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Informatie gemeente Nijmegen
Belangrijkste maatregelen rond Oud en Nieuw
Hotspots en hotshots
Er is een analyse gemaakt van de fysieke
hotspots in de stad die een relatie hebben met brandveiligheid en de hotspots
waaraan een openbaar orde risico kleeft.
Deze probleemgebieden worden rond de
jaarwisseling extra in de gaten gehouden.
Hetzelfde is gedaan voor de zogenaamde
hotshots: jongeren, jongerengroepen en
volwassenen die tijdens de vorige jaarwisseling strafbare feiten hebben begaan.
Zij worden goed in de gaten gehouden of
gewaarschuwd, en als dat nodig is aangepakt.
Verblijfsontzegging en
samenscholingsverbod
De eerder genoemde hotspots worden
gebieden waarvoor een verblijfsontzegging kan worden opgelegd aan personen
die de openbare orde verstoren of dreigen
dat te doen. De burgemeester gaat hotshots schriftelijk waarschuwen om zich
rond de jaarwisseling te gedragen. Als ze
zich toch misdragen of zich in het verleden
ernstig hebben misdragen, krijgen ze alsnog een verblijfsontzegging. In de APV is
al een algemeen samenscholingsverbod
opgenomen. Dit verbod geldt voor de hele
gemeente. Als zich ernstige ordeverstoringen voordoen of de vrees daarvoor bestaat, kan dit artikel worden toegepast om
groepen te vragen uit elkaar te gaan. Bij
het niet voldoen aan dat bevel kan iemand
worden opgepakt en vervolgd.
Cameratoezicht
Tijdens de jaarwisseling wordt actief gebruik gemaakt van cameratoezicht. Camerabeelden van risicolocaties worden tijdens
de jaarwisseling rechtstreeks bekeken op
het politiebureau. Daarmee kan snel worden opgetreden bij verstoringen van de
openbare orde. De brandweer werkt ook
dit jaar met camera’s op helmen, de politie
met camera’s op de schouders van een
aantal politiemensen. Deze camera’s dragen bij aan de veiligheid van de hulpver-

leners en het uit de anonimiteit halen van
daders.
Opsporen illegaal vuurwerk
De overlast en gevaren van zwaar vuurwerk zijn groot. Dat geldt ook voor de opslag in woonbuurten. Daarom zijn er vuurwerkteams van de politie actief die illegaal
vuurwerk aanpakken.
Voorlichting
Onder het motto ‘voorkomen is beter dan
genezen’ is dit jaar ook veel aandacht voor
het geven van voorlichting. Over stadsbrede maatregelen en gedragsregels communiceert de gemeente onder meer via lokale
media en websites.
Activiteiten voor jongeren
Uit de gesprekken met wijkbewoners is
duidelijk geworden dat er behoefte is aan
activiteiten voor jongeren in aanloop naar
de jaarwisseling. De jongerencentra die
vroeger in de kerstvakantie dicht waren,
gaan daarom sinds enkele jaren in die periode een aantal extra dagen open. Daarnaast worden stadsbreed uiteenlopende
activiteiten georganiseerd. Tijdens verschillende activiteiten wordt ook voorlichting
gegeven, bijvoorbeeld over vuurwerkpreventie en gedragsregels. Zie www.tandemwelzijn.nl voor een activiteitenoverzicht.
Opruimacties
Jongeren van 12 tot 18 jaar die door de
politie zijn aangehouden voor bijvoorbeeld
vuurwerkoverlast of vernieling rond de
jaarwisseling worden aangepakt met een
lik-op-stuk-beleid. Via een zogenaamde
Halt-afdoening moeten ze op 1 of 2 januari met de Dar of gemeentemedewerkers
vuurwerk opruimen.
Schade voorkomen
Ook dit jaar probeert de gemeente schade
te voorkomen door afvalbakken en andere
‘huftergevoelige’ objecten weg te halen of
te beschermen. Ook plekken waar veel
afval of brandbaar materiaal ligt, worden
opgeruimd. Bewoners kunnen onveilige
situaties melden bij bureau Toezicht via
telefoonnummer 14 024 of team-wijken@
nijmegen.nl
Tekst: gemeente Nijmegen
de Wester - december 2012
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Voor anker in de Waalhaven
Marij Steenbeek woont op de Johanna, één
van de vijftien woonschepen in de Waalhaven. Ruim dertig jaar geleden kwam het
schip in bezit van haar familie. Zij kocht
het destijds samen met haar man en knapte
het helemaal op. Toen ze naar Afrika vertrok om daar tien jaar te werken, kwamen
achtereenvolgens haar broer en een nichtje
er wonen. Bij haar terugkeer trok ze er zelf
weer in. Over weggaan denkt Marij niet,
ook al vindt menig bezoeker de ruimte krap,
het plafond wel erg laag en het onderhoud
gedoe. Dat laatste bevestigt ze wel: ‘Met een
schip is het altijd werk in uitvoering!’

Historie

Marij heeft zich verdiept in de historie van het
schip. Ze vertelt er vol overgave over. Voor
haar is de Johanna niet zomaar een schip ‘We
hebben het destijds gekocht van de erven Nefkens. Het is ook in Nijmegen gebouwd, bij
de werf van Vliet. Dat is toch heel bijzonder!
Daar ben ik achter gekomen doordat ik bij een
intensieve schoonmaakbeurt het ijknummer
van Rijkswaterstaat heb gevonden. Ik heb berekend dat het schip zeker honderd jaar oud is,
want in de ijkpapieren noemen ze de Johanna
in de jaren ’20 van de vorige eeuw al een oud
vaartuig.’ Marij staat op om oude foto’s te laten
zien: vergeelde exemplaren met de Johanna in
volle glorie, met mast en al. ‘Een motor heeft
er nooit in gezeten, het voer op zeil. Later werd
het ingezet als een zogenaamde Waalschokker,
4

bij het kuilvissen. Er zat een zijarm aan waaraan een net bevestigd was. Het schip werd
voor anker gelegd en de gevangen vis werd in
het ruim opgeslagen. Dan kwamen er kleinere
bootjes om de vis af te voeren. Een schip om
op te wonen werd het pas later.’ Marij vertelt
dat de laatste visser van de Johanna, Hubertus
Nefkens, in de jaren ’60 aan wal ging werken.
Met vissen kon hij geen droog brood meer
verdienen door de vervuiling van de Waal. Tot
aan zijn dood bleef hij alleen op zijn schip in
de Waalhaven wonen. Zijn vrouw was kennelijk niet bestand tegen het geïsoleerde bestaan
dat je op het water leidt en was ervandoor. ‘Ik
kreeg op een gegeven moment nieuwe buren
die binnenschippers geweest waren. Ze vertelden mij dat de buurman de Johanna herkende.
Hij had er zelf nog als klein jochie op gewerkt.
Wat een toeval!’

Wonen op een schip

Vroeger werden de schepen in de Waalhaven
nog bewoond door schippers. Maar die zijn geleidelijk aan vertrokken. Walbewoners namen
hun plaats in. ‘Romantisch, ja. Maar vergis je
niet, hoor. Een woonschip is kostbaarder dan
een huis. Er moet voortdurend aan vertimmerd
worden en onderhoud gepleegd, want comfort en moderne gemakken wil ook iedereen
die op een schip woont. Alles wat je wilt verbouwen vraagt om een specialistische aanpak.
Niks op of aan een schip is recht. En het moet
ook blijven drijven natuurlijk. Om de zoveel

jaren moet het schip de helling op voor groot
onderhoud. Dat laat ik op de werf Woudenberg
in Beneden-Leeuwen doen. Afhankelijk van
hoe groot de ingrepen zijn, kan ik wel of niet
aan boord blijven wonen. Als ik kan blijven,
klus ik zelf mee. En slaap ik een beetje schuin
vanwege de helling.’ Op dat moment vaart de
Boris, een groot schip, weg om op een andere plek voor anker te gaan. De Johanna deint
vrolijk mee op de golven. Op mijn vraag of
het bij slecht weer kan spoken aan boord, vertelt Marij dat het meevalt. De gemeente heeft
alle woonschepen van een ponton voorzien
zodat ze redelijk stabiel liggen. Van de ene
kant prettig, van de andere kant een stuk minder avontuurlijk. ‘Vroeger lag de Johanna aan
twee ankers met een loopbrug naar de wal. Als
het water opkwam, moest je de brug inhalen.
Maar het is nooit losgeslagen. De buren hebben dat meegemaakt, die zijn tijdens een storm
wel eens bijna tegen de wal aangedreven. Ik
droom er wel van, dat het schip wegdrijft en ik
het nakijken heb.’
De telefoon gaat en Marij neemt op. Het blijkt
haar buurman te zijn, die meldt dat er een dode
eend in het water drijft. Hij vraagt zich af of hij
de dierenambulance moet bellen? Marij: ‘Kijk,
dat is ook wonen op het water, de watervogels
die rondom je schip zwemmen. Soms gaat het
mis en drijven er dode dieren in het water. Vorige week dreef er een enorme dode vis. Maar
vorig jaar zwom er een bever de haven in.’
de Wester - december 2012

Koers West

De Waalhaven heeft geen economische bestemming meer. Er vindt geen overslag plaats.
Daarvoor is de haven te klein en te ondiep
geworden. Met als gevolg dat de Waalhaven
een vergeten en uiteindelijk verwaarloosd gebied werd voor de gemeente. Terwijl het een
prachtig ontwikkelingsgebied is dat dicht bij
het stadscentrum ligt.
Dat stelde de gemeente Nijmegen in 2003 zelf
ook vast. Dus zag plan Koers West het levenslicht. Hierbij gaat het om een samenhangend
geheel van drie projecten, waarmee wonen,
werken, verkeer en milieu in Nijmegen-West
een nieuwe impuls gegeven wordt. Het plan
kent drie pijlers: de herinrichting van bedrijventerreinen, de nieuwe stadsbrug en prettig
wonen en werken aan het water (Waalfront).
In samenspraak met de bewoners is er een
definitief plan gekomen dat in 2007 van start
is gegaan. Ook de Waalhaven maakt deel uit
van deze plannen. ‘Deze plek moet een historisch en pittoresk haventje worden, waarbij de
schepen bezienswaardigheden zijn. Er komen
cafeetjes met terrassen. Een attractie dus. Wij
als woonschipbewoners volgen deze plannen
met een kritische blik. Wij hebben onze visie
al in een vroeg stadium kenbaar gemaakt. We
zijn er niet tegen, maar we willen in elk geval
dat de schepen ook gezien worden als moderne
woonplek met een interessante, watergebonden geschiedenis. In het verleden werd er naar
de Waalhaven verwezen als een lege plek. Terwijl er van alles gebeurt en er een prachtige
diversiteit aan bijzondere bewoonde schepen
ligt. Ze bepalen grotendeels het gezicht van de
haven. Die variëteit moet blijven. Dus dient de
haven vanuit dat nautisch perspectief bekeken
te worden, niet als een bezienswaardigheid
waar walbewoners passief naar komen kijken.

Marij Steenbeek

En alsjeblieft niet te veel regels van wat we
wel en wat we niet met onze schepen mogen en
moeten. De haven moet levendig blijven. Kijk
nou bijvoorbeeld eens naar de Waalhaeve, een
complex met woningen en appartementen. Die
kijken geen van alle op het water! Het gebouw
staat met zijn rug naar de Waalhaven. Wij
willen graag dat men deze plek watergericht
ontwikkelt. Maar zover zijn we ook nog niet.
De plannen zijn niet afgeblazen, maar wel erg
kostbaar. Er is nog niet duidelijk hoe het zich
verder zal gaan ontrollen.’

Baggeren en Nieuw Nijmeegs Peil

Jaren geleden werd er voor het laatst gebaggerd in de Waalhaven. Er is sprake van achterstallig onderhoud. Zowel de Waalhaven als
het Meertje en de Lindenberghaven zijn aan
het dichtslibben. Maar in januari 2013 gaat het

dan toch naar grote waarschijnlijkheid gebeuren. Marij weet nog niet hoe een en ander zal
worden uitgevoerd, of men gaat scheppen of
zuigen. Ze weet ook niet of de bewoners tijdens het baggeren op hun schip kunnen blijven.
Noot van Marij: op een vergadering voor
de woonschipbewoners, die na dit interview
plaatsvond, is duidelijk geworden dat het baggeren al in november 2012 gaat starten.
Ze vertelt dat de vereniging van scheepsbewoners, Nieuw Nijmeegs Peil - een vereniging
die in 1999 met eigen vlag en al is opgericht
- een erg leuk plan heeft rondom het baggeren. ‘We organiseren een prijsvraag waarbij
iedereen mag raden hoeveel ankers er omhoog
zullen worden gehaald. Daarna wordt van alle
gevonden ankers een kunstwerk gemaakt. We
hebben daar al van over de hele wereld voorbeelden van. Maar misschien wordt er wel
geen enkel anker gevonden. Dat zou zomaar
kunnen.’
Tot slot vraag ik haar naar het Schipperscentrum. ‘Dat is heel interessant. Er worden de
nodige activiteiten georganiseerd, maar daar
moet je echt apart voor terugkomen en met
hen een afspraak maken. Het is een heel eigen
verhaal.’ Ik beloof er mijn best voor te doen.
Bij het afscheid zie ik de vlag van Nieuw Nijmeegs Peil wapperen in de wind. Ik krijg van
Marij een kleine plant, een aloë, mee. Ze heeft
ze in overvloed op het gangboord van de Johanna staan, liefhebbers kunnen ze komen ophalen. Als ik mijn fiets van het slot afhaal, zie
ik de dode eend drijven.
Tekst: Rian Panis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Beeldhouwer Geert Schiks en de Wolfskuil
behulp van landschapsarchitectuur en kunstenaars. Bijna iedereen kent in de Wolfskuil het
kunstwerk met de handen op de hoek van de
Varenstraat en de Distelstraat.

Distelstraat

‘De bewonersgroep en de wijkraad vroegen
me iets te maken om de verbinding duidelijk
te maken tussen het oude en nieuwe gedeelte.
Dat zie je nergens zo treffend als op de Distelstraat. Aan de ene kant de oudere huizen en
daar tegenover de nieuwbouw. Ik begin altijd
met een klein schaalmodel. De handen heb ik
hier geboetseerd. De productie van het staal
heb ik uitbesteed. Het brons gieten zélf, van de
handen, is een heel bewerkelijk proces. Op het
laatst heb ik met een propaanbrander en salpeterzuur de kleur aangebracht.’

De Wester op bezoek in de voormalige Mariaschool aan de Derde van Hezewijkstraat.
Daar, waar in vroeger tijden de tafel van zes
werd opgezegd en het kofschip werd uitgelegd, hebben nu veertien kunstenaars hun
werkplek gevonden. Daaronder schilders,
grafisch kunstenaars en beeldhouwers.
Geert Schiks is één van die beeldhouwers.
Hij heeft er een atelier en woont er ook in
verband met de sociale veiligheid. SLAK
beheert het gebouw. Dat is een organisatie
die werk- en woonruimten voor kunstenaars en culturele organisaties beheert en
verhuurt. Hij zit er al vanaf 1989.
‘Ik woonde in Nederasselt, toen dit zich voordeed. De eerste jaren waren niet altijd even
gemakkelijk hier. We hadden last van baldadige jeugd, bedreigingen zelfs, maar dat is nu
allemaal verleden tijd. We hebben op een gegeven moment kinderen nadrukkelijk bij onze
activiteiten betrokken door ze bijvoorbeeld te
laten krijten hier op het schoolplein. Door jezelf te laten zien, weet de omgeving ook dat
er niks raars of vreemds aan kunstenaars is. Ik
ben daarom ook vrij snel in de bewonersraad
gaan zitten.’
Geert is geboren in 1954 in Deurne. Ging in
Maastricht naar de kunstacademie en volgde
daarna nog een postacademische opleiding
van twee jaar. Vooral over stedenbouw; hoe
je leert om openbare ruimtes in te richten met
6

‘Ik doe daarnaast regelmatig mee aan projectexposities in het land. Hier in Nijmegen onlangs nog met Art Crumbles, maar ik word ook
uitgenodigd om in het buitenland aan projecten mee te doen. Dat komt er op neer dat je
in een landschapsomgeving landart-projecten
creëert en soms in stedelijke omgeving iets
met natuurlijke materialen maakt. Heel uitdagend en leerzaam. Zo was ik onlangs in Litouwen en Zwitserland, waar ik nog een prijs heb
gewonnen voor mijn werk. Ik krijg ook privéopdrachten voor het boetseren van een portret
in brons bijvoorbeeld.’
Het pand is hard aan renovatie toe. Het onderhoud is duur. De plannen van de gemeente

Kunstwerk in de Distelstraat

zijn nog vaag. ‘In de winter moet je echt een
extra trui aantrekken, maar ach, als je eenmaal
bezig bent, dan heb je van de kou geen last.
Ik wil zelf ook wel investeren in de ruimtes,
maar wacht daarmee tot ik zeker weet wat de
gemeente gaat doen. Maar we zitten hier prima. We onderhouden goede contacten met de
buren, zoals het wijkcentrum hier tegenover
en de KION naast ons. De Wolfskuil zit ook
duidelijk in de lift. Het woon- en leefklimaat is
zóveel beter geworden de laatste twintig jaar.’

Zzp

Ordening
Ordening is een tijdelijk landartproject, een
plaatsgebonden werk in een stedelijke situatie
als een pilot-project in Basel. De cirkelvorm
heeft een totale diameter van 2.30 meter en
is hoofdzakelijk gemaakt van wilgentakken,
salix. De locatie is het binnenplein van de
MUBA-Messe in Basel. Internationaal Landartsymposium Zwitserland 2012.

‘Er zitten veel zzp’ers in de wijk. De gemeente
Nijmegen, Portaal en een adviesbureau uit Den
Haag benaderden ons om een zzp-groep op te
richten. Op de eerste avond kwamen zo’n dertig zzp’ers af. Maar er zijn er veel meer. Toen
merkte ik ook pas hoeveel mensen op hun eigen specifieke manier bezig zijn in de wijk.
Maar ieder zit op een eilandje. Samen kun je
veel meer. Je kunt elkaar op alle mogelijke manieren helpen.’
Meer informatie over activiteiten van de
zzp’ers? ondernemendwolfskuil@gmail.com
en over Geert? www.schiks.com
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
de Wester - december 2012

Kwaliteit,
schoonheid en
vriendelijkheid

er gebeurt. Dat is mijn hobby, het journaal kijken. Met mijn kinderen praat ik Nederlands,
maar ook Turks. Thuis spreken mijn kinderen
Nederlands. De kinderen kijken ook altijd naar
Nederlandse zenders op tv. Mijn oudste zoon
studeert bedrijfskunde aan de HAN.’

Hallo, hoe is het

Drive inn cafetaria aan de Nieuwe Nonnendaalseweg
Je wordt bij Drive inn cafetaria altijd hartelijk ontvangen. Vanmiddag is het rustig nu
ik een gesprek heb met de voormalige eigenaar Orhan Yilmaz, maar op drukke tijden
is het ‘Hallo, hoe gaat het’. Klanten krijgen
een hand en er wordt een praatje gemaakt.
De cafetaria oogt fris en is ingericht met houten tafels en heeft een tv aan de wand. Er ligt
een uitgebreide leesportefeuille en achterin de
zaak worden de pizza’s klaargemaakt. Er is
een breed assortiment van Hollandse snacks,
pizza’s en Turkse specialiteiten. Ook de inmiddels landelijk beroemde frikadel totaal is hier
ontwikkeld. Ik krijg meteen koffie aangeboden. Dat hoort er gewoon bij.
In 1991 heeft Orhan Yilmaz cafetaria Drive
inn overgenomen. ‘Daarvoor heb ik zes maanden stage gelopen bij de voormalige eigenares’, vertelt hij. ‘Een beetje kennismaken met
de klanten en met het cafetariasysteem, want
ieder cafetariasysteem werkt anders. Op 18-jarige leeftijd ben ik naar Nederland gekomen,
oorspronkelijk kom ik uit Ankara. Ik werk nu
ruim 21 jaar in de horeca. Eerst samen met
mijn vrouw. Zij deed de boodschappen als ik
de zaak open had. Horeca is niet gemakkelijk.
Het is niet alleen het onthouden van frites zonder zout met satésaus, maar je bent ook verantwoordelijk voor de inkoop, het personeel en
het papierwerk. Je moet veel zelf doen en je
maakt veel uren.’

kinderen. Soms werk ik nog wel ’s avonds als
er iemand van het personeel niet kan komen.
Dan help ik mijn broer een beetje.’

De tafels schoon

‘Als je hier werkt gelden er drie principes:
kwaliteit, schoonheid en vriendelijkheid. Als
je klanten binnenkomen, moeten de tafels
schoon zijn en de vitrine gevuld. Als er geen
klant is, meteen schoonmaken, stoelen rechtzetten of de vitrine bijvullen. Dus niet staan
niksen. Ik heb tegen mijn broer gezegd toen
hij de zaak overnam, dat hij met mijn principes door moest gaan. Al het eten moet van
goede kwaliteit zijn en de klanten moeten altijd vriendelijk worden behandeld. Niet achter
staan als er een klant binnenkomt, maar hem
welkom heten. Als je iets nieuws probeert,
moet je het altijd eerst zelf eten, en pas als het
goed is, geef je het aan de klanten.’

