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GEZOCHT: handige buurtbewoners voor Repair Café in Nijmegen-West
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Wat doe je met een broodrooster die het 
niet meer doet? Met een fiets waarvan het 
wiel aanloopt? Of met een trui waar mot-
tengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet! 
De Hobby (Hobbycentrum de Nonnendaal) 
en Bij Bosshardt (buurtsteunpunt van het 
Leger des Heils) organiseren binnenkort ie-
dere eerste zaterdag van de maand een Re-
pair Café in Nijmegen-West.

Repair Café Nijmegen-West is een buurtinitia-
tief dat repareren promoot als alternatief voor 
weggooien, dat reparatiekennis wil behouden 
en dat – via het organiseren van repareerbij-
eenkomsten – de sociale cohesie in de buurt 
wil versterken. Aangezien Bosshardt en De 
Hobby dit beide belangrijk vinden, werken ze 
met elkaar samen voor dit initiatief. Inwoners 
van Nijmegen (West) kunnen naar het Repair 
Café toekomen met hun kapotte spullen, om 
die ter plaatse, samen met aanwezige repara-
teurs, weer in orde te maken. Repair Café Nij-
megen- West heeft nog ruimte voor meer han-
dige vrijwilligers uit de buurt. Doe ook mee!

Repair Café Nijmegen-West zoekt buurtbewo-
ners met verschillende vaardigheden om tij-
dens de Repair Café-bijeenkomsten aanwezig 
te zijn als reparatiedeskundige. 
Er wordt vooral gezocht naar mensen die han-
dig zijn met: 

• Kleding/textiel    
• Fietsen
• Elektrische apparaten   
• Meubels/houten voorwerpen

En die het leuk vinden om hun kennis te delen 
met buurtgenoten.
 
Daarnaast zoeken we mensen die bij de Repair 
Cafés de functie van gastvrouw/-heer willen 
vervullen. Je zorgt voor koffie en thee, heet de 
bezoekers welkom en fungeert als aanspreek-
punt voor zowel de bezoekers als de repara-
teurs in het Repair Café. 

Meer over de achtergrond en doelstellingen 
van het Repair Café lees je op de landelijke 
Repair Café-site www.repaircafe.nl
Interesse? Bekijk de site van Nijmegen-West:
http://repaircafe.nl/nijmegen-west/. Mail naar 
repaircafenijmegen-west@hotmail.nl

Tekst en foto: De Hobby en Bij Bosshardt

ADVERTENTIE

GEEN APK!
GEEN FILE
GEEN PARKEERGELD!
GEEN WEGENBELASTING!
TOCH 100% MOBIEL!
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Leliestraat

De straat van de week

Michiel van de Loo en Rob Essers

De Leliestraat vroeger

Met 30 stemmen vóór koos een kleine meer-
derheid van de bewoners van de Rozenbuurt 
voor sloop en nieuwbouw. Dat geldt ook voor 
het stukje Leliestraat dat parallel aan het spoor 
loopt. 22 huishoudens hadden liever dat de 
huizen opgeknapt werden. Zo ook Roos en 
Thea. Ze wonen op de nummers 58 en 60. 

Thea: ‘Wij denken dat die stemming heel an-
ders was uitgevallen, wanneer iedereen alle 
informatie had gehad. Er wonen hier veel 
buitenlanders, die snapten maar de helft of 
nog minder waar het allemaal om ging. Som-
mige dachten dat ze straks voor de nieuwbouw 
evenveel huur moeten gaan betalen dan ze 
nu kwijt zijn. Daar komen ze nog wel achter. 
Waar ze nu 300 euro voor betalen wordt straks 
minimaal 550 euro voor de terugkomers en 
650 euro voor de nieuwkomers.’

Nee, over de rol van Portaal zijn ze niet erg 
te spreken. Men was vergeten huurdersvereni-
ging Klink bij het laatste overleg met de be-
woners uit te nodigen en ook een tolk voor de 
buitenlandse bewoners vond men niet nodig. 
Daarnaast ging Portaal pas in tweede instantie 
akkoord met een terugkeergarantie.

Roos en Thea zijn nu ruim twaalf jaar buren. 
Roos komt oorspronkelijk uit de Landbouw-
buurt en Thea uit de Genestetlaan in het Wil-
lemskwartier. Met een aantal bewoners, niet 
alleen uit de Leliestraat, maar ook van hier-

Zonder beraadslagingen en zonder hoofde-
lijke stemming besluit de gemeenteraad op 
14 juni 1913 de zogenaamde Rozenstraat 
de naam Rozenstraat en aan de zogenaamde 
Leliestraat de naam Leliestraat te geven. 
Het tweede gedeelte krijgt op 14 novem-
ber 1928 eveneens de naam Leliestraat. De 
straat is genoemd naar de bloem of plant uit 
de leliefamilie (Liliaceae).

De Leliestraat ligt in de strook tussen de 
Graafseweg en de spoorlijn Tilburg - ‘s-
Hertogenbosch - Nijmegen (geopend in 
1881) in de kadastrale gemeente Hatert. De 
grens van de kadastrale gemeente ligt bij 
de Graafseweg. De straat ligt sinds de Wo-
ningtelling 1956 in de wijk Wolfskuil die 
vanaf 2007 deel uitmaakt van het stadsdeel 
Nijmegen-Nieuw-West. De grens tussen de 
stadsdelen en wijken ligt bij de spoorlijn. 

De eerste huizen in de zogenaamde Rozen-
buurt zijn reeds vóór 1900 gebouwd. De 
buurtnaam is nooit formeel vastgesteld. Het 
centrum van deze buurt was de in 1930 ge-
bouwde rooms-katholieke kerk H. Thomas 
à Villanova, Graafseweg 178. De kerk is in 
1973 gesloten en in 1975 afgebroken.

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 
1901 komen bij het agendapunt Verbete-
ring Waterafvoer Hees ook de Rozen- en 
Leliestraten ter sprake: ‘Daar heerscht een 
schandelijke toestand en men moge daar 
een Rozen- en Leliestraat hebben – naar 
rozen en leliën riekt het er allerminst.’ De 
heer Banning naar wie in 1950 in de zoge-
naamde Kolpingbuurt de Dr. Banningstraat 

is genoemd, acht het van het grootste be-
lang dat die volkrijke kolonie terstond op de 
riolering wordt aangesloten. 

Woonhuizen
Van de 18 woonhuizen die M.C. van der 
Grinten in 1901 liet bouwen (Leliestraat 
12 t/m 46), staat alleen het laatste pand er 
nog. Hierin was lange tijd een bakkerswin-
kel gevestigd. Bakker Toonen kreeg in 1935 
vergunning voor het uitbreiden en verande-
ren van het pand. In 1982 was de laatste 
verbouwing van de winkel en bakkerij die 
inmiddels verdwenen zijn. De huidige voor-
gevel stamt uit 1998.

In het kader van de krotopruiming zijn alle 
woningen in het eerste deel van de Le-
liestraat gesloopt. Woningvereniging Nij-
megen (Portaal) krijgt in 1976 en 1980 ver-
gunning voor vervangende nieuwbouw in 
de Rozenbuurt. Leliestraat 1 t/m 21 maken 
deel uit van een complex van 21 eengezins-
woningen (bouwjaar 1977) en de nummers 
2 t/m 44 van een complex van 24 bejaar-
denwoningen en 38 eengezinswoningen 
(bouwjaar 1981).

In het tweede gedeelte evenwijdig aan de 
spoorlijn staan nog de woningen die in 
1929 zijn gebouwd (Leliestraat 50 t/m 70). 
In 1928 is aan Woningvereniging Nijme-
gen vergunning verleend voor de bouw van 
67 woningen waarvan 11 in de Leliestraat. 
Deze woningen zijn voor het laatst gereno-
veerd in 1978.

Tekst: Rob Essers
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Roos (in het wit) en buurvrouw Thea met Liesje

achter, de Asterstraat, vormen zij al jaren een 
zeer hechte groep. Roos: ‘Je weet niet waar je 
aan toe bent, hè. Al helemaal niet nu de nieuw-
bouw waarvoor gekozen is, opgeschort wordt. 
Dit kan goed nog vijf of zes jaar duren. En na-
tuurlijk willen wij terugkomen, maar je moet 
wel eerst ergens anders heen.’ 

Roos heeft nu tijdelijk gekozen voor Hatert. 
Over een maand verhuist ze naar de Loe-
vesteinstraat. Roos: ‘Daar kunnen we tijdelijk 
naar een woning met vier slaapkamers. Lek-
ker ruim dus. We zijn nu al aan het opknappen 
daar. Mijn man vindt het wel leuk, die komt er 
vandaan en zijn ouders wonen er om de hoek.’ 
De man van Roos is de bekende volkszanger 
Joop Lens. Zijn grootste roem haalde hij als 
finalist in het Trosprogramma 1000 sterren 
stralen in 2004. Roos: ‘Dat was een hele be-
levenis. Er waren hier in de Rozenbuurt tv-
opnames, overal hingen spandoeken en Joop 
bleef uiteindelijk met Danny van Zoest over.’ 
Thea: ‘Danny was Arnhemmer. Dus het werd 
Nijmegen-Arnhem. De finale was in het Gel-
redome. De hele buurt daar naar toe. Tijdens 
de live kerstshow van Frans Bauer werd de 
winnaar gekozen. Ik vraag me nog af of het al-
lemaal wel eerlijk is gegaan.’ Roos: ‘Joop was 
zo nerveus. Stijf van de zenuwen stond-ie. Die 
Danny had daar veel minder last van en die is 
het dus uiteindelijk geworden. Ik heb Joop ook 
tijdens een optreden zo’n tien jaar geleden ont-
moet. Een maand later stonden zijn meubels 
bij mij in huis en hij is niet meer weggegaan.’

Thea was vijftien toen ze haar man Peter 
leerde kennen bij de KWJ, toen nog aan de 
Waldeck Pyrmontsingel. Het was haar eerste 
vriendje. Peter komt van de Rozenbuurt, de 
Asterstraat hierachter. Hij weet ook nog dat 
de huizen voor het laatst gerenoveerd werden 
in 1978. Het eerste stuk van de Leliestraat en 
de Rozenstraat ging plat. Overigens ook niet 
zonder slag of stoot.

Niet voor het laatst halen Roos en Thea herin-
neringen op. Aan die keer dat de berm langs 
het spoor in brand stond. Thea: ‘Huizenhoge 
vlammen waren het. Met de hele buurt en met 
vereende krachten konden we nog net onze ca-
ravan in veiligheid brengen. Of aan de video-
theek, die alleen maar sexvideo’s verhuurde. 
Roos: ‘Gewoon aan huis. Er was geen eta-
lage ofzo.’ En aan het huis op de hoek, waar 
nu Nelis woont, maar waar vroeger een paar 
jaar een hoertje zat. Thea: ‘Ze woonde daar 
met een man en twee kleine kinderen. Soms 
waren klanten van haar wel eens verkeerd 
en belden ze hier aan. Hadden ze meteen een 
smoesje klaar. Of die bank nog te koop was 
haha.’ Roos: ‘Toen ik hier zeven jaar geleden 

de laatste keer lag te bevallen, midden in de 
zomer, de ramen open, lag de hele buurt mee 
te puffen.’ Thea: ‘Of vorig jaar nog, dat arres-
tatiesteam in de straat. Knalde er een voordeur 
uit en een aantal lui kwam met zakken over het 
hoofd naar buiten. Een man had zijn vriendin 
gegijzeld, bleek achteraf.’

Het meest gaan ze de gezellige avondjes met 
de buurt missen. De karaoke-feestjes. Roos: 
‘Er gaat soms geen week voorbij of het is 
feest. Sta ik aan het eind van de middag met 
een wijntje achter in de deuropening, zie ik 
Thea met een rummetje bij haar achter staan, 
dan wordt al gauw de karaoke-set voor de dag 
gehaald.’ Thea: ‘Barbecue met z’n allen in de 
zomer, met waterpistolen elkaar achterna zit-
ten, verstoppertje spelen, dat ontstond vanzelf. 
Straks moeten we elkaar gaan opzoeken als we 
dat willen en dan is dat toch anders. Iedereen 
let hier op iedereen. Je zit en woont op elkaar, 
de touwtjes hangen uit de brievenbus en tij-
dens de vakanties wisselen we sleutels uit.’

Er is beloofd dat ze mee mogen praten over de 
nieuwbouw; hoe het er allemaal uit gaat zien 
straks en het groen in de wijk. Thea: ‘Het liefst 
wonen we met een aantal gezinnen bij en naast 
elkaar, maar dat mag dan weer niet van Por-
taal.’ Roos: ‘Het lijkt wel of ze de gezelligheid 
hier helemaal weg willen halen. Terwijl we al 
tien jaar naast elkaar wonen nu. Met een en-
kelsteens muurtje ertussen. Kun je nagaan hoe 
gehorig dat is.’

Als Roos met Joop en haar drie kinderen eind 
maart naar Hatert is vertrokken, zal daarna een 
voor een de rest van de buurt volgen. De hui-
zen blijven tot de sloop niet onbewoond. Voor-
namelijk studenten zullen er anti-kraak hun 
intrek nemen. Maar ooit, binnen nu en een jaar 
of vijf, zes, zal alles tegen de grond gaan en 
een heel karakteristiek stukje Nijmegen voor-
goed verdwijnen.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk 
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Jo Arts is geboren en getogen in het Wa-
terkwartier en heeft een indrukwekkende 
staat van dienst als vrijwilliger opgebouwd. 
Veertig tot vijftig jaar lang is hij actief in het 
verenigingsleven en alleen al in 2013 tellen 
we meer dan tien administratieve functies in 
de wijk die hij met enthousiasme bekleedt. 
Nieuwsgierig geworden naar de man achter 
deze ‘penningmeester’ van het Waterkwar-
tier ga ik op bezoek.

Gemeenschapshuis
Jo is geboren in het huis waar Rini Holland ge-
woond heeft. In de Waterstraat. Een huis met 
twee trapjes. Later is er geruild met Jo Holland 
en verhuisde het gezin naar de Berkelstraat. Na 
dit uitstapje is hij teruggekomen in de Water-
straat naast het Gemeenschapshuis. Hij heeft 
de bouw van het Gemeenschapshuis vanaf het 
begin meegemaakt. Jo zat er op de Sint Josef-
school in de tijd dat alles nog via de kerk ging. 
Vanaf zijn zeventiende, achttiende jaar hielp 
hij de toenmalige beheerder Gerrit Engelaar 
mee in de keuken en met bedienen, oberen, 
bruiloften en partijen.
Toen het Gemeenschapshuis klaar was, werd 
de bibliotheek in de Biezenstraat, waar Jo 
werkte, verplaatst naar zaal 2 (waar later het 
biljart stond). Ook het verenigingsleven dat 
zich tot dan afspeelde in de kelder onder de 
kerk - de metaalclub, modelvliegtuigclub, 
fotoclub - kreeg een nieuwe plek in het Ge-
meenschapshuis. Jo zat op de metaalclub bij 
Jan Aarden en was behulpzaam bij het afwas-
sen en dergelijke. Wat begon als vrijwilliger 
in de keuken en bij de bediening breidde zich 
uit naar meewerken achter de bar: met de car-
naval glazen spoelen en dat soort dingen. Van 
lieverlee raakt hij meer en meer betrokken. 
Zo vraagt Ruud de Vries in de rol van Prins 
Carnaval hem of hij de consumptiebonnen wil 
verkopen. En als Jo Holland, belast met een 
dubbelfunctie voorzitter-penningmeester van 
de Stichting Beheer en Exploitatie Gemeen-
schapshuis (SBEG), op zoek is naar uitbrei-
ding van het bestuur wordt Jo penningmeester. 
De Stichting Buurthuis Waterkwartier (SBW) 
en SBEG zijn na wat onenigheid opgesplitst. 
De taken werden verdeeld in behartigen van 
puur wijkbelangen en in de exploitatie bruilof-
ten, partijen en vergaderingen.

‘Ik ben niet  zo’n man die op de   
voorgrond  wil treden’

Jo Arts
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Nationale Opschoondag
Normaal ben ik ietwat allergisch voor al-
lerhande overheidsbemoeienis in het da-
gelijkse leven. Zo ook voor de Nationale 
Opschoondag. Toch lijkt dit in de Wolfskuil 
geen overbodige luxe. Ik vraag me altijd 
af of de gemeente in bepaalde wijken wat 
minder haar best doet, of dat het toch echt 
de bewoners zijn die het allemaal niet zo 
veel interesseert. Hoe je het ook wendt 
of keert, het blijft een feit dat een wijk als 
bijvoorbeeld de Hazenkamp altijd brand-
schoon lijkt en in de Wolfskuil dermate veel 
troep over straat zwerft, dat het lijkt alsof 
de Dar hier net een nieuwe vuilstort heeft 
geopend. 
In dat licht verbaast het niet dat de geplan-
de nieuwbouw op het Nachtegaalplein niet 
verkoopt. Ik zou me als koper echter ook 
wel twee keer bedenken om in een straat 
te gaan wonen waar allerhande troep om 
een plaatsje in de goot vecht. Dat gegeven 
speelt natuurlijk net zo goed als u uw eigen 
woning wilt verkopen. Zelfs als u gehuurd 
zit, is het wellicht prettig dat de woning-
bouwcorporatie nog wel enige energie wil 
steken in de wijk, zonder dat ze het gevoel 
hebben alles in een bodemloze put te gooi-
en. Oftewel iedereen heeft eigenlijk baat bij 
een schone wijk. En dan heb ik het nog en-
kel over de troep op straat; als ik ook nog 
over de hondenpoep op het trottoir moet 
beginnen. Kortom, er mag in de Wolfskuil 
best wat beter gezorgd worden voor de 
straat. Een beetje door de gemeente en 
een beetje door onszelf. Iedereen wordt er 
alleen maar beter van. 

Tadek van Bussel
(Foto: Ger Neijenhuyzen)

Werk genoeg 
Het ene na het andere penningmeesterschap 
dient zich aan. Van de carnaval, van de wijk-
vereniging. Overal ligt het vrijwilligerswerk te 
wachten. Met een bijna afgeronde studie prak-
tijkdiploma boekhouden en een mulo-diploma 
A op zak heeft hij de benodigde boekhoudkun-
dige ervaring. Jo werkt bij Terwindt en Hek-
king en klimt op van de werkplaatsadministra-
tie naar de boekhouding. Grote ontwikkelin-
gen op het gebied van software en computers 
neemt hij daar allemaal mee. Enorme server-
kasten verdwijnen, boekhoudprogramma’s 
worden eenvoudiger. Het werken met Word en 
Excel komt hem bij de wijkverenigingen goed 
van pas.

Vrijwilligerswerk
Via een kennis op de Voorstadslaan belandt 
hij bij het echte vrijwilligerswerk voor de 
wijk. Twintig jaar lang zet hij zich tijdens de 
vakantie in voor Jeugdactie Waterkwartier. 
Met vijfhonderd kinderen en tien bussen vier 
donderdagen op reis: resultaat van drie scho-
len in één wijk. De kinderen brengen via een 
wekelijks spaarsysteem het geld bij elkaar. 
Traditiegetrouw wordt op de laatste donderdag 
een verre reis gemaakt. Een organisatie die 
met één leidster per tien kinderen, busleiding 
en een vijfkoppig bestuur soepel verloopt. Het 
gaat een keer bijna mis als op het eind van de 
dag twee kinderen zoek zijn. Maar Jo als eind-
verantwoordelijke in het bestuur laat geen bus 
vertrekken voor iedereen terecht is. Samen uit, 
samen thuis! 

Gauw tevreden
Op het persoonlijke vlak stelt Jo geen hoge ei-
sen en heeft hij weinig behoeftes. Voor hem 
geen reizen naar het buitenland. Hij heeft al 
vakantie als hij geen telefoon heeft van het 
werk, kan doen en laten wat hij wil en als er 
geen druk op de ketel zit. Samen met zijn moe-
der en oudste broer dagtripjes maken, staat ja-
renlang wel op het programma. Totdat moeder 
zo de smaak te pakken krijgt van de Moesel 
dat ze elk jaar een reisje van drie dagen voor 
haar organiseren. Uit dankbaarheid ook voor 
alles wat ze altijd voor haar drie kinderen ge-
daan heeft. Al heel vroeg weduwe, Jo’s vader 
is overleden toen hij vijftien jaar was, heeft 

ze de opvoeding van haar drie zoons stevig 
ter hand genomen. Ze moesten allemaal goed 
studeren, flink hun best doen, niet zeuren en 
helpen met geld verdienen voor het gezin. Jo’s 
vader was vertegenwoordiger in parfumerieën 
met een goed inkomen. ‘Van ’s morgens zeven 
tot ’s avonds acht uur op pad. Hard werken en 
onder de demonstratie-lipstift-strepen op de 
hand thuiskomen.’ Ze hadden als eerste in de 
wijk tv, telefoon en een auto. Iedereen kwam 
bij hun televisie kijken. Iedere zaterdag moest 
de auto piekfijn gewassen worden. Toen zijn 
vader op veertigjarige leeftijd overleed, was 
er geen pensioen en moesten ze het maar zien 
te redden met een sociale uitkering en goede 
buren.

Dienstbaar
Van huis uit heeft Jo mee gekregen dat je je 
moet openstellen voor kritiek en dat je de taak 
die je op je neemt goed moet doen zonder op 
de voorgrond te treden. Je doet het samen. Je 
moet ook doen wat je baas zegt maar je wel 
altijd afvragen: ‘Waar eindigt service en waar 
begint slavernij?’
Bij het naderen van de vut komt hij ‘automa-
tisch - om wat om handen te hebben -’ terecht 
bij het Swon en helpt hij twaalf mensen met 
de thuisadministratie. Daarnaast doet Jo mee 
aan de vrijwilligersraad van het Oud Burge-
ren Gasthuis (OBG). Puur als administratieve 
ondersteuning van ouderen die het papierwerk 
zelf niet meer bij kunnen houden. Geen be-
lastingaangiften. Zonder dat het veel mensen 
opvalt, is hij ook nog voorzitter van de bewo-
nerscommissie van de drie seniorenflats.

Flexibiliteit
Voor het nieuwe voorzieningenhart De Bie-
zantijn heeft hij wel wensen. ‘De flexibiliteit 
zoals we die in het Gemeenschapshuis gewend 
zijn, moet terugkomen. Het moet vooral echt 
gezellig worden. Een thuis voor de buurt waar 
je gezellig een kopje koffie komt drinken. Veel 
zou in handen kunnen komen van beheerder 
Thijs Holland, zodat die een sfeer kan maken 
waarin mensen zich op hun gemak voelen. 
Dan zijn we op de goede weg.’ 

