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De presentatie van het eerste nummer van de Wester, vlnr. Ruud de Vries, Claudia van Haren,
Dave van Brenk, Carla Dijs, René van Berlo, Leo Woudstra, Turgay Tankir, Michiel van de Loo,
Irma Bogers, Qader Shafiq en Ger Neijenhuyzen.

Van de redactie
Op woensdag 13 juni reikte wijkmanager
Michiel ten Dolle het eerste exemplaar van
de Wester uit aan wijkwethouder Turgay
Tankir.
Dit eerste nummer is erg goed ontvangen.
Rechtstreeks, maar ook via-via heeft de redactie vernomen dat de inwoners van Oud-West
zeer te spreken zijn over opzet, inhoud en uiterlijk van het blad.
Alle lof is voor de redactie aanleiding extra
gemotiveerd door te gaan. Dit is het tweede
nummer. Hierna volgen er dit jaar nog twee.
Volgend jaar verschijnen er zes. Hopelijk blijft
u tevreden. Laat het ons weten, ook als u vindt
dat wij de plank misslaan.
Tekst: de redactie
Foto’s: Paul Rapp

Wethouder Turgay Tankir toont het eerste
nummer van de Wester.

Adverteren in de Wester
De Wester is een full-colourmagazine dat gemaakt wordt door en voor bewoners
van Oud-West. Het verschijnt zes keer per jaar. Het wordt huis-aan-huis verspreid in heel Oud-West. Daarnaast is het blad gratis verkrijgbaar bij de wijkcentra en diverse winkels in Oud-West. De oplage is 8000 exemplaren.
Het is mogelijk om in de Wester advertenties te plaatsen. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen via redactie@dewester.info of telefoonnummer 06 54 645 175.
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Buurtbewoners maken kunstwerk Sperwerstraat
Op woensdag 20 juni was iedereen in het
Waterkwartier van harte welkom bij de officiële opening van Sol, Luna, Astrum, Aqua
en Terra. De bouwers van het nieuwe wooncomplex aan de Sperwerstraat hebben alles
uit de kast gehaald om de buurt een mooi
feestje te bezorgen.
Voor de gelegenheid was de Graspieperhof
omgetoverd in een vrolijk feestterrein met tenten, bankjes en kraampjes. ‘Die banken mogen ze hier altijd wel laten staan.’ En: ‘Lekker
voor de studenten, zo’n podium met afdakje.’

Ook dat moest blijven, waren de veelgehoorde
commentaren.
Wijkbewoners en genodigden konden naar
hartenlust smullen van wokgerechten, frites,
poffertjes, knakworst, ijs enzovoort. Voor de
kinderen waren er allerlei circusattributen om
uit te proberen. Zangeres Peggy Mays kon
weer op groot enthousiasme rekenen in haar
eigen wijk en met fanfare Al Mo We Krupe
was de stemming optimaal. Alles bij elkaar
een geslaagd einde van een bouwproces waarbij het contact met de buurtbewoners voorop
heeft gestaan.
Een speciaal moment was vrijgemaakt voor
de onthulling van het buurtkunstwerk. Met
vereende krachten van alle mensen die samen
met kunstenaar Carla Dijs aan De Afsluiter
gewerkt hebben, werd aan de touwtjes getrokken en kwamen de namen van de gebouwen
onder het doek vandaan. Vol spanning keken
studenten en bewoners uit naar hun in aluminium gegoten creatie. Tot opluchting en enthousiasme bij de makers voldeed het kunstwerk
helemaal aan de verwachting. ‘Gelukkig alles
staat erop.’ ‘Mijn naam is goed gelukt.’ ‘Wat
leuk dat mijn werk hier nu altijd te zien zal zijn
voor mijn kleinkinderen.’
‘Nu moet er alleen nog een bordje komen bij
het kunstwerk met onze namen erop.’ Dat is
een laatste wens. Volgens Rik Cornelissen van
Giesbers Wijchen is dit zeker iets dat we gaan
proberen voor elkaar te krijgen.

Carla Dijs

Tekst: Carla Dijs
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Louis komt naar je toe!

Maar zelden loopt alles van een leien dakje
in het leven. Soms kunnen de problemen zó
hoog zijn, dat hulp van buitenaf nodig is.
Driestroom is een organisatie die mensen
begeleidt en ondersteunt wanneer ze om
wat voor reden dan ook die hulp nodig hebben.
Louis de Mast is 27 jaar. Hij werkt voor Driestroom. Hij studeerde maatschappelijk werk
en dienstverlening aan de HAN. Hij komt bij
de mensen thuis. Bij mensen met een psychische of verstandelijke beperking. Soms is er
sprake van een alcohol- of cannabisverslaving,
vaak een combinatie van dit alles.

Ondersteuning

Louis: ‘Ik doe dit werk in West, vooral de wijken Wolfskuil, het Waterkwartier, maar ook
nog het Willemskwartier. Er zijn ruim zestig mensen die ons team in Nijmegen-West
op dit moment ondersteunt. Dan gaat het om
problemen met de financiën, het omgaan met
instanties, opvoeden, relaties, rouwprocessen.
De maatschappij is ook zoveel ingewikkelder
geworden als je dat vergelijkt met vroeger. De
wereld om ons heen verandert snel. Ik denk dat
de zestig mensen die we nu helpen, nog maar
het topje van de ijsberg zijn. Dat de hulpvraag
veel groter is. Dat er veel méér mensen zijn die
voor langere tijd hulp nodig hebben. Om wat
voor reden dan ook. Ieder persoon wil er bij
horen. Iedereen heeft behoeftes, verlangens,
maar ook talenten om te ontplooien. Iedereen
is op zoek naar een beetje geluk. Driestroom is
de Wester - september 2012

Driestroom
er voor om mensen die het niet lukt dat beetje
geluk te vinden, daarbij te helpen.’

Vangnet

Driestroom denkt dus méér mensen te kunnen
helpen dan ze nu al doen. Terwijl de politiek
juist wil bezuinigen op de kosten voor de zorg.
Louis: ‘Het is juist erg belangrijk dat de zorg
op tijd gegeven wordt. Wanneer je te laat bent,
de persoon in kwestie nóg dieper in de put zit,
dan gaat het de maatschappij veel méér geld
kosten. We zoeken daarom ook hulp bij de
wijkbeheerders, wijkmanagers, de betrokken
woningbouwverenigingen, de wijkagenten;
zij zien de problemen veel eerder dan wij. Die
zien en weten precies welke mensen tussen de
wal en het schip dreigen te komen. Dat geldt
ook voor de wijkbewoners zelf. Die weten
vaak het eerst wanneer het niet goed gaat met
een buurman of buurvrouw. Heel vaak worden
zo nu al problemen zonder onze tussenkomst
opgelost. Door een opbeurend gesprek. Maar
dat is niet altijd voldoende. Soms is professionele hulp nodig. Die geven wij dan. Maar we
zullen altijd kijken of met behulp van buren,
vrienden, familie onze taken tot een minimum
beperkt kunnen blijven. Steun uit de directe
omgeving, een luisterend oor, een vangnet, het
is allemaal heel belangrijk.’

Louis werd onlangs nog gebeld door een wijkbeheerder. Bij hem op kantoor zat een huilende
vrouw, die het niet meer zag zitten. Via een
vriendin wist ze van Driestroom. Samen zijn
ze nu op zoek naar een oplossing. ‘Zo moet
het ook gaan’, vervolgt Louis, ‘samen naar oplossingen zoeken. Het werk bij Driestroom is
ook drastisch aan het veranderen. Het wordt
straks niet meer vanuit Den Haag, maar in de
gemeentes zelf georganiseerd én betaald. Daar
bereiden we ons nu al op voor. De hulp moet
dus zo dicht mogelijk bij de mensen komen.
Alle onnodige bureaucratie overboord. Samen
de problemen oplossen met de buurtbewoners.
Dat bevordert ook weer de samenhang in de
wijk. Zo snijdt het mes aan twee kanten.’
Louis begint de wijken waar hij zijn werk
doet inmiddels aardig te kennen. ‘Er hangt een
ons-kent-ons sfeertje; men groet elkaar vaak,
zoekt gezelligheid bij elkaar; er is een voortuintjescultuur, maar West is ook in ontwikkeling. Kijk maar naar de nieuwbouw die er
momenteel gepleegd wordt. Het zou mooi zijn
wanneer dat allemaal op een goeie manier bij
elkaar komt.’
U vindt meer informatie over de Driestroom
op de vernieuwde website www.driestroom.
nl wanneer u zelf die hulp nodig hebt of wanneer u iemand kent die deze ondersteuning zou
kunnen gebruiken.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Rini Holland

‘Er komt een nieuw hart, maar onze herten zijn gebroken’
Dat zijn de letterlijke woorden van Rini
Holland. 82 jaar. Geboren en getogen in het
Waterkwartier. Sinds een paar maanden
woont ze in de Griffioen. Het nieuwe verzorgingshuis voor senioren.
Daarvóór woonde ze pal tegenover het Gemeenschapshuis. ‘Ik wilde daar weg. Ik kon er
niet meer wonen. Met het hele Waterkwartier
hebben we dat Gemeenschapshuis opgebouwd.
Met kwartjes en dubbeltjes. Hele families,
ook mijn gezin. Want dat Gemeenschapshuis
moest er komen. Nu gaat het weg. Daar heb ik
het heel moeilijk mee. Ik wil dat ook niet voor
mijn ogen zien gebeuren. Mijn gezondheid is
ook minder aan het worden, je wordt toch afhankelijker; en daarom woon ik nu hier. Maar
begrijp me goed: het is hier heel goed toeven
hoor! De inrichting hier is zoals het vroeger in
de Waterstraat was. Ik heb best wel getwijfeld.
Of ik het moest doen. Maar wel zelf de knoop
doorgehakt. Met hulp van familie, maar ook
van de Waoterjokers, was het daadwerkelijke
overhuizen in een mum van tijd voor elkaar.’
6

Rini Holland is bij leven al een monument.
Al zal ze dat zelf nooit als zodanig ervaren of
toegeven. Geboren in de Amstelstraat. Nu, met
het pleintje erbij, nog een karakteristiek stukje
in de Biezen. Het was 1930. De crisisjaren.
Rini kwam uit een gezin van zeven kinderen.
Ook haar vader kwam uit het Waterkwartier.
De Lijnbaanstraat. Rini was de oudste. Dan
moet je alles zelf bevechten. Geen broer of zus
die je daarin vooruit gaat.
‘We zijn niet in de Amstelstraat gebleven,
hoor. Daarna zijn we via de Rijnstraat naar de
Waalstraat verhuisd. Waar nu de Aquamarijn
is, ging ik naar de Theresiaschool. Er was ook
een heel levendig verenigingsleven. Een gymnastiekclub, een wandelvereniging, een drumband - de Tippelaars -, een toneelvereniging.
Noem maar op. Bij het toneel heb ik Jo leren
kennen. Zoveel vertier was er vroeger ook
niet. En heel katholiek hè! Mijn kinderen waren later ook allemaal misdienaar. We woonden schuin tegenover de kerk. Soms moesten
ze wel eens onverwacht opdraven. Kon ik ze in

alle hoeken en gaten van de wijk gaan zoeken.
Pastoor Nas komt nu nog wel eens langs. Is
nu ook de tachtig gepasseerd. Later kwamen
de tienermissen. Daar gingen we ook naar toe.’

Jo Holland

Ook in haar nieuwe flat in de Griffioen kom je
niet om Jo Holland heen. Wanneer Rini over
haar man praat, twinkelen haar ogen. Jo Holland was een aanjager. Een echte vuurvreter,
zoals Rini hem noemt. Ergens in de jaren zeventig werd hij door Ad Lansink - toen nog
in de lokale politiek, later Tweede Kamerlid
- gevraagd voor de KVP-lijst in Nijmegen. De
KVP was toen nog veruit de grootste partij in
Nijmegen en zou later opgaan in het CDA. ‘Jo
was helemaal niet zo’n politiek dier. Het interesseerde hem ook niet zóveel, maar hij dacht
bij zichzelf dat hij dan nog méér geregeld zou
kunnen krijgen voor het Waterkwartier. En dat
klopte ook wel. Hij heeft er niet voor niets uiteindelijk nog een lintje voor gekregen. Nadeel
was wel, dat Jo nooit thuis was. Altijd bezig.
Het hele huis hing hier vol met bouwtekeninde Wester - september 2012

gen van hoe het Gemeenschapshuis eruit zou
moeten gaan zien.’
‘Mijn vader was heel streng. Die vond ook die
hele omgang van mij met Jo maar niks. “Wat
moet je met die klokkenluider”, zei-t-ie dan.
En daar bedoelde hij dan mee dat Jo op een bepaald moment tijdens de Heilige Mis als misdienaar met het belletje moest rinkelen. Toen
mijn vader van de omgang lucht had gekregen,
mocht ik zes weken de deur niet uit. Vader
controleerde iedereen. Mijn zus had ooit een
afspraak met haar vriendje op een papiertje in
haar jaszak laten zitten. In plaats van mijn zus,
stond mijn vader op de afgesproken plaats. Dat
was bij de Esculaap, toen een bekende drogist
hier. We moesten ook altijd op tijd binnen zijn.
Om 22 uur. Zelfs nog toen ik al in ondertrouw
was.’

Oorlog

‘22 Februari 1944. Half twee ’s middags. Het
bombardement. Ik zal het nooit vergeten. Jo
zat daar middenin, hoorde ik achteraf. Ik was
op school. Toen Nijmegen in september 1944
frontstad werd, moesten we evacueren. Dat
zou eerst Beuningen worden, maar werd uiteindelijk Hatert. Mijn vader werkte toen bij
de papierfabriek aan de Voorstadslaan. Daar
gingen we ook vaak soep brengen, tussen de
middag. In de loodsen bij de fabriek zagen we
dan de lijken opgestapeld liggen. ’s Nachts
zaten we ook vaak in de Theresiakerk. Onder,
in de gewelven. Hutje, mutje. Daar zijn zelfs
nog kinderen geboren. Terwijl achter de kerk
de slachtoffers begraven werden. Dat we niet
thuis bleven zitten, was maar goed ook. De
buren naast ons in de Waalstraat hebben nog
een voltreffer gekregen. Onder de trap hadden
we ook nog een kast, waar we in moesten als
de sirene afging en we geen tijd hadden om
ergens anders te schuilen. Als kind had je niet
in de gaten hoe gevaarlijk het was. Het was
vooral spannend. Sensatie. Iedereen probeerde
er het beste van te maken. Bij de Nyma hadden
ze ladingen vol sintels. Daar moesten we dan
voor eigen gebruik de kolen uitvissen om in
de winter te kunnen stoken. At je de ene dag
aardappels met uien, de volgende dag waren
het piepers met uien en, als je geluk had, met
een beetje namaakjus erbij.’

Wederopbouw

‘Jo zat vroeger op de ambachtsschool. Aan de
Spoorstraat. Hij wilde heel graag timmerman
worden. Daar kwam die oorlog dus tussen.
Met zelfstudie heeft-ie toch kunnen bereiken
wat-ie wilde. Zijn eerste baantje was bij een
architect in Groesbeek. Verdiende hij 25 gulden per maand. Om er te komen moest hij eerst
op afbetaling een fiets kopen. Maar we kregen
de Wester - september 2012

het wel elk jaar nét iets beter. Tegenwoordig
zie ik dat het vaak andersom is. We hebben
lang verkering gehad. In 1955 getrouwd. Eerst
nog bij mijn ouders ingewoond, want het was
heel moeilijk om aan een huis te komen. Via de
Nyma kregen we een huis in Kolping. De Kettelstraat. Ik kon er niet aarden. Vond het vreselijk. Gelukkig konden we negen maanden later
ruilen met een woning in de Berkelstraat. Nou,
dat was feest toen. Dat we weer terug naar het
Waterkwartier konden.’