Journaal als hobby

Nederlands heb ik in de praktijk geleerd. In
Nederland ben ik maar 2½ maand naar school
geweest, daarna ben ik meteen gaan werken.
Ik kijk wel altijd iedere avond naar het journaal, zodat ik goed op de hoogte ben van wat

‘Het leuke aan het werk in de horeca is het
contact met de klant. Sociaal bezig zijn, een
praatje maken met de klanten: hallo meneer,
mevrouw, hoe is het? Lastig zijn soms de dronken klanten die ’s avonds laat binnenkomen.
Dan willen ze alcohol en dat schenken wij niet.
We proberen dan rustig te blijven en met hen
te praten. We vragen dan of ze koffie of thee
van ons willen drinken. Eén keer zijn we overvallen, op Koninginnedag in 1995. De overvallers zijn de volgende dag al gepakt, maar
ik heb toen een week niet gewerkt. Het doet
wel wat met je als iemand een pistool op je
richt. Sinds die tijd hebben we camera’s. Wij
zijn zeven dagen in de week geopend van 1
uur ’s middags tot 1 uur ’s nachts. Nederlandse
cafetaria’s gaan later open en eerder dicht. Dan
mis je een boel klanten die ’s avonds nog even
een blikje cola of een pakje sigaretten willen
kopen.’

Ramadan

‘Ik ben moslim, maar het lukt me niet om iedere week naar de moskee te gaan. Soms moet
ik werken. Ook de Ramadan heb ik dit jaar niet
gedaan. De islam zegt, een moslim moet niks.
Als je het serieus wilt doen, doe je het serieus, als je dat niet wilt, hoeft het niet. Iedereen moet het zelf weten. Ik heb respect voor
ieder geloof. Als je geen respect hebt, krijg je
problemen met mensen. Het gaat erom dat we
respect hebben en goed zijn voor elkaar.’
Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Warmer contact

‘In 2007 heb ik het bedrijf aan mijn jongere
broer Ahmed verkocht. Ik wilde het wat rustiger aan gaan doen, niet meer iedere avond
werken en meer tijd hebben voor de kinderen.
Ik heb er drie, ze zijn nu 22, 16 en 12 jaar oud.
Als ik ’s nachts thuiskwam, sliepen ze al en als
ik wakker werd, waren ze al naar school. Het
was dag en nacht werken. Ik wilde een warmer
contact met mijn kinderen. Bovendien heb je
ook geen sociaal leven. Je wordt een robot van
alleen maar werken, dat is niet leuk. Nu ben
ik ’s avonds meestal thuis bij mijn vrouw en
de Wester - december 2012

Uiterst links Orhan Yilmaz en uiterst rechts zijn broer Ahmed
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‘Gezellig
en
knus’

Sonnehaert

O

m de sfeer te proeven in Sonnehaert
als tijdelijk centrum voor de wijk
activiteiten kun je het beste maar
gewoon eens binnen lopen.
Woensdagavond 18 oktober neem ik een kijkje.
Tot mijn verbazing zijn alle ruimtes zo’n beetje bezet. Het gonst van de studenten. Verderop
komen de oosterse wierookgeuren je tegemoet.
Beheerders Ans en Henk hebben even tijd voor
een praatje en dat gaan we zo doen. Maar eerst
ben ik nieuwsgierig naar die studenten in de
grote zaal. Ze zijn bijzonder toeschietelijk.
Het blijkt te gaan om een studenten-popkoor.
Plica Vocalis oefent hier onder leiding van
dirigent David van de Braak uit Rotterdam.

Ruilen
Zanger David Mokveld licht toe: ‘We zijn hier
met 58 tot 61 studenten van HAN en universiteit en bestaan sinds 1991. Afgelopen drie
jaar waren de repetities in Titus Brandsma.
Twee maanden geleden werden we vriendelijk
maar dringend verzocht te ruilen met de bingo
en naar Sonnehaert te vertrekken. Voor ons is
de akoestiek hier geen probleem en we passen
er allemaal in dus het gaat prima zo.’

Sfeervol
Aangetrokken door de muziek vraag ik aan
Silvia, een van de sympathieke directrices van
de oriëntaalse dansstudio Nijmegen, naar haar
ervaringen op deze tijdelijke locatie. ‘Het is
heel sfeervol, kleurrijk ingericht’, zegt ze. ‘Je
waant je heel even in een andere wereld. We
hebben geen eigen ingang, maar wel veel meer
contact met het wijkcentrum. Dat is een voordeel. Het is heel gezellig zo met de anderen.
Voor de rust doen we gewoon een gordijn
dicht voor de deur. In januari starten we met
een kindergroep van 6 tot en met 12 jaar. We
zijn al met vijf kinderen en aanmeldingen zijn
nog welkom.
‘In januari 2013 beginnen we ook met een
ochtendgroep voor volwassenen. Dat is
nieuw. Waarschijnlijk op donderdag van 9.30
tot 10.30 uur. Aanmelden kan via de website
www.orientaalsedansstudionijmegen.nl’

Dansstudio
Sylvia, alias ChabbaLayla, is uitvoerster en het
creatieve brein van de dansstudio. Ze ontwerpt
haar eigen choreografieën. Collega Christel,
alias Habiba, runt de studio maar is daarnaast
8

Christel

een groot trommeltalent op het gebied van
Arabische ritmes.
Sylvia haalt haar inspiratie uit de muziek:
‘Choreografieën zijn voor mij allemaal kleine
verhaaltjes. Als ik een muziekje hoor, is dat
een verhaaltje en soms wordt het verhaaltje
ook verteld. Omdat er een tekst is, maar soms
is er ook geen tekst en dan kun je dus echt jezelf helemaal uitleven. Wonder boven wonder
lukt het me elke keer weer. Alles valt op zijn
plaats. Ik had nooit van te voren bedacht dat
ik dit zou gaan doen. Het is eigenlijk noodgedwongen ontstaan, doordat er een vraag
kwam van cursisten die een meidengroep, een
showgroep wilden. Wij treden ook op in bejaardentehuizen en op culturele feesten, noem
maar op. Dan moet je elke keer met wat anders
en wat nieuws komen. Je hebt heel veel stijlen

in de buikdans. Spaans-Arabisch is meer mijn
ding. Het Spaanse dansen, maar dan zacht
dansen op een buikdansmanier op SpaansArabische muziek. Het klinkt goed in de oren
omdat mensen dan denken aan hun vakantie.
Dus het is een link naar het westen maar het
is eigenlijk Arabisch gezongen. En als je het
vertaalt, weet je waar het over gaat.’

Oost en west
‘Ik ben graag beeldend bezig en dat heeft
raakvlakken met de moderne dans. Dat noemen ze Lyrical. Ik werk graag met fusies, een
stukje shuffle met een stukje schoudershimmy.
En dat is vaak moeilijk want je maakt een
combinatie van moderne dans met buikdans.’
Sylvia is geschoold als klassiek buikdanseres
de Wester - december 2012

maar dat verveelde haar. Ze vindt het leuk
om mensen kennis aan te bieden. ‘Iets van
het westen en iets van het Midden-Oosten.’
Natasja Atlas is bijvoorbeeld een Marokkaanse
die West en Oost bij elkaar brengt. Haar voorbeelden zijn buikdanseressen die ook kunnen
zingen of zangeressen die kunnen buikdansen.
Ze laat wel alle teksten vertalen, omdat ze wil
weten waar het over gaat: ‘Anders sla je echt
de plank mis. Als choreografe moet je weten
waar het over gaat en ik wil het ook weten.
Want je kunt nog meer gevoel leggen en nog
beter zingen als je weet wat je zingt. Dat ben
je ook verschuldigd aan je cursisten. Het is niet
alleen maar een paar pasjes aan elkaar rijgen.
Dat vind ik echt helemaal foute boel.’
De groepen komen tien keer bij elkaar maar de
lessen worden uitgebreid naar twintig lessen
per groep. Sylvia en Christel merken dat tien
keer tekort is om zelfverzekerd op te kunnen
treden voor een publiek. Cursisten moeten
daarin ook een beetje beschermd worden door
ze meer en langer de tijd te geven. Optreden
moet niet maar mag. Mensen willen wel graag
een beloning na een cursus. Je kunt afdansen
voor een certificaat op cursistenavonden met
alle geliefden eromheen.

Keuken
Vanuit het kantoortje van de beheerders klinkt
het inmiddels al huiselijk of ik een kopje thee
wil. Om de klanken van het popkoor wat
te dempen doen we de deur dicht. Op mijn
vraag hoe Ans het vindt in Sonnehaert, aarzelt ze geen seconde: ‘Hoe ik het hier vind?
Ik vind het hier, hoe moet ik het zeggen, gezellig, knus. Het is toch iets schoner, of ruimer en mooier dan in het Gemeenschapshuis.

Natuurlijk had het Gemeenschapshuis wel een
gezelligheid en een gezellige uitstraling, maar
het was toch wel heel erg oud. Echt ontzettend
oud. Oubollig, ja. Ook in de aankleding was
helemaal niks meer vernieuwd. De keuken mis
ik wel. Daar zat me een keuken in! Dat is een
groot gemis voor ons. Je kunt hier niks opwarmen. Je moet alles met die kleine kookplaatjes
doen. Dat is hier behelpen maar de grote zaal
en de kleine vergaderzaaltjes zijn wel mooi.’

Beheerders
Ans Haselhorst en Henk Roos weten waar ze
over praten. Ans zit al 22 jaar in het beheer
en werkt 28 uur per week in Sonnehaert en
iedere woensdagavond vier uurtjes in Titus
Brandsma. Henk komt uit het jongerenwerk,
maar heeft als vroegere eigenaar van De Prins
van Friesland een ruime horeca-ervaring. Hij
wordt nu ingewerkt door Ans, vandaar dat ze
nu met zijn tweeën zijn. Grada , Riki en Birnaz
komen iedere morgen schoonmaken.
De gemeente verwacht van de beheerders dat
ze flexibel zijn. Dus ook zo nodig inzetbaar zijn
bij andere wijkcentra. ‘Ze hebben dat graag
maar vaak werkt dat niet. Als je bijvoorbeeld
een middagdienst hebt en je moet ‘s avonds
weer draaien, dan ben je hier pas om half zes
weg, maar je moet om zes uur weer in Titus
zijn en dat kan niet.’ Henk ziet de voordelen
van die policy: ‘Die flexibiliteit is er bij het
personeel ook wel, maar het verhaal is ook:
ieder centrum is anders, met andere mensen,
andere bezoekers, andere openingstijden. En
daarom heeft ieder centrum toch een eigen
groep. We kunnen daar wel werken. Maar het
beste is natuurlijk dat je hoi kunt zeggen, dat
je de mensen kent. Die warmte die er dan is

tussen beheer en gasten, dat is erg belangrijk.
Vooral ouderen houden ervan om te weten wie
er dienst heeft op vaste avonden.’

Biezantijn
Ans heeft niet bij de gesprekken gezeten over
de wensen van het beheer ten aanzien van de
inrichting van het nieuwe voorzieningenhart
de Biezantijn. Dat was de taak van Theo Peters. Ze weet wel dat er rekening mee wordt
gehouden, dat er een grote zaal is waar niet
constant met tafels en stoelen hoeft te worden
gesjouwd. En er komt een grote keuken: ‘Er is

Henk Roos

lering getrokken uit de andere voorzieningencentra. De foutjes zijn er uit. Straks komen wij
daar en dan ga je het natuurlijk naar je eigen
hand zetten. Zo wil ik werken, zo werkt het het
makkelijkste, hoe gaan we dat doen. Dat doe
je in teamverband en met je manager. Maar
de manager moet hier niet werken. Wij zijn de
mensen van de werkvloer.’

Activiteiten
Er zijn op verschillende tijden en dagen van
de week nog ruimtes vrij voor activiteiten in
Sonnehaert. Foldertjes met een overzicht van
de bestaande activiteiten liggen in de hal. Voor
bingo, kaartmiddagen, linedance, koersbal,
vergaderingen, knutselen, sport en nog veel
meer kun je allemaal terecht in het tijdelijke
wijkcentrum Sonnehaert.
Wijkbewoners die ideeën of wensen hebben
over een mogelijke - nieuwe - activiteit kunnen hierover contact opnemen met Sonia Davelaar van Tandem:
s.davelaar@tandemwelzijn.nl

Ans Haselhorst

de Wester - december 2012

Tekst: Carla Dijs
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Nissim Yabo, fysio-/manueel therapeut, al 33 jaar een begrip in West

‘Ik ben nog steeds aan het leren’
Sinds 2000 is de fysiotherapeutenpraktijk
van Nissim Yabo gevestigd in het voormalige Groene Kruisgebouw aan de Voorstadslaan. In 1979 is hij samen met een andere fysiotherapeut begonnen in het oude Badhuis
aan het Maasplein in West. Vanaf 1992 tot
2000 had hij zijn praktijk in het Gemeenschapshuis in de Waterstraat. Er werken
op dit moment vijf fysiotherapeuten in de
praktijk. Nissim’s echtgenote Rita is de officemanager. Naast de praktijk aan de Voorstadslaan hebben ze in 1993 ook een praktijk in de Molenhoek geopend.

Vallen
Het is die tijd van het jaar dat mensen voorovergebogen op de fiets met wapperende
regenkleding voortploeteren. De schouders
opgetrokken, het hoofd onzichtbaar door
een sjaal of kraag. Grote gele en rode
bladeren dwarrelen naar beneden. Herfherfer-herfst! Mooi, nat, fris. Tegelijkertijd
ook de voorbode van het valseizoen. Hopen natte bladeren zorgen niet alleen voor
vierkante wielen bij de trein. Ze zorgen
soms ook voor verstoring van het wankele
evenwicht van de wielrijder. Ik heb de
eerste mensen alweer zien tuimelen. Een
mevrouw op een racefiets nam de bocht te
ruim. Ze kwam te dicht in de buurt van de
straatrand waar alle bladeren zich verzamelen en schoof onderuit. Ze belandde op
haar billen op het wegdek. Gelukkig had
ze zich niet echt bezeerd, zo meldde ze
me. Van de man die vanaf de overkant van
de straat stond toe te kijken, moest deze
mevrouw het niet hebben. Die stak zijn
handen nog eens dieper in zijn zakken en
produceerde een luide boer. Wij konden het
allebei niet waarderen.
En dan volgen ijzel, sneeuw en vorst. Omdat er niet ruimhartig in de volle breedte
gestrooid wordt, zijn de fietspaden vaak
hartstikke glad. Ik snap dat niet. Zijn niet
juist de fietsers de eersten die wegglijden
en het meest kwetsbaar? Ik verheug me er
in elk geval niet op. Ik ben zo’n fietser die in
dergelijke weersomstandigheden heel langzaam en voorzichtig te werk gaat. Helemaal verkeerd. Zoals mijn moeder altijd zei:
beetje lucht uit je banden en doorfietsen.
Goede theorie, nu de praktijk nog.
Rian Panis
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(Foto: Ger Neijenhuyzen)

Op een vrijdagmiddag heb ik een afspraak met
Nissim Yabo en zijn vrouw Rita. Nissim is nog
druk aan het werk, maar ik word hartelijk ontvangen door Rita met koffie en koek. Als Nissim arriveert, vertelt hij dat hij sinds 1974 in
Nijmegen woont. ‘Ik ben in 1950 in Tel Aviv
geboren. Mijn vader werkte bij de krant en
mijn moeder was huisvrouw. Oorspronkelijk
ben ik in Israel opgeleid als vliegtuigtechnicus.’

Eerste buitenlander

‘Pas in Nederland ben ik met de opleiding fysiotherapie begonnen. Een fysiotherapeut behandelt klachten aan de spieren, gewrichten en
zenuwen. Er was geen toelatingsexamen in die
tijd, wel een lotingsysteem. Ik was de eerste

buitenlandse student op de opleiding. Ik voel
me autochtoon en ik gedraag me als autochtoon, maar de feiten kan ik niet veranderen,
ik ben allochtoon. Nederlands heb ik tijdens
mijn studie geleerd. Vooral het eerste studiejaar was enorm moeilijk. Ik heb van sommige
lessen bandopnames gemaakt en van het vak
fysiologie heb ik zeventien hoofdstukken in
het Hebreeuws vertaald. Toch heb ik de studie
in vier jaar voltooid. Dat is binnen de limiet.
Ik ben fysiotherapie gaan studeren omdat het
me intrigeert met mensen te werken. Ik heb
niet de roeping om mensen beter te maken.
Ik ben Yomanda niet. Maar ik kan wel vrijwel
iedereen begeleiden om zélf beter te worden.
Dat is onze taak. Ik doe dit werk nu 33 jaar en
het blijft interessant om met mensen te werken. Het geeft veel voldoening als ik zie dat de
klachten van mensen die bij ons komen na begeleiding en enkele behandelingen afnemen.’

Krenten uit de pap

‘Van mijn patiënten komt 70 procent uit de
wijk en 30 procent uit de rest van Nijmegen
of uit het land. Mond tot mond reclame is nog
steeds de beste reclame. We behandelen iedereen met veel zorg en deskundigheid, maar
het leukste is als er in de krant staat dat een
wielrenner, die ik behandeld heb, na een intensieve behandeling door een fysiotherapeut de
Tour de France heeft kunnen fietsen. Dat zijn

Fysiotherapiepraktijk Nissim Yabo
de Wester - december 2012

Links zittend achter de tafel Nissim Yabo

de krenten in de pap. Maar ik voel me net zo
vereerd als ik een huisvrouw beter zie worden.
Daar ben ik net zo gelukkig mee. Het moeilijkste aan dit vak is om de grenzen goed af te bakenen van wat je als fysiotherapeut wel en niet
kunt. Jaren geleden, ik geloof in 1985, belde
mij iemand op die het bij zaalvoetbal in zijn
nek was geschoten. Hij wilde dat ik zijn nek
behandelde. Zijn verhaal was zorgwekkend, en
ik heb dat toen geweigerd. Naderhand, na het
maken van foto’s in het ziekenhuis, bleek de
achterboog van zijn eerste nekwervel niet goed
verbonden te zijn met het wervellichaam. Als
ik hem had behandeld dan had ik zijn nek kunnen breken. Dan is zo iemand dood. Wat ook
moeilijk is, als ik tegen mensen moet zeggen
dat ze ergens niet meer voor verzekerd zijn.’

Nog steeds aan het leren

‘De laatste drie jaar ben ik voornamelijk supervisor, ik denk met de collega’s mee over het
behandelplan en behandelbeleid. Sinds 2004
ben ik gespecialiseerd in echodiagnostiek
en sinds 2008 in dry needling. Dat zijn twee
nieuwe domeinen in de fysiotherapie. Bij dry
needling wordt meestal met één naald kort een
spier geprikkeld. Echodiagnostiek is een methode om door middel van geluidsgolven bede Wester - december 2012

ter diagnose te stellen. Ik ben de enige in Nijmegen die dit doet. Voor de echodiagnostiek
hoeven de mensen niet te betalen. Ik doe dit
omdat ik het van belang vind om te weten waar
bijvoorbeeld de verkalking in de pees precies
zit. In 1999 heb ik ook de eerste cursus medical tapingconcept gevolgd. In het begin was
ik de enige tussen Venray en Utrecht. Iedereen verklaarde me toen voor gek en nu weet
iedereen niet hoe snel ze zo’n cursus moeten
volgen. Het medical tapingconcept heeft een
andere filosofie dan de oude manier van tapen.
Die was bedoeld om gewrichten te verstijven,
terwijl het medical tapingconcept is bedoeld
om de beweging in het gewricht te stimuleren.
Om juist de spieren te prikkelen. Dat was in
1999 iets nieuws en dat wilde ik weten. Het is
een andere visie. Ik ben in mijn vak nog steeds
aan het leren.’

Bewegingsarmoede

‘Ik vind dat mensen vandaag de dag te weinig
bewegen. We lijden allemaal aan bewegingsarmoede. En je hoeft echt niet naar de sportschool te gaan om wat meer te bewegen. Gewoon lopend de boodschappen doen, of lopend
of met de fiets naar school of naar je werk.
Dagelijks dat ouderwetse ommetjes maken na

het eten, dan hoef je echt geen dure loopband
aan te schaffen. Haal de mensen uit de stoel
en begin daarmee al op de kleuterschool, dus:
niet de lichamelijke opvoeding uit het lespakket halen.’

Goed zijn in je vak

‘Onze praktijk is lid van de landelijke netwerkorganisatie “Fysiz”. Wij zijn bezig met de
innovatie van het beroep en we leggen daarbij
de lat steeds hoger voor onszelf. Daarom willen we ook een kwaliteitskeurmerk (HCA) van
onze branche halen. Dat betekent dat je een
certificaat krijgt, oftewel een verklaring dat je
je werk goed uitvoert. Er wordt dan zowel naar
de behandelingen gekeken als naar de procedures. De informatie-uitwisseling met de huisarts bijvoorbeeld, of de volledigheid van de
dossiers. Dat is een hoop werk, want alle dossiers moeten onder de loep worden genomen.
Maar we vinden het belangrijk omdat we goed
willen zijn en blijven in ons vak, zowel voor
onze patiënten als voor de zorgverzekeraar die
de behandeling betaalt.’
Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Reünie School 8 (nu Michiel de Ruyterschool)
‘Toen was geluk nog heel gewoon’
Jan Hermens, Jan Nas, Nelis Hendriks en Walter van Eenenaam zien elkaar bijna wekelijks
op de maandagmarkt. Eén van hen had een
oude foto opgeduikeld van hun vierde klas
van School 8 (nu Michiel de Ruyterschool) uit
1950 met hun leraar meester Van Soest. Herinneringen ophalend, kwam het idee naar voren
dat het toch wel leuk zou zijn om te kijken of
ze die klas nog eens bij elkaar konden krijgen.
Met name Jan Hermens ging naarstig op zoek
en in het kader van die zoektocht verscheen de
bewuste foto in juni jongstleden in het allereerste nummer van de Wester.

