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Colofon
De Wester is een onafhankelijk magazine,
gemaakt door en voor bewoners van Oud-West.
Het blad verschijnt zes keer per jaar. Het wordt
gratis verspreid.
De Wester is ook een onafhankelijke website
door en voor bewoners van Oud-West.
De Wester is mede mogelijk gemaakt door de
gemeente. Er is een bijdrage verkregen uit het
budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven
van de gemeente Nijmegen.
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Michiel van de Loo en Rob Essers

Mia en Marie-Louis

Lijnbaanstraat
De Lijnbaanstraat bestaat al meer dan 100
jaar, maar de oorspronkelijke bebouwing
is verdwenen. De huidige straatnaam is
pas in 1934 vastgesteld (raadsbesluit d.d.
9 mei 1934). Het laatste deel van de straat
heette aanvankelijk Dijkplein. Dit plein, dat
nooit is aangelegd, maakte deel uit van een
nieuwbouwlocatie die destijds ver buiten de
stad lag.
In de periode 1910-1912 werden aan weerskanten van de Weurtseweg 81 woningen
gebouwd. Het kostte de Woningvereniging
Nijmegen (Portaal), die hoge eisen aan de
nieuwe bewoners stelde, moeite die woningen te verhuren. De huurprijs van enkele
wat grotere woningen moest zelfs verlaagd
worden van f. 2,75 (€ 1,24) naar f. 2,50 (€
1,13) per week.
Op 19 oktober 1912 werden de nieuwe
straatnamen Dijkplein, Dijkstraat en Pater
van Hooffstraat door de gemeenteraad vastgesteld. Pater van Hooff (1845-1923) was
in de periode 1907-1909 de eerste voorzitter van de Woningvereniging Nijmegen.
Bij de nieuwbouw in 1934 werd de naam
van het niet-aangelegde plein gewijzigd in
Lijnbaanstraat en kreeg een nieuwe zijstraat
de naam Marschstraat, in 1947 stilzwijgend
gewijzigd in Marsstraat. Het gebied tussen
de huidige Weurtseweg en de Lijnbaanstraat
stond op kaarten ingetekend als de Mersch
of de Meersch (het moeras).
De Lijnbaanstraat is genoemd naar de lijnbaan die gelegen was aan de voet van de
Waalbandijk. Een lijnbaan is een plaats
4

waar touw vervaardigd wordt (touwslagerij). Nadere gegevens over deze lijnbaan
ontbreken. Waarschijnlijk is ook de Lange
Baan aan de voet van het Valkhof genoemd
naar een touwslagersbaan, evenals de verdwenen Zeigelbaan aan de zuidzijde van
Plein 1944.
De adressen Dijkplein 1 t/m 19 werden in
1934 gewijzigd in Lijnbaanstraat 99 t/m
137. Volgens het raadsbesluit loopt de Lijnbaanstraat van de Dijkstraat in oostelijke
richting en eindigt de straat bij de Weurtseweg (naast nummer 78). Het raadsbesluit is
na 1934 niet meer gewijzigd.
De woningen uit de periode 1910-1912 zijn
tot in de jaren ’80 in de oorspronkelijke
vorm blijven bestaan. In 1985 besloot de
Woningvereniging Nijmegen uiteindelijk
met instemming van de bewoners 45 huizen
te renoveren en de rest te vervangen door
nieuwbouw. De gerenoveerde huizen langs
de Weurtseweg maken tegenwoordig deel
uit van het beschermde stadsbeeld Waterkwartier. De huizen aan de Lijnbaanstraat
werden gesloopt.
Op 20 november 1985 werd vergunning
verleend voor de bouw van 31 eengezinswoningen aan de Dijkstraat, Lijnbaanstraat
en Pater van Hooffstraat. Behalve deze woningen (bouwjaar 1986) staan er nog wat
oude bedrijfspanden in het eerste deel van
de Lijnbaanstraat. Wanneer de straat en de
bebouwing moeten wijken voor het nieuwe
Waalfront is nog niet duidelijk.
Tekst: Rob Essers

We zitten bij Mia Gerrits en aangeschoven is
ook Marie-Louis Hoekstra. Mia is van 1942.
Geboren en getogen in de Lekstraat. Ze kwam
na haar trouwen terecht op de Weurtseweg.
Daar werd het echter te klein toen de kinderen
kwamen, en de nieuwbouw in ’86 aan de Lijnbaanstraat bood uitkomst. Mia: ‘Jammer dat
er niks georganiseerd werd, toen we hier 25
jaar woonden, maar ja, er wonen nog maar zo
weinig mensen vanaf het allereerste begin hier.
Voor het nieuwe Waalfront zouden de huizen
eigenlijk dit jaar alweer plat gaan, maar dat is
nu uitgesteld tot in ieder geval 2020. Dan ben
ik 78, wie dan leeft, dan zorgt. Terugkomen zie
ik niet gebeuren. Dat wordt toch veel te duur.’
Dat geldt ook voor Marie-Louis. Ze woont
sinds 1993 in de Lijnbaanstraat. Op een paar
jaar na altijd in het Waterkwartier gewoond.
Geboren om de hoek, in de Pater van Hooffstraat. ‘Ik zou niet weten, waar ik heen wil. Zeker geen Dukenburg of Lindenholt. Dan nog
eerder de stad uit, richting Druten, waar mijn
man werkt. Maar ik blijf hier, zolang het niet
gesloopt wordt. Hier kan ik nog in mijn badjas
en op mijn sloffen de straat op om de hond uit
te laten, als ik dat wil.’
Ze zijn allebei verknocht aan de buurt. Al zien
ze het wel veranderen. Mia: ‘Als ik in de zomer voor het huis op de stoep zit, ben ik vaak
de enige. Dat was vroeger anders.’ Net als zoveel buurtgenoten heeft ze ook nog even bij
de Honig gewerkt. ‘Lekker dichtbij, hè, maar
het kon ook stinken. Het rook hier in de straat
vaak naar Maggie.’ Marie-Louis valt haar bij:
‘En dan de stank van het slachthuis erbij. Voor
de barbecue hoefde je het vlees niet te kruiden hier. Met name ’s zomers had je er last
van. Die bloedbakken, of wanneer ze botten
gingen overladen. Tot voor een jaar of vijf zat
hier vlakbij waar nu de skatehal is, Latenstein,
een zetmeelfabriek. Wat daar wel eens uit de
schoorsteen kwam, kon je een dag later van de
auto krabben.’
Aan de onbebouwde kant is een speeltuintje.
Mia: ‘Vroeger was die helemaal van hout. Alle
speeltoestellen. Gebouwd door gedetineerden. Die kwamen ’s ochtends met een busje
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Lijnbaanstraat vóór de sloop

hier aan en werden ’s avonds weer opgehaald.
Eenmaal klaar werd het niet onderhouden. Het
hout ging rotten, werd vernield, maar er is gelukkig wel een modern speeltuintje voor teruggekomen.’
Waar nu een fietspad is – volgens Mia regelmatig door auto’s misbruikt – liep vroeger een
spoorlijn voor het vrachtvervoer. Marie-Louis:
‘mijn opa heeft me wel eens verteld, hoe ze
daar vroeger kolen gingen jatten. Lag er iemand tegen de dijk voor de uitkijk, en als de
kust vrij was, sloegen ze hun slag. Had de hele
buurt weer een extra kit kolen.’

Siem Sip

De familie Sip is een grote familie in Nijmegen. Opa Sip aan de Anjelierenweg had 16
kinderen. Inmiddels zijn er bijna 140 kleinkinderen en Siem is er daar één van. Geboren in
1952 aan het Kerkpad in Hees, verhuisd naar
de Priemstraat, vanwege een brand ging de familie naar de Lage Markt en toen het daar gesloopt werd in de Pater van Hooffstraat terecht
gekomen. ‘Daar is mijn vader op zolder eind
jaren zeventig met de Grijze Duif begonnen.
Dat was een van de populairste radiopiraten
in die tijd, vooral omdat we Nederlandstalig draaiden. Zangeres Zonder Naam, Jantje
Koopmans, dat werk. We deden wel eens inzamelingen voor mensen in de buurt, die het
geld hard nodig hadden. We hadden veel dj’s
uit de wijk, zelfs een politieagent haha. Mijn
vader wilde absoluut geen reclame, want dat
was de belangrijkste reden waarvoor je uit
de lucht werd gehaald. Dat gebeurde vaak bij
Keizerstad en Delta, maar daar werd flink verdiend. We kregen wel eens vooraf een seintje,
dat de RCD – Radio Controle Dienst – weer
onderweg was. Konden we de dure apparatuur
in veiligheid brengen.’
Het is maar één van de vele verhalen die Siem
ons verteld, wanneer we bij hem en zijn vrouw
Lien op bezoek zijn in de Lijnbaanstraat. Ze
kennen elkaar vanaf hun tiende jaar. Lien komt
uit Bottendaal en woonde vlakbij een kameraad van Siem. Volgend jaar zijn ze veertig jaar
getrouwd. Ze hebben zich altijd voor de wijk
ingezet.
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Vlnr. Marie-Louis Hoekstra, Siem Sip en Mia Gerrits

Siem: ‘Er was vroeger niks voor de jeugd. Ook
vanuit het Gemeenschapshuis gebeurde er te
weinig, vond ik. Dat zou voor iedereen moeten
zijn, maar dat was het niet. Met een man of vijf
hebben we daarom de St. Jozefschool aan de
Waterstraat gekraakt toen die leeg kwam. De
datum vergeet ik nooit: 5 december 1982. Op
de gemeenteraadsvergadering die daarop volgde, heb ik een dik touw op tafel gelegd en die
met een hakbijl doormidden geslagen en aan
de raad gevraagd hetzelfde te doen. De knoop
doorhakken. Er moest ook geld voor de jeugd
komen. We hebben uiteindelijk 125.000 gulden gekregen om een en ander op te knappen,
voor de hobbyclub, wat cursussen te organiseren en voor de disco. Al moesten we daar in
het begin zélf de platen en de apparatuur voor
meebrengen. Drank moesten we ook zelf inkopen. Dat werd tegen inkoopsprijs weer verkocht. Alleen bij de disco voor de wat oudere
jeugd werd er wat aan verdiend. Daar hebben
we uiteindelijk de apparatuur van gekocht.’
Zoals gezegd: Siem is een actief baasje in de
wijk. Begin jaren ’80 zat Siem ook in de werkgroep Weurt I. Hij was daar, zoals hij dat zelf
noemt, de schildknaap van Kees Kaag. Een
De straat van de week was het succesvolste programma van Nijmegen1 tv.
Het werd gemaakt door Michiel van de
Loo en Rob Essers. Vanaf nu staat De
straat van de week in vijf Nijmeegse
bewonersmagazines. De eerste afleveringen gaan over de Lijnbaanstraat (de
Wester), Oude Dukenburgseweg (de Dukenburger), St. Agnetenweg (Lindenholt
Leeft), Bolerostraat (De Partituur) en
Van Berchenstraat (Mariken).

naam die vaak valt, wanneer Siem herinneringen uit die tijd ophaalt. Weurt I moest o.a. de
nieuwbouw in de Lijnbaanstraat begeleiden.
‘We liepen de deur plat op het stadhuis. Er
was regelmatig overleg met Wim Hompe, de
verantwoordelijk wethouder toen. Die oude
huizen waren heel slecht. Niet om in te wonen. Alles tochtte. De woningbouwvereniging
was lang niet zo bereidwillig als nu. Tegenwoordig hebben ze allemaal een achterom en
een schuurtje. Ik heb mijn schuurtje nog zelf
moeten bouwen hier. Je moet altijd voor jezelf
opkomen. Neem STER Bandenservice, die
gebruikte hier de straat als een crossbaan. Levensgevaarlijk. We hebben toen de straat geblokkeerd én gewonnen. Er zijn toen drempels
gekomen.’
Siem denkt met weemoed terug aan vroeger.
‘Er werd op straat geleefd, gegeten en gedronken. De een zorgde voor friet, de ander voor
een biertje en de volgende had een stok kaarten. Kinderen konden rustig op straat spelen,
want iedereen hield alles en iedereen in de gaten en lette overal op.’
En de toekomst? ‘Het is een kapitaalbelang dat
we hier straks wegmoeten. Niet omdat de huizen slecht zijn. Dus ze moeten niet denken dat
ze mij hier 1,2,3 weg zullen hebben, al denk
ik dat het met de rust hier snel gedaan zal zijn.
Als die brug er ligt, wordt de Lijnbaanstraat
een belangrijke doorgangsweg. Al met al heb
ik het vertrouwen in de politiek wel een beetje
verloren. Als wij een fout maken, dan ben je
de lul, als zij een fout maken, komen ze er mee
weg.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Portret van een kind in zijn slaapkamer

Pepijn Hondijk (11 jaar)

‘DJ voor 8000 mensen, dat is mijn grote droom’
Met wie woon jij in huis?
‘Met mijn vader en moeder, mijn zus van 16 en
mijn vier hamsters Noa, Tessa, Tuti en Semmi.’
Waar zit je op school en in welke klas?
‘Ik zit op de basisschool de Aquamarijn in
groep 8A bij meester Marco. Volgend jaar ga
ik naar de middelbare school. Ik wil graag naar
de Helicon. Ik houd niet zo van huiswerk, ik
houd meer van dingen doen.’
Heb je hobby’s?
‘Ja, ik ga graag naar voetbal. Ik zit bij SV Nijmegen in D2 en ik houd ook van zwemmen. Ik
ben wel sportief.’
Wat vind je het mooiste in je kamer?
‘De foto van mezelf als voetballer.’
Waar word je blij van?
‘Van een heleboel dingen. Ik word blij als ik
met mijn hamsters speel. Als ik verdrietig ben,
ga ik met mijn hamsters spelen, dan word ik
weer blij. Of van een spelletje spelen op mijn
playstation.’
Waar word je verdrietig van?
‘Ik word meestal verdrietig op de dag dat mijn
oma stierf. Dan gaan we naar het graf en dan
6

moet ik veel aan haar denken. Ze is nu bijna
zes jaar dood, maar ik mis haar nog steeds heel
erg. Ze was een hele lieve oma bij wie ik vaak
ging logeren. Ze woonde in de Muchterstraat
in de stad. Dan gingen we samen zwemmen
of tv kijken.’
Waar kun je niet tegen?
‘Als kinderen flauw tegen elkaar doen of elkaar uitschelden.’
Je zit bij de buurtrangers, wat doen die eigenlijk?
‘De buurtrangers ruimen op straat de rommel
op. Dat doen we één of twee keer per week,
meestal op vrijdag. We zijn met een groepje
van vijf; twee moeders, twee meisjes van de
overkant en ik. We maken de buurt netjes. Met
grijpstokken pakken we het vuil op en stoppen
het in de afvalzak.’
Van welke muziek houd jij?
‘Ik houd van hip hop, zoals LMFAO , die
maakt leuke muziek.’
Wie is jouw beste vriend of vriendin?
‘Dat is Rodney, daar speel ik vaak mee. We
maken grappen of we gaan soms voetballen.
Rodney houdt niet zo van voetballen, maar dat

doet hij omdat ik het leuk vind. We hebben ook
wel een sneeuwballengevecht tegen anderen
gehouden.’
Wat is je lievelingseten?
‘Spaghetti met saus en als ontbijt eet ik altijd
cruesli met yoghurt.’
Waar zou je het liefst naar toe gaan op vakantie?
‘Naar Spanje, daar zijn we al vaak geweest.
Het is er lekker warm en er is strand en ze hebben zwembaden. Lekker spelen op het strand
en zwemmen.’
Wat wil je later worden?
‘Dat vind ik nog een beetje moeilijk. Ik wil
graag profvoetballer worden of dj, maar dat
word je niet gauw.’
Wat is jouw grootste droom?
‘DJ zijn voor 8000 mensen of meer.’
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
‘Dan heb ik een vriendin en een mooi ingericht
huis.’
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Scooterspeciaalzaak Siezenis
Al 80 jaar in de Wolfskuil
Aan de Tweede Oude Heselaan nr.123-125
ligt een grote showroom vol met nieuwe,
blinkende en glanzende modellen van de
merken Peugeot, Sym, Piaggo, Tomos en
Vespa. Loop je achterom dan kom je bij de
winkel en de werkplaats. Ik word hartelijk
ontvangen met koffie in het kantoor van
Pieter, eigenaar van Scooterspeciaalzaak
Siezenis.
‘In 1932 is de oom van mijn vader met deze
zaak begonnen. Eerst in een kelder in de Kanariestraat, maar vrij snel is hij verhuisd naar
de Tweede Oude Heselaan, die in die tijd nog
Oude Heselaan heette. Mijn oom werkte bij de
papierfabriek aan de Voorstadslaan en naast
zijn werk is hij in de crisistijd samen met zijn
vrouw deze winkel begonnen. De zaak is dus
al tachtig jaar gevestigd in de Wolfskuil. Mijn
vader is in 1957 op achttienjarige leeftijd bij
zijn oom in de zaak gekomen. Eerst was het
een partnerschap. Mijn oom, Piet Siezenis,
is al begin jaren zeventig aan een hartaanval
overleden. Ik was nog niet geboren en ben
naar hem vernoemd. Ik ben in 1973 geboren
en woon al mijn hele leven in deze straat. Als
ik hierachter buiten speelde, viel er op het
Nachtegaalplein altijd wel wat te beleven.
Mijn lagere school was de Paulusschool aan
de Wolfkuilseweg, daarna heb ik de mavo en
de IVA (instituut voor auto en management) in
Driebergen gevolgd. Toen ik twintig was ben
ik in de winkel gekomen. Ik ben dus de derde
generatie in dit bedrijf.’

