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‘Geachte redactie...’
Plofwoningen
Reactie op artikel De plofwoningen in het
Waterwartier uit de Wester, 2e jaargang
nummer 1, februari 2013.
Mijn gezin en ik woonden vijftien jaar geleden
op Waterstraat 188 tot die hele rare dag van
2 juni 1998 in de vroege ochtend. Op die dag
vond daar een gasontploffing plaats, op nummer 184 om precies te zijn, en nog diezelfde
avond zaten wij, de buren van nummer 186
en wij van 188 in twee huisjes op De Groene
Heuvels, daar onze woningen per direct onbewoonbaar verklaard waren. Drie maanden lang
hebben we dan hier, dan daar gelogeerd, tot we
uiteindelijk een huis kregen aangeboden, wederom in het Waterkwartier.
Ik zal u het verdere verhaal besparen, maar het
mag gezegd worden dat die hele gebeurtenis
ons allen zeker niet onberoerd heeft gelaten.
Waar gaat deze mail dan wel over?
In het artikel De plofwoningen in het Waterkwartier viel het mij op (derde alinea) dat er
stond, en hier citeer ik: ‘De bewoners uit 1998
is gevraagd of ze wilden terugkeren, maar
geen van hen had daar behoefte aan.’
Laat ik heel duidelijk zijn: mij is dit door wie
dan ook, en zeker niet door Portaal, gevraagd.
Ik spreek ook namens mijn ex-buren, de familie Breems, aan wie ook niets, maar dan ook
helemaal niets hiermee verband hebbende is
gevraagd. Sterker nog: in 1998 hebben wij
Portaal verzocht om de huizen weer bewoonbaar te maken, daar wij daar erg graag en met
veel plezier woonden. Ons werd toen duidelijk
gemaakt dat een dergelijke operatie Portaal
teveel geld zou gaan kosten (liever streken ze
het verzekeringsgeld op), dus werden de huizen afgebroken en kwam er een pracht van een
parkeerterrein te liggen. Op dat parkeerterrein
kwam een bordje te staan met daarop Parkeren op eigen risico. Wij, ex-bewoners, zeiden
tegen elkaar cynisch lacherig iedere keer weer
als we dat bordje lazen: ‘Ja, dat was wonen
ook al (op eigen risico)!’
Daarnaast stoort mij nog iets in het artikel (zie
a.u.b. alinea 6) en weer citeer ik: ‘Op dit moment hebben ze nog een huis aan de Biezenstraat, maar ze verhuizen zo snel mogelijk…’
Hoe is het in deze tijd van woningnood in
godsnaam mogelijk dat iemand dan twee hui-

De plofwoningen op de dag van ontploffing

zen heeft? En is het zo verstandig dit wereldkundig te maken terwijl andere mensen op
wachtlijsten staan? Misschien staat het ietwat
ongelukkig in dit artikel, maar het komt op mij
heel vreemd over.
In ieder geval dank ik voor de medewerking
bepaalde zaken recht te zetten en blijf ik de
Wester lezen met veel plezier.
Agnes Beekman

Portaal en de Leliestraat
In het vorige nummer van de Wester was de
Leliestraat de Straat van de Week. Hieruit
blijkt dat niet alle bewoners blij zijn met de
uitslag van de stemming over de toekomst van
de wijk. Dat begrijpen wij. Maar helaas lijkt
het nu alsof Portaal niet zorgvuldig en eerlijk
te werk is gegaan. Portaal heeft mensen nadrukkelijk om hun mening gevraagd en het
besluit stond niet al van tevoren vast. Zowel
opknappen als sloop/nieuwbouw was mogelijk. Huurdersbelangenvereniging De Klink
is steeds betrokken geweest bij het proces en
een medewerker van het Huurdershuis heeft
de bewonersgroep ondersteund. Portaal is bij
alle 56 huishoudens op bezoek geweest om
uit te leggen wat de keuze voor opknappen of
voor sloop/nieuwbouw inhoudt. De huurprijs
van een nieuwbouwwoning is daarbij verteld,
evenals de terugkeergarantie. Bewoners die
niet goed Nederlands spreken, werden geholpen door familie. Portaal heeft de uitvoering
van geplande nieuwbouwprojecten uitgesteld.
De voorbereidingen gaan echter wel door. Dit
betekent dat Portaal met de bewoners aan de
slag gaat om samen de nieuwe wijk te ontwerpen.
Elmy Liefferink

senior adviseur communicatie Portaal
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Ridderspoor
Ridderspoor (Consolida) is een plantengeslacht uit de familie van de ranonkelachtigen (Ranunculaceae). De gelijknamige
straatnaam is op 23 mei 1990 door de gemeenteraad vastgesteld. De straat loopt van
de Nieuwe Nonnendaalseweg in noordelijke richting tot de Anjelierenweg, inclusief
het gedeelte tot en met de trappen.
De straatnaamgeving hing samen met de
nieuwbouw op het terrein tussen de Graafseweg en de Tulpstraat. Deze woningbouwlocatie lag deels op het voormalige rangeerterrein van de Nederlandse Spoorwegen.
Op de plaats van de even huisnummers
lagen vroeger spoorrails. Blijkbaar heeft
dit de toenmalige commissie voor de straatnaamgeving ertoe bewogen om de ogenschijnlijk toepasselijke naam Ridderspoor
voor te stellen.

Bloemen en planten

De straten in deze buurt zijn al sinds 1925
genoemd naar bloemen- en planten. Tegelijk met de naam Ridderspoor is de nieuwe
naam Gladiolenstraat vastgesteld. De huisnummers 2 t/m 28 (even) maakten tot 1990
deel uit van de Anjelierenweg. Door de
straatnaamwijziging ‘verhuisden’ de bewoners naar de Gladiolenstraat.
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Een opmerkelijk detail bij de behandeling van
het raadsvoorstel op 23 mei 1990 was de motie
Het mag geen naam hebben van Astrid Keijl
(VVD), waarin burgemeester en wethouders
werd verzocht met een voorstel te komen om
een kostenvergoedingsregeling hiervoor op te
stellen. De motie werd verworpen! Alleen de
fractie van de VVD (drie leden) en twee leden
van de PvdA stemden voor. Zeven jaar later
besloot het college dat bij adreswijzigingen
ten gevolge van hernummering van gemeentewege vijftien adreswijzigingskaarten worden
verstrekt (besluit B&W d.d. 1 oktober 1997,
nummer 1.3).
De naam Bloemen- en plantenbuurt of Bloemenbuurt is in Nijmegen niet ingeburgerd
geraakt. Het gedeelte tussen de Koninginnelaan en het spoorwegemplacement werd in
de volksmond Onder de Bogen genoemd. De
Anemoonstraat en Geraniumstraat waren voor
1979 bereikbaar via een onderdoorgang (boog)
in de bebouwing aan de Koninginnelaan.
Een andere benaming was Achter de Pallen.
Dit zou verband houden met de onderhandeling voor de Vrede van Nijmegen die vanaf
1676 plaatsvonden. Met palen was destijds
een neutrale zone rondom de stad aangegeven
waarbinnen de deelnemende ambassadeurs
zich vrij konden bewegen. Dat er destijds zo’n

paal in de buurt van de Ridderspoor gestaan
heeft, is echter niet erg waarschijnlijk. Het
ligt meer voor de hand dat de pallen deel
uitmaakten van de verdedigingswerken
rond de stad. Een hindernis of afsluiting gevormd door een rij aangepunte palen wordt
in de vestingbouw palissade genoemd.
De woningen in Ridderspoor zijn in 19901991 gebouwd in opdracht van de Woningvereniging Nijmegen (Portaal). Op 3 november 1989 hebben burgemeester en wethouders vergunning verleend voor de bouw
van 144 woningen. Op de aanvraag d.d. 26
april 1989 stond als locatieaanduiding: Achter de Pallen-Zuid.
Van de 144 woningen liggen 52 eengezinswoningen en 75 portiekwoningen in Ridderspoor. De overige eengezinswoningen
hebben een huisnummer in Gladiolenstraat
of Violenstraat. De woningen zijn ontworpen door Pouderoyen Compagnons uit
Nijmegen en gebouwd door Wilma Bouw
b.v. uit Weert. De geschatte totale bouwkosten bedroegen destijds f 12.643.002
(€ 5.737.144,18), inclusief btw. De huidige
vraagprijs van verschillende woningen is €
150.000,- k.k.
Tekst: Rob Essers
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Ingrid Koorneef en Maria van Heugten

Het is een relatief erg jonge straat. We zijn
uitgenodigd bij Maria van Heugten, zij woont
op nummer 102 en bij Ingrid Koorneef, haar
bijna-buurvrouw. Ze zitten allebei in de bewonersgroep Ridderspoor en hebben verder
gemeenschappelijk dat hun wieg in Brabant
stond. Die van Maria in Asten. ‘Ik ben op mijn
achttiende eind jaren zeventig naar Nijmegen
gekomen om hier Engels en fonetiek te gaan
studeren. Beide studies afgerond en zoals zovelen hier blijven hangen. Ik werk nu al bijna
acht jaar als ICT beheerder/adviseur aan het
Radboud Ziekenhuis.’ Maria woonde op diverse plekken in Nijmegen, op de Graafseweg
naast Schoevers, vijf jaar in Lindenholt, in Nijmegen-Oost en nu sinds 1994 in Ridderspoor.

Brabant

Ingrid komt uit Veldhoven. ‘Ik studeerde tehatex, een lerarenopleiding in tekenen, handvaardigheid en textiele werkvormen. Ik wilde
per se het onderwijs in en ben daar via een aantal omwegen uiteindelijk ook terechtgekomen.
Ik geef nu les aan basisschool de Muze op het
Limosterrein. Daarvóór heb ik veel in de horeca gewerkt. Bij de Swing bijvoorbeeld, een
van de populairste danstenten in de jaren tachtig. Ik heb ook nog een zeilmakerij gehad aan
de Vondelstraat, maar toen ik moeder werd,
was dat niet meer te combineren. Voordat ik in
2005 naar Ridderspoor verhuisde heb ik zowat
elke wijk van Nijmegen wel gezien, behalve
de Wester - juni 2013

Michiel van de Loo en Rob Essers

Dukenburg dan. Oók het centrum. Daar woonde ik boven waar vroeger de Spot zat, aan de
Smetiusstraat. Daar zit heel veel horeca. Veel
herrie, altijd vechten, altijd mot, daar wilde
ik mijn dochter niet mee op laten groeien. Op
zoek naar een eengezinswoning kwamen we
hier terecht. Ik vond het eerst helemaal niks.
Aan de andere kant van de tunnel. Dat was
even wennen.’