Geschiedenis

In 1884 dienden bewoners van de Koninginnelaan en Oude Heselaan (nu Tweede Oude
Heselaan) een verzoek in bij de gemeenteraad,
waarin zij vroegen om de oprichting van een
openbare lagere school in dit deel van de stad.
De raad ziet de noodzaak hiervan in en besluit
tot de bouw van een openbare school aan de
Burghardt van den Berghstraat. Echter, het katholieke volksdeel was juist van plan daar óók
een nieuwe school te bouwen en twee lagere
scholen in één straat zou problemen geven.
Na veel vijven en zessen komt uiteindelijk
het raadslid Dobbelman met het voorstel de
school dan maar te bouwen aan de Koninginnelaan, op de plek waar nu het gebouw van de
UWV staat, pal achter het station. In 1897 is
de school klaar en omdat de scholen toentertijd
nog geen namen hadden werden ze genummerd. Er waren al zeven gemeentescholen, dus
dit werd nummer 8.
De school was al snel te klein en in 1922 kwam
er een nieuw pand aan de Oude Heselaan. Eind
jaren zestig, begin jaren zeventig kwamen de
eerste buitenlandse kinderen op school. Als
eerste twee Griekse kinderen, die al snel gevolgd werden door kinderen met Spaanse ouders. Ook dit gebouw, die inmiddels vernoemd
was naar de zeeheld Michiel de Ruyter, voldeed na enige tijd niet meer aan de eisen van
de moderne tijd en in 1981 kwam er op die
plaats een nieuw complex.

Klas 4, 1950

Van de ruim 44 kinderen uit die klas heeft Jan
Hermens er uiteindelijk zo’n 30 teruggevonden. Tien bleken inmiddels helaas overleden
te zijn. Het zoeken naar de meisjes uit de klas
was het moeilijkst; meestal getrouwd leven ze
verder onder een andere naam. Op een mooie
12

dag in oktober komt de oude klas bij elkaar.
Het is veertien mensen gelukt om acte de presence te geven. Een voorbeeld waarbij het
niet lukte, was Beppie Witteveen. Ze woont
in Australië en kon niet op tijd haar paspoort
geregeld krijgen, maar is vast van plan tijdens

het voorjaar naar Nijmegen te komen. Hannie Hoogland bijvoorbeeld, nu woonachtig in
Utrecht en vroeger stiekem verliefd op Herman Sinkler, was aanwezig. Ze had gehoopt
hem die dag weer eens tegen te komen, maar
helaas, hij was er niet. En een andere klasgenote had de moeite genomen om helemaal
vanuit Purmerend te komen om haar oude
klasgenoten te ontmoeten. Maar ook de overige klasgenoten, die in en rond Nijmegen (zijn
gaan) wonen, waren enthousiast om iedereen
weer eens te zien na 62 jaren. Er was koffie,
er was gebak, een buffet en er werd maar over
een ding gesproken, vroeger, toen geluk nog
heel gewoon was, en er door de onderwijzers
nog met straffe hand orde gehandhaafd werd.
De huidige directeur Ben Berends heeft de reünisten verwelkomd en ze tot slot een rondleiding door het huidige schoolgebouw gegeven.
Hij had op zolder nog een aantal oude schoolplaten uit die tijd gevonden en een stukje aula
er leuk mee ingericht. Tot slot kregen de aanwezige klasgenoten een mooie tegel met de
klassenfoto van de heren organisatoren en het
boekje over de geschiedenis van School 8 en
de Michiel de Ruyterschool van Ben Berends.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
de Wester - december 2012

Irem Öztürk

Portret van een kind in haar slaapkamer

‘Ik wil kinderdokter worden’
Irem Öztürk (10 jaar)
Wat betekent jouw voornaam Irem?
‘Mijn naam betekent poort van de hemel.’
Met wie woon je in huis?
‘Met mijn papa en mama. Ik heb geen broertjes en zusjes.’
Waar zit je op school?
‘Ik zit op de basisschool de Wieken aan de
Floraweg in groep 7.’
Heb je ook hobby’s?
‘Ja, ik houd erg van buitenspelen, vooral trampolinespringen. Ik speel niet iedere dag buiten, dat hangt ook af van het weer. Maar ik
kijk ook films en doe spelletjes op de i-pad.’
Van welke muziek houd jij?
‘Ik ben dol op het liedje Balada van Gusttavo
Lima. Ik kan het niet zingen, maar ik luister er
veel naar. Maar ik luister ook veel naar Turkse
liedjes.’
Wie is jouw beste vriend of vriendin?
‘Mijn beste vriendinnen zijn Zehra, haar ken
ik al vanaf mijn tweede jaar, en Yaren.’
‘Wat vind je het mooiste in je slaapkamer?
‘Het mooiste vind ik mijn foto’s, maar ook de
kleuren van mijn muren vind ik mooi.’
de Wester - december 2012

Waar word je verdrietig van?
‘Van bijna alles, bijvoorbeeld een keer dat
mijn tante zei dat mijn rapport niet goed was.’
Waar word je blij van?
‘Van buitenspelen, en als ik ergens naar toe
ga, of als ik mijn verjaardag vier. Dan gaan we
naar de speeltuin of naar de MacDonalds. Ik
krijg altijd leuke cadeautjes met mijn verjaardag. Het leukste cadeau wat ik gehad heb was
mijn trampoline.’
Wat is jouw grootste droom?
‘Dokter worden, of eigenlijk kinderdokter
worden. Ik wil niet opereren of prikken geven, dan gaan de kinderen huilen en dat wil
ik niet.’
Als je een dier zou zijn, wat voor dier zou je
dan willen zijn?
‘Ik zou een dolfijn willen zijn, omdat ze heel
mooi en schattig zijn. Ik houd van grote dieren, niet van zo’n klein hamstertje.’
Wat is jouw beste eigenschap?
‘Dat weet ik eigenlijk niet precies, maar mijn
tante en vader zeggen dat ik heel behulpzaam
ben en meelevend, maar ik weet eigenlijk niet
precies wat dat is.’
Wat zou je nooit meer kwijt willen?

‘Mijn teddybeertje, omdat hij heel lief is.’
Wat is jouw favoriete ontbijt?
‘Ik vind eieren het lekkerst, een omelet bijvoorbeeld. Maar dat krijg ik thuis niet iedere
dag. Wel bij mijn oma.’
Wat is je lievelingseten?
‘Frites, eieren en hamburger.’
Waar zou je graag naar toe gaan op vakantie?
‘Naar Turkije, mijn moeder komt daarvandaan. We gaan er ieder jaar naar toe. Soms
naar kennissen, soms naar familie.’
Met wie zou je een dag willen ruilen?
‘Met niemand.’
Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?
‘Dan ben ik aan het studeren voor dokter.
Maar eerst ga ik naar het gymnasium. Mijn
rekenen is redelijk goed. Mijn woordenschat
is niet zo goed. Op school praat ik Nederlands,
maar thuis praten we ook Turks.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Onrust in de Kuul (vervolg)

tuinen in de wijk, lijkt dit zeker geen slecht
idee. Ook kwam het voorstel voorbij om in het
poortgebouw op het Nachtegaalplein tijdelijk
horeca te huisvesten. De huidige troosteloze
aanblik is iedereen een doorn in het oog. Helaas waren er te weinig van dit soort reacties
om een heel nieuw artikel aan te wijden. Wilt
u toch nog uw mening kwijt? Het e-mailadres
dewester2012@yahoo.nl blijft gewoon in de
lucht.

Portaal

Woningcorporatie Portaal heeft ook gereageerd op de huidige ontwikkelingen. Ten
aanzien van het Nachtegaalplein liet zij het
volgende weten: ‘Er wordt hard gewerkt aan
een oplossing voor het bouwplan op het stuk
waar de woningen al gesloopt zijn. Helaas
zijn we daar nog niet uit. In afwachting daarvan liggen fase 2 en 3 inderdaad stil. Het lijkt
ons niet verstandig om ook hier de woningen
te slopen, terwijl er geen voortgang is in de
1e fase. Helaas is de belangrijkste oorzaak de
slechte markt voor de verkoop van woningen.
Toen wij de plannen maakten en de woningen
sloopten, konden wij deze situatie niet voorzien. Nogmaals, wij doen er alles aan om tot
een oplossing te komen, die zowel voor de
buurt, de gemeente als Portaal acceptabel is.
Portaal gaat wel voor het einde van het jaar een
begin maken met het saneren van de grond en
het weghalen van de funderingen.’
In het vorige nummer van De Wester is overigens foutief vermeld dat Portaal reeds eigenaar
is van het terrein van Jacobs aan de Molenweg.
Portaal laat weten: ‘Portaal is nog geen eigenaar van de grond. Pas na vaststelling van een
bestemmingsplan met een woonfunctie gaat
Portaal het terrein kopen. Dit betekent dat op
dit moment de heer Jacobs verantwoordelijk
is voor de situatie op het terrein van het voormalig tuincentrum. Portaal begrijpt de overlast
voor omwonenden, maar kan er helaas niets
aan doen.’

Arenadiscussie Wolfskuil
De Nieuwe Nonnendaalseweg scoorde in de arenadiscussie met name om het ‘groen’ positief

In het vorige nummer van De Wester is aandacht geschonken aan de verschillende ontwikkelingen in de wijk Wolfskuil. Besproken zijn de sloop en nieuwbouw rondom het
Nachtegaalplein, de krakers in onder andere het poortgebouw op het Nachtegaalplein,
de tijdelijke bewoning van de sloopwoningen en de staat van onderhoud van het asfalt en de trottoirs rondom onder andere de
Pastoor Zegerstraat.
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De Wester wilde graag uw mening horen over
deze onderwerpen en heeft u dan ook gevraagd
te reageren. Eerlijkheidshalve moeten wij bekennen dat de reacties minimaal zijn geweest.
De reacties die we wel kregen, waren overigens zonder meer origineel. Zo werd geopperd
om de huidige kuilen in het Nachtegaalplein
vol te gooien met tuinaarde, zodat omwonenden een moestuin kunnen inrichten. Gezien de
vele moestuinen die zijn aangelegd in de voor-

Hoewel de reactie op het artikel weliswaar
minimaal waren, is er de afgelopen maand
wel aandacht besteed aan de problemen in de
wijk en wel op de door de gemeente Nijmegen
georganiseerde arenadiscussie. Huub Mares
heeft deelgenomen aan deze discussie en het
volgende verslag opgetekend.
De zogenaamde arenadiscussie van 24 oktober over de Wolfskuil in het wijkcentrum
was een prettige, informatieve, constructieve
bijeenkomst met, hopelijk, ook concrete acties
en resultaten.
Er waren veertien wijkbewoners, redelijk gede Wester - december 2012

Grijze muur langs de Graafseweg

Gemak
spreid vanuit de wijk, twee wijkbeheerders en
een aantal ambtenaren van de gemeente (onder
andere mobiliteit, beheer, stedenbouw). Het
geheel werd geleid door een prima discussieleider van een professioneel bureau.
Er is veel over tafel gegaan. Eerst zijn de hot
spots uit de wijk benoemd, qua onveiligheid,
lelijkheid, viezigheid en dergelijke. Genoemd
werden onder andere het Nachtegaalplein
(braak liggend stuk naast Koninginnelaan),
hondenpoepprobleem,
trottoirinrichting/
boomspiegels, ontbrekende verlichting op
een aantal onveilige plaatsen, Jongeren Ontmoetings Plek achter de oude school bij Villa
Nova, grijze muur langs de Graafseweg, gekleurde paaltjes bij Ridderspoor, gevaarlijk rijgedrag van automobilisten op de Floraweg en
de Tweede Oude Heselaan en de fietsparkeerproblemen op de Nieuwe Nonnendaalseweg.
Er zijn ook oplossingen voorgesteld: braakliggend terrein langs Koninginnelaan tijdelijk
inrichten als plantsoen of iets anders (het kan
namelijk nog jaren duren voordat Portaal hier
gaat bouwen). Strenger handhaven van verbod op honden laten poepen in de openbare
ruimte. Betere en vriendelijkere inrichting van
trottoirs, groener en schoner maken en betere
afstemming wat betreft onderhoud tussen gemeente, Dar, Breed en particuliere bedrijven.
Andere drempels op Floraweg of versmallingen aanbrengen (mensen hebben erg veel last
van auto’s die met een rotvaart over de drempels gaan): scheuren in huizen en dergelijke.
Er is natuurlijk veel gezegd over de rol van
de gemeente, maar blijkbaar is het een kwestie van prioriteiten stellen en rond komen met
een mager budget. Er is ook voorgesteld om
de Wester - december 2012

De Wester wil zeker een vinger aan de pols
houden over de verschillende ontwikkelingen
in de wijk Wolfskuil. Mocht u alsnog uw ideeën, ergernissen of vragen kwijt willen, schroom
dan niet om te e-mailen (dewester20212@
yahoo.nl) of een bericht achter te laten op de
website van De Wester: www.dewester.info

Gemak dient de mens. Gemak kost ook
geld. Wellicht zou het beperken van gemak
in deze tijd zelfs een effectieve bezuinigingspost zijn. Toch zwicht ik ieder keer
weer.
Waarvoor? Voor de kruidencollectie van de
grootgrutter. In mooie glimmende bakjes
liggen de koriander, basilicum, tijm, rozemarijn en munt je aan te staren. Een paar
bescheiden takjes koriander voor € 1,39.
Lekker en nog ontzettend gezond ook.
€ 1,39 is natuurlijk wel prijzig voor een paar
takjes groen, maar ach, wat is dat nou op
de hele boodschappentas. Bovendien wil
het thuis kweken ook nog steeds niet zo
lukken. Met uitzondering van munt, dat
groeit als onkruid, hebben de plantjes altijd
last van de grote hoeveelheid vocht in ons
landje of worden ze binnen twee dagen
overmeesterd door een leger slakken. Dus
dan toch maar weer zo’n plastic bakje voor
€ 1,39.
Dat het zelf kweken niet zo wil lukken, is
nog tot daar aan toe. Het beroerde is dat
als ik de Molenweg oversteek ik bij de
toko een complete bos koriander heb voor
€ 1,00. Een bos waar je met gemak vijf
bakjes van de grootgrutter mee kan vullen.
Maar ja, de mens is lui. Ik ben hier nu toch.
Dus dan maar zo’n plastic bakje. Want anders moet ik met mijn zware tas weer naar
de overkant.
Heeft u trouwens de Keuringdienst van
Waarde-uitzending gezien over krulpeterselie (koop alstublieft bladpeterselie, maar dat
terzijde)? Bij de boer kost dat € 0,20 per
kilo. U wilt niet weten hoeveel glimmende
plastic bakjes je daarmee kan vullen…

Tekst: Tadek van Bussel en Huub Mares
Foto’s: Anne Seys

Tadek van Bussel
(Foto: Ger Neijenhuyzen)

bewoners veel meer en regelmatiger bij zaken
te betrekken.
Er waren heel wat foto’s ingestuurd van plekken die lelijk, gevaarlijk, vies et cetera zijn;
maar ook mooie plaatjes, zoals van het Florapark, dierenweidje, Oude Azaleastraat met
veel groen. De grijze muur langs de Graafseweg scoorde het hoogst wat lelijkheid betreft.
Ook veel negatieve ‘punten’ kregen de JOP bij
de school bij VillaNova en uiteraard de ‘prachtige’ kleuren van Ridderspoor met de rare entreepaaltjes bij de ingang.
Alles is geïnventariseerd en de belofte is dat de
ambtenaren en de wijkbeheerders een en ander verder gaan uitwerken. Omdat de muur bij
de Graafseweg zo hoog scoorde qua lelijkheid
is hierover al meer concreet gesproken in de
richting van ‘wat kun je hier nu mee op korte
termijn?’ Allerlei ideeën zijn voorgesteld, zoals samen met kunstenaars (uit de ateliers in de
school bij Villa Nova) en bewoners een kunstwerk maken op de muur, gecombineerd met
levend groen.
Kortom, het was een prettige, informatieve
en constructieve bijeenkomst die een vervolg
verdient.

Vervolg
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Burgemeester Hubert Bruls: ‘Ik ben de makelaar van de hoop’
mailtje sturen. Dat kan gaan over overlast in
de wijk, of iemand die na een overval persoonlijk zijn verhaal bij me kwijt wil of mensen op
zoek naar betaalbare woonruimte. De rol van
een burgemeester is zoveel meer dan alleen
lintjes knippen, alhoewel daar ook niks mis
mee is, hoor.’

Inspraak

Dat zijn de woorden van Hubert Bruls, 46
jaar geleden geboren in Nuth, een dorp in
het zuiden van Limburg tussen Heerlen en
Sittard. Hij kwam op 18-jarige leeftijd naar
Nijmegen om er politicologie te studeren.
Na een korte periode als gemeenteraadslid
in 1998, was hij tussen 1999 en 2002 wethouder in Nijmegen. Daarna zat hij voor
het CDA in de Tweede Kamer tot oktober
2005 en werd vervolgens burgemeester in
Venlo. Sinds 21 mei van dit jaar is Hubert
Bruls burgemeester van Nijmegen. Hij is
getrouwd met Ilse en heeft twee dochters
van 10 en 12 jaar: Claire en Helène.

Wijkbezoeken

‘Ik ben nu iets meer dan een half jaar in dienst’,
zegt Bruls. ‘Nog niet in alle 44 wijken van de
stad geweest, maar ik ben aardig op weg. Er
komt ook veel méér bij kijken: collegevergaderingen, raadsvergaderingen, de verantwoordelijkheid over de politie in de hele regio, de
openbare orde bewaken enzovoort. Ik ben blij
dat in de grote steden de burgemeester geen
inhoudelijke portefeuille heeft. Dat maakt dat
hij veel beter een neutrale positie kan innemen. Ik wil geen belangenbehartiger zijn. Dat
betekent dat ik elke dag opnieuw keuzes moet
maken, boven de partijen blijven staan. Maar
ook het besluitvormingsproces moet deugen:
juridisch moet alles kloppen. Ik wil ook oog
hebben voor de meningen en belevingen van
de burgers, wanneer ze me bijvoorbeeld een
Dit interview met burgemeester Hubert
Bruls verschijnt gelijktijdig in de
bewonersmagazines de Dukenburger,
Lindenholt Leeft, De Partituur (Neerbosch-Oost), de Wester (Oud-West) en
Mariken (centrum en Benedenstad).
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‘Burgers willen meer inspraak. Daar zijn ook
het college van Burgemeester en Wethouders
en de gemeenteraad een warm voorstander
van. Het is echter niet inspraak alleen. Je moet
ook meer aan burgers overlaten. Zolang het
niet over al te grote budgetten gaat, kunnen
ze dat prima. Een leuk idee? Presenteer het
maar! In Lindenholt willen ze bijvoorbeeld
graag een grand café. Prima, alleen is het geen
directe taak van de overheid. Maar als er een
plan ligt, en dat plan is goed, oké, dan gaan
we dat samen uitwerken. Dat moet de overheid
veel meer doen: begeleiden, maar de bewoners
zoveel mogelijk zélf aan het roer laten staan.’

Emotie

‘Er is vaak, en dat voel ik, veel emotie bij mensen. Ik heb dat zelf gezien in Malvert, bij de
maisonnettes, waar mensen zich niet serieus
genomen voelen. En de emoties laaien nu ook
hoog op in Weezenhof, met die Skaeve Huse.
Je weet van te voren dat die Skaeve Huse overal op protesten kunnen rekenen. Het is dan de
taak van de overheid dat zoiets correct, maar
vooral ook veilig gebeurt. Er zal altijd toezicht
zijn, mensen worden nooit aan hun lot overgelaten. Die Skaeve Huse zullen érgens moeten komen. Ik wil niet zeggen dat protesteren
geen zin heeft: juist door samen te praten, te
overleggen, kom je tot de beste oplossing. De
wethouders krijgen van mij altijd de volle support. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen
portefeuille. Ik zal echter altijd mensen te
woord staan over zaken waar ze het niet mee
eens zijn.’

Veranderingen

‘Ik ben zeven jaar weggeweest uit Nijmegen,
van 2005 tot 2012. Dan zijn de overeenkomsten groter dan de verschillen. De Waalsprong
springt er uit natuurlijk. Dat is een jonge wijk,
met veel jonge gezinnen. Daar moest ik ook
de weg zoeken. En Nijmegen-West natuurlijk.
Wat daar gebeurt heeft zijn invloed weer op
andere wijken. Terwijl de ene wijk verjongt,
zie je andere wijken vergrijzen, zoals in Hatert, maar vooral Dukenburg en Lindenholt.
Dan krijgt een wijk een heel ander karakter.

Mensen worden minder mobiel. Dat plaatst de
overheid weer voor andere uitdagingen. Mensen moeten altijd mee blijven doen. Het heeft
mij positief verrast hoezeer mensen daar enthousiast mee bezig zijn. Nijmegen moet wel
één stad blijven. Het Willemskwartier is een
wijk waar oude én nieuwe bewoners op een
goede manier contact met elkaar hebben gelegd.’