Tekst: Carla Dijs
Foto: Ger Neijenhuyzen

‘Ik ben niet  zo’n man die op de   
voorgrond  wil treden’
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Portret van een kind uit de Wolfskuil

Wat betekent je naam?
‘Jawad betekent vrijgevig en moedig.’
Met wie woon je in huis?
‘Met mijn vader en moeder, mijn broertje Sou-
fyan van 7 en mijn zusje Amira van 1½ en ik 
heb net een zusje gekregen. Ze heet Dina.’
In welke klas zit je?
‘Ik zit in groep 7 van de Michiel de Ruyter-
school.’
Heb je hobby’s?
‘Ja, ik voetbal heel graag. Ik zit bij Quick 1888 
en speel bij E2. Twee keer in de week trainen 
we en op zaterdag spelen we wedstrijden. Ik 
lees ook heel graag. Vooral spannende boeken 
en boeken over voetbal.’
Wat wil je later worden?
‘Ik wil later chirurg worden. Ik wil graag ope-
reren en ik heb veel interesse voor de organen 
in je lichaam. Als chirurg moet je heel precies 
zijn. Dat is het lastige aan het werk.’
Wat is jouw grootste droom?
‘Om chirurg te worden of betaald voetballer.’
Als je een dier zou zijn, welk dier zou je dan 
willen zijn?
‘Mijn lievelingsdier is een cheetah. Dat is een 
hele snelle jager en niet zo’n gevaarlijk dier als 
een leeuw of een olifant.’
Waar word je verdrietig van?
‘Ik word verdrietig als mensen elkaar pesten 
en als ik zie dat kinderen die aan het voetbal-
len zijn zich heel lomp gedragen. Dat ze elkaar 
schoppen, slaan en trappen.’ 
Wat zou je aan de wereld willen veranderen?
‘Ik zou graag willen dat er vrede is in de we-
reld en dat de mensen wat milieuvriendelijker 
zijn. Ik gooi zelf altijd dingen in de prullenbak 
en niet op straat. Ook doe ik altijd de tv uit 
als er niemand tv kijkt en de computer. Dus 
dingen die elektriciteit gebruiken uitzetten als 
je ze niet gebruikt. Ik zit zelf maar twee of drie 
keer per week achter de computer.’
Wat vind jij een leuk vakantieland?
‘Spanje, omdat het daar lekker warm is en er 
stranden zijn. Dan kan ik lekker hemdjes aan-
doen en naar het strand om te gaan zwemmen. 
Frankrijk vind ik ook een leuk vakantieland 
omdat ze daar de Eiffeltoren hebben en ik zou 
het heel cool vinden om een keer naar Disney-
land Parijs te gaan.’
Waar ben je trots op?
‘Ik ben er trots op dat ik mijn best doe op 
school en dat ik nee kan zeggen als andere kin-
deren iets willen gaan doen wat niet mag, zoals 
illegaal vuurwerk afsteken.’
Waar kun je echt van balen?
‘Als de bal op het dak ligt met voetballen.’
Krijg je zakgeld?

‘Ja, 1½ euro per week. Op dit moment spaar 
ik voor een nieuwe telefoon, want mijn zusje 
heeft mijn andere telefoon een beetje stukge-
maakt.’
Wat is je lievelingsontbijt en je lievelingseten?
‘Mijn lievelingsontbijt is een boterham met 
chocopasta en een boterham met kaas en een 
glaasje melk. Mijn lievelingseten is lasagne en 
frietjes.’
Hoe ziet jouw lievelingsdag eruit?

‘Dan wordt er niemand gepest en geslagen en 
we zijn leuk aan het voetballen en ik eet lekker 
frietjes.’
Hoe ziet jouw leven over 10 jaar eruit?
‘Over 10 jaar volg ik een opleiding voor chi-
rurg en ben ik aan het oefenen hoe ik moet 
opereren.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen

Jawad Achouiti (11 jaar)

‘Als chirurg moet je heel precies zijn’
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Vader en zoon Emile en Dennis van Brenk 
zijn de nieuwe kantinebeheerders van 
sporthal De Zwaluw aan de Sperwerstraat. 
Sinds enkele weken staat de tap er officieel 
weer glanzend bij. De sporters in de hal ge-
nieten na afloop weer van een drankje bo-
ven aan de bar. 

Emile woont ruim dertig jaar in het Waterkwar-
tier. Vanuit de Wolfskuil verhuisde hij naar een 
flatje op de Industrieweg en vanaf 1988 woont 
hij met zijn gezin in de Reggestraat. Banden 
met de wijk heeft hij al van kinds af aan. Als 
6-jarige bracht hij er folders rond. Veel van 
zijn familieleden wonen in het Waterkwartier. 

Zelf een actieve sporter, onder andere zaal-
voetbal en darter, is Emile begaan met het wel 
en wee van de kantine. Vorig jaar werd duide-
lijk dat het kantinebeheer van Wim Montis na 
meer dan tien jaar zou stoppen. Het zag er naar 
uit dat er geen vervanging zou komen en dat de 
kantine dicht zou gaan. Reden voor Emile en 
Dennis om in actie te komen en met een plan 
naar de gemeente te stappen.

Voor hen is de meerwaarde van een goed be-
heerde kantine zichtbaar op allerlei terreinen. 
Gezelligheid en sport gaan samen. Voor veel 

Kantine sporthal De Zwaluw weer open

Emile en Dennis van Brenk: ‘Service en gezelligheid, daar staan we voor’

sporters is een drankje na afloop met elkaar 
een sociale bezigheid die er helemaal bijhoort. 
De avond is echt af als je even kunt bijpraten 
met de mensen waar je vaak jaren achtereen 
mee omgaat. Dankzij toezicht van een be-
heerder blijft de hal schoon en opgeruimd. En 
worden achterstallig onderhoud en reparaties 
gemeld. Huurders kunnen terugkomen, zoals 
de dartvereniging in het nieuwe seizoen, om-
dat ze welkom zijn. Het brandweerpeloton uit 
Utrecht, dat tijdens de Vierdaagse in de sport-
hal verblijft, is ook tevreden dat de horeca ge-
garandeerd is.

Ruime ervaring
‘We hebben een ruime horeca-ervaring als 
vrijwillige kantinebeheerders op een cam-
ping en watersportvereniging in Alphen’, zegt 
Emile. Dennis is opgeleid als restaurateur en 
werkt samen met moeder Monique. ‘Monique 
doet af en toe catering voor honderd man. Dan 
staat ze wel vier dagen achter elkaar in de keu-
ken.We vinden het leuk om met mensen om te 
gaan en hopen zelfs op een stukje groei vooral 
in het weekend. Met de nieuwe Voorstad ko-
men er nieuwe mensen bij in de wijk. Als ik 
hoor, “goh, het is net weer als vroeger”, dan 
is het voor mij geslaagd. Service en gezellig-
heid, daar staan we voor. Je moet eigenlijk een 

beetje gek zijn en van sport houden. Je leert 
ook veel. Ik weet helemaal niks van schermen 
maar met het Nederlandse Kampioenschap 
Schermen hier weken geleden weet ik er van 
alles van. Het is een fijn publiek. Dat komt er 
al jaren. Ze komen van heinde en verre. Je zult 
er niet rijk van worden door dit te beheren, 
maar als er een beetje over blijft om iets leuks 
van te doen, is het goed.’ 

Verantwoordelijk
Als kantinebeheerders zijn Emile en Dennis 
verantwoordelijk voor het openhouden tijdens 
de uren dat de sporthal verhuurd is. Zelf wil-
len ze echter ook meewerken aan promotie 
van de hal. Samen met de gemeente zoeken ze 
naar mogelijkheden voor evenementen in het 
weekend. Mogen er bijvoorbeeld een rommel-
markt, buurttoernooi, dansgroepoptreden ge-
organiseerd worden? Ze staan open voor tips 
en ideeën uit de wijk en hopen vooral dat de 
jeugd meer gaat sporten. Wijkbewoners kun-
nen altijd binnenlopen om sport te kijken op 
het terras met een bakje koffie. Meer informa-
tie vindt u op Verhuurbalie Nijmegen op de 
website www.nijmegen.nl

Tekst: Carla Dijs
Foto: Dave van Brenk
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Op een grijze koude middag heb ik af-
gesproken met José Capricorne, bij hem 
thuis in Nijmegen Oud West. Dan gaat de 
zon toch een beetje schijnen, want zijn hele 
huis staat en hangt vol met zijn kleurige en 
sprookjesachtige kunstwerken. Het is kunst 
waar het licht en de Caribische manier van 
leven vanaf spat. Combineer dat met een 
welbespraakte, zeer bewogen man met een 
warme persoonlijkheid en het wordt een 
mooie middag.

De hele wereld over
José Maria Capricorne (80) werd geboren op 
het Antilliaanse eiland Curaçao, in de wijk 
Otrobanda, op eerste kerstdag. Van jongs af 
aan houdt hij van schilderen en tekenen. Hij 
volgde de technische school die Shell daar 
had opgericht. Hij koos voor de grafische 
kant. ‘Ik was 15 jaar toen ik mijn eerste baan 
kreeg als plateelschilder. Dan schilder je dus 
op keramiek, denk maar aan Delfts Blauw. Ik 
werkte op de E.C.A.F., de Eerste Curaçaose 
Aardewerk Fabriek, die eigendom was van de 
familie Vergoed uit Gouda. In 1953 brak op 
het eiland een tijd van grote werkeloosheid 

aan. Ik werd ontslagen en er was verder ook 
geen werk te vinden. Ik besloot mijn biezen 
te pakken en naar Brazilië te vertrekken, naar 
Rio de Janeiro. Daar kon ik als plateelschilder 
opnieuw aan de slag. Ik woonde in een pen-
sion waar ik kennis maakte met Indonesisch-
Nederlandse mensen die hun vaderland had-
den moeten verlaten vanwege alle conflicten 
daar. Een van hen vroeg me waarom ik niet 
verder wilde studeren in Nederland. Dat leek 
me een goed idee en dus vertrok ik in 1954 
naar Nederland. In Amsterdam volgde ik de 
2-jarige opleiding op de Reclame- en Teken-
school en meldde me meteen daarna aan op 
de Amsterdamse Grafische School. Daar stu-
deerde ik in 1958 af. Bij drukkerij Augustin en 
Schoonman kon ik aan de slag als ontwerper 
van reclamemateriaal en folders en dergelijke.’ 
Zijn carrière werd in 1962 onderbroken omdat 
José in militaire dienst moest. De bedoeling 
was dat hij zou vertrekken naar Nieuw Gui-
nea, het enige grondgebied dat nog een Neder-
landse kolonie was in het Verre Oosten. ‘Kun 
je het je voorstellen?’, vraagt José aan mij. 
‘Iemand die zelf uit een Nederlandse kolonie 
kwam, moest gaan vechten in een andere ko-

lonie. Ik vond het echt volstrekte onzin. Maar 
gelukkig kwam het niet zo ver. De Verenigde 
Staten dwongen Nederland om Nieuw Guinea 
te verlaten. Ik kon hier blijven en op oefening 
gaan in Frankrijk en andere buurlanden.’

Terug naar het eiland van herkomst
Toen zijn militaire dienst erop zat, vestigde 
José zich als reclameontwerper en kunstenaar. 
Maar hij had ook nog geen genoeg van het stu-
deren en volgde een stedenbouwkundige op-
leiding. ‘Ik ging in Amsterdam wonen na de 
diensttijd en kon aan de slag bij het Gemeente-
lijk Energie Bedrijf. In 1968 besloot ik terug te 
gaan naar Curaçao. Niet omdat ik het zo miste, 
maar omdat ik een bijdrage wilde leveren aan 
de verdere ontwikkeling van mijn eiland. Ik 
werd ambtenaar bij de Dienst Openbare Wer-
ken. Het waren roerige tijden, die escaleerden 
op 30 mei 1969. De economie ging bergaf-
waarts, net zoals nu hier. De prijzen gingen 
omhoog en de lonen stegen niet mee. De Shell 
raffinaderij deed toen net als sommige bedrij-
ven nu: ze ontsloegen hun werknemers en die 
konden dan via de achterdeur voor een lager 
loon zonder sociale bescherming opnieuw 
aan de slag. Dat werd niet meer gepikt en de 
werknemers kwamen in opstand, met doden 
en vele gewonden tot gevolg. Shell vertrok en 
liet de rotzooi achter op het eiland. Je hebt er 
zelf gewoond (noot: schrijfster van dit artikel 
woonde op Curaçao tussen 1998 en 2002). 
Dan weet je dat een heel part van het eiland 
altijd stinkt naar de raffinaderij. Ik woonde zelf 
in dat deel en de roetneerslag kleefde overal 
aan. Er zijn rapporten geschreven door artsen 
en de geneeskundige dienst, dat die neerslag 
en de vervuiling veel longklachten en vormen 
van kanker veroorzaakten. Gelukkig kon ik 
met een nieuwe uitdaging aan de slag!’

Akademia Di Arte
José werd benaderd door tekenleraar en la-
ter hoofd van de archeologische dienst Eddy 
Ayubi om een Academie voor Beeldende Kun-
sten op te richten. ‘Maar de regering had daar 
helemaal geen oren naar. Vond het niet nodig 
dat het eiland zelf zo’n opleiding zou krijgen. 
Ik heb in die tijd mee moeten doen aan de po-
litieke spelletjes die nodig zijn om invloed te 
krijgen op het cultuurbeleid. Ik vond het best 
problematisch. Het vroeg veel van mijn lob-
bytalenten. Het vroeg meedoen aan de ene 
bespreking na de andere, het vroeg om het 
schrijven van vele krantenartikelen. Maar 
niet zonder succes. In 1969 gingen de deuren 
open van de Akademia Di Arte, gevestigd in 
het oude Quarantainegebouw. Ik werd direc-
teur.’ Tot een persoonlijk drama José en zijn 
vrouw trof. Ze hadden al een dochter en kre-
gen een tweede kind. Het bleek een zoon die 

José Capricorne
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eigenlijk met een keizersnee had moeten wor-
den gehaald. Omdat men daartoe niet besloot, 
kwam het jongetje met zuurstoftekort op de 
wereld. Voor zijn behandeling vetrok het ge-
zin opnieuw naar Nederland, naar Breda. ‘Ik 
had de Akademia aan anderen overgedragen. 
Ik kreeg vanwege de behandeling van onze 
zoon zogenaamd buitenverlof. Toen uiteinde-
lijk onze zoon toch overleed in 1977, en wij 
terug wilden naar Curaçao, begon de ellende 
pas goed. Omdat ik zoveel geageerd had, wil-
den ze me niet terug hebben in de positie van 
directeur van de Akademia. Ik heb een proces 
tegen de regering moeten voeren om gelijk te 
krijgen. Maar dat doe ik als het nodig is: ik laat 
me niet onder de voet lopen. In 1982 werd ik 
uiteindelijk in ere hersteld. Ik trof de opleiding 
aan in deplorabele toestand. De hele financiële 
administratie moest opnieuw worden opge-
zet, ik moest een nieuw leerplan ontwikkelen. 
Ik heb het er voor over gehad omdat ik vind 
dat jonge talentvolle mensen de mogelijkheid 
moeten hebben om op het eiland opgeleid te 
worden tot keramist, etaleur, ontwerper, foto-
graaf. Of tot vrij kunstenaar. We waren in die 
tijd als kunstacademie gaan samenwerken met 
de verpleegkundigenopleiding bijvoorbeeld. 
Zo konden we de opleiding voor bezigheids-
therapie ontwikkelen en aanbieden. We werk-
ten samen met de Capriles kliniek, de psychi-
atrische inrichting op het eiland. De cliënten 
van de kliniek konden bij ons terecht om te 

tekenen en te schilderen. In 1988 ging ik met 
VUT. Onze dochter studeerde in Nederland en 
wij kwamen ook weer hier.’

In het begin van het nieuwe millennium volg-
den er opnieuw moeilijke tijden voor Curaçao. 
‘Er werd gigantisch bezuinigd en veel mensen 
verloren hun baan. Overheidsbedrijven wer-
den geprivatiseerd omdat men dacht dat dat 
de oplossing was voor de problemen; ook de 
kunstacademie moest geprivatiseerd worden. 
Omdat de leiding niet in de juiste handen 
kwam, werd dat het eind van haar bestaan. 
Ik vind dat een tragedie voor het eiland, een 
misdaad tegen de cultuur en het onderwijs. Ei-
genlijk speelde zich in die tijd op Curaçao al 
af wat er op dit moment hier aan de hand is: 
afbraak, bezuinigingen, werkeloosheid en pri-
vatisering van overheidsbedrijven, terwijl de 
mensen die aan de touwtjes trekken heel goed 
voor zichzelf zorgen en de gewone man eron-
der lijdt. Onze academie heeft nooit subsidie 
gehad, heeft nooit misbruik gemaakt van over-
heids- of andere gelden. Daar ben ik trots op.’

Onderscheiden
Met zo’n veelbewogen en strijdbaar leven zou 
je haast vergeten te schrijven over alle mooie 
kunst die José Capricorne op zijn naam heeft 
staan. Het is een omvangrijk oeuvre en het 
omvat niet alleen schilderijen, maar ook be-
schilderd keramiek, metalen objecten. Hij is 

internationaal bekend en zijn werk is in vele 
landen in kunstcollecties opgenomen. Van 
Japan tot Canada, Frankrijk, Nederland. En 
uiteraard op Curaçao, zijn geboorte-eiland. 
Hij heeft talloze exposities gehad. Zijn kunst 
wordt omschreven als figuratief, kleurrijk, 
sprookjesachtig en verhalend. Ik krijg tijdens 
het interview ook af en toe een inkijkje in zijn 
werk, zoals in een prachtig boekje met die-
rentekeningen van José met gedichten van De 
Haseth. Over José en zijn werk zijn boeken 
gepubliceerd, zoals het boek Herscheppingen: 
de wereld van José Maria Capricorne, van 
professor J.J. Oversteegen. In 1985 ontving 
José de Cola Debrotprijs (Cola Debrot was van 
1962 tot 1970 gouverneur van de Nederlandse 
Antillen), de cultuurprijs van de Antillen voor 
zijn inspanningen op het gebied van kunston-
derwijs. In 1988 volgde de Lustrumprijs van 
het Curaçaosch Museum voor zijn hele oeu-
vre. Hij werkt nog elke dag in zijn atelier hier.

Ik ben blij dat ik kennis heb gemaakt met een 
heel bijzondere man die prachtig werk maakt. 
Als José me bij het afscheid twee boeken over 
zijn werk in mijn handen drukt, met handte-
kening, voel ik me werkelijk vereerd. Ik zal 
ze graag lezen en ze krijgen een ereplaatsje in 
mijn boekenkast.

Tekst: Rian Panis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Een leven voor de kunst
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Lang leve de liefde
Gelukkig is er nog veel liefde om me heen. 
Je zou het soms vergeten tussen alle 
dips, economische recessies, banenver-
lies, bezuinigingen op jarenlang zorgvul-
dig opgebouwde voorzieningen door. Ik 
zie het seniorenpaar stevig gearmd, om 
elkaar beter in evenwicht te houden, over 
de stoep lopen. Ze moeten stoppen bij 
een rood voetgangerslicht. Ze grijpen de 
gelegenheid aan om elkaar een dikke zoen 
te geven. Ik hoor mijn ex-collega vertel-
len dat ze zo lekker in haar vel zit. Jaren 
geleden werd ze laaghartig gedumpt door 
haar vriend tijdens een verre reis. Toen ze 
maanden later te maken kreeg met een 
man die haar duidelijk erg leuk vond, moest 
ze vaststellen dat ze niet verliefd op hem 
was. Hij was wel ontzettend lief voor haar. 
‘Daar doe ik het mee’, besloot ze. Met de 
liefde is het kennelijk goed gekomen. Ze is 
gelukkig en ze hebben drie kinderen. Als 
ik op tv een Afghaanse vader, uitgemer-
geld van de zorgen, na vier jaar verenigd 
zie worden met zijn zoekgeraakte zoon, 
lopen de tranen over mijn wangen. Zoveel 
liefde spreekt uit hun omarming. Ik zie nog 
de eerste pasjes van mijn zoon voor me, 
natuurlijk bij de kinderopvang en niet thuis. 
Met open armen kwam hij wiebelend op me 
afgelopen en vouwde zich liefdevol om mijn 
been heen. Niet meer wankel maar net zo 
lief doet diezelfde zoon dat nog steeds als 
hij thuiskomt. Hij perst alle lucht uit mijn 
longen en tilt me van de grond. Ik sluit me 
graag aan bij de kinderen die een prachtig 
rood hart geknutseld hadden met daarop 
de zin ‘we houwe van de liefde!’

Rian Panis  (Foto: Ger Neijenhuyzen)

Hij eet zelf het liefst melkbrood, zijn vrouw 
tegenwoordig meergranen; we hebben het 
over Theo en Angelina Bruisten. Al 25 jaar 
runnen zij Bakkerij de Niers, op de hoek 
van de Niersstraat en Voorstadslaan. De 
winkel is er al sinds 1930. Die was wel de 
helft kleiner. Het was de tijd dat drie bak-
kers in één straat normaal waren. Die be-
zorgden ook nog bij de mensen thuis. 

Theo: ‘Toen wij hier in 1987 begonnen, ver-
kochten we vier soorten brood: melk, tarwe, 
fijn en grof. Tegenwoordig waldkorn, omega, 
vikorn, panda, sofital, zadenrijk, zonnepit-
tenbrood, maïsbrood, prokorn, vezel-, noten-, 
pompoenbrood, en alleen de volkorenbroden 
hebben dan weer vier verschillende decora-
ties.’

Theo groeide op in Ewijk. Hij hielp al bij de 
plaatselijke bakker toen hij negen jaar was en 
zijn besluit stond al snel vast: ik wil later óók 
bakker worden. Hij ging naar de bakkerschool 
bij Dr. Poels aan de Goffertweg en deed er-
varing op bij diverse bakkers in de regio Nij-
megen. Eén van die bakkers zat in Wijchen. 
Angelina: ‘Ik fietste daar elke dag langs en zag 
Theo daar aan het werk. Toen ik hem een keer 
bij het uitgaan tegenkwam, was het snel be-
keken.’ 

De vorige eigenaar, Herfkens, was een oom 
van Theo. ‘Hij had gezondheidsklachten; ik 
was 24 jaar en wilde wel voor mezelf begin-
nen. Toch een heel avontuur. Alleen zo’n in-

Bakkerij de Niers

ventaris kostte toen al tienduizenden guldens, 
die moet je wel met kwartjes en dubbeltjes 
zien terug te verdienen.’ Angelina: `Een jaar 
later zijn we getrouwd en hierboven gaan wo-
nen. Dat is ideaal. Er zijn vaak zoveel van die 
kleine karweitjes die je nu even snel tussen-
door kunt doen.’ 

Verdwenen
Van de ruim 10.000 bakkers die Nederland in 
1960 telde, zijn er nog geen 2.000 meer over. 
Het zal niemand verbazen dat het verdwijnen 
van de bakker uit het straatbeeld voorname-
lijk te wijten is aan de opkomst van de super-
markten. Theo: ‘Het brood lijkt daar dan wel 
goedkoper, onderzoek heeft aangetoond dat 
het brood uit de supermarkt veel sneller weg-
gegooid wordt, omdat het vaak na één dag 
niet meer lekker vers is. Het brood wordt bij 
de meeste supers kant en klaar afgeleverd. Bij 
sommige supermarkten komt het brood half 
afgebakken aan, en daarna opgewarmd om het 
vers te doen lijken. De grondstoffen zijn vaak 
de goedkoopste; het is daar een massaproduct. 
Bij de échte, warme ambachtelijke bakker heb 
je om te beginnen meer keus, het is lekkerder 
én blijft langer vers, maar ja, mensen moeten 
er vaak wel een blokje voor omlopen. Daar ne-
men ze vaak de tijd niet meer voor. Een aantal 
jaren geleden was hier de straat een tijdlang 
opengebroken. Dan zie je de omzet ook met-
een kelderen. Als winkelier kan je zoiets wel 
de kop kosten.’