Kleurtjes

Maria woont alleen, Ingrid met haar man en
dochter, maar er zijn gezinnen, zoals de buren
van Maria, die met zijn zessen op een gelijk
aantal vierkante meters wonen. Die hebben de
berging verbouwd tot slaapkamer. Niet iedereen in Nijmegen weet waar Ridderspoor ligt,
maar het is gemakkelijk uit te leggen. Ingrid:
‘Ik zeg altijd maar, bij die kleurtjes!’ Het is
in alle opzichten een kleurrijke buurt. Bij de
bouw in 1990 was het enkel oranje/beige. Dat

veranderde in 2008. Portaal vond het tijd voor
een opknapbeurt, koos in eerste instantie voor
dezelfde kleuren, maar de bewonersgroep
vond die kleuren te deprimerend. Maria: ‘Er
kwam een architect bij, een kleurenkaart, en
we mochten kiezen. Nou ja, kiezen, écht kiezen was er niet bij, want de gekozen kleur
moest wél weer overeenkomen met die van
de buren. Maar dit is het geworden ja. Zowat
alle kleuren van de regenboog in verschillende
schakeringen. Het resultaat was wel wat feller
dan we gedacht hadden. Ook de entree van de
buurt komt nogal heftig over, en niet alle bewoners zijn er blij mee. Enkele woningen die
inmiddels verkocht zijn, hebben weer een andere kleur gekregen, maar we wilden een vrolijker aanzien dan voorheen en dat is gelukt.’

Facelift

De Koninginnelaan en directe omgeving was
vooral vroeger een onrustige buurt. Ridderspoor en haar bewoners moesten de buurt een
facelift geven. Voor mensen uit de directe omgeving was er in eerste instantie geen plaats.
Men zag het liefst mensen met een baan en een
goed inkomen, dus wees Portaal woningen toe
aan alleenstaande allochtonen met een hbo- of
universitaire opleiding. Maria: ‘Het zijn echte
starterswoningen. Een aantal bewoners is van
een flat door verhuisd naar een eengezinswoning. En de huidige bewoners komen uit alle
delen van Nijmegen. Ze zijn allemaal net als
5

ik ook ouder geworden. Toen ik hier kwam,
woonden er zo’n zestig basisschoolkinderen.
Nu nog maar een stuk of twintig.’ Sinds mei
2010 biedt Portaal appartementen en eengezinswoningen te koop aan. ‘Tien of vijftien
jaar geleden zou ik dat nog wel gedaan hebben, nu loont dat voor mij niet meer.’
Maria en Ingrid zijn nog maar met zijn tweeën
in de bewonersgroep. Maria: ‘De fut is er uit.
Vroeger organiseerden we straatfeesten, ruilmarkten, we deden wat met Sinterklaas en met
Kerst, ’s zomers naar Tivoli of dat pretpark in
Kalkar, nu ligt het stil.’ ‘We zouden dit jaar
best wel weer eens wat kunnen proberen,’ vult
Ingrid aan. ‘De buurt reageerde altijd positief,
al hoorden we ook wel eens geluiden dat we
ons te veel op de allochtone bevolking zouden
richten. Maar ja, wat wil je, een derde is van
Turkse afkomst hier. Als we wat organiseerden
deden we ’s middags iets voor de kinderen en
’s avonds voor de volwassenen. Kregen we
van Portaal ook altijd een paar honderd euro.
In eerste instantie kochten we de drank zelf
in, maar nu laten we iedereen de drank zelf
meenemen. Dan hoeft niemand zich tot iets
verplicht te voelen. Sommige bewoners van
de Anjelierenweg zag je dan ook wel.’ Maria:
‘Ze hebben het op de Anjelierenweg wel altijd
over de mensen van boven, en wij over die van
beneden. Het mixt niet echt, maar ja, dat is bij
de bouw ook nooit de bedoeling geweest. ‘De
Violenstraat en de Gladiolenstraat horen eveneens bij de bewonersgroep van Ridderspoor.
We hadden ook het Ridderspoor Nieuws, een
gestencild krantje met nieuws voor de bewoners. Het zou leuk zijn wanneer er meer mensen bij de bewonersgroep zouden komen. Dan
kunnen we dat misschien weer allemaal oppikken.’

Rustig

Maria: ‘Hoogzomer is het hier heerlijk rustig,
veel Turkse gezinnen gaan dan een week of
zes naar hun geboorteland. Buiten die tijd, als
het mooi weer is, hebben we wel eens overlast van hangjeugd. Boven bij de trap of het
bankje.’ Ingrid: ‘Maar geen jeugd uit de eigen
straat. Uit andere delen van de wijk. Ook bij
het speeltuintje hangen ze vaak rond, maar als
het te erg wordt, komt de politie. Die treden
dan op. Er zijn ook afspraken gemaakt met die
jongeren, maar die moeten met elke generatie
weer opnieuw gemaakt worden, en dat gaat
sneller dan je denkt. Bij de Gladiolenstraat zou
ook wel eens gedeald worden. Een aantal jaren
geleden was het steile pad wat van de Nieuwe
Nonnendaalseweg naar de Graafsebrug gaat
een afspreekpunt voor dealer en gebruiker. Er
hingen altijd duistere figuren rond, maar dat is
gelukkig niet meer.’
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Maria: ‘Ik heb ook nog in het wijk veiligheidsteam gezeten. Samen met de politie, Tandem,
Portaal en de gemeente. Er was toen een pilot
in de Wolfskuil om geweld achter de voordeur
op te sporen. Erg leerzaam en ik weet nu tenminste de weg waar ik heen moet als er wat
gebeurt in mijn omgeving. Ik heb ook wel eens
bij de wijkraad van de Wolfskuil gezeten. Ik
ben echter niet zo’n vergadermens, maar misschien dat ik er in de toekomst toch weer eens
heenga, als de tijd het toelaat.’

Werk

De meeste mensen hebben volgens Maria en
Ingrid een baan. Ze zien ook dat steeds meer
allochtone vrouwen buitenshuis gaan werken
en het contact met die groep gaat steeds meer
vanzelf. Aan verhuizen wordt niet gedacht: Ingrid: ‘In tien minuten ben je overal, de ligging

is ideaal. Iedereen kan zijn auto kwijt, er is
veel sociale controle, samen met de gemeente
houden we de boomspiegels bij, het voelt altijd als thuiskomen, wanneer ik hier de straat
inrij.’
Toch een klein minpuntje. Wanneer we de
straat oplopen om een foto te nemen, zien we
dat een onverlaat zijn grof vuil rondom een
boom, bovenop de net ontluikende plantjes
heeft gedumpt. ‘Wie doet nu zoiets’, verzucht
Maria, en zorgt dat in ieder geval de plantjes
een tweede leven krijgen. ‘Het zijn zeker geen
bewoners uit de straat, die hier zo hun rotzooi
dumpen. Afijn, nu maar hopen dat de Dar het
morgen meeneemt.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Tonny Jilesen, vrijwilligster Bethelkerkje
In de grote zaal van het voormalige Bethelkerkje aan de Tweede Oude Heselaan, waar
iedere zaterdag en zondag na de kerkdienst
koffie wordt gedronken, heb ik een gesprek
met Tonny Jilesen. Zij is vrijwilligster bij de
H. Hartkerk. Deze kerk, gelegen achter het
Bethelkerkje, maakt sinds juni 1986 onderdeel uit van de Betlehemparochie.
‘In 2002 ben ik begonnen als vrijwilligster met
koffieschenken op de zondagochtend. Later
ben ik gevraagd of ik een ochtend per week op
het pastoraal centrum kwam zitten. Daar ontvang ik gasten, neem de telefoon aan en maak
een praatje met parochianen. Mensen komen
bijvoorbeeld misintenties opgeven. Sinds kort
poets ik ook een keer per maand de kerk. Degene die dat eerst deed is wegens ziekte weggegaan. Ze was te oud. Ik ben pas 71 jaar. De
meeste vrijwilligers die hier werken zijn al wat
ouder en er komen helaas geen nieuwe bij.’

Vrijwilligerswerk

‘Ik woon sinds 1995 hier in deze buurt en ga
hier naar de kerk. Na mijn pensioen ben ik hier
vrijwilligerswerk gaan doen omdat ze vrijwilligers nodig hadden. Er is ook een zangkoor dat
begeleid wordt door een vrijwilliger. Eigenlijk
wordt al het werk hier door vrijwilligers gedaan. Alleen de voorganger in de eucharistie
wordt betaald. Er zijn nu minder vrijwilligers
dan een aantal jaren geleden. Mensen worden
de Wester - juni 2013

ouder en er komen geen nieuwe bij. Wel zijn er
nog vrijwilligers die de kerkbijdrage ophalen.
Bij een aantal parochianen gebeurt dat iedere
maand. Dat zijn ze zo gewend. We hebben een
tuinman van 80 jaar, die ook klusjesman is.
Zo iemand heb je hier wel nodig. Het Bethelkerkje is een oud gebouw. Afgelopen winter is
er diverse keren een lekkage geweest. Vroeger
hadden we ook een blaadje dat een keer per
maand werd rondgebracht door vrijwilligers.
Dat maakten we zelf en heeft bestaan tot 2007.
Tot de pastoor wegging. Nu komt er een keer
per jaar een informatieblad van de parochie
uit. Er heerst hier een leuke sfeer bij de vrijwilligers. Het is een ontzettend goed team dat
zich helemaal inzet voor de parochie. Er is ook
nog een acoliet, die iedere zaterdag en zondag
komt. Ook vrijwillig. Het is jammer dat er nog
zo weinig parochianen komen naar de eucharistievieringen op zaterdag en zondag. En we
zouden ook wat meer vrijwilligers kunnen gebruiken zodat we wat meer aan de weg kunnen
timmeren.’