Onderkant van de samenleving

‘Je moet accepteren dat groepen mensen elkaar opzoeken. Die sociale klontering is een
gegeven. Dat gebeurt ook met mensen aan de
onderkant van de samenleving. Je moet echter oppassen dat zoiets niet in een hele wijk
plaatsvindt. Wijken moeten gemengd blijven.
We moeten daar erg alert op zijn, alhoewel het
niet altijd te vermijden is dat het tóch gebeurt.
In dorpen zie je nu al dat buren elkaar nauwelijks kennen, dat er weinig samenhang is. De
overheid wil dat graag doorbreken, samen met
de bewoners. Als die met een plan komen, zullen ze merken dat ze veel meer invloed hebben
dan ze denken. Mensen kunnen zich machteloos voelen; dat snap ik. Ik ben in heel veel opzichten een bevoorrecht mens. Maar niemand
wil graag in een isolement zitten. De overheid
moet altijd proberen mensen erbij te betrekken. Ik vind het opvallend dat het meeste vrijwilligerswerk gedaan wordt door mensen met
een baan.’

Nijmegen

‘Nijmegen is de noordelijkste stad van het zuiden, een tikkeltje Bourgondisch. Ik hou van
de directheid, maar ook van de diversiteit. Het
is niet alleen een woonstad, en al zeker geen
slaapstad.’

Stadsdelen

‘Dukenburg is een boeiend stadsdeel. Ik kwam
vroeger vaak in Meijhorst, omdat mijn vrouw
daar een goede kennis had wonen. En zelf heb
ik in Weezenhof gewoond. Dukenburg heeft
een groen karakter. De extremen zijn verdwenen. Je hebt er verschillende woonklimaten,
heel divers. Je kunt er rust vinden.’
‘Typerend voor Lindenholt is de groene long
die er doorheen loopt, dat stuk waar ook de
dierenboerderij is, prachtig. Buiten wonen in
de stad. Niemand die er woont wil er weg; ook
typerend: de mensen die er wonen zijn veel
positiever over dit stadsdeel dan de mensen
die er niet wonen. Men heeft het er met elkaar
goed naar de zin, is mijn ervaring.’
de Wester - december 2012

‘Neerbosch-Oost is heel anders dan Dukenburg of Lindenholt. Dat er maar één toegangsweg is, geeft de wijk iets geslotens. Die geslotenheid is de zwakte maar ook weer de kracht
van de wijk. De overlast van de jongeren is
een bekend thema, maar de wijk straalt wel
eenheid uit. De Honinghoeve is erg mooi geworden en Neerbosch kent nog een beetje dat
dorpsgevoel.’
‘Oud-West is een traditionele volkswijk. Daar
heb ik persoonlijk een zwak voor. Er is veel
gerenoveerd, en er wordt veel nieuwbouw gepleegd. Mensen moesten daardoor vaak tegen
hun zin verhuizen. In West ligt ook een belangrijk stuk van de Nijmeegse geschiedenis.
En men heeft er het hart op de tong. Ik hou er
wel van, wanneer mensen hun eigen eerlijke
mening geven. Ik praat dan ook terug, en dat
wordt gewaardeerd. Ongelooflijk wat daar allemaal verricht is met behulp en inzet van veel
de Wester - december 2012

bewoners. Ik was er tijdens de intocht van de
Vierdaagse. In één woord: geweldig.’
‘Kies je ervoor in het centrum te wonen, dan
kies je voor de bruisende stad. Het centrum is
nooit van jezelf. Je hebt er altijd gasten. Bijna
24 uur per dag. Daar komt alles samen. Dat
moet je willen, want ook het minder goede, het
slechte van de stad trekt naar het centrum. Veel
studenten kiezen voor de binnenstad, maar
toch zijn er ook altijd nog veel ouderen, die
ervoor kiezen in het centrum te wonen en daar
niet weg willen. Gelukkig maar.’
‘Ik vind de demografie van een stad heel belangrijk. Hoezeer je op moet passen voor een
krimpende bevolking, de vergrijzing moet tegengaan, zorgen dat er overal goede voorzieningen zijn, scholen, winkels, wijkcentra. Dat
alles mag niet onder druk komen te staan. Dat

is een belangrijke uitdaging. Ik ben hier niet
gekomen om alleen maar op de boel te passen.
Zoals het vroeger was, wordt het nooit meer,
maar je moet perspectief bieden dat het beter
kan en wordt. Ik ben de makelaar van de hoop.’
‘Als student heb ik in de Weezenhof in de
laagbouw gewoond en in Bottendaal. Toen we
trouwden zijn we in Brakkenstein terechtgekomen. Wat het nu wordt? De volgende zomer
heeft de oudste de basisschool erop zitten en
dan staat niets ons meer in de weg om naar
Nijmegen te verhuizen. Mijn vrouw en kinderen hebben het grootste offer moeten brengen,
dus zij hebben de eerste keuze waar we in Nijmegen gaan wonen. Het moet een beetje representatief zijn. Dat is de enige eis die ik stel.’
Tekst: Michiel van de Loo en René van Berlo
Foto’s: Jacqueline van den Boom
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Luister ’ns naar me

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

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Nijmegen-West heeft een plek gevonden in wijkcentrum Titus Brandsma. Daar zit het enkele deuren verder dan het consultatiebureau
van de GGD. Het idee voor CJG’s kwam
uit de koker van André Rouvoet, minister
van Jeugd en Gezin in kabinet Balkenende IV. Hij wilde ervoor zorgen dat ouders
op een gemakkelijke toegankelijke manier
een steuntje in de rug zouden kunnen krijgen bij de opvoeding van hun kinderen als
ze daar zelf niet helemaal uitkomen. De
drempel van het CJG blijkt toch vaak nog
een beetje te hoog. Inmiddels zijn er andere
plannen om dat doel te bereiken, vertellen
Agnes Coumans en Rosita van Tongeren.

Sociaal wijkteam

Beide dames zijn werkzaam bij het CJG Nijmegen-West, Agnes als coördinator en Rosita als medewerker. Er zijn veranderingen op
komst als het gaat om de uitvoering van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
door de gemeente Nijmegen. De gemeente
wil de zorgvragen van bewoners veel beter
op maat kunnen bedienen, vanuit één loket
en bovendien dicht bij de burger zelf, in de
wijk. De bedoeling is dat de Nijmeegse bewoners de regie over hun leven (weer) meer
in eigen handen kunnen en gaan nemen. Geen
standaardoplossingen meer voor de zeer uiteenlopende situaties waarin burgers die zorg
nodig hebben, verkeren! Daarom is men gestart met het samenstellen van zogenaamde
sociale wijkteams. Het gaat daarbij vooral om
de zorg en begeleiding van kwetsbare ouderen,
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mensen met een beperking, met psychosociale
problematiek en ouders die problemen ervaren
bij de opvoeding van hun kinderen. De eerste
teams, waarin maatschappelijk werkenden en
wijkverpleegkundigen een centrale rol spelen,
zijn bij wijze van proef gestart in 2012, eerst in
Lindenholt en Dukenburg, later gevolgd door
Nijmegen-Noord en Hatert. Voor het komende
jaar, na de zomer, staat ook Nijmegen-West
op de rol om te gaan proefdraaien met een sociaal wijkteam. Agnes is kwartiermaker voor
de aanpak in onze wijk.
Het CJG Nijmegen-West gaat bij deze vernieuwing een rol spelen. Het wordt een belangrijke pijler onder het sociale wijkteam als
Jeugdnetwerk Zorg en Welzijn. Zo kan via dit
ene loket ook aan ouders met problemen bij de
opvoeding de helpende hand worden geboden.
In het Jeugdnetwerk worden zoveel mogelijk
organisaties betrokken die in onze wijk actief
zijn op het gebied van jeugd, ouders, opvoeders, gezondheid en welzijn. Het officiële
startsein is 7 november gegeven.

Week van de opvoeding

Maar het CJG / Jeugdnetwerk is in Nijmegen
West al volop in touw geweest. De eerste week
van oktober is landelijk voor de tweede keer
de Week van de Opvoeding gehouden. Nijmegen heeft zich daarbij aangesloten. Bedoeling
was om de ontmoeting en uitwisseling tussen
ouders, opvoeders, kinderen en jongeren op
gang te brengen. Het thema dit jaar was Luister ’ns naar me. ‘Als het om opvoeden gaat, is
het heel belangrijk dat er naar elkaar geluis-

terd wordt. Niet alleen kinderen naar ouders,
maar juist ook ouders naar kinderen en ouders
naar elkaar. De Centra voor Jeugd en Gezin
waren benieuwd hoe ouders in Nijmegen denken over opgroeien en opvoeden. Dus bedachten we dat we dat maar eens moesten vragen
aan henzelf. Zo zijn we dus ook hier in West
aan de slag gegaan. We hebben verschillende
organisaties gevraagd om samen met ons op
pad te gaan om ouders en opvoeders te benaderen. Daar bleek grote bereidheid voor te bestaan’, aldus Agnes. Rosita vult aan: ‘Er zijn
straatinterviews gehouden en er is bij mensen
aangebeld. We zijn bij supermarkten, scholen,
consultatiebureaus en peuterspeelzalen gaan
staan met onze vragenlijst. Natuurlijk was niet
iedereen meteen enthousiast, maar de meeste
mensen wilden wel tijd vrij maken. De sfeer
waarin de gesprekken plaatsvonden, was heel
open. We hebben vaders en moeders, opa’s en
oma’s en ook de oppas gesproken, van Nederlandse, Turkse, Marokkaanse komaf. We hebben een koffieochtend georganiseerd op brede
school Het Octaaf in Neerbosch Oost. Daar
kwamen zo’n 20 moeders op af. Deze groep
vond vooral dat kinderen niet genoeg liefde
kunnen krijgen van ouders. Zij vonden dat je
goed moet laten zien dat je van je kinderen
houdt, dat je regelmatig complimentjes moet
geven.’

Top 5

Uit alle antwoorden van ouders uit Nijmegen
West is een eigen top 5 van opvoedtips samengesteld. ‘Ouders zijn toch de echte ervaringsdeskundigen als het gaat om opvoeden. Als je
de Wester - december 2012

Agnes Coumans, Irma Bogers en Rosita van Tongeren

zo eens om je heen luistert naar wat er tegenwoordig gezegd wordt over kinderen, jeugd
en opvoeden, dan zou je denken dat men er
in de loop der jaren heel anders over is gaan
denken. Niets is minder waar. Opvoedtips en
adviezen verschillen juist niet erg veel van wat
daar vroeger van werd gevonden. Als je ouders
en andere opvoeders van nu de stelling voorlegt dat rust, reinheid en regelmaat maar erg
ouderwets zijn, laten ze heel verontwaardigd
weten dat zo’n uitgangspunt helemaal niet
achterhaald is. Ook nu nog is dat heel belangrijk voor kinderen, dat ze weten waar ze aan
toe zijn, dat er grenzen worden gesteld, dat er
in de drukte van alledag en al die prikkels ook
rust gecreëerd wordt’, aldus Agnes en Rosita.
‘Over een stelling als elk kind moet sporten
wordt weer heel verschillend gedacht. Sommige ouders geven aan dat theater en muziek
net zo belangrijk zijn en dat het vooral van het
kind afhangt en wat het zelf wil. Andere ouders vinden wel dat kinderen moeten spelen
en bewegen, maar dat dat niet alleen kan door
een kind naar een sportvereniging te sturen. De
meeste ouders vinden sporten als activiteit wel
belangrijk.’

Top 3 Opvoedtips uit Nijmegen-West

Tip 1: Consequent zijn. Opvoeders vinden het
belangrijk om één lijn te trekken, om als je A
gezegd hebt, ook B te zeggen, om duidelijk te
zijn en om van de ander duidelijkheid te vragen.
Tip 2: Zorgen voor structuur en regelmaat.
Opvoeders willen graag aandacht voor rust
en orde in huis. Zo ook voor bepaalde gezamenlijke rituelen zoals het naar bed gaan en
gezinsmomenten zoals samen eten.
Tip 3: Betrokken zijn bij je kind. Het lijkt zo
voor de hand liggend, maar is dat niet altijd.
Echt interesse in wat je kind doet en zegt, meeleven bij wat het meemaakt, maar ook je kind
echt kind laten zijn, schieten er nog wel eens
bij in. Sta stil bij je kind en maak bewust tijd
vrij voor elkaar.
de Wester - december 2012

Voor het verslag over de resultaten van de opvoedinterviews van heel Nijmegen en voor de
complete top 5, zie www.cjgregionijmegen.nl

Nog meer activiteiten

Er is in de Week van de opvoeding naast het
interviewen nog een veelheid aan activiteiten
georganiseerd, van theater tot workshops voor
ouders en dansen voor kinderen. Zo is er de
hele week een dagelijkse opvoedtip gegeven
op de website van het CJG, in de vorm van een
kort filmpje. Zelfs de burgemeester heeft er zijn
bijdrage aan geleverd. Niet alle bijeenkomsten
werden even druk bezocht: ‘sommige activiteiten hadden wel wat meer publiciteit kunnen
gebruiken’, zegt Agnes. ‘Maar de interactieve
bijeenkomst over pubers in Nijmegen Noord
bijvoorbeeld was erg populair. Zelf was ik erg
onder de indruk van een workshop over luisteren naar je kind in voorzieningenhart ’t Hert.
Elise Verheul vroeg alle deelnemers om zich in
te leven in de problemen van hun eigen kind.
Andere deelnemers kregen daarna de opdracht
om het probleem duidelijk te krijgen door vragen te stellen. Je moest dan antwoorden alsof
je je kind was, vanuit het perspectief van je eigen kind. Dat maakte veel los bij de ouders,
want ineens zagen ze de dingen echt door de
ogen van hun eigen kind. In wijkcentrum Titus
Brandsma was ook een erg goede bijeenkomst
over opvoeden na (echt)scheiding. Er vond intensieve uitwisseling plaats tussen ouders die
gescheiden waren en die daarna nog met veel
vragen over opvoeden bleven zitten. Er bleek
behoefte aan een vervolg.’ Dat vervolg komt
er, begin 2013, in de vorm van vier bijeenkomsten vroeg in de avond. Hebt u belangstelling voor deze bijeenkomsten, mail dan naar
west@cjgnijmegen.nl

Bewonersburn-out

Het blijft een onderwerp waarover je niet snel
bent uitgepraat, het opvoeden van kinderen!

Burn-out is een psychologische term
voor het gevoel opgebrand te zijn, geen
energie of motivatie meer kunnen vinden
voor bezigheden op het werk. Bestaat er
ook bewonersburn-out? Ik denk van wel.
Je keihard inzetten voor je leefomgeving,
elke keer gevraagd worden door instanties
om mee te doen en mee te denken, maar
opgebrand raken als dan blijkt dat zaken
taaier zijn dan verwacht en belangen en
soms professioneel onvermogen roet in het
eten gooien en de verwachtingen van de
achterban dus niet ingelost kunnen worden.
Wat is er aan te doen? Het begint natuurlijk
bij jezelf. Kies voor een vorm van meedoen
waar je energie uithaalt, maak je inzet
overzichtelijker en praktischer en laat het
belangenbehartigen een keer over aan een
ander met frisse energie. Er ligt ook een
schone taak voor de gemeente en andere
instanties. Soms handelen we (de overheid) tegenstrijdig. We willen dat iedereen
participeert, maar dan wel graag op onze
voorwaarden. We roemen de eigen verantwoordelijkheid, maar zijn ook huiverig voor
onwelgevallige uitkomsten. We stimuleren
het eigen initiatief, maar confronteren dat
tegelijk met een keur aan voorwaarden en
regels. Met de notitie participatie in de wijken: Mee(r)doén, gaat de gemeente deze
inzichten omzetten in concreet handelen.
Het devies: doen! Het besef: lange adem!

Tekst: Rian Panis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Michiel ten Dolle, wijkmanager
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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wordt goed gelezen!

Tekst: Carla Boukamp
Foto: Carla Dijs

Slachtoffer najaarsstorm
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Tekst: Carla Boukamp

Bij de voortvarende sloop van het Gemeenschaphuis en de oude school, is een onverwacht slachtoffer gevallen: een mooie boom,
bedoeld om in het mooie groenplan van de
Biezantijn een plaatsje te houden. De storm is
hem fataal geworden.
Buurtbewoners hebben meteen alarm geslagen. De landschapsarchitecte heeft ons verzekerd dat er een mooie boom op dezelfde plaats
teruggeplant zal worden.

Mail groennieuws

Tekst: Carla Boukamp
Foto: Dave van Brenk

Tekst: Carla Boukamp

Heeft u groennieuws, groot of klein?
Mail het naar de redactie of:
Carla Boukamp
Groencommissie
Telefoon: (024) 356 01 82
E-mail: c.boukamp@chello.nl

Een groene wijk begint bij jezelf
In de communicatie met de gemeente
sinds het vorige nummer is duidelijk geworden dat de invloed van de groencommissie van ‘Ons Waterkwartier’ op het
behoud van groen in de wijk beperkt is.

Hartenkreet van voorstanders van het behoud
van de bomen in Verax.

Een wijkbewoonster kwam met de
volgende suggestie om de wijk ook ’s
winters een groener aanzicht te geven:
Waarom worden er niet veel meer dennen en sparren en andere naaldbomen
aangeplant, ook in het Westerpark? Dit
om het jaar rond groen te blijven, maar
ook om wijkbewoners van hun bladvrees
af te helpen.
Ook zou het leuk zijn om op pleinen en
pleintjes een den of spar aan te planten
en deze rond de kerstdagen met lichtjes
te versieren, ook een oude wens van de
groencommissie.

Het artikel over de voorgenomen rooi van
negen gezonde acacia’s in de Verax leverde
vele boze reacties van wijkbewoners op die
de prachtige bomen behouden willen zien.
Enkele van hen hebben zich rechtstreeks tot de
wethouders Jan van der Meer en Turgay Tankir
gewend. Ook alle bewoners van de laagbouw
van het pleintje Flavus hebben door middel
van een brief aan de wethouders en een handtekeningenactie unaniem voor behoud van de
bomen gepleit.
Onder druk van al deze commotie heeft de
wijkbeheerder met groenambtenaren op 13
november jongstleden een avond voor de betrokken bewoners georganiseerd, waarin iedereen nog eens zijn of haar mening kon geven. Er wordt een inventarisatie gehouden van
de klachten van overlast, ook van de bewoners
van Verax die niet aanwezig waren.
De groencommissie betreurt deze gang van
zaken ten zeerste en meent dat er een vrijbrief
gegeven wordt voor rooi van bomen, ook elders in de wijk. Wordt vervolgd!

Eeuwig blijvend groen…

In de gesprekken vanaf oktober is nogmaals
uitgelegd dat het bomenbeleid vastgelegd is
in het Handboek Stadsbomen. De gemeente
hanteert een uitgesproken beleid ten aanzien
van zogenaamde buurtbomen. De mate van
overlast voor bewoners en de waarde van
de bomen worden tegen elkaar afgezet en
aan de hand van de uitkomst daarvan gaat
men vaak over tot kap. In de minst groene
wijken, zoals het Waterkwartier, betekent
dit dat er vervangende bomen komen. Het
groene volume in de wijk daalt hierdoor
keer op keer aanzienlijk, omdat er vanwege

de kosten zeer jonge boompjes aangeplant
worden.
Hoe meer bewoners klagen des te sneller
bomen zullen verdwijnen. Niemand wil
struikelen over opstaande stoeptegels en
aandringen op reparatie door Bel en Herstel
is vervelend. Maar te snel en vaak klagen
over blad op je stoep en troep op auto’s is
niet zonder gevaar voor het bomenbestand.
Het is dus ook aan de wijkbewoners om een
zekere mate van dit ‘natuurlijke ongemak’
voor lief te nemen. Aandringen bij de gemeente op onderhoud en snoei van bomen
en tijdig herstel van trottoirs loont de moeite. Zeker als we als individuele bewoners
keer op keer aangeven dat we dat liever zien
dan kap en terugplaatsen van bomen.
Tekst: Carla Dijs
de Wester - december 2012

West wil nog steeds
groene buffer
U hebt in de vorige Wester kunnen lezen dat de gemeenteraad een
motie had aangenomen om de effecten van de nieuwe stadsbrug op
onze leefomgeving in samenspraak
met de bewoners te gaan meten. Zo
moet het in de toekomst mogelijk
zijn om als het nodig is maatregelen
tegen overlast te kunnen nemen.