Altijd in de wielen

‘We hebben altijd in de wielen gezeten. Toen
ik begon, verkochten we fietsen, motoren en
bromfietsen. Scooters waren er nog niet. Wij
woonden boven de winkel, dus ik was altijd
wel druk met het reilen en zeilen van het bedrijf. Je bent altijd met de winkel bezig en je
hebt altijd mensen om je heen, klanten en personeel. Van het begin af aan heb ik met mijn
vader samengewerkt en langzamerhand heb
ik het overgenomen. Dat was een geleidelijk
proces. In 2001 kreeg mijn vader een brommerongeluk hier voor de deur. Een auto reed
over de middenstreep heen en reed hem aan.
Hij heeft toen lang gerevalideerd en heeft
daarna nog wel meegedraaid in de zaak, maar
op een lagere frequentie. In 2007 hebben we
de voorwinkel verbouwd en mijn vader is minder gaan werken.’
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Pieter

Markt

‘De markt verandert heel erg. Vroeger moest
je naar een winkel om iets te bekijken, maar
klanten hechten nu minder waarde aan een
winkel. Er wordt veel via internet gekocht.
Zonder website kun je niet meer overleven.
Wij hebben ook drie websites, www.siezenis.
nl, www.vespalife en www.scooterzitje.nl.
Nu oriënteren mensen zich eerst op internet.
Ze kopen dan vaak een scooter ver buiten hun
woongebied en dat is voor service, garantie
en onderhoud lastig. Wij streven er niet naar
om scooters te verkopen in Amsterdam. Dan
kun je volgens ons geen goede service leveren.
Wij geven twee jaar garantie. Als je bij ons een
scooter hebt gekocht en hij is kapot, dan halen
we het voertuig hier in de buurt gratis op. En
de buurt vatten wij ruim op, dat is de hele regio
van Gennep tot Druten en Elst. Ook de crisis
verandert de markt. De mensen geven minder
snel geld uit, rijden langer door en plegen minder gauw onderhoud. Landelijk is de laatste
jaren de scooterverkoop 20 procent minder.’

Ondernemen

‘Ondernemer zijn heeft zijn voor- en nadelen. Ik ben natuurlijk niet anders gewend. Je

kunt je eigen beslissingen nemen en je bent
verantwoordelijk voor de zaak en voor je personeel. Wij hebben vier mensen in dienst en
mijn vrouw werkt ook mee. De voordelen van
het ondernemer zijn wegen wat mij betreft
ruimschoots op tegen de nadelen. Lastig vind
ik wel de verharding van de klanten de laatste
jaren. Wij hebben hele leuke klanten hoor, die
ons bedanken met een bosje bloemen, maar het
is de laatste tien jaar toch onpersoonlijker geworden. Waarschijnlijk komt dat ook door internet. Vroeger belde je en praatte je eerst met
elkaar over de kinderen of hoe Sinterklaasavond was. Dat is nu niet meer zo.
‘Als ondernemer moet je een doel hebben en
een visie. Mijn visie is service, garantie en eerlijkheid. Dat is het enige dat werkt. Ook moet
je kunnen omgaan met mensen uit alle lagen
van de bevolking.’

Motoren en liefde

‘Op mijn motor, een Suzuki, rijd ik het hele
land door. Ik heb ook nog een BMW R26, dat
is een museumstuk. Die stond in de huiskamer
bij mij thuis op een stalen plaat, maar sinds
de kinderen er zijn, gaat dat niet meer. Als de
kinderen groter zijn, kan hij gewoon weer in
de huiskamer. Mijn vrouw en ik hebben drie
kinderen, twee jongens en een meisje. De kinderen hoeven de zaak niet over te nemen, maar
ik hoop wel dat ze later ook een bedrijf gaan
beginnen. Mijn grootste droom is dat iedereen
gezond blijft, want motoren zijn heel leuk,
maar gezondheid en liefde zijn het belangrijkste wat er is in het leven.’
Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Hans Zweers

De wijkagent staat voor zijn werk
Hans Zweers is wijkagent in de Wolfskuil.
Ik heb met hem afgesproken in de politiepost aan de Muntweg. De wijkpost aan de
Tweede Oude Heselaan is een jaar geleden
opgeheven. ‘Het was veel te kostbaar om al
die kleinere posten open te houden. Je hebt
er flink wat mensen voor nodig. Je mag niet
alleen in het gebouw aanwezig zijn, bijvoorbeeld. Zelf vind ik het jammer. We zijn na
een reorganisatie bij de politie hier terecht
gekomen. Van kleine wijkteams zijn het
nu weer robuuste politieteams. Ken je die
term? Zo zouden we slagvaardiger zijn.’

Kennen en gekend worden

Hans Zweers (51) is al 25 jaar in dienst van
de politie. Eerst is hij acht jaar aan de slag geweest in Nijmegen Centrum. ‘We zaten in het
gebouw aan de Mariënburg. De politie werkte
toen echt anders. We moesten overal op af,
waar het incident ook plaatsvond. Een beetje
Amerikaans dus. Dat was voor ons als agenten niet zo interessant. Je plakte een figuurlijke
pleister en maakte dat je wegkwam. Daarna
werd ik verbonden aan een nieuw rayon, rayon
Noord. Dat waren de wijken die nu Nijmegen
Oud en Nieuw West vormen. We vertrokken
naar de Stieltjesstraat. Weer een paar jaar la8

ter kwam de post in Oud West. Ik werd wijkagent van de Wolfskuil. Dat ben ik nu alweer
acht jaar. Met de komst van wijkagenten en
wijkposten is je betrokkenheid een stuk groter
geworden. Die omslag naar zo’n wijkgerichte
aanpak hebben we te danken aan Guusje ter
Horst. Ik leerde de wijk kennen en de gezinnen
en families, ik leerde goed in de gaten houden
wat er waar gebeurde. De wijk was ineens niet
meer anoniem, ik niet voor de wijk en de wijk
niet voor mij. We gaan nu weer terug naar
grotere teams. We sparen zo mensen uit door
bureaus te sluiten en andere dingen samen te
doen. Deze mensen kunnen we anders inzetten. We blijven wel wijkgericht werken, alleen
met meer politiemensen in een bureau. Ik blijf
er dus wel voor de Wolfskuil. Ik denk zelf dat
ik het gros van de problemen achter de voordeur wel ken. Zeker weten doe ik dat niet natuurlijk, maar toch.’

Wolfskuil verandert

Hans vindt dat de Wolfskuil in de loop der jaren
veranderd is. ‘Ik heb het leefbaarder zien worden na de eerste nieuwbouw bij de Floraweg,
Distelstraat. Ik zie minder criminaliteit, minder excessen met geweld. Daarvoor was het in
de wijk soms niet om aan te zien. Op sommige

plaatsen verloedering, verwaarlozing, verpaupering. Als dat eenmaal begint, heeft niemand
zin om het aan te pakken. Het nodigt vooral uit
om het nog een beetje erger te maken. Toen bewoners moesten verhuizen omdat oude huizen
gesloopt en nieuwe gebouwd werden, waren er
flink wat gezinnen die uiteindelijk niet terugkwamen. Moesten ze weer verhuizen, daar had
niet iedereen trek in. Daar zaten ook probleemgezinnen bij, hoor. Vergis je niet, een paar van
die lastige klanten in een straat of buurt kan de
sfeer aardig vergallen. Voor hen in de plaats
kwamen er andere mensen de wijk in. Nu is
het een mooie mengeling. En dan moet je niet
vergeten wat zo’n opknapbeurt voor een wijk
doet. Al die nieuwe huizen waren groter, beter
en comfortabeler. Alles was fris. Ik vervang
ook wel eens in het Waterkwartier en daar zie
ik dezelfde ontwikkeling.’ Toch is het Nachtegaalplein Hans een doorn in het oog. ‘Dat ligt
maar braak en er gebeurt niks. Alle activiteiten
liggen op hun gat. Er zitten tijdelijke bewoners, het hele volkskarakter gaat eraan. Dat is
niet goed voor een wijk.’

Regieteam

Hans hoeft zijn werk in de Wolfskuil niet alleen te doen. Er is een zogenaamd Regieteam,
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een netwerk voor de aanpak van problemen
met wijkbewoners. Van dat team maken het
maatschappelijk werk (NIM), woningbouwcorporatie Portaal, de gemeente, de politie en
Bureau Jeugdzorg standaard deel uit. Afhankelijk van de signalen en de problemen kunnen ook scholen of het welzijnswerk (Tandem) aanschuiven. ‘Het regieteam werkt! We
bespreken met elkaar alle probleemgevallen in
de wijk en hebben het over onze aanpak. Hoe
we de zaak in de hand kunnen houden. Ik ben
eigenlijk ook veel meer een hulpverlener dan
vroeger. Het is de bedoeling dat er een dossier wordt aangelegd van mensen, gezinnen of
families die problemen veroorzaken. Dat kan
overlast zijn, het kan met wangedrag of criminele activiteiten te maken hebben. Het moet allemaal bijgehouden worden. We gaan er langs,
zorgen voor hulp als dat nodig is, verwijzen
naar jongerenwerk, delen waarschuwingen uit.
Op een gegeven moment kan het genoeg geweest zijn. We hebben er best wat rotte appels
uitgebonjourd hier. Maar daar heb je dan wel
dat dossier voor nodig. De rechter dwingt deze
mensen te verhuizen. Onder strenge voorwaarden worden ze in een andere omgeving
geplaatst. Dan gaat het 99 van de 100 keer
beter. Als er hier mensen met een strafblad of
probleemverleden komen wonen, bezoek ik ze
allemaal. Ik weet dat ze komen dankzij het Regieteam of justitie. Meestal valt er wel mee te
praten en komt het goed. Maar ik heb ook wel
eens 130 kilo agressie op me af zien komen
hoor. Dan voel ik me net zo bedreigd als jij je
zou voelen. Als mensen niet willen, heb je aan
mij een kwaaie.’

Rondtrekkend circus

Gevraagd naar het soort problemen waar
Hans mee te maken krijgt, antwoordt hij dat
het met bijvoorbeeld drugsoverlast erg meevalt. ‘Krakers hebben we hier wel. Dat is
net een rondtrekkend circus. Die horen van
elkaar waar weer wat leegstaat. Je ziet ze op
het Nachtegaalplein, op het Jacobsterrein. Het
hangt mede van de omwonenden af of wij optreden. Portaal heeft de rechtszaak tegen de
krakers van het Nachtegaalplein zelf gevoerd
en de zaak laten ontruimen. Daar waren ook
veel klachten over overlast. Kraakpanden hebben vaak geen gas en licht, de hygiëne laat te
wensen over, er wordt gestolen. Het Jacobsterrein is een ander geval. We hadden alles klaar
om te mogen ontruimen, de officier van justitie gaf toestemming. Niet zozeer op basis van
klachten uit de Klaverstraat of de Distelstraat,
maar omdat de veiligheid in het geding is en er
ook aangiftes liggen vanwege strafbare feiten.
Maar we kunnen niks doen. We mogen ontruimen als we kunnen garanderen dat het terrein
niet binnen twee weken opnieuw bezet wordt.
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Dat kan niet, want er zijn meningsverschillen
tussen Jacobs en Portaal.’
Dan komen de verhalen uit de wijk. De mevrouw die aangifte deed vanwege een gestolen
tuinset. Bij haar eigen inspectietocht door de
wijk, zag ze haar tuinset bij een ander in de
tuin staan. Zo dom. Er werd aangifte gedaan
en alles kwam netjes terug. Een diefstal bij de
Sligro. Er waren kilo’s bevroren vlees gejat.
‘Bij ons onderzoek bleken al die kilo’s aan de
hele buurt doorverkocht te zijn. De dader is
wel gepakt. Hij liet zijn hond ook meeprofiteren van al dat vlees. Of die keer dat er een
vorkheftruck van een bouwplek aan de Industrieweg was gestolen. We kregen niemand
zover om te getuigen en tips te geven. Tot
iemand zich versprak. Hij wees ons de plek
aan waar we de truck konden vinden. Bleek
dat een loods te zijn met een hele hoop gestolen materialen, van vorkheftrucks tot steigers,
kettingzagen, en zelfs gereedschap dat bij de
Betuwelijn werd gebruikt. Die werden gewoon
verhuurd en doorverkocht. Eigenlijk om te lachen, zo brutaal.’

meer het enige belangrijke. Hij voelt zich soms
net een hulpverlener. ‘Natuurlijk schrijf ik ook
bonnen uit. Natuurlijk treed ik op bij overtredingen en overlast. Dat hoort erbij. Maar als
ik mensen kan helpen en een beetje licht kan
laten schijnen aan het eind van de tunnel, dat
zijn mijn mooiste momenten. Als je veel ellende achter de voordeur hebt gezien, dan kun je
niet zomaar vinden dat probleemveroorzakers
altijd en alleen maar kwaad in de zin hebben.
En van wat ik gezien heb bij de mensen die
niet aanspreekbaar zijn, de echte hufters: misdaad loont vaak niet. Met veel van die bewoners is het slecht afgelopen. Die hebben van
hun gedrag en hun criminele activiteiten niet
lang kunnen genieten!’

Misdaad loont doorgaans niet

Tekst: Rian Panis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Het traditionele politiewerk is voor Hans niet

Hans laat bij het afscheid de ruimte zien waar
de briefings plaatsvinden. Elke dag, net als in
politieseries. Daar krijgen de agenten te horen
dat die en die weer op oorlogspad is en dat het
daar en daar die nacht weer gespookt heeft. Ik
moet zeggen dat dat altijd tot mijn verbeelding
spreekt.
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De plofwoningen in het Waterkwartier

Vlnr. Ben Gerrits, Jolanda Gerrits, Saskia Cia en Irena Nannes

Begin juni 1998 schrok het Waterkwartier
rond 7.15 uur wakker van een harde knal.
De oorzaak was een krachtige gasexplosie
die het huis waar de explosie plaatsvond totaal verwoestte. Van de andere huizen in het
blok en de huizen aan de overkant van de
straat sprongen de ramen, dakpannen werden weggeblazen en muren scheurden.
Voor de bewoners van de vijf zwaar beschadigde woningen werd vervangende woonruimte
geregeld. De woningen zelf werden gesloopt.
Omdat Portaal nog niet wist wat er met de rest
van de woningen in het blok ging gebeuren
(sloop en nieuwbouw, of renovatie), werd in
het gat van de ‘plofwoningen’ een parkeerplaats aangelegd. Toen duidelijk werd dat alle
woningen in het blok groot onderhoud zouden
krijgen, werd besloten om op de tijdelijke parkeerplaats nieuwe woningen te bouwen.

dat ik wilde blijven. Het wonen in de Biezenstraat was al leuk, alleen woonden we daar met
meerderen in één woning. Nu heb ik dit huis,
samen met mijn dochtertje van wie ik vlak
voor de verhuizing ben bevallen.’