H. Hart

‘Over de geschiedenis van de kerk weet ik
niet zo veel. Er is geen boekje of zo, zoals dat
van de Thomas à Villanovakerk, dat onlangs
is uitgekomen. Ik weet dat het Bethelkerkje in
1895 als protestante kerk is gebouwd met een
bewaarschool en een huis voor de dominee.
De huidige katholieke kerk staat hierachter en

is in 1957 gebouwd. Het H. Hartbeeld staat er
nog voor. Deze kerk heeft al sinds 2007 geen
vaste pastoor meer.’

Vergaderingen

‘Op dit moment wordt er onder leiding van
pastoor Cyrus van Vught druk vergaderd over
het samengaan van acht parochies in Nijmegen. Ik vind het wel jammer als de kerk hier
zou verdwijnen, maar er is geen andere mogelijkheid. Er zijn te weinig geestelijken. Wat er
met de gebouwen gaat gebeuren weten we nog
niet. Het bisdom is eigenaar, maar het is ook
een gemeentelijk monument. Ze willen drie
kerken openhouden, de Mariageboortekerk
in Oost, de Molenstraatkerk in het centrum
en de Dennenstraatkerk voor Heesch en Nijmegen West. Als vrijwilligster ben ik ook een
paar keer betrokken geweest bij de vergaderingen. Voorlopig zijn we hier nog open en kunnen mensen nog naar de kerk op zaterdag en
zondag. Als mensen vrijwilligerswerk zouden
willen doen hier in de kerk zijn ze van harte
welkom.’

Informatie

Informatie Betlehemparochie op maandag,
woensdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur;
telefoon (024) 378 56 87.
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuysen
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Joop Ubeda

straat die evenwijdig liep aan de Ericastraat,
maar beide straten leven alleen nog maar voort
in de herinnering. Joop: ‘Dat was de Rimboe,
elke vrijdagavond was het knokken hier. Hadden ze de hele week gewerkt, gingen ze bij
Ootje Benda bier halen, en na een paar uur liep
dat steevast uit de hand.’
‘Ze noemden mij vroeger het neuzemke. Thuis
had ik nog vier zussen en mijn vader werkte
in de betonindustrie. Dat heb ik ooit ook nog
even gedaan. Een studeerder was ik niet. Ik
voetbalde veel. Keeper. Tot mijn veertiende
bij DBK – Don Bosco Koninginnelaan – en
daarna tot mijn 44ste bij Krayenhoff. Dat was
en is dé club in de Wolfskuil. Daar ben ik nog
twee keer kampioen mee geworden.’

Scheidsrechter

‘Ik trouwde toen ik net twintig was. Dat huwelijk heeft niet lang geduurd, maar zeven jaar,
maar ik heb er wel twee prachtige kinderen
aan overgehouden. Mijn dochter, ze is nu 44,
traint ook nog steeds mee en heeft een topconditie. Via Perry ben ik het kickboxen ingerold.
Hij was een jaar of negen en had in de wijk een
poster gezien met de aankondiging dat daar een
vechtsport beoefend kon worden. Wij er naar
toe, meetrainen, maar ik had het na een maand
wel gezien en ging weer voetballen. Perry is
doorgegaan; ik ging wel altijd naar zijn wedstrijden kijken. Ik kon me dan wel eens ergeren aan het niveau van de scheidsrechters en ik
vond dat het beter moest kunnen.’
‘Samen met onder andere Rick Cocu heb
ik in 1997 de Nederlandse afdeling van de
W.F.C.A. – World Full Contact Assocation –
opgericht en ik ben daar gaan scheidsrechteren. De W.F.C.A. is toen wel uitgegroeid tot de
grootste bond in de wereld. Nu heb je denk in
Nederland zo’n zes boxinggala’s elk weekend,
maar dat zijn er ooit wel tien geweest.’

Badr Hari

‘Ik sta weer gewoon tussen de jeugd,
daar verheug ik me het meeste op’
Het is een mooie zonnige dag. In de Varenstraat is dat voor veel bewoners het sein om
het meubilair voor een deel naar de voortuin te verplaatsen om het reilen en zeilen
in de wijk van die comfortabele plek niet alleen in ogenschouw te kunnen nemen, maar
liefst ook nog van commentaar te kunnen
voorzien.

en Joop zelf ontvangt ons in trainingsbroek,
ontbloot bovenlijf en aan niets is te zien dat
hier een man staat, die net zijn 65ste verjaardag heeft gevierd. ‘Ik zou nu eigenlijk in Japan
moeten zijn om te scheidsrechteren, maar dát
vind ik niet leuk meer, dat je 96 uur van huis
bent, waarvan je 48 uur aan het reizen bent.
Nou, dan blijf ik voortaan liever thuis.’

Dat is op nummer 84 niet anders. Een grote
tafel met vier stoelen schitteren in het zonlicht

De Rimboe
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Joop Ubeda is geboren in de Bremstraat. Een

Wanneer Joop als scheidsrechter tot de top van
de wereld gerekend wordt, is hij vijftig jaar.
Hij combineert deze - onbetaalde - erebaan
met portierswerk bij l’Ambassadeur en de Revolution. ‘Ik ben ook altijd wel een vechtersbaasje geweest. Als portier moet je je ook kunnen verweren, want er gebeurt van alles aan
de deur. Een enkele keer ben ik daar wel eens
te ver in gegaan, toen ze me het bloed onder
de nagels vandaan haalden. Ik heb met heel
veel vechters goede contacten, dat zijn over
het algemeen allemaal toffe gasten, natuurlijk
komen ze wel eens apart over en je moet ze
niet uitdagen of gek maken, dan schieten ze
wel eens uit de slof, zoals Badr Hari.’
In maart jongstleden was de come-back van
Badr Hari, die na zijn detentie voor het eerst
weer in de ring stond. Joop was commentator
de Wester - juni 2013

Wens voor de Koning

‘Ik heb zoveel wereldpartijen geleid, maar
aanstaande zaterdag sta ik weer gewoon tussen
de jeugd, daar verheug ik me het meeste op.
Daar word je als scheidsrechter ook het beste
van. De jeugd doet veel per ongeluk verkeerd,
dat moet je zien, profs proberen je altijd in de
luren te leggen.’

‘Quiet please. This is a residential area.’
Het zijn bordjes die in Engeland bijna in
iedere pub hangen. Hier hangen dergelijke
bordjes zelden, dus heb je een volledige
vrijbrief om ’s nachts luidkeels over straat
te gaan. Komt de trein het station binnen,
dan is het je taak om je zo snel mogelijk de
trein in te wurmen. Probeert een klein oud
vrouwtje met wandelstok schuifelend uit te
stappen? Lekker negeren, anders kun je
een zitplaats in de trein wel vergeten. De
heilige queue van die Engelsen is een raar
middeleeuws fenomeen. Dat moeten we
vooral niet overnemen.
Als je viervoeter op straat poept? Zo mogelijk pontificaal voor de deur van een
woonhuis? Lekker laten liggen. Properheid
is een rare Duitse gewoonte. Staat er een
lange rij in de winkel en opent er een nieuwe kassa? Elleboogwerk doet wonderen.
De mensen in de reeds bestaande rij voor
laten gaan? Waarom? Bescheidenheid is
iets voor de Belgen; onze VOC was er met
dergelijke bescheidenheid nooit gekomen.
Is je halve liter cola van McDonald’s op?
Dan kan de beker de struiken in. Respect
voor de natuur is iets voor die geitenwollen
sokken dragende Denen.
Nee, hoffelijkheid past niet bij de Nederlandse identiteit. Waar zijn wij dat fatsoen
kwijtgeraakt? Of hebben we het nooit gehad? En waarom snappen die Engelsen,
Duitsers, Denen en Belgen vaak wel hoe
het hoort? Nu hij zijn watertaken heeft laten
varen, is dat een mooie onderzoekstaak
voor de Koning. Bij dezen alsnog mijn wens
voor zijne Majesteit. Zoekt u dat eens uit.
Wie weet ligt de sleutel wel bij uw voorvader Willem III.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen en Dave van Brenk

Tadek van Bussel
(Foto: Ger Neijenhuyzen)

Joop Ubeda in zijn sportschool

in de studio bij die wedstrijd. ‘Reacties waren
veelal positief, maar ik denk zelf dat het éénmalig was. Ik ga nooit verhaaltjes van een ander vertellen en zeg recht voor zijn raap wat ik
ervan vind. Dat wist die Koert Westerman ook
wel haha. Maar het was leuk om te doen, veel
mensen vonden het voorál leuk, omdat ik regelmatig terugviel in mijn Nijmeegse dialect.’

Zosja

Joop is het prototype van de ruwe bolster, blanke pit; grote mond, klein hartje. Op zijn linkerborst staat een zon getatoeëerd, met daarin het
woord Zosja, de naam van zijn kleindochter.
De woonkamer hangt vol met familiefoto’s,
en vooral ook van Zosja. Kom je bij Joop aan
kinderen, dan kom je aan hem. De donderdag
houdt hij ook altijd vrij; dan kookt hij voor zijn
(klein)kinderen. ‘Koken is mijn hobby. Ik heb
verschillende vriendinnen uit evenzovele culturen gehad en ik ken van allemaal de keuken:
Pools, Russisch, Surinaams, maar vooral Thais
is mijn favoriet. Ook als vakantieland.’
In de hoek van de woonkamer staat een meer
dan levensgrote Mike Tyson in bokshouding.
Ook zie je overal in huis afbeeldingen en torso’s van indianen. De zolder van zijn huis is
ingericht als krachthonk. Daar is Joop om de
dag te vinden. ‘Conditie heb je nodig en ik wil
er niet bijlopen als een oude sok’, en om die
woorden kracht bij te zetten, drukt Joop op de
halterbank losjes een stang met wat dumbbells
omhoog.
Dit jaar stopt Joop met scheidsrechteren. Het
reizen, waardoor hij vaak met een jetlag in
de ring staat, is één reden. Een andere is dat
organisatoren in Japan en Singapore van een
de Wester - juni 2013

scheidsrechter verlangen dat hij er meer een
showtje van maakt binnen de touwen. Joop:
‘Ik ben niet gek, ik ga niet als een dwaas tussen
de lijnen op en neer springen; ik ben altijd een
scheidsrechter naar eer en geweten geweest.
En nee, een afscheid met een hoop poespas
hoeft voor mij ook niet. Ik heb nog heel even
gedacht een boek te gaan schrijven, maar dan
moet ik met de hele waarheid naar buiten komen en daar zit niemand op te wachten.’