De buurt

Natuurlijk was er ook wel eens overlast. Oók
in het Waterkwartier. ‘De jeugd loopt nooit
precies in het stramien. Dat zou ook niet goed
zijn. Achter het Gemeenschapshuis was een
ruimte speciaal voor de jeugd. Maar ja, binnen no time kwamen ze uit heel Nijmegen daar
op af. Het Rooie Dorp, Neerbosch, noem maar
op. Dan ontstond er wel eens een vechtpartijtje. Moest zelfs een enkele keer de M.E. ingrijpen. Die oplossing was vaak erger dan de
kwaal: liep het volledig uit de hand.’

Brand

Er zijn van die momenten in het leven dat
één bepaalde druppel de emmer doet overlopen. Bij Rini was het een snelle opeenvolging
van akelige gebeurtenissen die je niemand toe
zou willen wensen. Ze verloor haar man, twee
kinderen, een schoonzoon, een kleindochter
en dan was er óók nog die brand. 2009. Bij
Boy Geene. Autogarage. Altijd onduidelijk gebleven hoe het precies gegaan is. In de brand,
uit de brand, is een wel eerder en vaker uitgesproken gezegde in de Biezen. Rini: ‘Ik werd

wakker en keek naar buiten en dacht in eerste
instantie dat er mist hing. Ah, dat wordt mooi
weer morgen, verheugde ik me al, maar ineens
sloegen de vlammen overal naar buiten. Het
Gemeenschapshuis was de eerste opvang. De
burgemeester kwam ook nog kijken, die overigens eerst beloofd had dat er nooit een garage
zou komen in de wijk.’

Griffioen

‘Ik ben blij met waar ik nu zit. Veel oude bekenden, vriendinnen, zijn hier terechtgekomen. Ik heb de tekeningen van het nieuwe
gemeenschapshuis gezien. Het wordt vast erg
mooi. Maar ik zie het met pijn in mijn hart gebeuren. Thijs, mijn zoon die er nu als beheerder werkt, moet straks ook weg. Ik weet dát
het gaat gebeuren, maar ik hoef het niet te zien.
Tijden veranderen. Als wij vroeger uitgingen
gingen we wandelen. De stad in. Winkels kijken. Na een paar uur was je weer thuis. Dat
was het uitgaan. Met carnaval of de kermis
gingen we ook met zijn allen naar het centrum.
Namen onze eigen drank mee, want een terrasje konden we niet betalen. Dat gebeurt nu
toch ook weer? Eigenlijk is er nog maar weinig veranderd.’
Rini heeft ook nog een dankwoord voor iedereen aan de Waterstraat en omgeving. ‘Ik heb
daar altijd met heel veel plezier gewoond en
wil daar iedereen bedanken voor de gezellige
tijd en het medeleven bij alles wat ik er meegemaakt heb.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

7

van
t
n
a
r

nd

aa
de m

Klein Turkije

In de volksmond werd de Koninginnelaan
in die tijd Klein Turkije genoemd. Er waren
verschillende Turkse koffiecafeetjes en naast
de familie Sen nog meer kleine Turkse bedrijfjes. Memhet: ‘Het was wel hard werken
toen. ’s Nachts om twee uur reden we al naar
de Spaanse Polder, dat groothandelscentrum
bij Rotterdam. Daar werden elke dag de verse
producten gehaald. Ik moet er heel eerlijk bij
zeggen dat ik me ook wel met andere dingen
dan werken bezighield hoor. Uitgaan naar Extase, Ambassadeur en de Swing, toentertijd.
Je bent jong en dan moet je ook wel eens wat
anders, toch?’

tau
Res

Vatan

Vatan - daar kom je graag terug!
Al ruim acht jaar te vinden aan de Koninginnelaan 44: restaurant Vatan. Vatan betekent Vaderland in het Turks. Het is een
pizzeria, grillroom, je hebt er döner kebab,
shoarma, kortom alles wat de Turkse keuken te bieden heeft. Eigenaar is de 44-jarige, goedlachse en immer vriendelijke Memhet Sen.
Cappadocië is een must voor toeristen die Turkije bezoeken. Door vulkaanuitbarstingen en
erosie ontstond er een sprookjesachtig landschap met rotsen als puntmutsen, ondergrondse steden en mysterieuze schuilkelders. Daar
stond de wieg van de familie Sen. In hetzelfde
jaar dat Mehmet geboren werd, ging zijn vader, als een van de eersten uit zijn land, zijn
geluk beproeven in West-Europa. Het is dan
1968. Hij kwam eerst in West-Duitsland te-

Memhet Sen

8

recht, maar al heel snel ging hij door naar Nederland. Hij ging werken bij Smit-Draad. Enige tijd later kwam zijn vrouw, met inmiddels
twee kinderen, naar Nijmegen. 1977. Ze kwamen in Bottendaal te wonen. Holtermanstraat.
Boven een friettent. Memhet: ‘Vieze Herman
ja, moesten we van mijn vader een kunstje
doen, salto maken ofzo, en dan kregen we een
zak friet. Na een korte tijd in Bottendaal verhuisden we voor een paar jaar naar Kolping,
de Ariënsstraat. Het aanpassen ging eigenlijk
heel makkelijk en snel. Ik had in Turkije al een
paar jaar lagere school gehad en kwam hier op
de basisschool terecht. Daarna ben ik de LTS
gaan doen, aan de Energieweg.’

Groentewinkel

Zijn vader had van meet af aan hard gespaard.
Zoals zoveel Turken wilde ook híj een eigen
bedrijfje beginnen. Memhet: ‘Het zit in ons
bloed denk ik, zelfstandig willen zijn. Je moet
vertrouwen hebben in mensen, en natuurlijk
zelf heel betrouwbaar zijn. Dat is heel belangrijk, dan red je het wel. Mijn vader heeft
toen in 1980 hiernaast op nummer 46, waar
nu een kapsalon zit, een groentezaak gekocht.
Wij hielpen al heel gauw mee met van alles.
In de beginjaren was het ook niet makkelijk.
Hoge hypotheeklasten. Mijn broer en ik hadden een krantenwijk en brachten om rond te
komen de Volkskrant en Trouw rond. En ook
nog elke week de Brug. Maar we hebben het
gered en na enige tijd was de winkel te klein.
Mijn vader heeft toen dit hier, op nummer 44,
erbij getrokken. Daar zat eerst een schoenenen modewinkel, daarvoor geloof ik iets met
tapijten. Hier op nummer 44 zijn we toen met
de groente verder gegaan en hiernaast op 46
begonnen we met shoarma en pizza’s.’

‘In 1998 overleed mijn vader. Onverwacht en
veel te jong. Pas 53 jaar. Toen heb ik met mijn
broer de winkel overgenomen. Het ging na
verloop van tijd echter iets minder met de handel. Daar kwam bij dat er vanuit de gemeente
een verbeterprogramma voor de Koninginnelaan werd gestart. Je kon allerlei subsidies
krijgen voor bijvoorbeeld de brandveiligheid
en toen heb ik de knoop doorgehakt en ben met
Vatan begonnen. Het is wel een beetje bureaucratisch als je in Nederland wat begint, maar
ik heb daar mijn weg in gevonden. Ik heb nu
alle papieren op ééntje na. Dat ik ook alcohol
mag schenken, maar dat gaat snel gebeuren.
Was wel even wennen in het begin. Het is
toch heel wat anders zo’n restaurant dan een
shoarmazaak. Maar het loopt nu heel aardig.
We hebben zelfs klanten van buiten Nijmegen.
Veel grote groepen, hele gezinnen, verjaardagen, bedrijfsuitjes. Guusje ter Horst at hier ooit
en ook wethouder Turgay Tankir is een graag
geziene gast. De plaatselijke politie komt hier
ook graag en veelvuldig een hapje eten. Afgelopen maand was het Ramadan. Toen kwamen
de meeste klanten pas rond 21.30 uur. Mochten ze pas om 22.00 uur eten en dan elke dag
één minuutje eerder. Dat is allemaal tot op de
minuut vastgelegd.’

Schappelijk

Het is er heel ruim binnen. Er is plaats voor
vijftig mensen en Memhet wil in de toekomst
zelfs nog uitbreiden naar achter toe. Met een
bar erin en iets meer ruimte voor de afhalers.
Alles is er vers en het vlees is halal. En dat
tegen heel schappelijke prijzen. Dagelijks geopend vanaf 13.00 tot 23.00 uur. Memhet heeft
zelf inmiddels drie kinderen, van wie de oudste twee zonen al regelmatig in het restaurant
meewerken. Dat de baklava verrukkelijk is,
hebben we zelf mogen proeven!
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Psssttt…

Balans

Agnes Coumans (links) en Rosita van Tongeren van het CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin opent zijn
deuren in wijkcentrum Titus Brandsma
De dozen zijn net uitgepakt bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG) als ik met Agnes
Coumans, coördinator CJG Midden/West
en Rosita van Tongeren spreek.
Sinds half augustus zijn ze gevestigd aan de
Tweede Oude Heselaan 386 in de voormalige
bibliotheek. Na een grondige verbouwing ziet
het er nu allemaal spic en span uit. Rosita en
Agnes hebben er echt zin in. Ze zijn nu volop
bezig om contacten te leggen in de buurt en
met het organiseren van de Week van de Opvoeding, van 1 tot en met 7 oktober 2012.

Samenwerking en luisteren

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor
kleine en grote vragen over opvoeding, bijvoorbeeld als een kind niet wil slapen, over
geld en huiswerk en echtscheiding. In het CJG
werken een heel aantal organisaties samen,
zoals de gemeente Nijmegen, KION, GGD
regio Nijmegen, Bureau Jeugdzorg, Tandem
Welzijn, NIM maatschappelijk Werk, MEE
Gelderse Poort, Pro Persona, Entréa, Het Inter-lokaal, ROC Nijmegen en de scholen in
de Wester - september 2012

het primair en voortgezet onderwijs. Het CJG
biedt één aanspreekpunt waar je terecht kunt
met al je vragen over opvoeden. De medewerkers bieden een luisterend oor en hun advies
is gratis en vrijblijvend. Ook jongeren tot 23
jaar zijn van harte welkom als zij met iemand
willen praten of iets willen organiseren voor
kinderen en hun ouders in de wijk.

Doe mee!

Iedereen kan meedoen aan de Week van de
Opvoeding: ouders, verzorgers, kinderen of
jongeren. Heb jij een leuk idee of wil je een
activiteit organiseren, meld je dan aan bij Agnes en Rosita via:
de website www.cjgregionijmegen.nl, of
telefonisch: 088 001 13 11 (maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur), of
kom langs op de Tweede Oude Heselaan 386
(maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur), of via de mail: a.coumans@nijmegen.nl
of r.van.tongeren@nijmegen.nl
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen

Er is in het mooie Nijmegen-West een soort kloof
ontstaan ter hoogte van de Marialaan. Als de Wolfskuil en het Waterkwartier ooit al gebroederlijk naast
elkaar hebben gelegen, dan is deze relatie aardig
bekoeld. De reden? Het Waterkwartier bloeit met
de dag verder op. De Wolfskuil lijkt steeds meer en
meer het ondergeschoven kindje te worden. Alsof
de gemeente, projectontwikkelaars en vastgoedjongens de Wolfskuil zijn vergeten en zich blind staren
op het Waterkwartier, met de liefkozende naam de
nieuwe voorstad.
Zo zijn er in het Waterkwartier onlangs pal naast
elkaar twee prachtige, ruime en goed gesorteerde
supermarkten geopend, met glanzende vloeren,
een grote versafdeling, ruime paden en een keur
aan biologische producten. Onze Albert Heijn steekt
er maar schril bij af. Het is een soort derderangs
supermarkt geworden van een willekeurig vakantiedorp.
De Paladijn heeft inmiddels haar hoogste punt
bereikt. De torenflat steekt overal boven uit. Het valt
me nog mee dat het gevaarte geen schaduw werpt
over de Kuul.
Rondom de Kanaalstraat worden om de haverklap
prachtige nieuwe woningen opgeleverd, waarin
hele nieuwe generaties hun intrek nemen. Wij in
de Wolfskuil hebben een prachtig klaprozenpark
rondom het Nachtegaalplein, maar van een fraaie
nieuwe woning is nog geen spoor te bekennen. Laat
staan van een mooi project met een hippe naam
als de nieuwe voorstad. Als klap op de vuurpijl is
aan de Marialaan onlangs een heus hip eetcafé
geopend. Ik vraag me nog steeds af welke creatieve
ondernemer de kerk aan de Tweede Oude Heselaan eens onder handen neemt voor een unieke
eetgelegenheid in de Kuul.
Van de andere kant, het Waterkwartier heeft dan
wel twee prachtige supermarkten, maar dat is nog
iets anders dan het bruisende hart van onze Wolfskuil. Wij hebben tenslotte een slager, een opticien,
een groenteboer, een slijter, een tijdschriftenwinkel,
een drogist, een apotheek en ga zo maar door. Wij
hebben alleen geen torenflat, maar daar is niemand
rouwig om. Bovenal geldt natuurlijk dat heel Nijmegen-West er de laatste jaren goed op vooruit gaat,
daar profiteren wij in de Kuul ook zonder meer van.
Maar om de balans een beetje recht te krijgen, zien
wij graag wat fraaie projecten in de Kuul ontstaan.
Dan kunnen de Waterkwartierders ook weer eens bij
ons op de koffie komen.
Tadek van Bussel

(Foto: Ger Neijenhuyzen)
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Vrijwilliger worden?

kennen De Zonnebloem van de vakantieboot.
Die boot vaart veertig weken per jaar. De Zonnebloem verzorgt niet alleen vakantiereizen
met de boot, maar ieder jaar gaan we naar allerlei verschillende locaties in Nederland, die
speciaal zijn aangepast voor onze doelgroep.
Maar de hoofdmoot van ons werk is het bezoeken van mensen.’
Wanneer is De Zonnebloem opgericht?
Herman Wanders: ‘In 1969. Alex Waayenberg,
een Nijmegenaar, is bij de KRO begonnen met
het programma Zoek de zon op. Daar is De
Zonnebloem uit voortgekomen. Het leuke aan
het werken bij De Zonnebloem is de blijheid
van mensen als je wat georganiseerd hebt. Het
lachende gezicht van iemand na een vakantie,
wijkactiviteit of bezoekje. Dat je het idee hebt
dat iemand er weer tegenaan kan.’