Theo begint elke ochtend om 02.30 uur met 

Angelina Bruisten vooraan achter de toonbank
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bakken. Op vrijdag al ’s avonds om 21.00 uur. 
En dan de hele nacht door. Angelina: ‘Om 
07.00 uur kom ik erbij. Broodjes klaarma-
ken, de winkel inrichten, die gaat om 08.00 
uur open en op zaterdag al om 07.00 uur, dan 
staan de klanten vaak al voor de deur te wach-
ten.’ Theo: ‘Slapen doe ik in de middag en ’s 
avonds. Dat ritme gaat het hele jaar door. Oók 
de drie weken vakantie na de Vierdaagse. Ben 
ik ’s nachts vaak klaarwakker. Ga ik lekker een 
strandwandeling maken.’

Veranderd
Er is wel het een en ander veranderd de afge-
lopen vijfentwintig jaar. Angelina: ‘Mensen 
hadden vroeger veel meer tijd. Nu moet alles 
vlugvlug. Je wist ook alles van iedereen. Ik 
voelde me vaak een maatschappelijk werkster 
hier in de winkel. Theo: ‘En op de lat schrij-
ven, doen we ook niet meer. Door schade en 
schande wijs geworden, maar vroeger was dat 

heel normaal. Dan haalden de kinderen als ze 
uit school kwamen het brood op wat dan één 
keer per week werd afgerekend.’

De deurbel rinkelt aldoor. Kom je binnen en 
je richt de blik iets omhoog, dan vallen met-
een de hoeveelheid bekers op die Theo met 
zijn bakkerskunsten gewonnen heeft. Het zijn 
er meer dan veertig. Twee keer stond de bak-
kerij in de top tien van Nederland, waarvan 
één keer derde. Hij kwam twee punten te kort 
voor de overwinning. Theo: ‘Er komt heel veel 
bij kijken bij die wedstrijden. Op alles word 
je beoordeeld. Smaak, kleur, geur, malsheid, 
de manier van etaleren enzovoort. De laatste 
jaren doe ik niet meer mee. Het concept is ver-
ouderd, en ze hebben nu een ster uitgevonden. 
Het kost je vooral veel geld, wil je er eentje 
verdienen. Het gaat ook minder om het bak-
ken, maar vooral om alles erom heen. Dan is 
bij mij de lol er van af.’

+ 1960 2013

Theo de bakkerij; Angelina de winkel. Theo 
kan rustig op zijn gemak naar de stad lopen; 
Angelina komt overal bekenden tegen. ‘We 
fungeren echt als een team. Op elkaars lip, 
maar tóch met voldoende ruimte. Ik heb veel 
voor de winkel opgegeven. Ik zat in een drum-
band, speelde saxofoon, maar alle energie ging 
in de bakkerij zitten. Ziek zijn kan ik me niet 
eens veroorloven. Al heb ik nu wel een hele 
goeie knecht. Al acht jaar dezelfde met hart 
voor de zaak en voor het vak. Daarnaast heb-
ben we nog zes part-timers voor de winkel.’

Naast het brood kun je er ook terecht voor 
gebak – de Bossche bollen zijn uniek in Nij-
megen – en snacks, ooit begonnen met wor-
sten- en saucijzenbroodjes, maar ook hierin 
is het aanbod gevarieerder geworden. Theo: 
‘Een bakkersbedrijf is altijd in ontwikkeling. 
Zelf hebben we het hier nadat we het gekocht 
hadden in de jaren negentig flink verbouwd, 
nieuwe machines aangeschaft, maar ook de 
consument verandert. En goed brood is van 
veel dingen afhankelijk: de kwaliteit van de 
bloem, de temperatuur, de draaitijd, het komt 
allemaal heel precies, en alle schakels in de 
ketting moeten kloppen. Dat maakt het ook 
weer zo leuk. Die uitdaging elke dag.’

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s 2013: Dave van Brenk
Foto 1960: collectie Noviomagus.nl

Theo Bruisten
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‘In Lindenholt hebben ze de Dag van Lin-
denholt, Hatert heeft Kleurrijk Hatert, stuk 
voor stuk evenementen waar tienduizenden 
mensen op afkomen, zoiets zou voor West 
ook moeten ontstaan. Een mooi groot eve-
nement dat alle bewoners aanspreekt!’ 

Aan het woord is Michiel ten Dolle. Sinds 
2012 de wijkmanager voor Oud-West, Hees 
en Heseveld. Hij groeide op in Winterswijk 
en studeerde bestuurskunde in Enschede. Na 
de gemeente Den Bosch is hij in 2004 bij de 
gemeente Nijmegen terechtgekomen, waar hij 
bureauhoofd was bij de afdeling Bouwen en 
Wonen, maar het werken in en met de wijken 
trok hem meer. Hij werd in 2006 wijkmanager 
in Lindenholt en twee jaar later kwam Neer-
bosch-Oost daarbij. ‘Jan Banning, mijn voor-
ganger in West, ging de sociale wijkteams op-
zetten, dus de plek hier kwam vrij. Een nieuwe 
uitdaging, want als je té lang op een plaats 

Wijkmanager Michiel ten Dolle

‘Jaarlijks een mooi groot evenement, dat zou mooi zijn!’
blijft zitten, loop je het gevaar niet meer met 
een frisse blik te kijken, en vooral bij Linden-
holt had ik het gevoel, daar is iets neergezet, 
dat liep lekker, nu is het tijd voor iets anders.’ 
Michiel is getrouwd en heeft twee dochters, 
van zes en negen jaar. Hij wilde na Den Bosch 
weer richting Achterhoek. Hij woont nu in 
Arnhem-Zuid.

Wijkbegroting
‘De gemeente werkt met een begroting, opge-
deeld in programma’s, waarvan wijken er één 
is. Daar hoort een budget bij. Daarnaast heeft 
elke wethouder een zogenaamd flexbudget, 
waarmee hij kan inspelen op onverwachte za-
ken. Het wijkbudget is er voor bewonersinitia-
tieven en mijn werkbudget. Voor West gaat het 
dan om pakweg 100.000 euro. Hoe dat geld 
besteed wordt, ligt voor een groot deel aan de 
wijk zelf: bewoners kunnen initiatieven indie-
nen en kunnen via de wijkraden meedenken 

over het wijkaanpakplan dat telkens voor een 
periode van twee jaar wordt opgesteld en waar 
de prioriteiten staan vermeld.’

‘Dat er de komende jaren minder geld zal zijn 
voor leuke dingen in de wijken, zal voor nie-
mand een verrassing zijn. Daarom zullen we 
steeds meer aan de burger zélf moeten overla-
ten. De wijk is als een marktplaats van vraag 
en aanbod. Belangrijk wordt dat we een beeld 
krijgen van wat de mensen kunnen in de wijk; 
we moeten het beste naar boven zien te halen. 
De traditionele overlegvormen zijn er nog wel, 
maar raken steeds meer op de achtergrond. Er 
ontstaat nu al een informeel en digitaal net-
werk met sleutelfiguren in de wijk, mede door 
het gebruik van de social media. Het is steeds 
moeilijker om alle groepen en individuen sa-
men te vatten in één organisatiemodel. Denk 
alleen maar aan de vaak erg creatieve zzp’ers 
in de wijk. Je zult constant moeten meebewe-
gen met wat er gebeurt.’ 

Veiligheid
‘Veiligheid voor de bewoners is altijd een prio-
riteit. Er is in West een aantal plekken die onze 
speciale aandacht vragen. Neem nu de jonge-
ren opvang plek – JOP – en de voetbalkooi bij 
de Derde van Hezewijkstraat. De voetbalkooi 
en directe omgeving, prullenbak, struiken, 
worden regelmatig door jongeren vernield. Er 
zijn ook klachten van overlast, vooral lawaai. 
We gaan in overleg met de bewoners kijken 
wat we met deze plek gaan doen. Per stadsdeel 
vindt er een regelmatige inventarisatie plaats 
van groepen jongeren en de hoeveelheid over-

last die ze veroorzaken. Dat gebeurt in heel 
Nijmegen. Daarbij worden ze verdeeld in drie 
categorieën: hinderlijk, overlastgevend en cri-
mineel. De problemen bij de JOP vallen in de 
hinderlijke hoek. De meeste van die jongeren 
zijn bij ons met naam en toenaam bekend. We 
moeten er wél steeds voor zorgen dat er voor 
jongeren goede voorzieningen zijn.’

Verschillen
‘Het Waterkwartier kent veel nieuwe en jonge 
instroom, en er zal nog veel meer gaan ver-
anderen. In de Wolfskuil is die transformatie 
er ook, maar veel kleinschaliger. Ook in de 
Rozenbuurt gaat nog veel veranderen en de 
bewoners daar willen graag aansluiten bij de 
wijkraad van de Wolfskuil. De verschillen tus-
sen West en bijvoorbeeld Lindenholt, waar ik 
vandaan kom, zijn veel groter. Lindenholt is 
een gezinswijk met veel door bewoners geor-
ganiseerde activiteiten voor kinderen. Hier zie 
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je meer alleenstaanden en ouderen. Dat kleurt 
de wijk anders, maar vraagt ook heel andere 
voorzieningen. Maar de nieuwe bewoners zijn 
in opkomst.’

‘De grootste problemen vind je in West vaak 
achter de voordeur. Mensen met psychische 
problemen, schulden, doen vaak een beroep 
op de zorg. Door de crisis neemt de werkloos-
heid toe, mensen krijgen minder te besteden, 
vaak onder het minimum. Ontwikkelingen in 
de wijk – kijk naar het Nachtegaalplein – ko-
men stil te liggen. Een ander aandachtspunt is 
het groen. Is dat er voldoende in de openbare 
ruimtes? Ook zou de participatiegraad hoger 
kunnen. Er zit zoveel potentie in de wijk die 
nog aangeboord moet worden.’

Kracht van West
‘Nijmegen omarmt de Waal. Daardoor wordt 
West de nieuwe voordeur naar het centrum. 
Er gaat zóveel veranderen, ook bij de omge-
ving van het station. Er komen veel nieuwe 
mensen te wonen, daar zit ongetwijfeld veel 
talent tussen, terwijl er bij de ouderen veel on-

misbare ervaring gedeeld kan worden mét die 
nieuwkomers. In de Wolfskuil kan de wijkfa-
briek heel belangrijk worden. Daar hebben we 
de Driesprong voor op het oog. Dat moet een 
coöperatief bedrijf worden met een horeca-
deel, een restaurant bijvoorbeeld, met een plek 
voor zzp’ers, waar wijkbewoners hun kennis 
en kunde aanbieden. Ik heb opdracht gegeven 
te onderzoeken of dit levensvatbaar is, en er 
gaat een bedrijfsplan komen of er voldoende 
inkomsten gegenereerd kunnen worden om het 
gebouw te runnen en te beheren.’

Verantwoording
Elke maandag kunnen wijkmanagers overleg 
voeren met de verantwoordelijk wethouder 
Turgay Tankir. Maar er is ook regelmatig in-
formeel overleg met de wethouder, waar dan 
ook vaak de wijkbeheerder Jolande Spierings 
bij aanwezig is. Michiel: ‘Daarnaast attendeer 
ik de wethouder op de wijkbijeenkomsten, or-
ganiseer de collegebezoeken van B&W en van 
de raadsleden aan de wijk en probeer dan een 
interessant programma voor ze samen te stel-
len. Politiek zijn veel afspraken vastgelegd in 

het coalitieakkoord. De praktijk van de wijk, 
het leven van alledag, laat zich echter niet vast-
leggen. Als beleidsmatig iets bedacht is wat in 
de praktijk niet werkt, dan moet ik zorgen dat 
het bijgesteld wordt. Het is een constante feed-
back. Ik moet verantwoording afleggen aan 
mijn afdelingshoofd, de wethouder natuurlijk, 
maar via hem ook aan de gemeenteraad en last 
but not least aan de wijk en de wijkbewoners. 
Daarbij ga ik niet over losse stoeptegels of de 
dagelijkse inzet van de politie, maar wel over 
de communicatielijnen, wanneer er iets mis 
gaat. Die communicatie en de structuur daarin, 
dat is heel belangrijk. Die moet kwalitatief 
van een hoog niveau zijn. Daarom vind ik het 
belangrijk dat er een medium als de Wester 
is. Het wordt van harte ondersteund door de 
gemeente, maar gemaakt door mensen uit de 
wijk zelf. Wanneer zo’n blad er goed uitziet, 
dan werkt dat positief door, niet alleen op het 
imago van de wijk, maar op het hele wijkge-
beuren.’

‘Politici staan dichter dan ooit bij de wijken. 
Onderwerpen zijn daardoor makkelijker te 
agenderen. Er wordt beter naar de bewoners 
geluisterd. Dat moet ook gelden voor de amb-
tenaren. Het zou verkeerd zijn, als alleen de 
wijkmanager wijkgericht denkt. Wanneer er 
bijvoorbeeld leegstaande panden staan op een 
braakliggend terrein, dan moet regelgeving 
ruimte bieden om een tijdelijke oplossing te 
vinden om de leefbaarheid in stand te houden. 
Het initiatief moet vooral uit de wijk komen. 
Opengooien en meedenken met de verbinden-
de figuren in de wijk. Die zijn heel belangrijk.’

Vijf jaar
‘Ik had een moeizame start hier. De overdracht 
van de wijken ging niet soepel, zodat ik het 
eerste jaar hier én Lindenholt én Neerbosch 
er ook nog bij moest doen. Dat is nu gelukkig 
verleden tijd. Zo’n eerste jaar is altijd vooral 
veel zoeken, onderzoeken en vertrouwen win-
nen en vanaf het tweede jaar kun je écht aan de 
slag. Dat wordt als het aan mij ligt minimaal 
vijf jaar. Ik kan wel een stip op de horizon zet-
ten, dáár wil ik naar toe, maar zo simpel is het 
allang niet meer. Ondanks de megabezuini-
gingen die voor de deur staan, zie ik genoeg 
kansen om de wijk nóg beter te maken. Samen 
zorgen dat er gevonden en verbonden kan wor-
den. Dat alles past in de tijd en de sfeer. Dan 
gaat het vaak vanzelf goed!’ 

Wilt u de wijkmanager van dag tot dag volgen 
dan kan dat via zijn twitteraccount: http://twit-
ter.com/NMGNwest

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Wat wilden we?
Een jaar geleden hebben wij u als bewoner van 
Nijmegen-West gevraagd een handtekening te 
zetten onder een petitie aan het gemeentebe-
stuur. Wij vroegen daarin:
1. de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast in 
Nijmegen-West te meten, en
2. door geluidsschermen, bomen en verkeers-
maatregelen te zorgen dat het leefmilieu voor 
de inwoners van Nijmegen-West in de nabije 
toekomst niet achteruit zal gaan.

Aanleiding voor de petitie was de opening van 
de nieuwe stadsbrug aan het eind van dit jaar, 
waardoor het verkeer in Nijmegen-West enorm 
zal toenemen, terwijl het leefmilieu juist daar 
al zwaar belast wordt door het uitgebreide in-
dustrieterrein. Inmiddels zijn er ook nog plan-
nen voor een ‘groene route’ door Nijmegen-
West om het centrum te ontlasten. Daardoor 
zal de verkeersdruk nog verder oplopen.

Wat hebben we bereikt?
Op 18 april 2012 hebben we 2850 handteke-
ningen aangeboden aan de gemeenteraad. Dit 
leidde tot een motie waarin werd voorgesteld 
aan het gemeentebestuur om, in overleg met 
bewoners, geluids-  en luchtkwaliteitsmetingen 

te doen en zonodig beschermingsmaatregelen 
te nemen. Hiervoor zou 1 miljoen euro ter be-
schikking gesteld moeten worden. Wethouder 
Jan van der Meer beloofde de motie uit te voe-
ren. 

Wat is er van de motie terechtgekomen?
Inmiddels zijn er verschillende besprekingen 
geweest met ambtenaren van de gemeente. 
Alle wijken (Waterkwartier, Neerbosch-Oost, 
Heseveld, Hees) zijn hierbij vertegenwoor-
digd. Tot nog toe is afgesproken om zo snel 
mogelijk met de metingen te beginnen. We 
willen immers het geluid, de uitstoot en de toe-
name van het verkeer na de ingebruikname van 
de brug, vergelijken met de situatie daarvoor. 
Uitgegaan wordt van metingen van luchtkwa-
liteit en geluid en van verkeerstellingen. 

Rondom Energieweg en Neerbosscheweg 
wordt inmiddels op vier locaties de lucht-
kwaliteit gemeten. De eerste geluidsmetingen 
zullen plaatsvinden in april en mei van 2013. 
Over de plaatsen waar deze metingen zullen 
worden uitgevoerd, wordt nog overlegd. De 
verkeerstellingen zullen op verschillende ma-
nieren worden uitgevoerd: door apparatuur in 
de weg en door verkeerstellers.

Verdwenen groen 2013

Populieren aan de Waterstraat (Foto Dave van Brenk) Drie lindebomen aan de Voorstadslaan (Foto Carla Dijs)

Wat moeten we nog doen?
Voor 1 mei moeten we met de gemeente over-
eenstemming bereiken over de vraag wat we 
met al deze meetgegevens gaan doen: Wanneer 
is de situatie verslechterd? En welke maatrege-
len moeten er dan genomen worden? Kortom, 
er is nog heel veel werk aan de winkel.

Wat vragen we u? 
Voor alle informatie en vorderingen van 
WWGB: zie onze website www.westwilgroe-
nebuffer.nl. Mocht u echter snel op de hoogte 
gebracht willen worden van de actuele situ-
atie of willen meedenken of meepraten over 
waar en hoe gemeten moet worden en wat te 
doen met de resultaten, dan verzoeken wij u 
uw naam en mailadres op te geven aan west-
wilgroenebuffer@gmail.com. We kunnen u 
dan via de mail persoonlijk benaderen. Mocht 
u nog suggesties hebben dan horen we die 
graag. Ook dat kan via onze mail. Daarvoor 
onze dank.

Tekst: West wil groene buffer
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Wat	  wilden	  we?	  
Een	  jaar	  geleden	  hebben	  wij	  u	  als	  bewoner	  van	  Nijmegen	  West	  
gevraagd	  een	  handtekening	  te	  zetten	  onder	  een	  petitie	  aan	  het	  
gemeentebestuur.	  Wij	  vroegen	  daarin:	  	  
1.	  	  de	  luchtkwaliteit	  en	  de	  geluidsoverlast	  in	  Nijmegen	  West	  te	  	  
	  	  	  	  	  	  meten,	  en	  	  
2.	  	  door	  geluidsschermen,	  bomen	  en	  verkeersmaatregelen	  te	  zorgen	  dat	  het	  leefmilieu	  voor	  	  
	  	  	  	  	  	  de	  inwoners	  van	  Nijmegen	  West	  in	  de	  nabije	  toekomst	  niet	  achteruit	  zal	  gaan.	  	  
	  
Aanleiding	  voor	  de	  petitie	  was	  de	  opening	  van	  de	  nieuwe	  Stadsbrug	  aan	  het	  eind	  van	  dit	  jaar,	  
waardoor	  het	  verkeer	  in	  Nijmegen	  West	  enorm	  zal	  toenemen,	  terwijl	  het	  leefmilieu	  juist	  daar	  
al	  zwaar	  belast	  wordt	  door	  het	  uitgebreide	  industrieterrein.	  Inmiddels	  zijn	  er	  ook	  nog	  plannen	  
voor	  een	  ‘groene	  route’	  door	  Nijmegen	  West	  om	  het	  centrum	  te	  ontlasten.	  Daardoor	  zal	  de	  
verkeersdruk	  nog	  verder	  oplopen.	  	  
	  
Wat	  hebben	  we	  bereikt?	  
Op	  18	  april	  2012	  hebben	  we	  2850	  handtekeningen	  aangeboden	  aan	  de	  gemeenteraad.	  Dit	  leidde	  
tot	  een	  motie	  waarin	  werd	  voorgesteld	  aan	  het	  gemeentebestuur	  om,	  in	  overleg	  met	  bewoners,	  
geluids-‐	  en	  luchtkwaliteitsmetingen	  te	  doen	  en	  zo	  nodig	  beschermingsmaatregelen	  te	  nemen.	  
Hiervoor	  zou	  €	  	  1	  miljoen	  	  ter	  beschikking	  gesteld	  moeten	  worden.	  Wethouder	  Jan	  van	  der	  Meer	  
beloofde	  de	  motie	  uit	  te	  voeren.	  	  
	  
Wat	  is	  er	  van	  de	  motie	  terechtgekomen?	  
Inmiddels	  zijn	  er	  verschillende	  besprekingen	  geweest	  met	  ambtenaren	  van	  de	  gemeente.	  Alle	  
wijken	  (Waterkwartier,	  Neerbosch,	  Heseveld,	  Hees)	  zijn	  hierbij	  vertegenwoordigd.	  Tot	  nog	  toe	  
is	  afgesproken	  om	  zo	  snel	  mogelijk	  met	  de	  metingen	  te	  beginnen.	  We	  willen	  immers	  het	  geluid,	  
de	  uitstoot	  en	  de	  toename	  van	  het	  verkeer	  na	  de	  ingebruikname	  van	  de	  brug,	  vergelijken	  met	  
de	  situatie	  daarvoor.	  Uitgegaan	  wordt	  van	  metingen	  van	  luchtkwaliteit	  en	  geluid	  en	  van	  
verkeerstellingen.	  	  
	  

Rondom	  Energieweg	  en	  Neerbosscheweg	  wordt	  inmiddels	  op	  vier	  locaties	  de	  luchtkwaliteit	  
gemeten.	  De	  eerste	  geluidsmetingen	  zullen	  plaatsvinden	  in	  april	  en	  mei	  van	  2013.	  Over	  de	  
plaatsen	  waar	  deze	  metingen	  zullen	  worden	  uitgevoerd,	  	  wordt	  nog	  overlegd.	  De	  verkeers-‐
tellingen	  zullen	  op	  verschillende	  manieren	  worden	  uitgevoerd:	  door	  apparatuur	  in	  de	  weg	  	  
en	  door	  verkeerstellers	  .	  	  
	  
Wat	  moeten	  we	  nog	  doen?	  
Voor	  1	  mei	  moeten	  we	  met	  de	  gemeente	  overeenstemming	  bereiken	  over	  de	  vraag	  wat	  we	  met	  
al	  deze	  meet-‐gegevens	  gaan	  doen:	  Wanneer	  is	  de	  situatie	  verslechterd?	  En	  welke	  maatregelen	  
moeten	  er	  dan	  genomen	  worden?	  Kortom,	  er	  is	  nog	  heel	  veel	  werk	  aan	  de	  winkel.	  	  
	  
Wat	  vragen	  we	  u?	  
Voor	  alle	  informatie	  en	  vorderingen	  van	  WWGB:	  zie	  onze	  website	  www.westwilgroenebuffer.nl.	  
Mocht	  u	  echter	  snel	  op	  de	  hoogte	  gebracht	  willen	  worden	  van	  de	  actuele	  situatie	  of	  willen	  mee-‐
denken	  of	  meepraten	  over	  waar	  en	  hoe	  gemeten	  moet	  worden	  en	  wat	  te	  doen	  met	  de	  resultaten,	  
dan	  verzoeken	  wij	  u	  uw	  naam	  en	  mailadres	  op	  te	  geven	  aan	  westwilgroenebuffer@gmail.com.	  
We	  kunnen	  u	  dan	  via	  de	  mail	  persoonlijk	  benaderen.	  Mocht	  u	  nog	  suggesties	  hebben	  dan	  horen	  
we	  die	  graag.	  Ook	  dat	  kan	  via	  onze	  mail.	  	  Daarvoor	  onze	  dank.	  	  
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Buurtkunstwerk 
aantrekkelijk voor kids
Het buurtkunstwerk De Afsluiter aan de 
Sperwerstraat valt bij kinderen goed in de 
smaak. 