Sportschool

‘De sportschool, daar blijf ik zeker mee bezig.’
Joop is in 2011 een eigen sportschool begonnen in verenigingsverband waar hij, samen
met andere vrijwilligers, de school in diverse
vechtsporten op zijn eigen karakteristieke
wijze leidt: ‘Gedisciplineerd ja, er wordt alleen Nederlands gesproken, geen onderlinge
groepjes, geen andere taal, want dan vlieg je
eruit; ook het k-woord wil ik niet horen en
pesten tolereer ik al helemaal niet. Wanneer
een moeder hier met een kind komt, dat gepest
wordt, leer ik zo’n jongen of meisje hoe zich te
verdedigen. Dat doe je met de low-kick, met je
scheenbeen tegen het bovenbeen van de pestkop trappen. Het pesten is meteen afgelopen.’
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Portret van een kind in zijn slaapkamer
Lakisha van Landeghem (13 jaar)

Met wie woon je in huis?
‘Met mijn vader, moeder en vier broers. Mijn
oudste broer is vijftien, mijn andere broer is
veertien, ik ben dertien en mijn jongere broertjes zijn zeven en vijf jaar.’
Waar zit je op school?
‘Ik zit op de Wieken op de Floraweg in groep
8. Volgend jaar ga ik naar het Kandinsky.’
Heb je hobby’s?
‘Ik houd van dansen en zingen, maar ook help
ik mijn moeder met afwassen. Ik houd van
voetballen en zwemmen. Ik heb al alle zwemdiploma’s.’
Van wat voor muziek houd je?
‘Van Jessi J. en ik houd van Engelse liedjes.
Ook van muziek van kinderen die net zo oud
10

zijn als ik. Zangeressen van veertien die liedjes
maken, die vind ik leuk.’
Wat vind je het mooiste in je kamer?
‘De foto van mijn hond. We hadden een hond
Hayco, maar die is dood.’
Waar word je blij van?
‘Als we met zijn allen iets leuks gaan doen. Of
met mijn broertjes voetballen.’
Waar kun je van balen?
‘Als ik soms ruzie heb, met mijn broertjes of
hier gewoon in de straat.’
Heb je een beste vriend of vriendin?
‘Ik heb een paar goede vriendinnen.’
Wat is je lievelingseten?
‘Mijn lievelingseten is rijst met salade en kip
en mijn lievelingsontbijt is een boterham met
hagelslag.’

Waar zou je graag naar toe gaan op vakantie?
‘Ik zou graag naar een camping gaan en dan
lekker buiten spelen en met mijn broertjes
voetballen.’
Wat wil je later worden?
‘Ik wil graag kapper worden. Als ik op het
Kandinsky zit ga ik vragen of ik daar een opleiding kan krijgen voor kapper.’
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
‘Dan kom ik nog vaak bij mijn vader en moeder op bezoek. En ik studeer dan voor kapper.
Ik denk dat ik dan naar een kapperszaak ga om
te vragen of ze interesse in me hebben.’
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Het grote Sinterklaasverhalenboek

Jesse Gerrits (9 jaar)
Hoe kwam je op het idee om een boek over
Sinterklaas te schrijven?’
‘Mijn allereerste Sinterklaasverhaaltje heb ik
geschreven toen ik bijna zeven jaar was. Samen met mijn moeder. Ik vond dat zo leuk dat
ik er nog een paar heb geschreven. En uiteindelijk kwam mijn moeder op het idee om ze te
verzamelen en er een boek van te maken. Mijn
moeder wilde het eerst in eigen beheer uitgeven. Maar via internet zijn we bij de uitgever
terechtgekomen.’
Hoe lang heb je erover gedaan om dit boek
te schrijven?
‘Alles bij elkaar denk ik wel een jaartje. Het
eerste verhaaltje heb ik bedacht en mijn moeder heeft het opgeschreven. Daarna ben ik op
de computer de verhaaltjes gaan schrijven. Het
is niet moeilijk om een boek te schrijven. De
ideeën stromen gewoon bij me binnen. Ik krijg
een idee, dan ga ik schrijven en dan krijg ik
weer een idee. De verhaaltjes gaan allemaal
over Sinterklaas, bijvoorbeeld over Sinterklaas en het zwervende meisje of over Sinterklaas en de toverdoos. Je kunt alle verhaaltjes
los van elkaar lezen.’
Wanneer schrijf je de verhaaltjes?
‘In mijn vrije tijd. Als ik thuiskom van school,
of in het weekend wanneer ik tijd heb en als de
computer vrij is.’
Heb je nog andere hobby’s dan schrijven?
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‘Ik vind het ook leuk om te koken, of gewoon
om buiten te spelen en om een spelletje te
doen.’
Bij wie woon je in huis?
‘Ik woon hier met mijn moeder en mijn lieve hondje Mojo. Mijn vader woont in Breda.
Hem zie ik nu minder vaak dan vroeger.’
Waar zit je op school?
‘Ik zit op school in Ubbergen in groep 6.’
Waar word je blij van?
‘Ik word blij van mijn hondje en als ik vrolijke
dingen doe. ‘
Waar word je verdrietig van?
‘Als er iets vervelends gebeurt of als ik het gevoel heb dat ik helemaal alleen ben en er niemand naar me luistert.’
Waar ben je trots op?
‘Ik ben sowieso trots op mijn boek. En op
school doe ik het ook goed. Daar ben ik ook
wel trots op.’
Krijg je ook zakgeld?
‘Ja, 25 euro in de maand. Daar koop ik Lego
van en ander speelgoed en soms dingen voor
mijn hondje of cadeautjes als ik naar een kinderfeestje ga.’
Wat is je lievelingseten?
‘Mijn lievelingseten zijn aardappeltjes met
kipfilet en bloemkool en mijn lievelingsontbijt
zijn die croissantjes die je zelf kunt maken,
Danerolles.’

Wat wil je later worden?
‘Ik zit te twijfelen tussen schrijver en kok.’
Heb je zelf al gekookt?
‘Ja, ik heb een keer soep gemaakt, een keer een
boerenomelet en een keer een soufflé en een
overheerlijke taart. Ik heb wel zes kookboeken
voor mij alleen.’
Hoe ziet jouw lievelingsdag eruit?
‘Dan heb ik geen school en de zon schijnt. We
gaan lekker zwemmen in een zwembad dat
verwarmd is door de zon. En daarna gaan we
naar een pretpark of naar een bos.’
Wie is jouw beste vriend of vriendin?
‘Ik heb twee beste vrienden, Kevin en Peter.
Kevin ken ik al vanaf groep vier en Peter ken
ik nu ongeveer twee jaar. Peter en ik zitten bij
elkaar op school. Wij spreken vaak met elkaar af. Kevin en ik skypen meer, want Kevin
woont in Boxmeer.’
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
‘Dan heb ik denk ik wel een auto en woon ik
op mezelf. Mijn hond Mojo neem ik dan mee,
als ze dan nog leeft tenminste.’
Informatie over Het grote Sinterklaasverhalenboek:
stuur een mailtje naar: info@boekscout-yo.nl
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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De lijdensweg van de zoon van Mientje Aarts en erfgenaam van Mientje Bartelen

René Aarts: ‘Soms heb ik het gevoel of de afgelopen
tien jaar in één week aan me voorbijgetrokken zijn’
Het is nu ruim tien jaar geleden dat de
Niersstraat in het Waterkwartier het decor was van de dubbele moord op de twee
Mientjes: Mientje Bartelen (75) en Mientje
Aarts (69). Ongewild hoofdpersoon in dit
horrordrama was, naast de slachtoffers en
de dader Fouad El Marzouki, de zoon van
één van de twee Mientjes, René Aarts.
Renés vader maakte granieten aanrechten, niet
het gezondste werk, want hij overleed in 1989
aan stoflongen. René heeft ook nog een zus,
Nelly, die veertien jaar ouder is. Sinds een jaar
woont René weer in het Waterkwartier, in de
nieuwbouw aan de Kanaalstraat. Na het vonnis van de rechtbank tegen Fouad, levenslang,
heeft René het af kunnen sluiten, maar het afgelopen decennium leek één lange, eindeloze
nachtmerrie.
We kijken nog een keer terug op de gebeurtenissen die geleid hebben tot die fatale dag, 6
februari 2003, en hoe het drama zich vooral
voor René daarna ontwikkelde.

Oktober 2002

René is dan 35 jaar. Hij werkt als pompbediende bij de Texaco aan de Sint Annastraat
en woont in een flat in Meijhorst. Hij gaat
graag en regelmatig uit. Naar het Bakkertje of
de Verjaardag in de Van Welderenstraat, Tabou of zoals die ene dag naar café de Beurs
in de Lange Hezelstraat. Voor wel meer Waterkwartierders een favoriete uitgaansgelegenheid. ‘Daar stond hij aan de bar, Fouad. Toen
26 jaar. We raakten aan de praat en er was vrij
snel een klik. Ik heb nooit moeilijk over mijn
homo-zijn gedaan en hij op dat moment ook
niet. Nee, die eerste avond is er niks gebeurd,
maar we spraken wel af om elkaar weer gauw
te zien. Die tweede keer was in mijn flat in
Meijhorst. Ik vond hem erg leuk, rustig, en ik
zag geen enkele aanleiding om te twijfelen aan
de verhalen die hij vertelde. Hij woonde zelf in
Zwanenveld. Twee maanden later is Fouad bij
me ingetrokken.’