Uitstapje naar De Rijp

Zoek de zon op bij De Zonnebloem
Feetje den Ouden is al veertig jaar actief
bij De Zonnebloem en Herman Wanders al
bijna veertien jaar. Ze zitten allebei in het
bestuur.
Waarom zijn jullie actief geworden bij De Zonnebloem?
Herman Wanders: ‘Ik kende Feetje, zij is mijn
overbuurvrouw, en zij ging elk jaar met de
Herman Wanders en Feetje den Ouden

zonnebloemvakantie mee als vrijwilliger. Dat
leek mij ook wel wat.’
Feetje den Ouden: ‘Mijn kinderen gingen
naar school en ik wilde iets nuttigs gaan doen
voor de maatschappij. De ziekensectie van
de Bethelkerk aan de Tweede Oude Heselaan
ging allerlei dingen organiseren samen met De
Zonnebloem. Pakjes maken voor mensen en
boottochten organiseren. De meeste mensen

In welke wijk werken jullie?
Feetje den Ouden: ‘In het Waterkwartier/De
Biezen. Op dit moment zijn we met zeven vrijwilligers. We zouden wel wat aanwas kunnen
gebruiken. Maar we zouden ook graag zien dat
meer mensen zich opgeven voor activiteiten
van De Zonnebloem.’
Herman Wanders: ‘Op dit moment coördineer
ik de maatschappelijke stages voor De Zonnebloem. Leerlingen van middelbare scholen
moeten in hun middelbare schooltijd zestig
uur maatschappelijke stage lopen en studenten
fysiotherapie van de HAN tachtig uur. Daar
bemiddelt De Zonnebloem in. Daarnaast ga
ik als staflid mee op de jaarlijkse vakantie. In
Nijmegen hebben we twee vakantiegroepen.
Afhankelijk van de locatie gaan er zo’n 24 tot
28 gasten mee. We organiseren allerlei leuke
activiteiten, zoals een uitstapje naar de dierentuin, of een tochtje met de rondvaartboot. We
zorgen er altijd voor dat er genoeg momenten
zijn voor de mensen om met elkaar te praten
en elkaar te leren kennen. Want dat is wat onze
doelgroep graag wil.’
Feetje den Ouden: ‘Het is ook vaak vermoeiend voor mensen. Het zijn toch zieke mensen.
Voordat ze allemaal in de bus zitten, zijn ze
soms al bekaf. Maar het is hartverwarmend
om te zien hoe iedereen geniet. Daar doe je het
toch voor!’
Actief worden als vrijwilliger bij de Zonnebloem, of wilt u graag bezoek ontvangen
of meedoen aan een activiteit of meegaan op
vakantie met De Zonnebloem dan kunt u zich
opgeven bij: Feetje den Ouden, Bloemendaalseweg 42, telelefoon (024) 378 14 67,
s.denouden@tele2.nl
Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Ger Neijenhuyzen en De Zonnebloem
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Burgemeester Bruls op bezoek in Wolfskuil en Waterkwartier

Een sfeerimpressie

Binnentuin Sparterrein

Tekst: Miriam Broekmaat. Foto’s: Ger Neijenhuyzen
Burgemeester Bruls bezoekt als eerste de binnentuin achter supermarkt De Spar aan de Koninginnelaan. Bewoners Karin Lentjes en Edward Bosma vertellen over hoe
samen met de gemeente de herinrichting van dit stukje
openbare ruimte tot stand is gekomen. De bewoners
hebben zelf de eerste schetsen gemaakt en zijn daarmee
naar de gemeente gestapt. Ook hebben ze zelf de contacten gelegd met de buurt en gezorgd voor een gedragen
plan. Voorheen was het geasfalteerd terrein, nu is het een
mooie binnentuin met speelmogelijkheden voor de kleine
kinderen. De bewoners kunnen trots zijn op zo’n mooie
tuin, vindt de burgemeester.

Nachtegaalplein

Tegenover de Spar ligt het Nachtegaalplein. Rondom het Nachtegaalplein is een groot aantal woningen gesloopt door Portaal. Alleen het
karakteristieke Poortgebouw is er nog. Ewart van der Putten, Hans

Derksen, Michiel ten Dolle en Anke Kluijtmans vertellen aan de burgemeester hoe de sloop is gegaan, wat het betekent voor de mensen en
hoe het nu verder gaat.

Kanaalstraat

In de Kanaalstraat wordt burgemeester Bruls hartelijk ontvangen door
Sjouke en Jubbe van den Wildenberg en Pem en Menno Driessen, nieuwe bewoners van de Kanaalstraat. De koffie staat klaar en de cake is
nog warm. Ook Ger Hesseling, bewoner van het eerste uur, is bij het
bezoek aanwezig.
de Wester - september 2012

Ze praten met elkaar over hoe het nu is om als nieuwe bewoner in de
Biezen te wonen. Pem: ‘Als je hier over straat loopt groeten de mensen
elkaar.’ ‘Het is een gezellige straat en wijk om in te wonen.’ De nieuwe
bewoners zijn ook benieuwd hoe de plannen voor het Waalfront zich
verder gaan ontwikkelen.
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gen voorlopig even weggehaald. Van de riefkuukskes die ik verkoop, gaat een deel van de
opbrengst naar het behoud van de toren. Maar
wees niet bang, als de competitie weer begint,
hangt het weer vol met N.E.C., hoor’
Hennie is van 1960. Zijn opa en oma begonnen ooit een kruidenierswinkeltje in de Bottelstraat. De onderstad. Daarbij gingen ze ook
nog met een melkkar rond. ‘In 1967 verhuisden mijn ouders naar dit pand. Eerst gehuurd
en later gekocht. Het was toen al een buurtwinkel. En wij reden óók met een melkwagen.
Er waren wel zeven van die melkwagens in de
wijk. Jo Jansen bijvoorbeeld. Maar je zag elkaar niet als concurrenten, maar als collega’s.
Het was een heel andere tijd. Met in elke straat
nog een bakker en een melkboer. Nu gaat zelfs
bijna de laatste bakker uit de hele wijk weg.’
Hij kwam in 1977 van school. Zijn vader Jan
Linders - overigens niets van doen met de supermarktketen - had hem graag door zien leren, maar daar dacht Hennie anders over: ‘Ik
zag wat er elke dag moest gebeuren hier én ik
vond het ook nog eens ontzettend leuk om te
doen. Dagelijks bij de mensen langsgaan; je
kende de hele wijk, vooral ook de mensen die
het niet al te makkelijk hadden. Er was altijd
wederzijds respect. Je leefde in alles met elkaar mee. Toen mijn kinderen geboren werden, kreeg ik tig pluche beesten voor ze. Maar
ik denk ook aan die vrouw, die met haar baby
in de armen voor haar huis stond, dat net was
afgebrand, die een eind aan haar leven wilde
maken. Ik zie het zó weer voor me.’

Sloop

José en Hennie Linders in de winkel. Op de voorgrond bier uit Polen voor nieuwe vaste klanten.

Maar ook fysiek was het zwaar. Elke dag om
half zes op om de wagen op te halen, in te laden met de verse dagproducten en ’s avonds
weer uit te laden wat er niet verkocht was.
Hennie zag zijn eigen kinderen - Rick en Manon - nauwelijks. Zijn vader heeft maar liefst
51 jaar dit werk gedaan. ‘Met pien in ut hert
zijn we ermee gestopt. We deden er toen ook

Hennie Linders en zijn buurtwinkel: het mooiste werk dat er is
Toen we bij Hennie binnenkwamen, was er
net een rouwkaart met de post binnengekomen. Van een buurtbewoner uit de Merwedestraat. Hennie heeft meteen een anekdote
over de man paraat: dat hij heel vaak van
die grote kauwgumballen kwam kopen.
‘Wat moet je daar toch mee’, had Hennie
hem een keer gevraagd. ‘Zijn die zó lekker?’ ‘Nee man, daar stop ik de gaten in de
muren mee dicht. Zó slecht zijn die huizen
hier. En om te zorgen dat je er niks van ziet,
plak ik er later iets van N.E.C. overheen!’
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Praten met Hennie Linders over vroeger is van
de ene anekdote in de andere rollen. Als je de
winkel doorloopt, kom je in het magazijn, dan
in een klein keukentje en tot slot in iets wat op
een kantoortje lijkt. Daar zitten we. Er is geen
waterkwartierder, geen échte Nijmegenaar die
de buurtwinkel niet kent. Een blikvanger op de
hoek van de Weurtseweg en de Kanaalstraat.
Nu voert hij actie voor de Stevenskerk: ‘Het
is een schande dat de gemeente dat ding laat
afbrokkelen, ik schaam me voor de stad. Ik
heb daarom het spandoek met Altijd Nijme-

nog de onderstad bij. Die kleine, smalle weggetjes. Moest je dan doorheen met die winkelwagen, met daarachter nog een aanhanger. Om
een bocht door te komen, moest je die vaak
loskoppelen. Op een gegeven moment was het
allemaal geen doen meer. We zijn toen alleen
nog blijven bezorgen bij de mensen die zelf
niet in staat waren om naar de winkel te komen. Ik heb hier altijd wel goed de kost kunnen verdienen. Heb ook het geluk dat het pand
ons eigendom is. Hierboven verhuren we aan
studenten. Dat zijn vaste inkomsten. Daarnaast
de Wester - september 2012

De winkel van Hennie Linders op de hoek van de Kanaalstraat en de Weurtseweg. Hij voert actie voor de St. Stevenskerk

doen wij bijna al het werk met zijn tweeën,
José en ik. Al meer dan 25 jaar.’
Er is met name de laatste jaren veel veranderd
in het Waterkwartier. ‘Ik zag het in eerste instantie wel met lede ogen gebeuren hoor, die
sloop hier in de wijk. Dat me bijna de tranen in
de ogen schoten wanneer ik al die huizen plat
zag gaan. Iedereen hier. We dachten allemaal:
dat gaat helemaal fout. Het leek wel oorlog
hier als je door de wijk ging. Je zag allerlei
bekenden vertrekken. Heel veel vertrouwde
gezichten. Nee, daar werd je niet vrolijk van.
Gelukkig is er nu weer verbetering.’ Ook de
nieuwe bewoners weten de winkel te vinden.
Al wordt er eerst wel een beetje vreemd opgekeken. En altijd weer uitleggen wat riefkuukskes zijn. ‘Het is het enige goede dat die moffen
na de Tweede Wereldoorlog hier achtergelaten
hebben. Het zijn geraspte aardappelen. Die
moet je opbakken. En als je een beetje winderig niet erg vindt, kun je er ook nog uien bijdoen. Heerlijk. Typisch Nimweegs.’

N.E.C.

Hennie heeft, zoals hij dat zelf zegt, een roodzwartgroen hert. Vanaf zijn negende gaat hij
naar alle wedstrijden. Hij had zijn zoon ook
eigenlijk Danny willen noemen. Naar Danny
Hoekman. Hennie was een enorme fan van
deze aanvaller. Zijn zoon is nog gekker van
N.E.C. Dat kan soms ver gaan. ‘Mijn vrouw
had nieuwe borden gekocht. Zwart. Ging ze de
piepers opscheppen. Geel. Dat kon absoluut
niet. De kleuren van de overkant. Toen we een
paar jaar geleden Europees gingen, zei José:
de Wester - september 2012

“Och, ga maar jullie, die ene wedstrijd in het
buitenland.” Het werden er vijf, haha. Mooi
is dat. Ik woon nu vlakbij. Weurt. 400 meter
buiten de bebouwde kom van Nijmegen. Ze
denken daar zelfs dat mijn hond N.E.C. heet.’

haal, pa leende meteen geld; trapte overal in.
Ma leeft nog. Is een heel sterke vrouw. Dáár
maak je de kachel niet mee aan. Ze is nu 77
jaar. Woont op de plek waar vroeger de Theresiakerk stond.’

‘Er komen hier Polen in de winkel, die bij het
slachthuis werken. Slecht betaald en het smerigste werk. Dan vind ik het leuk om een voetbalsjaaltje van Polska bij de kassa te hangen.
Koop ik Pools bier voor ze in. Gisteren kwam
hier een aantal Russen de winkel binnen. Werken tijdelijk bij Hyster. Van de wedstrijden
van N.E.C. tegen Moskou heb ik nog een Russisch mutsje overgehouden. Dat zet ik dan op.
Meteen de grootste lol. Natuurlijk is dat klantenbinding, maar het gaat me echt niet om de
centen in zo’n geval. Die lui zijn ver van huis.
Niet voor hun plezier. Dan iets van je eigen
land tegenkomen, is toch het mooiste dat er is.
Dat zou je zelf toch ook willen?’

Opvolging

‘Ze denken zelfs dat
mijn hond N.E.C. heet’
De vader van Hennie is in 2010 overleden.
Hennie en José waren net een weekje op vakantie. Toen ze terugvlogen wisten ze al dat hij
bediend was. ‘Ik durfde toen we geland waren
de telefoon niet eens aan te zetten. Ik vreesde
het ergste. Uiteindelijk duurde het nog een
week voor hij stierf en hebben we gelukkig
nog afscheid van elkaar kunnen nemen. Het
was zo’n goedzak, pa, je kon hem alles wijsmaken; kwam er iemand met een zielig ver-

Tegenwoordig is Hennie om 8 uur bij de winkel. Om 8.45 gaat hij open. Hij heeft elke dag
een hoop spullen buiten te zetten. Dat moet
’s avonds ook allemaal weer naar binnen.
De woensdagmiddag probeert hij voor zichzelf vrij te houden. En op zaterdag gaan ze
om 16.00 uur dicht. ‘Dat is wel lekker, hoor.
Kijk, ik ben nu 51. Hoelang moet je dan nog
tegenwoordig? Tot 65, 67? Mijn zoon neemt
het over als we op vakantie gaan. Doet-ie prima, kan niet beter, maar die jongen zit nu op
de universiteit. Studeert economie. Manon is
schoonheidsspecialiste en heeft dus ook heel
andere plannen. Dus zullen we er wel een keer
mee kappen. Maar voorlopig nog niet hoor.’
De buurtwinkel ademt N.E.C. en Nijmegen.
Overal zie je typisch Nijmeegse dingen. Zo
staat er op één van de koelingen in de winkel
een enorme klinker. Zo’n loeigrote kassei. In
de kleuren zwart en geel. Ooit op een nacht
door de ruit naar binnen gegooid. Schadepost
van 700 gulden. Maar Hennie is natuurlijk verzekerd. Toevallig bij een van de sponsoren van
dat cluppie uit Arnep. En zo is de cirkel weer
rond. Want wie het laatst lacht….
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Het Boekenasiel biedt opvang voor verweesde boeken
Het begon met een foto op Facebook. Van
een boekenkastje. Ergens in een tuin, ver
weg in Amerika. Free Library stond er bij.
Het leek Rinske Kegel een leuk idee voor
Nijmegen. Dit werd meteen opgepikt door
een aardige man in Amsterdam. Hij timmerde voor haar een zelfde kastje in elkaar.
Via contacten in de social media verhuisde het
kastje naar de Merwedestraat. Een buurman
had nog een pot verf staan en het boekenasiel
was geboren. Eerst met boeken van Rinske
zelf, maar in een mum van tijd kwamen allerlei
mensen met boeken aanzetten. Uit alle delen
van het land.
Rinske Kegel is veelzijdig. Ze heeft een vast
inkomen als trainingsactrice bij het Radboudziekenhuis en het CWZ. Daarnaast schrijft ze
teksten en dicht ze veel. Daar begint ze steeds
bekender mee te worden. Ze publiceerde al
eens in de Volkskrant en onlangs is een van
haar gedichten opgenomen in de bundel Dichters in de Prinsentuin. Dat dichten doet Rinske
ook op bestelling. Voor een verjaardag, jubileum, geboorte. Geef haar een week of drie dichten is een ambachtelijk gebeuren - en er
komt iets heel moois uit.
En ze zei dat ik op haar leek
ze was een reisgids
een vergeelde
tempels blijven lang bestaan
ze zei zoiets wat jij nu doet
Rinske Kegel

dat deed ik vroeger ook
ik keek naar haar

ik kreeg een rondleiding
je doet zeker iets met kinderen zei Willem

als ik ooit mijn mooiste boeken
weg zal geven
dan zo als zij: met heel mijn leven

‘Ik hou van theater, zo kwam ik op de naam
boekenasiel. Verloren boeken, die een beetje
de weg kwijt zijn, en zo een nieuw tehuis krijgen. Er is een aantal bibliotheken gesloten in
de stad. Oók de bieb bij mij in de wijk. Drie
maanden geleden verrichtte nachtburgemeester Doro Krol de opening. Daar waren dichters
bij, buurtbewoners en vrijwel meteen doken de
media er bovenop. De Brug, lokale en regionale televisie en zelfs een stukje in Trouw. Niet
dat al die publiciteit de bedoeling was, maar
het leeft dus blijkbaar wel.’