‘Het huisje is groot genoeg voor mij alleen
en dat ik aan de drukke Waterstraat woon, is
geen probleem. Dat wilde ik juist, ik houd van
drukte. Daarom vond ik de St. Jacobslaan ook
zo fijn.’

Saskia Cia, afkomstig van de St Jacobslaan, is
de buurvrouw van Irena. Ze kent de wijk nog
niet zo heel goed, maar leert steeds meer nieuwe mensen kennen. Saskia koos voor het Waterkwartier omdat ze dichterbij haar vriendin
en haar werk in de Stadswinkel wilde wonen:

Helemaal op de hoek komen Ben en Jolanda
Gerrits te wonen. Echte Waterkwartierders,
Ben is hier geboren en getogen. Op dit moment
hebben ze nog een huis aan de Biezenstraat,
maar ze verhuizen zo snel mogelijk naar hun
nieuwe huisje aan de Waterstraat: ‘We hebben

Inmiddels staan die nieuwe huizen er en ze
zien er bijna hetzelfde uit als de woningen die
er stonden. De bewoners uit 1998 is gevraagd
of ze wilden terugkeren, maar geen van hen
had daar behoefte aan. Nu wonen er oud-wijkbewoners en mensen die van buiten de wijk
komen.
Irena Nannes, oorspronkelijk uit Etten-Leur,
kwam in 2000 naar het Waterkwartier. Ze
woonde eerst in de Biezenstraat en woont nu
op de plek waar niets meer aan de gasexplosie
doet denken: ‘De wijk is me zo goed bevallen
10

De plofwoningen op de dag van ontploffing in juni 1998
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Nieuwjaar

Hilde Dijkerman en Bas Pelgrum

De balzaal, zo wordt het grootste huis in het
rijtje van vier in de volksmond genoemd. Daar
wonen Hilde Dijkerman en Bas Pelgrum. Ze
kennen elkaar al vanaf hun zestiende en kwamen vanuit de Achterhoek naar Nijmegen om
hier te studeren. Bas reist nog meerdere malen
per week terug naar de Achterhoek voor zijn
voetbaltraining en de wedstrijden op zaterdag:
‘De keus voor het Waterkwartier was simpel.
Er kwam een huis vrij en wij werden ingeloot.’

kaar opschieten, al lopen ze de deur niet plat
bij elkaar. Allemaal kijken ze nu al uit naar de
derde woensdag in juli. Dan komt namelijk de
vierdaagse langs hun huizen en zitten ze op de
eerste rang in hun eigen voortuin! Niet alleen
de bewoners vinden de nieuwe huizen mooi, er
komen ook veel positieve reacties uit de wijk.
De buurt waardeert het dat Portaal haar best
heeft gedaan om het oude beeld van de straat
te herstellen. Intussen is een aantal wijkbewoners zo nieuwsgierig dat er regelmatig bij
de nieuwe bewoners wordt aangebeld met de
vraag om even binnen te mogen kijken… Om
te zien hoe het is geworden.

De nieuwe bewoners kunnen al aardig met el-

Tekst en foto’s: Dave van Brenk

voor dit huis gekozen omdat we kleiner wilden
gaan wonen. Nu de kinderen het huis uit zijn,
kunnen we ons oude huis verlaten.’

De plofwoningen nu
de Wester - februari 2013

Het nieuwe jaar is weer ingetreden. Inherent aan deze overgang naar een nieuw
jaar is een gevoel van hoop, het koesteren
van verwachtingen, dromen en natuurlijk de
goede voornemens. Het is een vreemd gegeven dat dergelijke overwegingen samen
vallen met de overgang van 31 december
naar 1 januari. Waarom niet gewoon op 26
maart bijvoorbeeld? Waarschijnlijk omdat
de mens stiekem verlangt naar wat rust
en regelmaat en dan is het wel prettig dat
ieder jaar op hetzelfde moment wordt stil
gestaan bij het afgelopen jaar en vervolgens snel wordt verder gekeken naar het
nieuwe jaar. Het jaar vol mogelijkheden,
kansen en uitdagingen. Wat 15 december
nog een enorme berg leek, verandert op
1 januari, al dan niet als gevolg van de
glazen champagne, in een bescheiden
heuvel. Een minieme drempel op weg
naar het ultieme doel. Het doel wat je 31
december vorig jaar wellicht ook al had,
maar toen bleek de berg in de loop van het
jaar toch weer te groeien. Vaak begint die
berg al te groeien als je op 1 januari weer
je ogen open doet. Zeker als 1 januari zo’n
grijze, grauwe miezerdag is. Wat 1 januari
op de een of andere manier altijd schijnt te
moeten zijn. Op 2 januari wordt de drempel weer een bescheiden heuvel en op 15
januari is het met een beetje pech weer de
Mount Everest. Misschien toch maar eens
proberen om dat 31 decembergevoel naar
31 januari te verplaatsen. Anders moet u
weer een jaar wachten.
Tadek van Bussel
(Foto: Ger Neijenhuyzen)
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‘Samen in beweging komen
is goed voor je gezondheid’
Alweer ruim zeven jaar is er een groot gezondheidscentrum gevestigd aan de Marialaan. Van het Medisch Centrum Oud West
maken huisartsen, oefentherapeuten, een
diëtiste, een huidtherapeute, psychotherapeuten en een apotheek deel uit. Ze bezetten
samen een hele rij praktijkruimten, die nog
heel nieuw en fris ogen. Beate Reismann
(58) is er als huisarts actief. Maar dit is niet
haar eerste werkplek in Nijmegen West!

Klein begonnen

Oud en nieuw
Het einde van 2012 en het begin van 2013
heb ik doorgebracht ver van Nederland. Ik
reisde door India, bij wijze van kerstcadeau
aan mijzelf. India, volop in het nieuws ook
hier in die tijd. Het leven van vrouwen is
daar nog altijd vele malen minder waard
dan dat van mannen. Een oud verhaal.
Als ouders een meisje krijgen, komt het
zeer regelmatig voor dat de pasgeborene
ergens wordt achtergelaten. Of erger. Als
vrouwen niet in de pas willen lopen, kan
het gebeuren dat hun gezicht mismaakt
raakt door zoutzuur. Echtgenoten en familieleden worden vrijwel nooit veroordeeld.
Verkrachting wordt vaak niet vervolgd. Of
goed gepraat: ‘Een fatsoenlijke vrouw loopt
niet zo laat over straat.’ De - mannelijke advocaat van drie van de verdachten van
de groepsverkrachting in Delhi leek het wel
een goed argument voor de verdediging
van zijn klanten.
Nieuw is dat er nu ook Indiase vrouwen en
mannen zijn die dat niet langer pikken. De
massale protesttochten zijn daar een voorbeeld van. Ik heb sit-ins en lig-ins gezien
in de steden die we bezochten. In kranten
was niet veel ander nieuws dan de protesten en de reacties vanuit de politiek. Ik ben
blij met deze ontwikkeling. Ik hoop dat er
gerechtigheid voor vrouwen zal komen.
En ondertussen weet ik wel dat er ook
in Nederland vaak nog met twee maten
gemeten wordt als het gaat om mannen
en vrouwen. Jongens zijn stoer als ze veel
vriendinnetjes verslijten, meiden deugen
niet in zo’n geval. Rake klappen vallen er
geregeld. Sommige daarvan worden goed
gepraat, over andere wordt niet gepraat of
aan vrouwen zelf verweten. Dat is een oud
verhaal. Ben ook hier benieuwd naar het
nieuwe…
Rian Panis
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(Foto: Ger Neijenhuyzen)

‘Vanaf 1985 ben ik huisarts in Nijmegen West.
We hadden eerst een praktijk in een kleine arbeiderswoning aan de Koninginnelaan. Beneden hadden we een wachtkamer en ruimte voor
de assistentes, boven twee spreekkamers. Die
waren alleen te bereiken met een smalle trap.
Als onze patiënten die trap niet op konden komen, dan hielden we consult ergens beneden,
een beetje verstopt tussen allerlei rommeltjes.
We deden als huisarts alle verrichtingen zelf.
Daardoor kenden we onze patiënten heel goed,
inclusief hun familie. In 1993 zijn we naar
een andere locatie verhuisd. We huurden van
de parochie, naast het kerkje tegenover wijkcentrum Titus Brandsma. We begonnen daar
met meer zorgverleners, zoals oefentherapeuten, samen te werken. Daar kozen we bewust
voor om voor patiënten de lijntjes naar andere
zorg zo kort mogelijk te houden. We konden
heel direct samen overleggen over dezelfde
patiënt.’

Groter gegroeid

In 2005 kwam de nieuwbouw aan de Marialaan gereed. Beate vertelt dat het door de nieuwe gebruikers zelf moest worden ingericht. Iedereen die wel eens binnen is geweest, ziet dat
het met zorg is gedaan. Zo ziet de wachtkamer
voor de huisartsenpraktijk er vriendelijk en
kleurig uit. ‘Onze nieuwe samenwerking met
nog meer zorgverleners in dit gezondheidscentrum werd ook door de overheid gestimuleerd.
Die zag graag dat er grotere praktijken kwamen
zodat er goede plekken gecreëerd konden worden voor praktijkondersteuners. Dat maakte de
zorg niet alleen goedkoper, was het idee, maar
was ook in het belang van de patiënt. Onze visie is dat een gezondheidscentrum laagdrempelig moet zijn. We willen als huisartsen wijkgericht werken en we richten ons meer op preventie. We zijn er niet op uit om af te wachten
tot de mensen zieker en zieker worden en zware medicijnen nodig hebben. We doen juist ons

uiterste best om gezondheidsproblemen in de
kiem te smoren. Mensen worden zelf bij hun
behandeling betrokken. We geven voorlichting
en informatie. Zo krijgen onze patiënten meer
grip op hun eigen leven en gezondheid. Er is
zoveel dat je zelf kunt doen om je gezondheid
te verbeteren. Niet altijd natuurlijk en het geldt
ook niet voor iedereen, maar het gaat wel veel
vaker op dan we vroeger dachten.’ Een kleine
praktijk vroeger tegenover een groter gezondheidscentrum nu, hoe zit het dan met de relatie
tussen huisarts en patiënt? ‘In elk geval houdt
elke patiënt zijn eigen huisarts’, geeft Beate
aan. ‘We doen er alles aan om onze patiënten
te kennen. En ook al is het centrum in zijn geheel groter, we willen het voor de wijkbewoners toch overzichtelijk en herkenbaar houden.
We verlenen niet alle zorg meer zelf, we doen
niet alle routineonderzoeken en we geven niet
alle voorlichting. Dat zou inmiddels echt onbetaalbaar worden. We zijn te duur om dat allemaal zelf te doen. Maar daar hoort zeker bij
dat we met elkaar over onze patiënten overleggen en elkaar op de hoogte houden’.

Wie doet wat?

De kranten staan er de laatste maanden vol
mee: de zorg wordt onbetaalbaar. Jaren geleden was dat ook al een inzicht dat voor de
overheid het teken was om naar nieuwe wegen te zoeken. Zo kwamen er praktijkondersteuners de huisartsenpraktijken binnen. ‘Voor
mij betekende dat in elk geval dat dat niet ten
koste mocht gaan van de kwaliteit van onze
zorg’, zegt Beate, ‘en dat is gelukt.’ Op mijn
vraag wat praktijkondersteuners zijn en wat
ze doen, antwoordt Beate dat de kracht van
de ondersteuners is dat ze veel beter dan de
huisarts kunnen nagaan wat er moet gebeuren,
welke richtlijnen gevolgd moeten worden en
deze heel consequent toepassen. ‘Ze hebben er
ook meer tijd voor dan wij. Natuurlijk hebben
ze niet het hele taakgebied van de huisarts. Ze
zijn er voor de zorg van diabeten, van patiënten met COPD, voor de preventie van hart- en
vaatziekten, stoppen met roken. Voor de zorg
van patiënten met chronische ziekten dus. Zij
richten zich op de motivatie van de patiënt om
energie in een gezondere leefstijl te steken.
Nog een voordeel is dat beter wordt bijgehouden of de zorg van goede kwaliteit is. Iedere
drie maanden krijgen we teruggekoppeld of
we alle benodigde testen hebben uitgevoerd.
Daarnaast zijn er assistenten. Zij verrichten
veel standaardhandelingen zoals injecties gede Wester - februari 2013

sportorganisaties. Het liefst zie ik in onze wijk
betaalbare voorzieningen op dit gebied, waar
wijkbewoners gebruik van kunnen maken.
Want dat vind ik nog veel belangrijker: dat
mensen weer zelf in beweging komen. Ga erop
uit en zoek vooral andere wijkbewoners op
met wie je samen kunt optrekken. Met wie je
kunt sporten, een wandeling maken, samen koken en eten. Wij als zorgverleners kunnen niet
alles voor mensen oplossen. Zelf aanpakken
helpt in veel gevallen beter dan medicijnen. En
dat gaat het beste met anderen samen. Wat ons
betreft is het belangrijk dat er gewerkt wordt
aan het verbeteren van onderlinge contacten
in de wijk. Ik hoorde eens iemand zeggen:
de lamme kan het best de blinde helpen. Dat
klinkt misschien vreemd of oneerbiedig. Maar
die mevrouw bedoelde dat als je weet hoe het
is om een gezondheidsklacht te hebben en je
besluit om er zelf wat aan te gaan doen, dat je
daarmee ook anderen heel goed over de streep
kunt trekken. In Oud West zie ik veel bewoners die het nodige hebben meegemaakt aan
problemen, zoals werkeloosheid, slijtage door
zwaar werk, gezinsproblematiek. Dat brengt
ook meer gezondheidsklachten met zich mee.
Daar komt bij dat er soms niet genoeg geld is
om aanvullend verzekerd te zijn. Dan kan ik
hen niet doorverwijzen naar de fysiotherapeut.
Ze kunnen dat niet betalen. Ik kan wel eindeloos paracetamol blijven voorschrijven, maar
dat doet niets aan de oorzaak. Juist dan zouden
bewoners letterlijk in beweging moeten komen
en moeten blijven. En dat is echt ontzettend
lastig: hoe krijg ik mijn patiënten zo ver dat ze
dat zelf ook zien. Dat is voor mij de uitdaging.
Ik zie ook mooie dingen. We hebben een gezondheidsmarkt georganiseerd januari 2012 en
daar kwamen 300 bezoekers op af. Daar moet
een vervolg aan gegeven worden. Of de wijkenkaravaan die ook de moskee aandoet. Daar
gaat een positieve uitstraling van uit. Want in
deze wijk wonen veel nationaliteiten samen’.
Beate Reismann

ven, urine onderzoeken, bloeddruk meten, uitstrijkjes maken, longfunctie meten en gehoortesten. Je krijgt hen aan de telefoon als je naar
de huisarts belt en zij brengen je vraag in kaart.
Wat is er precies aan de hand, is het iets voor
de arts, moet de assistente ernaar kijken?’
Omdat Beate opleider is, lopen er ten slotte
ook nog huisartsen in opleiding op de Marialaan rond. ‘Zij hebben een grote eigen verantwoordelijkheid. De laatstejaars zijn zelfstandig in hun doen en laten, houden spreekuren,
beslissen wat er moet gebeuren, maar ik blijf
eindverantwoordelijk. Artsen opleiden is ook
goed om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen.’
de Wester - februari 2013

‘In de toekomst zal mogelijk nog meer zorg
uit het ziekenhuis naar onze eigen wijk komen.
Dicht bij mensen in de buurt werkt toch vaak
het beste. Sterilisaties bij mannen bijvoorbeeld, longonderzoeken bij rokers of oogonderzoeken bij mensen met suiker werden vroeger altijd in het ziekenhuis gedaan. Dat kan nu
al gewoon bij ons in de praktijk.’