Goed meetnet

Bezoek aan BCTN: vervoer van schip naar schip
Donderdag 18 oktober bezocht een kleine
delegatie van wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ samen met de gemeente en een
vertegenwoordiger van de Kronenburgersingel de Container Terminal BCTN.
De verwachting is dat met de komst van de
nieuwe stadsbrug de Oversteek het vrachtverkeer over de Weurtseweg en Kronenburgersingel richting centrum gaat afnemen. Om dit
beeld bevestigd te zien, willen we graag meer
horen over de toenemende bedrijvigheid bij
BCTN.
Directeur van vier terminals in Nederland,
Rien Geurts, legt uit dat de komende jaren het
vervoer over water zal toenemen. Het is door
de enorme capaciteit uitermate concurrerend
met het wegvervoer. De BCTN gaat binnenkort dan ook uitbreiden met een extra kraan en
150 meter kade. Een toename van 50 procent.
Dat betekent echter geen verdubbeling van
het vrachtverkeer, omdat het bij BCTN vooral
gaat om overslag van schip naar schip. Feit is
wel dat niet alle vrachtwagens in NijmegenWest van BCTN komen. En de vraag blijft
welke route die straks gaan kiezen. Maar de
nieuwe stadsbrug betekent in ieder geval voor
BCTN een snellere, kortere en dus goedkopere
route, waar ze voornamelijk gebruik van gaan
de Wester - december 2012

maken. Alleen de Heinzfabriek wordt nog bediend via de Waalbrugroute.
Op verzoek van de vertegenwoordiger van de
Kronenburgersingel gaat de gemeente onderzoeken of de waterputten aldaar kunnen worden aangepakt om de overlast van het huidige
vrachtverkeer te verminderen.
We zien bij de rondleiding over het bedrijf hoe
efficiënt de verschillende maten containers
door de lucht verplaatst worden en opgestapeld. Indrukwekkend om te zien. En deze gevaarten over water verder vervoeren, lijkt ons
ook ineens de meest logische vervolgactie.
Tekst en foto’s: Carla Dijs

Intussen is West wil groene buffer samen met de gemeente bezig om op
korte termijn te komen tot een goed
meetnet voor de overlast van het verkeer van de nieuwe stadsbrug. Zowel
luchtkwaliteit als verkeersintensiteit gaan gemeten worden, zodat we
straks kunnen vaststellen of er in onze
wijken een verslechtering van luchtkwaliteit (over de norm) en geluid
(slechter dan nu) plaatsvindt. Er gaat
dus niet alleen berekend worden hoe
het in theorie zou kunnen of moeten
zijn, maar er gaat gemeten worden
hoe het in het echt is. En dat is precies
wat we wilden.

Lastige klus

Het is een lastige technische klus om
hier een goed plan voor te maken,
maar zowel de gemeente als wij hebben deskundigen in huis die deze klus
kunnen klaren. Mocht u belangstelling hebben om hier meer van te horen of hebt u kennis of kunde die u ter
beschikking wilt stellen, laat het ons
horen.

Informatie

Zodra er voldoende duidelijkheid
is over hoe er precies gemeten gaat
worden en wat dit verder voor onze
wijken gaat betekenen, laten we u dit
weten, bijvoorbeeld door een informatieavond of een huis-aan-huisbericht.
In de tussentijd kunt u altijd de website www.westwilgroenebuffer.nl bekijken of ons mailen westwilgroenebuffer@gmail.com of opbellen (024)
378 05 08.
Tekst: Irene Maat
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Jo Janssen
We zitten in de Lange Hezelstraat. Daar zit
Jo elke dag en daar weet iedereen hem ook te
vinden. Met zijn partij Gewoon Nijmegen zit
hij sinds 2006 met 1 zetel en nu met 2 zetels
in de raad. Hij haalde met zijn partij zo’n
10 procent van de stemmen in Hatert, en
scoorde ook hoog op plekken in Dukenburg,
Lindenholt, maar vooral de Benedenstad –
waar hij nu woont – en het Waterkwartier,
waar Jo opgroeide. We gaan met Jo terug
naar die periode, omdat die tijd en die plek
hem gemaakt hebben tot wat hij nu is.
‘Ik ben geboren in de Kloosterstraat. Hier vlakbij. Maar na één jaar trokken we in bij mijn
oma aan het Maasplein. Nummer 22. Opa, aan
vaders kant, was toen al dood; mijn andere
opa werkte als chef bij de kolencentrale. We
hadden maar een klein gezin. Eén broer, Jack,
die een jaar jonger is. Ik zat nét op de lagere
school, toen we naar de Dijkstraat verhuisden.
Vooraan op nummer 2. Mijn vader was melkboer. Met paard en wagen door heel Nijmegen
melk venten. Lieske heette het paard. Pas later
kreeg elke melkboer een bepaalde wijk toegewezen. Toen gingen we met een grote bakfiets
rond. Ik was zeven, acht jaar, en moest toen
al met hem mee. De bakfiets duwen. In de
winter door de sneeuw. Die bleef altijd liggen,
veel langer dan tegenwoordig. Er reden nauwelijks auto’s die de wegen opwarmden en de
sneeuw en het ijs deden smelten. In de meeste
huizen was ook maar één potkacheltje om te
stoken. Er stonden dan ook altijd bloemen op
de ramen. In de winter van ’62 ben ik met mijn
broer Jack nog over de ijsschotsen de Waal
overgestoken. Levensgevaarlijk, maar daar sta
je dan niet bij stil.’

Jo is ziek

‘Moeder schreef altijd een briefje: Jo is ziek en
kan niet naar school komen. Dat kón ook niet.
Pa kon het niet alleen af. Wij moesten meehelpen, want er moest bij ons ook brood op de
plank komen. Langs de huizen met de boodschappen. Boter, melk, kaas, en al het andere
wat de mensen elke dag nodig hebben. Aan de
Dijkstraat hadden we een slaapkamer aan de
voorkant als winkeltje ingericht. Ik weet nog
hoe ik suiker en zout in van die puntzakken
van een pond of een half pond moest afwegen.
Ik heb eigenlijk alleen maar lagere school gehad. Pas later diploma’s gehaald die ik nodig
had voor mijn werk. Ik heb veel meer geleerd
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‘Ik heb veel elend gezien’
op straat, in het omgaan met mensen. Daar is
geen opleiding voor, maar wél zo belangrijk.
En zo leer ik nog elke dag. Niet alleen op straat,
maar overal. Mensenkennis is heel belangrijk.
En respect. Als je geen respect voor de mensen
kunt hebben, ongeacht hun afkomst, dan heb
je niks geleerd. Voor mij is iedereen gelijk. Of
het nu de burgermeester is of een zwerver. Je
moet iedereen in zijn waarde laten.’

Ouwe deken

‘Later gingen we met een elektrisch wagentje
rond. Konden we meer spullen meenemen.
Gingen de kratten op het dak. Weer iets later
is mijn vader een winkel begonnen aan de Molenweg. Waar later Bruco is gekomen. Toen
begon daar echter ook Albert Heijn. Die ging
de melk een cent goedkoper verkopen en konden wij wel inpakken.’
de Wester - december 2012

‘Ik moet mensen om me heen
hebben, anders ga ik dood’
‘Toen ik 18 was, leerde ik Cor kennen. Ze was
een jaar jonger dan ik en ze hadden thuis een
kroeg, op de hoek Voorstadslaan en de Sperwerstraat, waar later Loonies is gekomen. Inmiddels zijn we 46 jaar getrouwd en ik ken
haar dus praktisch mijn hele leven. Tot mijn
trouwen heb ik bij mijn vader gewerkt, maar
ik verdiende ook al wat bij achter de bar. En
ik heb elke cent opzij gelegd. Eind jaren zestig
ben ik voor mezelf begonnen. Een melkzaak,
dat lag voor de hand, in de Berberisstraat in
Heseveld. Al mijn spaargeld zat erin. We hadden niet eens geld meer om fatsoenlijke gordijnen te kopen. Daar gebruikten we een ouwe
deken voor. Ik heb toen alle risico’s genomen.
Ik reed rond in zo’n elektrische driewieler.
Hoe noemden ze zo’n ding ook al weer, o ja,
Spijkstaal. De zaak was echter geen succes en
na één jaar had ik het wel gezien. Maar ik had
geluk en kon het huis met een beetje winst verkopen. Daarna weer alle risico’s genomen. Een
pand aan de Graafseweg gekocht. Heb er weer
al mijn geld ingestoken; ik kon ook weer nét
iets meer van de bank lenen. Maar geld om het
huis een beetje in te richten, hield ik wéér niet
over, dus daar hing die ouwe deken weer voor
het raam in plaats van gordijnen. Cor vond dat
maar niks. Maar ja, we hadden weinig keus.
En weer alles opknappen, zodat we de kamers
konden verhuren om de hypotheek af te lossen. Maar alles was een gok. Wie had kunnen
voorspellen dat de prijzen van de huizen tot
voor een jaar of tien zó zouden stijgen? Nu zijn
ze als een raket naar beneden gegaan.’

Eigenhandig

‘Daarna heb ik van Bromsnor een café in de
Burghardt van de Berghstraat gehuurd, dat
doopte ik om in de Calypsobar. Dat is nu
een restaurant. Ook nog een pension gekocht
in diezelfde straat. Moest Cor elke dag voor
dertig mensen koken. Dat opknappen van de
panden deed ik voor het grootste deel zelf: verwarming, elektriciteit, loodgieterswerk, dakdekken, allemaal eigenhandig. Dat moest ook
wel, want je had geen cent te makken. Vroeger
was een handdruk een keiharde afspraak. Ik
heb veel, heel veel elend gezien. Veel mensen
die alleen maar op de pof konden leven. Zó
arm. Gezinnen met achttien kinderen, die in
een klein hok woonden. Kinderen die op blote voeten door de sneeuw moesten, omdat er
geen geld voor schoenen was. Douches waren
er niet, om beurten ging je in de teil. Pa stuurde
me met kerst ’s avonds na 23.00 uur weg om
bij een aantal gezinnen een achtste slagroom
de Wester - december 2012

Kleurrijke herfst

Geschilderd door Jo Janssen

en een pakje roomboter voor de deur te leggen. Aanbellen en dan hard weglopen. Eerst
begreep ik dat niet, later wel natuurlijk. Dat
sociale is er met de paplepel ingegoten; dat
heb ik van mijn vader. Je moet kunnen delen
als je het wat beter hebt. Dan weet je ook pas
wat het leven betekent; daar heb je geen universiteit voor nodig. En daarom wil ik ook iets
voor de mensen betekenen. Nu kan ik dat en
heb daarom bijvoorbeeld Stichting Benedenstad Nijmegen opgericht.’
De weinige jaren dat Jo op school zat was op
de Broederschool aan de Rivierstraat. In twee
vakken blonk hij uit: voor rekenen en tekenen
had Jo een 9. Dat laatste is een hobby geworden. Jo schildert. En zeker niet onverdienstelijk. Het bewijs hangt meer dan levensgroot in
Het Lemke. Jo is ook muzikaal. In zijn jonge
jaren speelde hij drum en gitaar bij de Blue Hot
Rockers; ze coverden alle grote hits van The
Shadows. Singletjes die je ook terugvindt in
zijn jukeboxen. Hij heeft er nog verschillende
staan. Een hobby die ontstond toen Jo in horecagelegenheden speelautomaten en jukeboxen
plaatste. In het Waterkwartier komt Jo nog
heel vaak. ‘Mijn schoonzus woont er nog, en
ik ga dan ook af en toe bij de zusters op de koffie. Neem ik gebak voor ze mee. Werken blijf
ik tot ik er bij neerval. Cor en ik zijn nu nog
goed gezond en we hebben twee lieve dochters: Corina en Antoinette. Ik moet mensen om
me heen hebben, anders ga ik dood.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Ik haalde haar op, bij het steeds anders
bereikbare station. Ze zag er moe uit. Maar
toch bleef ze zich glimlachend interesseren in mij. Terwijl ze over haar knie wreef,
vertelde ik haar over de leergang waar zij
straks een gastles zou geven. Gisteren
teruggekeerd uit Uganda, waar ze was om
de ontwikkelingsprojecten te bezichtigen.
Ze vertelde over ondernemende vrouwen
die zich inzetten om de kwaliteit van hun
leven te verbeteren. Twee weken geleden
was ze in Bangladesh, waar de corruptie
de basis is geworden voor wantrouwen in
de overheid en daarvoor Somalië… Ja,
ze had pijn in haar knie, maar ondanks
aandringen van haar medewerkers vloog
ze economy class. Wellicht uit principe of
misschien om te voorkomen dat zij op de
voorpagina van de Telegraaf terecht zou
komen: ‘Kijk waar ons belastinggeld, dat wij
aan ontwikkelingslanden geven, naartoe
gaat!’
Omdat ik ooit haar naam genoemd had
als potentiële burgemeester van Nijmegen
begon ik haar te vertellen hoe leuk mijn
stad is. We hadden nog even de tijd voordat de les begon. Ik nam een omweg. Om
haar de Ooijpolder en de Rijksweg onder
de prachtige Elyzeese velden te laten zien.
De plekken waar mensen wonen die ‘nivelleren’ geen feest vinden. Ze genoot van de
herfstgekleurde periferie van Nijmegen.
‘Als de kans zich voordoet, zou je dan de
burgemeester van Nijmegen willen worden? Straks valt dit allemaal onder het
Rijk van Nijmegen.’ Zij was geïnteresseerd
in mijn ervaringen van mijn recente reis
naar Afghanistan. Ik was geïnteresseerd
in haar als nieuwe burgemeester, minister
of commissaris van de koningin met een
vluchtelingachtergrond, die als voorbeeld
de acceptatie van de nieuwe Nederlanders
hier kan stimuleren. De oud-politica die
werkelijk in staat is om over haar schaduw
heen te springen heet Farah Karimi.
Qader Shafiq

(Foto: Lilia Volkova)
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De Heksenkring

Halloween
zet. In het gebouw stonden twee heksen met een
spel. Hier moesten kinderen blikken omgooien en
vragen over Halloween beantwoorden.
Vanuit hier gingen ze over de Floraweg de trappen op, maar hier kwam je niet zomaar omhoog.
Er hing een gordijn, waar een aantal heksen bij
stond, en iemand waarschuwde de kinderen voor
het zombievirus achter het gordijn. ‘Durf jij de trap
nog op?’ vroeg hij dan.
En ja hoor, daarboven zat al meteen de eerste zombie met zijn gitaar. En wat hing daar in de boom?
Is dat een lijk?
Langs het hondenveld stonden nog twee leden van
De Heksenkring met het kegelspel met zeer wonderlijke kegels. Vanuit hier liepen ze door naar de
molen. Wie durfde daar nog een
spel te doen? Het werd steeds
enger. Links en rechts verschillende zombies, griezels en engerds. En dan moest je de trap af
het bos in.

H

obbyclub De Heksenkring liep al
een paar jaar met het idee rond om
een speurtocht te organiseren voor
Halloween. Na wat te hebben rondgekeken
om ideeën op te doen, is 2012 het jaar waarin de speurtocht georganiseerd werd!
Er moest veel geregeld worden, zoals vrijwilligers,
kostuums, versieringen, sponsors en dergelijke.
Ook moest er ook veel zelf gemaakt worden, zoals posters, versieringen en kostuums. Daarna
moesten we gaan bedenken hoeveel kinderen we
gingen verwachten. We hoopten op een stuk of
vijftig kinderen. Maar we namen ons ook voor dat,
als er maar tien kinderen zijn die zich opgaven, dat
we dan ook gewoon door zouden gaan!
De dinsdag vooraf hadden we het erg druk. We
moesten boodschappen doen, zakjes met snoep
vullen, pannen bij elkaar zoeken voor de knakworsten, de chocomelk en voor de soep voor de vrijwil
ligers. We vonden het jammer dat we die dag al
niet veel konden klaarzetten of ophangen, maar we
waren bang dat er dingen vernield of weggehaald
zouden worden. Gelukkig hadden we woensdag
ook nog veel tijd om van alles te doen.
Wil, de man achter De Heksenkring, was
woensdagochtend aardig aan het bouwen met hulp
van zijn broer en kleinkinderen. Er werden dingen
klaargezet, zoals de sluis en de doorgang naar de
trap. Alles kwam op zijn plek: de tafels, kleden,
lampen en snoeren. Ook werd nog even de trap
naar het bos schoongeveegd.
Alle vrijwilligers kwamen samen op het clubhuis
van De Heksenkring (het huis van Toos en Wil).
Daar kregen alle vrijwilligers instructies over wat
ze moesten doen en wat ze niet moesten doen.
Veiligheid stond voorop, zeker bij de trap. Daarom

En wat je daar allemaal tegenkwam: een zombie die de trap
opkroop en je de weg wees, een
bruid met een doorgesneden keel
die zon op wraak en een clown
die kinderen alleen maar aan het
huilen wilde maken in plaats van
aan het lachen. De achterblijvers
bij het clubhuis konden het gegil
goed horen. Zo te horen hadden
ze het leuk. Onderweg waren er

mocht er niemand op de trap aan het schrikken gemaakt worden om te voorkomen dat er mensen de
trap afvielen.
Ondertussen gingen de kostuums aan en werd iedereen geschminkt. Het was topdrukte en stressen.
Gingen we het allemaal op tijd redden?
Inmiddels was het 18 uur en stonden alle vrijwilligers op hun plek en de kinderen kwamen ook
aanstromen. Inmiddels hadden 54 kinderen zich
aangemeld. Daarbij waren ook heel veel ouders
meegekomen. We hadden groepjes gemaakt op papier, maar dat bleek niet te werken dus hebben we
maar willekeurig zes kinderen per keer op pad gestuurd. De eerste groep door de sluis heen, daarna
meteen een suikerspin en de volgende groep op
pad. Na de suikerspin liepen de kinderen door naar
dierenweide Kobus. Daar hadden de medewerkers
ook hun best gedaan. Ze hadden de boel versierd
met lichtsnoeren. Ze hadden vuurkorven neerge-
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Halloween in Waterkwartier

ook nog buurtbewoners die snoep uitdeelden. Zo
kregen kinderen heel veel ijs, een handvol popcorn
en veel lolly’s!
Na drie kwartier kwamen de eerste groepen terug
bij de start, waar ze nog broodjes worst en warme
chocolademelk kregen. De twee heksen die de
broodjes en de chocolademelk uitdeelden, wachtten daar op de eerste reacties. Iedereen vond het
heel erg leuk en sommige mensen vonden het ook
heel erg eng. Maar iedereen sprak met veel lof over
alle vrijwilligers.
We hebben ook nog prijzen uitgedeeld voor de best
verklede kinderen. De eerste prijs was een mooie
Halloweentrofee versierd met prikkeldraad! En
dan kon iedereen nog op de foto met de griezels,
zombies en de engerd. Voor degene die dat nog
durfden natuurlijk! We praatten gezellig na met iedereen, bij een heerlijke kop erwtensoep.
Er was nog een optreden toen de meesten weg waren. Angela, de dochter van heks Yvonne en haar
man Henk, vroeg haar Dennis ten huwelijk. Leuk
om daar ook nog getuige van te zijn. O ja, hij zei
JA! Volgend jaar doen we het zeker weer. Behalve
dan het huwelijks aanzoek.

K

inder Huiskamer Dol-Fijn heeft voor
de kinderen uit Oud West voor het
achtste jaar een griezel speurtocht
gehouden tijdens Halloween.

P.S. Nogmaals willen we al de vrijwilligers be
danken, ook bedankt aan hen die de moeite hebben
genomen om hun raam of tuin te versieren.

in. Onderweg waren er meerdere opdrachten uit
te voeren. De groep die dit het best deed, was de
winnaar van de speurtocht. Vanaf de Aquamarijn
in de Spechtstraat liep de route door onder andere
de Zwaluwstraat, het donkere park Leeuwenstein,
via de Geulstraat naar park West, langs de voetbal
vereniging Nijmegen door naar Sonnehaert.
De complimenten na deze tocht voor ouders, kinderen en iedereen die zich ingezet hebben voor
deze tocht. Hopelijk kunnen wij de kinderen ook in
2013 weer blij maken met een leuke tocht.

