het wordt een mix van 
goedkope en duurdere huurwoningen en koop-
woningen. Hopelijk kunnen we na de vakantie 
de eerste paal slaan. De rest van het Waalfront 
wordt in een lager tempo ontwikkeld. De vol-
gende fase is de locatie bij de palingkwekerij 
tegenover de Vasim en het Westerpark. De 
ontwikkeling start in 2015-2016. We weten 
nog niet precies wat daar komt. We spelen na-
tuurlijk in op de vraag van de woningmarkt. 
De fabriek van Honig stopt de productie deze 
zomer. Het gebouw van Oscar Leeuw, de be-
roemde Nijmeegse architect, dat daar staat, 
willen we graag behouden.’ 
‘Door de economische situatie van dit moment 
gaat de ontwikkeling van het Waalfront langer 

duren dan we hadden voorzien. Het doortrek-
ken van de kade komt ook later. We kijken wel 
of we de verbindingen uit de wijk met de Waal 
eerder kunnen uitvoeren. Het schiereiland bij 
de Waalhaven laten we groen. Dat is een aan-
trekkelijke plek. Onder de nieuwe brug komt 
een park dat aansluit op het Westerpark. Er 
komt dus meer groen bij.’

Wolfskuil
‘De Wolfskuil is tot rust gekomen. Er is conso-
lidatie. De vernieuwing heeft al plaatsgevon-
den. De nieuwe Wieken doet het heel goed. 
Die had een wachtlijst. Ook de nieuwe bewo-
ners gaan er naartoe. Villanova blijft voorlopig 
staan. De looimolen en de stuwwal zijn een 
hele mooie entree of afsluiting van de Wolfs-
kuil. Dat moet zo blijven.’

Rozenbuurt
‘Het oudere stuk van de Rozenbuurt wordt 
gesloopt. De bewoners hebben gekozen voor 
vervangende nieuwbouw. Gemeente, Portaal 
en bewoners staan voor de uitdaging om af te 
spreken wat er op deze plek moet komen’

W-wijken
‘De W-wijken – Waterkwartier, Wolfskuil en 
Willemskwartier – zijn lang onze probleem-
wijken geweest. Je ziet nu dat ze in een upgra-
dingproces zitten. Ze worden heel populair.’

Tekst: René van Berlo en Carla Dijs
Foto: Robert de Zwart

‘Waterkwartier en Wolfskuil 
worden heel populair’
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Het zou een aflevering van het televisiepro-
gramma Ik vertrek kunnen zijn: twee men-
sen die op latere leeftijd iets totaal anders 
gaan ondernemen. Het enige verschil is dat 
ze niet écht vertrekken maar hun droom 
in Nijmegen realiseren: Jet en Mark Bal-
tussen, dit jaar allebei 50, sinds eind april 
uitbaters van Villa Voorstad aan de Maria-
laan. We hadden een gesprek met Jet.

‘We zijn al zo’n 33 jaar bij elkaar en ooit voor 
onze werkkring van Brabant naar Nijmegen 
verhuisd. Mark is nu civiel ingenieur bij Has-
koning en ik werk in de thuiszorg. Dat ga ik 
wel wat minder doen. Alleen nog maar avond- 

Villa Voorstad

en weekenddiensten draaien. Maar een avon-
tuur is het wel ja. De kinderen net de deur uit 
en dan aan zoiets als Villa Voorstad beginnen. 
Het zit wel in ons beider karakters, en het idee 
was er al heel gauw toen we in 2000 dit pand 
kochten.’

De Nijmeegse Veiling
In 1949 verrees aan de Marialaan een groot 
veilinggebouw, vooral bestemd voor de handel 
van land- en tuinbouwproducten uit Nijmegen 
en directe omgeving. In 1950 was de opening 
en tot het eind van de zeventiger jaren deed het 
prima dienst. De veiling ging echter fuseren 
én verhuizen en het gebouw werd gesloopt om 

Restaurant van de maand
plaats te maken voor het wijkgedeelte rondom 
de Zwaluwstraat.  De directeur van de veiling, 
de heer Pijnenborg, wilde graag náást de vei-
ling zijn dienstwoning. Dat werd in datzelfde 
jaar 1949 gebouwd. Een groot huis, want het 
gezin had negen kinderen, dus moesten er tien 
slaapkamers komen. Met het vertrek van de 
veiling, vertrok ook het gezin Pijnenborg. Het 
pand kwam in handen van de gemeente. Ook 
de bestemming veranderde. Het is enige tijd 
een blijf-van-mijn-lijfhuis geweest en ook een 
vrouwenhuis, van waaruit allerlei acties geor-
ganiseerd werden. 

Paul Depla
‘Toen we het pand kochten, zat er uiteraard 
geen horecabestemming op. We hebben snel 
contact met toenmalig wethouder Paul Depla 
gezocht. Het was al wel bekend dat er in de 
Biezen flink gebouwd zou worden en dat er 
wellicht ook een derde Waalbrug aan zat te 
komen. Hij regelde de horecabestemming en 
daarna kon Mark met hulp van John Kusters 
gaan ontwerpen en de bouwkundige tekenin-
gen maken. Het is tenslotte ook zijn vak. Ook 
om te kunnen verbouwen kwamen de vergun-
ningen redelijk snel los. Toen zijn we van de 
begane grond naar de eerste verdieping ver-
huisd en dat was de start van de realisatie van 
Villa Voorstad. Mark is handig en we hebben 
dan ook veel zelf gedaan. De inrichting is re-
tro. Mares Gieben, een goede vriendin, heeft 
ons daarbij geholpen.’

Elke dag van 10 tot 22
Jet en Mark hebben maar weinig ervaring in 
de horeca. Ze hebben daarom voor de eerste 
tijd de hulp ingeroepen van Sjoerd Tonissen, 
eigenaar van café de Fiets en Tio Pepe. Villa 
Voorstad is dagelijks open van 10 tot 22 uur. 
Voor het menu kan de bezoeker kiezen uit 
vijf voor-, hoofd- en nagerechten, die maan-
delijks zullen veranderen. Vanzelfsprekend is 
er ook gedacht aan een vegetarische schotel. 
Allemaal tegen betaalbare prijzen. Er is binnen 
plaats voor zestig personen en buiten is zo’n 
veertig vierkante meter terras. En daar schijnt 
de hele dag de zon. Achter het pand is parkeer-
ruimte. De bar is een verhaal apart. ‘Vorig jaar 
is bij een storm een hele oude notenboom om-
ver gegaan. Dat vonden we zó zonde dat we 
de bar opgetrokken hebben met het hout van 
díe boom. We zijn erg trots op het resultaat. 
Eigenlijk trots op alles wat we nu hier hebben. 
We hopen van harte dat de buurtbewoners ons 
hier weten te vinden. Daar zullen ze geen spijt 
van krijgen.’
O ja, óók belangrijk, het bier is van Grolsch.

Tekst: Michiel van de Loo  
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Het Sparplein, feitelijk gelegen tussen de 
Koninginnelaan, de Lobeliastraat en de An-
jelierenweg, en vernoemd naar de daar ge-
vestigde buurtsuper, is sinds jaar en dag een 
doorn in het oog van de omwonenden. Jaren 
geleden stond het plein met name bekend 
om zijn overlast en ‘hangjeugd’. De laatste 
tijd was het voornamelijk een oersaai vol-
ledig geasfalteerd plein. Zonde van een der-
gelijk stukje openbare ruimte. 

Het plein verdiende dan ook een volledige 
herinrichting. Dat vond niet in de laatste plaats 
Edward Bosma, wiens achtertuin grenst aan 
het pleintje. Hij sloeg aan het ontwerpen, net 
als enkele andere omwonenden en dit enthou-
siasme vormde de aanleiding voor de gemeen-
te om de herinrichting serieus op te pakken. 
Duidelijk werd dat niet kon worden volstaan 
met een eenvoudige herbestrating. Alle omwo-
nenden van het Sparplein werden benaderd en 
zoveel mogelijk betrokken bij het definitieve 
ontwerp. Dat maakt het binnenkort op te leve-
ren Sparplein uniek. Het is geen ontwerp dat 
is ontstaan achter de tekentafel van de steden-
bouwkundige afdeling van de gemeente Nij-
megen, maar een samenspel van de buurtbe-
woners met de gemeente.

Creatief mengsel
De bewoners waren het er snel over eens 
dat het plein geen veredeld hondenpoepveld 
moest worden, noch een volledige speeltuin 
of een jeugdhonk. Er moesten meer groen, bo-
men en een speelgelegenheid voor de kleine 
kinderen komen. Het resultaat is een creatief 
mengsel van allerlei elementen. Er komt een 
uitnodigend speelelement voor de kinderen en 
een barbecue- c.q. picknickplek voor de vol-
wassenen. Stukken gras wisselen het bestrate 
gedeelte af en er komt een speels kronkelig 
pad over het plein. Het wordt daarmee meer 
een soort gemeenschappelijke tuin; precies dat 
wat de omwonenden in gedachten hadden. 

Uniek concept
Een uniek concept, dat beaamt ook Ewart van 
der Putten, thans werkzaam als projectleider 
wijkaanpak bij de gemeente Nijmegen. Om-
wonenden hebben normaal niet een dergelijke 
directe invloed op de indeling van openbare 
ruimte. Een en ander werd financieel mogelijk 
gemaakt door het Woonmilieu Verbeterfonds 
dat nog beschikbaar is gesteld door het Rijk 
in economisch betere tijden. Tegelijkertijd 
met het Sparplein worden onder andere ook 
het Amstelplein en het Teerplein in het Wa-
terkwartier volgens dit concept onder handen 

genomen. De gemeente zelf stelde enkel als eis 
dat het plein wel openbare ruimte moest blij-
ven. Om toch controle te houden kan het plein 
’s nachts afgesloten worden door de bewoners 
en is het overdag voor iedereen toegankelijk. 
De omwonenden moeten hiervoor zelf een 
beheerplan opstellen. Ook hier komt de eigen 
verantwoordelijkheid van de bewoners dus 
weer om de hoek kijken.

Het Sparplein wordt waarschijnlijk mei/juni 
2012 officieel opgeleverd en geopend, natuur-
lijk met een bijbehorend feest. Dan wordt ook 
de nieuwe naam bekendgemaakt. Een naam 
die logischerwijs door de omwonenden zelf is 
gekozen.

Tekst: Tadek van Bussel
Tekeningen: buurtbewoners en gemeente Nijmegen

Sparplein opgeknapt

Ontwerp 2
van gemeente

Ontwerp 1 
van omwonende
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schetsontwerp Buurtkunstwerk 'De Afsluiter' Sperwerstraat

plaats: binnenterrein centraal in de wadi of  hoek vlonder 

5 stalen ringen draaibaar op staander. Namen van de gebouwen in 
handgevormde aluminium letters. Oppervlakte letters met inscripties 
wijkbewoners

12

Van Dukenburg tot Hatert en Lindenholt 
komen studenten en wijkbewoners donder-
dag 26 april en zaterdag 29 april naar het 
Gemeenschapshuis in het Waterkwartier. 
Zij zijn uitgenodigd om een bijdrage in 
boetseerwas te leveren aan het buurtkunst-
werk bij hun nieuwe wooncomplex. 