December 2002

‘Fouad was erg jaloers. Hij wilde ook niet dat
ik nog uitging, zeker niet alleen, maar ik had
daar op dat moment helemaal geen behoefte
12
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Mientje Aarts, een van de twee vermoorde Mientjes

aan. Ik was erg verliefd, en ik had de indruk
dat hij dat ook op mij was. Misschien was ik
wel verblind van liefde, dat ik daardoor niet in
de gaten had, dat hij me alleen maar leugens
op de mouw speldde. Hij was hier met valse
papieren en zei bijvoorbeeld dat hij arts in opleiding was, anesthesist. Ik geloofde het allemaal en ik heb ook niks nagetrokken, al heb ik
hem nooit zien studeren. Mijn vrienden vonden hem wel apart, en ook niet bij me passen,
maar ik was erg gelukkig. Ik betaalde wel alle
huur, hij droeg alleen bij aan het eten, maar we
deden verder alles samen. Ik had wel eerder relaties gehad, maar nog nooit samengewoond.
Ik vond het het einde. Mijn moeder vond hem
ook een lieve jongen en mocht hem erg graag.
Ik kwam zelf elke dag bij haar in de Niersstraat
en om de dag ging Fouad mee. Dan bleven we
ook wel eens eten. Bij de begroeting pakte
Fouad mijn moeder altijd vast en kuste haar
dan. Op kerstavond waren we ook bij mijn
moeder. Mientje Bartelen van de overkant was
er toen ook.’ Het is op deze avond, dat Mientje
Bartelen, de overbuurvrouw, zich liet ontvallen dat ze een flinke som geld in huis had en er
bij Fouad een duivels plan ging broeien.

6 februari 2003

Zo’n zeven weken later. Het is vrijdag. Buurtbewoners aan de Niersstraat zien om 17.00
uur Fouad bij Mientje Bartelen op nummer 22
naar binnen gaan. Een dag eerder, op donderdag, was hij ook al bij haar aan de deur geweest. Met een doos bonbons. Toen werd hij
niet binnengelaten. Fouad ging daarna met de
doos naar de overkant, naar Mientje Aarts. Die
vrijdag, als Fouad inmiddels bij Mientje Bartelen naar binnen is, registreren camera’s in de
winkel van Super de Boer om 17.30 uur een
winkelende Mientje Aarts. René: ‘Ikzelf had
die avond tot 22.00 uur dienst bij Texaco. Ik
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René Aarts in de Niersstraat

wist dat Fouad die avond om 20.00 uur moest
beginnen bij de Gelderlander. Hij werkte daar
op de expeditie. Ik geloof het enige verhaal
dat achteraf klopte met wat hij me allemaal
verteld heeft. Rond 21.00 uur kwam een oom
van Fouad bij de benzinepomp. Die vertelde
me dat Fouad vertrokken zou zijn. Terug naar
Marokko. Ik geloofde eerst niet wat hij zei.
Het klonk als een donderslag bij heldere hemel en ik ben meteen naar huis gereden. Daar
heb ik als eerste ma gebeld. Die nam niet op,
toen heb ik vrienden gebeld en me door hen
laten troosten. Ik had geen flauw idee waarom

Fouad weggegaan was.’ Later zou blijken dat
Fouad, naast zijn eigen spullen, ook het horloge van René, diens fototoestel en een foto
waar Fouad met de moeder van René opstond
had meegenomen.

7 februari 2003

De volgende dag. Zaterdag. René belt een aantal keren naar zijn moeder, maar er wordt nog
steeds niet opgenomen. ‘Ik ben toen naar de
Niersstraat gereden. Rond de middag, naar het
ouderlijk huis. Ik ging naar binnen, maar er
was niemand. Wel de hond, die had in huis ge13

poept, iets wat ie anders nooit deed. Maar nog
altijd gingen bij mij niet alle alarmbellen rinkelen. Moeder ging wel vaker op zaterdag naar
de stad, of misschien was ze wel aan de overkant bij Mientje Bartelen. Ik naar nummer 22
en daar aangebeld, maar niemand deed open.
Er stond wel eten van tafeltje-dek-je van gisteren voor de deur. De rolluiken waren dicht, dus
ik kon niet naar binnen kijken. Ik heb toen de
buren gevraagd of zij iets wisten en dat ik het
allemaal maar raar vond. Maar zelf moest ik
er vandoor, want ik had om 13.00 uur een afspraak met de kapper. De buren hebben toen de
politie gebeld, want toen ik om 13.30 uur van
de kapper terugkwam, was die al naar binnen
gegaan. Ik moest voor verhoor meteen een politiebusje in. Daar werd me in eerste instantie
alleen verteld dat er twee vrouwen gevonden
waren. Dood. Koolmonoxidevergiftiging was
die dag het eerste verhaal dat de ronde deed.
Na dat eerste verhoor ging ik naar het huis
van ma. Daar vertelde de politie me ’s avonds
wat er werkelijk was gebeurd. Toen viel ook
meteen al de naam van Fouad, en dat ze naar
hem op zoek waren. Maar ik kon absoluut niet
geloven dat hij hier iets mee te maken kon hebben. Ik heb heel lang gedacht dat er meerdere
personen bij betrokken zouden moeten zijn.
Fouad zou zoiets nooit alleen doen.’

Testament

Op nummer 22 had de politie de zwaar toegetakelde lichamen van de twee Mientjes aangetroffen. Ze telde tientallen steekwonden. Duidelijk was dat de vrouwen zich hevig verzet
hebben. Overal was bloed en de woning was
compleet overhoop gehaald. De roofmoordenaar is op zoek naar geld geweest, vond echter niks en moest zich tevreden stellen met de
portemonnees van beide vrouwen. Bij zijn
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zoektocht werd hij gestoord door de overbuurvrouw, die boodschappen voor Mientje Bartelen had gedaan. Het DNA dat de politie overal
in de woning aantrof, kwam overeen met het
DNA dat de politie van Fouad uit de flat van
René haalde.

‘Het duurde drie maanden voordat
de politie ervan overtuigd was dat
ik er niks mee te maken had’
Toen Fouad al hoog en droog in Marokko zat,
begon voor René, alsof het nog niet genoeg
was, de nachtmerrie pas echt. ‘Mientje Bartelen veranderde nogal eens haar testament. Dat
liet ze soms ook merken. Ze leek wel een top
10 te hebben, waarin je kon dalen en stijgen.
Zo wist ik dat mijn moeder, haar beste vriendin, bovenaan stond, maar niet dat ik meteen
daarna zou komen.’ Dat hoorde René van de
politie. Die trok hieruit meteen de conclusie
dat René wel eens medeverdachte kon zijn in
deze dubbele moordzaak.
‘Drie maanden lang werd ik bijna elke dag verhoord. Kwamen ze me thuis ophalen en gingen
we naar het bureau. Daar was een good cop,
iemand met een softe benadering, en een bad
cop, die me bij wijze van spreken alle hoeken
van de kamer liet zien. Het waren verschrikkelijke maanden. Ik woonde toen bij mijn zus,
anders had ik het niet uitgehouden. Het duurde
drie maanden voordat de politie ervan overtuigd was dat ik er niks mee te maken had. Ja,
ze hebben nog wel hun excuses aangeboden.’
De jaren daarna verlopen voor René als in een
roes. Hij klopt aan bij slachtofferhulp, wordt
behandeld door psychiaters, psychologen,

maar doet geen oog meer dicht. Hij neemt zelfs
twee banen aan, ’s nachts bij een benzinepomp
en overdag bij een videotheek. De zoektocht
naar Fouad lijkt op een dood spoor te zijn beland. De familie hoort tenminste niks meer van
eventuele vorderingen in het onderzoek. Pas in
december 2005 komt er schot in de zaak, wanneer de Gelderlander Fouad heeft opgespoord
in Nador, zijn geboorteplaats. Hij werkt daar
als taxichauffeur. Toch duurt het weer enkele
jaren voordat justitie 5000 euro uitlooft voor
de gouden tip die leidt tot zijn aanhouding.
Fouad komt voor in de top 10 van meest gezochte misdadigers in ons land. Wanneer hij
op 13 februari 2010 zijn zieke moeder bezoekt
in het ziekenhuis in Casablanca wordt hij gearresteerd. Nederland en Marokko kennen geen
uitleveringsverdrag en Fouad wordt in eigen
land berecht. Het geduld van alle betrokkenen
wordt echter danig op de proef gesteld. Maar
liefst vier keer wordt het proces uitgesteld;
twee keer omdat Fouad ziek zou zijn. De familie was bij de zittingen aanwezig, René ook, en
zo zag hij de man weer waar hij ooit heel gek
op was, maar die zijn liefde op een gruwelijke
manier misbruikte. ‘Eén keer stond ik naast
hem. Ik probeerde daarbij zijn blik te vangen,
maar hij sloeg onmiddellijk zijn ogen neer. Hij
heeft zijn mond niet open gedaan. Ik baal nog
steeds dat we, ondanks eerdere toezeggingen,
ons verhaal niet mochten doen in de rechtszaal. We hadden het verhaal helemaal klaar in
het Marokkaans, maar het mocht uiteindelijk
niet voorgelezen worden. Ik zou graag nog
eens met hem willen praten. Ik heb, zolang ik
hem kende, nooit iets crimineels in hem ontdekt. Hij gedroeg zich altijd voorbeeldig. Ik
heb hem nooit als gewelddadig ervaren. Ik had
ook steeds het vermoeden dat er anderen bij
betrokken waren geweest. Al die messteken. In
mijn ogen kon Fouad dat niet gedaan hebben.
Maar alle bewijzen maken uit dat hij helemaal
alleen gehandeld heeft. Ik hoorde ook pas later
dat hij betrokken was geweest bij drugszaakjes
in Spanje en Marokko. Nee, foto’s heb ik niet
meer van hem. Die heb ik kapot gescheurd.’
René is blij dat hij de knoop heeft doorgehakt
en weer in het Waterkwartier woont. Hij weet
zich in die buurt omringd door vrienden en
kennissen. Hij voelt zich er weer thuis, en als
de Vierdaagse het Waterkwartier aandoet in
juli, heeft René weer een tent bij hem in de
voortuin staan. Werken doet René nu bij de
Dar, de plantsoenendienst, en ook het uitgaan
probeert hij weer op te pakken. ‘Soms heb
ik het gevoel of de afgelopen tien jaar in één
week aan me voorbijgetrokken zijn.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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La Pineta
De beste in
een pizzatest
Muammer Kilic stond in 1989 op het punt
om naar de politieschool te gaan in Turkije,
maar hij koos op de valreep voor Nederland en zijn vrouw, die hier op dat moment
studeerde. Muammer is geboren in 1965
in Kayseri, een stad in Turkije met bijna
één miljoen inwoners. Kayseri is voor veel
toeristen de uitvalsbasis bij uitstapjes naar
Cappadocië. Even was de stad in beeld om
zusterstad van Nijmegen te worden, maar
Gaziantep ging uiteindelijk met die eer
strijken.
Muammer: ‘Het beviel me hier wel. Nederland
is een vrij land, Turkije lag op bijna alle terreinen ver achter op West-Europa. Ik zag hier
voor mijn vrouw en mijzelf een betere toekomst weggelegd, al liep ik de eerste maanden
wel met mijn ziel onder mijn arm. Ik sprak de
taal niet, kende de gebruiken niet, snapte niks,
maar ik wilde wél graag werken. Via kennissen
kwam ik uiteindelijk bij een kippenverwerkingsbedrijf aan de Binderskampweg terecht.
Dat deed ik overdag, want ’s avonds stond ik
nog te werken in Bergama, een pizzeria aan de
Prins Hendrikstraat. Daar als afwasser begonnen, maar uiteindelijk in de keuken geëindigd.
Daar heb ik het vak geleerd en ik had al gauw
het idee iets voor mezelf te beginnen.’