Dat was te voorzien. En daar is ook een beetje re-
kening mee gehouden in het ontwerp. De namen 
van de gebouwen zijn stevig gemonteerd op vijf 
ijzeren ‘afsluiters’ die kunnen draaien. En dat is 
ook de bedoeling. Het is alleen niet bedoeld als 
speeltoestel en klimrek. Dat is niet veilig.

Wijkbewoners hebben hard gewerkt om in boet-
seerwas mooie unieke letters te maken. De alu-
minium letters zijn onvervangbaar. Als ze stuk 
gaan bij klimpartijtjes zijn ze verloren. De Af-
sluiter is een tijdelijk kunstwerk dat heel lang 
kan blijven staan als je er een beetje voorzichtig 
mee bent. Het is van de wijk, dus van ons al-
lemaal. 

Tijdelijke kunstwerken vallen niet in het onder-
houdprogramma van de gemeente. Teveel kapot 
betekent dus na verloop van tijd weghalen en 
dat kunnen we voorkomen door kinderen te ver-
tellen dat het anders kan. Het Teerplein is een 
prachtige speelplek om je uit te leven. 

Tekst en foto: Carla Dijs

Groen voor groen!
De groencommissie van wijkvereniging 
‘Ons Waterkwartier’ houdt de vinger aan 
de pols van de politieke ontwikkelingen op 
het gebied van groen in Nijmegen. We zijn 
alert op de agenda van de politieke avonden 
(gemeenteraadsvergaderingen). 

De verkoop van Heumensoord is bijna rond. 
Onder het motto ‘beter te vroeg dan te laat’ 
heeft de groencommissie gereageerd op puntje 
5*) van de conceptwensen en -bedenkingen 
‘Heumensoord erfpachtrecht en verkoop; 
Groen voor Groen’ en ingesproken op de poli-
tieke Avond van 6 maart.

West snakt naar groen!
De groencommissie van wijkvereniging ‘Ons 
Waterkwartier’ is bezorgd over stemmen die 
klinken in de politiek om de 2,3 miljoen op-
brengst van de verkoop van Heumensoord 
aan Vitens en Natuurmonumenten niet langer 
aan te wenden voor meer groen in de stenige 
wijken. Dit is in tegenspraak met het coalitie-

akkoord waarin dit doel duidelijk staat om-
schreven.
Oud-West is nog steeds het gebied met het min-
ste groen in Nijmegen. Wijkbewoners in West 
is jarenlang voorgehouden dat met de verkoop 
van Heumensoord het groene volume in de 
wijk Biezen/Waterkwartier eindelijk eens zou 
toenemen. Met een parkje in de Spechtstraat. 
Geen luxe maar een welkome aanvulling op 
het tekort. De wijk is, tot onze grote teleurstel-
ling en ondanks alle inspanningen om bomen 
te behouden, kaalgeplukt en meer en meer 
versteend onder invloed van sloop, renovatie 
en nieuwbouwprojecten. De aanleg van het 
Westerpark, aanleg stadsbrug, voorbereiding 
Brugkwartier, komst van De Nieuwe Voorstad 
trekken een zware wissel op het groen in en 
om de wijk Biezen-Waterkwartier. Projectont-
wikkelaars laten zich niets gelegen liggen aan 
een groene invulling van de openbare ruimte 
(Nieuwe Voorstad). Daarnaast hebben buurt-
bomen het zwaar te verduren nu het gemeente-
beleid erop gericht is om naar burgers te luiste-
ren. Vaak zijn particuliere belangen niet in het 
voordeel van het bestaande of gewenste wijk-
groen. Bij herinrichting van straten verdwijnt 

er groen ten gunste van parkeergelegenheid en 
is het nieuw aangeplante groen benedenmaats 
(Rijnstraat). Wanneer nu vanuit de gemeente 
ook nog de financiële middelen worden terug-
getrokken en toezeggingen niet worden nage-
komen, zijn we met het groenbeleid verder van 
huis dan ooit. Dit kan toch niet de bedoeling 
zijn van de blijde aankondiging groen voor 
groen! Wij vragen steun van de raad om vast 
te houden aan de plannen om meer groen te 
realiseren in Nijmegen en dan liefst in West. 
Gebruik het geld van Heumensoord hiervoor 
zoals aangekondigd. Graag nodigen we ieder-
een uit om de noodzaak hiervan zelf te komen 
beleven in onze toekomstgerichte maar kale 
stenige wijk Biezen-Waterkwartier.

5*) ‘De gemeenteraad spreekt de bedenking 
uit dat de verkoopopbrengst niet direct ten 
gunste dient te komen van groeninvesteringen 
maar in de saldireserve dient vrij te vallen op-
dat in deze tijden van crisis en bezuinigingen 
integrale afwegingen gemaakt kunnen worden 
ten aanzien van dit bedrag.’

Tekst: Carla Dijs
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Ze vechten voor lijfsbehoud in de 4e klasse 
E. Vorig jaar gepromoveerd via de nacom-
petitie. Daar spelen ze nu met onder andere 
de Nijmeegse clubs als SCH, SCE en – uit 
Malden – Union. De club is op weg naar 
haar 100-jarig bestaan. We praten met Wil-
liam Massa, al veertien jaar voorzitter van 
het hoofdbestuur en Wim Montis, de voor-
zitter van het jeugdbestuur.

Het is 1920 wanneer een groepje jongens uit de 
omgeving van de Nieuwe Markt een straatelf-
tal formeert. Op 2 januari 1921 melden zij zich 
officieel bij de voetbalbond aan onder de naam 
Achilles. De kleuren zijn dan nog geel-zwart. 
De leeftijd van de jongens was 15, 16 jaar. 
Drie jaar later zou de naam gewijzigd worden 
in Nijmegen, met ook de kleuren van de stad: 
rood-zwart. S.V. Nijmegen is in haar geschie-
denis vaak verhuisd. Begonnen aan de Nieuwe 
Markt, daarna zou de club voetballen aan de 
Vossenlaan, bij de wielerbaan aan de Groes-
beekseweg, de Dobbelmannweg, Muntweg, 
Molenweg, St. Jacobslaan, maar inmiddels al 
sinds 1963 aan de Rivierstraat, die daar tegen-
woordig Oscar Carréstraat heet.

Het is een club die altijd door families gedomi-
neerd is. William: ‘familie van Dalen, Weijers, 
Hendriks en ook mijn familie Massa. We heb-
ben nu zo’n 450 leden, vooral uit de Wolfskuil, 
het Water- en Willemskwartier, maar ook uit 
andere wijken. Er voetballen zeven senioren-
teams, acht jeugdteams, een dameselftal en 
een zaalteam. We zijn een financieel gezonde 
club. Dat willen we zo houden, maar de con-
tributie moet wel betaalbaar blijven. We zitten 
hier in een arbeiderswijk en de toegang tot de 
club moet laagdrempelig blijven.’

Een kleine tien jaar geleden vond Paul Depla, 
toenmalig wethouder, dat er gesaneerd moest 
worden. Er kwamen fusiebesprekingen, clubs 
moesten ophouden – PGEM – of gingen door 
intern wanbeleid ten onder: Nijmeegse Boys. 
S.V. Nijmegen hield er een mooie accommo-

S.V. NIJMEGEN

datie aan over, maar die heb je niet voor niets. 
William: ‘de huur is nu om en nabij 850 euro, 
maar die zal binnen vijf jaar verdubbelen naar 
1.700 euro per maand.’

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar 
het is moeilijk om de jeugd te houden. Wim: 
‘Natuurlijk hebben we daarbij ook concurren-
tie van SCH en Blauw-Wit, of clubs die gou-
den bergen beloven, maar we werken met een 
gedegen jeugdplan, om alle jeugdspelers op 
een plezierige en succesvolle manier zo goed 
mogelijk te begeleiden in hun voetbalontwik-
keling. We hebben voor elke leeftijdsgroep 
een nauwkeurig trainingsschema opgezet. De 
basis is verzorgd en aanvallend voetbal. Het 
hoofddoel continuïteit en consistentie in het 
jeugdbeleid van de club. Voor een praktische 
uitvoering van dit plan zijn goede trainers en 
leiders noodzakelijk. Daar zorgen wij voor, 
maar we vragen ook aan de ouders om hun 
steentje bij te dragen. Door hun betrokkenheid 
te tonen door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk 
voor de club te doen. We werken zo profes-
sioneel mogelijk, en proberen ook op andere 
manieren jongeren bij de club te betrekken 
door activiteiten te organiseren met kerst, sin-
terklaas, carnaval en Pasen.’

Jan Weijers jeugdtoernooi
Het is een eerbetoon aan Jan Weijers, die ove-
rigens nog steeds actief bij de club betrokken 
is. Hij deed en doet ontzettend veel voor de 
jeugd van S.V. Nijmegen, maar werd een aan-
tal jaren geleden getroffen door een hartstil-
stand en herseninfarct. Hij kwam er bovenop. 
Inmiddels zijn er al zeven edities van dit meer-
daagse toernooi rondom Hemelvaartsdag en 
Pinksteren geweest. Wim: ‘Eerder met clubs 
als Feyenoord, PSV, Ajax, uit Duitsland en 
België, maar dat is niet meer te doen. Die clubs 
eisen tegenstanders van hetzelfde niveau; dat 
zou betekenen dat onze eigen jeugd niet eens 
meer aan het toernooi mee zou kunnen doen.’

De club is een aantal keren negatief in het 
nieuws geweest, maar dit seizoen verloopt 
prima. William: ‘Wij kennen inmiddels ook 
een lik-op-stuk-beleid. Iemand die over de 
schreef gaat, krijgt niet alleen van de KNVB, 
maar ook van ons een schorsing. Kleine inci-
denten worden vaak erg opgeklopt in de – so-
cial – media. Er is nu ook een club van wijze 
mannen, oudere leden die bij wedstrijden met 
een bepaalde lading aanwezig zijn en, waar 
nodig, vooral pratend optreden om escalaties 
te voorkomen.’

Op naar de honderd
‘Er zijn ruim tachtig vrijwilligers betrokken 
bij de club. Elftalleiders, trainers, mensen voor 
achter de bar, bestuur, noem maar op. Vooral 
die laatste zijn moeilijk te vinden. We kunnen 
altijd nog meer mensen gebruiken. Oók om te 
voetballen. Op korte termijn willen we natuur-
lijk niet degraderen met het eerste, het jeugd-
plan gaat verder uitgewerkt worden, maar 
vooral financieel gezond naar de honderd.’

Aanmelden bij S.V. Nijmegen kan via www.
sv-nijmegen.nl of bellen met Wim Montis: 06 
21 62 34 11.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger NeijenhuyzenWim Montis en Jan Weijers
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FOMO
Als groot pleitbezorger van het nut van digi-
tale media om het wijknetwerk (de wijk als 
marktplaats) te ontsluiten, moet ik u iets be-
kennen. Zelf ben ik pas net bezig de eerste 
stappen in de wereld van Twitter en Face-
book te zetten. En daarbij ook de bijbeho-
rende taal van tweets, retweets, en symbo-
len als ‘hashtags’ en ‘like’ te leren kennen. 
Laatst las ik een stukje over FOMO: fear 
of missing out. De drang van mensen die 
actief zijn op sociale media om continue te 
willen bijblijven, geprikkeld raken door de 
voortdurende informatiestromen en onrus-
tig worden als ze hun mobieltje even niet 
bij de hand hebben. Ik hoop dat het me niet 
overkomt. Als je er over nadenkt is het ei-
genlijk een hippe term voor een fenomeen 
dat al lang bestaat in verschillende vormen. 
Je auto opeens oud vinden omdat je buren 
een nieuwe bolide hebben gekocht, een 
aanbieding op Marktplaats scoren en er 
niet van genieten omdat je door nog langer 
te zoeken hem nog goedkoper had kunnen 
krijgen, op vakantie zijn en denken dat 
het op die andere plek uit de vakantiegids 
toch mooier zou zijn geweest, je verant-
woordelijk voelen voor je leefomgeving en 
geprikkeld raken als je een ontwikkeling 
hebt gemist of maar beperkt invloed kunt 
uitoefenen op de besluiten van anderen. 
Aangezien niemand zichzelf kan vermenig-
vuldigen, zullen we altijd ‘iets’ missen. Dat 
accepteren en er naar te handelen door te 
relativeren, te focussen, te concentreren op 
‘minder’ draagt bij tot meer kwaliteit en aan-
dacht voor het mooie van het hier en nu. Ik 
ga mijn best doen.

Michiel ten Dolle, wijkmanager
(Foto: Jacqueline van den Boom)

Het is dinsdagmiddag. We zijn uitgenodigd 
door voorzitter Geer Scholten om eens langs 
te komen in Villanova aan de Derde van He-
zewijkstraat bij biljartvereniging Vogel. 

De vereniging bestaat al bijna dertig jaar. Ooit 
begonnen in de restauratieruimte boven het 
zwembad in Meijhorst. Eén van de oprichters, 
Herman van Wijhe vertelt: ‘In eerste instantie 
heetten we ook Meijhorst, maar de uitbater daar, 
Bert Vogel, zorgde eerst voor een biljart, en we 
zouden óók de koffie gratis krijgen wanneer 
we de biljartvereniging zijn naam zouden ge-
ven. Zo werd het dus Biljartvereniging Vogel.’ 

Vogeltje, wat zing je vroeg

Bert Vogel, de zingende kastelein, heeft zijn 
sporen nagelaten in de Wolfskuil. In café El-
meran aan de Nieuwe Nonnendaalseweg, waar 
hij zelf ooit de scepter zwaaide, wordt hij nu 
nog geëerd. Op you tube kun je zijn grootste 
hit ik zou alles willen geven moeiteloos vin-
den. En zijn naam leeft dus ook voort in een 
biljartclub.

Elke doordeweekse dag van 12.30 tot 17.00 
uur worden de keus gekruist in wijkcentrum 
Villanova. Een mooie grote ruimte. Twee bil-
jarts. Aan de wand de in drie decennia ver-
zamelde trofeeën. Niet dat het daarom gaat. 
Geer: ‘Het gaat om de gezelligheid. Je hoeft 
echt niet goed te zijn. Als je maar een keu vast 
kunt houden, en dat kan iedereen, toch?’ 

De club speelt in de seniorencompetitie bin-
nen de Biljartfederatie Wijchen e.o. Geen drie-
banden of kader, maar gewoon libre. Met één 
witte die andere witte en de rooie bal zien te 
raken. Secretaris Charles de Schepper: ‘Voor 
de competitie moet je 50+ zijn, maar we heb-
ben ook jongere leden, die alleen maar voor de 
lol, recreatief hier spelen. Ooit hadden we zo’n 
50 leden. Nu nog 17. Genoeg voor drie teams, 
maar nieuwe mensen zijn van harte welkom.’

Het is een sociaal gebeuren. De huidige leden 
komen voor het grootste deel uit de wijk, of 
vlakbij. Er wordt gelachen, men heeft aan-
dacht voor elkaar, en iedereen bepaalt voor 
zichzelf hoe serieus hij met de sport bezig is. 
Voor het geld hoef je het niet te laten. Geer: ‘Je 
kunt eerst gebruik maken van een proefperi-
ode; daarna kost het recreatief € 52,50 per jaar 
en wil je met de competitie meedoen € 70,00 
per jaar. Krijg je van de club er een keurig 
hesje bij. Een keu moet je wel zelf aanschaf-
fen, maar die heb je op Marktplaats al voor een 
paar tientjes.’ 

Meer informatie? Mail naar Biljartver.Vogel
@xmsnet.nl of bel Geer 06 41 47 49 27 of 
Charles (024) 378 75 31.

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

Herman van Wijhe
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Chantal Teunissen woont al tien jaar met 
vriend Peter, hond Boef en de kat Maxi 
tegenover het Leeuwensteinpark aan de 
Meerkolstraat. Haar huis oogt erg netjes. 
‘Ik heb eerst nog wat opgeruimd voordat 
jullie kwamen,’ zegt ze. Eén wand met al-
lemaal foto’s aan de muur. ‘Deze foto is me 
heel dierbaar. Hierop staan mijn oma met 
bijna al mijn nichtjes.’ Een andere wand is 
warm rood geverfd. Daarnaast de boeken-
kast met veel boeken over verre landen. 
Hond Boef is opgesloten in de keuken, wat 
hij niet leuk vindt. Op de opname van ons 
gesprek hoor je zijn gepiep en geblaf zacht 
op de achtergrond.

‘Ik ben een tuindersdochter uit Lent en gebo-
ren op 10 februari 1979’, steekt Chantal van 
wal, nadat ze een kopje thee heeft ingeschon-
ken. ‘Ik was een carnavalskindje. De prins en 
zijn gevolg kwamen bij ons langs toen ik net 
geboren was. Daar zijn nog mooie foto’s van. 
Ik heb op de katholieke basisschool De Gelder-
sehof in Lent gezeten. De havo heb ik gevolgd 
op het Canisiuscollege/Mater Dei op de Berg 
en Dalseweg. Daarna ging ik bedrijfskunde 
studeren aan de Hogere Agrarische School.’

Verdriet
‘We hadden thuis een tuindersbedrijf en ik 
ben opgegroeid met honden. Dat heeft iets 
ontzettends gezelligs. Tijdens mijn hele pu-
berteit heb ik gedacht dat ik het bedrijf van 
mijn vader over zou nemen. Mijn vader zei 
altijd: niet doen! Het is natuurlijk heel hard 
werken en het is een onzeker bestaan. Bij de 
annexatie van Lent tussen 1996 en 1998 is het 
bedrijf van mijn vader onteigend. Hij heeft 
daar enorm veel verdriet van gehad. Wij al-
lemaal. Ik weet nog dat ik een artikel in een 
blad las, waarin stond: “Je huis verdwijnt en 
daar word je stil van.” Dat is bij ons dus ook 
gebeurd. Door de Waaldijkteruglegging moest 
later ook het huis zelf verdwijnen. Het stond 
aan de Griftdijk-Zuid. Dus ook mijn geboor-
tegrond staat straks onder water. Dat doet pijn. 
Vooral als je enig kind bent. Maar het was nog 
pijnlijker voor mijn vader. Ook hij was enig 
kind en geboren en getogen in het huis dat nu 
is afgebroken. Mijn vader was zelfs nog nooit 
verhuisd. Als tuinder hoor je bij je grond. Dat 
is de tuindersmentaliteit. Je verdient een paar 
centen en vervolgens investeer je die weer in 
je eigen bedrijf.’

Politiek
‘Op mijn 21e zat ik ineens in de gemeente-
raad. Bea van Zijll de Jong Lodensteijn van 
de Stadspartij had mij een paar weken voor 

Chantal Teunissen, CDA-fractievoorzitter in de gemeenteraad

‘Ik ben een gelukkig mens’
de verkiezingen gevraagd of ze mij op de lijst 
mocht zetten. Bea heeft ons in Lent heel erg 
ondersteund bij onze strijd tegen de Waaldijk-
teruglegging. Ik was nog niet eens afgestu-
deerd en omdat de Stadspartij drie zetels had 
gewonnen bij de verkiezingen zat ik in 2000 
met mijn 21 jaar in de raad. Na een aantal ja-

ren kwam ik erachter dat je toch binding moet 
hebben met een landelijke partij als je echt 
dingen wilt bereiken. Ik heb na 3½ jaar mijn 
zetel teruggegeven en ben campagne gaan 
voeren voor het CDA. Voor mij is het CDA de 
enige partij die echt dicht bij de mensen staat. 
De VVD is heel erg gericht op economische 
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thema’s en de PvdA is van mening dat de over-
heid veel dingen voor mensen moet regelen. 
Ik ben van mening dat je alleen maar dingen 
kunt bereiken als je het samen doet. Mensen 
zijn voor zichzelf verantwoordelijk, maar ook 
een beetje voor de buren. Mensen die het echt 
zelf niet redden, die kan de overheid onder-
steunen.’

Werk en vrije tijd
‘Ik ben afgestudeerd als bedrijfskundige op 
watermarketing. Mijn scriptie gaat over de 
Waaldijkteruglegging en de 55 woningen die 
moesten verdwijnen. Op dit moment werk ik 
als directiesecretaris en beleidsadviseur bij 
Omroep Gelderland, de regionale omroep. 
Daar werk ik 3½ dag per week. Ik ondersteun 
de directeur en hoofdredacteur en houd me 
bezig met contracten, bijvoorbeeld met de 
voetbalclubs in de regio, en met het beleid. Ik 
houd me dus overal mee bezig, behalve met 
de programma’s. Het werk is goed te combi-
neren met het raadslidmaatschap. Ik ben wel 
iedere avond weg, alleen op vrijdag niet. Op 
zaterdag heb ik veel CDA-activiteiten en op 
zondag lees ik mijn stukken en bereid me voor 
op de volgende week. In mijn vrije tijd ga ik 
graag met vrienden of vriendinnen leuke din-
gen doen, of lekker een biertje drinken in de 
kroeg of een dagje naar mijn nichtjes in Twen-
te. Ik ben peettante van het jongste kind van 
een van mijn nichtjes. Door de week kan ik 
moeilijk iets plannen. Aan teamsporten of iets 
dergelijks kom ik niet toe. Maar ik vind het 
heerlijk om met hond Boef te gaan wandelen. 
Hiertegenover in het parkje.’

Kerk en wijk
‘Ik kom uit een katholiek nest en af en toe kom 
ik nog in de kerk. Ik ga altijd naar Lent, om-
dat ik een hele goede band heb met de pastoor 
daar. Ik heb heel veel huwelijken en begrafe-
nissen meegemaakt in die kerk. Het CDA heeft 
een jaar of twee geleden een motie ingediend 
tot behoud van leegstaande kerken in de ge-
meente. Je moet als gemeente goed nadenken 
welke functie je die gebouwen nog kan geven, 
maar het zou ellendig zijn als bijvoorbeeld het 
Bethelkerkje aan de Tweede Oude Heselaan 
zou verdwijnen. Het is gewoon een stukje cul-
tuurhistorie.’
‘In deze wijk wonen is echt onbetaalbaar. Mijn 
vriend en ik gaan hier nooit meer weg. Mijn 
vader heeft hier vroeger op de tuinbouwschool 
gezeten. Zo zijn we hier terechtgekomen. We 
hebben een prachtig uitzicht en fantastische 
buren. Ik ben een echt dorpsmens, ik wil de 
hele straat en de wijk kennen. Voor mensen in 
de wijk is het CDA altijd bereikbaar. Ik ben 
zelf heel erg betrokken geweest bij het verkeer 
dat via de nieuwe stadsbrug door Nijmegen-

West gaat rijden. We houden die ontwikkelin-
gen goed in de gaten. De mensen in de wijk 
mogen absoluut geen last hebben van de nieu-
we stadsbrug.’