Spontaan maken ze contact met hun toekom-
stige buren uit de appartementen van Portaal 
en de zorgwoningen van Talis. ‘In welk ge-
bouw komen jullie te zitten en wanneer kun je 

Toekomstige buren 
maken kennis 

Buurtcadeau voor de oude en nieuwe bewoners van de Graspieperhof

Buurtkunstwerk ‘de Afsluiter’
Op het voormalige Hartmannterrein aan de 
Sperwerstraat wordt nieuwbouw gerealiseerd. 
Het gaat om vijf gebouwen. Het is vanaf de 
eerste bijeenkomst een wens van de Buurt-
BouwGroep om elk gebouw een eigen identi-
teit te geven en met een kunstzinnig vormge-
geven naam recht te doen aan het industriële/
Romeinse verleden van dit gebied.

Doelstelling
Om de buurt bij de herinrichting van het ter-
rein en bij de komst van verschillende groepen 
nieuwe bewoners te betrekken, willen we een 
project realiseren waarbij het verleden van de 
plek een plaats krijgt en waarin wijkbewoners 
een belangrijke rol spelen. 

Namenwedstrijd
De nieuwe namen voor de vijf nieuwe appar-
tementengebouwen aan de Sperwerstraat zijn 
op een bijzondere manier bekend gemaakt.  
Op donderdag 15 juli 2010 bij de start van de 
bouw werden de namen door een echte roofvo-

erin?’ is een vraag die voor iedereen telt en ge-
sprekstof oplevert. Het antwoord bepaalt ook 
meteen de keuze voor de letter waaraan ge-
werkt gaat worden. De namen Sol (zon), Luna 
(maan) Astrum (ster) zijn voor de gebouwen 
van SSHN. Aqua (water) voor Portaal en Terra 
(aarde) voor Talis en ZZG. Dus iedereen pakt 
het meegebrachte schetsje en gaat voortvarend 
aan de slag. 

Positief
Dat de nieuwe woning veel positieve verwach-
tingen oproept, blijkt uit de symbolen en tek-
sten die gekozen zijn om in het kunstwerk te 
verwerken. ‘Laat de zon hier maar schijnen’ en 
‘goede vooruitzichten’ zijn wensen die aan de 
gebouwen worden meegegeven. Verwijzingen 
naar heden, verleden en toekomst buitelen over 
elkaar heen. Buurtvereniging Vogelvlucht, re-
cente archeologische vondsten op het terrein, 
de verdwenen Theresia kerk verderop in de 
wijk en voorbeelden van afstudeerrichtingen 
worden binnenkort in aluminium gegoten. De 
Wattenkeet wordt gememoreerd met de for-
mule die voor jarenlange productie van watten 
heeft gezorgd. En er zijn ook nadenkertjes bij 
van de studenten zoals: ‘de letters van Luna, 

gel naar wethouder Hannie Kunst gebracht en 
door haar voorgelezen. 

De wijk heeft gekozen voor serie B: Romeins 
heden
Studentenwoningen 1: SOL (zon)
Studentenwoningen 2: LUNA (maan)
Studentenwoningen 3: ASTRUM (ster)
Zorgwoningen: TERRA (aarde)
Huurappartementen: AQUA (water)

Projectomschrijving
Het is de bedoeling dat de gekozen namen voor 
iedereen zichtbaar zijn in de binnentuin en een 
verbinding vormen tussen de gebouwen, de be-
woners en de buurt. 
Wijkbewoners worden uitgenodigd deel te ne-
men aan het buurtkunstwerk de Afsluiter. Een 
serie van vijf stalen cirkels met de gebouwna-
men in handgevormd aluminium onafhankelijk 
draaibaar om een staander. Met op elke cirkel 
een ‘afsluiter’ uit de oude fabriek als richting-
wijzer. Wijkbewoners voorzien het oppervlak 
van de letters (22) met inscripties, woorden 
en symbolen. 

binair weergegeven op welke plaats de letter 
in het alfabet staat.’ 
Er zal straks van alles te puzzelen zijn op de 
wadi in het binnenterrein bij de Sperwerstraat. 
En bewoners kunnen trots zijn op hun bijdrage 
aan een kunstwerk dat een verbinding vormt 
tussen de gebouwen, de bewoners en de buurt.

Medewerkers Sol: Veerle Veth, Marjolein 
Hoyng, Miranda Coebergh, Annemieke Smid, 
Ton Verberne. Luna: Sandra Hommersom, 
Esther Smits, Marieke Sweers, Jeroen Wem-
mers. Astrum: Valerie Leense, Harry van 
Enckevort. Kees Moerbeek. Aqua: Tessa Mat-
ser, Lia van Ieperen, Arwen Janmaat, Tim van 
den Berg, Piet Robben, Roos Wemmers. Ter-
ra: Mieke Wemmers, Willie Aalders Weijers, 
Carla Boukamp, Ger Hesseling, Bob Tuasela.

Tekst en foto’s: Carla Dijs

Willie Aalders Weijers

Piet Robben 
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Mevrouw Peters-Cloosterman woont en 
werkt al 88 jaar aan de Tweede Oude Hese-
laan. Het huis waarin ze geboren is, is wel 
ouder. Ik praat met haar over hoe het vroe-
ger was.

‘We woonden hier met zes kinderen en mijn 
vader en moeder. Hiertegenover was alleen 
maar bouwland. Mijn vader had ook veel land 
dat hij bewerkte. Het was hier heel rustig. Je 
kon gewoon op straat spelen. Alleen de tram 
reed hier en af en toe een auto. We speelden 
op straat pinkertje. Dat was zo’n plank met 
een houtje met schuine puntjes en daar moest 
je op slaan. We speelden ook met de kinderen 
naast villa Aurora. De mensen van villa Aurora 
hadden oudere kinderen. Daar gingen we al-
tijd ieder jaar met de Kerst naar de kerstboom 
kijken. Dan kregen we een zakje snoep en een 
sinaasappel. In de Kraijenhofflaan ging ik naar 
school. Koken heb ik geleerd op de school in 
de Waterstraat en daarna ging ik naar de naai-
school. De naaischool kostte een rijksdaalder. 
Maar een kennis van mijn vader, die kleerma-
ker was, had een meisje nodig. Toen zei mijn 
vader: “Ons Stien houdt zo van naaien, neem 
haar maar.” Toen moest ik van de naaischool 
af, dat vond ik helemaal niet leuk. Ik was 15 
jaar. Ik heb het naaien toch wel geleerd met 
avondlessen. Na drie jaar ben ik in de paraplu-
fabriek gaan werken.’

Oorlog
‘Mijn man zat in de oorlog ondergedoken. Ik 
ben hem vijf jaar kwijt geweest. Hij moest naar 
Duitsland en dat wilde hij niet. Hij is naar boe-
ren in Maarheeze gegaan. Het was heel angstig 
in de oorlog. We hebben nog een brandbom 
op het huis gehad. Mijn vader ging altijd naar 

De melkhandel aan de (Tweede) Oude Heselaan

buiten als hij vliegtuigen hoorde. We zaten te 
kaarten en hij riep opeens: “Eruit, eruit, er is 
brand.” We hadden alleen de kleren nog die 
we aanhadden. We hebben wel nog wat spul-
len uit huis gedragen. Engelse soldaten hebben 
nog op onze spullen gepast. Ik heb niks meer 
van mijn jeugd. Geen foto van mijn school. En 
ik had een mooie grote pop met een ledikant 
erbij. Dat vind ik altijd nog wel heel erg.’

Melkhandel
‘Zussen van mijn vader, mijn tantes, zijn met 
de melkhandel hiernaast begonnen. Mijn vader 
heeft de melkhandel in de jaren ’30 overgeno-
men van zijn zus. Zij ging op latere leeftijd 
nog trouwen. Toen mijn man en ik in 1954 
trouwden, hebben we de melkhandel overge-

nomen. Mijn man ging de wijk in en ik deed 
de zaak. Mijn moeder paste ’s middags op de 
kinderen. We hebben drie kinderen. Dat was 
wel eens druk, maar ik vond het hier fijn. Tot-
dat de grote zaken kwamen ging het goed met 
de melkhandel. Dan kwam mijn man vroeg 
thuis en dan zei ik: “Wat hebben jullie over-
geslagen”; “we hebben geen straten overgesla-
gen, maar we verkopen niets meer.” Ik vond 
het heel moeilijk om de zaak te sluiten en mijn 
vader ook, want die leefde nog.’

Buurt
‘Vroeger was het allemaal bouwland. Nu is het 
helemaal volgebouwd met huizen. Ik weet nog 
dat de eerste huizen in de jaren ’30 werden ge-
bouwd door aannemer Van Berkel. De huizen 
hiertegenover zijn uit 1949. Het wijkcentrum 
is nog later gebouwd. De huizen hierachter ons 
stonden er al toen ik klein was. Nu is het he-
lemaal gesloopt. Dat is wel een raar gezicht. 
Alleen de twee huizen met de poort naar het 
Nachtegaalplein staan nog overeind. Het is 
wel veel drukker geworden, maar daar doe je 
toch niets tegen. Voor mij is het de beste buurt 
die je kunt hebben.’

Sjoelen
‘Ik doe nog zelf mijn boodschappen en ik werk 
ook nog wat in de tuin. Iedere week ga ik met 
mijn vriendin met de bus naar de stad en dan 
lopen we over de markt en drinken we koffie 
en eten we een broodje. Ook ga ik nog een keer 
per week sjoelen in het wijkgebouw. Ik puz-
zel graag en de kinderen komen me vaak halen 
voor allerlei uitjes.’

Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Mevrouw Peters-Cloosterman

Geboortehuis van mevrouw Peters-Cloosterman en voormalige melkhandel 



de Wester - juni 201214

Foto’s: Ger Neijenhuyzen

De Oversteek
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Een huiskamer van de buurt. Dat moet het 
worden: Bij Bosshardt, hiermee direct ver-
wijzend naar hét boegbeeld van het Leger 
des Heils, Majoor Bosshardt. Deze beroem-
de heilsoldaat overleed vijf jaar geleden op 
94-jarige leeftijd. Met Bij Bosshardt wil het 
Leger des Heils haar gedachtegoed en haar 
manier van werken voortzetten. Nu ook in 
Nijmegen: Molenweg 97, pal naast het wel-
bekende pand van de SP.

‘Daar hebben we al kennis mee gemaakt. Heel 
aardige buren’, vertellen Tineke Kleinhuis en 
Annette Worm. Zij zijn het die de bezoekers 
welkom gaan heten in de ontmoetingsruimte. 
Om te beginnen elke dinsdag en donderdag 
van 10.00 tot 13.00 uur en op vrijdagmiddag 
van 14.00 tot 17.00. Er zijn al zestien van dit 
soort panden in Nederland en dit is het eerste 
in Gelderland. ‘Het is zeker niet de bedoe-
ling dat het een opvangcentrum voor dak- en 
thuislozen wordt. Niet dat ze niet welkom zijn, 
maar daar zijn andere adressen voor. Dit moet 
écht voor de buurtbewoners worden. Mensen 
kunnen hier een hobby uitoefenen, creatief be-
zig zijn, kletsen, een beetje lezen, en we wil-
len ook samen lunchen of eten tegen een hele 
kleine vergoeding. De koffie, thee en limonade 
zijn altijd gratis. Voor soep, een tosti of een 
broodje rekenen we nooit méér dan één euro.’