Maar Muammer wilde graag terug naar Nijmegen. Die kans deed zich voor in 1998. ‘Aan de
Molenweg stond een groentewinkel te koop,
het pand waar nu Shanghai, een Chinees-Indisch afhaalcentrum zit. Daar ben ik pizzeria
Serena begonnen. Samen met een compagnon,
maar die samenwerking liep niet zo lekker.
Toen twee jaar later dit hier aan de Voorstadslaan vrij kwam, was de keuze snel gemaakt.’
Het pand is ooit nog een kroeg geweest, maar
in de jaren zeventig afgebrand. Daarna werd
het een friettent met namen als Erkel en Morgenzon. Nu al bijna dertien jaar La Pineta,
want na een aarzelende start kwam al snel de
loop er in.
Muammer: ‘Het is wel hard werken. Van 14
tot 24 uur en dat zeven dagen in de week. Va-

kanties schieten er vaak bij in, maar het bevalt
me goed hier. Nog nooit problemen gehad.’
Muammer zelf woont in Meijhorst. Met zijn
vrouw en drie kinderen, die op het punt staan
te gaan studeren. Zo’n 40 procent van de omzet
wordt thuis bezorgd via www.thuisbezorgd.nl.
De beste reclame voor de pizza’s haalde la Pineta vorig jaar binnen via de Sensor, een studentenblad. Muammer: ‘Die hadden een pizzatest gedaan bij vijftien bekende pizzeria’s in
de stad. Er werd gelet op de kwaliteit van de
kaas, het deeg, de bodem, temperatuur, snelheid waarmee hij bezorgd werd, en wij waren
de beste!’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Rondkijken

Daarbij ging Muammer niet over een nacht ijs.
‘Ik ging rondkijken in de omgeving van Nijmegen in de middelgrote plaatsen. Informeerde of
er pizzeria’s waren en wanneer er een gat in de
markt was, ging ik op zoek naar een pand. Zo
ben ik in Ede beland. Ik had echter geen rooie
cent om te investeren, maar ik kon bij een bank
16.000 gulden krediet lospeuteren. Net genoeg
om tweedehands de inventaris aan te kunnen
schaffen. Mijn vader was net een paar weken
hier op vakantie en hij hielp flink mee om snel
open te kunnen, mijn vrouw ook natuurlijk,
en we waren allemaal heel gespannen hoe de
eerste dag zou lopen. Dat werd een enorme teleurstelling. Welgeteld dertig gulden omzet. Ik
zag het even helemaal niet meer zitten. Gelukkig bleek dat een valse start te zijn. De tweede
dag hadden we 1.700 gulden en de dag daarna
over de 2.000 en na een half jaar kon ik de hele
inventaris vernieuwen.’
de Wester - juni 2013
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Christiane Dekker

Kraak noch smaak
Het valt me op hoeveel criminaliteit met
een financieel motief er de laatste tijd
gesignaleerd wordt. Ik bedoel: hoeveel
er gejat, ingebroken, opgelicht, geramd
en gekraakt wordt. Het zijn soms bizarre
misdaden, die ik ook zelf aan den lijve
ondervind. Het begon een tijd terug met het
uitgraven van bijzondere plantjes in de tuin
rondom het pand waar ik werk. Dat heb ik
overigens nog liever dan het zinloos kapot
slaan van de stokrozen, elk jaar opnieuw.
Een paar weken geleden werd ik midden
in de nacht gebeld door de alarmdienst.
Er bleek een waterballet te zijn aangericht
op het werk. Men had geprobeerd een
koperen waterleidingsbuis via het kraantje
aan de buitenkant naar buiten te trekken.
Daardoor was de koppeling losgeschoten,
met een volledig ondergelopen lokaal tot
gevolg. Mijn neefje, pizzacourier op de
fiets, is twee weken geleden overvallen.
Dergelijke thuisbezorgers hebben al geen
geld meer op zak, alles moet van tevoren
betaald worden. De overvaller schreeuwde
hem toe: geef me die pizza’s want anders
haal ik de trekker over. Niet te geloven. De
doodschrik voor een paar pizza’s. Dat is
allemaal peanuts vergeleken bij de kraken
waarbij inbrekers in een auto de pui van
juweliers tot gort rijden. Of wat ik van de
week op de radio hoorde: elke nacht vindt
er in Nederland wel een plofkraak plaats,
doorgaans gericht op pinautomaten. Het
is wachten op de dag dat die dus uit het
straatbeeld verdwijnen. Bizar eraan vind ik
dat die lui er mee wegkomen. Het is toch
nauwelijks een subtiele manier van stelen
te noemen.
Zou de financiële crisis zo hard binnenkomen bij sommigen onder ons dat zij hun
toevlucht moeten zoeken tot deze vormen
van zelfverrijking? Dan is er veel wanhoop!
Rian Panis
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(Foto: Ger Neijenhuyzen)

Mensen activeren, dat is leuk!
In haar eigen praktijkruimte aan het Beetsplein heb ik afgesproken met Christiane
Dekker, fysiotherapeute. Ze maakt een
kopje koffie voor me en legt er een koekje
bij in de vorm van een kroon. ‘Dat is omdat we een nieuwe koning hebben’, lacht ze.
‘Ik vind het trouwens heel bijzonder om zo
met je te praten en te vertellen wat mij motiveert.’ Laten we dan maar beginnen.

Kameroen en Nederland

Ik hoor meteen haar - charmante - Franse tongval. Omdat interviewers nou eenmaal nieuwsgierig zijn, vraag ik er Christiane (37) naar. Ze
komt uit Kameroen en dat verklaart het. Ze is
hier twaalf jaar geleden naartoe gekomen. Op
mijn vraag hoe iemand uit Kameroen op het
idee komt om fysiotherapeut in Nederland te
worden, antwoordt ze dat ze daar heel bewust
voor gekozen heeft. ‘Ik kom uit een kleine
stad in het westen van Kameroen, Dschang

geheten. Een universiteitsstadje, waar ik eerst
literatuur gestudeerd heb. Ik werkte ook in een
ziekenhuis, als vrijwilliger met terminale patiënten. Ik besefte daardoor dat ik met mensen
wilde werken, maar geen arts wilde worden. Ik
had ook nog een nicht in de hoofdstad Yaoundé en die had een fysiotherapiepraktijk. Ik liep
wel vaker met haar mee als ze aan het werk
was en ik vond het een prachtig beroep. Ze
heeft mij eigenlijk overgehaald om de praktijk
van haar over te nemen op termijn. En dat ik in
Nederland wilde studeren, had te maken met
een Nederlands stel dat in Kameroen werkte.
Ze zijn nu mijn pleegouders hier. Veel wist ik
niet van dit land, maar wel dat Nederlanders
de naam hadden heel tolerant te zijn. Ik wilde
heel graag mijn horizon verbreden, met een
andere cultuur en een andere taal in aanraking
komen.’ Dat is in elk geval gelukt. Christiane
studeerde in 2006 af aan de Hogeschool van
Utrecht als fysiotherapeut.
de Wester - juni 2013

Na haar afstuderen ging Christiane in Amsterdam aan de slag, in loondienst bij een praktijk.
Na eerst heen en weer gereisd te hebben, besloot ze in een pension te gaan wonen. ‘Dat
reizen en dan gecombineerd met tien uur werken was me echt te veel. Maar ik was wel getrouwd inmiddels met een man die in Boxmeer
werkt. Ik zat alleen in dat pension, dat vond ik
helemaal niks. Ik hield het niet vol en kon gelukkig dichterbij aan de slag, in Rheden. Ook
daar had ik het snel gezien omdat het niet de
manier van werken was die ik zocht. Dus besloot ik 2½ jaar geleden om zelf een praktijk te
beginnen. Dit is precies wat ik wil! Kleinschalig, laagdrempelig, huiselijk, geen grote groepen mensen, want dat past hier niet. Mensen
voelen zich op hun gemak en ze komen terug.
Ik heb veel patiënten uit Oud-West en het Willemskwartier. Ik krijg soms een bosje bloemen
omdat mensen zo blij zijn dat het goed met ze
gaat. Zo wil ik het graag en zo heb ik het nu
voor mekaar.’ Dus de nicht in Yaoundé wacht
nu vergeefs op Christiane? ‘Nou, ik ga niet terug in elk geval. Maar het komt vast wel goed
met haar, hoor!’