Rinske is achter in de dertig: ‘Ik ben opgegroeid in Weurt. Daar wonen mijn ouders nog
steeds. Een tijdje in Amsterdam gewoond.
Daar is mijn dochtertje Lena geboren. Ik
woonde er aan de rand van de Wallen. Niet
bepaald een ideale omgeving voor een kind
om op te groeien. Dat is een van de redenen
dat ik weer terug naar deze omgeving ben gegaan, Merwedestraat 17. Het huis was wel heel
donker en uitgeleefd, maar ik was blij dat ik er
terechtkon. Dat was zes jaar geleden. Ik ben
prima opgenomen door de buurt. Al is er wel
veel verloop geweest hier in de straat. Maar nu
met dat boekenasiel komen mensen spontaan
langs om een praatje te maken.’
Willem, schreef hij onderaan de mail
klonk niet als een aardappel in de keel
toen ik naar zijn huis toe fietste
vroeg hij of ik wel tassen bij me had
om de ontdekking van de hemel in te doen
die paste makkelijk in mijn fietstas
hij was geen Willem
hij had wel een aardappel
en kunst in huis
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In het boekenasiel - de kast - is ruimte voor
twintig, hooguit dertig, boeken. Rinske heeft
inmiddels een hele voorraad om aan te vullen wanneer een boek niet terugkomt. Mensen hoeven voorlopig ook niks meer te komen
brengen. Ze zou er inmiddels een hele kamer
mee in kunnen richten. Mensen lieten zelfs
boeken bij de voordeur achter. Af en toe kijkt
Rinske of er nog voor ieder wat wils in staat.
Dat er niet ineens alleen maar kasteelromans
in staan. Dan wisselt ze wat om, maar het zijn
uiteindelijk de mensen zelf die bepalen hoe het
asiel eruit ziet.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
de Wester - september 2012

Natuurlijk mag het blikgooien niet ontbreken op de kermis
Rondjes draaien in de zweefmolen

Bouwdorp Waterkwartier
Mede dankzij V.V. SCH was er ook dit jaar
een kinderbouwdorp in het Waterkwartier.
Deze stond in het teken van de kermis.

Geconcentreerd gaat de spijker erin

Op zondag werden alle kinderen welkom geheten door Sabine Janssen van Portaal. Daarna
was het groot feest op een echte kermis. Er
stond een zweefmolen. Een echt spookhuis
was nagebouwd. Er was voor iedereen een suikerspin en nog veel meer was er te beleven.
Op maandag gingen de kinderen zelf aan de
slag. Er moest een echte kermis herrijzen. Na
drie dagen klussen was het zover. De kinderen hadden heel hard gewerkt en er stond een
heuse kermis. Een echte jury kwam de attracties beoordelen. En groep 4 had de eerste prijs
gewonnen. De organisatie wil via deze weg
alle vrijwilligers bedanken voor het helpen. En
hoopt dat iedereen er weer bij is volgend jaar!
Voor heel veel meer foto’s kunt u ook kijken
op www.dewester.info en www.waterkwartiernijmegen.nl
Tekst en foto’s: Dave van Brenk

Zelfgemaakt poffertjes

De winnende groep

De groepsfoto vooraf
de Wester - september 2012
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dat je dan de lijnen kunt uitzetten. Ik heb altijd gezegd dat ik het raadslidmaatschap niet
wil zien als opstapje naar het wethouderschap
of de landelijke politiek. Ik vind het ook heel
belangrijk om mijn werk als politicus te combineren met gewoon werk. Als wethouder of
Tweede Kamerlid ben je fulltime politicus
en dat wil ik eigenlijk niet. Mij gaat het om
de combinatie. Ik heb ook een gezin met een
werkende vrouw en twee kinderen. We hebben
wel allebei flexibel werk, maar dat is al gepuzzel genoeg. Gelukkig is mijn werk in de politiek vooral ’s avonds en door de week als de
kinderen naar bed zijn. Mijn vrouw is vooral
in het weekend actief en dan ben ik meestal
thuis.’

Wijk West

een communicatiebureau opgericht, Ravestein
en Zwart. Dat bedrijf is snel gegroeid.’

‘In Nijmegen is erg veel geïnvesteerd in de
wijken. De PvdA is al jaren bezig om ervoor
te zorgen dat de stad, zoals we dat noemen,
een ongedeelde stad blijft. Daar bedoelen we
mee dat je geen wijken hebt waar alleen lage
inkomens wonen. Indertijd is wethouder Wim
Hompe daar een belangrijke aanjager van geweest. Je ziet die investeringen op allerlei manieren terug. Hier in de Wolfskuil bijvoorbeeld
met de nieuwe sociale huurwoningen, het winkelcentrum dat enorm is opgeknapt, het wijkcentrum en drie grote wijkspeeltuinen. Ook
de Koninginnelaan is enorm opgeknapt. En er
staat nog veel meer op stapel voor West met
de nieuwe stadsbrug. Met de PvdA-fractie en
actieve leden bezoeken we iedere maand een
andere wijk in de stad. We trekken dan rond
in de wijk en praten met mensen in het wijkcentrum of met wijkvertegenwoordigers. We
bellen aan om te vragen hoe bewoners de wijk
vinden. Soms kun je concrete dingen oplossen.
Maar je krijgt sowieso een goed beeld van wat
er speelt in zo’n wijk.’

Solidariteit

Toekomst

‘Het raadslidmaatschap vind ik ontzettend
leuk, maar ook het fractievoorzitterschap, om-

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen

Rutger Zwart, ondernemer en politicus
Rutger Zwart is 47 jaar, getrouwd met zangeres Francine van der Heijden en vader
van twee zonen. Hij is fractievoorzitter van
de PvdA in Nijmegen en ondernemer.
‘In het Brabantse Oss heb ik mijn middelbare
school gevolgd. De opkomst van de SP heb
ik daar van dichtbij meegemaakt. Mijn broer
verkocht de Tribune. Mijn ouders zijn gereformeerd, dus ik heb heel wat uren in de kerk
doorgebracht. Maar ik ben niet streng opgevoed. Ik heb bijvoorbeeld geen belijdenis gedaan en ik ben al erg jong atheïst geworden.
Op mijn achttiende ben ik in Nijmegen geschiedenis gaan studeren en in 1989 ben ik afgestudeerd in politieke geschiedenis. Ik kreeg
een baan aan de universiteit en heb een proefschrift over het CDA geschreven. Het gaat
over de wortels van het CDA. Het CDA was
toen dé machtigste partij in Nederland. Er was
nog relatief weinig onderzoek naar gedaan.
Midden jaren ’90 heb ik met een studievriend
16

‘In 1998 ben ik lid geworden van de PvdA,
omdat ik van mening ben dat de PvdA de
meest realistische politiek bedrijft als grootste
linkse partij van Nederland. De PvdA heeft
een combinatie van idealisme en pragmatisme,
dat spreekt me aan. De PvdA staat voor gelijke
kansen voor iedereen en wil de solidariteit organiseren in de samenleving en de overheid
gebruiken om die solidariteit te organiseren.
Onder solidariteit versta ik elkaar helpen als
dat nodig is. In principe moet iedereen zijn eigen boontjes doppen, maar niet iedereen heeft
gelijke kansen, dus daar ondersteun je dan als
overheid. In 2002 ben ik de politiek in gegaan,
naast mijn ondernemerschap.’

‘De PvdA is niet meer de klassieke arbeiderspartij, maar we staan nog wel voor dezelfde
idealen, namelijk iedereen kansen geven en
ervoor zorgen dat iedereen een goed bestaan
heeft. De wereld waarin we leven is natuurlijk
erg veranderd en om dingen te behouden, zoals
de AOW, zullen we regelingen moeten veranderen en aanpassen. Dat is een lastige boodschap, want je maakt je daar als politieke partij
niet populair, maar wel kwetsbaar mee. Maar
dat verhaal moet je gewoon eerlijk vertellen.
Eerlijk zijn over je keuzes en niet bang zijn dat
het onmiddellijk stemmen kost. Als je een eerlijk verhaal vertelt, win je het vertrouwen van
de mensen weer terug.’

de Wester - september 2012

Swon op bezoek bij 75-jarigen Nijmegen-West
Swon het seniorennetwerk gaat binnenkort
zogenaamde ‘welzijnsbezoeken’ plegen bij
inwoners van Nijmegen-West die 75 jaar
oud worden en dus geboren zijn in 1937.
Het gaat om de wijken Waterkwartier, Biezen, Noordkanaalhaven, Oostkanaalhaven,
Oostkanaal-dijk, Wolfskuil, Heseveld, Hees en
Neerbosch-Oost. De welzijnsbezoeken zullen
plaatsvinden in september of oktober.

Wat is een welzijnsbezoek?

Tijdens het welzijnsbezoek bekijkt de bewoner samen met een vrijwilliger van Swon welke voorzieningen ertoe kunnen bijdragen dat
de bewoner zo lang mogelijk zelfstandig kan
blijven wonen. Bijna iedereen wil het liefst zo
lang mogelijk in zijn eigen huis blijven wonen.
Wat daarvoor nodig is, verschilt per persoon.
De één wil graag meer weten over mogelijke
aanpassingen in huis en heeft moeite met het
invullen van formulieren. Een ander wil graag
meer sociale contacten of wil meer weten over
personenalarmering. Tijdens het welzijnsbezoek worden de individuele wensen en vragen
van de bewoner in kaart gebracht. Aan de hand
daarvan geeft de vrijwilliger informatie en
voorlichting, bijvoorbeeld over het aanvragen
van aanpassingen in huis of hulp bij vervoer.

Wijkgericht

Het welzijnsbezoek bestaat al ruim tien jaar,
maar is sinds 2011 anders van opzet. Werden voorheen 70-plussers in heel Nijmegen
benaderd, tegenwoordig krijgen alleen 75-jarigen een bezoek. Daarnaast is de aanpak nu
wijkgericht. Zo ontstaat een beter beeld van
wat er leeft onder 75-jarigen, op een bepaald
moment, in een bepaald stadsdeel. Swon wil
relevante trends die door de bezoeken aan het
licht komen, delen met andere organisaties die
actief zijn in het stadsdeel. Doel daarvan is om
beter in te spelen op de vragen en wensen van

de senioren in de wijk. Sommige 70-plussers
hebben vóór 2011 al eens een aanbod voor een
Welzijnsbezoek gehad. Het kan dus zijn dat
sommige 75-jarigen opnieuw een uitnodiging
ontvangen. Deze bewoners zijn welkom nogmaals gebruik te maken van de mogelijkheid.

Reactie van een deelnemer

‘Toen ik geconfronteerd werd met een mogelijkheid om een Welzijnsbezoek te ontvangen,
wist ik eerst niet goed wat ik hiermee moest.
Ik had op dat moment geen specifieke vragen.
Uiteindelijk ben ik er toch op ingegaan, toen
ik telefonisch werd benaderd. Ik vond het erg
fijn om op deze manier benaderd te worden. Ik
heb gemerkt dat er veel verandert als je ouder
wordt, het leek mij daarom niet onverstandig
om op deze manier geïnformeerd te worden.
(…) Het welzijnsbezoek was een leuke ervaring; iemand neemt de tijd om met je in gesprek te gaan. Tijdens het gesprek ontstonden
er vragen waar ik niet eerder aan had gedacht.
De welzijnsbezoeker ging hier goed op in en
dacht met me mee. Het welzijnsbezoek is mij
honderd procent meegevallen. Ik had niet gedacht dat ik er zoveel aan zou hebben. Ik raad
het iedereen aan!’
Tekst: Swon het seniorennetwerk

Heeft u een laag inkomen?

Krijgt u waar u
recht op heeft?

Vr aa g he t
GR AT IS

Bel: 0800 - 5678 567
www.formulierenbrigadenijmegen.nl
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Twee Dolly’s
Mijn jongste dochter is het eigenaardigste
product dat ik heb voortgebracht. Ze lijkt
in niets op mij. Ze is extravert, luidruchtig,
impulsief en wil de wereld zien. Mijn oudste
dochter is een kloon van mijzelf en dus het
tegenbeeld van haar zusje. Deze zomer
wilde eerstgenoemde met die twee Dolly’s
naar Amsterdam. Onze hoofstad staat niet
hoog op mijn wensenlijst. Sterker nog: alleen de liefde voor mijn kind krijgt me daar
naartoe. Dus ik ging, voor de derde keer
in mijn leven. De eerste trip, tijdens een
schoolreisje, liet geen diepe indruk achter. Ik
zie mezelf met een kudde andere leerlingen,
keurig in het gelid, achter de meester aansjokken. Door drukke straten met veel mensen, een onbekende wereld voor een meisje
dat diep in de Achterhoek opgroeide. Ook
de toegangspoort van Artis kan ik me nog
herinneren. Verder is alles weg, verdrongen
waarschijnlijk. De tweede keer was ik een
puber. Met iets minder last van de bedrijvigheid en in een gezelliger setting kwam het
in grote lijnen toch op hetzelfde neer: hoeft
voorlopig niet meer. Dat ‘voorlopig’ heb ik 28
jaar kunnen rekken, tot deze zomer. Tegen
de tijd dat we griensden van de honger
bereikten we ons doel. De uitbaters van het
kroegje waar we gingen lunchen klaagden
over hun gasten. Wij, en alle anderen die
hun geld kwamen brengen, zouden op
lunchtijd moeten komen en niet daarna. Nu
konden ze het allemaal niet bijbenen. En
bedankt. Tot nooit meer ziens! In de acht uur
durende strooptocht langs winkels sleten
onze benen, toch al niet lang, zeker twee
centimeter. Ons ego kreeg afwisselend een
knauw en een boost; het winkelpersoneel
was soms tenenkrommend bot en dan weer
hartverwarmend behulpzaam. Mijn jongste
dochter vond het ge-wél-dig. Mijn oudste
wacht waarschijnlijk een jaar of 28 voor ze
teruggaat. En dan ga ik mee, want met die
meiden is het zelfs in het Westen leuk.
Ingeborg Hakstege
(Foto: Peter de Jong)
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De Oversteek
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Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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IN DEBAT OVER NIJMEGEN EN UW WIJK IN 2020
Hoe ziet Nijmegen eruit in 2020? Wat is de kracht van de stad nu en welke kansen biedt dat
voor de toekomst? Op welke trends en ontwikkelingen moet en kan Nijmegen inspelen? Dit
zijn vragen die centraal staan in de Stadsvisie 2020, die de gemeente samen met bewoners,
ondernemers en andere betrokkenen bij onze stad wil opstellen.
Een belangrijke plek is daarbij ingeruimd voor de wijken. Op 13 september en van 17 t/m
21 september trekt de’wijkenkaravaan’ door de stad. In deze week trekt de gemeente met
een afwisselend programma letterlijk door de wijken om met u te praten over uw ideeën,
wensen en zorgen voor de toekomst. Dit geeft richting aan de agenda van de toekomst
voor de wijken en levert input voor de Stadsvisie 2020.
De wijkenkaravaan staat in die zin niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel van het
doorlopende gesprek in en met de wijken. Al met al zijn het de mensen die met elkaar de
stad ‘zijn’, en zorgen voor het leefklimaat in de wijk. Wie kan daar op een goede manier
iets aan bijdragen? Wat heb je daarvoor nodig, van de gemeente of van anderen? Hoe
kunnen we elkaar helpen met gerichte oplossingen? Hopelijk levert de karavaan ook
daarvoor veel energie en nieuw maatschappelijk initiatief op.
Het debat over de Stadsvisie 2020 vindt behalve in de wijken ook plaats op de website
www.nijmegen.nl/stadsvisie en in een stedelijk debat op 25 september. Een bezoek aan de
website is de moeite waard voor meer informatie over de activiteiten en ook om uw stem
te laten horen over de debatvragen en –stellingen. Praat mee over de toekomst van de
stad en de wijken, uw toekomst!