Kom in beweging

In de huisartsenpraktijk wordt dus intensief samengewerkt. ‘Dat is alleen maar in het belang
van onze patiënten. Ikzelf wil ons netwerk
nog veel breder zien. Ik zou heel graag beter samenwerken met welzijnsinstellingen en

Tot slot geeft Beate aan dat het gezondheidscentrum openstaat voor ideeën uit de buurt.
‘Voor ons is een belangrijke vraag: hoe kunnen wij als huisarts beter aansluiten bij wat de
wijkbewoners zelf willen en wat ze nodig hebben. We hebben een ideeënbus in de praktijk
staan maar die blijft akelig leeg. Ik zou graag
aansluiten bij de wijkbewoners en samen in
beweging komen.’
Als ik wegga bij Beate, neem ik afscheid van
een bevlogen huisarts met inmiddels een blos
op de wangen en een heel duidelijke kijk op
gezondheid en de aanpak van gezondheidsproblemen.
Tekst: Rian Panis
Foto: Dave van Brenk
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Westerpark krijgt
groen uit Lent
In het najaar van 2013 komen twaalf
grote lindebomen uit Lent naar Nijmegen-West.
Ze worden geplaatst in het Westerpark
aan de Rivierstraat om te zorgen voor
schaduw en als aanvulling van het schrale bomenbestand in het park. De Lentse
bomen zijn 55 jaar oud en kunnen niet
op hun eigen plek blijven staan vanwege
de aanleg van de nevengeul. In West zijn
we blij met bomen van deze omvang als
compensatie voor het verlies van veel
groenvolume in onze omgeving.
Tekst: Carla Dijs

Uitdaging: behoud van bomen

Uitdaging
Bij de nieuwbouw aan de Waalstraat komen
de takken van de oude buurtbomen (acacia’s) tegen de gevels.
De nieuwe huizen staan dichter bij de weg dan
voorheen. De gemeente heeft toegezegd de
stoepen voor de woningen te vernieuwen en
de bomen te onderhouden. Een mooie gelegenheid om te laten zien hoe je bestaand groen
in de wijk kunt koesteren en bewoners welkom
kunt heten in een aangeklede straat.
Tekst en foto: Carla Dijs

Nieuwe acacia’s

Acacia’s vervangen

Berkelstraat in nieuw jasje

In het vorige nummer van de Wester werd
verslag gedaan over de acacia’s aan de Verax. Ondanks een petitie, protest van bewoners en een avond om voor- en tegenstanders van de rooi bij elkaar te brengen, zijn
er toch vijf van de negen bomen gerooid.
Inmiddels zijn nieuwe bomen aangeplant,
maar het evenwicht in en de allure van de
straat is verdwenen.
De Groencommissie beraadt zich inmiddels,
mede door deze gebeurtenissen, op haar voortbestaan. Immers, in het door de gemeente gehanteerde beleid zijn de buurtbomen vogelvrij.
Komt hierin geen verandering dan zal de wijk
een nog steniger aanblik gaan krijgen dan ze
al heeft.
In het jaarverslag vindt u een overzicht van de
activiteiten van afgelopen jaar.
Tekst: Carla Boukamp
Foto: Carla Dijs
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Berkelstraat aangepakt (Foto: Dave van Brenk)
de Wester - februari 2013

aan ook leden van de Groencommissie hebben
bijgedragen.

Verdwenen groen bij de Vasim

Plannen voor 2013

Jaarverslag over 2012 van de Groencommissie
van wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’
2012 was een roerig jaar dat beheerst werd
door de strijd voor behoud van de acacia’s
aan de Verax, de acties in het kader van
West Wil Groene Buffer (WWGB) en de
daaruit voortvloeiende wens tot een groenere inrichting van het Westerpark.
Hanneke Michels heeft zich vanwege persoonlijke omstandigheden teruggetrokken uit
de Groencommissie. Vanaf september maken
ook Carla Dijs en Ger Hesseling deel uit van
de commissie, die nu uit vier personen bestaat.

De activiteiten van 2012

• De commissie kwam vijf keer bij elkaar.
• Er werd meerdere keren overlegd met wijkbeheerder en andere ambtenaren.
• In stromende regen werd deel genomen aan
de wijkschouw.
• Er werd ingesproken in de gemeenteraad in
het kader van West Wil Groene Buffer.
• In het kader hiervan werd een petitie aangeboden op het stadhuis.
• Op 31 augustus bezocht wethouder Jan van
der Meer het Westerpark, met als resultaat
toezeggingen over achterstallig onderhoud en
extra bomen, tot op heden nog niet uitgevoerd.
• In de bijeenkomsten van de klankbordgroep
(drie keer) van het nieuw te bouwen Voorzieningenhart, de Biezantijn, werden de ontwikkelingen over het groen gevolgd.
• Er werd weer deelgenomen aan de activiteiten voor de vijfde Mooiste Tuinverkiezing.
• Voor de twee gerooide bomen bij de herbouwde plofwoningen aan de Waterstraat komt
uiteindelijk één boom terug.
de Wester - februari 2013

• Rondom de voorgenomen rooi van de acacia’s
aan de Verax werden een handtekeningenactie
voor behoud van de bomen georganiseerd,
brieven aan de desbetreffende wethouders geschreven en aan een avond met buurtbewoners
deelgenomen, zonder resultaat. Het merendeel
van de bomen is in december gerooid.
• Een lid van de commissie heeft nog een gesprek hierover gehad met wethouder Jan van
der Meer. De andere leden hadden daar geen
behoefte meer aan.
• Er werden bijdragen geleverd aan de Groenpagina van het nieuw wijkblad de Wester, waar
al op gereageerd werd.
• In de loop van het jaar werden op het voormalige Hartmannterrein aan de Sperwerstraat
diverse woonvoorzieningen gerealiseerd,
zoals huisvesting voor studenten, begeleid
wonen, ouderen en buurtbewoners. Er is een
mooie binnentuin met buurtkunstwerk, waar-

De Groencommissie zal zich het komende
voorjaar beraden over haar voortbestaan, want
het kost veel energie en emoties om een groene
wijk te realiseren.
Oud-West is nog steeds het gebied met het
minste groen in Nijmegen. Het heeft alleen zin
om hierin verandering te brengen als er duidelijke streefcijfers gehanteerd gaan worden
en er politieke wil getoond zal worden om de
achterstand weg te werken. Anders blijft het
dweilen met de kraan open.
In het gesprek met wethouder Jan van der
Meer is afgesproken dat er een protocol komt
voor het rooien van buurtbomen. Zodat voor
iedereen transparant is waar, wanneer en om
welke redenen bomen ter discussie staan, zodat
er door omwonenden en andere wijkbewoners
tijdig op gereageerd kan worden. Ook zullen
de groenambtenaren de Groencommissie als
gelijkwaardige partner met veel wijkervaring
moeten accepteren.
In de loop van het jaar is weer veel groen verdwenen en bij opgeleverde bouwprojecten, zoals de Nieuwevoorstad, is nauwelijks groen te
bekennen, terwijl er wel veel groen verloren is
gegaan. Ook bij herinrichting van straten verdwijnt er groen ten bate van parkeergelegenheid en het nieuw aangeplante groen is benedenmaats (Rijnstraat). Het gemeentebeleid is
er op gericht om naar burgers te luisteren. Hun
groenwensen zijn vaak niet in het voordeel van
het bestaande of gewenste groen.
Groencommissie ‘Ons Waterkwartier’:
Carla Boukamp, Carla Dijs, Ger Hesseling en
Irene Maat.
Tekst: Carla Boukamp. Foto Vasim: Carla Dijs
Foto Nieuwevoorstad:
buurtproject ‘Kiek Nou Toch, Waterkwartier!’

Verdwenen groen bij Nieuwevoorstad
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Joost Koopmans

‘In de Wolfskuil komt alles samen’
Bijna veertig jaar was Joost Koopmans
steun en toeverlaat voor veel bewoners in de
Wolfskuil en de Rozenbuurt. Nu is hij vertrokken naar Eindhoven naar het klooster
Mariënhage, om pastor te worden van de
Augustijnse kloosterkerk aldaar. We kijken
terug op zijn Nijmeegse jaren.
‘Ik had een late roeping, was namelijk al
achttien, toen ik naar het seminarie voor late
roepingen ging in Hattem, Overijssel,’ begint
Joost zijn verhaal. Hij groeide op in Tilburg,
waar hij in 1944 geboren werd. ‘Ik vervolgde
mijn studie in Eindhoven op het Theologisch
Instituut, waar diverse congregaties zaten,
waaronder die van de Augustijnen. Dat was
liefde op het eerste gezicht. De Augustijnse
spiritualiteit wordt gekenmerkt door vriendschap, gastvrijheid, deelhebben aan elkaars leven.’ In 1969 trad Joost in bij klooster Mariënhage, het klooster waar hij nu naar terugkeert.
Daar heeft hij ruim vier jaar gewoond en zijn
studie afgemaakt om op 1 december 1973 door
Mgr. Bluyssen tot priester gewijd te worden.
‘In datzelfde jaar sloot in Nijmegen het klooster van de Augustijnen aan de Graafseweg. Er
waren te weinig paters. De Augustijnen hebben
de Wolfskuil zien ontstaan. Met het klooster
vertrokken ook een aantal pastors. Het gebouw
zelf werd opgekocht door een projectontwikkelaar en er kwamen kantoren en bedrijven in.
Mij werd gevraagd Gerard Emke, de hoofdpastor, bij te komen staan in de parochie.’ In 1930
werd de kerk Thomas van Villanova gebouwd,
de wijk- en parochiekerk voor de Wolfskuil
op de plek waar nu wijkcentrum Villanova is.
In de snelgroeiende wijk kwamen in de jaren
dertig ook de jongensschool van Sint Jozef, de
kleuterschool en de meisjesschool Sint Maria.
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Missen werden toentertijd ook opgedragen bij
Don Bosco in de Mirthestraat voor de mensen
die niet naar boven wilden lopen, maar ook
voor de verbondenheid in dat deel van de wijk.

De gemeente wil duur bouwen,
daarvoor moeten wij opzij.
Maar we willen de buurt behouwen,
hier wonen willen wij.

Rozenbuurt

Want als er dure huizen komen,
zijn die huizen niet voor ons
en waar moeten wij dan wonen,
gemeente, je krijgt de bons!

‘Toen ik naar Nijmegen kwam, was de kerk
net gesloten om twee jaar later gesloopt te
worden. Het waren de roerige jaren ’70. Mensen lieten zich niet alles meer zeggen. Toen in
die jaren óók de Rozenbuurt gesaneerd werd,
vonden wijk én parochie elkaar in hun strijd
tegen de gemeentelijke plannen. Er werd veel
vergaderd in het groene gebouwtje, een begrip, maar eigenlijk niet meer dan een keetje
bij de pastorie. Daar werd ook besloten om
in optocht naar het stadhuis te gaan, toen de
plannen op de agenda stonden. Het werd een
bont gezelschap. Hoofden en leerkrachten van
de scholen, paters, maatschappelijk werkers,
muziek van Kladderadatsch en veel wijkbewoners met spandoeken, maar het meeste aandacht trok Cobus, die een paard geregeld had
en het dier mee in de lift van het stadhuis nam.
Cobus was de onbenoemde burgemeester van
de wijk. Hij was nooit uit op eigen eer, maar
deed alles uit solidariteit met zijn medemens.
Hij is in het harnas gestorven. Veel te jong. Hij
wordt nu nog geëerd met de dierenweide die
naar hem vernoemd is.’

Een van de strijdliederen die toen gezongen
werd, uit de bundel Onaangepast van Kladderadatsch.

Acties niet zonder succes

Tijdelijk verhuisde de kerk voor de missen
naar de Bonifatiusschool. Het huidige de Wie-

Rozenbuurt, jij moet blijven,
in onze buurt wordt niet geknoeid,
we zullen voor je strijden,
met ons wordt niet gestoeid.
Wij gaan door met protesteren,
met elkaar, dan zijn we sterk.
We zullen ze wel leren,
kom op nu, aan het werk.

Een jonge Joost Koopmans
de Wester - februari 2013

ken. Dat gebeurde in de hal van de school; voor
het rouwen en trouwen ging men toen al naar
de Boskapel. Maar de acties waren niet zonder
succes. Op de fundamenten van de gesloopte
kerk verrees wijkcentrum Villanova met opnieuw een plek voor de parochiekerk. Daar
konden ook weer de missen opgedragen worden, maar ook gedoopt, gerouwd en getrouwd.
November 1980 werd de kapel ingewijd door
Mgr. Bluyssen, die duidelijk een verbondenheid voelde met de Wolfskuil. Inmiddels was
in datzelfde jaar Gerard Emke naar Amsterdam, zijn geboorteplaats, vertrokken. Joost,
geholpen door veel vrijwilligers en actievelingen bleef als enige pastor over in de wijk. De
huur die de kerk moest opbrengen was echter
veel te hoog. Protesten bij de gemeente werden niet beantwoord. Ook hier trokken kerk en
wijk samen in op. Als uiterste middel weigerde
men vanaf 1987 zelfs de huur te betalen, maar
de gemeente bleef onvermurwbaar en 1 oktober 1989 werd de parochie opgeheven.

Boskapel

‘Rechts van hun oude klooster hadden de Augustijnen vroeger een houten kapel. In de oorlog werd het door de Duitsers nog gevorderd.
Die maakten er een paardenstal van. Oudere
wijkbewoners kunnen zich misschien het Vissersmiske herinneren. Die was op zondagochtend om vijf uur. Speciaal voor de mensen die
al vroeg op waren om te gaan vissen, maar ook
populair bij nachtbrakers die uit de kroeg zó de
kerk inrolden en op die manier hun zondagse
plicht vervulden. Ter vervanging van die houten kapel werd in 1963 de Boskapel, links van
het klooster, gebouwd. Toen enkele jaren daarna het Tweede Vaticaans Concilie een aantal
liturgische vernieuwingen doorvoerde, wilden
de Augustijnen dit in die kapel vormgeven. De
de Wester - februari 2013

mensen uit de wijk hadden liever een eigen
kerk in de wijk en de Augustijnen zagen liever
dat de Boskapel aan het klooster verbonden
bleef. Zodoende werd de Heilig Hartkerk tegenover Titus Brandsma aan de Tweede Oude
Heselaan de officiële parochiekerk.’

Een kwestie van kiezen

Na het opheffen van de parochie kwam Joost
op verzoek van de toenmalige rector Mario
van den Berg bij de Boskapel terecht. ‘Daar
kwamen niet zóveel mensen uit de wijk. Toen
was het in naam nog wel rooms en katholiek,
nu is het Augustijns Centrum de Boskapel,
een geloofsgemeenschap met een eigen stijl
en ondergebracht in een eigen stichting waar
een plek is voor iedereen. Een geloofsgemeenschap die zich steeds zal vernieuwen, maar wel
met een katholieke traditie, nestgeur, en een
Augustijnse spiritualiteit. Mijn opvolger draait
al enige tijd mee in de Boskapel: Ekkehard
Muth. Hij is afkomstig uit de luthers-evangelische kerk, en past prima binnen de stijl van
de Boskapel.’