Leger des Heils
Het Leger des Heils biedt zeker niet alleen 
hulp aan dak- en thuislozen. Het houdt zich 
ook bezig met jeugdzorg, ouderen- en gezond-
heidszorg, geestelijke gezondheidszorg, ver-
slavingszorg, reclassering, maar vooral ook 
preventie om problemen vóór te zijn. Het richt 
zich daarbij op de meest kwetsbare groepen 
van de samenleving. Het Leger wil laagdrem-
pelig zijn en proberen perspectief te bieden 
aan de hulpvragers. Er zijn maar liefst 5.500 
mensen actief in ons land, en die bieden hulp 
aan zo’n 35.000 mensen. Deze professionele 
hulpverlening wordt voor 90 procent gesubsi-
dieerd door de overheid; de overige 10 procent 
komt voornamelijk van giften en donaties. Bij 
Bosshardt staat een beetje los van al deze ac-
tiviteiten.

Evangelie
‘We gaan hier écht niet het evangelie verkon-
digen’, lacht Tineke, ‘dat is bij ons geen doel 
op zich en iedereen, van welk geloof dan ook, 
is hier welkom. We hebben voor deze plek ge-
kozen, omdat we inmiddels uit ervaring weten 
dat er in een buurt als deze behoefte bestaat 
aan een huiskamer waar je vrij in en uit kunt 

Huiskamer van de buurt

lopen. We hebben onderzocht dat hier veel ou-
deren wonen, die vaak eenzaam zijn. Ook veel 
alleenstaande moeders en mensen met een laag 
inkomen. We zitten hier ook niet om direct 
hulp te verlenen. Wanneer mensen met een 
hulpvraag komen, verwijzen we ze natuurlijk 
wel door naar de meest geschikte instantie.’

Kleding
Het is een ruim pand. Hiervoor zat er Sunshi-
ne Hairstyling in. Eén van de kappersstoelen 
staat er nog. Tineke: ‘Ik vond het een prima 
idee die te laten staan. Kunnen we bijvoor-
beeld nog eens regelen dat mensen hier gratis 
of voor heel weinig geld hun haar kunnen laten 
knippen, of je nagels laten verzorgen. Ik noem 
maar wat. Alles is mogelijk. We hebben ook 
nog een hele lange wand helemaal vrij gela-
ten voor kunst uit de wijk, zodat we elke twee 
maanden een wisselende tentoonstelling kun-

nen organiseren. En de tweedehands kleding 
hè? Dat is wel typisch iets van het Leger des 
Heils. Mensen kunnen die komen brengen en 
wij verkopen ze weer voor weinig geld. Achter 
het pand is nog een terras dat vrijwilligers op 
kunnen knappen, zodat we in de zomer gezel-
lig buiten kunnen zitten.’

Officiële opening
Vrijdag 22 juni is de opening gepland. Met een 
wethouder om het ook écht officieel te maken. 
Het is niet de bedoeling dat het bij één Bij 
Bosshardt blijft in Nijmegen. Men zoekt naar 
geschikte panden en denkt daarbij aan Hatert 
of Meijhorst, maar het zou ook zomaar in een 
andere wijk kunnen zijn. U bent welkom! Voor 
meer informatie: 06 20 53 73 27.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Ger Neijenhuyzen

Tineke Kleinhuis (links) en Annette Worm voor het nieuwe pand
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Begin mei zijn de bewoners van Sonnehaert 
verhuisd. Ze zijn grotendeels vertrokken 
naar de nieuwe wooncentra Griffioen en 
Terra. De Wester sprak met twee bewoners 
en de manager over de veranderingen.

Wim Knoop (82) woonde vijf jaar in Sonne-
haert. ‘We hebben hier een gezellige tijd door-
gebracht’, zegt hij. ‘De gemoedelijkheid tus-
sen de bewoners en de staf overheerste. Je kon 
met al je problemen bij ze terecht. Er was altijd 
iets te doen. Toen kwam de onzekerheid van 
de verhuizing. De mensen werden onrustig. Ze 
wisten niet waar ze aan toe waren.’

Ria Rutten werkt voor de ZZG zorggroep. Ze 
is een jaar geleden bij de Sonnehaert gekomen 
om de overgang van de oude naar de nieuwe 
situatie in goede banen te leiden. ‘De meeste 
bewoners van Sonnehaert zijn ondergebracht 
in andere tehuizen’, vertelt ze. ‘Op 7 mei zijn 
twintig mensen naar Terra gegaan. Dat is be-
geleid wonen voor dementerende ouderen. Op 
8 en 9 mei zijn 46 mensen verhuisd naar een 
eigen appartement in Griffioen.’ 

Griffioen
‘De kamers in Sonnehaert waren abnormaal 
klein’, vervolgt Rutten: ‘16 vierkante meter, 
zonder eigen douche, wel een eigen toilet. In 
Griffioen zijn 78 appartementen van 70 tot 90 
vierkante meter. Talis verhuurt de appartemen-
ten aan de ouderen. Het afwerkingsniveau is 
goed. Er worden sociale huurprijzen gerekend, 
indien nodig is huursubsidie mogelijk. ZZG 
levert de zorg. Er is een gezamenlijke ruimte 
waar altijd iemand is die kan helpen. 24 uur 
per dag, zeven dagen per week is er zorg.’

Van Sonnehaert naar Griffioen = 

Winkeltje Sonnehaert is bijna uitverkocht

Wim Knoop in zijn oude kamer
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Jan van Diermen (84) woonde twee jaar in 
Sonnehaert. ‘Ik had het naar mijn zin, maar 
in de nieuwbouw hebben we betere voorzie-
ningen’, zegt hij. ‘We hebben allemaal een 
grote huiskamer, een open keuken, twee slaap-
kamers, hal met wc en douche en een grote 
bergruimte. Er is een parkeerkelder met dertig 
plaatsen. Je kunt ontvangen wie je wilt.’
Dat was in de Sonnehaert niet mogelijk. Door 
de kleine kamers konden de bewoners zelfs 
hun kinderen nauwelijks ontvangen. Wim 
Knoop: ‘Als je verjaarde, moest je eerst een 
ruimte bespreken om de gasten te ontvangen. 
Dat hoeft nu niet meer.’

In feite verhuisden de bejaarden terug van een 
kamer naar een eigen woning. Ze moesten 
opnieuw dingen aanschaffen en zelf regelen. 
Knoop: ‘Wij hebben veel moeten bijkopen. 
Het CAK heeft hiervoor een geldbijdrage gele-
verd. ZZG heeft het behang betaald.’ Van Dier-
men: ‘Alles moest je zelf doen, bijvoorbeeld 
verzekeringen afsluiten.’
Meer dan elders in Nijmegen willen mensen 
in het Waterkwartier dingen samen doen. ZZG 
heeft daarom gezamenlijke activiteiten ge-
handhaafd, zoals samen koffie drinken en eten. 
Cateraar Jop Vos, die het eten voor Griffioen 
verzorgt, leidt jongeren op voor de horeca. Het 
mes snijdt daardoor aan twee kanten. 
Het biljart is meegegaan. Er is een terras. Er 
is één probleem. Van Diermen: ‘Er zijn twee 
liften naast elkaar. Om in de gezamenlijke 
ruimte te komen, moeten we een heel stuk lo-
pen.’ Knoop, schertsend: ‘Je moet rolschaatsen 
kopen voor de gangen.’

Tekst: René van Berlo en Leo Woudstra
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Van kamertje naar luxe appartement

Jan van Diermen

Ria Rutten

Wim Knoop en zijn vrouw in het appartement
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vv Krayenhoff

18

De vreugde was groot die zondag de 22ste 
april. Met een treffer in de voorlaatste mi-
nuut van topscorer Karim Echargui werd 
naaste concurrent DSZ in eigen huis met 
1-2 de das omgedaan. Vv Krayenhoff kam-
pioen van de 6e klasse E! Wat is er mooier 
dan een kampioenschap in het jubileum-
jaar? En dat geldt niet alleen voor de zon-

Geworteld in de kuul

dagamateurs van Krayenhoff. Ook het 
tweede elftal, dat op zaterdag speelt, is dit 
seizoen kampioen geworden. We zitten in 
het clubhuis en praten met Ger van Maas-
sen en Mustafa Diyenli.

‘Het heeft zes jaar geduurd om uit die zesde 
klasse weg te komen’, vertelt Ger. ‘Daar wil 

eigenlijk niemand voetballen. Hotsknotsbego-
niavoetbal noem ik het. En nu zo snel mogelijk 
naar de vierde klasse. Dat is ook de ambitie 
van trainer Frank Koch, die hier nu twee jaar 
aan het werk is. We zijn al bezig spelers te 
interesseren om bij ons te komen voetballen. 
Dat we nóg beter worden. Speel je in de vierde 
klasse, dan komt er meer publiek, beter voet-
bal, meer inkomsten. Zo simpel is het.’

75 jaar
8 november 1937. De oprichtingsdag van vv 
Krayenhoff. Ooit begonnen aan de Klimop-
straat; van daaruit verhuisd naar de Driehui-
zerweg om via Grootstal weer terug te keren 
in de Wolfskuil aan de Energieweg. Daar 
voetballen ze nu alweer sinds 1995. Een jaar 
eerder was het clubhuis gebouwd. Vv Krayen-
hoff was zeker in de beginjaren een club, diep 
geworteld in de wijk. Tegenwoordig komen de 
spelers overal vandaan: Hatert, Lindenholt, en 
ook relatief veel allochtonen. Krayenhoff heeft 
momenteel vier vertegenwoordigende elftal-
len. Dat moeten er volgend seizoen minimaal 
vijf worden. Dan moet er ook weer een jeugd-
elftal staan.

Groen-wit
Ger van Maassen zit nu 22 jaar bij de club. 
Lang genoeg om een groen-wit hart te heb-
ben. Dat zijn de clubkleuren. Hij begon er als 
28-jarige bij de veteranen, met dispensatie. Hij 
is leider van het eerste en derde elftal en vaak 
ook nog grensrechter. Samen met Mustafa 
Diyenli is hij verantwoordelijk voor de dage-
lijkse gang van zaken. Nu nog via een gesub-
sidieerde baan, maar die banen houden per 1 
januari 2013 op te bestaan. Dan moet de club 
gerund worden door vrijwilligers. Ger hoopt 
dat er voldoende mensen zijn om die klus te 
klaren. 

Uitvergroot
Krayenhoff was vooral de laatste jaren een 
aantal keren negatief in het nieuws. ‘Het werd 
ook al wel meteen erg uitvergroot in de pers’, 
vertelt Ger. ‘Niet dat het daarmee goed te pra-

Elftal uit de begintijd

Elftal uit de jaren ’70
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Krayenhoff 1, de kampioensploeg 2011-2012 van de 6e klasse E met kampioensschaal

ten is, hoor. Het is ook geen toeval dat clubs 
waar het wel eens bij uit de hand liep uit Arn-
hem kwamen. In het verleden werden inciden-
ten door het toen zittende bestuur nog wel eens 
met de mantel der liefde bedekt. Het huidige 
bestuur denkt daar anders over. Wanneer er nu 
problemen zijn met een speler van Krayenhoff 
dan wordt zo’n rotte appel meteen uit de selec-
tie en de vereniging gegooid.’