Kalender wijkenkaravaan:
Donderdag 13 september: Noord

Woensdag 19 september: Zuid en in Oost (dag)

Maandag 17 september: Centrum

Donderdag 20 september: Dukenburg en Lindenholt

Dinsdag 18 september: Oud- en Nieuw-West

Vrijdag 21 september: Midden, Zuid en Oost (avond)

Nijmegen, stad van alle tijden
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Aan het eind van het Vredesfeest gaan de ballonnen met vredeswensen de lucht in

Nijmegen-West
Wat een eer om iets te mogen schrijven in
ons nieuwe wijkblad de Wester. Uit alles blijkt
dat West leeft. Er ontstaan nieuwe horeca,
een wijkblad, muziekschool, parkeergarages,
er komen veel nieuwe bewoners en winkels
bij en zelfs de studenten weten West te
vinden.
Als bewoonster van West (1 januari 2013 vier
ik mijn 10-jarig jubileum) kan ik niet anders
zeggen dan dat wonen in West een feestje is.
Dankzij alle andere inwoners in West, oud en
jong wordt het een feestje met een hoofdletter F.
We moeten elkaar wel weten te vinden, want
behalve feestjes zijn er ook zorgen: de bouwkranen zullen nog wel even blijven staan, en
als uit alles blijkt dat de wijk leeft en beweegt
kan dat bijna niet zonder overlast.
Net als u heb ik ook grote zorgen over al het
verkeer dat zich straks een weg gaat banen
door onze straten. Nu al is het erg druk op
bijvoorbeeld de Tunnelweg en de Marialaan
en met de aanleg van de nieuwe stadsbrug
zal dit alleen maar toenemen. Ook de voorgestelde nieuwe busroute draagt niet bij aan
de rust en veiligheid in de wijk.
Maar samen staan we wel sterk. Kijk naar de
gezamenlijke actie van West Wil Groene Buffer! Een fantastische actie die het Stadhuis
heeft wakker geschud. Samen zullen we
moeten kijken hoe we de belangen van West
zo goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen en samen kunnen optrekken met goede
ideeën om de overlast zo veel mogelijk te
vermijden en de sterke punten van de wijk
zoveel mogelijk te benutten. Gelukkig zijn er
zeer veel bewoners die zich inzetten in de
wijk. Eindelijk is er ruimte in dit mooie blad
om hen in het zonnetje te zetten.
Horeca is verbindend, het biedt ruimte om
elkaar te treffen. Die ruimte kunnen we
benutten. Ook dit wijkblad biedt ruimte om
elkaar te leren kennen. Ik zal het in ieder
geval met veel plezier lezen! En mocht ik iets
voor u kunnen betekenen binnen de politiek?
Weet me dan te vinden.
Chantal Teunissen, raadslid CDA Nijmegen.
Twitter: C_Teunissen
E-mail: fractie@nijmegen.cda.nl
Telefoon fractie: (024) 329 23 66
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Vredesfeest in de Nijmeegse Vredesweek – voor iedereen!
Op zaterdag 22 september komt er een intercultureel Vredesfeest in wijkcentrum
Titus Brandsma. Het programma is heel
gevarieerd met optredens, workshops, informatiestands en leuke activiteiten voor
kinderen. We verwachten mensen van vele
verschillende culturen en religies, ook mensen die niet religieus gebonden zijn. Al die
mensen kunnen elkaar bij het feest ontmoeten en er ook actief aan bijdragen. Een speciaal accent krijgt ons thema Vrede met de
Aarde: duurzaamheid.
Het programma begint in het wijkcentrum om
10.30 uur met een Vredesviering, waarin mensen vanuit verschillende levensbeschouwingen
hun gedachten en gevoelens over vrede delen.
Om 12 uur verricht wethouder Turgay Tankir
de officiële opening van het feest, dat duurt tot
17 uur. Er zijn optredens van onder andere het
Balkankoor Kitka, koor Olam Haba, diverse
zangers en een jongerenband. Daarnaast zijn
er workshops over onder andere discriminatie,
yoga, Arabische kalligrafie en hennaschilderen. Tussendoor worden teksten en gedichten
gelezen. Ook zijn er informatiestands van allerlei vredes- en milieugroepen, en voor iedereen zijn er lekkere hapjes. Kinderen kunnen
meedoen met schminken en verven en er komt
natuurlijk een goochelaar. Ter afsluiting zal
het vermaarde Colourful Citykoor onze harten
raken. Daarna gaan honderden ballonnen met
zelfbedachte vredeskaartjes de lucht in.

Hoogtepunt

Het Vredesfeest wordt het hoogtepunt van de
Nijmeegse Vredesweek, die loopt van 15 tot en
met 23 september. In De Haard aan de Groe-

nestraat 170 wordt die week een Ambassade
van Vrede gevestigd, van waaruit de diverse
activiteiten worden gecoördineerd. Qader
Shafiq, beleidsmedewerker van COS Gelderland, wordt onze ambassadeur van vrede. Hij
zal ons inspiratie geven!

Thema

Naast het landelijke thema van de Vredesweek – conflicten om grondstoffen – hebben
we in Nijmegen een eigen thema: Vrede met de
Aarde. Hoe gaan we met onze aarde om, hoe
houden we die voor de toekomst in stand? In
lezingen, debatten en workshops op verschillende plaatsen in de stad komen die vragen
aan de orde. Groeperingen die zijn aangesloten bij onze Raden hebben we gevraagd, ook
zelf een duurzaamheidsactiviteit op te zetten.
In de Ambassade van Vrede, in wijkcentra en
boekhandels zal een programmaboekje verkrijgbaar zijn. Via de media wordt het laatste
nieuws verspreid.

Organisatie

Het Nijmeegse Vredesfeest en de activiteiten
in de Vredesweek worden georganiseerd door
de Raad voor Levensbeschouwing en Religie
samen met de Raad van Kerken Nijmegen.
Zie ook onze websites www.rlrnijmegen.nl en
www.raadvankerkennijmegen.nl
Het wijkcentrum Titus Brandsma staat aan de
Tweede Oude Heselaan 386 tussen het Waterkwartier en de Wolfskuil. Dáár willen we zaterdag 22 september de vrede vieren!
Tekst: Piet Muller
Foto: Peter Saras
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Informatie bouw RIBW
aan de Wolfskuilseweg
Op 22 maart heeft in het wijkcentrum
Titus Brandsma een bijeenkomst plaatsgevonden waarin buurtbewoners werden
geïnformeerd over de plannen van de
RIBW.
We houden u sindsdien op de hoogte over
de voortgang, hetgeen we hierbij doen.
De afspraak werd gemaakt een klankbordgroep te formeren. De eerste bijeenkomst
heeft plaatsgevonden op 12 juni. Het was
een zinvolle uitwisseling van gedachten en
ideeën.
Voor de verdere ontwikkeling van de Wolfskuilseweg heeft de RIBW een projectleider
aangesteld, mevrouw E. Funneman.

Stand van zaken

Meld aan en doe mee op de nieuwe wijkwebsite
De Wester heeft naast het blad ook een website. Deze site is een interactieve website met
talloze mogelijkheden. Het leuke is dat je
zelf eenvoudig kunt meedoen!
Als wijkbewoner, bedrijf, straat of wijkorganisatie kun je zelf allerlei informatie op de
website zetten: advertenties, wijkevenement
en reacties. Ook kun je een eigen webpagina
bijhouden van jezelf, je straat, vereniging of
bedrijf. Hoe meer mensen meedoen, hoe leuker de website wordt!
Wil je gereedschap delen in je buurt? Of heb
je wat tijd over om te gaan scrabbelen met een
buurtgenoot? Laat het weten via de Helpende
Hand. Zorg zo samen voor een meer betrokken buurt. Wil je weten wat er dichtbij jou in
de buurt gebeurt? Kijk dan op het kaartje van
de BuurtRadar en laat je verrassen. Je ziet dan
wat er bij jou in de buurt te koop is en te doen
is, vergunningsaanvragen en bekendmakingen
van de gemeente, wijkfilmpjes en nog veel
meer. Als veel wijkbewoners meedoen, wordt
het echt een wijkwebsite voor en door bewoners van Nijmegen Oud-West.
de Wester - september 2012

In de Wijkagenda kun je zien wat er de komende tijd allemaal in de buurt wordt georganiseerd. Op de voorpagina zie je de meeste actuele evenementen. Wil je dat jouw evenement
hier ook te zien is? Klik op Voeg activiteit toe
en vul de bijbehorende informatie in.
In je eigen buurt zijn er veel interessante dingen te koop! De meest recente advertenties
van je buurtbewoners zie je op de voorpagina.
Klik op Toon alles om ze allemaal te zien. Op
een handig kaartje kun je zien waar in de wijk
het te doen is. Heb je zelf iets te koop? Of ben
je ergens naar op zoek? Plaats dan je advertentie op het prikbord van de wijkwebsite.
Op de wijkwebsite kun je voor jezelf, je buurt,
bedrijf of club gratis je eigen pagina maken.
Hierop kun je tekst en foto’s plaatsen. De pagina’s die het laatst zijn aangepast ‘belonen’
wij met een vermelding op de voorpagina.
Meld je nu ook aan en plaats je eigen informatie op www.dewester.info. Vragen over de
wijkwebsite? Mail naar webredactie@dewester.info
Tekst: Eric Hendriks

Voor wat betreft de bouw:
• Op dit moment kunnen wij u meedelen dat
de bouwvergunning voor de verbouwing
van het klooster aan de Wolfskuilseweg 173
wordt afgegeven.
• We zijn van plan om in week 29 met de
voorbereidingen van de bouw te starten.
Alle zeilen zullen vanaf dat moment worden bijgezet om de bouwwerkzaamheden in
het laatste kwartaal van 2012 af te ronden.
Ons streven is om in dat laatste kwartaal
met de bewoners het pand te betrekken.
• Gedurende de bouwwerkzaamheden proberen we, door gebruikmaking van het
pand, de overlast van ongewenste bezoekers een halt toe te roepen.
• Natuurlijk zullen wij ons best doen de
overlast zoveel mogelijk te beperken. We
zijn ons er echter van bewust dat een dergelijk project niet geruisloos kan plaatsvinden. Wij vragen dan ook begrip voor mogelijke overlast van de bouwwerkzaamheden.
Daarbij valt te denken aan bouwverkeer van
en naar de locatie, bouwgeluiden, eventueel wat overlast van stof en andere gebruikelijke bedrijvigheden op en rondom een
bouwterrein.
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan
kunt u ons telefonisch bereiken via de receptie van de RIBW, telefoonnummer (024)
382 50 00, waarbij u kunt vragen naar Ester Funneman. U kunt ook een mail sturen
naar e.funneman@ribw-nr.nl. Wij zullen u
tijdens de bouw periodiek blijven berichten
over de voortgang. Voorlopig willen wij u
bij voorbaat bedanken voor het begrip.
Tekst: R. Caminada en E. Funneman, RIBW
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Waterkwartier
Omwonenden Weurtseweg onwetend
‘Naar aanleiding van publicaties in de Gelderlander, Nijmegen1 TV en Kanaal 13 hebben wij vernomen dat u voornemens bent
een vijftal Skave Husewoningen te plaatsen
nabij de Winselingseweg/Waalbandijk.’

gelaten. Nadere informatie, zo zeggen de bewoners, leert dat de eventuele toekomstige
bewoning een extra, zo niet problematische
situatie in onze omgeving teweeg zal kunnen
gaan brengen.

Dat laten de omwonenden van de Winselingseweg/Waalbandijk weten aan Burgemeester en
Wethouders. De bewoners zijn volledig onwetend over het voorgestelde. Ze zijn door het
stadsbestuur hierover totaal in het ongewisse

‘Thans ervaren wij tot diep in de nacht reeds
overlast, vooral na afloop van de festiviteiten
in zowel de Vasimhallen als de skatehal Waalhalla, ondanks de gemaakte afspraken. De
uitdagende sfeer die wij thans regelmatig on-

dervinden, mede door het alcoholgebruik van
de bezoekers, zal mogelijk in sterkere mate op
de toekomstige bewoners worden uitgeoefend,
met alle gevolgen van dien. Dat deze situatie
zeer ongewenst is voor de toekomstige bewoners en voor ons als omwonenden willen wij
op deze wijze zeer nadrukkelijk onder uw aandacht brengen, en u verzoeken om uw besluit
te herzien en niet uit te voeren’, zo laten de
bewoners weten.
Het antwoord van B en W zal niet lang op zich
laten wachten.
Tekst: Ruud de Vries

Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’
De wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ is een overlegorgaan/
samenkomst van alle aanwezige organisaties, wijkgroeperingen,
bewonersgroeperingen alle andere partijen in de wijk maar ook
gemeente Nijmegen, politie, Medisch Centrum Oud-West, woningstichtingen Portaal en Talis enzovoort.
Naast de overlegbijeenkomsten die regelmatig om de zes weken plaatsvinden, participeren wij namens de wijk in andere raden en ondersteunen wij diverse projecten.
Zo zijn er een groencommissie en verkeerscommissie die regelmatig
om de tafel zit met belanghebbende partijen, zoals bijvoorbeeld de gemeente Nijmegen en Provinciale Staten. Ze ondersteunen initiatieven
van de wijkvereniging, zoals het bouwdorp en de vierdaagseorganisatie
in het Waterkwartier. Hierbij hebben wij voornamelijk een adviserende
rol met voelsprieten in de wijk.
Wij, als wijkvereniging, willen ook graag voor u de spreekbuis vormen
naar de overheid toe. Neem gerust contact op met een van de telefoonnummers die staan vermeld op de poster.
Tekst: Ruud de Vries, voorzitter wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’

Vergaderingen
De eerstvolgende vergadering van wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ is op dinsdag 25 september, aanvang 19.30 uur, in wijkcentrum De Biezantijn/Sonnehaert, Vlietstraat 22.
De agendacommissie voor deze vergadering komt bijeen op dinsdag 11 september om 19.00 uur.
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Busroutes door de Waterstraat

De mededeling in de Gelderlander dat er
vanaf december 28 busritten per uur door
het Waterkwartier, met name de Weurtseweg, Kanaalstraat en Waterstraat, zouden
gaan rijden, heeft heel wat tongen losgemaakt.

Opening wijkwinkelcentrum
Door de opening van het wijkwinkelcentrum aan de Fenikshof is er op de
Marialaan een kruising gekomen die
nogal wat verbetering behoeft.

De verkeerscommissie van de wijkvereniging
‘Ons Waterkwartier’ is namens de verontruste
wijkbewoners direct in de pen geklommen en
is met de betrokken wethouders en ambtenaren
meteen om de tafel gaan zitten.
Gevolg daarvan was dat op voorstel van de
verkeerscommissie alternatieve routes zijn gereden met een stadsbus van Breng om tot een
goed alternatief voorstel te kunnen komen.
Dit alles moet met de meeste spoed gebeuren
aangezien de aanleg van de nieuwe stadsbrug
De Oversteek andere routes in het stads- en
streekvervoer moet gaat opleveren en wel voor
het einde van 2012.