Oudejaarsavond. Mijn twee jonge dochters
houden een paar sterretjes in hun handen
en kijken gefascineerd naar het geflonker.
Dit is pas echt Nieuwjaar vieren, zegt de
jongste van 6. Het rijtje overburen denkt
daar totaal anders over. Voor honderden
euro’s gaat de ene pijl na de andere
de lucht in. Het is prachtig, dat moet ik
toegeven. En zij zijn niet de enigen. Dit
jaar is er meer dan 70 miljoen euro aan
vuurwerk uitgegeven. Maar de kosten
van deze avond zijn veel groter. Denk
eens aan de inzet van alle hulpdiensten,
de schade aan materieel en mensen. In
enkele uren tijd gaan miljoenen letterlijk
in rook op, en daarna worden nog
kostbare tijd en middelen ingezet om de
negatieve gevolgen van één avond feest te
beteugelen.

Het was niet het idee van Joost om te vertrekken. Hij is gevraagd om nu in Eindhoven als
rector leiding te geven aan een groep mensen
die daar de kerk verder willen uitbouwen.
‘Sommige mensen voelen zich door mij in de
steek gelaten. Hebben me vóór mijn vertrek
nog gevraagd of ze me mogen bellen voor de
laatste sacramenten bijvoorbeeld. Als ik enigszins kan, zal ik daar ook gevolg aan geven.
Ook mij is dit afscheid niet meegevallen. In de
Wolfskuil kwam alles samen: kerk en café, geloof en gezelligheid, religie en protestliederen.
Het zal altijd een speciale plek bij me hebben.’

2013 zal voor veel mensen een lastig
jaar worden. De gevolgen van de crisis
dringen nu pas goed door in verschillende
huishoudens en bij instellingen op wijk- en
straatniveau. Met al het verbrande geld van
deze jaarwisseling hadden veel mensen
geholpen kunnen worden en had die ene
buurtvoorziening betaald kunnen blijven.
Natuurlijk, dit is een wat simpele rekensom
van appels en peren met elkaar vergelijken.
Maar in essentie blijft het toch een kwestie
van kiezen. Ik wens u voor 2013 veel
gezondheid en verstandige keuzes toe.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s 2013: Ger Neijenhuyzen

Michiel ten Dolle, wijkmanager
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Mooi de tijd!

Zeker met Vaderdag!
Pure Lines, simple forms,
contrasts of light and dark
Nieuw in onze toch al uitgebreide
merk-horlogecollectie,
de stijlvolle designhorloges van
Jacob Jensen
In de hele regio het grootste assortiment aan horloges, klokken,
wand-, hang- en staande klokken, barometers, wekkers.
Uit de merken: Seiko, Pulsar, Victorinox Swiss Army, Citizen,
Lessa, Camel Active, Lorus, Accurist,
Olympic, Pontiac, Kieninger, Hermle Atlanta,
Haller, Kundo, Swissa, AMS, Jeka enz.
In de Sieradenlijn in het goud, zilver, staal
en doublé, sieraden met de modernste
lijnen welke onlangs zijn uitgebracht.
O.a. Diamonfire

Uw juwelier voor het vervaardigen en
realiseren van uw eigen ontwerpen, tijdloos
en uniek
Relatieringen en exclusieve sieraden in goud, zilver, bi-tricolor, titaan,
staal. In diverse merken, o.a. Martinshof, FS, Anjer, Constant,
Flamingo, Edel Design, Aller Spanninga.

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

Nijmegen-Oud West
Voortgang wijkbeheerplannen 2012 | 2013
Biezen | Wolfskuil

Beste bewoner van Nijmegen-Oud West
Als gemeente vinden we het belangrijk dat u prettig woont
en werkt. Daarom investeren we in het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte in uw wijk: de straten, het groen,
de rioleringen en verlichting. We passen ons onderhoudsprogramma zoveel mogelijk aan uw wensen aan.
Per wijk kunt u lezen wat in 2012 is gerealiseerd en wat
voor 2013 op de agenda staat.
Dit jaar ontvangen de meeste Nijmegenaren deze informatie
opgenomen in hun wijkblad. Waar géén wijkblad verschijnt
verspreiden we huis-aan-huis.

Vriendelijke groet,

Vriendelijke groet,

Turgay Tankir
Wethouder Openbare Ruimte en Wijken, Werk & Inkomen

Jolande Spierings
Wijkbeheerder stadsdelen Nieuw en Oud West

Op www.participatiekaart.nl vindt u participatie-initiatieven
in de openbare ruimte.

Turgay Tankir en Jolande Spierings
Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

Wij vinden het belangrijk dat u meedenkt en meedoet in uw
wijk en we ondersteunen goede initiatieven van harte. Ik hoop
dat u ook in de toekomst betrokken blijft bij uw wijk!

Stadsdeel Oud-West is volop in ontwikkeling. Als wijkbeheerder
vind ik het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de openbare ruimte tijdens deze tijdelijke situaties; dat deze openbare
ruimte voor u als bewoner veilig is. Ik hecht er veel waarde aan
om u als bewoner te betrekken bij uw leefomgeving. Er zijn verschillende mogelijkheden voor u om mee te denken en mee te
doen, ook voor wat betreft het groen. Omdat Oud-West relatief
weinig groen heeft, zijn er ook in 2013 extra kansen hiervoor. Ook
kunt u meedoen aan reguliere opschoonacties om het zwerfafvalen hondenpoepprobleem in beeld te hebben, te houden en natuurlijk aan te pakken. Ook hoop ik u weer te treffen bij de schouw,
waar u uw wensen voor wat betreft het beheer van de openbare
ruimte ter plekke kunt laten zien en toelichten. Ook ga ik samen
met u in 2013 een nieuw wijkbeheerplan maken voor Wolfskuil.

Contact
Kleine gebreken, zoals een losliggende stoeptegel en kapotte straatverlichting, of klachten over
het onderhoud kunt u doorgeven aan de Bel- & herstellijn 14024 of bel&herstellijn@nijmegen.nl
Heeft u andere opmerkingen of vragen over de openbare ruimte of deze brief? Neem dan contact
op met wijkbeheerder Jolande Spierings (024) 329 33 50 of j.spierings@nijmegen.nl

Meer informatie: www.nijmegen.nl/wijken

twitter.com/NMGNwest

facebook.com/NMGNwest

Biezen

Voortgang wijkbeheerplan 2012
| 2013
De Biezen
Stadsdeel Nijmegen-Oud West
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Dit gaan we doen in 2013:
11 Meer groen op hoek Waterstraat/Kanaalstraat, herstel

Dit hebben we gedaan in 2012:
Snelfietsroute Beuningen/Nijmegen-Centrum gereed.
Meer groen in Schipbeek-, Regge- en Berkelstraat aangebracht.
Plein Het Zwin opnieuw ingericht.
Speelterrein Teerplein opnieuw ingericht; nieuwbouw aangesloten op openbare ruimte; groen Sperwerstraat vernieuwd.
5 Plantvakken, geveltuinen en plantenbakken in Victor, Verax
en omgeving aangebracht.
6 Onderzoek gedaan naar uitbreiding betaald parkeren (gaat
voorlopig niet door i.v.m. te weinig voorstanders).
7 Pergola Maasplein schoongemaakt, wortelopdruk hersteld.
8 Opschoonacties gehouden met bewoners en Portaal.
9 Bankjes geplaatst op plein Scholeksterstraat; mozaïek
gemaakt door kinderen op de tegels.
10 Nieuw asfalt fietspad Marialaan; extra rijstrook voor
afslaand verkeer, boomstructuur aangevuld.
1
2
3
4

Meer informatie: www.nijmegen.nl/wijken

12
13
14
15
16
17
18
19

boomstructuur Kanaalstraat en Voorstadslaan; uitvoeren
bomenplan Kauwstraat.
De kansenkaart ‘Meer Groen in Waterkwartier’ verfijnen
en prioriteren.
Aantrekkelijker maken Aalscholverplaats.
Beplanting Biezenplein: doortrekken, hoge beplanting
vervangen door lage voor beter zicht.
Vervolg groener maken omgeving Verax en Victor.
Opschoonacties.
Onderzoek fietsparkeeroverlast Marialaan.
Nieuwe deklaag Marialaan/Tunnelweg.
Start bouw ‘De Biezantijn’; inrichten buitenruimte in 2014.

Wijkschouw
Woensdag 22 mei van 18.00 tot 20.00 uur.
Verzamelen bij het Woonzorgcentrum
Sonnehaert, Vlietstraat 22. Vervoer per fiets.
Aanmelden via wijkbeheer@nijmegen.nl
of (024) 329 32 77.

twitter.com/NMGNwest

facebook.com/NMGNwest

Wolfskuil

Wolfskuil

Voortgang wijkbeheerplan 2012 | 2013
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Nieuw asfalt fietspad Marialaan.
Aanpassing in Palmstraat om doorgang vrij te houden
Bewoners Fuut-, Korhoen- en Patrijsstraat geïnformeerd over
vervangen riolering.
4 Onderzoek gehouden naar uitbreiding betaald parkeren
(gaat voorlopig niet door i.v.m. te weinig voorstanders).
5 Voetgangersoversteekplaats met lichtbakken Tweede Oude
Heselaan.
6 Riolering Nachtegaalplein nog niet aangelegd door recessie.
7 Onderzoek extra voetgangerslicht Wolfskuilseweg/Oude
Graafseweg; aanleg in 2013 óf andere inrichting kruising.
8 Start ‘Meer Groen in Wolfskuil’: meer/verbetering groen
omgeving Distel-/Varenstraat, plantsoen Crocusplein,
Anjelierenweg, Leliestraat en (trap naar) Ridderspoor.
9 Verwijdering deklaag Marialaan/Tunnelweg, aanleg
detectielussen.
10 Drempels Floraweg vervangen door verkeersplateaus op
verzoek bewoners.
11 ‘Wolfskuil trapt er niet meer in’: hondenpoepactie met
school, wijkraad en bewoners.
12 Voetpaadjes groenstroken Varenstr. en Floraweg vernieuwd.
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Dit gaan we doen in 2013:
13 Start vervangen riolering Nachtegaalplein; bij vertraging

onderzoek of tijdelijke bestemming mogelijk is.
14 Kansenkaart ‘Meer Groen in Wolfskuil’ verfijnen en prioriteren.
15 Meer/verbetering groen en aanpak boomspiegels Rozenbuurt,

Ridderspoor, Anjelierenweg en Oude Nonnendaalseweg.
16 Mooier maken grijze muur Graafseweg (oprit viaduct) met
17
18
19
20
21

bewoners.
Effecten aanpassingen Floraweg bekijken.
Acties om overlast hondenpoep te verminderen.
Aanpak Azaleaplein en omgeving.
Analyse verkeerssituatie Tweede Oude Heselaan.
Marialaan/Tunnelweg nieuwe deklaag.

Wijkschouw
Informatie in de volgende uitgave van
wijkblad De Wester.

twitter.com/NMGNwest

facebook.com/NMGNwest

De Oversteek
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de Wester - februari 2013

Foto’s: Dave van Brenk
de Wester - februari 2013
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Køken

Køken is een initiatief van Helen Arenz (tekst), Nicolette Schuurman (tekst) en Eugene Arts
(beeld). Ze zijn nieuwsgierig en gepassioneerd voor alles dat met eten, drinken en gedrag
te maken heeft. Zoals wat? Nou, alledaagse dingen: hoe klein geluk groot geluk is, hoe eten
verbindt en natuurlijk hoe andermans keuken eruit ziet!

Grace en Henk

Wie verzorgt het eten?
Grace meestal door de week
Henk in het weekend
Vis-Vlees-Vega?
Vlees: vier keer per week
Vis: weinig
Vega: drie keer per week
Culinair erfgoed?
Taarten gebakken door de Duitse oma
van Grace en de zuurkoolschotel van
haar moeder.
Henk bakte elke zaterdag cake bij zijn
ouders.
Altijd in huis en vaak gebruikt:
Grace: alles wat nodig is om te kunnen
bakken, boter, bloem, eieren, suiker.
Henk noemt vooral dingen die hij altijd
in huis zou willen hebben maar lang niet
altijd zijn: saffraan en van alles uit de
toko.

Grace en Henk in hun keuken

Het is een druilerige zondagochtend en de laatste sneeuw wordt weggespoeld door de regen
als ik aanschuif aan tafel bij Henk en Grace
in hun bovenwoning tegenover Vissers Meubelen. Ze wonen er met hun drie kinderen Ella,
Roel en Anna.
Het hele huis ademt een sfeer van vervlogen
tijden door de mooie verzameling kasten, stoelen en lampen met geschiedenis. Zelfs de auto’s passen in het beeld. Voor de deur staan een
oude, groene Fiat Mirafiori 131 waar Grace in
is gaan rijden toen de kinderen, inmiddels jaren geleden, op de basisschool zaten, en een
mooie, oude BMW van Henk. Alles, zelfs de
vaas met bloemen op tafel, is met zorg en liefde bij elkaar gezocht.
Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat beiden de kunstacademie, waar ze elkaar ontmoet
hebben, doorlopen hebben.
Henk gebruikt zijn creativiteit en tekentalent
tegenwoordig om airconditioningsystemen
voor auto’s te ontwerpen.
Henk stookt de houtkachel nog een keer extra
op en Grace maakt koffie. Ze heeft overheerlijke maanzaadcake gebakken.
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Grace vertelt mooie verhalen over haar jeugd
in Groesbeek. Hoe iedereen tussen de middag, net als nu, samen aan tafel zat: het gezin
waar Grace in opgroeide en het personeel uit
de schoenen- en sportwinkel van haar ouders.
In de vrije uren werd iedereen opgetrommeld
om te helpen in de moestuin van haar opa. Het
hoogtepunt was het plukken van het rode fruit
waar in het zelfgemaakte distilleerapparaat
van haar opa vruchtenwijn van werd gemaakt.
De moeder van Grace was al lang voordat het
een hype werd met gezonde voeding bezig. Ze
heeft MS en kwam er al snel achter dat wat ze
eet van invloed is op hoe ze zich voelt. Toen
nog niemand van quinoa had gehoord stond
het in Groesbeek al op tafel!
We dwalen af naar het bakken van cake. Moet
je beslag nou lang kloppen of juist niet en hoe
voorkom je dat er een bank (een compact stuk
in het midden als de cake inzakt, red.) ontstaat?
Cake bakt Henk al lang niet meer in het weekend, maar hij draait zijn hand niet om voor een
Marokkaanse tajine of Chinese babi pangang.
Ik kan me zo voorstellen dat er ook bij hen regelmatig mensen aanschuiven rond etenstijd.
Tekst en foto’s: Nicolette Schuurman
de Wester - februari 2013