Gelukkig mens
‘Het mooiste van het raadslidmaatschap is als 
je een aantal zaken voor elkaar krijgt. Dat kun-
nen soms kleine dingen zijn, maar ook grotere 
zaken zoals het ondersteunen van mensen die 
wonen langs de groene route in West, zodat zij 
zo min mogelijk overlast ervaren. Het raads-
werk is een serieuze en eervolle taak. Op dit 
moment zijn er vier fantastische fractievol-
gers, die ook commissievergaderingen kunnen 
bijwonen. We hebben de portefeuilles onder-
ling verdeeld. In de raad heb ik alle portefeuil-
les omdat ik het enige fractielid ben. Ik heb al-
tijd ruimtelijke ordening en mobiliteit gedaan, 
maar op dit moment ben ik ook woordvoerder 

zorg en welzijn. Het vertrek uit de fractie van 
de twee andere CDA-raadsleden in oktober 
2012 heeft me wel veel pijn gedaan, ook om-
dat ik het niet aan heb zien komen. Als je zo-
veel jaren samenwerkt, word je toch een soort 
familie. Het was ook geen Nijmeegse kwestie, 
maar voor hen was de landelijke CDA-vlag 
meer ballast dan ondersteuning. Maar ook met 
mijn huidige fractievolgers vind ik mijn werk 
nog steeds heel inspirerend. Ook wat dat be-
treft ben ik een gelukkig mens. Als CDA vin-
den we het heel belangrijk om initiatieven van 
mensen uit de wijk te ondersteunen. Daar gaat 
het om. Er is enorm veel kennis in wijken en 
het CDA wil daar graag bij aansluiten. Bij alles 
wat we politiek doen, kijken we heel precies 
naar wat het betekent voor mensen.’

Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Dave van Brenk
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Portaal en Talis beheren elk respectievelijk 
ruim 11.000 en 14.000 woningen in Nijme-
gen en zijn daarmee de grootste woningcor-
poraties in de stad. Portaal zit traditioneel 
meer in de volkswijken en Talis heeft vooral 
veel woningen van na de Tweede Wereld-
oorlog. 

Portaal is in 1906 opgericht als Woningbouw-
vereniging Nijmegen. Mensen woonden in die 
tijd vaak in krotten waar ook de hygiëne ver 
te zoeken was. De woningbouwvereniging 
zag het als haar taak daar iets aan te doen. De 
eerste woningen die gebouwd werden, staan er 
nog steeds. Als beschermd stadsgezicht aan de 
Weurtseweg. Vlak daarna verrezen de huizen 
aan en rondom het Nachtegaalplein. De wo-

ningbouwvereniging zag al snel in dat bewo-
ners vaak ook begeleiding nodig hadden. Met 
alleen een dak boven je hoofd ben je er nog 
niet. Maatschappelijk werksters werden aan-
gesteld, die bij de gezinnen langsgingen en ze 
de kneepjes van het huishouden en het op orde 
houden van de woning bijbrachten. Dat ging 
zo ver dat bijvoorbeeld ook geleerd werd hoe 
het kroost van luizen ontdaan moest worden. 

Dat ontluizen hoeven de wijkbeheerders van 
Portaal niet meer te doen, maar een stukje 
maatschappelijk werk is nog steeds onderdeel 
van het takenpakket van de beheerder leefom-
geving, zoals ze tegenwoordig heten.

In het verspreidingsgebied van de Wester heeft 
Portaal zo’n 3.500 woningen. Twee van de drie 
verantwoordelijke beheerders hierover zijn 
Hans Derksen en Richard van Oers. Marloes 
Hermans is ook nog beheerder in het Water-

kwartier. Hans gaat over de Anjelierenbuurt 
inclusief Ridderspoor, de Rozenbuurt en een 
deel van de Wolfskuil en de Biezen, grofweg 
het gebied tussen de Nieuwe Nonnendaal-
seweg en de Voorstadslaan. Richard beheert 
de rest van de Wolfskuil: het gebied tussen 
de Floraweg, Wolfskuilseweg, Molenweg en 
Nieuwe Nonnendaalseweg, verder in de land-
bouwbuurt de Ploegstraat én de wooncom-
plexen Wolverlei en Insulinde. 

Voor allebei geldt dat ze zouden kunnen wo-
nen waar ze nu werken. Ze kennen het hier. 
De sociale structuur van de wijk en alle pro-
blemen die daar bij kunnen horen. Richard is 
44. Geboren en getogen in Heseveld, en daar 
woont-ie nu nog. Hans werd 57 jaar geleden 

geboren aan de Koninginnelaan, boven de 
Gruyter. Woonde lang op de hoek van de Zon-
nebloemstraat en de Varenstraat en nu aan de 
Hatertseweg. Hun wijkkantoor is aan de Pas-
toor Zegersstraat 4, maar wat doen ze nou de 
hele dag?

Beheerder Leefomgeving
Richard: ‘Ik werk vier dagen, 32 uur per week. 
Woensdag ben ik vrij. Ik begin elke ochtend 
om acht uur op Wolverlei. Daar ben ik tot tien 
uur en daarna tot twaalf uur bij Insulinde. Al-
lebei wooncomplexen waar voornamelijk se-
nioren wonen, die elke maand een x-bedrag 
betalen voor mijn aanwezigheid daar. Ik doe 
daar de meest uiteenlopende karweitjes. Het 
indraaien van een peertje bij iemand die dat 
zelf niet meer kan, een piepende deur, een 
klemmend raam, maar ook controleren of er 
bijvoorbeeld goed schoongemaakt is, je kunt 
het zo gek niet bedenken. In de middag ga ik 

de wijk in.’ Hans werkt 36 uur per week: ‘Eens 
in de veertien dagen ben ik op maandag vrij. 
Ik ben vooral in de wijk op pad, al probeer ik 
dinsdag, woensdag en donderdag tussen 12 en 
14 uur op ons wijkkantoor aanwezig te zijn, 
als mensen om wat voor reden dan ook even 
langs willen komen.’ Richard: ‘Het is zo divers 
wat we elke dag doen. We beginnen met een to 
do-lijstje, en zijn blij als we daar de helft van 
af kunnen werken. Er komt elke dag wel weer 
iets tussendoor waarmee je geen rekening hebt 
kunnen houden.’ Hans: ‘Je moet het vooral 
zien dat we preventief bezig zijn. Constateren 
en signaleren. De titel beheerder leefomgeving 
dekt de lading heel aardig. Wanneer er ergens 
een prullenbak vernield is, zorgen we ook dat 
die door de gemeente vervangen wordt. Ter-
wijl dat in feite straatmeubilair is. Of losse 
stoeptegels. Gelukkig melden bewoners ook 
steeds vaker zelf bij bel & herstel wanneer er 
iets kapot is in de straat.’

Richard: ‘ Elk achterpaadje, de verlichting, we 
lopen alles na. Wanneer we dan zien dat er bij-
voorbeeld in een bepaalde woning dagenlang 
de gordijnen dicht blijven, of brievenbussen 
niet leeggehaald worden, in de achtertuin het 
vuilnis zich ophoopt, dan proberen we contact 
te krijgen om te kijken wat er aan de hand is. 
Mensen vereenzamen soms, worden ziek en 
kunnen overlijden, en dan na dagen of weken 
pas een keer gevonden worden. Dat gebeurt, 
maar we hebben niet de bevoegdheid om zo-
maar overal naar binnen te wandelen. Wanneer 
we echter het idee hebben dat er werkelijk iets 
aan de hand is en er ingegrepen moet worden, 
dan schakelen we de woonadviseur in. Dat is 
voor hier Simone Janssen. Zij zit ook in het 
regieteam van de wijk. Daar zit verder de poli-
tie in, de wijkbeheerder, maar ook mensen van 
het maatschappelijk werk. Zo’n woonadviseur 
bepaalt dan wat er verder moet gebeuren. Bij 
ernstige vormen van overlast van een bepaalde 
huurder, is het ook de woonadviseur die actie 
onderneemt. Hans: ‘Natuurlijk proberen we 
bij burenruzies in eerste instantie te bemidde-
len, en vaak met succes. Ik heb één keer zelf 
handelend op moeten treden. Het was op een 
vrijdag. Ik zag in een huis, wat onze speciale 
aandacht al had, kleine kinderen op blote voe-
ten door het glas van een gebroken ruit lopen. 
Daar moest snel wat gebeuren en maatschap-
pelijk werk heeft het verder opgepikt.’

Hans en Richard volgen de politieke ontwik-
kelingen met betrekking tot de woningmarkt 
op de voet. Zij worden er vaak op aangespro-
ken, dat er nog even niet gebouwd wordt op 
het Nachtegaalplein of de Rozenbuurt. Hans: 
‘De voorbereidingen gaan allemaal door, al-
leen het moment van sloop en daadwerkelijk 

De mannen van Portaal

Richard van Oers
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gaan bouwen laat nog even op zich wachten. 
Ik heb overigens het idee dat de meeste men-
sen die nu antikraak zitten, het niet erg vinden 
wanneer dat nog wat langer duurt. En voor de 
tijdelijke bestemming van het Nachtegaalplein 
gaat de wijkraad in de directe omgeving peilen 
wat de mensen willen.’ 

Gekraakt
Het enige monumentale pand wat er nu nog 
staat was afgelopen zomer gekraakt. Hans: 
‘Het was donderdagochtend. Toen ik zag dat 
er wat aan de hand was, gingen wij met zijn 
tweeën erop af. Hing er een bordje op de deur: 
pas op voor de hond. En een telefoonnum-
mer wat we konden bellen. Daar werd echter 
niet opgenomen. Toch maar voorzichtig naar 
binnen gegaan, want je wist niet wat je tegen 
kon komen. Alle kamers gecontroleerd, uitein-
delijk vonden we in een hoek een figuur die 
daar voor dood lag. Richard: ‘Hij lag op zijn 
rug, helemaal voor pampus. Reageerde niet 
op roepen, nergens op. Uiteindelijk werd-ie 
gelukkig toch wakker. Maar ja, wij kunnen en 
mogen verder niks doen. Die krakers kennen 
ook precies de wet. Wij kunnen alleen maar 
wachten tot het juridisch opgelost wordt. We 
zagen wel dat elke dag het pand volgestouwd 
werd met van alles en nog wat. Vooral meubi-
lair. De honden kregen een eigen etage, daar 
werd verder niet naar omgekeken. Je kunt je 
voorstellen hoe smerig dat dan wordt.’ Hans: 
‘De elektriciteit werd van een lantaarnpaal af-
getapt. En dat had weer tot gevolg dat hier de 
Pastoor Zegersstraat regelmatig ’s avonds en 
’s nachts zonder licht zat. Na een uitspraak van 
de rechter zijn ze vertrokken. De krakers op 
het terrein van Jacobs was van dezelfde groep.’ 
Richard: ‘Overigens in het vorige nummer van 
de Wester zegt de wijkagent Hans Zweers dat 
er een conflict zou zijn tussen Portaal en Ja-
cobs. Dat wil Portaal graag rechtzetten. Het 
ging erom wie verantwoordelijk was; pas wan-
neer de grond bouwrijp is gemaakt, zijn wij 
verantwoordelijk, tot die tijd blijft de grond in 
bezit van de heer Jacobs. Daar zijn beide par-
tijen het over eens.’

Hans en Richard doen alles op de fiets. Een 
degelijke zwarte Giant met voorop een bood-
schappenkrat gemonteerd. Door hun werk-
kleding worden ze op een afstand wel eens 
voor politie aangezien. Dat levert wel eens 
een komische situatie op, maar als ze ergens 
een hekel aan hebben dan is het dat wel. Hans: 
‘wij zijn absoluut geen politie of een verleng-
stuk daarvan. Wij zijn de tussenpersoon tussen 
de bewoners en Portaal, waarbij we voor 60 
procent aan de kant van de bewoners staan.’ 
Richard: ‘Natuurlijk, wanneer het over de vei-
ligheid van mensen gaat, dan staan we ook 

Hans Derkse

klaar. In samenwerking met de wijkagent. Na-
tuurlijk praten we over de overlast bij de JOP 
aan de Derde van Hezewijkstraat en wat er op 
dat pleintje achter de AH gebeurt. Wij roepen 
vooral mensen op om sneller melding te ma-
ken bij de politie wanneer ze iets zien wat niet 
in de haak is. Des te sneller kan er opgetreden 
worden.’ Hans: ‘Het is ook uitdrukkelijk niet 
onze taak om bijvoorbeeld weedplantages op 
te sporen. Dat laten we graag aan de politie 
over. Mensen kunnen veel zelf doen. Voorko-
men dat er ingebroken wordt bij voorbeeld. 
Maak afspraken wie de poort van de achterom 
afsluit.’ Richard: ‘Men weet vaak ook niet dat 
je voor het aanbrengen van degelijk hang- en 
sluitwerk van Portaal een vergoeding kunt krij-
gen. Dat geldt trouwens ook voor dakramen, 
isolatie, zelfs een tuinhuisje. Alle informatie 
hierover staat op de site http://www.portaal.nl/
zelfklussennijmegen.aspx.’

Wereldbaan
Hans en Richard hebben de wijk zien veran-
deren. Hans: ‘Vroeger was de Kuul één grote 
kliek. Dat is niet meer. Buitenlandse mensen 

zoeken dat contact veel minder. Vroeger wa-
ren er ook meer voetbalveldjes. Zat iedereen 
in de zomer voor het huis. Al moet ik zeggen 
dat in bepaalde straten, zoals hier in de Pas-
toor Zegersstraat of aan de Varenstraat, dat nog 
steeds gebeurt.’ Richard: ‘Wij voelen ons daar 
prettig bij. Het maakt het leggen van contact 
met bewoners ook zoveel makkelijker en ook 
gemoedelijker.’ Hans: ‘We gaan trouwens ko-
mende maanden extra aandacht besteden aan 
hoe de voortuintjes er bij liggen. Het is ten-
slotte óók de verantwoordelijk van de huurder, 
dat het geen rotzooitje is. Het is prettiger voor 
de hele straat wanneer iedereen zich daar aan 
houdt.’ Richard: ‘Mensen die het écht niet zelf 
kunnen, ook geen familie of kennissen kunnen 
inschakelen, kunnen daarbij hulp krijgen.’
Ze hebben een wereldbaan. Dat vinden ze alle-
bei. U kunt bij ze langsgaan aan de Pastoor Ze-
gersstraat 4 en ze komen graag bij de mensen 
thuis als u dat wilt: 0800 76 78 225 of (0318) 
89 89 89.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Bij binnenkomst in het restaraurantgedeel-
te van ’t Sfeerhuys valt meteen de warme, 
romantische sfeer op. Brede houten balken, 
grote mooie lampen en verse bloemen op 
de bar. In de Sfeerkamer waar ons gesprek 
plaatsvindt, staan een piano, houten tafels 
en stoelen en twee gigantische vazen met 
zijden bloemen. De wanden zijn warm rood 
geverfd. Dennis Dekkers, eigenaar van ’t 
Sfeerhuys, biedt mij een kopje thee en een 
zelfgemaakte brownie aan.

‘Ik heb de sportacademie in Tilburg gedaan,’ 
vertelt Dennis. ‘In de horeca probeer je iets 
van jezelf te geven en andere mensen blij te 
maken. Dat is een raakvlak met de sport. In de 
sport probeer je ook iets over te brengen aan je 
teamgenoten of pupillen zodat ze beter preste-
ren en zich goed voelen.’

‘In 1997 zijn we hier begonnen met een thee- 
en pannenkoekenhuis. Een paar jaar daarvoor, 
in 1994, had ik bij de gemeente al een onder-
nemersplan ingediend om villa de Wolfskuil 
die hierachter staat, om te toveren tot tweede 
trouwlocatie naast het stadhuis. Dat is toen 
niet doorgegaan. De gemeente ging enkele 
jaren later het Florapark ontwikkelen en mid-
den in het park moest een theehuis komen. Dat 
zijn we in dit pand gaan doen, naast mijn baan 
als sportdocent. Ik was indertijd getrouwd met 
Debby Amelink. Haar ouders wonen hiernaast 
en haar vader heeft in de jaren zeventig de mo-
len, de grond en dit pand gekocht. Zodoende 
konden wij hier beginnen. Er stonden allemaal 
hallen op het terrein die afgebroken moesten 
worden. We zijn begonnen in het voorste ge-
deelte, waar nu het restaurant zit. Dit gedeelte, 
de Sfeerkamer, waar we nu zitten, was oor-

spronkelijk de molenaarswoning. Het restau-
rant was vroeger de opslagplaats.’

Pionieren
‘De kok die hiertegenover in het witte huis 
woonde, Fred Verheijen, heeft ons de eerste 
jaren getraind om soepen en pannenkoeken te 
maken. Dat deden we in de avonduren. We wa-
ren niet opgeleid om een restaurant te runnen, 

maar in de loop der jaren heb ik al mijn diplo-
ma’s gehaald. Zo zijn we kleinschalig begon-
nen. Alleen in de weekenden. Door de week 
hadden we onze baan. In het begin heb ik ook 
veel kinderfeesten georganiseerd. We gingen 
dan meel malen in de molen en met dat meel 
pannenkoeken bakken. Gasten gingen vragen 
of we feestjes en partijen konden organiseren 
en zo hebben we het langzaamaan uitgebreid. 
Feesten en partijen zijn nu onze speerpunten.’

Op de bult
‘De mensen uit de Wolfskuil zijn directe war-
me mensen. Je weet meteen waar je aan toe 
bent. Ik heb jarenlang meegedaan aan het or-
ganiseren van de parkendag in het Florapark. 
Dan komen hier alle mensen uit de Wolfskuil. 
Er was dan een rondleiding en ik nodigde bij-
voorbeeld kickbokser Perry Ubeda uit, die hier 

’t  Sfeerhuys (bij) de Looimolen

Genieten van goede producten

Pianist Paul Valk en eigenaar Dennis Dekkers

uit de buurt komt. In het begin was het wel een 
drempel voor de Kuulers. Er is van oudsher 
toch een verschil tussen op de bult en beneden 
aan de bult. Maar inmiddels geven ook men-
sen uit de Wolfskuil hier verjaardagspartijtjes. 
Met de buurt hebben wij een hele goede band.’

Brand
‘In 2005 hadden we verbouwd en onze baan 
opgezegd. We gingen de sprong wagen als 
horeca-ondernemer. Op vakantie in Turkije 
werden we gebeld dat het restaurant was afge-
brand. Dat was een ramp. De oorzaak is nooit 
achterhaald. We waren goed verzekerd, maar 
werden slecht uitbetaald. Maar wij zijn weer 
helemaal teruggekomen.’
‘In die tijd is mijn broer Joris in de zaak ge-
komen. Joris regelt het personeelsbeleid en de 
administratie en ik ben de ondernemer en ver-
zorg de pr en de verkoop. We hebben zeven 
personen in vaste dienst en daarnaast nog veel 
studenten die we flexibel kunnen inroosteren. 
Als we een personeelsuitje hebben dan gaan 
we met 25 personen op stap.’

Onnadrukkelijk persoonlijk
‘De kracht van ’t Sfeerhuys is dat we een sfeer 
creëren voor mensen, waarbij verschillende 
dingen mogelijk zijn. Je kunt hier terecht voor 
een verjaardagspartijtje, een trouwerij, high tea 
of gewoon lekker een hapje eten op donderdag 
en zondag. De vrijdag en zaterdag zijn alleen 
voor besloten gelegenheden. Op donderdag en 
zondag kun je ook als passant binnenkomen. 
Bij het ontbijt op zondag is er live muziek 
van pianist Paul Valk. We benaderen de gas-
ten op een bijzondere manier, onnadrukkelijk 
persoonlijk, zodat gasten zich op hun gemak 
voelen. Je moet jezelf niet teveel opdringen. 
We hebben geen vaste menukaart. De kok kan 
zo met dagverse, natuurlijke en ambachtelijke 
producten werken. De koks die hier werken 
blijven gemiddeld vijf à zes jaar, terwijl dat 
in de horeca gemiddeld meestal twee tot drie 
jaar is. Sinds de zomer heb ik een ontzettend 
goede kok in dienst, die twee leerlingen aan-
stuurt. Hij is dus ook leermeester. We willen 
dat onze gasten genieten van goede producten 
en zich op hun gemak voelen. Dat staat bij ’t 
Sfeerhuys voorop. Door de crisis moeten we 
wel wat harder werken dan twee jaar gele-
den, maar het gaat nog steeds goed. We willen 
binnenkort één ding veranderen, namelijk de 
naam: van ’t Sfeerhuys de Looimolen naar ’t 
Sfeerhuys bij de Looimolen. Want soms staan 
mensen nog vergeefs aan de dichte deur van de 
molen te kloppen.’
Website ’t Sfeerhuys: www.sfeerhuys.nl

Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Westerpark
Binnenkort starten we met het vervangen van 
dode planten in het Westerpark. We planten 
dan jonge struiken, bomen en klimplanten 
aan. Dit gebeurt zodra het weer en de grond 
hiervoor geschikt is en het bestelde plantmate-
riaal is geleverd. We verwachten dat dit werk 
in april klaar is. In het najaar komen er nog 
grote bomen bij. Dit levert meer schaduw en 
beschutting op in het park.

We hebben intussen van buurtbewoners leuke 
ideeën ontvangen voor activiteiten die het 
gebruik van het park stimuleren. We zijn be-
nieuwd naar de mening van buurtbewoners 

hierover. Daarom gaan we graag met u in ge-
sprek over wat er op dit gebied zoal mogelijk 
is. Vast staat wel dat de hoofdopzet van het 
park hetzelfde blijft.

Hebt u interesse om samen met ons te bekijken 
hoe we het gebruik van het park aantrekke-
lijker kunnen maken, neem dan vóór 15 april 
contact op met:
Ger Hesseling, bewoner wijk Biezen en lid 
groencommissie ‘Ons Waterkwartier’, Ger.
Hesseling@xmsnet.nl, telefoonnummer (024)
378 03 59 of Jolande Spierings, wijkbeheerder 
Oud- en Nieuw-West, j.spierings@nijmegen.
nl of (024) 329 33 50.

Tekst en tekening: gemeente Nijmegen

Oranjegevoel 
Toen ik nog volop droomde van een toekomst 
in mijn eigen land was ik student in de voor-
malige Sovjet-Unie, waar de perestrojka van 
de inmiddels bejaarde Gorbatsjov zegevierde 
en de poorten tussen het toen hermetisch van 
elkaar afgesloten Oosten en Westen open-
gingen. 
Op een dag keek ik op tv naar een documen-
taire over het Koninkrijk der Nederlanden. De 
kleurrijke tulpen, groene weilanden, koeien 
en… Kortom, het gedicht van Marsman Den-
kend aan Holland werd in beeld gebracht. 
Het opvallendste item voor mij was het stukje 
over de koningin. Een aardig ogende, mooie 
vrouw die met een beeldhouwwerk bezig was. 
Als jonge antimonarchist, die altijd dacht dat 
het blauwe bloed niets kon, vond ik dat zeer 
bijzonder.
De tijd verstreek. De wereldwijde onbalans 
leverde enorme welvaart voor een klein deel 
van de wereld, terwijl het andere deel vlamde 
in de branden van oorlog, vlucht en honger. 
De toekomstdromen die ik had werden mij 
ontnomen. De machteloze overlever in mij 
begon een nieuw land te zoeken.
Halverwege mijn zoektocht naar een veilig 
land kwam ik de mogelijkheid Nederland 
tegen. Jawel, geen melk en honing maar 
Beatrix was medebepaler dat ik nu een Ne-
derlander ben. Haar onderdaan! 
Ik blijf een republikein. Maar ik heb liever 
hare majesteit dan al die Poetins, Sarkozy’s, 
Katsavs en Ahmadinejads… Haar man, wijlen 
prins Claus, was mijn favoriet. Niet alleen de 
afstand, maar ook zijn naam maakte het mij 
makkelijk om mijn kinderen naar een protes-
tants-christelijke basisschool te sturen die zijn 
naam draagt. 
Het is alom bekend dat zelfs in de beste fa-
milies rotte appels voorkomen. De verhalen 
rondom de koninklijke familie zullen verteld 
blijven worden. Maar de verbindende rol die 
zij in dit land van diversiteit spelen is zeer 
essentieel. 
In december 2007 ontmoette ik prins Wil-
lem Alexander in de Amsterdamse Nieuwe 
Kerk waar straks op 30 april zijn inhuldiging 
plaatsvindt. Hij wilde mij, die bij de opening 
van expositie Verborgen Afghanistan sprak, 
spreken. Aardige kerel!
Ik zou graag willen dat zijn kersttoespraken 
net zo warm en geëngageerd zijn als die van 
zijn moeder. Zou de appel niet ver dan de 
boom vallen? Dit land heeft dat hard nodig. 