Tekst: Hobbyclub De Heksenkring
Foto’s De Heksenkring: Ger Neijenhuyzen

Tekst: Patricia Meyer, Team Dol-Fijn
Foto’s Waterkwartier: Dave van Brenk
Anders dan de meeste voorafgaande jaren werd het dit keer in de wijk Waterkwartier zelf georganiseerd. Vanwege
de subsidies die drastisch verminderd
zijn binnen de openwijkschool, was het
dit jaar niet mogelijk om met de kinderen een weekend op Halloweenkamp
naar een oude boerderij te gaan. Toch
is het ons dankzij de inzet van enthousiaste medewerkers en vrijwilligers gelukt om Halloween ook dit jaar niet geheel aan onze kinderen voorbij te laten
gaan. De kinderen werden in groepen
verdeeld, en gingen per groep de wijk

Brandveiligheid is belangrijk, vooral tijdens de feestdagen

Kerstlichtjestocht brengt
Augustijnenbos tot leven
Het Kerstverhaal komt tot leven in het
Augustijnenbos. Op zaterdag 22 december 2012 wordt er in Nijmegen voor het
eerst een kerstlichtjestocht georganiseerd. Dit in navolging van soortgelijke
evenementen in andere steden, die vaak
duizenden mensen trekken. Doel is om
jong en oud uit de Wolfskuil, Heseveld
en Nije Veld op een sfeervolle manier te
laten genieten van het kerstverhaal.
Een kerstlichtjestocht is een korte wandeling langs een pad verlicht met vuurkorven
en honderden waxinelichtjes in glazen potjes. Langs de route wordt op verschillende
plekken het kerstverhaal uitgebeeld en verteld. Bezoekers zien tijdens de tocht een engelenkoor, komen de herders tegen en ook
de drie koningen die op weg zijn. Eindpunt
is de stal van Bethlehem met Jozef en Maria
met het kindje Jezus. Een ezel (van kinderboerderij Kobus) ontbreekt uiteraard niet.
Na afloop is er gelegenheid om rondom
vuurkorven te genieten van warme chocomel en te luisteren naar kerstliederen.
De kerstlichtjestocht wordt georganiseerd
door de CGKV kerkgemeenschap in de
Boskapel. De CGKV is een samenwerkingsgemeente van de Christelijk Gereformeerde en Gereformeerde Kerk, die sinds
begin 2010 eigenaar is van de Boskapel.
‘We willen graag iets moois doen voor de
wijk’, aldus Geert Schimmel, woordvoerder van het organisatiecomité. Het initiatief wordt ondersteund door de Stichting
Augustijnenbos en door Bij Bosshardt, het
buurtsteunpunt van het Leger des Heils.
Iedereen is welkom. Toegang is gratis. De
lichtjesroute is open van 18.00 tot 20.00 uur
op zaterdag 22 december. De wandeling
duurt ongeveer 25 minuten. Startpunt van
de tocht is bij het Klooster in het Augustijnenbos. Vanwege verwachte drukte wordt
u geadviseerd om te voet of met de fiets te
komen. Meer informatie op
www.kerstlichtjestochtnijmegen.nl
Tekst en foto: Ben Gorter
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Wist u dat:
• u bij brand drie minuten vluchttijd hebt
• de brandweer binnen 8 minuten ter plaatse is
• de kans op brand 1 op 1.000 is
• onvoorzichtigheid de voornaamste oorzaak
van brand is
• wasdrogers op nummer één staan van brandgevaarlijke apparaten
• je in je slaap niets ruikt
• bijna alle slachtoffers stikken
Vuur en rook verplaatsen zich vliegensvlug.
Had je vroeger nog vijftien minuten om het
vege lijf te redden, tegenwoordig zijn dat er
nog maar drie. We hebben tegenwoordig veel
brandbaarder spul in huis. Kunststoffen meubels, gordijnen enzovoort. Denk daaraan als u
iets nieuws koopt.
De kans dat er in uw huis brand uitbreekt is 1
op 1.000. Dat lijkt klein, maar de kans dat u
een prijs van € 1.000,00 of meer in de staatsloterij wint is maar 1 op 10.000.
Wist u dat 40 procent van de branden in de
keuken ontstaat? Vaak gebeurt dit tijdens het
koken; 20 procent ontstaat in de huiskamer
(denk aan kaarsen of roken) en 15 procent van
de woningbranden wordt veroorzaakt door
ondeugdelijke apparatuur. De oververhitte
wasdroger spant de kroon. Kortsluiting of een
schoorsteenbrand komt ook regelmatig voor.
Een rookmelder is dus onmisbaar. In je slaap
ruik je namelijk niets, alleen van lawaai word
je wakker. De rookontwikkeling gaat zo snel,
dat het merendeel van de slachtoffers stikt in
de rook. Van alle huizen heeft inmiddels 70

procent een rookmelder. Maar, slechts de helft
functioneert goed. Test uw rookmelder dus een
paar keer per jaar. Bijvoorbeeld als de winterof zomertijd ingaat.
Bedenk en spreek met huisgenoten een vluchtroute in geval van brand af. Dat is in de regel
van boven naar beneden via de voordeur. Zorg
dat die altijd van binnenuit snel open kan. En
zorg ervoor dat er geen obstakels zoals fietsen,
kratten en dergelijke in de weg staan. Spreek
af wie welke kinderen waarschuwt en wie verantwoordelijk is voor de huisdieren. Bepaal
ook een alternatieve vluchtroute in geval de
eerste vluchtroute niet mogelijk is.
Als u toch 112 moet bellen, duurt het maximaal acht minuten voordat de brandweer ter
plaatse is.

Feestdagen

Er is meer licht in huis, en dit betekent een
verhoogd risico op brand. Controleer daarom
alle bedrading op draadbreuk, rol haspels helemaal uit en zorg dat stekkerdozen niet oververhit kunnen raken. Koop verlichting met het
KEMA-keurmerk en laat brandende kaarsen
nooit onbewaakt achter. Even naar de voordeur
in combinatie met een windvlaag kan al voldoende zijn. Zet kaarsen ook niet in de buurt
van gordijnen of binnen bereik van kinderen
en huisdieren. Koop brandveilige versieringen
en vooral geen natuurlijk dennengroen. Let bij
kunstkerstbomen op een keurmerk, waarop
staat dat ze brandvertragend zijn. Laat echte
bomen niet uitdrogen en geef ze regelmatig
water. Ga je gourmetten of fonduen: let ook
hier op de bedradingen, zorg ervoor dat je de
pan niet van tafel kunt lopen en houd de deksel
van de pan, of beter nog een blusdeken – voor
€ 5,00 bij elke bouwmarkt – binnen handbereik.
Mocht er ondanks alles tóch nog iets fout gaan,
doe dan als volgt:
1. Blijf kalm.
2. Waarschuw de huisgenoten.
3. Vlucht volgens het vluchtplan.
4. Houd deuren en ramen dicht en sluit deuren
achter u.
5. Blijf bij rookontwikkeling zo dicht mogelijk
bij de grond.
6. Bel – als u gevlucht bent – direct 112.
Meer informatie vindt u op
www.brandweernijmegen.nl
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Ger Neijenhuyzen
de Wester - december 2012

Wethouder Turgay Tankir

‘We nodigen mensen uit met eigen initiatieven te komen’
‘De stad is niet van de bestuurders, de stad
is van de burgers.’ Dat zegt wethouder Turgay Tankir. Het college en de raad willen
dat burgers meer gaan participeren.
Het college heeft onlangs de ontwerpnota
Mee(r) doen in de wijk vastgesteld. ‘De bedoeling is om met nieuwe beleidsregels de participatie te bevorderen’, zegt wijkwethouder
Tankir. ‘Wij willen dat burgers meer ruimte
krijgen om met eigen initiatieven te komen
voor de buurt. We zeggen niet meteen “Dat
doen we” of “Dat past niet”, maar denken mee:
“Hoe kun je het realiseren?” Wij leveren meedenkende ambtenaren. De burgers nemen zelf
de regie in de hand en voeren een deel uit. Een
groep bewoners wil bijvoorbeeld aan zelfbeheer doen. Ze willen een aantrekkelijke plek
maken en die vervolgens zelf onderhouden.
Als ze met een goed idee komen, willen wij ze
ondersteunen, bijvoorbeeld met de aanleg of
om een professional in te huren voor het maken van een plan om iets te realiseren.’
‘Mensen hebben nu vaak het gevoel dat ze
van het kastje naar de muur gestuurd worden.
Daardoor haken ze af. We moeten goed luisteren naar wat bewoners te vertellen hebben.
We moeten meedenken en kansen inschatten.
Soms kunnen mensen het zelf, soms hebben
ze ondersteuning nodig. De kans van slagen
wordt dan groter. Soms zien we er geen brood
in, bijvoorbeeld omdat er geen draagvlak is. In
de Wester - december 2012

het verleden ging de ondersteuning teveel naar
dezelfde activiteiten. Wij vinden dat bewoners
zelf met hun activiteiten verder moeten kunnen, dus zonder onze hulp. Dat is geen bezuinigingskwestie. Het budget blijft beschikbaar,
maar we willen het voor veel meer – nieuwe
– initiatieven gebruiken. Onze ondersteuning
is tijdelijk. Iedere buurtbewoner moet samen
met zijn buren nieuwe activiteiten op kunnen
starten. We nodigen mensen uit met eigen initiatieven te komen. Het gaat erom dingen te
verbeteren en dingen mooier te maken. Dromen over Dukenburg is een goed voorbeeld.’

Mee(r) doen in de wijk
‘Wij vragen bewoners actiever in hun wijk te
worden, bijvoorbeeld meer ontmoetingen met
buurtgenoten organiseren of iets fysieks realiseren. Wij willen bewoners niet tegenwerken.
Dat gebeurt soms met allerlei regels. We willen
minder regels en meer gemak. De raad vindt
dat er ruimte moet zijn voor maatwerk. We
hebben ruimte voor experimenten. Er wordt
gekeken of het in dienst is van de burgers. De
stad is niet van de bestuurders, de stad is van
de burgers. De burgers zijn samen de eigenaar
van de stad. Je wilt dingen leuker maken.’
‘Mensen vinden de mogelijkheid prettig, maar

ze vinden het ook spannend. Ze zoeken houvast om er samen uit te komen. Bijvoorbeeld
terrasvergunningen. We willen meer vrijheid
geven aan de ondernemers. Maar bewoners
zijn bang voor overlast. Ik wil processen op
gang brengen waardoor mensen elkaar zien,
horen en met elkaar in contact komen. De
ideeën moeten wel een bepaald doel hebben. De criteria zijn: gericht zijn op de eigen
wijk, voldoende draagvlak en relevant voor de
buurt, de leefbaarheid moet verbeteren en het
moet bijdragen aan ontmoeting in de wijk.’
‘Gelukkig zijn er in Nijmegen heel veel burgerinitiatieven. Dat willen we nog mooier en
socialer maken. We willen uiteindelijk alle
mensen bereiken: vrouwen, mannen, allochtonen, jongeren en kinderen. Veel kinderen zijn
actief in zwerfvuilteams. Dat moeten we koesteren. Het motto is: meer doen, meer mensen,
met hetzelfde geld.’
Mensen kunnen zich per e-mail melden bij
wijkmanagement@nijmegen.nl of per post bij
gemeente Nijmegen, afdeling Wijkmanagement, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Bewoners kunnen zich met hun ideeën ook melden bij wijkmanager Michiel ten Dolle, e-mail
m.ten.dolle@nijmegen.nl of de bewonersplatforms.
Tekst: René van Berlo
Foto: Ger Loeffen
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Willemshof
Op de plek waar nu Vissers Meubelen staat
(rechter foto) en de hondenuitlaatplaats zich
bevindt, lag vanaf 1887 het Willemshofje,
ook wel de Punt genoemd (linker foto). Deze

Vroeger en nu
lag er tot midden jaren ’60. Het was helemaal
uitgewoond en verkrot. Daarom werd midden

jaren ’60 besloten dit wijkje te slopen, ook om
ruimte te maken voor aanleg van de stationstunnel. De tunnel werd op 1 juli 1966 geopend.
Hij is 211,08 meter lang en was bij opening de
langste stationstunnel van Nederland.
Tekst en foto 2012: Dave van Brenk

Nachtegaalplein

Dit plein is van ons. Het zal nooit van een ander zijn.
Hier maakten wij een paleis van ons huis.
We schaatsten op ons eigen leidingwater.
De poorten zagen alles, zelfs als wij een oogje toeknepen, zagen zij het.
Dit plein is van ons. Het is van onze kinderen.
Zij leerden hier voetballen, tussen de knotwilgen.
Zich het Goffertstadion verbeeldend, als sterspeler van N.E.C.
Hier bleek een goede buur beter dan een verre vriend.
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Dit plein is van ons. Hier kropen we naar buiten bij de eerste zon.
We spaarden onze jaren op met bier en het vegen van elkanders stoep,
we sjouwden elkaars troep. Hadden aan een blik genoeg.
Dit plein blijft van ons. De woorden vergeten en vergeven
kennen wij niet. Onze nachtegaal zal hardnekkig
blijven zingen in ons bloed.
Rinske Kegel			

(Foto: Dave van Brenk)
de Wester - december 2012

De Oversteek

Foto’s: Ger Neijenhuyzen
de Wester - december 2012
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Eerste Nacht van het Ommetje Waterkwartier smaakt naar meer
Zaterdag 6 oktober was het flink doorstappen
geblazen voor de ruim zestig deelnemers aan
het eerste nachtommetje in het Waterkwartier. Op initiatief van wijkbewoner Geert van
der Rijdt was er een gevarieerde route met
twaalf stopplaatsen uitgedacht.
De avond begon om 20 uur met een gratis drankje in Villa Voorstad en een welkomstwoord van
wethouder Turgay Tankir. Daarna ging het in
marstempo van plek naar plek. Oude en nieuwe
bewoners werden onder meer vermaakt met verhalen over de nieuwbouw bij de Marialaan. Ze
kregen uitleg over het ontstaan van het buurtkunstwerk de Afsluiter aan de Graspieperhof,
toelichting bij het Romeinse aandenken in de
Rijnstraat en konden genieten van gedichten van
wijkdichteres Rinske Kegel bij haar boekenasiel
in de Merwedestraat. Voor velen was het een
ervaring om voor het eerst een kijkje te nemen
bij Galerie Stills, maar een echte verrassing was
toch wel het hete bitterballetje op het Maasplein
van cafetaria Lisette. De laatste stop waren de 64
kunststoeptegels, gemaakt door wijkbewoners in
het Krayenhoffparkje, sfeervol verlicht met 64
kaarsjes.
Om alle plekken aan te kunnen doen en toch om
22 uur weer feestelijk te kunnen afsluiten in Villa
Voorstad was er een strakke planning. Duidelijk
is dat er nog veel meer te zien en te weten valt
over de wijk. Vanwege het succes is het idee om
volgend jaar weer een Nacht van het Ommetje
Waterkwartier te organiseren. Wijkbewoners met
ideeën over een mogelijke route of leuke plekjes
kunnen dit laten weten. Alle suggesties zijn welkom: redactie@dewester.info
Tekst: Carla Dijs
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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De geschiedenis van de Wolfskuil in een stripboek

Nieuwe wijkbewoners halen
verhalen op bij ‘oude’ Kuulers

Ben Berends, schoolleider Brede school
Michiel de Ruyter:

Op 5 oktober klonk het startschot van het
project Sterke Verhalen uit de Wolfskuil.
Verschillende interviewers trokken de wijk
in om verhalen van wijkbewoners op te
schrijven: over het leven in de wijk van de
jaren ’40 tot en met ’90, het verenigingsleven, de kerk, de liefde, kattekwaad et cetera.
Nieuwkomers in de wijk interviewden oudbewoners. Tegelijkertijd gingen schrijvers van
het project er op uit om verhalen op te halen.
Ze spraken met oud-winkeliers, actievelingen
in de wijk, met vrouwengroepen in de Driesprong, met ouderen van de BvO en van de
Griffioen. Uit alle verzamelde verhalen wordt
een stripboek samengesteld. Het stripboek verschijnt medio 2013.

Sporen van een jagerskamp en mammoeten in de
Pastoor Zegerstraat. (Tekening: Korneel Jeuken)
de Wester - december 2012

‘Goed vertelde verhalen raken kinderen. Mooi
vertelde verhalen zorgen voor volop beleving
bij kinderen. Samen luisteren naar verhalen
van vroeger, samen verwerken van verhalen
van vroeger brengt voor kinderen de geschiedenis van hun eigen woonomgeving prachtig
tot leven…!’
En dat dankzij het Sterke Verhalen-Project.
Daarom hopen we op een verdere verankering
van dit prachtige project in onze school.
Leerlingen van de Michiel de Ruyterschool speuren naar de geschiedenis
van de Wolfskuil.
Vijf weken lang waren leerlingen van de
Michiel de Ruyter echte buurtdetectives.
Met speurwerk gingen ze elke week de
wijk in om te zoeken naar mensen, gebouwen en verhalen die bijna uit de wijk
verdwenen zijn. De leerlingen moesten
in de wijk antwoord zoeken op vragen
als: wie is Ootje Benda en wie is Kobus
Hendriks? Wat maakten arbeiders in de
stiefselkeet? Of zoeken naar het antwoord op de vraag waarom de wijk een
badhuis had? Hoe rook het vroeger bij de
molen? Of waar stond de NIJCROFA-fabriek in de wijk en wat maakten ze daar?
En, wat gebeurde op de honden uitlaatplek boven aan het Ridderspoor?
Door zelf op onderzoek uit te gaan en
met bewoners in de wijk te praten, werden al deze vragen door de buurtdetectives opgelost. Ook ondervroegen de kinderen twee oud-leerlingen van hun eigen
school over hun leven op school en in de
Wolfskuil.
De antwoorden leverden prachtige verhalen op. Met de verhalen maakten de
kinderen hun eigen plattegrond met bijzondere plekken in de wijk.
Buurtdetective is een onderdeel van het
project Sterke Verhalen uit de Wolfskuil.

Sterke Verhalen zoekt nog meer verhalen uit de wijk. Heeft u nog bijzondere
verhalen? Neem dan contact op door te
bellen naar (024) 378 62 38 (De Hobby)
of te mailen naar
sterkeverhalenwolfskuil@gmail.com.
Ook kunt u het project volgen op Facebook: sterkeverhalen.wolfskuil en op
Twitter: @SV_Wolfskuil
Teksten: Jolanda Loof

31

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

Nieuw in Waterkwartier-Biezen: de ‘Kidsclub’
Greet van Brenk, bewoonster en vrijwilligster in het Waterkwartier, vertelt dat
onlangs de Kidsclub is opgericht. Samen
met nog drie andere vrijwilligers - Simone,
Sandra en Thea - organiseren zij allerlei activiteiten voor de kinderen in de wijk Waterkwartier-Biezen. Dit omdat Speelgoed
Teerplein er niet meer is.
Er zijn al diverse leuke spelmiddagen georganiseerd, waarbij de kinderen (in de leeftijd
van ongeveer 4 tot 12 jaar) zich uitstekend vermaakten. Ze waren een hele middag druk bezig
met het versieren van bloempotten met kleurige mozaïek. Circa een keer per twee maanden
proberen de dames iets te organiseren voor de
kids, waarbij ook anderen gevraagd worden
om een handje te helpen. Onlangs hebben zelfs
stagiaires van Tandem meegeholpen met activiteiten voor de kinderen in Wijkcentrum Titus
Brandsma.

de kinderen zijn de tegels met mozaïek versierd. Aan de hand van diverse voorbeelden
zijn de mooiste motiefjes ontstaan.

Mozaïektegels

De wijk wordt steeds mooier

Ook in de herfstvakantie was er een activiteit
voor de kinderen, en wel een hele speciale.
Kinderen maakten mozaïek op stoeptegels.
Dat idee was ontstaan ter nagedachtenis aan
buurtgenoot Monique die vorig jaar helaas
overleed. Omdat Monique zelf veel met mozaïek deed, een mozaïekwinkel had en er ook
thuis les in gaf, kenden velen in de wijk haar.
De keuze voor deze activiteit was dan ook snel
gemaakt. Ter herinnering aan haar èn om het
plein aan de Scholeksterstraat mooier te maken, is dit idee verder uitgewerkt. Samen met

De tegels met mozaïek liggen inmiddels op
de grond. Er zijn twee bankjes geplaatst door
de gemeente en een bankje is van een gedenkplaatje voorzien. Een erg mooi resultaat dat
door en voor de buurtbewoners is bereikt!
Een bedankje namens de Kidsclub aan La Pineta voor de heerlijke patat en aan Jan Linders
voor de overige lekkernijen. Tevens dank aan
Portaal en de gemeente dat zij bovenstaande
mogelijk hebben gemaakt. Er wordt met veel
plezier op teruggekeken en de wijk heeft er
een mooi plekje bij.
Tekst: Jolande Spierings en Greet van Brenk
Foto’s: Dave van Brenk

Het Kwetternest en ’t Boerenlandje winnen maar liefst 2.215 euro
Op initiatief van Greet van Brenk hebben speeltuin Het Kwetternest en ’t Boerenlandje meegedaan met een actie van
Jan Linders.
Winkelend publiek kon muntjes geven aan
een van de vier deelnemende clubs, waaronder bovengenoemde. Na de actie werden
de muntjes omgezet in ‘klinkende munt’.
Het Kwetternest /’t Boerenlandje hadden
het meeste geld binnen gehaald. Maar liefst
2.215 euro! Dit bedrag mag besteed worden
aan de kinderen van de wijk.
De kinderen hebben er zelf ook iets voor
de Wester - december 2012

moeten doen. Met ongeveer tien kinderen
hebben ze samen met Greet van Brenk een
hele dag bij Jan Linders geholpen met het
inpakken van boodschappen, het naar de
auto sjouwen van de boodschappen et cetera. Een mooi gebaar waar veel mensen
blij mee waren.
De kinderen hebben samen met Greet op
23 oktober bij Jan Linders hun overwinning
gevierd en hun prijscheque opgehaald. Er
wordt nog goed nagedacht over de besteding van dit geld. Mogelijk gaan ze in het
voorjaar een heerlijk dagje uit…
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Verbeter je gezondheid!
Verbeter je leven!
Fitnessen? Hardlopen? Bommen? Spinnen?

Je weet niet wat je mist!
Bikram yoga is met geen andere yogavorm of
sport te vergelijken.
Kom langs in de Gerard Noodtstraat 40.
Elke dag lessen! Aanmelden hoeft niet!
Meer info: www.bikramyoganijmegen.nl

Acupunctuur	
  In	
  Je	
  Element	
  
Jenny	
  Verhagen	
  
Lid	
  NVA	
  
Acupunctuur	
  kan	
  helpen	
  bij	
  een	
  breed	
  scala	
  aan	
  klachten.	
  Als	
  u	
  wilt	
  weten	
  of	
  het	
  iets	
  voor	
  
uw	
  klachten	
  kan	
  doen,	
  neem	
  dan	
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   op.	
  Tot	
  en	
  met	
  januari	
  2013	
  geldt	
  een	
  tarief	
  
van	
  €40	
  per	
  behandeling	
  (vergoed	
  door	
  de	
  meeste	
  verzekeraars).	
  Voor	
  meer	
  informaLe	
  kijk	
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  www.acupunctuurije.nl	
  of	
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  06-‐81546838.	
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  GevesLgd	
  in	
  Sarvata,	
  Schependomlaan	
  17e	
  	
  Nijmegen	
  

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.
Blijf Fit
Gymclub Blijf Fit kan nog nieuwe leden gebruiken. Het is een club voor dames vanaf
55 jaar. We sporten in de gymzaal aan de
Fl. Nightingalestraat 3 op dinsdagavond van
19.00 tot 20.00 uur. Komt u vrijblijvend kijken en nog liever meedoen! U kunt contact
opnemen met: Feetje den Ouden-Linnebank,
e-mail: s.denouden@tele2.nl, telefoon (024)
378 14 67.
De Waalzangers
Smartlappenkoor De Waalzangers is op zoek
naar een accordeonist/toetsenist. Wij hebben
repetitie op de woensdagavond van 20.00 tot
22.00 uur. Wij treden op in verzorgingshuizen
en op smartlappenfestivals. Heeft u interesse,
bel dan voor meer informatie naar 06 18 19
25 22.
Actie schoenmaatjes
Handige vrijwilligster vervaardigt het hele
jaar door stoffen zakjes waarin speelgoed gedaan kan worden voor de actie Schoenmaatjes, de nieuwe naam voor actie Schoenendoos
van Edukans. De nijvere vrijwilligster is echter door haar voorraad lapjes en klein speelgoed heen. Zeker weten dat er in vele huishoudens nog wel wat goed(s) voorhanden is
dat u graag kwijt wilt. Informatie, telefoon 06
15 42 07 27.