Expositie Graffiti Airbrush van Marco van der Bol

‘Veelzijdig, zo mag ik mezelf wel noemen’
Zondag 13 januari, bij zijn expo in het Cultuurhuis van de stad, vertelt Marco enthousiast over zijn werk en wat er te zien is.
‘Het is eigenlijk een compilatie van verschillende technieken en periodes van werk. Er zitten wat recente werken bij van de kant die ik
op wil gaan. Maar er zitten ook werken bij van
een jaar of drie, vier geleden maar die heeft
bijna nog niemand gezien. De nieuwe werken
gaan toch meer naar het surrealisme en gewoon ja, wat verschillende stijlen, surrealisme
dus. Sfeer en kleur en verschillende technieken
vind ik toch ook wel heel leuk om daarmee te
spelen. Ik doe ook met paletmes bijvoorbeeld
met acryl, nat op nat. Airbrush natuurlijk erbij
voor de finesses, voor details, dat doe ik wel
veel.’
‘Dat is waar ik nu mee bezig ben, maar ja kijk,
dan krijg ik de volgende keer weer een ingeving. Dat is nu juist zo leuk van kunst. En als je
veelzijdig bent, zo mag ik mezelf wel noemen,
want ik doe toch wel veel verschillend werk,
de Wester - februari 2013

ook met spuitbus, dan ben ik zo weer met wat
anders bezig. Kijk maar naar dat Ikea-doekje.
Daar ga ik gewoon lekker over heen heb ik me
gister bedacht. Ik kan hem ook zelf opschetsen
maar als mensen bij mij komen met een Ikeadoekje. dan pimp ik hem helemaal op, 100
procent. Niet iedereen zal dat waarderen, maar
je moet maar eens van dichtbij bekijken hoe
spannend dat eruit ziet. Je ziet helemaal geen
Ikea meer. Je ziet King Kong met de Empire
State Building. Hartstikke leuk.’
‘Ik ben wel van de opdrachten. Dat werkt gewoon heel goed. Ik ben betaalbaar. Dat wil ik
ook benadrukken. Ook voor een uitkeringsmoedertje bijvoorbeeld. Zij kan ook gewoon
een portret bij mij bestellen hoor. Ik vind dat
dat ook moet kunnen. Dat is onderdeel van
mijn filosofie: laagdrempelig. Maar portretten
ben ik niet zó kapot van. Ik doe ze wel natuurlijk. Vooral omdat je mensen er zo blij mee
maakt. Dat is een belangrijk aspect eraan. Ik
besef voor de helft niet hoe blij iemand kan
zijn met een portret. Ik heb nog nooit een por-

tret gekregen. Ik maak ze altijd voor anderen.’
‘Er staat vooralsnog geen volgende expositie
van mij op het programma. Ik ben er ook niet
echt naar op zoek. Wilbert Doorakkers gaat
nog wel wat met Nijmegen doen en daar heeft
hij een aantal kunstenaars voor gevraagd. En
ik ben daar ook voor geselecteerd. Onderleiding van Diederik Grootjans werken we aan
straatbeeld van Nijmegen. Per kunstenaar
verschillend vormgegeven. Verder zou ik het
leuk vinden om nog eens mee te doen aan een
KINK-expositie (Kunst in de Nicolaaskapel).
Ik heb toch wel wat met Nijmegen.’
Op 9 februari om 15.00 uur is de opening van
de expositie van Miquel Penso: houten beelden.
Zondag 24 februari is er weer een schilderssalon met publiek. Voor meer informatie kijkt
u op www.cultuurhuisvandestad.nl
Tekst: Carla Dijs
Foto: Dave van Brenk
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Longpatiënt Ger Neijenhuyzen
De Westerfotograaf Ger Neijenhuyzen is
longpatiënt. In dit interview met Elly Janssen vertelt hij wat dat inhoudt.
Hoe ben je bij dit Longpunt gekomen?
‘Ik ben een longpatiënt en tevens fotograaf bij
het Astma Fonds. Een andere reden is zeker
ook om met medepatiënten in contact te komen. Het Longpunt is echt van nut. Je krijgt
veel informatie van verschillende hulpverleners, instanties en mede-longpatiënten.’
Wat is je ervaring met het Longpunt?
‘Het is leerzaam omdat je toch weer andere
ideeën hoort en je krijgt uitleg hoe je bepaalde
dingen beter kan doen. Je kunt je ervaring delen met de andere longpatiënten.’
Wie zou je adviseren om het Longpunt te bezoeken?
‘Iedereen die last van de longen heeft. Zeker
ook voor mensen die er mee te maken hebben,
zoals je partner en/of familie. Ook ouders van
longpatiëntjes zijn welkom.’
Wat is jouw ervaring met de longaandoening
die je hebt en wat zijn je beperkingen?
‘Als eerste dat je de hele dag door benauwd
bent en altijd rekening moet houden met bepaalde luchtjes waar je allergisch voor bent.
Ook weersomstandigheden bepalen hoe je de
dag doorkomt. Overgang van koud naar warm
en andersom kan een reactie in je longen veroorzaken, waardoor je het benauwder kan krijgen. Ook regen en mist kan dit veroorzaken of
de rook van een barbecue, open haard of vuurkorf. Dit alles kan zelfs tot een aanval leiden.
Veel van de dingen waar je vroeger niet bij nadacht, kan je nu gewoonweg niet meer doen.
Fietsen ging toen met veel gemak, nu niet
meer. Gelukkig zijn er fietsen met een trapondersteuning. Dat maakt het weer een stuk
aangenamer om te gaan fietsen. Lopen kon ik
kilometers, nu veel minder en met veel meer
rustpauzes. Het is wel belangrijk om goed te
blijven bewegen en dat probeer ik ook zo veel
mogelijk te doen.’
Wat kunnen de gevolgen zijn van een longaandoening?
‘Helaas heb ik door mijn longaandoening mijn
baan verloren. Ik ben op zoek gegaan naar wat
de mogelijkheden zijn voor mij om nog te kunnen werken. Ik werk nu als fotograaf. Dit gaat
goed omdat ik nu zelf kan bepalen wanneer ik
rust neem als ik voel dat dit nodig is. Dit is ook
iets wat je moet leren, je lijf geeft aan wanneer
je te ver gaat.’
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Hoe vertel je je familie en je omgeving over je
longaandoening?
‘Hoe ik het mijn omgeving vertel? Gewoon
recht voor zijn raap en ze merken het ook wel
aan mij. Aan mijn familie heb ik veel steun.
Die begrijpt wat ik doormaak met mijn longaandoening.
‘Hoe ik vreemde mensen vertel over mijn ziekte? Dat doe ik niet omdat het mijn probleem is
en niet van een vreemde. Alleen vertel ik wat
als iemand mij vraagt wat er aan de hand is en
hoe ik er mee omga.’
Wil je nog iets kwijt?
‘Ja, zoals reeds vermeld ben ik vrijwilliger en
werk ik als fotograaf bij het Astma Fonds. Ik

ben lid van de werkgroep Nijmegen, gerund
door allemaal vrijwilligers. Wij zijn op zoek
naar meer vrijwilligers. De bedoeling is om
samen met de andere werkgroepleden activiteiten te organiseren in de regio Nijmegen. Je
hoeft geen longaandoening te hebben, wel een
pre als je hier een affiniteit mee hebt. Tevens
is het niet verplicht om lid te zijn van het Astma Fonds (straks Longfonds). Het Longpunt
Nijmegen is één van deze activiteiten. Heb je
interesse, stuur dan een email naar Longpuntnijmegen@astmafonds.nl en we nemen zo
spoedig mogelijk contact met u op.’
Tekst: Elly Janssen
Foto: Ger Neijenhuyzen
de Wester - februari 2013

Vrede
Als je bij de gezellige viskraam op de markt
van Kelfkensbos een haring staat te nuttigen, zie je naast de bestelwagens van de
marktlui, de obeliskachtige godenpijler. Een
bronzen afgietsel van de oorspronkelijke
godenpijler die hier in het jaar 17 al stond.
Ondanks de vele afleidingen op die plek is
het negeren van Museum Het Valkhof onmogelijk. Maar iedere keer als ik naar het
museum, in de volksmond ‘schoenendoos’,
kijk, denk ik aan de woorden van mijn oma:
‘Echte schoonheid zit van binnen.’

De ankerprijsvraag van Nieuw Nijmeegs Peil
In januari is er een begin gemaakt met het
baggeren van de Waalhaven. Een paar weken lang - van ’s ochtend vroeg tot ‘s avonds
laat - zullen schepen als de Optimist en de
Avanti het havenbeeld domineren. Ze laden
en lossen slib, dat vervolgens naar het baggerdepot Kaliwaal wordt gebracht. Hoeveel
ankers zullen er worden opgedregd? Dat
weten we als de baggerklus is geklaard, eind
februari, begin maart.
Het baggerwerk is aangenomen door de Van
den Biggelaar Groep. Er wordt ongeveer 3½

De prijs is een rondvaart op
de Waal en 100 euro

meter geschept, gehapt en gezogen. Daarna
vallen de woonschepen niet meer droog in de
zomer en biedt de haven ook bij lage waterstanden een mooi plaatje voor de walbewoner.
Bij ons - bewoners van de woonschepen in de
Waalhaven - rees de vraag op: hoeveel ankers
zouden er worden opgedregd? Ga maar na, de
haven is ongeveer veertig jaar geleden voor
het laatst uitgebaggerd. In die periode hebben
honderden schepen de haven aangedaan. Sommige hebben hun anker verspeeld. Dat kan
bijvoorbeeld gebeuren als er een ander schip
over het ankertouw vaart. Ook de woonschepen hebben ankers verloren.
De vereniging van woonschepen in de Waalhaven, Nieuw Nijmeegs Peil gaat er een prijsvraag op loslaten.

Aantal ankers

Raadt u het juiste aantal ankers dat zal worden
opgedregd (of zit u er dicht bij), dan wint u 100
euro, plus een rondvaart op de Waal met één
van de slepers van firma Rigter.

Mijn laatste museumbezoek vond na mijn
benoeming als ambassadeur van de Vrede
in Nijmegen plaats. Ik had geen zin om
naar de kledij en de geroeste zwaarden
van krijgsheren te staren. Na nog een keer
Gezicht op de Valkhofburcht van Jan van
Goyen bewonderd te hebben, begaf ik me
naar de Vrede van Nijmegenzaal. De reeks
vredesverdragen die in 1678 en 1679 tussen de Republiek der Zeven Verenigde
Nederlanden en Frankrijk en later verschillende andere Europese staten werd gesloten, hebben mij flink aan het denken gezet.
Hoeveel bloed was vergoten, hoeveel
huizen waren verbrand en hoeveel mensen
sloegen op de vlucht in die decennialange
oorlogen, totdat de dure wandtapijten in
Nijmegen werden opgehangen om de oorlogszuchtigen tot vrede te verleiden?

Voor meer informatie: 06 30 90 80 74.

Met de rug naar alles en iedereen toe,
keek ik naar buiten. Overal zag ik nu donkere wolken. In mijn gedachten renden de
kinderen voor de boze vliegtuigbommen.
Toen op 22 februari 1944 in Nijmegen. Nu
in Afghanistan, Congo, Libië, Syrië en Mali.
Vrede hoort niet in een museum opgesloten te worden.

Tekst en foto: Marij Steenbeek

Qader Shafiq

Via Nieuw Nijmeegs Peil Facebook en Twitter
houden we het publiek op de hoogte van de
baggervorderingen. Zodra het eerste anker is
opgedregd, gaan we los!

de Wester - februari 2013

Laatst was ik weer in het museum. Dit keer
heb ik niet alleen van de inhoud genoten.
Het gebouw van binnenuit laat een prachtig
panorama zien. Het Hunnerpark, met zijn
geweldige bomen die de ruïnes van de
stadsmuur bewaken, de Belvédère, het
Valkhofpark en tenslotte de Waal, die ons
deze mooie stad heeft geschonken.

(Foto: Lilia Volkova)
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Wensboom Jan Linders
Tijdens de feestdagen stond er een prachtige wensboom in de supermarkt van Jan
Linders. Klanten kregen bij besteding van
minimaal 20 euro een wenskaartje om in de
boom te hangen en daar werd door ruim 70
klanten gebruikt van gemaakt.
Marcel Gijsbertsen, de manager van de winkel: ‘We hebben erg mooie wensen ontvangen:
de familie Schamp vroeg of we een donatie
wilden doen aan de voedselbank, en Susan
wilde graag dat we de muzikant die bij ons
voor de deur zit een levensmiddelenpakket cadeau doen.’
Deze laatste wens werd zaterdag 12 januari ter
plekke uitgevoerd. Onder grote belangstelling
kreeg de zichtbaar ontroerde accordeonist een
levensmiddelenpakket van Susan. Ook zijn er
pakketten naar de voedselbank verstuurd.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk

Fysiotherapie Nissim Yabo
gecertificeerd als pluspraktijk
De fysiotherapiepraktijk van Nissim
Yabo heeft op 30 november 2012 het
belangrijke certificaat Pluspraktijk van
zorgverzekeraars CZ, Ohra, Delta Lloyd,
Menzis, Agis en Achmea, behaald (zie
De Wester nummer 4, december 2012).
Een Pluspraktijk is een fysiotherapiepraktijk die niet alleen voldoet aan alle
kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stap verder gaat.
Een Pluspraktijk staat voor innovatie en
maakt het doel en de voortgang van behandelingen inzichtelijk door een goede
verslaglegging. Het certificaat wordt
toegekend na een onderzoek door een
gespecialiseerd extern bedrijf in samenwerking met de zorgverzekeraars. In
Nederland zijn 5500 fysiotherapiepraktijken. De praktijk van Nissim Yabo is nu
een van de 250 beste van Nederland.
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen

Nieuwjaarsduik
De aarde trekt zich naar je toe,
het lijf voelt hoe de zwaartekracht zich
door de deur draait
achter jou echoot het afgelopen jaar
je ziet het water, ruikt het chloor
de witte tegels, alles klinkt er luider door
het lichaam hijst zich in een vissenpak
je strekt je flippers, armen worden vinnen
alle gedachten lossen op, hoofden komen boven
proestend, snuivend, levend slagen makend
om de overkant te halen,
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adem, adem, adem!
er is alleen maar heen en terug
dan worden schubben afgeschrobd
terug weer in je dagelijkse goed
pompt nog de hele dag, de lichte kracht
van water door je bloed
je neemt een mooi besluit
-vaker vis te zijnTekst: Rinske Kegel
Foto: Peter Stam
de Wester - februari 2013

Wolfskuil
Nog meer goed nieuws van
bredeschool De Wieken

Goed nieuws van bredeschool De Wieken
Sinds een jaar of twee is het team van onze Uitgebreide informatie over het daltononder- 

bredeschool
De Wieken bezig zich te scho- wijs in Nederland is terug te lezen op de web- 
len voor 
het concept van daltononderwijs. site van de Nederlandse Dalton Vereniging
De ouders hebben we middels informatie- (www.dalton.nl).
avonden,
werk- en praatgroepen en kijkmomenten
nauw betrokken bij dit proces.
Op 8 november is onze school bezocht door

een speciale dalton-visitatiecommissie (een
Op onze bredeschool De Wieken werken we soort onderwijsinspectie). Zij hebben zich een

in het kort met de volgende drie belangrijke hele dag binnen onze school verdiept in hoe
principes 
binnen het daltononderwijs:
wij ons onderwijs hebben ingericht volgens de
• Bevorderen van vrijheid (in gebonden- uitgangspunten van dalton.

heid) en verantwoordelijkheid

• Bevorderen
van zelfstandigheid
De visitatiecommissie heeft gekeken en ge• Bevorderen van de samenwerking
sproken met de kinderen, ouders en leerkrachten en het schoolmanagementteam. Aan het

eind van deze dag waren zij bijzonder enthousiast over de manier hoe wij, door de hele
bredeschool, vorm weten te geven aan deze
werkwijze.

de Wester - februari 2013

Welkom
Kebba!



onze 200ste leerling...

Ons onderwijsconcept luidt nu ook als volgt:
daltononderwijs op maat in een veilig schoolklimaat.

Dit alles heeft er toe geleid dat wij in de
maand december onze 200ste leerling
hebben mogen verwelkomen: Kebba
Nije! Wij hebben er op school een klein
feestje van gemaakt voor hem en zijn ouders, maar ook voor alle andere kinderen.
Wij kunnen nog even door groeien maar
wij hanteren een zogenaamd plafond, dat
wil zeggen dat er vooralsnog een maximum zit aan het aantal leerlingen per
groep. Hierdoor behouden we ons kleinschalig karakter.
Meer informatie op onze website www.
bsdewieken.nl of kom gewoon eens binnen: u bent meer dan welkom.

Tekst: Mieke Gutteling en Roger Visser

Tekst: Mieke Gutteling en Roger Visser

Sinds 8 november mogen wij ons dan ook officieel een daltonschool noemen. Iets waar wij
met het hele bredeschoolteam natuurlijk bijzonder trots zijn.