Het mooie van fysiotherapie

‘Wat mijn beroep zo mooi maakt, is dat ik
mensen echt kan helpen. Ik help ze beter voor
hun gezondheid te zorgen door ze te activeren.
Dat is in mijn ogen veel meer de moeite waard
dan te helpen met medicatie. Medicijnen hebben bijwerkingen, beter voor je gezondheid
zorgen niet. Van de andere kant help ik mensen revalideren. Hen is iets overkomen en ik
help ze letterlijk weer op weg. Het is tastbaar
en zichtbaar wat ik doe, ze kunnen weer vooruit. Bewegen is het kernwoord voor mij. Over
de hele wereld, niet alleen in de westerse maatschappij, is dikker worden, minder bewegen
en ongezonde dingen eten een steeds groter
probleem. Ik ben zelf altijd sportief geweest,
ik heb tien jaar gevoetbald in Kameroen. Kameroen was ook een sportief land, je weet vast
nog wel dat we een goed voetbalelftal hadden,
met Roger Milla als ster. En ik weet ook nog
dat we twee dikke meiden in de klas hadden.
We waren allemaal jaloers op hen, want wij
vonden het prachtig. Het was een teken van
rijkdom en welvaart. Dat ben ik wel even anders gaan zien. Ook in Kameroen neemt obesitas hand over hand toe. Niet omdat het zo’ n
rijk land is, maar omdat de bevolking steeds
minder beweegt en veel te vet eet. Daar komt
bij dat men daar gewoon niet goed op de hoogte is dat overgewicht bijvoorbeeld diabetes en
hoge bloeddruk met zich meebrengt. Ze weten
niet wat ze fout doen en dat ze het fout doen.
In Nederland weten we dat in elk geval wel en
wordt er ook wat aan gedaan. Hier is het meer
de vraag hoe je er zelf iets aan kunt doen op
de Wester - juni 2013

een verstandige manier. Daar richt ik me op: ik
begeleid mensen om in beweging te komen en
dat op een goede manier te doen. Ik ben hun
wake-up-call: word je bewust van de oorzaak
van je klachten, ga gezonder leven en blijf
dat doen. Kom bijvoorbeeld op de fiets naar
mijn praktijk: simpel, goedkoop.’ Ik zeg tegen
Christiane dat goed voor jezelf blijven zorgen,
nog wel eens het probleem is. ‘Ach weet je:
mensen zijn mensen en mensen maken fouten.

Ik snap wel dat je terug kunt vallen. Maar als je
valt, moet je wel weer opstaan en doorgaan en
leren van je fouten. Ik wil niet de autoriteit zijn
die met het vingertje wijst naar de ander: jij
doet het niet goed. De motivatie moet echt uit
jezelf komen en ik mag je daarbij begeleiden.
Mooi werk, of niet?’
Tekst: Rian Panis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Joop Russon

Linosnede ‘Gezicht op Nijmegen vanuit Lent’

kerktorens, huizen en bomen afstaken. Daar
werd ik door geraakt: dat contrast van zwart
en wit, die silhouetten die naar voren kwamen
in het tegenlicht van de ondergaande zon en de
romantische klanken van Rachmaninoff nog in
mijn hoofd. Zo is mijn eerste linosnede ontstaan. Mijn werk is in de loop der jaren wel
veranderd, monumentaler en krachtiger geworden. Meer terug naar de essentie.’

Oud-West inspireert tot kunst
Kunstenaar Joop Russon woont alweer 27
jaar in de Voorstadslaan in een jaren ’30huis, vlakbij waar vroeger de Nijmeegse
IJzergieterij stond. Er liggen mooie blauwe
tegeltjes op de vloer in de gang. In de kamer
hangt veel kunst van zijn eigen hand, onder
andere een prachtige linosnede met een uitzicht op Nijmegen vanaf Lent.
Joop werkt nog iedere dag in zijn atelier, want
als kunstenaar ga je nooit met pensioen: ‘Op
een zondag in 1940 ben ik geboren, als middelste van drie broers. Een echt zondagskind.
Op de lagere school tekende ik al. In 1953
werd na de watersnoodramp een wedstrijd uitgeschreven. Ik won de eerste prijs. Mijn jeugd
was zorgeloos. In die tijd kon je nog voetballen op straat. Mijn vader was een hele goede
huisschilder. Ik heb die vakopleiding ook gevolgd en daarna ben ik naar de kunstacademie
in Arnhem gegaan. Een vijf-jarige studie, waar
ik les kreeg van de bekende Nijmeegse schilder Wim van Woerkom. Mijn ouders waren
heel geëmancipeerd voor die tijd. Ze lieten hun
kinderen vrij in de keuze van hun vak. Mijn
vader was behoorlijk trots dat ik werd aangenomen op de academie.’

Medisch illustrator

‘Na de militaire dienst heb ik gesolliciteerd bij
de Nijmeegse universiteit als medisch illustrator. Er waren zestig sollicitanten en de laatste
drie werden twee dagen getest bij het GITP.
Op de academie had ik ook les gehad in anatomie en modeltekenen, het menselijk lichaam
was mij dus niet onbekend. Ik heb in dat werk
18

heel goed leren observeren en kijken. Het is
heel gedetailleerd werk. In mijn vrije werk
laat ik details juist weg. Als ik mijn vrije werk
moet omschrijven dan zijn het notities van de
levendige aspecten van het menselijk bestaan
en de omgeving waarin dit gebeurt. Ik denk dat
een kunstenaar anders kijkt dan andere mensen. Meer in grondvormen.’

Matthäuspassie

‘Belangstelling voor muziek heb ik altijd gehad. Een aantal keer zong ik de Matthäuspassie onder leiding van dirigent Leo Pappenheim. In de pauze vertelde hij altijd moppen.
Dat was lachen. Ieder jaar kijken mijn vrouw
en ik weer uit naar dat geniale werk van Bach.
Vaak is muziek voor mij een uitgangspunt
voor mijn werk. Een tijdje geleden was dat
de Schilderijententoonstelling, een werk van
de Russische componist Moessorski. In 1963
ben ik begonnen met exposeren in De Waag.
Daarna volgden nog vele tentoonstellingen in
het Besiendershuys, de Commanderie, kerkje
van Persingen en museum Mooi Nederland
in Beek. Ik heb veel opdrachten gehad van de
stichting het Persings kerkje uit Beek. Mijn
meest recente tentoonstelling was vorig jaar in
kasteel Nemelaere in Haren, Brabant.’

Chroniqueur
Tekeningen van anatomische preparaten

Technieken

‘Mijn specialiteit is de linosnede, maar ik
maak ook houtsnedes, etsen en achterglasschilderingen. Bij een linosnede snijd je de
tekening in spiegelbeeld in het linoleum. Je tekent dus eigenlijk andersom. Ik werk meestal
op kurklinoleum, dat is zachter dan linoleum.
Mijn eerste linosnede heb ik in 1960 gemaakt,
een zwart witte. De aanleiding daarvoor kan
ik mij nog goed herinneren. We hadden op de
academie een muziekavond bijgewoond, waar
het tweede pianoconcert van Serge Rachmaninoff werd gedraaid. Op weg naar huis reed
ik door het landschap waar de zon onderging
in een rood gouden lucht waartegen donkere

‘Wat ik wil vastleggen zijn de mooie dingen
die verdwijnen en nooit meer terugkeren. Hier
bij de Waalhaven, waar nu die lelijke torens
staan, was een heel mooi straatje, de Waalbandijk. Op een gegeven moment stonden
er nog maar twee huizen, een winkel en een
woonhuis. Die heb ik vastgelegd. Ik voel me
een chroniqueur van mijn tijd en van de stad,
vooral van Oud West. In die zin inspireert Oud
West tot kunst. Vanuit mijn huiskamer zie ik
die stedebouwkundige revolutie en dat wil ik
vastleggen in linosnedes. Daar ligt toch wel
mijn hart. Terug naar de essentie en vooral hier
van deze buurt.’
Voor meer informatie: zie Jooprusson.nl
Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Het heeft ons leven verrijkt!
Brigit en Arnold. Het lot bracht hen samen,
want ze leerden elkaar kennen omdat ze
allebei een kind met een zware beperking
moeten verzorgen. Allebei kinderen uit een
eerdere relatie.
Brigit heeft een zoontje van bijna acht jaar,
Bjorn, met het westsyndroom: een hersenaandoening waarbij plotseling epileptische aanvallen optreden, soms wel honderd op een dag.
Het gevolg van een zuurstofgebrek bij de geboorte, waarbij hij ook een ernstige hersenbeschadiging heeft opgelopen. Arnold heeft een
zoon van twaalf jaar, Bas, met het syndroom
van Williams: een ontwikkelingsstoornis gekenmerkt door een verstandelijke handicap.

Bjorn en Bas

Een last? Absoluut niet. Ze zien het beiden
als een verrijking van hun leven. Al wordt dat
leven wel helemaal bepaald door de aanwezigheid van deze twee jongens. Brigit: ‘Eerst
zou Bjorn nog geen 24 uur te leven hebben,
maar er kwam telkens een dag bij en nu is hij
al bijna acht jaar. Maar ik heb er mijn eerdere
baan wel voor op moeten geven. Bjorn had
zoveel zorg nodig en na een jaar stond ik er
ook alleen voor, omdat de vader van Bjorn het
niet meer op kon brengen. Gelukkig heb ik wel
veel steun van Denise - 22 jaar - en Niels van
18, twee kinderen uit een eerder huwelijk.’
Arnold heeft twee zonen. Ook uit een eerder
huwelijk. Naast Bas de een jaar oudere Marco, die zonder problemen de billen van zijn
broertje wast, als het zo uitkomt. Met zijn ex
deelt Arnold de zorg voor de beide kinderen.
Arnold: ‘Hij woont nog bij zijn moeder. In de
vakanties en om de twee weken in het weekend is hij hier. Brigit leerde ik kennen bij de
Daniël, aan de Daniëlsweg, onze kinderen zaten daar in dezelfde groep bij de dagopvang
voor kinderen met een ernstige beperking.’

PGB

Voor Brigit is het persoonsgebonden budget pgb - een enorme uitkomst. ‘Ik maak 90 à 100
uren in de week. Via het pgb kan ik nu mezelf
voor een deel daarvan uitbetalen. De regering
wil gaan morrelen aan het pgb, maar ik hoop
wel dat ze in Den Haag begrijpen dat ik maar
een derde kost van een gediplomeerde verpleegkundige; dat kan dan nooit een bezuiniging zijn, daar komt bij dat we dit jaar al vierduizend euro op het pgb ingeleverd hebben.’