Belangrijke personen
‘Natuurlijk is een aantal personen erg belang-
rijk geweest voor de club. Van de eerste tijd 
wil ik Jo Schaap noemen, en Cor Liskamp. 
Die is heel lang bij de club geweest, wel der-
tig jaar. Een jaar of drie geleden is hij vertrok-
ken als bestuurslid. Hij kon ooit als voetballer 
naar N.E.C. als hij zijn haar af zou knippen. 
Dat weigerde Cor. En erelid Wim Haefkens, 
natuurlijk. Hij is trainer geweest, maar stak 
ook veel geld en tijd in de club. Hij had toen 
nog café Elmeran aan de Nieuwe Nonnendaal-
seweg, de vaste stek om na de wedstrijd heen 
te gaan, zeker toen we nog geen eigen clubhuis 
hadden. Verzamelen deden we toen altijd op 
de hoek van de Erica- en Varenstraat. Vaak al 

uren voor de wedstrijd. Wim verzorgde bij be-
paalde gelegenheden ook voor een koffietafel.’ 

Fusieperikelen
Een aantal jaren geleden, toen Paul Depla 
nog als wethouder over de sportclubs ging in 
Nijmegen, was bijna elke amateurclub in Nij-
megen gewild of ongewild verwikkeld in fu-
sieplannen. Er moest gesaneerd worden en de 
kleinere clubs moesten dan maar opgaan in de 
grotere. Vv Krayenhoff was zo’n kleine club. 
Noviomagum en Krayenhoff moesten fuseren 
met het grotere sv Nijmegen, had Depla be-
dacht. Maar de leden van Krayenhoff waren 
tegen. Achteraf misschien wel terecht, want de 
club is financieel helemaal gezond. Novioma-
gum hield op te bestaan. Een paar jaar gele-
den ging Nijmeegse Boys, een andere club uit 
de Biezen, failliet. Was de fusie doorgegaan, 
dan was de accommodatie van Krayenhoff bij 
Blauw-wit getrokken, hun buren aan de Ener-
gieweg. ‘Hoe dat allemaal in zijn werk is ge-
gaan, het steekt me nog steeds’, zegt Ger, ‘én 
Blauw-wit én sv Nijmegen hebben ruim een 
miljoen gekregen om in hun accommodatie te 
investeren, wij hebben nog niet eens een fat-

soenlijk trainingsveld.’ Al die fusieplannen 
kregen ook in de lokale pers veel aandacht. 
Kom je aan de club, dan kom je aan mensen.

Ger heeft alle vertrouwen in de toekomst. Er 
zit een goed bestuur onder leiding van Tonnie 
Kuijpers, de voorzitter. In november worden 
drie dagen uitgetrokken om het 75-jarig be-
staan groots te vieren. Er zal een receptie zijn, 
een feestavond voor alle leden en natuurlijk 
wordt er ook gevoetbald. Dan moet zoveel 
mogelijk de oude garde weer op komen dra-
ven. Het nieuwe seizoen, in de 5e klasse, zal 
ook weer meer échte stadsderby’s geven. Om 
in dat aankomende seizoen ook weer met een 
voltallig jeugdelftal aan de competitie mee te 
kunnen doen, kan de club nog wel enkele leden 
gebruiken. Iedereen is vrij om een keer naar de 
training te komen, elke donderdagavond van 
19.30 tot 21.00 uur op Sportpark de Schoon-
horst aan de Energieweg 49. Je mag ook altijd 
bellen naar Ger: 06 14 12 00 01.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto 2012: Ger Neijenhuyzen 
Oude foto’s: collectie vv Krayenhoff
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In Nijmegen-West/het Waterkwartier  is  de 
wijkvereniging Ons Waterkwartier actief. 
Officieel is de naam van deze wijk De Bie-
zen. 

Wat doet deze vereniging?
Ons Waterkwartier is een wijkvereniging, 
waarin alle in het Waterkwartier werkzame 
organisaties regelmatig in vergadering bij-
eenkomen. Het gaat dan om de gemeente 
Nijmegen, met onder andere de wijkmanager,  
politie, Medisch Centrum Oud-West, woning-
corporatie Talis, woningstichting Portaal, alle 
wijk- buurt- en straatcommissies, basisonder-
wijs Aquamarijn, bewoners seniorenflats, wel-
zijnsorganisatie Tandem, Vasim, organisatie 
Dichterbij en natuurlijk ook alle andere ver-
enigingen in de wijk.
 
De wijkvereniging is in de afgelopen elf jaar 
een uitermate goed overlegorgaan geworden  
waarin ‘alle lijntjes’ naar elkaar toe heel kort 
zijn en de onderlinge contacten een voorbeeld 
zijn voor geheel Nijmegen. De bijeenkomsten  
worden  met veel enthousiasme bezocht. Er 
nemen gemiddeld tussen de 35 en 45 perso-
nen aan deel. Iedereen weet uit ervaring dat 
de vergadering exact om 19.30 uur begint. De 
voorzitter tracht omstreeks 21.30 uur iedereen 
aan het woord te hebben gelaten om hun zegje 
te doen. Na afloop is er dan tijd genoeg om – 
eventueel met een drankje – na te praten over 
allerlei zaken die aan de orde zijn geweest. 

De vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen 
kan als toehoorder aanwezig zijn. Tijdens de 
rondvraag krijgt men uiteraard ook de kans 
om zijn of haar zegje te doen. Natuurlijk is het 
ook mogelijk om een agendapunt in te dienen, 
waarvoor dan ook ruimte en spreektijd wordt 
gereserveerd. 

Vergaderdata
De vergaderingen zijn altijd op een dinsdag-
avond van 19.30 uur tot 21.30 uur. De data zijn
19 juni, 25 september, 6 november, 18 decem-
ber in 2012 en in 2013 op 22 januari, 5 maart, 
16 april, en 28 mei.
Voor het indienen van een agenda- of bespre-
kingspunt kan men het beste contact opnemen 
met het secretariaat. Een agendacommissie 
van de wijkvergadering bereidt de vergade-
ringen voor. Die commissie komt bijeen van 
19.00 uur tot 20.00 uur op de volgende dins-
dagen: 5 juni, 11 september, 23 oktober, 4 de-
cember in 2012 en op 8 januari, 19 februari, 2 
april en 14 mei in 2013.

De vergaderingen vinden tot september plaats 
in het Gemeenschapshuis, vanaf september in 
de tijdelijke voorziening in Sonnehaert aan de 
Vlietstraat. Iedereen die aanwezig is geweest, 
krijgt de notulen per e-mail toegezonden, maar 
de verslaglegging van deze vergaderingen 
wordt ook gepubliceerd op de website: www.
ons-waterkwartier.nl. Wij zullen in de komen-
de uitgaven van de Wester een zeer beknopt 
besluitenlijstje publiceren van de wijkvergade-
ringen van Ons Waterkwartier. 

Het dagelijks bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Ruud de Vries, Voorstadslaan 248, 
6541 SZ Nijmegen,  telefoon  (024) 377 33 48.
Secretaris: Ineke de Jong, Waalbandijk 129, 
6541 AK Nijmegen, telefoon (024) 377 85 25, 
e-mailadres: ineke.de.jong@me.com
Penningmeester: Jo Arts, Biezenplein 63, 6541 
TA Nijmegen, telefoon (024) 373 33 96.

Tekst: Ruud de Vries
Foto: Ger Neijenhuyzen

West wil Groene Buffer 

Onder deze noemer heeft wijkver-
eniging Ons Waterkwartier in samen-
werking met Vereniging Dorpsbelang 
Hees, bewoners Dominicushof, Bewo-
nersvereniging Neerbosch, Platform 
Groen Nijmegen en Voetbalvereniging 
Krayenhoff, op woensdag 18 april 
jongstleden een petitie aangeboden 
aan de gemeenteraad van Nijmegen. 
In deze petitie werd de gemeente Nij-
megen verzocht om erop toe te zien 
dat bij de openstelling van de nieuwe 
stadsbrug alle maatregelen worden 
genomen om overlast van geluid en 
fijn stof aan de Energieweg tegen te 
gaan. De petitie moet nog in de raad 
met Burgermeester en Wethouders 
besproken worden, maar de toezeg-
gingen vanuit alle raadsfracties zijn 
veelbelovend. Een groot aantal bewo-
ners van Nijmegen-West waren met 
mondkapjes op aanwezig, hetgeen een 
aardige ludieke actie was te noemen. 
We blijven omtrent dit hoofdstuk 
Energieweg alles volgen en vervolgen. 

Tekst: Ruud de Vries
Foto: Dave van Brenk

Waterkwartier

Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’

Wijkvergadering

Ruud de Vries overhandigt de 
petitie aan raadslid Albaer Hillen
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Zoals u ongetwijfeld weet zijn er in Nijme-
gen-West vele werkzaamheden in uitvoe-
ring. Om een idee te geven wat er ons alle-
maal staat te gebeuren willen wij proberen 
een ‘kleine’ opsomming te geven van wat 
ons te wachten staat. Ook vermelden we en-
kele zaken die reeds zijn afgerond. In de ko-
mende uitgaven van de Wester zullen wij in-
gaan op projecten die dan aan de orde zijn 
en u zoveel mogelijk op de hoogte brengen 
van de ontwikkelingen.

1. Aanleg van de tweede stadsbrug De Over-
steek. Er wordt thans volop aan gewerkt. Tot 
op heden is de overlast beperkt.
2. Aanleg van een nieuw bedrijventerrein op 
de plaats waar bestaande bedrijven voor heb-
ben moeten plaatsmaken.
3. De totale aanpassing van de Energieweg, 
met drie rotondes, vrijliggende fietspaden en 
aparte ventweg voor de aanpalende bedrijven.
4. Aanpassing van de Neerbosscheweg en de 
ophoging van de Neerbosschebrug.
5. Aanleg van een nieuwe Waalweg die offici-
eel de Waalbandijkweg zal gaan heten richting 
Hezelpoort.

6. Realisatie van de nieuwe handelskade-wo-
ningen / kleine bedrijfjes en uitgaansmogelijk-
heden.
7. Vernieuwing/uitdieping van de Waalhaven 
en bruggen tussen de walhoofden, zodat een 
wandelpromenade langs de gehele Waalzijde 
gerealiseerd kan worden.
8. Opgraving van het fort Krayenhoff en om-
bouwen tot een aantrekkelijke bezienswaar-
digheid. Dit fort ligt verscholen in de grond 
onder de Honig- en Latensteinterreinen.
9. Ontmanteling van de bedrijfsgebouwen van 
Honig, slachthuis, Latenstein en het laten staan 
van het eventuele ‘bedrijfserfgoed’.
10. De bebouwing van het gehele Waalfront, 
c.q. gedeelten daarvan langs de hele rivier de 
Waal, het zogenaamde Waalfront.
11. Realisatie van de parkeergarage bij de He-
zelpoort.
12. Bebouwing van de ‘woontoren’ nabij de 
parkeergarage Hezelpoort.
13. Aanpassing van het verkeersplein voor de 
uitritten van de parkeergarage/Weurtseweg/
Waalweg/Handelskade.
14. De derde Hezelpoortdoorgang aan de 
noordzijde (de Gelderlanderkant).