Minitjes
Minitjes zijn commerciële mini-advertenties. De kosten zijn € 2,00 per regel (inclusief kop). Ook een advertentie plaatsen?
Mail naar redactie@dewester.info
Zangles
Nieuw! Zangles voor Beginners: www.ZanglesNijmegen.nl
Websitemaakster
www.websitemaakster.nl voor een betaalbare
en vindbare website! Webdesign, webteksten,
advies en begeleiding van domeinnaam tot
doelgroep.
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S.C.H.

dè club van je leven
Sport Club Hees is met een heldere visie op
weg naar het eeuwfeest in 2021. De Trots van
het Waterkwartier, opgericht op 23 januari
1921, is vanaf 2009 bezig aan z’n tweede
jeugd. Een echte volksclub die met meer
dan voetbal alleen een ontmoetingsplek wil
zijn. Op sportpark De Biezen wordt hard
gewerkt om het groeiend aantal leden een
thuisgevoel te geven. Sportief gaat het goed
met ‘De Blauwe Jungskes’. Het eerste elftal
speelt aantrekkelijk voetbal en het opleiden
van de jeugd zit in een stroomversnelling.
S.C.H. gaat aan de Rivierstraat 10 ambitieus ‘Back to the Future’.
Nieuw elan heeft ervoor gezorgd dat S.C.H.
weer een warme club is. Er wordt veel aandacht besteed aan de jeugd, en volwassenen
beseffen dat zij het goede voorbeeld moeten
geven. Met ‘De Basiself van S.C.H.’ zijn er elf
gedragsregels ingevoerd die voor iedereen gelden. De uitgangspunten daarbij zijn respect,
verdraagzaamheid en sportiviteit.
Er wordt gevoetbald door jeugd, heren en dames en de gezelligheid is enorm. Dat komt,
omdat naast het voetballen andere activiteiten de sfeer verhogen. De traditionele jeugdtoernooien zijn in ere hersteld en Sinterklaas,
Kerst en Nieuwjaar worden uitgebreid gevierd.
Een balletvereniging traint doordeweeks in het
clubhuis, waar het vieren van ‘De Derde Helft’
op zondagmiddag weer is opgebloeid. Een bijzondere traditie is dit feest na de wedstrijden
van het eerste elftal dat uitkomt in de Vierde
Klasse E.

Wijk centraal

De jeugd krijgt speciale aandacht bij Sport Club Hees. De Mini F-jes zijn een genot voor het oog.

de bedoeling dat alle jeugdspelers bij S.C.H.
de kans krijgen om het allermooiste van hun
hobby te maken.
S.C.H. heeft de gemeente Nijmegen enthousiast gekregen voor de nieuwe plannen. Daardoor wordt er nu gebouwd aan nieuwe kleedkamers en is er een combinatiefunctionaris
toegewezen. Kevin Bosch, gymleerkracht
op basisschool Michiel de Ruyter, gaat op
woensdag sportmiddagen organiseren voor
de schooljeugd op de velden van Sport Club
Hees. Zo ontdekken kinderen uit de buurt dat
S.C.H. er voor hen is. Net zoals oud-prof Chris
van der Weerden in zijn jonge jaren niet één
dag zonder voetballen bij S.C.H. kon.
In het boek 90 jaar S.C.H. – De verhalen zijn
de wereld nog niet uit staan anekdotes over het
rijke verleden van de Trots van het Waterkwartier. Informatie over dit boek is te krijgen bij

de schrijver en PR-functionaris van S.C.H.,
Maarten Omvlee: 06 53 39 27 46 / info@maartenomvlee.nl
Maar het is nog leuker om zelf naar S.C.H. te
gaan. Proef de sfeer tijdens wedstrijden van
de jeugd en de senioren en neem deel aan de
derde helft. Het is mogelijk voor pupillen, junioren en senioren om vier keer gratis mee te
trainen. Stuur voor meer informatie een e-mail
naar secretaris@sch-nijmegen.nl, of kijk op de
website: www.sch-nijmegen.nl
Sport Club Hees gaat richting toekomst dus
terug naar het verleden. Een no-nonsenseclub
waar je met familie, vrienden en kennissen
veel beleeft. Waar je ook nieuwe vrienden
maakt. Zodat voor jong en oud het gevoel van
vroeger spontaan terugkomt: S.C.H., dè club
van je leven!
Tekst en foto’s: Maarten Omvlee

De SCH-jeugd actief tijdens een toernooiwedstrijd tegen Feyenoord.

De maatschappelijke functie van S.C.H. blijkt
uit de grote belangstelling van mensen uit het
Waterkwartier en andere aangrenzende wijken.
Het is vergelijkbaar met de opmars van S.C.H.
gedurende de jaren voor en na de Tweede Wereldoorlog. Ook toen stond de wijk centraal
en was de vereniging voor velen een tweede
thuis. Dit jaar vond bij S.C.H. voor het eerst
het Bouwdorp Waterkwartier 2012 plaats. Dit
was zo’n succes, dat het ook de komende jaren
bij S.C.H. gehouden zal worden.
Met het oog op de toekomst wordt er hard gewerkt aan het opzetten van een jeugdopleiding.
Dat wordt het fundament voor een herkenbaar
eerste elftal waar vaders, moeders, opa’s en
oma’s graag naar gaan kijken. Daarnaast is het
de Wester - december 2012
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…het kán
bij KION

iedereen geld terug
hoe u ook verzekerd bent
Dat zie je alleen bij
Vraag naar de voorwaarden.

Molenweg 36 • Nijmegen • Tel. 024 3770503
(tegenover de Albert Heijn in Nijmegen-West)

Koop nu groene
vuilniszakken
in
Niet alleen als er

Zegt Jo Janssen. Weer een prijsverhoging van € 2,20.
De groene zakken gaan € 9,30 kosten per 1 januari 2013.
Als klap op de vuurpijl heeft de gemeente nog een halve
zak in de aanbieding: de minizakken.
Die zijn nog duurder: € 15,30 omgerekend per liter
inhoud.
Dit is duur betaald mensen, schandalig zeg ik dan.
Koop nu nog goedkope groene zakken en laat de
minizakken liggen: te duur.

verkiezingen zijn!

KION biedt opvang in alle soorten en maten, passend bij
uw behoefte. Ook als uw situatie anders-dan-anders is.
KION speelt er graag op in en komt met verrassende
oplossingen! Kom zelf kijken wat kan bij KION. Er is altijd
een vestiging bij u in de buurt.

Met vriendelijke groeten,
Jo Janssen
jo.janssen.773
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Altijd opvang. Altijd in de buurt.
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Waterkwartier

Zoals u in de diverse media heeft kunnen
waarnemen is de discussie over de plaatsing
tegen de A73 aan de rand van de Weezenhof
in volle hevigheid gaande. Het niet-doorgaan van deze huizen in Nijmegen-West is
na vele discussies en met ontelbare onderbouwde argumenten weerlegd in gesprekken met de gemeenteraadsleden, wethouders en vele ambtenaren. Deze gesprekken,
gevoerd door het bestuur van wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’, werden in de rug

Skaev Hus

gesteund door de honderden reacties vanuit
de wijk, maar ook door de handtekeningenactie van de direct omwonenden.
Langs deze weg willen wij u allen, wijkbewoners, raadsleden, burgemeester en
wethouders, dank zeggen voor de gevoerde
inspanningen en het uiteindelijk bereikte
resultaat.
Tekst: Ruud de Vries
Voorzitter wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’

Carnavalsvereniging Vergaderdata van
‘Ons Waterkwartier’
‘De Waoterjokers’
2013 is het jaar dat carnavalsvereniging
De Waoterjokers haar 50-jarig bestaan zal
vieren. De vereniging die opgericht is door
de keiharde werkers en de bouwers van het
Gemeenschapshuis heeft al die jaren natuurlijk haar onderkomen in het Gemeenschapshuis kunnen behouden.
Ook deze vereniging heeft een andere huisvesting moeten vinden voor haar activiteiten.
De bijeenkomsten, repetities en vergaderingen
vinden plaats in het tijdelijke Wijkcentrum
Sonnehaert. Tijdens de grote carnavalsdagen
heeft zij haar domicilie in de Waotermolen
(Café van Buren) in de Molenstraat in het centrum van Nijmegen.
Op 1 januari 2013 van 16.00 tot 18.00 uur
vindt de nieuwjaarsbijeenkomst plaats in Sonnehaert, waarbij alle wijkbewoners van harte
zijn uitgenodigd die deze vereniging een warm
hart toedragen en eventueel samen met hen het
carnavalistische gevoel willen delen.
de Wester - december 2012

In Nijmegen-West beginnen diverse bouwprojecten op hun eind te lopen, en anderen
krijgen een start.
1. De omgeving van het nieuwe wijkwinkelcentrum aan het Fenixhof, de afronding van
de Paladijn. Nu moet er met spoed nog echt
‘leven’ in komen door de komst van enkele
detailzaken in de nieuwe gebouwen, zodat er
een echt winkelcentrum gaat ontstaan, in een
hopelijk mooi groene aangeklede omgeving.

Skaeve Huse
Bij het ter perse gaan van de Wester nummer 3 kregen wij van Burgemeester en
Wethouders te horen dat de geplande
woningen niet meer nabij de Winselingseweg geplaatst zouden worden maar
elders in Nijmegen.

Bouwprojecten

De eerstvolgende vergaderingen van wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ zijn op dinsdag
22 januari en dinsdag 5 maart 2013. Aanvang
19.30 uur tot 21.30 uur in het tijdelijke Wijkcentrum Sonnehaert aan de Vlietstraat. De
vergaderingen zijn openbaar. Indienen van
agendapunten kan plaatsvinden vóór respectievelijk 8 januari en 19 februari bij de agendacommissie via het secretariaat Ineke de Jong,
e-mail: ineke.de.jong@me.com of telefoon:
(024) 377 85 25.
Op maandag 14 januari 2013 vindt het reguliere overleg plaats van de Verkeerscommissie
van ‘Ons Waterkwartier’ met de gemeente Nijmegen. Indien u als bewoner zaken onder de
aandacht van deze commissie wilt brengen, is
dat altijd welkom. U moet dit dan wel uiterlijk
voor 8 januari doorgeven aan ondergetekende,
die voorzitter is van dat overleg.
Tekst: Ruud de Vries

2. De vele bouwprojecten van woningstichting
Portaal, die op voortvarende wijze zonder al
te veel overlast de vele tientallen woningen
in de Waterstraat, Kanaalstraat, Maasstraat en
omgeving realiseert, waarvan de eerste reeds
begin januari worden opgeleverd. Het verdient
een pluim op de hoed van Portaal dat deze
projecten na jaren van braakliggende terreinen
thans zo snel gerealiseerd worden, ondanks
de economische problemen waar iedereen de
mond van vol heeft.
3. De diverse verkeersaanpassingen, de Energieweg met de nieuwe rotondes die een geweldige uitstraling krijgt met veel groen, alwaar natuurlijk ook zorgen over zijn of dit wel
voldoende soelaas biedt voor het geluid en de
fijnstof. We weten dat de actie hiervoor succes
heeft geboekt en dat er zelfs een miljoen euro
is gereserveerd voor eventuele aanpassingen.
De Snelfietsroute is in allerijl aangelegd. Daardoor kunnen de fietsers vanuit Weurt op een
fantastische manier het centrum bereiken.
De Marialaan is in een snel tempo aangepast
voor het openbare vervoer. De verkeerslussen
in het wegdek worden aangepast voor de snellere doorstroming van het verkeer.
4. Het Gemeenschapshuis, de voormalige Josephschool en de Theresiaschool ofwel het
Buurtcentrum en de basisschool Aquamarijn
zijn geheel van de aardbodem verdwenen. Er
is een grote kale vlakte ontstaan, waar begin
januari gestart gaat worden met de realisatie
van het nieuwe voorzieningenhart De Biezantijn.
Het heeft vele wijkbewoners, maar vooral de
beheerders heel erg zeer gedaan dat de oude
vertrouwde gebouwen werden afgebroken, gebouwen waar zoveel herinneringen aan kleefden. Maar als pleister op de wonde: het gaat
straks weer een fantastisch geheel worden, een
gebouw met een uitstraling dat het hart van
Nijmegen-West ook verdient. De maquette
van het geheel is te bewonderen bij Ruud de
Vries Juwelier, Voorstadslaan 248.
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21 december vieren wij kerst samen met u!

Anita’s hairstyling : Fijne feestdagen

Gratis

Anita’s hairstyling wenst u hele fijne feestdagen

Gratist
KOpeEsrsesnsityure
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In de feestmaand komt de kerstman ook bij Anita’s hairstyling. Na een behandeling in de maand december
ontvangt iedereen een leuk kerstcadeautje. U bent van harte welkom, de koffie staat voor u klaar!
Zolang de voorraad strekt.

Vroeger en nu

Vrijdag 21 december : Kerstfeest bij Anita´s hairstyling in ons filiaal op de st. Agnetenweg!
Beleef Kerstmis bij Anita´s Hairstyling! Vrijdag 21 december is het vanaf 15.00 uur een groot kerst-spektakel.
De Kerstman komt langs en neemt cadeautjes mee voor de kinderen. Er is een springkussen en er zijn
hapjes en drankjes. Merry Christmas en tot dan!
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
Sint Agnetenweg 50 Nijmegen • T (024) 378 31 37 • Voorstadslaan 263 Nijmegen • T (024) 82 00 262
www.anitahairstyling.nl • info@anitahairstyling.nl

Zondag 23 december zijn wij van 12.00 tot 16.00 geopend
Krayenhofflaan 32 | 024-3775305 | info@krayenhoff.nl | Joost en Tanja Weijtens
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Wolfskuil
Pater Joost Koopmans verruilt
Nijmegen voor Eindhoven

Wijkraad Wolfskuil zoekt nieuwe leden
Het bestuur van wijkraad Wolfskuil heeft behoefte aan versterking. Deze raad vergadert
in totaal acht keer per jaar. Vier keer per jaar
doen we dat met alle betrokken partijen en vier
keer per jaar als algemeen bestuur. De partijen
waarmee de bewonersvertegenwoordiging in
onze wijk samenwerkt en overlegt, zijn de gemeente, politie, welzijnsorganisatie Tandem
en woningbouwcorporatie Portaal.
Momenteel hebben zitting in de wijkraad namens de gemeente Michiel ten Dolle als wijkmanager en Jolande Spierings als wijkbeheerder. Namens welzijnsorganisatie Tandem is dat
Sonia Davelaar, van Portaal is Marc van den
Broek afgevaardigd en Hans Zweers neemt
deel als wijkagent.
De wijk strekt zich uit van de Wolfskuilseweg
tot aan de Tweede Oude Heselaan, inclusief
de Fuutstraat en de Rozenbuurt. Versterking is
wenselijk vanuit alle hoeken van onze wijk om
zo een nog veel steviger en breder platform te
krijgen. De wijkraad bespreekt al het wel en
wee dat door de bewoners zelf of door de betrokken partijen wordt aangedragen. Daarbij
heeft elke partij eigen beleidsterreinen, waarvoor aandacht gevraagd wordt en waarvoor
we dus gezamenlijk naar oplossingen zoeken.
Hieronder staan de onderwerpen die vanuit iedere partij zoal worden ingebracht.
Gemeente Nijmegen
Openbare ruimte & groen
Nieuwe projecten
Subsidies Wijkfestival, Knelpuntenfonds e.a.
Speeltuinen
Opschoondagen in de wijk
Verkeer
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Woningbouwcorporatie Portaal
Verkoop huurwoningen
Nieuwbouwplannen (onder andere Nachtegaalplein, Jacobsterrein)
Klachten van bewoners
Opschoondagen met bewoners samen
Huurwoningen en Achterpad
Politie
Veiligheid
Inbraak en criminaliteit
Verkeerssituatie
Handhaving
Welzijnsorganisatie Tandem
Jongeren
Ondersteuning wijkactiviteiten
Nieuwe activiteiten van de grond krijgen en
helpen opzetten
Maatschappelijke problemen opsporen en oplossingen helpen zoeken
Daarnaast is er alle ruimte voor de inbreng
vanuit de wijkbewoners. Problemen die om
aandacht vragen, veranderingen die wijkbewoners graag in de wijk gerealiseerd zien,
voorstellen voor verbetering: alle onderwerpen zijn bespreekbaar. Samen gaan we in de
wijkraad Wolfskuil op zoek naar antwoorden
en oplossingen.
Hebt u tijd en hebt u zin om de wijkraad Wolfskuil nog sterker te maken en mee te praten
over zaken die voor onze wijk en alle bewoners belangrijk zijn? Meldt u dan aan via ons
secretariaat: wijkraadwolfskuil@gmail.com

Op 27 januari neemt pater Joost Koopmans officieel afscheid van Nijmegen
en in het bijzonder van de Wolfskuil en
Rozenbuurt. Zijn afscheid vindt plaats in
de Boskapel en begint om 11. 15 uur. Pater Joost is al vanaf december niet meer
in Nijmegen werkzaam. Hij heeft een
nieuwe uitdaging gevonden in de Augustijnenkerk (Paterskerk) in Eindhoven.
Daar wil hij als pastor nieuwe bruggen
bouwen. Dat is hem zeker toevertrouwd.
Veertig jaar lang, vanaf 1973, heeft hij
zich met hart en ziel ingezet voor de
wijkbewoners in de Wolfskuil en Rozenbuurt. Bij zijn komst werd de oude kerk
aan de Graafseweg gesloopt. Hij vond
samen met pater Gerard Emke onderdak
in de hal van de Bonifaciusschool, waar
hij de mis deed. Na enkele jaren kon er in
wijkcentrum Villa Nova een eigen kerkruimte gecreëerd worden. Ook hieraan
kwam een eind. In 1989 hield de parochie van Villa Nova op te bestaan. Pater
Joost vond onderdak in de Boskapel. Hij
voelde zich verbonden met de wijken en
hun bewoners en trok met hen op. Dat
liet hij ook daadwerkelijk zien. Zo was
hij onder andere lid van het wijkcomité
en nam hij deel aan verschillende wijkacties.
In de Boskapel, maar ook in zijn Villa
Nova kerk in het wijkcentrum, heeft hij
veel kunnen betekenen voor de buurtbewoners. Naast het inzegenen van huwelijken, heeft hij velen bijgestaan bij het
afscheid nemen van hun dierbaren. Hij
was als geen ander in staat om mensen
met zijn teksten te raken. Nu zegt hij over
zijn eigen afscheid dat dat inderdaad pijn
doet. Pater Joost vertelt over zijn nieuwe
ambt dat hij de Eindhovense Augustijnenkerk nieuw leven wil gaan inblazen.
Hij wil geen kerk van regeltjes, maar één
waarin spiritualiteit het belangrijkste is.
Tekst: Leo Woudstra
Foto: Ger Neijenhuyzen

Tekst: Leo Woudstra
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U kunt bij Lenio onder meer terecht
voor lichamelijke klachten, zoals
• Hoofdpijn en migraine
• Rug-, schouder- en nekklachten
• Hoge bloeddruk
• Cholesterolgehalte
• Allergie
• Huidproblemen

Praktijk:
06 10 555 409
Al bijna 35 jaar een begrip in Oud-West

Diny’s Wol- en Handwerken
voor exclusieve breigarens en katoen

Knopen, ritsen, lint en kantjes, knooppakketten,
handwerken en handwerkstoffen
Gütermann garen, kussenpakketten, telpakketten, tafellakens, DMC zijde, borduurwol
uitgebreid met onder andere mohairwol, sokkenwol, katoen, borduurstoffen, soedanpakketten,
hobbymaterialen, kant, kleinvakartikelen en glanslint

Voorstadslaan 261
Hoek Voorstadslaan-Sperwerstraat
Telefoon: 024 - 377 80 12
www.diny.nl
U kunt bij ons voor de deur parkeren (gratis)
40

de Wester - december 2012

Waterkwartier Aan Slag feestelijk afgesloten
De afgelopen vier jaar heeft Portaal zich extra ingezet in het Waterkwartier. Minister
Winsemius heeft ooit corporaties opgeroepen een wijk uit te kiezen waar meer gedaan
moet worden dan in andere wijken. Met cijfers, kennis en ervaring kwamen we uit op
het Waterkwartier.
Onze extra inzet bestond grotendeels uit menskracht en tijd. Het zogenoemde Bod van Portaal heeft geresulteerd in het actieprogramma
Waterkwartier Aan Slag.