Qader Shafiq  (Foto: Lilia Volkova)
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Wolfskuil

Voor Wolfskuil maakt de gemeente dit jaar 
een nieuw wijkbeheerplan voor de komende 
vier jaar. In dit plan staat wat ze graag in 
uw wijk wil realiseren in het beheer van 
straten, pleinen en ‘het groen’ (de openbare 
ruimte). De gemeente maakt het plan samen 
met bewoners, maar ook andere partijen 
brengen ideeën in, onder andere onderne-
mers, woningcorporaties, politie en interne 
vakmensen. Het wijkbeheerplan kunt u zien 
als de overeenkomst die de gemeente met de 
bewoners sluit over wat ze de komende ja-
ren wil uitvoeren.

Natuurlijk weet u als bewoner heel goed wat 
er speelt en wat belangrijk is in uw omgeving. 
Zijn er plekken die u anders ingericht wilt heb-
ben? Of bijvoorbeeld groenstroken of boom-
spiegels die u met buurtbewoners wilt adopte-
ren? Dat wil de gemeente graag van u weten. 
Omdat het voor haar belangrijk is dat u uw 
wijk beleeft als schoon, heel en veilig, kortom 
als een fijne plek om te wonen. Daarom is de 
gemeente nieuwsgierig naar uw mening en no-
digt ze u uit voor de wijkschouw én voor de 
bewonersavond. 

Wijkschouw
Tijdens de wijkschouw bekijken bewoners en 
gemeente gezamenlijk de openbare ruimte en 
bespreken ter plekke uw ideeën. Dit gebeurt 
op de fiets. Wilt u dat we een bepaalde plek 
bezoeken tijdens de wijkschouw? Laat dat dan 
vooraf weten, dan wordt daar rekening mee 
gehouden.

Het vervolg: de bewonersavond
Kort na de wijkschouw is er een bewoners-
avond. De resultaten van de wijkschouw wor-
den besproken, maar deze avond gaat verder 
dan de wijkschouw. Het doel is om in beeld te 

brengen hoe u de wijk gebruikt en welke plek-
ken voor u het belangrijkst zijn. Bewoners en 
gemeente bepalen samen wat meer en minder 
belangrijk is voor de wijk als geheel. U speelt 
op deze avond dus een actieve rol!

Data en aanmelden
De gemeente wil graag dat deelnemers aan de 
wijkschouw ook meedenken op de bewoners-
avond. Zet dus s.v.p. beide data in uw agenda. 
Maar kunt u er maar op één van beide bij-
eenkomsten bij zijn, dan is dat natuurlijk ook 
prima. Het is prettig als u zich van te voren 
aanmeldt.

Wijkschouw: woensdag 3 april op de fiets; 
start om 17.00 uur bij wijkcentrum Titus 
Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386; om 
18.30 uur  bij De Driesprong, Fuchsiastraat 10. 
Rond 19.00 uur af te sluiten.
Bewonersavond: dinsdag 23 april van 19.30 
tot 21.30 uur. Locatie: Villanova, Derde van 
Hezewijkstraat 2.
 
Aanmelden kan bij de afdeling wijkbeheer 
per mail wijkbeheer@nijmegen.nl of telefoon 
(024) 329 33 49. Kunt u er niet bij zijn, maar 
heeft u wel opmerkingen of ideeën die u graag 
kwijt wilt? Laat het ons weten.
Heel gaag tot ziens bij de schouw en/of bij de 
bewonersavond!

Ontwikkelingen
Wijkraad Wolfskuil wil de schouw graag op 
een andere manier. Ook bij de gemeente zijn 
nieuwe ideeën en ontwikkelingen (onder ande-
re de digitale schouw). Later in dit jaar kijktde 
gemeente samen met bewoners/wijkraad naar 
deze ideeën en wensen.

Tekst: Jolande Spierings, wijkbeheerder

Nieuw wijkbeheerplan voor Wolfskuil 

Kinderboerderij Kobus

Kinderboerderij Kobus is een accom-
modatie in uw wijk die kan rekenen 
op veel bezoekers. Wellicht bent ook u 
één van onze gasten. 

De gemeente Nijmegen onderzoekt in de 
komende tijd of het mogelijk is een klein 
gebouw te plaatsen op het terrein van 
kinderboerderij Kobus. In dit gebouwtje 
willen wij de bezoekers ontvangen en 
zal er ook plaats zijn voor een les-/on-
derzoekslokaal. Onze plannen zijn nog 
vers, alles moet nog ontwikkeld worden 
(wat gaat het kosten, is er geld voor be-
schikbaar, hoe betrekken we de buurt bij 
de plannen en dergelijke). 

Voordat wij verder kunnen gaan met de 
plannen, moet eerst de grond waarop dit 
gebouwtje wellicht geplaatst gaat wor-
den, onderzocht worden. We weten im-
mers uit het verleden dat de zinkerij die 
bovenaan de weide heeft gestaan, voor 
enige grondvervuiling heeft gezorgd. 
Daarom laten we uit voorzorg het terrein 
onderzoeken. Dat is inmiddels gebeurd.

Als u vragen hebt over het onderzoek 
of over de plannen, dan kunt u contact 
opnemen met ondergetekende, telefoon 
06 53 70 89 55, of met Nanny Scholten 
(projectleider), telefoon 06 25 17 96 58. 
De wijkraad hebben wij van het boven-
staande eveneens op de hoogte gebracht.

Tekst: J.W. Reijnen, manager Kinderboer-
derijen. Foto: Ger Neijenhuyzen
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Het Kuulsewijkfestival is in 2007 ontstaan 
op verzoek van de gemeente Nijmegen on-
der het motto door de buurt voor de buurt. 
Door middel van een rommelmarkt, bra-
derie en leuke activiteiten wordt er een dag 
georganiseerd waarbij de bewoners van de 
Wolfskuil elkaar beter leren kennen. Een 
en ander gebeurt in samenwerking met de 
open school de Wieken aan de Floraweg.

Het aantal bezoekers overtrof het eerste jaar 
meteen al alle verwachtingen: ruim 7.000. Het 
afgelopen jaar waren dat er zeker 9.000 met 
veel bezoekers van buiten de stad. De reacties 
waren unaniem vol lof en de organisatie is dan 
ook trots te kunnen melden dat op zondag 2 
juni 2013 de zevende editie plaats zal vinden 
van het Kuulsewijkfestival met dit jaar als 
thema fantasy. Laat uw fantasie dus de vrije 
loop gaan.
Voor kramen kunt u contact opnemen met 06 
58 91 34 12 of  06 58 93 01 96. Kramen voor 
niet-handelaren kosten 15,00 euro en voor 
handelaren 30 euro.
       
Tekst: Leo Woudstra
Foto: Ger Neijenhuyzen

Nachtegaalplein 
weer opgeschort
Doordat woningcorporaties een verhuur-
dersheffing van 1,7 miljard euro moeten 
betalen, worden nieuwbouwprojecten op de 
lange baan geschoven. 

Portaal is genoodzaakt dit te doen. Het gaat 
in onze wijken over het Nachtegaalplein en 
de Rozenbuurt. Ook vallen de Waalsprong en 
Willemskwartier hieronder. Dit betekent dat 
er nog meer schaarste aan betaalbare wonin-
gen zal ontstaan, dus nog langere wachtlijsten. 
Jongeren die graag zelfstandig willen wonen, 
zitten nog jarenlang bij vader en moeder op 
zolder. Door deze toestanden en regerings-
maatregelen zitten omwonenden en terugkeer-
ders te wachten op een leefbare omgeving en 
terugkeerders op een nieuwe woning. Voorals-
nog is de firma Putman op het Nachtegaalplein 
nog bezig of al klaar met het verwijderen van 
de oude fundering. De vraag is: hoe komt het 
terrein er daarna bij te liggen? Van een omge-
ving als het Nachtegaalplein, met een troos-
teloos braak terrein en hekken voor je neus, 
word je niet vrolijk. De bouwplannen voor 
de Rozenbuurt gaan voorlopig ook niet door, 
maar hier zitten de bewoners gelukkig nog in 
hun vertrouwde huis en omgeving.

In de wijkraadsvergadering van 5 februari is 
het idee ontstaan om met de wijkraad, omwo-
nenden, gemeente en Portaal een plan te ma-
ken om het aanzicht in de omgeving van het 
Nachtegaalplein tijdelijk een ander smoel te 
geven. Binnenkort zullen de omwonenden een 

brief van ons ontvangen voor een bijeenkomst 
om mee te denken voor een tijdelijke oplos-
sing. 

Tekst: Leo Woudstra
Foto: Dave van Brenk

Kuulsewijkfestival zondag 2 juni
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Waterkwartier

Herdenking
Tijdens de herdenking op 18 februari van 
de gevallenen aan het begin van de Tweede 
Wereldoorlog, toen de V1 bom viel op 18 
februari 1945 op de plaats waar thans het 
zustersklooster De Bron staat en een groot 
aantal doden viel te betreuren, heeft Anton 
Ruijters het volgende gedicht opgedragen.

De Boom
Op het kerkplein stond een boom
Hij stond er vele jaren en deelde het leven van 
vogels
Huizen en mensen om zich heen.
En hij gaf de tijd aan van zomer en winter,
Van de wisselende seizoenen in het Water-
kwartier.
In het voorjaar zag hij groen omkranst: 
nu is het lente, de vogels komen weer neste-
len.
In de zomer bood de boom schaduw aan 
mensen, 
die onder zijn takken neerzaten en daar het 
lief en leed van hun
kleurrijke levens met elkaar uitwisselden.
In de herfst sierde de boom het kerkplein met 
warme kleuren

Die tot mijmeren uitnodigden en omzien in 
dankbaarheid.
En in de winter stak de boom stoer en ver-
trouwwekkend af
tegen een ijle vrieshemel.
De boom was in de loop van de vele jaren een 
deel van het Waterkwartier geworden,
Verweven met de levens van velen.
Totdat de boom moe en oud geworden, zijn 
levenssappen ging verliezen
Zoals ook mensen dat doen
De kerktuinman die erbij geroepen werd zag 
het, 
Zijn dagen van groei en bloei waren geteld.
Maar hoe dankbaar mogen we niet voor al 
die dagen zijn,
Sprak hij tot de mensen op het kerkplein.
En, zei hij, de plaats van de oude boom zal 
geen lege plaats in ons midden zijn.
Uit zijn zaad groeien jonge scheuten die 
straks willen doen wat de oude boom
Heeft gedaan, schaduw en houvast bieden; 
voorjaar aankondigen
en tot wijsheid uitnodigen in de herfst.
En zo werden op het kerkplein nakomelingen 
geplant.
En in het voorjaar zag je, ja het zijn bladeren 
als die aan de oude vertrouwde boom.
En in de winter die volgde, zag je hoe de 
jonge boomkruinen
zich tegen de hemel aftekenden zoals de oude 
boom dat vroeger gedaan had.
Er kwamen ook vogels in hun takken nestelen, 
want de jonge bomen
Waren gastvrij en deelden van harte hun 
leven met velen,
Met vogels en mensen, grote en kleinen.

Tekst: Anton Ruijters
Foto: Ger Neijenhuyzen

Op zaterdag 16 maart verzamelden een 
twintigtal vrijwilligers voor de landelijke 
actie NL DOET bij Ons Thuis in het ge-
bouw Griffioen aan de Voorstadslaan om 
de bewoners een supergezellige dag te 
bezorgen.

Onder muzikale begeleiding werden de be-
woners de gehele dag gratis vermaakt met 
een gezamenlijke lunch, een leuke spelmid-
dag waarmee men ook nog beschikbaar 

Keurmerk voor Medisch 
Centrum Oud-West
In de Wester van februari is een interview 
opgenomen met het Medisch Centrum dat 
reeds zeven jaar aan de Marialaan werk-
zaam is. Het afgelopen jaar is men bezig 
geweest om een keurmerk voor kwaliteit te 
krijgen. 

Men heeft protocollen en richtlijnen geschre-
ven en enquêtes gehouden onder patiënten. 
Natuurlijk moet alles in de praktijk in orde 
zijn. In januari is er een auditeur geweest die 
controle op alle punten heeft verricht. Het re-
sultaat: een officieel keurmerk afgegeven door 
de Stichting NPA: Nederlandse Praktijk Ac-
creditering.

Het keurmerk zelf is als volgt omschreven: 
‘een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan 
landelijk vastgestelde normen en werkt gericht 
aan kwaliteitsverbetering.’ Om dit te kunnen 
vaststellen is de praktijk helemaal doorgelicht. 
Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied 
van organisatie en praktijkvoering, medisch 
handelen en de mening van patiënten verge-
leken met andere praktijken. Op basis van een 
NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplan-
nen opgesteld. Een NPA-auditor houdt jaar-
lijks de vinger aan de pols om na te gaan of 
de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog 
aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit jaar is 
na een forse inspanning van het Medisch Cen-
trum Oud-West voor het eerst het keurmerk 
toegekend. Proficiat namens de redactie van 
de Wester.

Tekst: Ruud de Vries
Foto: Ger Neijenhuyzen

Griffioen en Terra en NL DOET op 16 maart
gestelde prijsjes kon winnen. De middag 
werd afgesloten met het optreden van het 
bekende Nijmeegse Smartlappenkoor. Voor 
de bewoners, die het een geweldige leuke 
dag hebben gevonden, mag het iedere za-
terdag wel een dag zijn onder de noemer NL 
DOET. Heel veel dank gaat uit naar de ge-
weldige inzet van alle vrijwilligers die deze 
dag tot een onvergetelijke hebben gemaakt.

Tekst: Ruud de Vries
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Bent u betrokken bij uw wijk en vindt u het 
leuk om met een diversiteit aan mensen sa-
men te werken? Hebt u goede ideeën voor 
het activiteitenprogramma van uw voorzie-
ningenhart (VZH)? Wordt dan lid van de 
programmaraad.

Programmaraad
Voor VZH De Biezantijn zijn we op zoek naar 
leden voor de programmaraad. De program-
maraad heeft als taak activiteiten voor de wijk 
in De Biezantijn in gang te zetten, rekening 
houdend met de samenstelling van de wijk, zo-
als kinderen, jongeren, senioren en verschei-
dene minderheidsgroepen.

Hiervoor worden wijkbewoners (m/v) van ver-
schillende leeftijden en achtergronden gezocht 
waarbij gekeken wordt naar een goede afspie-
geling van de wijk. De programmaraad zal be-
staan uit vijf wijkbewoners aangevuld met drie 
leden die beroepshalve betrokken zijn bij de 
wijk. Het is de taak van de programmaraad om 
de wensen en ideeën van de wijkbewoners zo 

goed mogelijk vorm te geven. De programma-
raad werkt daarvoor samen met wijkbewoners 
die zich afhankelijk van de activiteit kunnen 
opgeven om mee te helpen.

Als programmalid:
• Bent u bewoner van de wijk waar De Bie-
zantijn zich bevindt, of bent betrokken bij De 
Biezantijn;
• Werkt u graag samen met mensen met ver-
schillende achtergronden;
• Zet u zich graag in voor een goed programma 
voor de wijk waarin u ook let op de uitvoer-
baarheid van het programma;
• Bent u geïnteresseerd in wat er leeft bij de 
wijkbewoners en bent u in staat hen te enthou-
siasmeren.

Werkzaamheden 
In samenwerking met direct betrokkenen ziet 
de programmaraad toe op de invulling van het 
programma. Hierbij houdt de programmaraad 
rekening met bestaande activiteiten, wensen 
uit de buurt en de beschikbare mogelijkheden/

Tot aan de nieuwbouw van het voorzieningenhart De Biezantijn 
aan de Waterstraat zijn de activiteiten tijdelijk ondergebracht in 
wijkcentrum Sonnehaert

Jaarplan 2013
In wijkcentrum Sonnehaert vinden allerlei activiteiten plaats. Naast al 
deze activiteiten wordt er gestreefd naar een jaarplan, waarin een aantal 
grote activiteiten gepland staat. Het jaarplan 2013 voor Sonnehaert ziet 
er als volgt uit:

Maart/april: kinderdisco, april/mei: boekenruilbeurs, mei: repaircafé, 
juni: muziekevenement, september: open dag, oktober: activiteit ge-
koppeld aan thema Halloween, november: rommelmarkt, december: 
activiteit gekoppeld aan thema Sinterklaas,

De programmaraad Waterkwartier is op zoek naar enthousiaste bewo-
ners, die mee willen helpen bij het organiseren van (een van de) boven-
staande activiteiten. Aanmelden kan bij Suzanne Arts via telefoonnum-
mer 06 25 04 01 16 of via de e-mail s2.arts@nijmegen.nl

Ideeën?
Heeft u een leuk idee voor een nieuwe activiteit in het wijkcentrum? En 
vindt u het leuk om samen met anderen deze activiteit in het wijkcen-
trum op te zetten? Laat dan uw gegevens achter in wijkcentrum Son-
nehaert of bij Suzanne Arts (via bovenstaande gegevens) en er wordt 
z.s.m. contact met u opgenomen.

Tekst: Suzanne Arts. Foto: Carla Dijs

Programmaraad Waterkwartier
Gezocht: leden voor programmaraad voorzieningenhart De Biezantijn

budgetten. U staat open voor contact met de 
wijk en laat dit tot uitdrukking komen door 
deze contacten actief op te zoeken. De pro-
grammaraad komt minimaal vier keer per jaar 
bij elkaar. Jaarlijks zal de programmaraad een 
jaarplanning en jaarverslag maken.

Tekst: Suzanne Arts

Wijkcentrum Sonnehaert
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Meer dan 30.000 vierkante meter, meters 
hoge hallen en diverse kantoorcomplexen 
in het hart van het Waalfront. Vanaf 1 april 
komt een groot deel hiervan beschikbaar 
voor nieuwe initiatieven. Een bijzondere 
plek voor commerciële en creatieve plan-
nen. Concrete plannen? Meld je bij info@
waalfrontnijmegen.nl

Op 1 april 2013 krijgen de gemeente Nijmegen 
en Bouwfonds, samen Ontwikkelingsbedrijf 
Waalfront (OBW) de sleutel van het Honig-
complex in Nijmegen-West. Dit complex ligt 
midden in het nieuw te ontwikkelen Waal-
front en hier komen op de middellange termijn 
nieuwe woningen en voorzieningen. Tot dan is 

er van alles mogelijk op deze plek. Het OBW 
zoekt dan ook ondernemers om invulling te 
geven aan het gebied. Dubbele winst: onderne-
mers krijgen een kans en het gebied gaat leven. 
De fabriek Honig-Latenstein aan de Waalban-
dijk 20-22 is een enorm complex dicht bij het 
centrum van de stad. De fabriek van Honig is 
op deze locatie in 1912 in gebruik genomen 
en vele Nijmegenaren werkten er en nog meer 
maakten gebruik van de producten die er ge-
maakt werden: van soep tot bakproducten en 
pasta’s. Het complex van gebouwen is een 
eyecatcher in Nijmegen-West.
De eerste ideeën voor het fabriekscomplex zijn 
in januari getest tijdens een grote brainstorm, 
de Dag van de Honig, georganiseerd door de

In het Waalfront vinden grote verande-
ringen plaats. Het gebied ontwikkelt zich 
stapsgewijs tot een nieuwe stadswijk aan 
het water. De gemeente Nijmegen wil in het 
Waalfront een aantal kleinschalige kunst-
opdrachten realiseren en roept professio-
nele kunstenaars op om voorstellen aan te 
leveren. 

De opdrachten worden verstrekt vanuit de ge-
dachte dat kunst een goede bijdrage kan leve-

Honig zoekt nieuwe gebruikers

gemeente, het OBW en creatief productie-
platform Smeerolie. Ruim 120 ondernemers, 
creatievelingen en raadsleden kregen een 
rondleiding en dachten mee over de toekom-
stige invulling. Zeker tot 2018 is er in grote 
delen van de Honig ruimte voor tijdelijke ini-
tiatieven. Tijdens de rondleiding werd vast een 
voorproefje gegeven. Skaten, horeca, dans, 
mountainbiken, oefenruimten, winkels en een 
kookschool werden vast uitgebeeld. Maar er is 
nog veel meer mogelijk bleek bij het brainstor-
men. Een greep uit de ideeën: een overdekte 
camping, een trampolinecentrum, een oefen-
ruimte voor muzikanten, een bed & breakfast, 
een mix van functies gecombineerd met onder-
wijs, urban farming, een inspiratielab….
Nu is het tijd voor de concrete uitwerking. Dus 
als u een goed plan heeft, alleen of samen met 
andere ondernemers, laat dat dan voor 1 april 
weten aan het Ontwikkelingsbedrijf Waal-
front: info@waalfrontnijmegen.nl. Bellen mag 
ook: (024) 329 39 90. 

De initiatieven worden gewogen op basis van 
diverse criteria. Belangrijk is dat ze bijdragen 
aan het levendig maken van het gebied en bij-
dragen aan de placemaking. Doel is dat ‘De 
Honig’ zichzelf straks kan bedruipen. 

Tekst: Janine Adriaansens
Foto: Thea van den Heuvel/DAPh

ren aan de ontwikkeling van een gebied. Kunst 
kan bijdragen aan de beleving en eigenheid 
van een gebied, ook als dit nog in ontwikke-
ling is en nog verre van af. 
De snelfietsroute door het Waalfront is grofweg 
de route waarlangs de kunstopdrachten gesitu-
eerd moeten worden. De kunstprojecten mo-
gen veelzijdig zijn: autonome objecten, objec-
ten die deel uitmaken van bestaande locaties, 
projecties, muurschilderingen, straatmeubilair, 
alternatieve bewegwijzering, verlichting, acti-

Nieuwe kunst voor het Waalfront viteiten. Wel moeten alle opdrachten in 2013 
gerealiseerd kunnen worden. 

Er is in totaal een budget van 60.000 euro 
beschikbaar. Dit is bestemd voor vier klein-
schalige projecten à 15.000 euro. In deze eer-
ste fase, de ideeënfase, vraagt de gemeente 
kunstenaars om ‘om niet’ een voorstel aan te 
leveren voor een kunstwerk. De voorstellen 
worden beoordeeld door een jury bestaande 
uit de commissie beeldende kunst aangevuld 
met een directeur van het ontwikkelingsbedrijf 
Waalfront en bewoners. De jury selecteert vier 
voorstellen die verder uitgewerkt mogen wor-
den tot een ontwerp. Voor deze tweede fase 
wordt een vergoeding beschikbaar gesteld van  
1.000 euro  per ontwerp. In aanmerking komen 
alleen professionele kunstenaars. Kunstenaars 
hoeven niet per se uit de regio Nijmegen te ko-
men, maar moeten wel aan kunnen tonen be-
kend te zijn met de situatie ter plekke.