15. Bebouwing van alle terreinen van wo-
ningstichting Portaal aan de Rijnstraat, Water-
straat, Kanaalstraat en Maasstraat.
16. Afbraak/sloop van Gemeenschapshuis / 
schoolgebouwen van Conexus en daarna de  
realisatie van het nieuwe voorzieningenhart.
17. Bouw/realisatie studentenwoningen / se-
niorenwoningen Sperwerstraat (een prachtig 
geheel dat aan de afronding toe is).
18. Bouw/realisatie van het nieuwe wijk- en 
winkelcentrum Marialaan/Voorstadslaan/ 
Koekoekstraat/Sperwerstraat. Inclusief de ‘se-
nioren’ woningen aan de Kievitstraat (ook dit 
unieke  project is aan zijn afronding toe).
19. Bebouwing van Portaalterrein Koningin-
nelaan/Pastoor Zegersstraat.
20.Aanpassing/bebouwing spoorzone langs de 
gehele Oude Heselaan.
21. Afbraak gedeelte UWV-gebouw en reali-
satie stationsingang West op tunnelhoogte en 
aanleg rotonde voor Vissers-meubelen. 
22. Afbraak en nieuwbouw van de ‘Chinees’ 
aan de hoek Waterstraat/Biezenstraat; bouw 
van een aantal appartementen.
23. Aanpassing verkeerstechnische zaken Ma-
rialaan/Weurtseweg/Kanaalstraat.
24. Verandering van Sonnehaert in studenten-
huisvesting. Voor 2½ jaar is Sonnehaert ook de 
tijdelijke plaats voor alle activiteiten die gaan 
plaatsvinden in het nieuwe voorzieningenhart.
25. Herontwikkeling van Batavagebouwen 
aan de Krayenhofflaan.
26. Realisatie van een totale groene buffer van 
Waalfront tot Distelpark, waarin opgenomen 
het Westerpark.

Reeds uitgevoerde projecten
27. Verbouwing van eetcafé Villa Voorstad aan 
de Marialaan/Koekoekstraat. Dit is een prach-
tige uitspanning geworden, Nijmegen-West 
waardig. 
28. Ophoging van het sluizencomplex en de 
aanpalende wegen.
29. Rioleringwerkzaamheden Rivierstraat/
Eemstraat.
30. Realisatie Westerpark.
31. Beperkte realisatie groene buffer.
32. Verkeersluwheid Waterstraat.
33. Aanpassing verkeersregulatie Industrie-
weg.
34. Aanpassing verkeersregulatie Molenweg.

Zoals u met deze opsomming kunt zien, staat 
er de komende tijd heel wat te gebeuren.
In de vergaderingen van Ons Waterkwartier 
wordt via allerlei commissies en andere  bij-
eenkomsten de ‘vinger aan de pols’ gehouden. 
Wij proberen u zo goed  mogelijk te informe-
ren.

Tekst: Ruud de Vries

Projecten in Nijmegen-West 

Impressie van het nieuwe voorzieningenhart
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Wijkraad de Wolfskuil bestaat sinds 2000 
en houdt zich vooral bezig met het in contact 
komen en blijven met bewoners en tal van 
organisaties waar wij als wijk mee te maken 
hebben. Organisaties zoals de gemeente, 
Portaal, politie en Tandem die allemaal wel 
iets over de wijk te vertellen hebben.

Als wijkraad vergaderen we twaalf keer per 
jaar, waarvan vier keer met deze organisa-
ties. Periodiek praten wij over alles wat er in 
de wijk speelt en leeft. In principe zijn onze 
vergaderingen openbaar. U kunt hier gerust 
naartoe komen als aanhoorder of als u klachten 
heeft over de wijk om deze bij ons bespreek-
baar te maken. Op dit moment zijn we druk 
doende met zwerfvuil en hondenpoep. Ook het 
te hard rijden met auto’s in onze kindvriende-
lijke buurt heeft alle aandacht.

Ook is de wijkraad altijd in gesprek over nieu-
we plannen en veranderingen in onze wijk. 
Een aantal jaren geleden zijn we begonnen met 
sloop en de nieuwbouw in het gedeelte Varen-
straat, Ericaplein, Wolfskuilseweg. Nieuw zijn 
de plannen voor het Jacobsterrein aan de Mo-
lenweg. Een en ander loopt nog niet zo vlot 
in verband met de grondoverdracht. Dan is de 
omgeving van het Nachtegaalplein, de sloop 
en nieuwbouw een nieuw item voor ons als 
wijkraad.

De wijkraad Wolfskuil behartigt de belangen 
van bewoners van de Wolfskuilseweg tot aan 
de Nieuwe Nonnendaalseweg. Sinds december 
vorig jaar is het gedeelte Heselaan tot Nieuwe 
Nonnendaalseweg erbij gekomen. Er was een 
aantal mensen actief in dit gedeelte. Op ver-
zoek hebben we met deze groep een aantal ge-

sprekken gehad om samen tot een groter plat-
form te komen. Dit werkt perfect. We hebben 
al een paar vergaderingen achter de rug. Voor 
de gemeente Nijmegen en onze wijkmanager 
is dit een prima plan, want sinds jaren is deze 
indeling gemeentelijk gezien al lang een feit. 
De Rozenbuurt hoort uiteindelijk ook bij de 
Wolfskuil. Daar is de komende jaren ook voor 
sloop en nieuwbouw gekozen. We hebben nog 
geen bewoners warm kunnen krijgen om zich 
bij ons aan te sluiten. U bent van harte welkom 
om uw belangen in de wijkraad bespreekbaar 
te maken.

Waar de wijkraad op dit moment mee bezig is:
• Het Kuulse Wijkfestival wordt door leden van 
de wijkraad en de Wieken georganiseerd op 17 
juni.
• De projecten met bewoners-groengroep die 
door de wijkraad word gesteund voor meer 
groen in de wijk. 
• De opschoondagen in 2012.
• Zwerfvuilteams in de wijk opzetten.
• Wijkschouw met gemeente en toezicht in de 
wijk, twee keer per jaar.
• Onderzoek naar voetgangersoversteeklicht 
Wolfskuilseweg-Floraweg.
• Voetbalveldje Floraweg.
• Bijeenkomsten Station West.
• De oversteek Energieweg: wat voor invloed 
heeft dit voor de Wolfskuilseweg?
• Plan Jacobsterrein aan de Molenweg.
• Nachtegaalplein: start bouw en verbetering 
openbare ruimte.
• Het asfalt Molenweg-Tunnelweg wordt ver-
beterd.
• Sparplein wordt binnenkort geopend.
• Met gemeente het wijkaanpakplan bespreken 
en plannen maken.

Trapveldje Floraweg
De gemeente wil een deal met de wijk-
raad maken om het trapveldje beter 
in te richten. Het huidige veldje was al 
een doekje voor het bloeden omdat wij 
als Wolfskuil naast het Cruyff Court 
hebben gevist. De keus ging naar het 
Willemskwartier.
 
Het veldje wordt door de jeugd niet 
benut omdat het door hondenbezitters 
gebruikt wordt als hondenuitlaatplaats. 
Dit terwijl 50 meter verderop een hon-
denuitlaatplaats is. De kinderen komen 
met de poep onder de schoenen thuis. De 
gemeente wil nu het veldje wat afgraven, 
een compleet hekwerk er omheen maken 
en de doeltjes recht zetten. Hier wil de 
gemeente wel iets voor terug: de doeltjes 
kunnen niet meer weg gehaald worden 
voor onder andere het Kuulse Wijkfes-
tifal.

Tekst en foto: Leo Woudstra

 
Het dagelijks bestuur bestaat uit: 
Voorzitter: Leo Woudstra, Bosbesstraat 91,  
6542 NR Nijmegen.
Secretaris: Nanette Haze, Wolfskuilseweg 54,  
6542 JL Nijmegen.
Penningmeester: Jan van Gent, Flavus 47,  
6541 LJ Nijmegen.
De wijkraad is per mail bereikbaar via 
wijkraadwolfskuil@gmail.com

Tekst: Leo Woudstra

Nieuws van de wijkraad Wolfskuil

Wolfskuil
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Kuulse Wijkfestival 
Wolfskuul kleurt oranje 

Op Vaderdag 17 juni 2012 
            Floraweg te Nijmegen  van 10.00 tot 16.00 uur 

Grote Braderie en Rommelmarkt 
Toegang gratis 

 
Feestplein met live muziek van Duo Decibel 

En optredens van Peggy Mays  Feestpeter en 
Stefan Remmers 

 
Op het Feestplein in de Portaalbus een 

Verwenactiviteit door het Vadercentrum voor Vaders 
 

Voor de kinderen vliegers en cupcakes maken 
En onze eigen Bikkel van NEC zal aanwezig zijn 

 
Er zijn nog een beperkt aantal kramen te huur 

Voor inlichtingen 06-58930196 
Handelaren € 30,- Wijkbewoners € 15,- 

Tot ziens bij het Kuulse Wijkfestival op 17 juni 
 
 
 
www.kuulsewijkfestival.nl 
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Een van de organisatoren van het eerste 
uur, Wilfred Aalders, aan het woord:
 
‘Ik kom oorspronkelijk hier uit de buurt. Ik 
ben geboren in de Varenstraat en heb tot mijn   
vijftiende jaar hier gewoond. Ik ben blij dat ik 
hier weer ben komen wonen. Het is echt mijn 
wijk. Vanaf kleins af aan ken ik alle hoekjes en 
gaatjes. Het bijzondere aan deze wijk is dat er 
altijd wel wat te doen valt. Er is altijd wel wat 
te beleven. En je kunt altijd ergens terecht als 
je uit de wijk komt. Ik kom door mijn werk in 
andere wijken en dan denk ik vaak, die wijk 
heeft geen ziel. En ik vind dat de Wolfskuil 
wel een ziel heeft.’

Kuulse Wijkfestival
‘Ieder jaar opnieuw bekijken we of we het 
kunnen organiseren, want er zit natuurlijk wel 
een financieel plaatje aan. Met medewerking 
van de gemeente Nijmegen hebben we dit jaar 
weer toestemming gekregen om het Kuulse 
Wijkfestival te organiseren. Het idee voor het 
wijkfestival is ontstaan bij de opening van de 
nieuwbouw in de Wolfskuil. Er is toen een 
kennismakingsbijeenkomst geweest voor oude 
en nieuwe bewoners. Dat beviel zo goed dat de 
gemeente heeft gevraagd om het jaar daarop 
een wijkfestival te organiseren. Het eerste jaar 

was het meteen al een succes. Dit is al de zesde 
keer dat we het organiseren. Vorig jaar zijn er 
9000 bezoekers geweest. Je merkt echt dat het 
leeft in de buurt. Mensen komen op die dag bij 
mekaar op visite. O, mijn zus komt ook, hoor 
je dan. En dan maken we er een leuke dag van. 
Als je ergens komt is vaak de eerste vraag die 
mensen stellen wanneer het festival is. En dat 
is gewoon hartstikke leuk.’