Door de verkeersbewegingen van bezoekers van het winkelcentrum, maar ook
voor de aanvoer van goederen die door
grote vrachtwagens gebeurt, is de kruising van Marialaan en Koekkoekstraat
een gevaarlijke situatie geworden. De
grote vrachtwagens moeten voor hun
aanvoer regelmatig achteruit steken vanaf de Marialaan waardoor het verkeer
lange tijd wordt opgehouden.
De verkeerscommissie van ‘Ons Waterkwartier’ zal de komende periode laten
onderzoeken en bespreekbaar maken of
de particuliere auto’s ook vanaf de Kievitstraat het parkeerterrein van het winkelcentrum kunnen bereiken. Door deze
mogelijk toekomstige situatie ontstaat er
een grote verlichting van de verkeersdruk op de Marialaan.

Gezamenlijk (wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’, gemeente Nijmegen, vervoeronderneming Breng/Hermes) zijn we tot de conclusie gekomen dat er maar één alternatieve route
met spoed gerealiseerd kan worden. Dat is de
route van lijn 5 over de Marialaan. Ook op
deze weg moeten aanpassingen verricht worden, met name bij de verkeerslichten. Deze
zijn realiseerbaar voor het einde van het jaar.
Het voordeel hiervan is dat er reeds dit jaar
routes verlegd kunnen worden.
Een toekomstige andere route die we in de gaten houden, om het verkeer nog meer te verminderen, is de (nieuwe) Waalbandijk nabij de
Vasim als daar het nieuwe museum gevestigd
gaat worden.
Indien er nadere ontwikkelingen zijn wordt u
zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

Tekst: Ruud de Vries

Tekst: Ruud de Vries
Foto: Dave van Brenk
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West Wil Groene Buffer
Voor de vakantieperiode is WestNijmegen opgesierd door de groene
aanplakbiljetten van West Wil Groene
Buffer.
Deze actie is opgezet om de gemeente
Nijmegen aan de belofte te houden om
al het mogelijke in het werk te stellen om
de leefomgeving in Nijmegen-West optimaal te houden.
Vijftien jaar geleden, toen er sprake was
van de aanleg van de tweede stadsbrug
en de verbreding van de Energieweg,
heeft de gemeente Nijmegen in theorie
alles door laten rekenen: de lucht en fijnstof alsmede het verkeer. De berekeningen stoelen allemaal op aannames.
Met de actie West Wil Groene Buffer zijn
ruim drieduizend handtekeningen aangeboden aan de gemeente Nijmegen om
haar te ‘verplichten’ zich te houden aan
de gemaakte afspraken. Metingen zullen
worden verricht en aanpassingen moeten
zo mogelijk worden verwezenlijkt. De
Raad is op 5 september hierover in discussie gegaan. Bij het ter perse gaan van
deze editie waren de besluiten nog niet
bekend.
Tekst: Ruud de Vries
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Verhuizing Gemeenschapshuis
De verhuizing van Gemeenschapshuis en
Wijkcentrum was op 19 augustus definitief.
Eigenlijk hebben we na de vierdaagseweek
definitief afscheid genomen van het Gemeenschapshuis aan de Waterstraat. De laatste activiteit was voor de 48e keer onderdak bieden
voor de vierdaagselopers uit Gemert.
Het pand was de Huiskamer die wij bijna
vijftig jaar geleden met eigen middelen hebben gebouwd. Tot op de dag van de sluiting
hebben wij het onderhouden, ondanks dat wij
anderhalf jaar geleden het Gemeenschapshuis
hebben overgedragen aan de gemeente Nijmegen. Wij zijn er trots op dat wij ruim 48 jaar
lang het Gemeenschapshuis hebben weten te
exploiteren zonder ook maar één cent subsidie van de gemeente Nijmegen of een andere
overheid.

Ruud de Vries (rechts) en wethouder Hannie Kunst verwijderen op 19 augustus de gedenksteen
van het oude Gemeenschapshuis.

Thijs Holland

Dit hebben wij de laatste 28 jaar mede te danken gehad aan de geweldige inzet van onze
beheerder Thijs Holland, die er al die jaren
voor heeft gezorgd dat iedereen van jong tot
oud zich in het Gemeenschapshuis thuis kon
voelen, en wel zo dat alle gebruikers ook het
gevoel hadden dat men van de vroege morgen
tot in de late avond welkom was. Het Gemeenschapshuis was voor ‘onze’ Thijs een tweede
thuis geworden. Wij zijn hem dan ook bijzonder erkentelijk voor de fantastische samenwerking.
De sluiting van het Gemeenschapshuis is een
zeer gevoelig moment voor de vaste medewerkers en bestuurders Thijs Aalders, Jos Tonk

(Thijs en Jos helaas vroegtijdig overleden),
Nol Teunissen, Jo Arts en Ruud de Vries, en

natuurlijk ook voor Thijs Holland. Voor hun
jarenlange inzet voor alle wijkbewoners en ver
daarbuiten is dank op z’n plaats.
De komende 2½ jaar proberen wij ons ook in
het tijdelijke onderkomen volledig voor jullie
in te zetten, zodat we in de zomer van 2014
met een fantastisch gevoel het nieuwe voorzieningenhart De Biezantijn in gebruik kunnen
nemen.
Tekst: Ruud de Vries, voorzitter Stichting
Beheer en Exploitatie Gemeenschapshuis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

KBO-afdeling Theresia verhuisd

Ingang van Sonnehaert

26

Alle activiteiten van de KBO-afdeling
Theresia, die voorheen georganiseerd
werden in het Gemeenschapshuis, zijn
op 19 augustus meeverhuisd naar het tijdelijke centrum in Huize Sonnehaert aan
de Vlietstraat.
de Wester - september 2012

Doortocht Vierdaagse in het Waterkwartier
Woensdag18 juli was voor de twaalfde keer
de vierdaagsedoortocht over de ‘Via Gladiola’ van Nijmegen-West.
De commissie van de wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ onder leiding van Carla Boukamp
– die zelf ook vierdaagseloopster is – had samen met de bewoners er weer iets geweldigs
van gemaakt. Langs de gehele route was volop
muziek. Er waren uitbundige toeschouwers en
prachtig versierde straten en huizen. Zelfs de
zon liet zich van zijn beste kant zien. De gehele dag was het stralend weer.
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De dank gaat uit naar alle bewoners die er gezamenlijk iets geweldigs van gemaakt hebben.
Zelfs burgemeester Bruls was onder de indruk
van de ‘huldiging’ in West. Hij heeft de belofte
gedaan om het volgend jaar wederom aanwezig te willen zijn. Namens de vierdaagsecommissie willen wij allen dank zeggen en hopen
wederom op uw medewerking tijdens de 97e
Vierdaagse in 2013.
Tekst: Ruud de Vries, voorzitter wijkvereniging
‘Ons Waterkwartier’
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Wolfskuil
Een rasechte ondernemer aan het woord
Wanneer bent u naar Nederland gekomen?
‘Op mijn 21e ben ik naar Nederland, naar Nijmegen gekomen, omdat ik hier een opleiding
wilde gaan volgen. In Turkije moet je na het
lyceum examen doen voor de universiteit. Hier
had ik meer mogelijkheden. Maar ik heb toen
een buurmeisje van mijn zus ontmoet en zij is
mijn vrouw geworden. Ja, de liefde heeft mij
uiteindelijk hier gehouden. We hebben drie
dochters, en inmiddels heb ik ook een kleinzoon. Ik ben toen gaan werken, omdat ik geld
moest verdienen. Ik heb vijf jaar gewerkt en
daarna ben ik een restaurant begonnen, restaurant Porto Fino in de Smetiusstraat. Toen Pinokkio opende gingen veel van mijn klanten
daar naar toe. Ik heb het restaurant verkocht
en ben een café begonnen in de Koninginnelaan. Ik heb altijd gewerkt. Na het café heb ik
bij Philips gewerkt en ook als monteur elektronica. Nu werk ik als conciërge op een basisschool. Dat bevalt me erg goed.’
Hoe heeft u de Nederlandse taal geleerd?
‘Ik ben in 1980 meteen op taalcursus gegaan.
Die werd gegeven door vrijwilligers, dat waren studenten. Ik hoorde dat van andere mensen. De taalcursus werd gegeven in het wijkcentrum achter het huidige UWV-, toen GAKgebouw. Dat wijkcentrum is er nog steeds. Later heb ik mijn AOV-diploma gehaald omdat
ik een zaak wilde beginnen.’
Wat viel u op in Nederland toen u hier kwam?
‘Alles is hier heel goed geregeld. Als je ziek
bent, krijg je een dokter; als er problemen zijn
kun je naar een advocaat. Maar de mensen zijn
wel afstandelijker dan in Turkije. Daar zijn ze
vriendelijker en gastvrijer. Ze zeggen elkaar
gedag. Mensen leven meer buiten en ze maken
meer contact met elkaar. In Turkije willen ze
meer leven. Ze werken om te leven. Maar ik
ben ondertussen ook een beetje een Nederlander geworden.’
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Burhan Temir: ‘Mijn droom is uitgekomen’

Burhan Temir met vrouw en dochter in hun pizzastand

Wat doet u nog naast uw werk?
‘Vroeger speelde ik zaalvoetbal en nu volleybal ik iedere maandag. Daar ken ik Leo
Woudstra van, de voorzitter van de wijkraad.
Hij heeft mij gevraagd om in de wijkraad te
komen. De Wolfskuil is een echte volksbuurt
en er wonen veel buitenlandse mensen. Ik ben
nu de enige buitenlander in de wijkraad, maar
eigenlijk zouden er meer buitenlandse mensen
in de wijkraad moeten zitten. Ik probeer een
beetje de culturen samen te brengen. Onze cultuur is toch een beetje anders. Ook probeer ik
de problemen van de buitenlanders in de wijkraad aan te kaarten en te bespreken. Ik zit in de
wijkraad omdat ik humanist ben, ik houd van
mensen.’
Vindt u dat de houding van Nederlanders naar
buitenlanders de laatste tijd veranderd is?
‘Ja, een beetje wel. Die rechtse partij krijgt niet
voor niets zoveel stemmen. Ik voel me Nederlander, maar ook Turk, omdat ik tot mijn 21e
jaar in Turkije heb gewoond. Mensen zijn niet
zo tolerant meer tegenover gelovige mensen.
Maar ik ben niet fanatiek. Ik ben humanist, en
eigenlijk ben ik links van politieke kleur. Ik
voel me hier niet gediscrimineerd. In het be-

gin was het wel moeilijker, toen ik de taal nog
niet sprak. Je begrijpt niet alles en je begrijpt
elkaar niet. Met werk zoeken was het in het begin voor mij moeilijker dan voor Nederlandse
mensen. Maar na mijn pensioen ga ik niet terug naar Turkije. Ik voel me hier thuis.’
Wat zou u nog het liefste willen doen?
‘Op dit moment ben ik bezig om een vergunning te krijgen voor een stand op de markt zodat mijn vrouw en ik daar pizza’s kunnen gaan
verkopen. Het ondernemen zit in mijn bloed.
Mijn vader had ook een winkel in Turkije, in
Kayserie waar ik vandaan kom. Maar ja, die
vergunningen dat is nogal moeilijk. Tijdens
het Kuulse wijkfestival hebben mijn vrouw
en ik ook een stand waar we pizza’s verkopen.
Mijn vrouw kan erg goed koken.’
Enkele weken na dit interview heeft Burhan
Temir zijn vergunning gekregen. Hij heeft nu
samen met zijn vrouw een stand op de markt
op maandag en zaterdag bij het Kelfkensbos.
Hij zegt: ‘Mijn droom is uitgekomen!’
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Oproep voor sport en spel
Een van de afdelingen van de Nijmeegse
sportvereniging Quick 1888 is HUK (Houdt
U Kwiek). Huk organiseert in de zaal verschillende sporten, zoals badminton, volleybal en lijnbal.

Kuulse Wijkfestival
Op zondag 17 juni was het een drukte van
belang. Wethouder Turgay Tankir opende
het vijfde Kuulse Wijkfestival.
Het thema was Oranje, maar daar zullen we
het maar niet meer over hebben. Meer dan
150 kramen waren te vinden aan de Floraweg,
waar een groot publiek zich kon vermaken en
zijn koopjes kon doen. De organisatie had voor
vermaak voor jong en oud gezorgd, zoals een
quiz, luchtkussens en een optreden van een
dansgroep.
Het was vaderdag en dus verwendag voor alle
vaders die geschoren of gemasseerd wilden

worden. Bikkel, de Mascotte van NEC, was
ook aanwezig. Hij ging met veel supporters op
de foto.
In de ontmoetingstent zorgden Piet en Diana
van Elmeran voor een lekker drankje. Diverse
artiesten zorgden voor goede sfeer en gezelligheid, onder andere Peggy Mays, Feest Peter,
Stefan Remmers en dweilorkest Zet Us Deur.
Duo Decibel verzorgde de hele dag de muziek.
Het was een gezellige dag met goed weer en
topdrukte.
Binnenkort komt de organisatie weer bij elkaar. Als er nieuws is, zal dit vermeld worden
op www.kuulsewijkfestival.nl
Tekst en foto: Leo Woudstra
Foto: Ger Neijenhuyzen

Nieuws uit de Wolfskuil
Het was een rustige zomer in de Wolfskuul. Wel was de burgemeester even in
onze wijk en wel op het nieuw in te richten Sparpleintje waaraan hij een bezoek
bracht.
De voetbalcompetities gaan weer beginnen.
Ook andere sporten en clubs beginnen aan
het nieuwe seizoen. Het voetbalveldje aan
de Floraweg is bijna klaar. Het gras groeit
al goed. De hekken en doeltjes moeten nog
geplaatst worden.
De traumaheli was actief op 22 juli. Ze
kwam laag over de kuul en landde in het
Distelpark. In de Oscar Carréstraat was iemand onwel geworden.
de Wester - september 2012

Dit gebeurt uiteraard onder gediplomeerde,
ervaren en deskundige leiding met aandacht
voor EHBO en reanimatie.
De deelnemende leden zijn 50-plussers die samen gezellig willen sporten en/of hun conditie
op peil willen houden.
Vanaf september vinden in de sporthal Dennenstraat 25 de volgende activiteiten plaats:
• Badminton voor mannen en vrouwen: maandag en vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur.
• Sport en spel voor vrouwen op woensdag van
15.30 tot 16.30 uur. Er zijn meestal gevarieerde oefeningen, vaak op muziek, ontspannen
leuk en gezellig.
• Hartezorg voor mannen en vrouwen: maandag van 19.00 tot 20.00 uur volleybal: technische oefeningen en het spelen van sets.
Hartezorg behoorde voor mei 2002 tot de vereniging Hartezorg en bestond uit ex-hartpatiënten. Bij HUK mogen ook niet-hartpatiënten
deelnemen.
Wegens verhuizing, hogere leeftijd of stoppen
met sporten kunnen in bovenstaande groepen
nog enkele nieuwe deelnemers geplaatst worden. De ontspannen sfeer, de gezelligheid en
het enthousiasme van de deelnemers zullen u
opvallen.