De voorstellen kunnen tot vrijdag 19 april 
worden ingediend. Meer informatie over 
het indienen van voorstellen staat op: http://
www2.nijmegen.nl/wonen/vrije_tijd_cultuur/
beeldende kunst/kunstprojecten

Tekst: Janine Adriaansens
Foto: Thea van den Heuvel/DAPh
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Een aantal bewoners en medegebruikers 
van onder andere de Aalscholverplaats ne-
men regelmatig het initiatief om ervoor te 
zorgen dat deze plaatsen mooier, schoner en 
veiliger worden. Er is reeds gezorgd voor 
stalen poorten, meer verlichting, wildgroei-
aanpak en indien noodzakelijk meer politie-
toezicht.

Tijdens een overleg met de gemeente Nijme-
gen en woningcorporatie Talis is de toezeg-
ging gekomen om de Aalscholverplaats verder 
op te knappen. Een geweldige aanwinst was 
een extra lantaarnpaal op het plein. Dat geeft 
direct al een veiliger gevoel.

Er is door de bewoners een huis-aan-huis-actie 
gehouden om nieuwe ideeën te krijgen voor 
het pleintje en om te weten wat er nog meer 
speelt. Een geweldig resultaat. We hebben 75 
huishoudens bereikt. Ook is een gmailadres 
aangemaakt: ideaalscholverplaats@gmail.com 

Nu is de Aalscholverplaats verbeterd, maar 
worden het afval en restvuil helaas op andere 
plaatsen gedumpt en ontstaan er andere hang-

Verkeersnieuws
Voordat het nieuwe wijkcentrum De Bie-
zantijn gerealiseerd is, worden de twee 
voetgangersoversteekplaatsen op de Water-
straat, bij de Niersstraat en bij de Biezen-
straat, een officiële en verlichte oversteek-
plaats, zoals die al meer in Nijmegen-West 
gemaakt zijn. (Een voorbeeld is op de Twee-
de Oude Heselaan nabij het wijkcentrum 
Titus Brandsma.)

Dit zal een enorme verbetering zijn voor de 
veiligheid op de Waterstraat, vooral als bij de 

plekken. Dit is ook ter sprake gekomen in de 
vergadering van de wijkvereniging ‘Ons Wa-
terkwartier’ en wij brengen dat ook in bij het 
volgende overleg met de gemeente Nijmegen 
en Talis.

Uit de enquête is een leuk plan gekomen: een 
voorstel voor planten en bloemen die het hele 
jaar mooi blijven, maar ook door bloembakken 
te plaatsen met kruiden of winterviolen. Deze 
moeten wel hufterproof zijn, zoals men dat te-
genwoordig zo mooi noemt. 
Er is een kunstenares die eventueel iets zou 
kunnen betekenen voor ons, mits er financiën 
voorhanden zijn. Enkele fondsen zijn aange-
schreven. Op antwoord wordt nog gewacht. 

Er zijn fijne buurtbewoners die ideeën aandra-
gen, maar ook daadwerkelijk willen komen 
helpen. Samen iets moois ervan maken, dan 
komt het wel goed met onze omgeving. Vele 
handen maken ligt werk, meld u ook aan op 
het bovenstaande e-mailadres.

Tekst: enkele ‘Aalscholvers’: Mieke, Truus en 
Esther. Foto: Ger Neijenhuyzen

Aalscholverplaats en omgeving

Biezantijn de basisschool Aquamarijn haar 
deuren opent.

Op de rotonde van de Marialaan en de Water-
straat wordt het fietsverkeer nauwlettend in de 
gaten gehouden, aangezien – tegen de officiële 
regels in – in twee richtingen gefietst wordt, 
hetgeen voor de automobilisten echt oppassen 
geblazen is. Er wordt nagedacht of er een mo-
gelijkheid is om het te legaliseren, maar zeker 
is dat nog niet.

Op dezelfde rotonde wordt voor de toekom-
stige (studenten-) bewoners van Sonnehaert 
een fietsinrit gemaakt op de rotonde, zodat het 

fietsverkeer geen overlast zal geven in de Bre-
destraat en in de Vlietstraat. Voor de zeventig 
autoparkeerplaatsen op het Sonnehaertterrein 
komt een speciale inrit op de Voorstadslaan 
aan de zijde bij de dierenpraktijk.

Op de Energieweg is een nieuwe groene flits-
paal neergezet, die gebroederlijk naast elkaar 
staan, zodat het verkeer richting de industrie-
rotonde eveneens op 50 kilometer gecontro-
leerd wordt. Het is dus oppassen geblazen: 
een gewaarschuwd mens telt voor twee! Een 
bekeuring op de Energieweg is een heel erg 
dure aangelegenheid, en dat gunnen wij onze 
wijkbewoners is geen geval!

De Snelfietsroute is opengesteld. Echter de 
kruising op de Winselingseweg alsmede de 
oversteek bij de ingang van het Slachthuis, 
blijven gevaarlijk, ondanks dat de fietsers er 
voorrang bezitten. Toch blijft het devies: wees 
een heer of dame in het verkeer, in de auto 
maar ook op de fiets!
De oversteek voor de fietsers op de Voorstads-
laan is een goede maar voorlopige oplossing 
die te zijner tijd aangepast gaat worden als 
de Handelskade met het parkeerterrein en de 
nieuwe Stadsweg in gebruik worden genomen.

Tekst: Ruud de Vries
Foto: Ger Neijenhuyzen
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De Biezantijn in de sfeer van 
industrieel verleden.
De Nijmeegse IJzergieterij, Hartmann, Honig, 
Onstenk en Gelderland Thielens. Namen 
die verwijzen naar een rijke industriële 
geschiedenis en die bij velen herinneringen 
oproepen. Heeft u nog foto’s, documenten, 
voorwerpen, verhalen die helpen herinneren 
hoe het was toen de industrie in het 
Waterkwartier nog volop draaide? Samen 
leveren we de inspiratie voor de inrichting van 
het nieuwe gebouw De Biezantijn. Een unieke 
gelegenheid om het beeld levend te houden 
van een wijk vol stoere energie die ratelde, 
maalde, stampte, stoomde en werkte! Een 
wijk om trots op te zijn. Een verleden om eer 
aan te doen in kleur, sfeer en wanddecoratie. 
Bijvoorbeeld: keuken in de sfeer van 
Honig, Grandcafé in de sfeer van Onstenk. 
Wijkbewoners met oude foto’s van de gieterij, 
een van de vele fabrieken of bedrijven 
kunnen zich melden bij Suzanne Arts, tel.06-
25040116 of e-mail s2.arts@nijmegen.nl 

Carla Dijs,
 lid Inrichtingsgroep, Programmaraad

Kalender
April 2013
Start bouw voorzieningenhart
Mei 2013
Start bouw school
September 2013 
Feestelijke eerste steenlegging voorzieningen-
hart (datum volgt later)
Na zomervakantie 2014 
Feestelijke ingebruikname (datum volgt later)

Dromen over de Biezantijn

Een spreekwoord luidt ‘dromen zijn 
bedrog’ maar soms komen dromen uit! 
Vijftig jaar geleden bloeide hier in het 
Waterkwartier het verenigingsleven 
volop. Mensen droomden van een eigen 
plek, huisvesting voor alle activiteiten. 
Met vereende krachten, met bloed, 
zweet en tranen hebben we samen het 
Gemeenschapshuis gebouwd en 48 
jaar lang in stand gehouden. Zonder 
overheidssubsidie! Nu zijn we meer 
dan 17 jaar bezig, om samen met de 
gemeente, te komen tot een nieuw 
en eigentijds voorzieningenhart mét 
school. Vele plannen, uren, berekeningen 
en inspanningen verder, komt deze 
droom eindelijk uit. Een droom waarbij 
wijkbewoners wéér hun inbreng hebben, 
zodat het opnieuw een gezamenlijk 
trefcentrum wordt, waar we ons thuis 
kunnen voelen. Dan is mijn, en onze, 
droom opnieuw werkelijkheid geworden!

Ruud de Vries, voorzitter Wijkvereniging 
Ons Waterkwartier, medebouwer 
Gemeenschapshuis en stimulator 
Voorzieningenhart De Biezantijn

Brede school Aquamarijn 
aan het woord
‘Op weg naar een nieuwe school’
Vorig jaar is de school verhuisd naar de 
tijdelijke locatie aan de Spechtstraat. Inmiddels 
zitten we daar nu ruim een half jaar. In de 
school is ook peuterspeelzaal de Waterlelie 
en aktiviteitenplein Dol-Fijn gehuisvest.  
Het schoolteam werkt nauw samen met 
de medewerkers van Kion en Tandem. Er is 
peuteropvang, onderwijs en vier dagen in 
de week zijn er naschoolse activiteiten zoals 
muzieklessen , sport en nog veel meer. Veel 
kinderen van onze school maken gebruik van 
dit extra aanbod. In het nieuwe gebouw gaan 
we deze activiteiten verder uitbreiden met 
voorschoolse en buitenschoolse opvang. In de 
nieuwe school komt ook een kinderdagverblijf. 
In mei starten we met de bouw van de school 
zodat we in juni 2014 het nieuwe gebouw 
kunnen betrekken. 

Vanaf nu staat in elke De Wester een infopagina over het toekomstige 
voorzieningenhart aan de Waterstraat. Zo blijft u goed op de hoogte van 
de bouw en van belangrijke momenten. En natuurlijk leest u wat er straks 
aan activiteiten in het voorzieningenhart komen en hoe u er zelf gebruik 
van kunt maken. Samen maken we er een bruisend hart van de wijk van!

Info, vragen en reacties
Vragen over de bouw 

Coördinerend aannemer (voorzieningenhart en 

appartementencomplex): Aan de Stegge, Marc 

Maatmann,  e-mail: m.maatmann@aandestegge.org, 

tel. 0547-286 386 

Vragen over Brede Basisschool Aquamarijn 
Arie Krijgsman, directeur, e-mail: 

a.krijgsman@aquamarijn-bs.nl, tel. 024-3791361

Vragen voor de gemeente  
Maarten  van Kaauwen (bouwmanager), e-mail: 

m.van.kaauwen@nijmegen.nl, tel. 024-3293095 en 

Maaike van Kolck (projectassistent), e-mail:

m.van.kolck@nijmegen.nl, tel. 024-3293095

www.dewester.info

Nu nog een kaal terrrein. In 2014 staat hier een prachtig voorzieningenhart met daarnaast de basis-
school Aquamarijn. Bovenop het Voorzieningenhart  De Biezantijn komen 30 zorgwoningen.
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Vergaderdata van 
‘Ons Waterkwartier’
Dinsdag 16 april en 28 mei 2013 zijn 
de reguliere vergaderingen van wijk-
vereniging ‘Ons Waterkwartier’ in 
het tijdelijke wijkcentrum Sonnehaert 
aan de Vlietstraat, van 19.30 tot 21.30 
uur. Deze bijeenkomsten zijn open-
baar.

De agendacommissie komt bijeen op 2 
april en 14 mei. Inbreng van eventuele 
bespreekpunten of agenda-/discussie-
punten is mogelijk via het secretariaat: 
Ineke de Jong, (024) 377 85 25 of e-mail 
ineke.de.jong@me.com

Tekst: Ruud de Vries

De wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ 
heeft zichzelf als plicht opgelegd een figuur-
lijk helikopteroverzicht te houden over alle 
werkzaamheden die in onze wijk uitge-
voerd of opgestart worden. Dat is met alle 
instanties afgesproken. Dit is omdat wij in 
ieder opzicht en in alle omstandigheden een 
leefbare omgeving willen blijven houden.

Zo hebben wij ook regelmatig een overleg met 
het project OB Waalfront Nijmegen. Dit projet 
behelst alle werkzaamheden die thans uitge-
voerd worden en gaan worden langs de Waal, 
dus van de nieuwe stadsbrug De Oversteek tot 
aan de Hezelpoort. Jaren geleden hebben wij 
deel uitgemaakt van een denktank die samen 
met architecten, stedebouwkundigen en land-
schapsarchitecten een prachtig plan voor het 
gehele Waalfront had bedacht en ontworpen 
tot en met machtig mooie maquêttes toe. Ech-
ter, zoals we allen weten, moesten de plannen 
vanwege de enorme financiële crisis worden 
bijgesteld en zelfs totaal op de kop worden 
gezet.

De werkzaamheden aan de Handelskade zijn 
reeds in volle gang. Er wordt een fantastisch 
project neergezet dat een geweldige uitstraling 
zal geven op de ‘kop’van het hele project. 

Tijdens onze laatste bijeenkomst werd ook 
bekend gemaakt dat er nu een begin gemaakt 
wordt met bouwwerkzaamheden nabij de 
nieuwe stadsbrug. In fases zal er naar de He-
zelpoort worden toegewerkt. Het geheel is als 
het ware in ‘wijken’ ingedeeld met de mooie 
namen Brugkwartier, Waalkwartier, Dijkkwar-
tier, Het Fort, Haven/Eiland en de reeds be-
kende Handelskade.
Het geheel zal in een later stadium door een 
stadsweg worden ontsloten en bereikbaar zijn.

Zwerfvuil op Fenikshof
Nu de bouw rondom het Fenikshof is vol-
tooid en de meeste mensen hun ‘stekkie’ 
hebben gevonden in de nieuwe woningen, 
wordt op allen een ernstig en serieus beroep 
gedaan.

Bij de ingang van de parkeergarage lijkt het re-
gelmatig een complete vuilnisbelt, aangezien 
het niet alleen de verhuisdozen zijn die daar 
worden gedeponeerd maar vaak het gewone 
huisvuil.

Aan Talis, de eigenaar van de woningen, is ge-
vraagd een plaats te creëren waar het afval kan 
worden gedeponeerd. Dan nog moet - vooral 
als die plaats nog niet is gerealiseerd - een be-
roep op alle bewoners gedaan worden om het 
hele terrein schoon en begaanbaar te houden. 
Zet u tot die tijd uw vuilniszakken niet tegen 
de muur nabij de afvalcontainers. Ook op die 
plaats is het een ergerniswekkende situatie. 
Het is rondom de glas- en afvalcontainers, die 
op het terrein aanwezig zijn, een afschuwelijke 
ramp.
De containers die in de grond zijn weggewerkt 
staan aan de pleinzijde achter de Villa Voor-
stad. Het zou enorm fijn zijn als deze plaats 
verlicht zou kunnen worden. zodat ze dag en 
nacht zichtbaar is. Er zal aandacht voor ge-
vraagd gaan worden.

Laten we met elkaar zorgen dat de voorzie-
ningen ook gebruikt gaan worden waarvoor ze 
bedoeld zijn. En laat alstublieft niet de rommel 
gewoon achter met het idee: een ander ruimt 
het wel op!

Tekst: Ruud de Vries
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Projectleider Wout van Hees – voor ons geen 
onbekende – heeft tevens de opdracht de wijk-
vereniging van alle zaken op de hoogte te hou-
den. Gezamenlijke bespreekpunten zijn onder 
andere de nieuwe maquêtte, de kleinschalige 
kunstprojecten die gaan komen, de bestem-
mingen van de Honiggebouwen, de sloopplan-
nen van het gehele gebied, de voortgang van 
het baggeren, het invaren van De Oversteek, 
en natuurlijk de start van de bebouwing op het 
Brugkwartier alsmede de Handelskade.
Indien er ontwikkelingen zijn, zullen wij u via 
de Wester daarvan op de hoogte brengen. Ook 
zullen wij in de Wester voortgangfoto’s plaat-
sen van alle projecten.

Tekst: Ruud de Vries
Foto: Ger Neijenhuyzen

Waalfront en de wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’
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Foto: Ger Neijenhuyzen
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Pendelen over de snelfietsroute van Kunst-
raffinaderij XL DUO 2013 in de Stevens-
kerk naar de open dag van Cultuurspinne-
rij De Vasim. 

Open dag van de Vasim
De open dag van Cultuurspinnerij De 
Vasim op 7 april is een dag vol kunst 
& cultuur, met lekker eten en drinken, 
verschillende workshops, demonstraties, 
exposities en muziek!
Tijd: 13.00 tot 19.00. Prijs: gratis 
www.devasim.nl

Op zondag 7 april organiseren Op 
vuur en vlam en Fietsdiensten.nl in 
samenwerking met het Sport Onder-
nemersbureau van de HAN tijdens 
de Open Dag van Cultuurspinnerij de 
Vasim het BakfietsTreffen 2013. 

Particulieren en bedrijven zijn van harte 
welkom om met of zonder bakfiets naar 
de Vasim te komen. Er zal een grote ver-
scheidenheid aan bakfietsen aanwezig 
zijn.
Het bakfietsTreffen 2013 is een infor-
meel en gezellig treffen van (potentiële) 
bakfietsbezitters en -gebruikers, met mu-
ziek, lekker eten en allerlei activiteiten 
vanwege de Open Dag van de Vasim. 
Hans Kooijmans zal weer aanwezig zijn 
met de Pizza Bakfiets Il Forno Mobile. 
De catering wordt uitgebreid met een 
aantal andere ‘culinaire’ bakfietsen Op 
vuur en vlam, Cocina cubana con son en 
Cucina Italiana.
Er is een beurs waar producenten en dea-
lers van bakfietsen hun producten pre-
senteren en op het probeerparcours kun-
nen de diverse bakfietsen uitgeprobeerd 
worden.
Er wordt ook geld ingezameld voor een 
goed doel. Dat is bij het BakfietsTreffen 
Bike4Work, een fietsproject van CooP-
Africa om ondernemers in Afrika te 
voorzien van bak- en transportfietsen.
Het BakfietsTreffen 2013 vindt plaats bij 
Cultuurspinnerij de Vasim, Winselingse-
weg 41 op zondag 7 april 2013 van 13.00 
tot 17.00 uur.

Tekst: Jos Sluysmans

Zondag 7 april staat het randje van Biezen-
Waterkwartier bol van feestelijke culturele 
activiteiten. De Kunstraffinaderij XL Duo 
kunstbeurs opent om 12.00 uur haar deuren in 
de Stevenskerk. De feestelijke opening van de 
snelfietsroute vindt plaats om 14.00 uur voor 
de ingang van de Honig. De Open Dag van 
Cultuurspinnerij De Vasim begint om 13.00 
uur. 
Je hoeft niets te missen, want de kersverse 
snelfietsroute is een natuurlijke rode loper die 
alle evenementen met elkaar verbindt. 

Tekst: Carla Dijs
Foto: Ger Neijenhuyzen

www.Raadeenswat.nljo.janssen.773

Jo Janssen Gewoon Nijmegen zegt:
Bent U net als Gewoon Nijmegen het betaald avond-
parkeren in Nijmegen zat?
Bent U voor afschaffing?
 
Laat het weten aan Gewoon Nijmegen
e-mail: info@gewoonnijmegen.nl

ADVERTENTIE

Cultureel lint langs de Waal



Kunstraffinaderij XL DUO 2013 presenteert:

FROZEN MOMENTS
Het beste uit de creatieve sector 
       
In het eerste weekend van april presenteren ruim zeventig 
beeldende kunstenaars uit Nijmegen en omgeving eigen-
tijds werk in de schitterende ambiance van de Stevens-
kerk. Deze beurs is het eerste deel van een duo beurs. Het 
tweede deel vindt plaats in september 2013 in het inspire-
rende en voormalige fabriekscomplex van de Honig.

 Het thema van dit eerste deel is Frozen Moments; kunst-
werken als gestolde emotionaliteit. De opzet van de beurs 
is om een breed publiek kennis te laten maken met de 
kunstenaar en zijn werk. Ontdekken, kijken, genieten en 
de beurs verlaten met een mooi kunstwerk zijn hierbij de 
ingrediënten.

Kunstraffinaderij XL DUO beslaat de hedendaagse kunst in 
al haar facetten. Van schilderijen tot sieraden, van bronzen 
beelden tot glaskunst en van fotografie tot keramiek. Of, 
om met namen te spreken, van Diederik Grootjans tot Imke 
Beek en van Babette Degraeve tot Wilco Dragt en van Inter-
medi-Art tot Satijnvogel. Op verrassende momenten voeren 
art performers op verschillende inspirerende plekken in 
de kerk hun werk op. Hierbij horen namen als Bo van de 
Graaf, Marjolein Pieks en René van Haren. 

De opening van de kunstbeurs wordt verricht door wethou-
der Henk Beerten. 

Kunstraffinaderij XL DUO is kunst beleven 

Vrijdag 5 april 
12.00 uur: expositie
15.00 uur: Ron Vervuur(t)werk
15:30 uur: Opening door wethouder Henk Beerten
17:00 uur: Nieuwscafé (vanaf 16.30 gratis entree)

zaterdag 6 en zondag 7 april 
12:00 tot 18:00 uur: expositie en performers

www.kunstraffinaderij.nl

Wijkbewoners in Oud-West worden speciaal uitgenodigd om 
Kunstraffinaderij XL DUO 2013 in de Stevenskerk te bezoe-
ken. Als voorproefje voor de uitdagende versie eind septem-
ber in de Honig. Alleen in de Wester daarom een bon voor 
gratis toegang om uit te knippen (geldig van 5 t/m 7 april)

Er is een bijdrage verkregen uit het budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen 
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Vroeger en nu

Nieuw bij ons: Beweegprogamma’s!
  

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

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!

De Nijmeegse Veiling
Door ruimtegebrek aan de Graafseweg werd er 
een heel nieuw veilinggebouw aan de Maria-
laan gebouwd. Er werd gekozen voor de Maria-
laan omdat dit beter bereikbaar was per spoor, 
boot en vrachtwagen. Op 30 september 1950 
opende de Nijmeegse Veiling haar deuren. Aan 
de opening was een tuinbouwtentoonstelling 
verbonden, wat aanleiding gaf tot het versie-
ren van de buurt eromheen. Het hele gebouw 
inclusief kantoren was 6000 m2 groot. 

Doordat er steeds meer woningen werden ge-
bouwd in Hees (Uitbreidingsplan West 1951)
en omliggende dorpsgemeentes, verdwenen 
steeds meer boeren en tuinders. In 1970 be-
sloot de Nijmeegse veiling daarom haar deuren 
te sluiten. Een paar overgebleven kassen aan 
de Bredestraat - in park West - en de dienst-

woning aan de Marialaan - nu Villa Voorstad 
- herinneren nog aan de tijd van de veiling en 
de vele land- en tuinbouwactiviteiten in deze 
omgeving. In 1975 werd het pand gesloopt om 
plaats te maken voor nieuwbouwwoningen. In 
de volksmond wordt het nog steeds het vei-
lingterrein genoemd. 
Reageren op dit artikel kan via 7868@mail.
com

Tekst en foto 2013: Dave van Brenk
Foto 1963: Regionaal Archief Nijmegen
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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!