Thema oranje 
‘Dit jaar is het thema oranje. We hopen dat 
de mensen al vroeg de straten oranje versie-
ren. Natuurlijk ook omdat het EK speelt. We 
kiezen voor het Nederlandstalig gebeuren. Op 
het feestplein zijn er de hele dag optredens met 
Nederlandstalige muziek. Ook voor de jeugd 
combineren we oranje met voetballen. NEC 
komt met allerlei activiteiten. De mascotte 
van NEC komt en we zijn druk bezig om ook 
nog een speler te organiseren. Daarnaast zijn 
er voor de jeugd nog andere activiteiten, zo-
als vliegers maken en cupcakes bakken en ze 
kunnen zich ook uitleven op het springkussen.’ 
Omdat het 17 juni ook vaderdag is organiseert 
het vadercentrum uit Nijmegen allerlei ver-
wenactiviteiten voor vaders. ‘Ja, ik zou zeg-
gen, vaders die benieuwd zijn naar wat ze kun-
nen verwachten, laat ze langskomen.’

Kuulse Wijkfestival
17 juni 2012 van 10.00 tot 16.00 uur aan de Floraweg

Door de buurt voor de buurt
Een hecht team van zeven mensen uit de buurt 
zijn de aanjagers van het wijkfestival. Het zijn 
mensen uit de Wolfskuil, wijkbewoners dus, 
met aanvulling van een opbouwwerker van 
Tandem en een coördinator van basisschool 
De Wieken. ‘We zijn een stelletje mensen die 
graag iets organiseren en we hebben de me-
dewerking van de gemeente en de school, die 
als uitvalsbasis dient, want zonder facilitei-
ten ben je nergens. We hebben de taken echt 
verdeeld. Je hebt mensen die zich puur met 
de kramen bezighouden. Die bijna 24 uur per 
dag de telefoon aan hebben staan voor mensen 
die een kraam willen reserveren. Wijkbewo-
ners kunnen hun spulletjes die ze kwijt willen 
in de kraam verkopen. Handelaren verkopen 
nieuwe spullen. De kramen staan langs de 
hele Floraweg. Er zijn nog enkele kramen te 
huur. Ik houd me bezig met het feestplein. Het 
feestplein is op het grasveld naast de school. 
De hele dag zelf staat er live muziek van Duo 
Decibel, en optredens van Peggy Mays, Feest-
peter (dat is een imitator van onder andere 
Imca Marina en de Zangeres zonder Naam) en 
Stefan Remmers. Je merkt dat mensen door het 
festival met elkaar in gesprek komen, elkaar 
leren kennen. Ook de school De Wieken en de 
Hobbywerkplaats krijgen meer bekendheid bij 
de mensen uit de buurt.’

Opening
De opening van het Kuulse Wijkfestival ge-
beurt dit jaar door wethouder Tankir.

Tekst: Irma Bogers
Foto: Dave van Brenk

Kuulse Wijkfestival 2010
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Lekker zonnen onder een nieuwe powerzonnebank vanaf € 2,00 per 5 minuten
1 keer gratis zonnen bij een knipbeurt à € 20,00 bij kapsalon Time-Out

Openingstijden De Zonnebank/kapsalon Time-Out:
maandag van 10.00 tot 17.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
woensdag gesloten
zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur

Gratis parkeren 

Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk

Pieter Zeemanstraat 1a  6533 NZ  Nijmegen  Telefoon (024) 350 14 00

damesmode

Bloemerstraat 108 Nijmegen

GERRY WEBER - ERFO - FRANK WALDER - RABE - LEBEK
ANOTHER WOMAN - SEDA - ZERRES - ROBERTO SARTO

VERRASSENDE AANBIEDINGEN

20% voordeel 

op je 

maandlasten

 Persoonlijk 
adviseur

Huis kopen vanaf € 80.000,-
Hoezo zit de huizenmarkt op slot? 

Voor jou in elk geval niet. Portaal 

opent deuren voor starters zoals jij. 

Er zijn allerlei regelingen die het  

toch mogelijk maken dat ene leuke 

huis of appartement te kopen.  

Denk aan 20% voordeel op je  

maandlasten. Of de deskundige  

hulp van een persoonlijk adviseur. 

Op onze website liggen sleutels  

voor je klaar. Open de deuren en  

ontdek jouw mogelijkheden!

portaalopentdeuren.nl
of bel 0800 – 767 82 25 

Bruynzeel-

keukenactie
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Nachtegaalplein
Ze kwamen. Ze zagen. Ze sloopten. Ze ver-
trokken. En toen bleef het stil. Doodstil op het 
Nachtegaalplein. Het lijkt er zelfs op alsof de 
slopers in grote haast zijn vertrokken. Er lig-
gen nog twee omvergetrokken bomen. Links 
en rechts een grote hoop zand. De gekleurde 
betonblokken die ooit het binnenplein mar-
keerden, staan nog te pronken op de lege 
vlakte. Ik kan me toch niet voorstellen dat die 
gekleurde betonblokken weer onderdeel gaan 
uitmaken van het nieuwe Nachtegaalplein. Ik 
heb ze in ieder geval op geen enkele artist-
impression kunnen ontdekken. Nee, het lijkt 
erop dat de slopers ze gewoon vergeten zijn. 
Of ze hadden wellicht een spoedklusje elders. 

Hoe dan ook, wij zitten nu met een krater. 
Weliswaar met het authentieke poortgebouw 
nog prominent aanwezig, maar het blijft een 
behoorlijke leegte midden in de wijk. Het is 
dat er inmiddels prachtige borden zijn ver-
schenen van de projectontwikkelaar, maar 
anders zou je denken dat dit het was. Plein 
gesloopt. Lege vlakte in de plaats. Met de 
huidige economische crisis zou het me niet 
eens verbazen. Als ze lang genoeg niks doen 
krijgt West vanzelf zijn Groene Buffer. Het 
onkruid woelt inmiddels al tierig. Twee vliegen 
in een klap voor de gemeente, zonder dat het 
een cent kost. 
Maar er gloort hoop aan de horizon. Vorige 
week zag ik ineens mannetjes met houten 
paaltjes in de weer. Volledig onduidelijk wat 
ze aan het doen waren natuurlijk, maar ik 
gok op het uitzetten van kadastrale grenzen. 
Er was in ieder geval weer wat leven op het 
Nachtegaalplein en dat stelde mij al wat ge-
rust. Wellicht wordt het toch nog wat met die 
krater. En wellicht dat deze de Wester ons 
weer wat meer op de hoogte kan houden van 
de verdere plannen. 

Tadek van Bussel 
(Foto: Ger Neijenhuyzen)

In april jongstleden liep ik met een stel oud-
klasgenoten op de markt. Een van hen had 
bovenstaande klassenfoto bij zich. 

We spraken over de tijd en de klasgenoten, 
wie we allemaal nog kenden en wat er van ze 
geworden is. Dat vonden wij eigenlijk wel in-
teressant. Daarom rees het idee om te kijken 
of we de klas eens tezamen konden krijgen. 
Aangezien ik al een aantal reünies heb georga-
niseerd, heb ik de stoute schoenen aangetrok-
ken om te kijken of het me deze keer ook weer 
zal lukken.

Het gaat om School 8, later Michiel de Ruyter-
school, aan de Tweede Oude Heselaan. Leer-
kracht Van Soest had in 1950 de 4e klas met 
ruim veertig kinderen onder zijn hoede.

Ik heb wel een paar adressen van de jongens 
op de foto, maar nog niet alle. Van de meisjes 
wordt het moeilijker, aangezien het de genera-
tie is die de naam van de man aannam bij een 
huwelijk.
Ik heb een flyer gemaakt met de oproep aan 
alle klasgenoten of diegene die ze kennen. 
Deze mensen kunnen zich bij mij melden. 

Deze flyers heb ik in de omgeving van School 
8 (Michiel de Ruyterschool) uitgedeeld, zoals 
Bakker de Bie, Michiel de Ruyterschool zelve, 
Wijkcentrum Titus Brandsma en ik heb bij de 
AH op de Molenweg gestaan. Ook bij een aan-
tal verzorgingstehuizen heb ik een flyer ach-
tergelaten.

Wie (her-)kent deze kinderen?
Herkent u uzelf? Laat het mij alstublieft weten.
Herkent u iemand op de foto en weet u dat die 
persoon destijds op die school heeft gezeten? 
Laat het mij alstublieft ook weten.
Inmiddels weet ik dat een aantal van de klas-
genoten helaas is overleden. Toch zou ik ook 
graag dit willen vernemen.

Ik ben dan wel niet de jongste meer en mijn 
ouderdom is ook met gebreken gekomen, maar 
voor een persoonlijk gesprek over de persoon/
personen op de foto, ben ik wel in staat om 
naar u toe te komen.

J. Hermens
Olijfwilgstraat 16 
6523 KD Nijmegen
E-mail: janhermens@tiscali.nl

Na revalidatie of opname weer thuis. Valt dat tegen?
Motyf helpt mensen hun leven weer op te pakken 
na terugkeer uit het ziekenhuis, na revalidatie of 
een andere ingrijpende situatie.

M: 06-48853733         info@motyf.nl         www.motyf.nl

Ergotherapie en bewustwording

   Yvon Holdrinet

Adv13022012_5.indd   1 13-02-12   17:38
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U bent van harte welkom bij Anita´s hairstyling!
Met ruim 25 jaar ervaring en bijna 10 jaar een eigen salon is Anita’s hairstyling een begrip in Lindenholt.  

Iedereen is altijd meer dan welkom en de ko�  e staat klaar bij het professionele kappersteam van 
Wilfried en Anita Elings. 

Wegens succes openen wij per 4 juni 2012 ook onze deuren aan de Voorstadslaan 263! 

Openingsaanbieding
Tegen inlevering van deze (ingevulde) advertentie ontvangt u t/m 31 augustus 2012  

5 euro korting op een behandeling naar keuze*. Bijvoorbeeld:  

Dames wassen, knippen & drogen van € 22,50 voor € 17,50 
Heren wassen & knippen van € 19,50 voor € 14,50

  
 *Deze aanbieding is niet inwisselbaar voor geld en niet geldig in combinatie met andere acties. Max. 1 persoon per advertentie.

Naam

Adres

Telefoon

Email

Wegens succes openen wij per 4 juni 2012 ook onze deuren aan de Voorstadslaan 263! 

Deze aanbieding is niet inwisselbaar voor geld en niet geldig in combinatie met andere acties. Max. 1 persoon per advertentie.

€5
Korting

Anita´s hairstyling is meer 
dan alleen een kapsalon voor 
dames, heren en kinderen: 

Extensions
U kunt bij Anita terecht voor meer volume 
(haarvermeerdering) en haarverlenging. Hiervoor gebruiken 
wij hairextensions van Great Lengths, een professioneel 
haarvermeerderingssysteem van absolute topkwaliteit. 