Sinds een paar jaar groeit gelukkig ons
leerlingenaantal. Dit heeft een aantal
oorzaken: goed onderwijs op een school
die er zowel van binnen maar ook zeker van buiten mooi en gezellig uitziet.
Goede PR van een aantal nieuwe ouders
en daaraan gekoppeld de kijkdagen. Een
goed naschools aanbod, nieuwbouw binnen de wijk wat veel ‘nieuwe’ ouders
met zich meebracht. Een duidelijk beleid van de gemeente Nijmegen en een
betrokken schoolbestuur. En sinds enige
tijd een nieuwe directeur die samen met
een enthousiast bredeschoolteam aan
de slag is gegaan met het versterken en
doorontwikkelen van het bestaande onderwijsconcept.
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De Kuul
De Kuul is goed te zien op de oude foto uit
1930. Rechtsboven is de Looimolen zichtbaar.
In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog
werd dit deel van de Kuul gebruikt door de
Amerikanen. Ze hadden er een artilleriestelling gebouwd en bestookten de Duitsers tot
de brug bij Remagen werd veroverd. Volgens
oud-buurtbewoners duwden de Amerikanen

Nieuw bij ons: Beweegprogamma’s!

Vroeger en nu
wat zand over de stelling en granaten en verdwenen ze daarna zeer spoedig.
Op de voorgrond staat het oude boerderijtje
van kolenboer Tummes Wattenberg. Hij zat
hier tot eind jaren ’50. Daarna stonden er loodsen van onder andere de houthakkers Winnen

en Van Gent en Verkroost verhuizingen. In de
jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw heeft de
jeugd uit de Wolfskuil de Kuul nog heel lang
gebruikt als crossterrein.
Op de nieuwe foto is het wooncomplex de
Wolverlei te zien. Tijdens de bouw zijn granaten gevonden uit de Tweede Wereldoorlog.
Reageren op dit bericht? Dat kan via 7868@
mail.com
Tekst en foto 2013: Dave van Brenk

Beweegprogramma’s bij overgewicht
Wilt u afvallen? Leeftijd is niet van belang. Wij begeleiden ook
kinderen met overgewicht. Met een bio-impedantie meter
wordt uw lichaamssamenstelling bepaald. Hierdoor wordt
inzicht verkregen in zaken als overgewicht, spieropbouw,
ruststofwisseling, BMI en vochtverdeling. Dit is onontbeerlijk in
het geven van een perfect bewegings- en voedingsadvies.

Overige beweegprogramma’s
parkinson, diabetes mellitus/suiker ziekte, arthrose, COPD,
hartklachten, reuma, chronische pijn.

Individuele behandeling:
U kunt natuurlijk ook bij ons voor anderen klachten komen.
Bijvoorbeeld voor vaste spieren. Wij maken ze los en u bent
snel weer beter!
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wij bepalen uw lichaamssamenstelling via
bio-impedantie.

Al onze behandelingen zijn vergoed door de
zorgverzekeraars.
Bel voor een afspraak:
Tel: 024-3000038 Mobiel: 06-47057427
Of kom langs:
Beetsplein 43, 6531 BE Nijmegen
www.fysiotherapiechristiane.nl
Email: Christianedekker@gmail.com
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Waterkwartier
Toekomst wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’
Vergaderdata van
‘Ons Waterkwartier’
Dinsdag 22 januari en dinsdag 5 maart
2013 zijn de reguliere vergaderingen
van wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ in het tijdelijke wijkcentrum Sonnehaert aan de Vlietstraat, van 19.30
tot 21.30 uur.
De bijeenkomsten zijn openbaar, dus iedereen die interesse heeft in het wel en
wee van het Waterkwartier c.q. geheel
Nijmegen-West is altijd van harte welkom.
De agendacommissie komt bijeen op 19
februari 2013. Inbreng van eventuele bespreekpunten of agenda/discussiepunten
is mogelijk via het secretariaat: Ineke de
Jong, tel. (024) 377 85 25 of e-mail:
ineke.de.jong@me.com
Tekst: Ruud de Vries

Op de laatste vergadering in het afgelopen
jaar hebben wij een evaluatie gehouden
over wat er wel en wat er niet goed is gegaan
in 2012. Een hele waslijst van zaken die we
het afgelopen jaar hebben kunnen realiseren, was het resultaat ervan.
Om die lijst hier op te sommen heeft geen zin,
aangezien dat alleen maar achterom kijken is.
Wij willen juist graag vooruit kijken en zien
hoe wij samen ook met de nieuwe toekomstige
wijkbewoners de toekomst tegemoet moeten
gaan.
Enkele zaken die het komende jaar beter of
nieuw gerealiseerd moeten worden zijn onder
andere:
• Het Westerpark is absoluut (nog) niet geworden wat het reeds had moeten zijn.
• De welkomstpakketten voor de nieuwe bewoners behoeven grote aandacht.
• Activiteiten in het tijdelijke wijkcentrum
Sonnehaert komen - nog - niet van de grond.
• Diverse straten moeten voorzien worden van
meer groen. Wij zijn een erg stenige wijk.
• We moeten soms te nadrukkelijk ‘vechten’
tegen de ambtelijke molens.
• Woensdagmiddagactiviteiten voor kinderen
behoeven aandacht.
• Hoe betrekken we nieuwe bewoners bij actuele zaken?
• De wijkvereniging en andere activiteiten bezitten gemiddeld een grijze leeftijd.
• Hoe worden wij een afspiegeling van de gehele wijk? Moeten/willen we dat ook zijn?
• Moet de wijkvereniging meer een advies-/
kennisorgaan zijn? Er is veel kennis aanwezig.
• Meer overzicht houden op verkeersproblemen in geheel Nijmegen-West.
• Het up-to date houden van de bestaande
website. De snelle veranderingen moeten door
meerdere personen verwerkt kunnen worden.
• De contacten met ontwikkelaars, gemeente
Nijmegen, politie, woningcorporaties, enzovoort moeten zo mogelijk geïntensiveerd worden.
Zoals u ziet biedt dit wensenlijstje voor het
komende jaar meer dan voldoende werk voor
de huidige leden van de wijkvereniging ‘Ons
Waterkwartier’.
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Wij zijn ons ervan bewust dat er absoluut
wijkbewoners of toekomstige wijkbewoners
zullen zijn die voor een bepaalde deeltaak of
commissie een ondersteuning kunnen geven.
Alleen is het probleem dat wij die mensen nu
nog niet kennen. Om die reden doen wij graag
een oproep op u allen om daar waar mogelijk,
eventueel ook al is het maar één uurtje, uw
schouders eronder te zetten of mee te denken
in een werkgroep.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op
met ondergetekende, voorzitter van wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’, telefoon: (024)
377 33 48, e-mail: info@ruuddevriesjuwelier.
nl
Tekst: Ruud de Vries

Uitbreiding bestuursleden
wijkvereniging
‘Ons Waterkwartier’
Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’
kan hulp gebruiken in de bestuurlijke
afdeling.
Wij doen een beroep op mensen met een
behoorlijk enthousiasme, kennis van zaken, open staan voor alle actuele zaken,
indien mogelijk ook mogelijkheden om
overdag werkzaamheden te kunnen verrichten.
Wat wij u bieden: veel mensenkennis,
veel plezier, veel uithoudingsvermogen,
veel contacten en natuurlijk kennis van
al wat leeft in Nijmegen-West.
Spreekt het u aan? Neem gerust contact
op met ondergetekende voor geheel vrijblijvende informatie.
Ruud de Vries, voorzitter wijkvereniging
‘Ons Waterkwartier’.
telefoon (024) 377 33 48, e-mail:
info@ruuddevriesjuwelier.nl
Tekst: Ruud de Vries
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De Paladijn
Nu de nieuwbouw De Paladijn aan de Marialaan en Fenixhof klaar is, hoort men natuurlijk verschillende meningen over het
geheel.

De een vindt het een geweldige aanwinst voor
Nijmegen-West. Een ander vindt het te hoge
gebouw niet passend in het geheel. Weer een
ander heeft de mening dat het binnenterrein
te stenig is en dat er een gemiste kans is geweest voor een fraaie groenvoorziening, met

Aanvulling op het artikel over Sonnehaert in de vorige uitgave van de Wester
In de Wester nummer 4 staat op bladzijde
8 en 9 een artikel over de activiteiten die
plaatsvinden in het tijdelijke wijkcentrum Sonnehaert en over de beheerders
die daar werkzaam zijn.
Graag willen wij aanvullen dat naast de in
het artikel genoemde beheerders Ans Haselhorst en Henk Roos sinds jaar en dag ook
Thijs Holland beheerder is in het wijkcentrum Sonnehaert. Thijs Holland is, nadat hij
bijna dertig jaar beheerder is geweest in het
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Gemeenschapshuis, op de loonlijst van de
gemeente Nijmegen gekomen. Door omstandigheden heeft Thijs de laatste maanden
in de lappenmand gezeten, maar gelukkig is
hij sinds kort weer beperkt inzetbaar geworden. Wij wensen Thijs langs deze weg weer
veel herstel en werkplezier toe.
Bestuur Stichting Beheer en Exploitatie Gemeenschapshuis
Tekst: Ruud de Vries, voorzitter

een grote knipoog naar de voorzieningen bij de
nieuwbouw aan de Sperwerstraat.
Hoe het ook zij, het gebouw heeft een fantastische uitdaging te bieden voor zowel bewoners
als voor de mogelijke voorzieningen en winkels c.q. bedrijven die zich erin gaan vestigen.
Het moet een bruisend Fenixplein gaan worden, waar het fijn vertoeven en shoppen is. Om
die reden moeten er ook zo spoedig mogelijk
winkels komen in het gebouw waarin nu reeds
Jan Linders en Jumbo gevestigd zijn.
De gemeente Nijmegen en de projectontwikkelaars moeten meer hun best doen om dat gerealiseerd te krijgen. Leegstand doet de sfeer
geen goed. Nijmegen-West verdient een winkelcentrum dat een goede en sfeervolle uitstraling heeft.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Dave van Brenk
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Kanaalstraat

Verkeer in en om Nijmegen-West
Energieweg, het vernieuwde Industrieplein, de oprit naar de Oversteek
De werkzaamheden vorderen zeer snel.
De Energieweg is een fantastische weg geworden, die thans twee keer zo breed lijkt
te zijn als in het verleden, een uitnodiging
om ook het gaspedaal iets verder in te drukken. Maar opgelet, er komt een extra groene
paal bij zodat de controle op de snelheid nog
scherper zal worden. Een gewaarschuwde
automobilist is voordelig uit!
Het Industrieplein is nog even wennen. Vooral
het voorsorteren blijkt voor veel verkeersdeelnemers nogal problemen op te leveren,
ondanks de vele duidelijke aanwijzingen op
de ANWB-borden en op het asfalt. De doorgaande fietsers kunnen de rotonde letterlijk
en figuurlijk links laten liggen. De prachtig
aangelegde snelfietsroute is een aanwinst. Wel
moet deze hier en daar beter verlicht worden.
Ook moeten de voorrangssituaties bekeken
worden.
De werkzaamheden aan de oprit naar de Oversteek vormen een geweldig spektakel. Te zien
is hoe snel de werkzaamheden vorderen. Een
de Wester - februari 2013

pluim voor de ontwerpers, maar vooral voor
de personen die het in weer en wind moeten
uitvoeren.
De aansluiting van de snelfietsroute nabij de
Hezelpoort heeft zijn beslag gekregen. Ook
daar worden de komende tijd heel wat werkzaamheden verricht. Het terrein voor het
parkeren wordt onderhanden genomen en de
parkeergarage onder de havenkade wordt gerealiseerd. Begin maart komen de definitieve
tekeningen voor de uitvoering van de bebouwing beschikbaar. Het wordt een geweldige
maar vooral grootschalige bebouwing met een
fantastische uitstraling.
Kanaalstraat – Waterstraat – Voorstadslaan

De verkeersluwe aanpassingen op de hoek
Waterstraat/Kanaalstraat zijn gerealiseerd. Het
asfalt van Weurtseweg tot aan de Rivierstraat
wordt in dit jaar geheel vernieuwd.
De busroute is inmiddels aangepast. Op de
Waterstraat is de verkeerscommissie aan het
bezien wat er eventueel aangepast moet gaan

worden om het voor het zowel auto’s, fietsers
en voetgangers veilig te houden, vooral ook
rondom het nieuwe voorzieningenhart De Biezantijn.
Op de Voorstadslaan worden mogelijkheden
voorgesteld om het fiets- en autoverkeer voor
Sonnehaert een ingang te geven op en nabij
de rotonde. Dit is om het verkeer in de Bredestraat te ontlasten, aangezien het eerste gedeelte van de Bredestraat erg smal is en er aan
weerszijden geparkeerd wordt.
De Marialaan heeft nabij de Koekoekstraat een
aanpassing gekregen om het verkeer, dat moet
voorsorteren om richting Fenixhof te gaan,
meer doorstroming te geven. De aangelegde
bushaltes aan weerszijden van de Marialaan
zijn een aanwinst voor de opstap richting het
centrum.
Indien u op- en/of aanmerkingen heeft betreffende de verkeersituatie in Nijmegen-West,
neem gerust contact op met de verkeerscommissie van Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Dave van Brenk
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Anita’s hairstyling : € 2,50 korting!

Nieuwe en
krijg
klanten

€ 2,

50

Gratis

!
korting

Nieuwe klanten voordeel bij Anita’s hairstyling

In ruil voor deze advertentie krijgt u, als nieuwe klant (maar ook alle vaste klanten die een vriend of
vriendin meenemen voor een behandeling bij Anita’s hairstyling) € 2,50 korting op álle behandelingen!
Bijv.: heren wassen/knippen: van € 19,50 voor € 17,00 • Dames wassen/knippen/drogen: van € 22,50 voor € 20,00
Deze aanbieding is niet inwisselbaar voor geld en niet geldig in combinatie met andere acties. Geldig t/m 30-04-2013.

Handig! Het stoplicht voor de deur laat zien of u direct terecht kunt.
Rood Vol, u kunt wel een afspraak maken.
Oranje Informeer binnen even, u wordt zo snel mogelijk geholpen.
Groen U wordt direct geholpen.
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

Ook oapk!
afspraan
Bel d 0 262
0
4
2
0
( ) 82

Donderdag 09.00 uur tot 20.30 uur
Vrijdag
09.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag
08.30 uur tot 13.30 uur

Voorstadslaan 263 • T (024) 82 00 262 • St. Agnetenweg 50 • T (024) 378 31 37
www.anitahairstyling.nl • info@anitahairstyling.nl
Extensions • Haarwerken • Kinderfeestjes • (Bruids)visagie • Metamorfoses

Aangifte inkomstenbelasting?
Ik help u graag!
Als u dat wilt, kom ik bij u
aan huis om samen met u
de belastingaangifte in te
vullen.

Jo Janssen Gewoon Nijmegen zegt:
OZB-aanslag ontvangen?
DeNiet
huizenprijzen
dalen,als
de OZBalleen
er
aanslag van de gemeente Nijmegen
verkiezingen
zijn!
niet
!!
MAAK BEZWAAR, DAT LOONT !
Zoek op internet met de zoekterm
“voorbeeld bezwaarschrift WOZ”

Nu voor lezers van De Wester
een particuliere belastingaangifte
van € 62,25 voor € 49,75
Bel of mail voor een afspraak.
contact@hanniemassuger.nl
06 30 738 880

Met vriendelijke groeten,
Jo Janssen

jo.janssen.773
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www.Raadeenswat.nl
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Centrum voor Jeugd en Gezin
Nieuwe glaswand
Sinds 19 december is het Centrum Jeugd
en Gezin in wijkcentrum Titus Brandsma
een heuse Sterke Verhalen Glaswand rijker.
De tekening van Korneel Jeuken toont een
beeld uit de geschiedenis van de Wolfskuil.
Het is een potloodtekening in zwart-wit,
bestaande uit drie delen. Eenvoudig, maar
geheel in de stijl van het stripboek dat de
projectgroep Sterke Verhalen uit de Wolfskuil aan het maken is over de wijk en zijn
geschiedenis.
Op de tekening zie je het badhuis dat vroeger
diende als centrale sanitaire voorziening in
de wijk. Eenmaal per week werden de kinderen er naartoe gestuurd om er voor 25 cent te
douchen. Vele mensen uit de Wolfskuil herinneren zich hoe ze op zaterdagmiddag in de rij
stonden, nog vies van het spelen op de vele
grasvelden en de braakliggende terreinen die
de wijk telde. Geheel opgepoetst verlieten ze
na een kwartier het pand, om fris de zondag
in te gaan.
Het pand bestaat nog steeds, maar niet meer
als badhuis. Wel is het een symbool van een
veranderende samenleving, waarin de voor-

uitgang iedereen, arm of rijk, de luxe heeft
gebracht die we nu hebben. Ook is het een
symbool van de mooie herinneringen die vele
mensen hebben aan een wijk waarin mensen
het niet breed hadden, maar waar wijkbewoners ondanks de tegenslagen saamhorig en solidair waren.