Het pand van Jacobs aan de Molenweg is
opnieuw gekraakt. Dit wordt voorlopig gedoogd.
In het volgende nummer van de Wester zal
zeker meer te melden zijn over verschillende projecten.
Tekst: Leo Woudstra

Wilt u eerst nadere informatie of een kijkje nemen? Neem dan contact op met Ans Jacobs,
telefoon (024) 377 51 22 of mail: noljacobs@
gmail.com
Zet die stap. Waag het. Probeer het. U zult zeggen: had ik het maar eerder gedaan.
Tekst: Leo Woudstra
Foto: Peter Verweij
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Ierse folk-sessie Green Galore
Zondag 9 september in Titus Brandsma
Iers evenement wordt vaste prik*
Op zondagmiddag 9 september 2012
wordt voor de zesde keer een Ierse folksessie gehouden in Nijmegen. De locatie
van dit nieuwe evenement is wijkcentrum Titus Brandsma gelegen aan de
Tweede Oude Heselaan 386 in Nijmegen.
De sessie start om 14.30 uur en is rond
17.00 uur afgelopen. Gratis entree.

Optredens

Muzikanten van allerlei invloeden komen
deze zondag bij elkaar om te spelen of te
zingen. Het gaat om Ierse, Schotse en andere folkmuziek. Zonder thuis in de garage samen te hebben geoefend, maar met de liefde
voor deze muziek als gezamenlijke achtergrond komen muzikanten bijelkaar om jigs
en reels te spelen. De mandoline begint te
spelen en de viool valt bij, steeds sneller,
maar ook de voor de leek minder bekende
instrumenten zoals de bodhrán (een lijsttrommel) en de tinwhistle doen mee. Op
de sessie in maart 2012 kwamen zelfs twee
doedelzakspelers af en een Ierse zanger die
op vakantie in Nederland was. De sessie in
mei mocht een heuse Kelt in Kilt verwelkomen. Ook in juni kwamen illustere figuren
zoals de Poëziekoerier weer langs. Vanwege de ongedwongen aard van de Ierse sessie
hangt er altijd een bijzonder sfeertje.
Wijkcentrum Titus Brandsma is overigens
een bijzonder gebouw, met een zonnige ontmoetingsruimte.

Zelf meedoen

Je mag zelf meedoen, maar het hoeft niet.
Nieuwe muzikanten melden zich even voor
14.30 uur aan bij sessieleider Kees Ruig,
om te zorgen dat er plek aan de muzikantentafel is.
Wil je eerst meer informatie over de sessie
op zondagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
10 juni 2012 in wijkcentrum Titus Brandsma aan de Tweede Oude Heselaan 386 in
Nijmegen? Bel dan: Telefoon: (024) 379 29
55 (kantoortijden).
* Voorlopig op elke tweede zondag van de
maand
Vind ons op facebook onder de naam Ierse
Sessie Green Galore.
Tekst: Woutera Willemsen
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Bouwdorp 2012

Portaal blijft zich inzetten voor het Waterkwartier
Samen met bewoners en organisaties in de
wijk, zet Portaal zich in voor een leefbare
wijk. We hebben vele projecten ondersteund of opgezet. Sommige projecten zijn
overgenomen door de bewoners en zijn niet
meer weg te denken uit het Waterkwartier.
Ook Portaal blijft de komende jaren actief
in het Waterkwartier.

Bouwdorp

Niet meer weg te denken is bijvoorbeeld het
bouwdorp. Dit jaar op een iets andere manier
georganiseerd, in samenwerking met voetbalclub S.C.H., met minder geld dan voorheen,
maar een daverend succes. De organisatoren
van het bouwdorp 2012 willen we dan ook
heel hartelijk bedanken voor hun enthousiasme, inzet en doorzettingsvermogen. Volgend
jaar weer?!

Mooie buitenruimte

De afgelopen jaren hebben we meerdere achterpaden aangepakt. Op dit moment wordt gewerkt aan de achterpaden bij de Lijnbaanstraat
en de Dijkstraat. Ook deze keer combineren
we dit met een opschoondag: troep uit tuinen,
handen uit de mouwen en samen je eigen buurt
schoner maken.
De vijfde mooiste tuinverkiezing hebben we
dit jaar op een iets andere manier gedaan. Drie
tuinen hebben een opknapbeurt gewonnen.
Samen met jury, bewoners, medewerkers van
Tuinwereld en Portaal bedachten we een nieu-

we tuin en voerden die ook meteen uit. Op 19
augustus reikten we de gouden tuinkabouter
uit, zoals vanouds, voor de mooiste tuin.

Bouwprojecten

Na de inrichting van hun nieuwbouwwoningen hebben de bewoners zich op hun tuin gestort. Bijvoorbeeld in de Kanaalstraat zijn de
voortuinen het aanzien waard. Inmiddels is
met de bouw van de woningen aan de overzijde begonnen. De nieuwbouw huurwoningen
aan de Waterstraat worden eind dit jaar opgeleverd. We verwachten dat alle omvangrijke
werkzaamheden in 2014 klaar zijn (ook wel
herstructurering genoemd). Daarna blijven we
natuurlijk actief met onderhoud.

Het bod

Eind van dit jaar sluiten we een bijzondere
periode af, bekend als Het Bod van Portaal.
Daarbij kijken we ook vooruit naar de volgende jaren, want Portaal blijft zich inzetten voor
het Waterkwartier.
Voor meer informatie over projecten van Portaal kunt u terecht bij het wijkkantoor aan de
Waterstraat 138. Inloop: elke maandag van
10.00 tot 12.00 uur. Of telefonisch 0800 - 767
82 25. Vragen naar Marloes Hermans of Sabine Janssen.
Tekst: Portaal
Foto: Dave van Brenk

Filmpje over de doortocht van de
Vierdaagse http://www.youtube.com/
watch?v=sJP9-hfwU4U
de Wester - september 2012

Bloemen

Stand van zaken Nachtegaalplein
In dit gebied in de Wolfskuil staan ruim
driehonderd vooroorlogse woningen. In
2007 is besloten tot sloop, uit te voeren in
drie fasen. Een klankbordgroep van bewoners en andere belanghebbenden adviseert
over het stedenbouwkundig plan. Het hele
nieuwbouwplan is eind 2015 gereed.

fase begint. De tijdelijke verhuur is verlengd
tot eind augustus 2013. De nieuwbouw bestaat
totaal uit 208 woningen. De start van de 115
nieuwe woningen is afhankelijk van de resultaten van de verkoop. Er moet 80 procent van
de 36 koopwoningen zijn verkocht.

Verkoop

In de Pastor Zegersstraat staan 55 woningen
die Portaal uitgebreid onder handen gaat nemen. De uitvoering van dit groot onderhoud
staat gepland in 2014. De voorbereidingen
beginnen ruim een jaar van tevoren en vinden
plaats in overleg met bewoners. Portaal nodigt
daarvoor de bewoners bijtijds uit.

Het Nachtegaalplein ligt al een poosje braak.
In maart startte de verkoop van de eengezinswoningen. Portaal heeft voor dit project veel
nieuwe media ingezet. Naast een website
www.NieuwNachtegaalplein.nl, met een digitaal magazine, is er een facebookpagina. Er
zijn filmpjes, veel plattegronden van woningen, een interactieve kaart en iedereen kan hier
rechtstreeks vragen stellen aan de makelaar.
Op de interactieve kaart is te zien dat op veel
woningen aan de Koninginnelaan een optie is
genomen. Maar er is nog ruime keuze.

Pastor Zegersstraat

De springbalsemien doet haar naam eer aan en
springt uit de kelders van het braakliggende
terrein naar boven. Het toekomstige bouwterrein rond het Nachtegaalplein is gedeeltelijk
ingezaaid met wilde bloemen. Vooral de klaprozen deden het goed. Maar ook zonnebloemen sieren de resten van de woningen. Een
paar bergen zand zijn inmiddels groen van de
planten. En wat grappig is, is dat de planten en
bloemen in de vroegere tuinen gewoon weer
opkomen, alsof er niets was gebeurd. Er zijn
zelfs een paar bramenstruiken gesignaleerd. Al
met al een kleurig veld.
Als na de zomer de sanering start en de grond
bouwrijp wordt gemaakt, verdwijnt de begroeiing weer. In overleg met enthousiaste
omwonenden wil Portaal bespreken hoe we
het gebied een beetje ‘om aan te zien’ houden
zolang we nog niet kunnen bouwen.
Voorlopig kunt u genieten van de bloemen.
Graag met de ogen, niet met de handen.
Tekst en tekeningen: Portaal

De huurwoningen gaan in deze fase voor het
grootste deel naar mensen die terug willen
keren naar het Nachtegaalplein. De appartementen rond het poortgebouw, dat wordt opgeknapt, komen wel grotendeels in de verhuur.

Planning

In totaal worden in de omgeving Nachtegaalplein 270 woningen gesloopt. Voorjaar 2011
werden 150 woningen gesloopt. De sloop van
de woningen in de tweede fase start niet voordat de bouw van de woningen van de eerste

de Wester - september 2012
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Wessies
Wessies zijn gratis, niet-commerciële advertenties voor lezers van de website en het blad
de Wester. Ook een advertentie plaatsen? Ga
naar www.dewester.info > Prikbord en plaats
je advertentie. Die verschijnt zowel op de
website als in het blad.
Zin in zingen?
Koor Hatikwa (Nijmeegs koor met joods geluid)
zoekt voor het project Shir Nodéd enthousiaste
tenoren, bassen en sopranen. Informatie en aanmelden bij irmabogers@hotmail.com telefoon
(024) 373 32 64. Zie ook www.koorhatikwa.nl
Huismuziek
Huismuziek Nijmegen e.o. heeft nog plaats
voor diverse instrumenten. Zin om als amateur muziek te maken? Huismuziek Nijmegen
heeft twee speelgroepen voor diverse instrumenten en twee blokfluitgroepen. Elke groep
speelt 14 x per seizoen (’s avonds, ongeveer
eens in de 2 weken). Wij zijn amateurs, we
spelen voor ons plezier maar zijn wel serieus
bezig ons spel te verbeteren en de stukken die
we spelen goed onder de knie te krijgen. Onze

speelgroepen worden geleid door een deskundige speelleider/dirigent. Je hoeft niet ‘op hoog
niveau’ te spelen om mee te doen, je inzet is
het belangrijkst. Lang niet gespeeld, en vind je
dat eigenlijk jammer? Haal je instrument weer
eens te voorschijn. Wij zijn vooral (maar niet alleen) op zoek naar bespelers van hobo, klarinet
en strijkinstrumenten. In september begint ons
nieuwe speelseizoen. Interesse? Kijk op www.
huismuziek.nl (regionale afdeling Nijmegen) of
bel (024) 323 13 39.
Poëziealbum
Tineke Peters is al heel lang op zoek naar haar
ooit uitgeleende poesie-album. In 1944 raakte
ze het kwijt. Ze zat toen op de Montessorischool
hier in Nijmegen. Ach wat zou het leuk zijn als
Tineke via de Wester haar kleinood terug zou
vinden. Telefoon (024) 344 06 59.
Contact/kennismaking
Christ. vr., 40+, buitenl. afkomst, gelovig z.k.m.
man tot 52 jaar die ook een christen is of die
zich openstelt voor het Christ. geloof (Evang./
Pinkstergemeente) voor een serieuze kennismaking, vriendschap en vertrouwensband als basis
voor een vaste relatie en huwelijk. Na je reactie
volgt een afspraak om persoonlijk met elkaar
kennis te maken op een centrale locatie in de
buurt. E-mail: mercy4you@live.nl

Minitjes
Minitjes zijn commerciële mini-advertenties. De kosten zijn € 2,00 per regel (inclusief kop). Ook een advertentie plaatsen?
Mail naar redactie@dewester.info
Tekenclub zoekt nieuwe leden
We tekenen iedere donderdagavond naar
(naakt)model in Wijkcentrum Villa Nova.
Contact opnemen met Els. 06 177 279 13.

Winkels waar de Wester verkrijgbaar is
De Wester is gratis verkrijgbaar in onder meer
de volgende winkels: Ruud de Vries Juwelier, Bakkerij de Niers, Jan Linders (Weurtseweg), het Gemeenschapshuis (nu in Sonneheart), Anita’s Hairstyling, Wooncentrum
Griffioen, Portaal wijkkantoren Waterstraat
en Pastoor Zegersstraat, La Pineta, Jumbo,
Albert Heijn, Bruna Fuchsiastraat, Wijkcentra Villa Nova en Titus Brandsma, Arno’s
Tabaksspeciaalzaak Wolfskuilseweg, Wijkpost Tweede Oude Heselaan, Bij Bosshardt.

ACTIE
ANAC Carwash is een keten van
kwalitatief hoogwaardige en
klantvriendelijke wasstraten in
Nederland en België. ANAC wast
en poetst uw auto snel, veilig en
WASPROGRAMMA
superschoon.

POLISH
13,-

VAN
VOOR:
Meer
weten? Kijk voor
de
dichtstbijzijnde vestiging op:
www.ANACcarwash.com

6,50

DEZE ACTIE IS ALLEEN
GELDIG IN VESTIGINGEN
NIJMEGEN EN NIET
IN COMBINATIE MET
ANDERE ACTIES

de topklasse in auto wassen!

Volg ons en mis nooit meer een spetterende actie:

Geschiedenis van
Wolfskuil in een stripboek
Nieuwe huizen, nieuwe bewoners... De Wolfskuil gaat op de schop,
is flink aan het veranderen en oude verhalen uit de wijk dreigen te
verdwijnen. Hoog tijd om het oude karakter van de wijk voor de
toekomst te bewaren.
Een groep wijkbewoners, waaronder kunstenaar Korneel Jeuken en
Conrad Savy namens De Hobby, is daarom het initiatief SterkeVerhalen
uit de Wolfskuil gestart. Om het stripboek te kunnen maken, zoeken wij
enthousiaste bewoners en oud-bewoners die een opvallend, spannend
of komisch verhaal kennen uit de geschiedenis van de wijk. We zoeken
verhalen van gewone mensen. Dus kent u een verhaal dat het typische
karakter van de wijk laat zien dan horen wij die graag. Uiteindelijk zullen de meest opvallende historische verhalen in een stripboek over de
geschiedenis van Wolfskuil worden opgenomen. Niets mooier toch dan
dat uw verhaal hier deel van kan gaan uitmaken? Heeft u zo’n verhaal
waarvan u denkt dit is nou typisch Kuuls, neem dan contact op met
Hobbycentrum De Nonnendaal. Van maandag tot en met vrijdag kunt u
ons tussen 10.00 en 15.30 uur via (024) 378 62 38 bereiken. Voor vragen en opmerkingen kunt u ook mailen naar sterkeverhalenwolfskuil@
gmail.com
De opbrengsten van het stripboek worden gestort in een wijkfonds.
Hiermee worden nieuwe projecten en activiteiten rondom SterkeVerhalen in de wijk georganiseerd.
Tekst: Rik Robijn. Tekening: Korneel Jeuken

‘Als die wijkagent je te pakken kreeg, bond-ie een touw om je polsen en
dan mocht je achter hem aanrennen. Mee naar het bureau...’

De bibliotheek komt bij u thuis met Bibliotheek aan huis
U wilt graag een boek of cd lenen, maar u bent zelf niet (meer)
in staat om naar de bibliotheek te gaan. Dat is vervelend. U
kunt dan gebruik maken van de service Bibliotheek aan huis.
Daarmee kunt u toch genieten van de boeken en andere materialen van de bibliotheek. Vrijwilligers zorgen voor het halen
en brengen van uw boeken of andere materialen.