Top kwaliteit haarwerken
Wat de reden ook mag zijn dat u op zoek bent naar een haarwerk, 
Anita ontneemt u graag uw zorgen. Anita is gecerti� ceerd hairdesigner, 
denkt met u mee en kijkt wat écht het beste bij u past, voor een prachtig 
eindresultaat! Anita´s hairstyling declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar!

Kinderfeestjes : Mooie meiden middag
Ben je binnenkort jarig en wil je een echt origineel feest geven? Neem je 
allerbeste vriendinnen dan mee naar de mooie meiden middag bij Anita. Jullie krijgen 
een ´funny´ gekleurd haarplukje, vlechtjes/ knotjes of iets anders,  Limonade en chips / 
snoepje tussendoor, make up, friet met een kroket of frikadel en een goody-bag 
(tasje met monsters) mee naar huis! 

(Bruids)visagie
Bij de mooiste dag van uw leven hoort een perfect kapsel en prachtige make up. 
Anita en haar team zorgt ervoor dat u tot in de puntjes verzorgd  voor het altaar 
(of welk bijzonder feest dan ook) verschijnt!  

Haal- & brengservice
Bij Anita´s hairstyling staat een goede service voorop. Wanneer u slecht ter been bent halen 
en brengen wij u graag! Op verzoek knippen en stylen wij u zelfs bij u thuis. Vraag aan Anita 
of Wilfried naar de mogelijkheden. 

Openingstijden & contact:
Maandag          13.00 uur tot 17.30 uur

Dinsdag              09.00 uur tot 17.30 uur
Woensdag           09.00 uur tot 17.30 uur

Donderdag   09.00 uur tot 20.30 uur
Vrijdag                 09.00 uur tot 17.30 uur

Zaterdag             08.30 uur tot 13.30 uur

Tarieven:
Dames wassen/knippen/drogen  € 22,50

Heren wassen/knippen   € 19,50 
Kinderen knippen vanaf   € 14,50

Adres:
Voorstadslaan 263, 6541 SP  Nijmegen 

Telefoon: (024) 82 00 262
www.anitahairstyling.nl   
info@anitahairstyling.nl

Meer dan alleen kapsalon!

Advertentie A4 voorstadslaan juni 2012.indd   1 13-5-2012   21:05:00
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Vroeger en nu

Minitjes zijn commerciële mini-adverten-
ties. De kosten zijn € 2,00 per regel (inclu-
sief kop). Ook een advertentie plaatsen? 
Mail naar redactie@dewester.info

Basis-pedicurebehandeling
Ambulante Pedicure komt bij u thuis voor 
een basis-pedicurebehandeling vanaf € 23,-. 
Bel voor een afspraak: Irene Wijgers Voetver-
zorging, telefoon 06 47 28 40 80.

Minitjes

Voorstadslaan 132 en 134

Enkele tientallen jaren geleden was het nor-
maal dat op bijna iedere hoek van de straat 
een winkel(tje) zat. 
Het Waterkwartier kende meerdere stome-
rijen, sigarenwinkels, levensmiddelenwinkels, 

bakkers, groenteboeren, kappers. Allen met 
een eigen karakter en stijl. Zo ook de winkels 
op deze oude foto (1977). Op de foto ziet u 
links de winkel van Henk en Diny Tunnessen, 
HEDI genaamd: de eerste twee letters van 
beide voornamen. De familie Tunnessen was 
eigenaar van de kledingwinkel, die naast het 
stomen van kleding ook kleding verhuurde. 
Hierbij valt te denken aan trouw-, carnavals- 
en Sint Nicolaaskleding. Henk en Diny runden 
de winkel van 1973 tot 1978. Vóór 1973 zat er 
De Concurent, een kruidenierswinkel van de 
familie Giesbers. 

De winkel aan de rechterkant op de foto was 
de sigarenzaak van de heer en mevrouw Jon-
ker. Beide winkels zijn eind jaren ’70 gesloten. 
Net zoals vele andere kleinere winkels ver-
loren ze het van het oprijzende aantal grote 
supermarkten in de buurt.
Op de foto van nu ziet u dat de panden er nog 
staan. Ze zijn tot woonhuis omgebouwd, nu 
met zeer veel groen voor de deur. Hierdoor 
zijn de karakteristieke bovenerkers moeilijker 
te zien.

Tekst en foto 2012: Dave van Brenk

Woensdag 11 april was het helaas zover. De 
zon scheen en het was een prachtige dag om 
het afscheidsfeest van Speel-GOED in het 
Waterkwartier te vieren. Het afscheidsfeest 
startte om 13 uur en begon erg rustig. Ge-
lukkig werd het drukker naarmate de dag 
vorderde. 

Na een paar uur was het hele plein vol met 
mensen. Vooral de bungee-jump was in trek 
bij de kinderen. Er stonden veel kinderen te 
trappelen die allemaal wilden genieten van de 

ultieme vrijheid in de bungeejump-trampoline. 
Maar ook de rest van de activiteiten werd druk 
bezocht, waaronder de treintjes, het stokvan-
gen en het ballen gooien. In de middag kwam 
de wethouder Tankir vertellen waarom Speel-
GOED moest stoppen. Hij gaf wel toe dat er 
veel animo was voor de activiteitendag en dat 
het zonde was dat dit project ter ziele is ge-
gaan. 

Vervolgens werden Ria en Sandra bedankt 
voor al het werk wat ze hebben verricht. Ze 

hebben een hele lange tijd met de kinderen 
gewerkt en kregen daarvoor een applaus van 
iedereen. Om 16 uur was het feest afgelopen. 
Alle mensen gingen met een dubbel gevoel 
naar huis. Enerzijds een verdrietig gevoel om-
dat het de laatste dag was dat iedereen in het 
Waterkwartier nog van Speel-GOED kon ge-
nieten, anderzijds een voldaan gevoel omdat 
het toch een mooie tijd is geweest.

Tekst: Guido Groenendijk
Foto: Dave van Brenk

Afscheidsfeest Speel-GOED



Voorstadslaan 248  -  6541 SZ Nijmegen
Telefoon: 024 - 377 33 48 / GSM: 06 - 538 927 96

www.ruuddevriesjuwelier.nl

Mooi de tijd!
Zeker met Vaderdag!
Pure Lines, simple forms, 
contrasts of light and dark
Nieuw in onze toch al uitgebreide 
merk-horlogecollectie, 
de stijlvolle designhorloges van 
Jacob Jensen 

Uw juwelier voor het vervaardigen en 
realiseren van uw eigen ontwerpen, tijdloos 
en uniek

In de hele regio het grootste assortiment aan horloges, klokken, 
wand-, hang- en staande klokken, barometers, wekkers. 

Uit de merken: Seiko, Pulsar, Victorinox Swiss Army, Citizen, 
Lessa, Camel Active, Lorus, Accurist, 
Olympic, Pontiac, Kieninger, Hermle Atlanta, 
Haller, Kundo, Swissa, AMS, Jeka enz.

In de Sieradenlijn in het goud, zilver, staal 
en doublé, sieraden met de modernste 
lijnen welke onlangs zijn uitgebracht. 
O.a. Diamonfire

Relatieringen en exclusieve sieraden in goud, zilver, bi-tricolor, titaan, 
staal. In diverse merken, o.a. Martinshof, FS, Anjer, Constant, 
Flamingo, Edel Design, Aller Spanninga.
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Nieuwsbrief over 

de toekomst 

van het 

Waterkwartier a a n  h e t  r o e r
Waterkwartier

Hoofdoverspanning De Oversteek 
gaat de hoogte in 
De stalen hoofdoverspanning van De Oversteek wordt steeds beter zichtbaar. Half maart kwam er 

weer een schip met stalen onderdelen voor de hoofdoverspanning aan. Waarschijnlijk is de boog 

eind augustus in volle omvang te zien.

ingevaren. Het kost daarna nog een jaar om 

de brug af te werken voordat hij in november 

2013 in gebruik kan worden genomen. Een 

kijkje nemen op de bouwplaats? Op zaterdag 

Fotografie:

Thea van den Heuvel/DAPh

Wilt u bijdragen aan 
een leuker Biezen?

bepalen wat u met andere bewoners de 

komende twee jaren wilt gaan doen om de 

wijk nog prettiger te maken om in 

te leven. Met bewoners en een 

aantal professionals gaat u 

speerpunten en concrete 

acties benoemen waarmee  

nr 1
maart

2012

Lees
op pagina 3 

Gemeenschaps- 
huis tijdelijk in 

Sonnehaert 

Kom dan op 5 april om 19.30 uur naar het 

Gemeenschapshuis (Waterstaat 146a).  

En neem uw buurvrouw of buurman mee!  

Op deze avond heeft u dé kans om te  

u samen met ons en andere bewoners aan de 

slag kunt. Op basis van de uitkomsten van de 

avond maakt de gemeente haar wijkaanpak-

programma en woningcorporatie Portaal haar 

wijkvisie. 

De avond sluiten we gezellig af met een hapje 

en een drankje.

2 juni, tijdens de Dag van de Bouw, is iedereen 

welkom bij de Bouwcombinatie Stadsbrug 

Nijmegen voor een blik achter de schermen. 

Hou voor meer informatie de digitale nieuws-

brief in de gaten.

www.nijmegen.nl/stadsbrug 

Ondertussen wordt op de noord- en de zuid-

oever hard doorgewerkt aan de betonnen aan-

bruggen. Naar verwachting is in november dit 

jaar alles zo ver klaar dat de brug kan worden 

U bent
van harte 
welkom

op 5 april
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Geen
 Waterkwartier

aan het roer meer
Kent u de nieuwsbrief Water-
kwartier aan het roer? Met de 
komst van dit wijkblad de Wes-
ter, stopt deze nieuwsbrief. Al 
het nieuws wat u in Waterkwar-
tier aan het roer kon lezen, vindt 
u voortaan hier. Zo heeft u in één 
blad alle informatie bij elkaar.

Al een aantal jaren brengen ge-
meente en Portaal gezamenlijk een 
nieuwsbrief uit in het Waterkwar-
tier. Hierin geven wij informatie 
over de projecten waar we samen, 
in veel gevallen met u, mee bezig 
zijn. Informatie over nieuwbouw, 
over de Mooiste Tuinverkiezing, 
of activiteiten in de wijk zoals het 
feest in de Lingestraat kon u hierin 
terugvinden. 

Vanaf dit eerste nummer van de 
Wester krijgt u dus niet meer apart 
een nieuwsbrief van de gemeente 
en Portaal in uw brievenbus. Op 
deze pagina leest u over onze ge-
zamenlijke projecten. Dit keer over 
het groenproject van bewoners, 
Portaal en gemeente in de straten 
Victor en Verax. 

Gele handschoenen aan, scheppen in 
de grond en planten maar. Op 21 april 
werden de straten Victor en Verax een 
stuk groener. Bewoners en kinderen van 
de basisschool Aquamarijn beplantten 
boomspiegels, maakten geveltuintjes en 
zetten bloembakken in elkaar. Ze wer-
den een handje geholpen door Hobby-
centrum De Nonnendaal.