Meer weten over Sterke Verhalen en het stripboek? Telefoon: (024) 378 62 38
E-mail: sterkeverhalenwolfskuil@gmail.com
Facebook: sterkeverhalen.wolfskuil
Twitter: @SV_Wolfskuil
Tekst: Rik Robijn

Burgemeester Hubert Bruls Leest voor op basisscholen Aquamarijn en Michiel de Ruyter
Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen heeft op woensdag 23 januari het
startschot gegeven voor de Nationale
Voorleesdagen 2013 samen met een van
de voetballers van NEC. De kinderen van
basisschool Aquamarijn en peuterspeelzaal De Waterlelie waren hierbij aanwezig. De burgemeester heeft aan de peuters voorgelezen.
De oudere kinderen kregen die ochtend
voorleesbezoek vanuit de wijk. De dierenarts, de dierenambulance, de kapper, de Darmedewerker, de tandarts, de dansschool en
de mensen van het Surinaams eethuis zorgden voor een uurtje voorleesplezier.
De Nationale Voorleesdagen vonden plaats
van 23 januari tot en met 2 februari 2013.
Door het hele land is in deze periode extra
de Wester - februari 2013

Op 25 januari las burgemeenste Bruls voor
aan groep 5 van de Michiel de Ruyterschool. Tijdens het voorlezen waren twee
honden van de Stichting Dogs Make a Difference aanwezig zijn.

aandacht besteed aan vertellen en voorlezen
aan kinderen, die nog niet zelf kunnen lezen.
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het vergroot de woordenschat, prikkelt de fantasie en
draagt bij aan hun interactieve vaardigheden.
Maar vooral ook, het bezorgt de kinderen en
de voorlezer veel plezier!

Vrijwilligers van deze stichting komen al
vier jaar met hun honden naar de basisschool Michiel de Ruyter om een korte
cursus omgaan met honden aan een groepje
leerlingen uit groep 5 te geven. Deze cursus is bedoeld om kinderen te leren over
omgaan met honden. Sommige kinderen
zijn bang van honden. De bedoeling van de
cursus is kinderen die bang zijn van honden angstvrij te maken.
Tekst: Lonneke Bisschop en Judith Ben-Michael
Foto: Kinderdagverblijf De Leye
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Sessie
van1010keer
keer
zonnen
bij ons
elders 100 Euro
Sessie van
zonnen
bij ons
voor€€60,=
60,= elders
100 euro
voor meer
informatie
bel
06 811 473 05
moderne zonnebank
vanaf
€ 2,00
5 minuten
Lekker zonnen onder een nieuwe powerzonnebank
vanaf
€ 2,00
perper
5 minuten

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

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

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

Marc
onist
raat

Dat zie je alleen bij

Openingstijden De Zonnebank

Piete
r

iedereen geld terug
hoe u ook verzekerd bent

Gratis parkeren!

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

Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk!

Je eigen huis
vanaf € 84.000,-

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

Hoezo zit de huizenmarkt op slot?
Voor jou in elk geval niet. Portaal
opent deuren voor starters zoals jij.

ersling
t
r
Sta rege
te
n
e
R

Er zijn allerlei regelingen die het toch
mogelijk maken dat ene leuke huis of
appartement te kopen. Denk aan de
Starters Renteregeling. Of de deskundige hulp van een persoonlijk adviseur.
Op onze website liggen sleutels voor je
klaar. Open de deuren en ontdek jouw
mogelijkheden!

portaalopentdeuren.nl

of bel 0800 – 767 82 25

Portaal_adv_Nijmegen_264x194_v2.indd 1

27-07-12 13:24

Carnaval bij ‘De Waoterjokers’

Voor de 49e keer organiseert de carnavalsvereniging De Waoterjokers haar carnavalsactiviteiten voor de carnavalsvierders
in Nijmegen-West.
48 jaar lang was het Gemeenschapshuis aan
de Waterstraat de thuisbasis van de Waoterjokers (de oprichters van onze vereniging waren
ook de bouwers van het Gemeenschapshuis).
Maar aangezien het gehele complex is afgebroken en pas medio 2014 het voorzieningenhart De Biezantijn gereed is, moest er natuurlijk een andere locatie worden gevonden.
De verenigingsactiviteiten, zoals vergaderingen en repetities, vinden plaats in het huidige
tijdelijke wijkcentrum Sonnehaert, maar de
grote carnavalsactiviteiten vinden thans plaats
in het centrum van Nijmegen en wel op de
Molenstraat. Café van Buren is omgetoverd in
DE WAOTERMOLEN.
Het volledige programma voor de komende
Carnavalsdagen;
Zaterdag 2 februari: Officiële doop van de
carnavalswagen door de prinsen van Knotsenburg Prins Ronald III en Jeugdprins Quinn
I in de bouwhal Latenstein aan de Winselingseweg.
Vrijdag 8 februari, 20.11 uur: Wermblaosen
in het Marikenpaleis op de Grote Markt en
bezoek aan het Hofbal in concertgebouw De
Vereeniging.

Zaterdag 9 februari, 11.00 uur: Overdracht
van de Stadssleutel door Burgemeester Bruls
aan het Kabinet van Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Ronald III en aan de Jeugdprins
Quinn I op de Grote Markt (Marikenpaleis) en
wordt Nijmegen omgedoopt tot Knotsenburg.
Zaterdag 9 februari, aanvang 20.11 uur:
Carnavalsavond KAAS-Nederpop & Feest
DJ’s in onze feestlocatie De Waotermolen.
Zondag 10 februari, aanvang 13.30 uur: Carnavalsoptocht door centrum van Knotsenburg.
17.30 uur: Prijsuitreiking van de Knotsenburgse Stadsoptocht in feestlocatie de Waotermolen met ons eigen orkest Hernia.
20.11 uur Carnavalsavond met Feest DJ’s,
optreden met artiesten, onder andere Peggy
Mays, Jordan Peeters, Cordon de Kiefte.
Maandag 11 februari, In de Waotermolen:
Van café naar café en het reeds beroemde
maar vooral beruchte Kom Krupen Bij De
Waoterjokers. Wij willen het Nijmeegse Volkslied Al Mo We Krupe ook als traditie in de
praktijk laten beleven.
Dinsdag 12 februari, 11.00 uur: Boerebrulloft
met boerebrullefspuir Carmen & Herman Fontijn in aanwezigheid van onder andere burgemeester Bruls. Start en huwelijksvoltrekking in
het Kolpinghuis, inzegening bij de Homage, in
optocht naar de Burchtstraat, daarna receptie
bij de Derde Kamer op de Grote Markt.
20.11 uur: In de Waotermolen de Slot Carnavalsavond met Feest DJ’s onder het motto
Knotsenburg Leeft! – Knotsenburg Beeft!
Informatie: www.waoterjokers.nl. Facebook:
www.facebook.com/waoterjokers
Tekst: Ruud de Vries

Bibliotheek aan huis
Als u om gezondheids- of andere redenen niet in staat bent zelf een bezoek
te brengen aan de bibliotheek, kunt u
gebruik maken van de Bibliotheek aan
Huis. Daarmee kunt u toch genieten van
de boeken en andere materialen van de
bibliotheek. Vrijwilligers zorgen voor het
halen en brengen van uw boeken of andere materialen.
Nadat u zich heeft aangemeld, neemt één
van de medewerker van de bibliotheek contact met u op, en komt bij u langs om te horen wat uw (lees)wensen zijn. Daarna wordt
u in contact gebracht met een van onze vrijwilligers die uw boeken en andere materialen uitzoekt en ze bij u thuis bezorgt.
Aan deze service zijn geen extra kosten verbonden, een normaal bibliotheekabonnement is voldoende. U hebt ook een langere
uitleentermijn en u hoeft geen te-laat-geld
te betalen.

Kent u zelf een vrijwilliger?

Het is óók mogelijk om van deze service
gebruik te maken als u zelf iemand kent, die
de materialen ophaalt en terugbrengt. Als u
de naam en het adres van deze vrijwilliger
doorgeeft aan de bibliotheek, krijgt deze
mogelijk een tegemoetkoming in de reiskosten en een een ongevallenverzekering.

Aanmelden

Aanmelden kan via telefoonnummer (024)
327 49 11, of door een e-mail te sturen naar
aanhuis@obgz.nl
De Bibliotheek Gelderland Zuid is een van
de grootste culturele instellingen in Gelderland. De Bibliotheek Gelderland Zuid wil
een modern multimediaal kennis- en cultuurcentrum zijn, met een ruim aanbod aan
informatie, educatie, ontmoeting, literatuur
en cultuur. Per jaar brengen 3 miljoen mensen een bezoek aan de Bibliotheek Gelderland Zuid.
Tekst en foto: Bibliotheek Gelderland Zuid
de Wester - februari 2013
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Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden
voor binnen en buiten
Vrijblijvend prijsopgaaf
06-460 808 04
j.haefkens1@chello.nl
www.tapijtshophaefkens.nl

Belangrijke nummers
• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297
• Bureau Toezicht: 14 024
• Bel- en Herstellijn: 14 024
bel&herstellijn@nijmegen.nl

Tot wel

30% KORTING
voor het knippen van
DAMES en HEREN
als u binnen 6 weken bij ons terug bent gekomen

Kraayenhoﬄaan 329 - Nijmegen
tel. 024-3785967

• 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

Wij staan al 12,5 jaar achter ons product

La pineta

12,5
jaar

shoarma . pizza’s . snacks

tel. 024-3784636
Voorstadslaan 26 6541 SR Nijmegen
Openingstijden:
Iedere dag geopend van 14.00 -24.00 uur
Bezorgen:
Bestellingen vanaf €11,50 bezorgen we gratis aan huis.
Voor bestellingen onder €11,50 berekenen we €2,00 bezorgkosten
Bestellingen onder de €7,50 bezorgen we niet.

Bezorgtijden:
Dagelijks van 16,00 tot 24,00 uur.
Pizza’s van 16,00 tot 23,00 uur
deze acties zijn geldig alleen bij afhalen en niet geldig op feestdagen

Pizza en
shoarma is
onze specialiteit
de Wester - februari 2013

• 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

• De Gemeenschap: (024) 381 78 00
vbz@wbsg.nl
• Portaal: 0800 767 82 25, info@portaal.nl
• Standvast Wonen: (024) 382 01 00
info@standvastwonen.nl
• Talis: (024) 352 39 11, postbus@talis.nl
• WoonGenoot: (024) 344 06 39
info@woongenoot.nl
• Woonzorg Nederland: 0900 123 49 96
klant@woonzorg.nl
• Wijkcentrum Titus Brandsma:
(024) 377 48 93, Tweede Oude Heselaan 386
titusbrandsma@nijmegen.nl
• Gemeenschapshuis/Buurtcentrum Waterkwartier:
(024) 378 31 90, Vlietstraat 22
waterkwartier@nijmegen.nl
• Wijkcentrum Villa Nova:
(024) 377 18 97, Derde van Hezewijkstraat 2
villanova@nijmegen.nl
• Buurtcentrum De Driesprong:
(024) 377 05 82, Fuchsiastraat 10
dedriesprong@nijmegen.nl
• Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’:
(024) 377 33 48, info@ruuddevriesjuwelier.nl
• Wijkraad Wolfskuil:
(024) 377 34 56, leo@woudstradesign.nl
• Huis van de Nijmeegse Geschiedenis:
(024) 329 36 99, Mariënburg 26
info@huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl
• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl
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Kinderpersbureau
Interview met Mariët van de Bruna

Namenpuzzel

Ik ben Sefa en ik ben samen met Sude naar de Bruna
gegaan voor een interview met Mariët.

Hieronder staan
vijf categorieën met
woorden. Eronder staan
een aantal woorden die
bij die categorie passen,
maar Bas en Inez
hebben de letters door
elkaar gehusseld! Weet
jij welk woord het moet
zijn?

Wat is uw naam, leeftijd en hoelang werkt u hier al?
Mijn naam is Mariët, ik ben 51 jaar en ik werk hier al 8
jaar.
Is het hier niet iets te klein om te werken?
Met Sinterklaas en Kerst soms wel.
Waarom heet hier Bruna?
De naam komt van de familie Bruna, van Dick Bruna.
Is het hier druk?
Het lijkt vaak druk.
Is jullie baas streng?
Ik ben de baas.
Is het leuk om hier te werken?
Ja, maar het is de laatste tijden niet zo druk.
Doen jullie personeelsuitjes?
Ja, we fietsten een keer naar Amsterdam en we deden
ook een keer een laserspel.
Waarom verkopen jullie hier sigaretten?
Misschien willen ze een sigaret en een boek, dan
verdienen wij weer geld.
Zijn jullie klantvriendelijk?
Ik vind van wel.
Is het moeilijk om hier te werken?
Nee, niet moeilijk.
Hebben jullie veel collega’s?
Vroeger wel, nu maar 8.
Is het hier een familie bedrijf?
Ja.
Verkopen jullie hier nog Wallie-kaarten?
Ja, maar die heten nu Paysafecards.

Circustheater
Ik ga vertellen over circustheater. Daar doe je
circus en theater. Bijvoorbeeld: op ballen lopen,
in de taisou, met ringen over gooien en theater. Ik
ben er heel goed in. Ik heb zelf een eenwieler en
stelten. Eerst deed ik het bij de Lindenberg maar
nu bij Grote Broer. Ik vind het heel erg leuk. En
ik droom ervan om hier beroemd mee te worden.
Of er zelf les in te geven. Dat kan ook als bijbaan
tje. En hopelijk word ik er heel goed in. Ik doe het
op zaterdag. En dit is mijn eerste jaar bij de Grote
Broer. Ik heb een heel leuk meidenwgroepje. Het
is heel moeilijk. Maar toch is het heel leuk. Want
je kan je er echt in uitleven.

Verkopen jullie hier ook geschiedenisboeken?
Ja.
Vieren jullie hier Sinterklaas?
Niet echt.
Is het fijn om ook een postkantoor te zijn?
Ja.
Is hier wel eens een overvaller geweest?
Nee, maar wel ingebroken. Ze pakten allemaal de lotto’s
maar gelukkig hebben we die geblokkeerd.
Wat is uw leukste boek?
‘Haar naam was Sara’.
Wat is het leukste dat je hier meemaakte?
Dat de Bruna om 12 uur open ging en een HarryPotterfeestje had. Iedereen was verkleed en er was
groene limonade en snoep dat een oogbal was.
Door Sefa

Mop
Wat is het verschil en de overeenkomst tussen een
agent en een dokter? Het verschil is dat als je je
tong uitsteekt tegen een dokter, dan ben je meestal
van je probleem af. Doe je dit tegen een agent, dan
krijg je juist een probleem. De overeenkomst is: Je
krijgt van allebei een rekening!
Door Sude

Door Inez
Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Kleding
Jzourkjemer
Genjesa
Ypjaam
Jonchtanap
Eictellzmercoo
Terevschneneo
Erklerenwk
Niejolmar
Namen
Emfke
Niejolmar
Ojs
Gnei
Aroenilc
Ekeajnn
Starid
Voertuigen
Mafibieoeruigtv
Nietr
Ouat
Ielvgtuig
Mart
Bsu
Vrchtaschpi
Eten
Velwoterrs
Wetlor
Lazzarelom
Daslelv
Adecklemclooh
Tufsikbe
Nepreszonbei
Dieren
Redeelht
Penliato
Pofdashodaood