Køken
Ellen en Radboud De hyacinthen en nar-

cissen staan in het eerste 
voorjaarszonnetje voor 
de deur bij Oude non, 
alias van Ellen en Rad-
boud, als ik aanbel. Op 
de voordeur een sticker 
met: ‘JA thuisafgehaald.
nl – NEE kant-en-klaar-
maaltijden’.
Als Ellen de deur open 
doet, word ik meteen 
verwelkomd door een 
overheerlijke geur uit de 
keuken. Het is woens-
dag, de dag waarop El-
len niet aan het werk is 
als beleidsmedewerker 
bij De Heldringstich-
ting in Zetten, maar de 
pollepel pakt en kookt 
voor zes tot acht afha-
lers. Radboud werkt als 
accountmanager bij ict-
bedrijf Knns in Bijster-
huizen. In het weekend 
probeert hij nieuwe re-
cepten uit en kookt op 
zaterdag vaak afhaal-
maaltijden. 

De afhalers komen via thuisafgehaald.nl, een 
landelijk initiatief om mensen hun kookkun-
sten te laten delen met buurtbewoners en in-
middels een groot succes! Ellen en Radboud 
zijn op het idee gekomen om mee te doen met 
thuisafgehaald.nl op een zaterdag enige tijd 
geleden toen er een grote pan snert in de maak 
was, meer dan zij met z’n tweeën konden ver-
stouwen.
Een blik in de keuken is genoeg om duidelijk 
te maken dat ze hier houden van alles wat met 
goed eten en drinken te maken heeft. De In-
diase curry van rundvlees met aardappelen en 
doperwten staat te pruttelen, de rijst is aan het 
garen in de rijstkoker en de bakjes met kom-
kommersalade staan klaar om straks meegeno-
men te worden. Op het aanrecht ligt het eerste 
brood uit de nieuwe broodbakmachine en op 
de vloer staat een fritessaus-emmer waar van 
alles in gebeurt wat niets te maken heeft met 
zijn oorspronkelijke inhoud. Ellen vertelt wat 
er in zit: appelschillen, -pulp en -sap aange-
vuld met gist en een klein beetje suiker. Over 
een paar weken gaat de inhoud van de emmer 

in een distilleer-apparaat van een vriend om te 
transformeren tot Calvados.
Het begrip thuiskok wordt uiterst serieus ge-
nomen: alles wordt zelf gemaakt, brood, cur-
rypasta’s, Surinaamse sambal en Calvados 
dus! De liefde voor alles wat met koken te 
maken heeft is gevoed door de reizen die ze 
gemaakt hebben, het vele bladeren in kook-
boeken en het grote aanbod van bijzondere 
ingrediënten in bijvoorbeeld de toko.
Ze hebben allebei een eigen stijl van koken, 
Ellen perfectioneert graag bekende succes-
nummers terwijl Radboud het een uitdaging 
vindt om nieuwe recepten uit te proberen. 
Maar beiden hebben ze een voorliefde voor de 
Aziatische keuken. Uit eten gaan doen ze het 
liefst bij Lodewijk aan de Berg en Dalseweg.

Zelf een keer genieten van de kookkunsten 
van Oude non (thuisafgehaaldnaam van Ellen 
en Radboud) of andere thuiskoks in de buurt? 
Kijk op thuisafgehaald.nl

Tekst en foto’s: Nicolette Schuurman

Wie verzorgt het eten?
Ellen meestal door de week
Radboud in het weekend

Vis-Vlees-Vega?
Vlees: zes keer per week
Vis: één keer per week
Vega: één keer in de twee weken

Culinair erfgoed?
Zowel Ellen en Radoud zijn ‘self-made’-
koks. Er werd thuis niet heel veel aan-
dacht aan het eten besteed. 

Altijd in huis en vaak gebruikt:
Rijst, kruiden voor Thaise currypasta, 
specerijen, blikken gepelde tomaten en 
kipfilet in de diepvries.
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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

GratisGratisGratis

Maandag 13.00 uur tot 17.30 uur
Dinsdag 09.00 uur tot 17.30 uur
Woensdag 09.00 uur tot 17.30 uur

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

Openingstijden
Voorstadslaan :

Voorstadslaan 263  •   T (024)  82 00 262   

Openingstijden
Voorstadslaan :

       

Openingstijden
Voorstadslaan :
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€ 2,50  
korting!

Nieuwe 

klanten krijgen

 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 31-05-2013. 

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.

09.00 uur tot 20.30 uur

Ook op 
afspraak! 

Bel dan

(024) 82 00 262
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Kom ook in contact 
met Portaal via Twitter
Verschillende medewerkers van Portaal 
zijn voor hun werk actief op Twitter. Zij 
vertellen wat zij doen voor de wijk en 
zien in de wijk. Voor Waterkwartier twit-
teren de wijkbeheerder en de buurtregis-
seur. Voor Wolfskuil twittert de wijkbe-
heerder. Het is via Twitter eenvoudig om 
contact met hen te leggen, te reageren of 
een vraag te stellen. Dus als u op twit-
ter actief bent of door dit stukje wordt, 
volg ons.
Voor PortaalWaterkwartier 
@Portaalwaterkwa
Voor PortaalWolfskuil @Wolfskuilnijm

Waterkwartier Aan Slag of ook wel Het Bod van Portaal is vorig jaar officieel en feestelijk afgesloten. Een groep bewoners heeft er een geslaagde 
dag van gemaakt. Voor jong en oud was er van alles te beleven. Een van de activiteiten was dat mensen konden aangeven wie volgens hen de 
Ster van het Waterkwartier is. De sterren pronkten in een heuse wensboom. Hieronder staat een collage van de sterren. Meer over de feestelijke 
afsluiting vindt u op de wijkwebsite www.dewester.info 

Oproep Mooiste Tuin Verkiezing
Het voorjaar is in aantocht. Tijd om weer naar buiten te gaan en te genieten van de tuin. Ook dit 
jaar willen we de bewoners van het Waterkwartier uitdagen om deel te nemen aan de Mooiste 
Tuin Verkiezing. Dit keer richten we ons op een hele straat. Hoe meer mensen u in uw straat 
enthousiast krijgt om mee te doen, hoe groter de kans dat uw straat gaat winnen. 

Wilt u met uw straat in aanmerking komen voor de Mooiste Tuin/Straat, meldt u dan vóór vrijdag 
19 april 2013 aan bij sabine.janssen@portaal.nl. U gaat samen met uw buren aan de slag in de 
tuin en krijgt op de een of andere manier van ons ondersteuning bij het opknappen van de tuinen, 
zodat uw straat kan winnen. Als u zich aanmeldt, willen we graag weten waarom u vindt dat uw 
straat zou moeten winnen. Hoeveel bewoners uit uw straat zijn enthousiast om mee te doen en 
te helpen? Hebt u ideeën om de tuinen in uw straat te verbeteren? Ook voor vragen kunt u bij 
Sabine terecht. 

De Ster van het Waterkwartier
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Lekker zonnen onder een nieuwe powerzonnebank vanaf € 2,00 per 5 minuten

Openingstijden De Zonnebank
maandag van 10.00 tot 20.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur
woensdag gesloten, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Gratis parkeren! 

Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk!

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

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

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

Ook buiten de openingstijden is gebruik van
de zonnebank (min. 2 personen) op afspraak mogelijk

Gratis parkeren!

Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk!

Sessie van 10 keer zonnen bij ons € 60,= elders 100 Euro

voor meer
informatie
bel

06 811 473 05

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

De goedkoopste van Nederland

portaalopentdeuren.nl
of bel 0800 – 767 82 25 

Starters 

Renteregeling

Je eigen huis 
vanaf € 84.000,-

Hoezo zit de huizenmarkt op slot? 

Voor jou in elk geval niet. Portaal 

opent deuren voor starters zoals jij. 

Er zijn allerlei regelingen die het toch 

mogelijk maken dat ene leuke huis of 

appartement te kopen. Denk aan de 

Starters Renteregeling. Of de deskun-

dige hulp van een persoonlijk adviseur. 

Op onze website liggen sleutels voor je 

klaar. Open de deuren en ontdek jouw 

mogelijkheden!

Portaal_adv_Nijmegen_264x194_v2.indd   1 27-07-12   13:24

Dat zie je alleen bij  

iedereen geld terug
hoe u ook verzekerd bent

Vraag naar de voorwaarden.

Molenweg 36 • Nijmegen • Tel. 024 3770503
(tegenover de Albert Heijn in Nijmegen-West)
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In het decembernummer van de Wester 
stond een prijsvraag: bedenk een klin-
kende naam voor het bedrijfspand in de 
Pieter Zeemanstraat.

Ongeveer honderd mensen hebben ge-
reageerd. Vijf mensen suggereerden de 
winnende naam: Van Top tot Teen Beau-
tycentrum. Op zaterdag 16 februari is de 
naam onthuld. De vijf winnaars werden in 
het zonnetje gezet (zie foto).

In Van Top tot Teen zitten vier bedrijven. Ze 
zijn allemaal gefocust op de verzorging van 
lichaam en geest;
• Kapsalon Time Out 
• De Zonnebank 
• Voetverzorging Pede Cura
• Yoga-studio Susumna
Het adres van Van Top tot Teen is Pieter 
Zeemanstraat 1a, 6533 NZ Nijmegen

43

Een losliggende stoeptegel of een scheve lan-
taarnpaal melden bij de gemeente? Sinds 
kort kan dat heel gemakkelijk met de ap-
plicatie voor smartphones van Bel&Herstel. 
De nieuwe app is ontwikkeld door gemeente 
Nijmegen en sluit aan op de dienstverlening 
voor de Bel&Herstel telefoon en digitale ba-
lie. Met de nieuwe app is er een extra moge-
lijkheid voor meldingen.

Jaarlijks komen zo’n 12.000 meldingen binnen 
bij Bel&Herstel. Vanaf vandaag kunnen die 
meldingen dus ook met de Bel&Herstel-app 
gedaan worden. Wethouder Tankir: ‘Nijmegen 
is een mooie stad en de nieuwe Bel&Herstel-
app is een snelle en leuke manier om melding 
te doen van iets dat hersteld moet worden. 
Inwoners en ondernemers gaan dit zeker ge-
bruiken en het helpt ons om de stad mooi te 
houden.’

De Bel&Herstel-app werkt eenvoudig. De ge-
bruiker maakt een foto, selecteert het onder-
werp en verzendt de melding. Alleen de eerste 
keer moeten naam en emailadres ingevoerd 
worden, daarna worden die automatisch aan de 
melding gekoppeld. Iedereen kan meldingen 
doen, ook mensen die niet in de stad wonen, 
maar er bijvoorbeeld wel werken.

De foto bevat al de gegevens van de locatie en 
de melder kan de gedane meldingen terugzien 
in een lijst binnen de applicatie. Meldingen 
zijn ook terug te vinden op een overzichts-
kaart van alle Bel&Herstel meldingen, waar-

bij ook de status van de afhandeling te zien 
is. Binnen vijf dagen na de melding komt de 
Bel&Herstel-bus langs om het te repareren of 
krijgt de melder een bericht wat er met de mel-
ding gebeurt.

De Bel&Herstel-app bevat naast het doen 
van meldingen ook informatie en kaarten van 
openbare toiletten en parkeergarages. Ook sei-
zoensafhankelijke informatie kan tijdelijk ge-
plaatst worden, zoals bladkorven in de herfst 
en strooiroutes, zoutkisten en gladheid in de 
winter. Daarnaast gebruiken medewerkers van 
de gemeente de Bel&Herstel-app voor inspec-
ties, handhaving, inventarisaties of wijkschou-
wen.

De Bel&Herstel-app verschilt van landelijke 
applicaties zoals BuitenBeter, doordat de mel-
dingen sneller verwerkt kunnen worden door 
de goede aansluiting op de gemeentelijke 
software. Het is een beta-versie waarmee de 
gemeente gemakkelijk verbeteringen in eigen 
beheer kan aanbrengen in nieuwe releases. De 
gemeente heeft de app vooraf getest met Nij-
meegse burgers.

De app is te vinden door te zoeken naar 
Bel&Herstel (zonder spaties) of naar Nij-
megen. Directe links naar de app zijn: voor 
Android via http://d.pr/LGky en voor Apple 
via http://bit.ly/WQZ4ZP. Twitteren over de 
nieuw app Bel&Herstel: #BenH. 

Tekst: gemeente Nijmegen

Nijmeegse App voor Bel&Herstel-meldingen

Van Top tot Teen nieuwe naam Pieter Zeemanstraat

Zo lang mogelijk thuis!
Wijkverpleging/-verzorging team Biezen

Even voorstellen: wij, de verpleegkun-
digen en verzorgenden van de Biezen, 
zijn per 1 februari een kleiner team van 
enthousiaste medewerkers geworden. 
Doordat wij alleen binnen de wijk Biezen 
werken, zullen de cliënten voornamelijk 
dezelfde gezichten zien. 

Toch blijft de thuiszorg van de  ZZG-
zorggroep, net als de wijk, constant in be-
weging. Zij voert het wijkgericht werken 
verder door met zelfsturing en integraal 
werken van de teams in de wijken, zoals dat 
nu in de Biezen vormgegeven is. Daarnaast 
wordt de cliënt in zijn omgeving onder-
steund en gestimuleerd  in zelfredzaamheid. 
De hoogcomplexe zorg thuis wordt verder 
ontwikkeld. Ook binnen de wijk. De ver-
pleegkundigen worden hier voortdurend in 
geschoold om de hoogst mogelijke kwali-
teit van zorg te kunnen leveren. Er is eigen-
lijk niets wat dit team niet kan.

Het wijkteam heeft een ‘opdracht’, name-
lijk de cliënt zo lang mogelijk verantwoord 
in zijn omgeving te kunnen laten wonen 
met de ondersteuning die nodig is; zo lang 
mogelijk thuis!

Voor ons betekent kwaliteit ook dat wij we-
ten wat er binnen de wijk speelt om daarop 
te kunnen inspringen. Op dit moment zijn 
wij gevestigd in het zorgcentrum aan de 
Marialaan en in de toekomst zullen wij ook 
via het STIP makkelijk bereikbaar zijn. 
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn 
dan horen wij dat graag. Ons telefoonnum-
mer is (024) 36 65 777.

Tekst: Joris Berlage, wijkverpleegkundige
Foto: Dave van Brenk



Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden 
voor binnen en buiten

Vrijblijvend prijsopgaaf
 06-460 808 04

j.haefkens1@chello.nl
www.tapijtshophaefkens.nl
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Acupunctuur	  In	  Je	  Element	  
Jenny	  Verhagen	  

Lid	  NVA	  

Acupunctuur	   kan	   helpen	   bij	   een	   breed	   scala	   aan	   klachten,	   zoals	   bijv.	   (hoofd)pijn,	  
vermoeidheid	   of	   klachten	   Djdens	   de	   zwangerschap.	   Als	   u	   wilt	   weten	   of	   het	   iets	   voor	   uw	  
klachten	   kan	   doen,	   maak	   dan	   een	   afspraak	   voor	   een	   vrijblijvend	   gesprek	   of	   bel	   met	  
06-‐81546838.	  Voor	  meer	  informaDe	  kijk	  op	  www.acupunctuurije.nl.	  

Behandeling	  op	  afspraak.	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  GevesDgd	  in	  Sarvata,	  Schependomlaan	  17e	  	  Nijmegen	  

Activiteitenprogramma 
ontmoetingsruimte 
‘Bij ons thuis’ 
in Griffioen
Dagelijks
Van 10.00-11.30 uur gezamenlijk 
koffiedrinken
    
Maandag    
14.30 uur: Handwerk workshop

Dinsdag 
Even weken:
14.30 uur: Repetitie vrijwilligerskoor
Oneven weken:
14.30 uur: Bingo
19.30 uur: Kaarten 
19.30 uur: Biljarten

Woensdag
14.30 uur: Creatieve workshop
1e woensdag van de maand:  
19.30 uur: Dansavond met de band 
4 Sensation
3e woensdag van de maand:  
14.30 uur: Markt

Donderdag 
10.15 uur: Sport en bewegen voor ouderen 
14.15 uur: Biljarten
14.30 uur: Spelmiddag
3e donderdag van de maand: 
14.30 uur: Liederentafel

Vrijdag 
14.15 uur: Biljarten
19.30 uur: Rummicup

Zaterdag oneven weken:  
19.30 uur: Bingo

Zondag 
19.30 uur: Kaarten
Vanaf 19 mei 
3e zondag van de maand:  
16.00 uur: Dansen van 16.00 tot 20.00 uur 
met de band 4 Sensation

De extra activiteiten zoals een dansavond, 
toneel of themadagen, kunt u altijd 
opvragen bij ...Bij ons thuis…

Mary Kokke
ZZG zorggroep
Welzijnscoördinator Griffioen/Terra
Voorstadslaan 267
M: 06 53 94 41 52
E: m.kokke@zzgzorggroep.nl



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

www.ruuddevriesjuwelier.nl

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

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

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

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

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

Relatieringen en exclusieve sieraden in goud, zilver, bi-tricolor, titaan, 
staal. In diverse merken, o.a. Martinshof, FS, Anjer, Constant, 
Flamingo, Edel Design, Aller Spanninga.
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• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297

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

bel&herstellijn@nijmegen.nl

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

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

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

0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl

• Kindertelefoon: 0800 04 32 
• Centrum voor Jeugd en Gezin: 088 001 13 11
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
• Maatschappelijk werk (NIM):

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

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

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

info@swon.nl

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

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

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

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

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

klant@woonzorg.nl

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

• Gemeenschapshuis/Buurtcentrum Waterkwartier:
(024) 378 31 90, Vlietstraat 22
waterkwartier@nijmegen.nl

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

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

• Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’:
(024) 377 33 48, info@ruuddevriesjuwelier.nl

• Wijkraad Wolfskuil:
(024) 377 34 56, leo@woudstradesign.nl

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

• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl

Belangrijke nummers

Wij staan al 12,5 jaar achter ons product
12,5
jaar

Bezorgen:

Voor bestellingen onder €11,50 berekenen we €2,00 bezorgkosten

deze acties zijn geldig alleen bij afhalen en niet geldig op feestdagen

shoarma . pizza’s . snacks

Voorstadslaan 26   6541 SR Nijmegen tel. 024-3784636
Openingstijden:

Bestellingen vanaf €11,50 bezorgen we gratis aan huis.

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

     Pizza en
   shoarma is
onze specialiteit

Iedere dag geopend van 14.00 -24.00 uur

La pineta

Kraayenhofflaan 329 - Nijmegen
tel. 024-3785967

Tot wel 

30% KORTING
voor het knippen van  
DAMES en HEREN  

als u binnen 6 weken bij ons terug bent gekomen



Sterrenwacht Saturnus
Hoi ik ben Shirley. Samen met Bjorn zijn 
wij naar Sterrenwacht Saturnus geweest. We 
kwamen binnen en we maakten kennis met 
meneer John Arts. We liepen naar de ruimte 
van de kinderclub en daar zagen we ruimte-
schepen die de kinderen zelf gemaakt hebben 
op zaterdag.  
Toen gingen we naar de posters in de gang en 
daar zag je allemaal ruimteschepen en foto’s 
van André Kuipers. Toen gingen we naar bo-
ven en daar liet John een grote sterrenkijker 
zien. Je kan daarmee foto’s maken en je kan 
daar heel goed mee planeten en sterren zien. 
De maan kan je het beste zien. Wat wel jam-
mer is is dat de sterrenwacht in de stad ligt en 
dat je ’s avonds niet zo goed kan kijken omdat 
er lantaarnpalen staan en die geven veel licht.  
Daarna gingen we naar een grote ruimte waar 
ze wel eens les geven en daar stonden nog 
meer sterrenkijkers, alleen kleiner, en nage-
bouwde ruimtestations en raketten. 
Daar gingen wij John interviewen en hij ver-
telde over sterrenwacht Saturnus, zijn hobby’s 
en dat hij dit als vrijwilliger doet. De ster-
renwacht Saturnus bestaat nu al 26 jaar. Er 
zijn ongeveer 20 sterrenwachten in Nederland 
met allemaal andere namen, soms van pla-
neten. Hij zei dat je bij de sterrenwacht veel 
van elkaar kan leren. Als je iets nieuws ziet 
ga je er eerst over lezen en daarna pas met 
elkaar over praten. Soms geven ze dan ook 
presentaties aan elkaar. Sommige leden van 
de sterrenwacht hebben ook thuis een eigen 
sterrenkijker en eigen koepel. De leden praten 
met elkaar ook alleen maar over sterren, niet 
over het weer of voetbal.
Een ster is eigenlijk een rond bolletje. Met 
licht natuurlijk. De sterren bestaan uit water-
stof en dat brandt en dat geeft licht. Je kan 
sterren zien met de sterrenkijker daarom heet 
het zo. 
Meneer John Arts wist heel veel van planeten 
en sterren en de maan en de zon. En toen heb-

ben we meneer John gevraagd naar persoon-
lijke dingen. Hij is 59 jaar en werkt hier al 7 
jaar. Hij vindt films ook leuk maar dan wel 
over sterren of ruimte of ruimteschepen of de 
maan. Maar meestal kloppen de films niet.
(bijvoorbeeld bij explosies in de ruimte, die 
kan je helemaal niet horen want in de ruimte 
is geen geluid). Hij vindt de film Starwars 
leuk en houdt van boeken lezen. Hij is voor 
zijn werk adviseur voor middelbaar onder-
wijs. En hij vindt bergwandelen en het weer 
bestuderen ook leuk. 
 
Op 15 en 16 maart 2013 waren er de lande-
lijke sterrenkijkdagen. Maar ook daarna is er 
nog veel te doen voor kinderen en volwas-
senen op de sterrenwacht. Ze hebben ook een 
website: www.sterrenwachtsaturnus.nl 

Het was erg leuk op de sterrenwacht. 

Door Shirley

Podium
Ik (Janne S.) ben samen met Amr naar 
een danswinkel geweest. Die winkel 
heet Podium. Ik ben naar die winkel 
gegaan omdat ik zelf ook dans en dan 
koop ik ook daar mijn danskleren. 
Ik heb een interview gehouden met 
Petra Föllings. Ik heb haar 12 vragen 
gesteld en de eerste vraag was waarom 
ze dit vak gekozen heeft. Haar antwoord 
was dat ze vroeger eerst nog maatschap-
pelijk werkster was en dat ze daarna 
samen met haar vriend een winkel voor 
theater begonnen was. En de tweede 
vraag was of ze dit vroeger ook wou 
worden. Haar antwoord daarop was nee. 
Ze wist nog niet wat ze vroeger wou 
worden. Ik stelde ook nog de vraag of 
ze het leuk vond. Haar antwoord daarop 
was ja! De winkel is ook van haar. De 
winkel is geopend in 1985 en bestaat 
dit jaar 28 jaar. Ze heeft hiervoor bij de 
gemeente Heumen gewerkt. Het raarste 
dat ze verkoopt zijn tutu’s voor volwas-
senen. Er is gelukkig nog nooit inge-
broken maar er is wel eens een ruit in 
gegooid. In de winkel werken zij zelf en 
nog een personeelslid. Ze hebben met 
de winkel 2 keer een jubileum gevierd 
(10-jarig en 20-jarig jubileum. Bij 25 
jaar zijn ze het vergeten). 
De winkel heet Podium omdat dat het 
beste bij de winkel paste. Ze weet niet 
precies hoeveel schoenen ze heeft in de 
winkel, maar ze weet wel dat ze meer 
dan 100 schoenen heeft.  
Petra heeft verschillende soorten schoe-
nen: leren balletschoenen, jazzballet, 
spitzen, en stijldansschoenen. We heb-
ben nog in het magazijn gekeken, daar 
lagen ook heel veel schoenen in alle 
maten. Het was er leuk.

Door Janne S. Door Janne O.

Rebus

Kinderpersbureau

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.