‘Het was hartstikke gezellig,’ reageert me-
vrouw In, bewoonster aan de straat Victor. 
‘Bijna iedereen uit de straat deed mee. Dat 
was heel leuk om te zien. Ik deed mee aan 
het voortuintje en de bloembak. Ik heb nu 
een mooie geveltuin, waar plantjes in staan. 
En een bloembak voor het raam van mijn 
woning. Twee mannen van het hobbycen-
trum hielpen bij het in elkaar zetten. Tij-
dens de regen hebben we even geschuild, 
maar daarna hebben we het karwei afge-
maakt. Doorzetters zijn we!’

Het groenproject was een leuke samenwer-
king tussen gemeente, bewoners en Portaal. 
Eerst gaven bewoners aan wat hun ideeën 
waren voor de straat. Daar kwam een mooi 
plan uit: bewoners konden meedoen aan 
een bloembak, een geveltuintje maken of 
een boomspiegel adopteren. Hobbycentrum 
De Nonnendaal leverde de bloembak in on-
derdelen aan. Bewoners konden deze zelf in 
elkaar zetten tijdens de actiedag.

Liederentafel
Houdt u ook zo van zingen? Of 
kunt u geen genoeg krijgen van 
Oud-Hollandse nummers? 

Op een aantal plaatsen in Nijmegen 
vindt met enige regelmaat een lie-
derentafel plaats. Dit is een avond 
waarop met elkaar liedjes van nu 
maar vooral ook van vroeger geza-
menlijk worden gezongen. Zou dat 
leuk zijn om in het Waterkwartier 
ook eens te organiseren? Als u daar 
interesse in heeft, kunt u contact 
opnemen met Sabine Janssen van 
Portaal op 0800 767 82 25 of mail 
naar sabine.janssen@portaal.nl

Portaal financierde de bloembakken en 
zorgde voor plantjes. De gemeente deed dat 
voor de boomspiegels en geveltuintjes. De 
komende tijd staan er nog meer groene acti-
viteiten op het programma in Oud-West. Zo 
wordt dit voorjaar bijvoorbeeld de Mooiste 
Tuinverkiezing van Portaal voor het vijfde 
jaar op rij gehouden.

Kijk voor meer informatie op www.portaal.
nl/waterkwartieraanslag.aspx. Informatie 
over de geveltuintjes vindt u op www.nijme-
gen.nl

Foto: Paul Rapp

Bloembakken, geveltuintjes en boomspiegels
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Jan Linders supermarkten. Het voordeel van het zuiden.

Nieuw in Nijmegen 
vanaf 31 mei

Spaar voor gratis
boodschappenpakket

Tot en met 30 juni kunt u sparen voor een gratis boodschappenpakket t.w.v. 30 euro. 

Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvangt u 1 zegel en bij 24 zegels is het pakket al voor u.

Jan Linders supermarkten
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Op 9 mei hadden wij onze tradionele op-
schoondag in de Anjelierenbuurt. 

Rond 13.00 uur hebben wij verzameld bij mij 
thuis (Lobeliastraat 12). Vandaar zijn wij met 
het busje van Portaal, vol geladen met bloe-
men, door de wijk gegaan om aan alle be-
woners een bloementje aan te bieden. Samen 
met de kinderen ben ik ook de wijk ingegaan 
om zwerfvuil op te rapen. Het was een droge, 

prachtige dag. Na afloop kregen alle kinderen 
een kleine verrassing en een zakje snoep.
Hierbij willen wij Portaal, gemeente Nijme-
gen, Tandem, buurtbewoners en kinderen har-
telijk danken voor deze fijne dag.
 
Namens Bewonersgroep Onder de Bogen,

Tekst: Marilijn Koeyers
Foto: Hans Derksen
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• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297

• Bureau Toezicht: 14 024
• Bel- en Herstellijn: 14 024

bel&herstellijn@nijmegen.nl

• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
• Meldpunt Kindermishandeling:

(026) 442 42 22, 0900 123 123 0
• Slachtofferhulp:

(024) 323 33 22, 0900 01 01
• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld:

0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl

• Kindertelefoon: 0800 04 32 
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
• Maatschappelijk werk (NIM):

(024) 323 27 51, info@nim.nl
• Het Inter-lokaal: (024) 322 22 27

info@inter-lokaal.nl
• Tandem: (024) 365 01 11

info@tandemwelzijn.nl
• Swon het seniorennetwerk: (024) 365 01 90

info@swon.nl

• Huisartsenpost: 0900 88 80
• CWZ: (024) 3 657 657
• UMC St Radboud: (024) 361 11 11
• Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
• Dierenambulance: (024) 355 02 22

• De Gemeenschap: (024) 381 78 00
vbz@wbsg.nl

• Portaal: 0800 767 82 25, info@portaal.nl
• Standvast Wonen: (024) 382 01 00

info@standvastwonen.nl
• Talis: (024) 352 39 11, postbus@talis.nl
• WoonGenoot: (024) 344 06 39

info@woongenoot.nl
• Woonzorg Nederland: 0900 123 49 96

klant@woonzorg.nl

• Wijkcentrum Titus Brandsma: 
(024) 377 48 93, Tweede Oude Heselaan 386
titusbrandsma@nijmegen.nl

• Gemeenschapshuis Waterkwartier:
(024) 378 31 90, Waterstraat 146a
waterkwartier@nijmegen.nl

• Buurtcentrum Waterkwartier:
(024) 377 47 19, Waterstraat 146
waterkwartier@nijmegen.nl 

• Wijkcentrum Villa Nova: 
(024) 377 18 97, Derde van Hezewijkstraat 2
villanova@nijmegen.nl

• Buurtcentrum De Driesprong:
(024) 377 05 82, Fuchsiastraat 10
dedriesprong@nijmegen.nl

• Huis van de Nijmeegse Geschiedenis:
(024) 329 36 99, Mariënburg 26
info@huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl

Belangrijke nummers

Elke pizza 

€ 5,50 

M.u.v. nr. 37 

 

 

Elk                      
€ 5,50 

 

La Pineta     
 

 

La pineta is bij de Pizza 
test de grote winnaar 
geworden! Muammer 
maakt al meer dan 23 
jaar pizza's. de pizza 
moet goed zijn en 
daarom is hij NR. 1  

  Shoarma -Pizza - Snacks

 

Maandag Pizzadag 

Voorstadslaan 26 Nijmegen 

Dinsdag pizzadag 

Woensdag  
Shoarmaschotel en 
Dönerschoteldag 

 

De Winnaar van de Sensors grote Pizzatest 

024-3784636      pinnen kan 
ook 

Wij bestaan al 
12 jaar! 

Opschoondag Anjelierenbuurt



Bij Bakkerij de Bie
Wij zijn woensdag 14 maart naar bak-
kerij de Bie gegaan. Wij hebben een 
interview gehad met Emmy Hijmans. 
Zij werkt al 5 jaar bij deze bakker. 
Hiervoor werkte ze 29 jaar bij een 
bakker in Groesbeek. Zij is 48 jaar 
oud. Ze werkt 8 uurtjes per dag. 
Haar baas heet Peter Jeukes en is de 
bakker. 
We konden niet zien hoe de bakker 
brood bakt, want het brood wordt
’s nachts gebakken. 
En we zagen de voorkant en toen 
mochten we de achterkant bekijken en 
we zagen waar de bakkers bakten. Ze 
kan ook goed taarten versieren. Er zijn 
2 verschillende bakkers: ze hebben 2 
banketbakkers die versieren taarten en 
2 broodbakkers, die bakken brood. 
Als je wilt leren om bakker te worden 
ga je naar een bakkerschool. Ze vindt 
appelkruimelkaneelcake het lekkerst. 
We mochten een kwarkbolletje proe-
ven. 
Toen we vroegen of ze veel weg 
moeten gooien zei ze: ‘Nee we gooien 
niet veel weg we maken van de restjes 
koffiepunten. Die zijn erg lekker.’ 
Wij vonden het leuk om daar heen te 
gaan en Emmy was heel aardig. 

Door Romy en Kayleigh

Op bezoek bij de dierenarts
Wij, Fatima en Janne, gingen naar de dieren-
arts voor een interview. We gingen erheen en 
Janne was heel zenuwachtig.
We vroegen naar de dierenarts en de mevrouw 
zei een momentje. Toen gingen we wachten 
in de wachtkamer en Janne ging op haar al-
lerkleinst schrijven dat was heel erg lachen. 
Toen mochten we verder komen en we zaten in 
de operatiekamer voor het interview. Dat was 
best spannend.
De eerste vraag was: vindt u het leuk om die-
renarts te zijn? Toen zei ze: ‘Nee, ik ben geen 

dierenarts, ik ben een assistente! Maar dat vind 
ik wel heel leuk om te zijn.’ Ze heet Linda en 
ze is 22 jaar. Ze heeft een hond die heet Loekie 
(3 jaar) en ook haar lievelingsboek gaat over 
honden: Een hond als mijn held. Haar lieve-
lingsfilm is Crossroads. Om dierenartsassis-
tente te worden heeft ze de opleiding Parave-
terinair gedaan. Dat kan in Nijmegen. 
Ze werkt nog niet zolang bij deze Dierenarts 
maar ze weet al best veel. Toen we vroegen: 
wat was het grootste dier dat jullie ooit hebben 
gehad, zei ze dat dat een hele grote hond was. 
Die hond was zoooo groot dat hij tijdens het 
maken van de foto er niet oppaste en dat de 
dierenarts bijna niet genoeg stroom had om de 
foto te maken.

Kinderpersbureau

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Het gekste dat Linda ooit heeft gedaan bij 
de praktijk is van een papagaai het snaveltje 
een stukje afknippen omdat het anders te lang 
werd. En er was ook nog eens een hond ge-
weest en die had een piepspeeltje doorgeslikt.
De assistentes kunnen heel veel zelf, maar niet 
alles. De dierenarts doet het opereren. Dat is 
soms moeilijk. Het moeilijkste is wel als een 
kat of hond niet meer beter kan worden en dat 
ze hem een spuitje moeten geven dat ie dood 
gaat. Maar vaak lukt het wel. Ze hebben daar 
heel veel medicijnen voor. Ze verkopen ook 
voer voor alle dieren.
Toen was het interview klaar en kregen we een 
rondleiding. We gingen kijken naar de dieren 
die achter in een kamer lagen. Die waren net 
geopereerd en sommige sliepen nog.
En daarna gingen we naar de helpkamer daar 
kregen we een stethoscoop en er was ook nog 
een assistente: Sonja. Ook de derde assistente 
Maartje en de dierenarts Eelco waren er maar 
die waren aan het werk. We maakten er foto’s 
en we kregen een doktersjas en met de ste-
thoscoop deden we net of we honden aan het 
onderzoeken waren, maar dat waren knuffels. 
Het was heel leuk en het interview ook. Toen 
we naar buiten liepen vroegen we op het laatst 
wat het tekentje betekende dat buiten op het 
bord stond. Het was een slang om een paal en 
dat staat voor geneeskunde en medicijnen. Dit 
was ons verslag. Ze hebben ook een website: 
www.dierenartshees.nl

Door Fatima en Janne S.