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:
at

acob

slaan

anstr
a
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cobsl
a

an

raat
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nhou

Einst
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Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk

Inge

Marc
onist

Gratis parkeren

Piete
r

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

Heiweg

Pieter Zeemanstraat 1a 6533 NZ Nijmegen Telefoon (024) 350 14 00
de Wester - september 2012

Hoe gaat dat in zijn werk?
Nadat u zich heeft aangemeld, neemt één van de medewerkers van
de bibliotheek contact met u op en komt bij u langs om te horen
wat uw (lees)wensen zijn. Vervolgens wordt u in contact gebracht
met een van onze vrijwilligers die uw boeken en andere materialen uitzoekt en ze bij u thuis bezorgt.
Aan deze service zijn geen extra kosten verbonden, een normaal
bibliotheekabonnement is voldoende. U hebt ook een langere uitleentermijn en u hoeft geen te-laat-geld te betalen.
Kent u zelf een vrijwilliger?
Het is óók mogelijk om van deze service gebruik te maken als u
zelf iemand kent, die de materialen voor u ophaalt en terugbrengt.
Als u de naam en het adres van deze vrijwilliger doorgeeft aan de
bibliotheek, krijgt deze mogelijk een tegemoetkoming in de reiskosten en een ongevallenverzekering.
Aanmelden kan via telefoonnummer (024) 327 49 11, of door een
e-mail te sturen naar aanhuis@obgz.nl
Tekst: Bibliotheek Gelderland Zuid
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Een leuk presentje voor alle kinderen

Anita’s hairstyling : In stijl naar school

Grantjetivosor
De scholen zijn weer begonnen : helemaal in stijl de schoolbanken weer in!
Kinderen ontvangen tijdelijk een leuk presentje na het knippen bij Anita’s hairstyling,
helemaal gratis! Je bent van harte welkom, er staat frisdrank voor je klaar!

Prese deren die
alle kinaal in stijl
helem r school
naa
gaan

Zolang de voorraad strekt.

Mooie meiden middag : jouw kinderfeestje wordt om nooit meer te vergeten
Ben je binnenkort jarig en wil je een echt origineel feestje geven? Neem je allerbeste vriendinnen dan mee naar de mooie meiden
middag bij Anita’s Hairstyling. Jullie krijgen dan een funny gekleurd haarplukje, vlechtjes/ knotjes of iets anders, Limonade en chips
of snoepje tussendoor, make up, friet met een kroket of frikadel en een goody-bag (tasje met monsters) mee naar huis!
Openingstijden
Voorstadslaan :

Maandag
Dinsdag
Woensdag

13.00 uur tot 17.30 uur
09.00 uur tot 17.30 uur
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

Anita’s hairstyling, meer dan alleen kapsalon!
Extensions • Haarwerken • Kinderfeestjes • (Bruids)visagie • Metamorfoses
Voorstadslaan 263 Nijmegen • T (024) 82 00 262 • Sint Agnetenweg 50 Nijmegen • T (024) 378 31 37
www.anitahairstyling.nl • info@anitahairstyling.nl

Spar Koninginnelaan
Op de oude foto ziet u de in 1937 geopende
Spar aan de Koninginnelaan. Rond die
tijd zaten er zes Sparwinkeltje tussen de
Weurtseweg, Krayenhofflaan, Koninginnelaan
en Varenstraat.
In die tijd was het gebruikelijk dat men er
losse sigaretten kocht. De Maggi ging op de

Vroeger en nu
weegschaal en de azijn werd zelf gemaakt.
Op en rond Koninginnelaan zaten in die
tijd meer dan dertig winkels, onder andere
bakkers, slagers, visboeren, groenteboeren,
snoepwinkeltje, schoenmakers, kappers,

drogisterijen en verder ook nog een andere
supermarkt: de Vivo.
Op dit moment zit alweer meer dan zeven jaar
de internationale winkel Albaraka op deze
plaats. Alleen het logo rechts bij binnenkomst
herinnert nog aan de tijd dat het een
Sparwinkel was.
Tekst en foto 2012: Dave van Brenk

Expositie Ger Neijenhuyzen
en fotoclub Digiana
Op donderdag 13 september zal tijdens een feestelijke opening freelance fotograaf Ger Neijenhuyzen zijn foto’s exposeren.
Ger, lid van fotoclub Digiana, exposeert bij buurtsteunpunt Bij Bosshardt aan de Molenweg 97 in Nijmegen. De expositie start donderdagavond 13 september om 19.30 uur en duurt tot 16 november.
Ger Neijenhuyzen is ruim dertig jaar actief als freelance fotograaf. Hij
is actief lid van fotoclub Digiana. Fotoclub Digiana bestaat uit negen
leden.
De fotoclub onderscheidt zich door breedschaligheid in kennis van verschillende soorten fotografie. Dit zijn onder andere portretfotografie en
natuurfotografie. Ger is gespecialiseerd in het fotograferen van bouwkundige objecten.
De expositie zal zich niet beperken tot een specialiteit maar is zeer divers volgens Ger. Het is een compilatie van het werk van Ger en dat van
fotoclub Digiana.
De expositie is te zien tijdens de openingstijden van Bij Bosshardt, Molenweg 97 in Nijmegen en duurt van 13 september tot 16 november. De
openingstijden van Bij Bosshardt zijn: dinsdag 10-13 uur, donderdag
10-13 uur en vrijdag 14-17 uur. Telefonisch is het buurtsteunpunt Bij
Bosshardt te bereiken op 06 20 53 73 27 of (tijdens openingstijden) op
(024) 373 97 10. U bent van harte welkom!
Tekst: Annette Worm. Foto: Ger Neijenhuyzen
de Wester - september 2012
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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
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

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

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

Maquette van de oorspronkelijke plannen van het Waalfront. Onder andere de torenflats zijn uit
de huidige plannen verdwenen,

Nieuwe ontwikkelingsvisie voor het Waalfront
Het Waalfront krijgt een nieuwe ontwikkelingsvisie. De basis voor het Waalfront blijft
het creëren van een stedelijk leefmilieu met
bijzondere gebouwen, verschillende woontypen en een wervend ingerichte openbare
ruimte in het gebied tussen centrum en de
nieuwe stadsbrug.
De planning en de uitvoering van het Masterplan Waalfront uit 2008 zijn echter aangepast:
na de bouw van de Handelskade in het oosten
van het gebied, gaat bijvoorbeeld de woningbouw verder in het westen, aan de kant van de
Vasim. Er wordt daarnaast niet meer met een
grote blauwdruk voor het hele gebied gewerkt.
Per kleiner gebied komt er steeds een nieuwe
invulling, gebaseerd op de ontwikkelingen op
de markt.

Masterplan aangepast

Door de ontwikkelingen op de markt hebben de gemeente en het Ontwikkelingsbedrijf
Waalfront besloten het oorspronkelijke Masterplan Waalfront tegen het licht te houden.
Doel is om een gezond meerjarig kader voor
het Waalfront te scheppen.

Op basis hiervan is Masterplan Waalfront 1.2
ontstaan, een geactualiseerde versie van het
oorspronkelijke masterplan. De ambitie van
het college blijft hetzelfde: het centrum van
de stad wordt verlegd naar de westzijde. Het
Waalfront krijgt een nieuw, stedelijk woonmilieu met verschillende typen woningen en een
wervend ingerichte openbare ruimte.

Markt leidend

Belangrijkste insteek van Masterplan 1.2 is dat
de vraag vanuit de markt leidend is: waaraan is
wanneer tegen welke prijs het meeste behoefte. Dit leidt tot de nieuwe stedenbouwkundige
uitgangspunten dat er meer grondgebonden
stadswoningen komen (eenderde van het totaal), er minder dure koopwoningen gebouwd
worden, het afzettempo van de woningen gefaseerd wordt en er in kleinere eenheden ontwikkeld wordt. Ook worden de grondprijzen
opnieuw bezien en relatief dure elementen (zoals Het Fort en de Waalfrontweg) in een latere
fase uitgevoerd. Ook worden de hoge torens
van De Bakens niet meer gebouwd en komt er
een nieuwe functie voor deze plek.

Langere doorlooptijd

Consequentie van het zetten van kleinere stappen is dat de benodigde doorlooptijd voor de
realisatie van de woningen langer wordt dan

2024. Het gebied gaat daarmee een lange periode tegemoet waarin gerealiseerde nieuwbouw en infrastructuur, bestaande woningen
en nog beperkte hoeveelheid bedrijvigheid
samen met het tijdelijk gebruik van locaties
naast elkaar zullen functioneren. Het Waalfront wordt daarmee een gebied in transitie.
Hoe om te gaan met tijdelijke functies wordt
daarmee een essentieel onderdeel van de nieuwe ontwikkelingsvisie en kan dienst doen als
katalysator om nieuwe doelgroepen te interesseren voor het Waalfront. Het OBW Waalfront
inventariseert op dit moment de mogelijkheden van verschillende concepten, creatief en
cultureel ondernemerschap, tijdelijk wonen en
(flex)werken.

Verbinden

Belangrijke ruimtelijke doelstellingen in
Waalfront 1.2 zijn het verbinden van het Waterkwartier met Waalfront en Waal, het ten
volle benutten van de cultuurhistorie en de
aanwezige elementen, en Park West verbinden
met de Waal. Het Waalfront moet een verlengstuk worden van de levendige binnenstad met
de sfeer van de traditionele stad met straten en
pleinen.

Vertrouwelijk

De nieuwe stedebouwkundige uitgangspunten
en ruimtelijke doelstellingen zijn op hoofdlijnen financieel doorgerekend in een eerste concept grondexploitatie, de GREX. Deze wordt
vertrouwelijk behandeld in de raad vanwege
marktgevoelige informatie.

B en W akkoord

Het college van burgemeester en wethouders
is akkoord met de voorgestelde aanpak en de
voorgestelde koers in het Masterplan Waalfront 1.2. De raad krijgt de gelegenheid haar
wensen en bedenkingen kenbaar te maken
over het Masterplan Waalfront 1.2 na de zomervakantie.
Tekst en illustraties: gemeente Nijmegen
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Jan Linders Nijmegen
Fenikshof 4
www.janlinders.nl

Ontdek ’t voordeel van het
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Jan Linders supermarkten. Het voordeel van het zuiden.
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Belangrijke nummers
• 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

Na ruim 60 jaar is de kapsalon Jan Linders weg uit de Voorstadslaan. (Foto: Ger Neijenhuyzen)

Wij bestaan al
12 jaar!

La Pineta

Voorstadslaan 26 Nijmegen

Shoarma -Pizza - Snacks
De Winnaar van de Sensors grote Pizzatest
Maandag Pizzadag
Dinsdag pizzadag
Woensdag
Shoarmaschotel en
Dönerschoteldag

Elke pizza
€ 5,50
M.u.v. nr. 37
Elk
€ 5,50

Tekenen en schilderen bij Swon
Bij de drie teken- en schildergroepen van
Swon het seniorennetwerk in wijkcentrum
Titus Brandsma zijn nieuwe leden van harte welkom.
De cursussen worden gegeven op vrijdag van
9.30 tot 12.00 uur, en van 13.30 tot 16.00 uur.
Op de ochtend zijn er twee groepen. Dit seizoen bestaat de cursus uit 33 lessen die samen
125 euro kosten (exclusief teken- en schildermateriaal).
de Wester - september 2012

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
024-3784636
ook

pinnen kan

Eén van de groepen op de ochtend is nog niet
zo heel lang geleden begonnen. Deze groep is
het meest geschikt voor beginners. Er is veel
ruimte voor eigen inbreng en onderwerpen,
persoonlijke aandacht én gezelligheid. Humor en aandacht voor elkaar horen ook bij
deze Swon-groepen. Men werkt er onder meer
met aquarel-, acryl- en olieverf, pastelkrijt en
houtskool.
Meer informatie of een inschrijfformulier via
Swon-informatiecentrum, tel. (024) 365 01 90.
Tekst: Swon het seniorennetwerk

• 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
• Centrum voor Jeugd en Gezin: 088 001 13 11
• 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/Buurtcentrum Waterkwartier:
(024) 378 31 90, Vlietstraat 22
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
• Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’:
(024) 377 33 48, info@ruuddevriesjuwelier.nl
• Wijkraad Wolfskuil:
(024) 377 34 56, leo@woudstradesign.nl
• Huis van de Nijmeegse Geschiedenis:
(024) 329 36 99, Mariënburg 26
info@huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl
• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl
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Kinderpersbureau
Interview met
meneer Jos
Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Bij groep 5 en 6 was de brandweer geweest
op 6 juni. Het was erg leuk, er was een brandweerman en een brandweervrouw. We deden
een spel; zij had vragen voor ons gemaakt.
En dan moesten wij antwoorden met groen of

Door Marcel en Bas

rood. Zij vertelden wat je moest doen als er
brand was in huis of op school. En als je in
brand staat moet je op de grond gaan liggen
rollen of als je thuis een branddeken hebt dan
moet je die om je nek omslaan als je haren in
brand staan en niet om het hoofd, want dan kan
je stikken, of op de kleren van diegenen. Maar
als je je hebt verbrand aan de pan dan moet je
de plek onder de lauwe kraan doen. Maar je
moet altijd kalm blijven als er brand is en naar
de juf gaan en vertellen dan moet de hele klas
verzamelen en dan moeten ze zo snel mogelijk
wegkomen. En dat het heel belangrijk is dat je
een brandroker in huis hebt hangen.
En wat ook heel belangrijk is dat je geen misbruik maakt van 112.
Door Janne O.

Raadsels
Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid?

Wat heeft acht benen, twaalf voeten en vier
koppen?

Wat is het toppunt van geduld?

Hoe vangt een oen een konijn?

Hij gaat achter een boom zitten en doet een
worteltje na

De brandweer in de klas

Door Janne O.

Op je kop gaan staan en wachten tot je sokken afzakken

Juf Femke kreeg een mailtje om hier in te vallen dat vond ze goed en ze vond het leuk en

Een leugenaar

Juf Femke is 29 jaar en ze is geboren op 30-91982. Ze heeft geen kinderen (jammer) maar
wel heeft ze 2 konijntjes en 5 cavia’s; een daarvan is er zwanger dus misschien krijg je nog
wel een geboortekaartje in de bus.

vroeg of ze hier een week mocht lesgeven, dat
mocht. Toen is ze hier komen werken en totaal
5 jaar later heb ik dit interview. Ze heeft hiervoor op 2 andere scholen lesgegeven: turnles
en dansles. Haar lievelingsvakken zijn gymmen en rekenen. Haar lievelings tv-progamma
is Eigen tuin en huis en haar lievelingsmuziek
is hiphop.

Hij is 56 jaar oud en wou vroeger taxichauffeur worden. De Pabo (een opleiding om leerkracht te worden) duurde 3
jaar. Vroeger maakte hij ook veel grapjes
omdat een beetje humor wel nodig is. ±
850 leerlingen hebben hem als meester
gehad. Hij komt nog vaak oud leerlingen
tegen. Directeur wou hij niet worden,
omdat hij lesgeven leuker vond dan vergaderen. Kinderen dingen leren vindt hij
het allerleukste aan lesgeven. Het leukste
vak vindt hij W.O. (bijv. aardrijkskunde,
biologie, verkeer en topo). Bij rekenen
legt hij wel eens iets verkeerds uit want
dat kan gebeuren. Kamp vond hij het
leukste van dit jaar. In 1977 begon hij
met invallen en in 1979 op onze school.
Hij kan het altijd goed vinden met collega’s. Hij krijgt altijd gelijk omdat hij
pas iets zegt als hij het zeker weet.

Door het sleutelgat van een glazen deur kijken

Juf Femke Janssen

Wij (Marcel en Bas) hebben op woensdag 6 juni meneer Jos geïnterviewd. U
ziet het hieronder.