Feest

Samen met bewoners en organisaties hebben
we veel bereikt. Zo is er een bouwdorp gekomen, werden achterpaden opgeknapt, werd ‘de
mooiste tuin’ beloond met een gouwe kabouter
en deden we mee aan projecten om mensen uit
de wijk aan werk te helpen. Dat laatste blijft
een aandachtspunt voor alle partijen in de wijk.
Portaal gaat niet weg uit de wijk, maar wilde
het actieprogramma Aan Slag wel afronden.
Bewoners uit de wijk hebben het feest op touw
gezet en door de foto’s op deze pagina krijgt u
een impressie van de middag.

Toekomst

Het feit dat het actieprogramma is afgelopen,
betekent beslist niet dat Portaal de wijk verlaat. We blijven actief in de wijk. Enkele voorbeelden daarvan: wij houden ons wijkkantoor,
straks ook in De Biezantijn. Onze wijkbeheerder en buurtregisseur blijven beiden actief in
het Waterkwartier.
We blijven bewoners stimuleren om initiatieven te ontplooien. Waar mogelijk ondersteunen we die initiatieven, voorbeelden daarvan
zijn het project de mooiste tuin en het bouwdorp. We streven ernaar het project Zorg voor
aandachtswijken voort te zetten en daarmee
wijkbewoners aan werk te helpen.
Voor vragen kunt u terecht op het spreekuur
van de wijkbeheerder, elke maandag tussen
10.00 en 12.00 uur. U kunt ook bellen 0800
767 82 25. Of kom met ons in contact via twitter @Portaalwaterkwa
Tekst: Portaal
Foto’s: Dave van Brenk
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Kom ook in contact
met Portaal via Twitter
Verschillende medewerkers van Portaal
zijn voor hun werk actief op Twitter.
Zij vertellen wat zij doen voor de wijk
en zien in de wijk. Voor Waterkwartier
twitteren de wijkbeheerder en de buurtregisseur. Voor Wolfskuil twittert vooral
de wijkbeheerder. Het is via twitter eenvoudig om contact met hen te leggen, te
reageren of een vraag te stellen. Dus als
u op twitter actief bent of door dit stukje
wordt, volg ons.
Voor PortaalWaterkwartier
@Portaalwaterkwa
Voor PortaalWolfskuil @Wolfskuilnijm
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Bloemerstraat 70-72, Nijmegen
Tel 024 - 324 93 90

moderne zonnebank
vanaf
€ 2,00
5 minuten
Lekker zonnen onder een nieuwe powerzonnebank
vanaf
€ 2,00
perper
5 minuten

Openingstijden De Zonnebank

Ook buiten
de openingstijden is gebruik van
Gratis
parkeren!
de zonnebank (min. 2 personen) op afspraak mogelijk
Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk!

slaan

Inge

nhou
s

acob

maandag
van 10.00 tot 17.00 uur
Vanaf
1 december:
maandag
10.00 tot en
20.00
uur van 10.00 tot 18.00 uur
dinsdag, van
donderdag
vrijdag
dinsdag,
donderdag
en vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur
woensdag
gesloten
woensdag gesloten, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Heiweg

zstra

at

Sint J

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

Einst
einst

raat

Sint J
acob
slaan

WWW.USEDPRODUCTS.NL

06 811 473 05

Marc
onist
raat

ook de mogelijkheid om uw
producten weer terug te kopen!

voor meer
informatie
bel

Zeem
anstr
aat

laptops, PS3, WII, Xbox, games,
gereedschap, TV, camera’s
versterker, Tom Tom, goud,
muziekinstrument, etc.

Sessie
van1010keer
keer
zonnen
bij ons
elders 100 Euro
Sessie van
zonnen
bij ons
voor€€60,=
60,= elders
100 euro

Piete
r

DIRECT GELD VOOR:

Gratis parkeren!

Pieter Zeemanstraat 1a 6533 NZ Nijmegen Telefoon 06 811 473 05

Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk!
Pieter Zeemanstraat 1a 6533 NZ Nijmegen Telefoon 06 811 473 05
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Maak kennis met het paramedisch
behandelteam van Griffioen
14 november was de open dag van Griffoen
en de officiële opening van het paramedisch
centrum Griffioen. Tijdens deze dag was
er van alles te doen en te bekijken. Tevens
heeft het paramedisch behandelteam zich
gepresenteerd. Dit team bestaat uit twee
fysiotherapeuten, een ergotherapeut, een
logopedist en een diëtist. Het paramedisch
behandelteam is onderdeel van het ZZG
Expertisecentrum.
Het ZZG Expertisecentrum zet de multidisciplinaire kennis en ervaring van haar medewerkers in ten dienste van cliënten, zorgverleners,
mantelzorgers en anderen in de eerste lijn. Met
als voornaamste doel om mensen met complexe zorgvragen (als gevolg van ouderdom
en/of chronische ziekten) op een verantwoorde manier zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Om zo dicht mogelijk bij deze doelgroep
te zitten, heeft het ZZG Expertisecentrum in
sommige wijken een eigen praktijkruimte. Zo
ook in het gloednieuwe woonzorgcomplex
Griffioen aan de Voorstadslaan in Nijmegen.
Om deze complexe zorgvragen integraal aan
te pakken zowel in Griffoen als de wijk, gaat
het team van het Expertisecentrum nauw samenwerken met het thuiszorgteam Oud-West
en het thuiszorgteam in Griffioen.
De medewerkers van het Expertisecentrum
hebben veel ervaring met cliëntenzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Juist omdat deze
groep cliënten nu veel langer thuis blijft wonen, is het goed dat we die expertise naar de
wijk halen!
Tekst: ZZG Zorggroep

Het paramedisch behandelteam, vlnr: Ingrid
van Oosten, fysiotherapeut, Sofie Clemens,
fysiotherapeut, Dennis Willems, ergotherapeut, en Sonja Roelofs-Willems, diëtist. Verena
Stolpmann, logopedist, staat niet op de foto.
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Prijsvraag!

De ondernemers in de Pieter Zeemanstraat

Een klinkende naam voor Pieter Zeemanstraat 1a
Eindelijk is het dan zover dat we met vier
startende ondernemers zijn, die gevestigd
zijn in de Pieter Zeemanstraat, met allemaal dezelfde visie: ondernemen. Alleen
we hebben nog geen naam gevonden die
bij deze vier ondernemers past.
Deze vier, nog jonge bedrijven passen goed
bij elkaar. Ze zijn allemaal gefocust op de
verzorging van lichaam en geest;
• Bij Kapsalon Time Out is iedereen – mannen, vrouwen en kinderen – in goede handen
bij Wioletta, die gespecialiseerd is in Hair &
Beauty: alle haarbehandelingen als knippen,
permanenten, verven et cetera. 65-plussers
krijgen 20 procent korting.
• Bij De Zonnebank kunt u deze winterperiode
nog vaker terecht. Zelfs op zondag kunt u
zonnen alsof het zomer is om een mooi kleurtje te krijgen en u te wapenen tegen verkoudheid en de winterkou.
• Voetverzorging Pede Cura is gespecialiseerd
in het verzorgen van voeten. Het is zelfs
mogelijk om uw voeten door de hulpjes van
Amanda – de kangalvisjes die in een speciaal
aquarium huizen – te laten verzorgen. Daarnaast verzorgt Amanda ook nagels en is er de
mogelijkheid – heerlijk als het buiten koud is –
om een hotstonemassage te ontvangen.
• Bij Yoga-studio Susumna kan Els – door u
les te geven in het beoefenen van Hatha- en
Yinyoga – zorgen dat uw lichaam in rust en
balans komt en u zich energieker gaat voelen.
Zie ook susumna.nl.
Weet u een goede naam voor het bedrijvencentrum Pieter Zeemanstraat 1a?
De naam moet te maken hebben met wat de
vier bedrijven – De Zonnebank, Kapsalon
Time Out, Pede Cura en Yoga studio Su-

sumna – hun klanten te bieden hebben. De
winnaar ontvangt een cheque ter waarde van
maar liefst € 150,- waarvoor u behandelingen
ontvangt bij de bovenstaande vier bedrijven.
Als u mee wilt doen aan de prijsvraag voor
de nieuwe naam voor het bedrijvenpand aan
de Pieter Zeemanstraat 1a, vul dan de door u
bedachte naam in op de bon. Knip de bon uit
en stop die vóór 15 januari 2013 in de brievenbus van Pieter Zeemanstraat 1a of stuur
hem per post aan Peter van Ederen, Pieter
Zeemanstraat 1a, 6533 NZ Nijmegen.
De onthulling van de nieuwe naam voor het
bedrijvencentrum Pieter Zeemanstraat 1a
vindt plaats tijdens de open dag op zaterdag
16 februari 2013 van 14.00 tot 17.00 uur.
Bedrijvencentrum Pieter Zeemanstraat 1a
Mijn suggestie voor de nieuwe naam van
bedrijvenpand Pieter Zeemanstraat 1a:
...................................................................
Voornaam: ................................................
Achternaam: .............................................
Adres: .......................................................
Postcode en plaats: ..................................
Telefoonnummer: ......................................
E-mail: ......................................................
Deze bon vóór 15 januari 2013
sturen naar Peter van Ederen, Pieter
Zeemanstraat 1a, 6533 NZ Nijmegen
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Nu ook GOEDKOOP
Duits vuurwerk!

TAPIJTSHOP HAEFKENS

Wolfkuilseweg 67, 6542 JC Nijmegen Tel. 024-3976407 Mob. 06-46080804
www.tapijtshophaefkens.nl
Extra voorverkoopdag op zondag 30 december van 12.00 tot 17.00 uur (alleen bestellen)
Ruime parkeergelegenheid aan de Klimopstraat 26

ADVERTORIAL

Kent u restaurant de PANN in Beuningen al?

Een pannenkoek in een nieuw jasje
Eric Derksen is in januari 2012 een pannenkoekenrestaurant begonnen in een modern jasje. Gedag dus tegen het Hans en
Grietje-imago dat lang met dergelijke restaurants verbonden was. Het moest echt
opvallend anders zijn.
Eric komt uit een horecagezin en koos voor
hetzelfde vak: hij volgde een studie voor banketbakker en kok/kelner. Hij heeft bij diverse
restaurants en hotels gewerkt en is daarna
begonnen bij Holland Casino Valkenburg als
croupier, daarna heeft hij er in Scheveningen,
Nijmegen en tot slot in Venlo gewerkt als manager. Na ruim 23 jaar voor Holland Casino in
touw te zijn geweest, kwam daar een reorganisatie en is Eric voor zichzelf begonnen.
Het is altijd zijn droom geweest om een eigen
horecagelegenheid te starten.
Het zit in zijn bloed, hij heeft de erfelijke factoren van zijn ouders meegekregen en het
advies van zijn vader opgevolgd: als je iets
wilt gaan ondernemen, moet je risico’s durven
nemen, en dat heeft Eric gedaan. Zijn ouders
hebben altijd hard gewerkt in een horecabedrijf en daarnaast nog eens tien kinderen
opgevoed. Horeca moet in je bloed zitten; als
je het niet in je hebt leer je het nooit. Iedereen

moet zich welkom voelen en dat is zeker bij
de PANN het geval: de gast is koning en moet
op handen gedragen worden.
Eric stelt hoge eisen aan het personeel, het
zijn allemaal toppertjes die hem erg goed helpen, zonder hen had hij dit nu niet bereikt en
zij zorgen er gezamenlijk voor dat de gasten
zich vermaken bij de PANN.
Waar komt de naam de PANN vandaan? Eric
zocht een korte en krachtige naam en kwam
zodoende uit bij de PANN van pannenkoeken.
Restaurant de PANN biedt echter meer dan
alleen pannenkoeken en vandaar de naam:
de PANN pannenkoeken & more.
Er wordt uitsluitend met dagverse, en waar
mogelijk, biologische en diervriendelijke producten gewerkt. Alles ambachtelijk en met een
keur aan specialiteiten op het menu.
Voor de kinderen is er een kinderbioscoop en
zijn er game apparaten. Via een video-circuit
kunnen de ouders op een tv boven de bar de
kinderen in de gaten houden, terwijl ze zelf
rustig dooreten of natafelen.
De PANN heeft een eigen web-site:
www.depann.nl en u kunt het restaurant ook
volgen via facebook. Daar staan leuke berichtjes en mededelingen van en over de PANN,
ook prijsvragen worden hier opgezet zodat
iedereen kans maakt om een overheerlijke
pannenkoek gratis te komen eten.
Bij de PANN kunnen feestjes, recepties, koffietafels worden gegeven en alles gaat in
overleg.
De PANN is laagdrempelig en voor iedereen
betaalbaar. Precies wat Eric wil, zodat iedereen hier heerlijk kan vertoeven. Voor reserveringen kunt u bellen met (024) 677 60 60.
Beide kerstdagen is de PANN geopend voor
een brunch vanaf 12.30 uur: € 15,95 p.p.
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Kids tot 12 jaar € 10,00 en voor een 3-gangen
kerstdiner vanaf 17.00 uur: € 22,95 p.p.
Kids tot 12 jaar € 17,95; reserveren gewenst.
Restaurant de PANN zit naast de bioscoop
in Beuningen op de Van Heemstraweg 60;
gebruikt u navigatie dan moet u Kloosterstraat
invoeren.
Eric en zijn team heten u van harte welkom
en hopen u eens te mogen ontmoeten bij de
PANN.
Graag tot ziens.
Restaurant de PANN

BON

Goed voor 1 gratis naturel
kinderpannenkoek per gezin in
restaurant de PANN.
Niet geldig met andere acties.
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Goed rijden loont
bij Polis Direct!
Wonen in Nijmegen ook.
Polis Direct is trots op Nijmegen. Dat delen we graag.
Daarom hebben we nu een persoonlijk aanbod voor alle
stadgenoten met een interessante korting. En je ontvangt
nu een gratis bluethooth headset bij een offerte.

Bel voor jouw deal en
een persoonlijke offerte
met 024 - 3665666

Takenhofplein 2, Nijmegen

Mediteren kun je leren

ADVERTORIAL

• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297

De tijd dat men dacht dat mediteren alleen
iets voor baardige mannen uit het oosten
en zweverige new agers zou zijn is duidelijk voorbij. Kinderen leren het op scholen
en verbeteren hun prestaties. Mensen uit
de top van het bedrijfsleven vertellen op
televisie dat het een bijdrage heeft geleverd aan hun succes. Gevangenen en
psychiatrische patiënten leren het om op
een effectievere manier met hun problemen om te gaan. En het blijkt ook nog een
goed hulpmiddel bij pijnbestrijding. Je zou
bijna vergeten dat meditatie wel degelijk is
ontstaan om mensen te ondersteunen bij
hun spirituele ontwikkeling.
Doordat meditatie momenteel zo bekend is,
is er bij de buitenstaander ook verwarring
over wat het nu eigenlijk inhoudt. Meditatie is
namelijk niet hetzelfde als het welbekende
mindfulness of zen; mindfulness is een
methodiek en zen is een spirituele stroming
uit Japan. Er zijn momenteel minstens honderden verschillende meditatiescholen die hun
oorsprong hebben in een van de drie grote
oosterse tradities; hindoeïsme, boeddhisme
en taoïsme.
Frans van Heel beoefent sinds 1997 de
meditatietechnieken die hij van zijn Chinese
meester heeft geleerd. Sinds 2006 geeft hij
ook les in deze technieken. Deze technieken
hebben hun oorsprong in tradities waarbij
het taoïsme en boeddhisme een vruchtbare
verbinding met elkaar zijn aangegaan; Ch’an
(voorloper van Zen), Gouden Licht meditatie
uit de Tientai school en de meditatie van de
vijf ademhalingen (Wuxi). De kennis die zijn
meester heeft overgedragen biedt stof tot
levenslange studie. Frans van Heel leert zijn
studenten in eerste instantie de eenvoudige
maar krachtige basistechnieken, zodat ze
praktische hulpmiddelen hebben om thuis
mee aan te slag te gaan.

• Bureau Toezicht: 14 024
• Bel- en Herstellijn: 14 024
bel&herstellijn@nijmegen.nl

Het unieke van deze technieken is de nadruk
op de onlosmakelijke samenhang tussen de
mentale en de lichamelijke houding. Voor een
gemakkelijke en diepe meditatie is de juiste
mentale houding van belang en voor de juiste
mentale houding is een correcte lichaamshouding noodzakelijk. Daarom leren de
studenten naast de meditatietechnieken ook
chikung (qigong) oefeningen die hen helpen
om de mentale en lichamelijke houding te verbeteren en met elkaar in balans te brengen.
Door deze combinatie is de oefenstof niet alleen een hulpmiddel voor mentale ontwikkeling, gemoedsrust en pijnbestrijding. Het
is ook nog effectief tegen allerlei andere
klachten die gerelateerd zijn aan een verstoorde energiebalans.
De basistechnieken zijn eenvoudig, natuurlijk
en geschikt voor iedereen, ongeacht leeftijd
of voorkennis. Op donderdag 10 januari is er
om 19.00 uur in De Vuurvlieg aan de Tweede
Oude Heselaan 179a te Nijmegen een lezing
over de basistechnieken. Daarop aansluitend
kun je je aanmelden voor de basiscursus van
tien lessen. Je kunt je ook opgeven voor een
persoonlijke cursus. Na de cursus kun je zelfstandig thuis verder oefenen. Of je kiest
ervoor om je aan te sluiten bij de cursus voor
gevorderden. Na de basiscursus kun je ook
deelnemen aan workshops in binnen- en
buitenland. Zo was er dit jaar een workshop
Gouden Licht meditatie in IJsland.
Nieuwsgierig? Meld je vooraf per e-mail aan
fransvanheel@taiji-nijmegen.nl of bel voor
meer informatie 06 54 34 52 31.
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Belangrijke nummers

• 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
Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Rutger de verschrikkelijke
Ik ben Inez. Ik ga Rutger Zwart interviewen.
Hij werkt bij de PvdA. Hij is daar best wel belangrijk voor Nijmegen. Hij hielp met rozen
uitdelen. Ik wil hem interviewen omdat ik wil
weten hoe het is om daar te werken. En wat hij
daar allemaal doet. Het lijkt me een geschikt
onderwerp. Ik ken hem goed. En hij woont
dichtbij. Daarom. Dit zijn mijn vragen:
Hoe is het om te werken bij de PvdA?
Ontzettend leuk, spannend en gezellig.
Wat doet u daar?
Ik ben lid van de gemeenteraad en de gemeenteraad beslist wat er in Nijmegen gebeurt.
Waarom bent u daar gaan werken?
Omdat de mensen mij gekozen hadden.
Waarom delen jullie rozen uit?
Omdat een roos mooi en sterk is.
Waar is uw werk?
In het stadhuis in de stad.

Waneer bent u begonnen?
In 2002.
Wie vind u de leukste werknemer?
Jochem.
Op welke school zat u voeger?
In Oss op school 40-45 en het TBL. Daarna de
universiteit.
Hoe heet uw vrouw en wat doet ze?
Francine van der Heijden. En ze is operazangeres.
Wat zijn u hobby’s?
Stripboeken lezen en trompet spelen.
Hoe lang werkt u al bij de PvdA?
10 jaar.
Hoe heten uw kinderen?
Karel en Marijn.
Wat voor sport doet u?
Voetballen en tafeltennis.
Wat is uw bijnaam?
Rutger de verschrikkelijke.
Waarom is politiek ook belangrijk voor kinderen?
Politiek gaat over de toekomst van ons land
en stad!
Wat vond je van de vragen en het interview?
Ik vond het leuk.
Door Inez

Interview met Marcel van de Jumper
Meriam, Laelle en ik zijn met zijn drieën naar
de Jumper geweest en we hebben iemand geïnterviewd. Hij heet Marcel. Marcel is 30 jaar
en werkt al 11 maanden bij de Jumper. Het
allerleukste is dat hij met dieren kan werken
en met mensen omgaan. Hij moet om 9.00
beginnen met zijn werk. Ze hebben daar wel
meer dan 100 dieren en als hij moest kiezen
dan zou hij de vissen als leukste dier kiezen.
Ongeveer 10 mensen werken er bij de Jumper. De mensen die er komen, die kopen dieren maar ook veel voer. Marcel moet vakken
vullen en ook dieren verzorgen en ook vegen.
Marcel vindt geen enkel dier eng. Thuis heeft
hij een hond en een papagaai. Zelf vindt hij het

heel leuk om met dieren om te gaan, uitgaan en
tv kijken. Hij vindt het heel erg leuk om bij de
Jumper te werken.
Door Romy

Interview met meneer Hans
Ik ben Laelle en heb een interview gedaan met meneer Hans, want hij is nieuw
op school.
Hoe oud ben jij?
59 jaar.
Waarom ben je conciërge geworden?
Ik vind het leuk.
Vind je je werk leuk?
Ja, ik vind het leuk.
Wat doe je allemaal op deze school?
Bijna alles!
Moet je veel doen?
Niet veel.
Wanneer ben je geboren?
3 april 1953.
Waar kom je vandaan?
Nijmegen.
Heb je broers of zussen?
4 broers en 1 zus.
Wat deed je ervoor toen je hier kwam
werken?
Timmerman, automontage, koeltechniek
en hijskraanmachinist.
Ben je getrouwd?
Ja.
Wat zijn je hobby’s?
Honden, dansen en voetballen.
Wat is je lievelingskleur?
Paars.
Waar ga je het liefst heen op vakantie?
Naar Zuid-Limburg en Terschelling.
Ben je een Nederlander?
Ja.
Heb je kinderen?
Ja, een jongen en een meisje.
Wat is je lievelingseten?
Boerenkool en Tahoe Telor.
Door Laelle