Zorghulpmiddelen

Tot voor een paar jaar reed Arnold op een
vrachtwagen. Uitzonderlijke transporten: lang,
de Wester - juni 2013

Op de voorgrond vlnr. Bas en Bjorn, daarachter Marco, Denise, Niels, Kim, Brigit en Arnold

breed, groot en/of gevaarlijk. In 2007 werd
bij Arnold een hartafwijking geconstateerd en
een defribillator geplaatst. Zijn groot rijbewijs
moest hij inleveren, maar hij bleef niet bij de
pakken neerzitten. Hij besloot voor zichzelf te
beginnen en zich in te zetten voor mensen met
een beperking. ‘Door Bas, en nu met Bjorn
ken ik de beperkingen van de gezondheidszorg, met name als het om zorghulpmiddelen
gaat. Er wordt op bezuinigd, lang niet alles
wordt nog vergoed door de verzekering, dus
het wordt steeds interessanter om spullen die
kapot zijn te repareren of op zoek te gaan naar
tweedehands alternatieven. Denk aan rollators,
scootmobiels, douchebrancards, sta-op-stoelen; waar je op marktplaats al gauw een paar

duizend euro voor moet betalen, kan ik vaak al
voor een paar honderd euro regelen. Daarnaast
kan ik bemiddelen met allerlei instanties, ik
ben een vraagbaak en weet bijvoorbeeld alles
over aangepaste auto’s, maar ook over zorgunits.’
Ze zijn inmiddels een item geworden, Bjorn
en Bas, als ze met hun ouders of broers of zus
winkelen in de Jumbo. Meer weten? Brigit
heeft een eigen website: www.kindmethandicap.nl en voor meer informatie over het bedrijf
van Arnold: http://zorghulpmiddelenwmo-gelderland.nl
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk
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Aalmoezenier Bernhard Welzenes, directeur van het K.S.C.C. Nijmegen

‘Het gaat niet alleen om het pastorale,
maar om de mensen te helpen’
In de Waalhaven ligt een groot wit schip,
waarop het Katholiek Sociaal-Cultureel
Centrum voor de Rijn- en Binnenvaart is
gevestigd. Bernhard Welzenes is directeur/
aalmoezenier van het K.S.C.C. Hij is al 42
jaar verbonden aan het K.S.C.C., ook wel
Schipperscentrum genoemd. Het K.S.C.C.
Schipperscentrum is een ontmoetingsplek
en faciliteitencentrum. Ruim honderd
schippers hebben hun postbus en postadres
op het Schipperscentrum en zijn daar aanspreekbaar voor de gemeente. In het Schipperscentrum worden kerkelijke, culturele
en sociale activiteiten georganiseerd. De
Wester ging met de heer Welzenes in gesprek.
Kunt u het werk van een aalmoezenier omschrijven?
‘Mijn werk is een combinatie van sociaal,
pastoraal en maatschappelijk werk, niet alleen voor de binnenvaart, ook de mensen van
kermis en circus behoren tot mijn doelgroep.
In Nijmegen werk ik vanuit het Schipperscentrum, behartig de belangen van de binnenvaart
en zet me in voor de gemeenschap van de binnenvaart. Ik ben regionaal, landelijk en ook internationaal betrokken bij allerlei initiatieven
die bij mijn werk en de doelgroep horen. Zo
ben ik bijvoorbeeld ook secretaris-generaal
van Forum, het Europese Oecumenisch pastoraat voor kermis en circus. Ik vind het belang-

rijk om als mens onder de mensen te werken
en mensen te helpen. Wat ik ook wil doen is
met kennis van de situaties in de praktijk de
belangen van binnenvaart, kermis en circus te
behartigen.’
Hoe verschilt dit werk met het werk van een
pastor in een parochie?
‘Als aalmoezenier is mijn hoofdtaak het sociaal-maatschappelijk werk. Daarnaast uiteraard ook het pastorale werk, maar eigenlijk is
mijn werk breder dan het werk van een pastor.
Waar nodig help ik mensen met vraagstukken over bijvoorbeeld huisvesting en onderwijs. Daarnaast houd ik mij ook bezig met
nautisch-technische vraagstukken. Een actueel
voorbeeld is het gesprek over de ontwikkeling
van een zogeheten sonor-chip. Dit is een apparaatje dat momenteel wordt ontwikkeld om
te zorgen dat de dragers van deze chip, zowel
in de beroeps- als pleziervaart, beter gevonden
kunnen worden wanneer zij bij een ongeval
overboord zijn geslagen. Je kunt je voorstellen
dat dit een verbetering zou zijn tegenover de
huidige situatie waar drenkelingen vaak pas na
lange tijd of helemaal niet worden gevonden.
Tevens lobbyen we vanuit verschillende geledingen voor het dragen van reddingsvesten
door schippers.’
Hoe lang bent u al als aalmoezenier verbonden aan het K.S.C.C. Schipperscentrum?

Aalmoezenier Bernhard Welzenes

‘Inmiddels ben ik al 42 jaar verbonden aan
het K.S.C.C. Ik kom zelf uit een binnenvaartfamilie. Dat heeft van begin af aan geholpen
bij goed inlevingsvermogen. In dit werk heb je
veel inleving en kennis nodig om draagvlak te
creëren voor allerlei doelen. In de loop van de
tijd is er van alles veranderd. Van het gebruik
van sleepschepen naar motorschepen. Het
tonnage in de binnenvaart is vergroot en het
onderwijs is erg verbeterd. Vroeger ging een
schipper direct na de basisschool aan boord
werken, nu zijn er goede opleidingen voor de
scheepvaart. Voor schippers en kinderen van

Schipperscentrum
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Naoberschap

Interieur Schipperscentrum

kermis- en circusexploitanten zijn er speciale vakmodules in het middelbaar onderwijs
gekomen. Daarnaast is het karakter van de
scheepvaart veranderd van gezinsbedrijven
naar economische bedrijven. Inmiddels is de
scheepvaart een volwassen economie en een
belangrijke poot in de intermodale transportwereld. Nijmegen is een belangrijk centrum
voor de binnenvaart.’
Hoe ziet u de relatie tussen K.S.C.C., de
Waalhaven en de wijk?
‘Wij sluiten als woonwijk aan bij het Waterkwartier. We zetten ons in voor leefbaarheid
en veiligheid in dit deel van de wijk. Zo maken we ons zorgen over de veiligheid van het
nieuwe, mooie fietspad over de dijk. Voor de
zichtbaarheid van bijvoorbeeld scooters is dit
een lastig punt. Vanuit het K.S.C.C. ben ik
voorzitter van de Commissie Watergebonden
Belangen. Dit is een commissie waarin de bewonersvereniging van de Waalhaven Nieuw
Nijmeegs Peil, scheepvaartvereniging Schuttevaer en vereniging watergebonden bedrijven Aqualink gezamenlijk met de gemeente
Nijmegen overleggen. Ik ben ook blij dat in
de Waalhaven de verschillende functies naast
elkaar bestaan, zoals de politie en brandweer,
de historische woonschepen en natuurlijk de
binnenvaart.’
Wat spreekt u aan in het werk op en namens
het K.S.C.C.?
‘Het mooiste aan dit werk vind ik dat het werk
is voor en door mensen. Het wordt gedragen
door vrijwilligers en dat stimuleert je enorm.
Mijn doel is om bij te dragen aan sociaal en
verantwoord leven. Dat gaat op diverse maniede Wester - juni 2013

ren. Zo heb ik onlangs nog een paar tijgertjes
gewijd. Ik heb de zegen uitgesproken over de
beestjes en de verzorgers, opdat zij er goed
voor zullen zorgen.’
Welke bijzondere momenten heeft u meegemaakt in uw functie en op deze plek?
‘Een leuke anekdote van al een aantal jaren
geleden. Er was een aanvaring bij de Nijmeegse brug, het schip liep vol met water en
dreigde te zinken. Ik werd gevraagd om daarheen te komen. Aldaar bood ik mijn hulp aan
de schippersvrouw aan. Zij antwoordde dat
ze God niet nodig had. Mijn reactie was dat
zij wel een pompboot nodig had en dat ik die
voor hen zou gaan regelen. Zo zie je de verschillende kanten van mijn werk, het gaat niet
alleen om het pastorale, maar om de mensen
te helpen. In de kerk nodig ik mensen uit om
goed te leven, maar daarbuiten is mijn doel om
te helpen waar nodig. Ik zou al met pensioen
kunnen gaan, maar ga door omdat ik plezier
beleef aan mijn werk. Dat schip wat een aanvaring had gehad is overigens opgesleept naar
de werf Gelria. Het had losse cement aan
boord dat hard geworden was door het water
dat was binnengekomen. Het schip heeft een
nieuw vlak (‘bodem’ - red.) gekregen en kon
toen weer in de vaart.’
Meer informatie over het K.S.C.C. Schipperscentrum is te vinden op de website www.kscc.
nl. Het Schipperscentrum heeft overigens
vergaderruimtes te huur op haar mooie locatie in de Waalhaven.
Tekst: Ineke de Jong
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Laatst vertelde een vriend van mij, wiens
roots in het diepe zuiden van Limburg liggen, een verhaal over de biechtcultuur
daar. Zijn vader behoorde tot de notabelen
van de streek. Daarom kwam meneer pastoor wekelijks bij hen langs, waar natuurlijk
altijd een lekker glas wijn geschonken
werd. In ruil voor een hapje en drankje
werden zij getrakteerd op de biechtverhalen van mensen die hun dilemma’s aan hun
god toevertrouwden. Zo wist een bevoorrecht deel van de gemeenschap hoe het
leven van het gewone volk was…
Toen ik dit verhaal hoorde, dacht ik aan
kapper Hakim, die een keer per maand
vanuit het dorpje Mosayi (van Mozes), dat
op ongeveer 20 kilometer afstand van de
hoofdstad lag, naar Kabul kwam om onze
haren te knippen. Ik had een hekel aan de
wijze waarop mijn haren door hem behandeld werden, maar ik vond de verhalen van
Hakim leuk. Hij wist alles over iedereen.
Mij vertelde hij over de mooie dochters
van verre familieleden die ik niet kende.
Mijn vader hoorde wellicht nog veel meer,
want Hakim was bevriend met de imam
en andere invloedrijken die meer over de
gewone stervelingen wisten of wilden weten. Zo werd de sociale controle in stand
gehouden. Funest voor vooruitstrevende
jongeren, met name vrouwen. Net als in
Zuid-Limburg waar die vriend van mij vandaan gevlucht is.
Het integratieproces is een blijvende
zoektocht. Het vergt veel tijd om bepaalde
Nederlandse nuances onder de knie te
krijgen. Het heeft mij jaren gekost voor ik
de invloed van water op de Nederlandse
taal ontdekte. Terwijl ik de woorden omzeilen en laveren gebruikte en roeide met de
riemen die ik had, kende ik de oorsprong
ervan niet. Totdat ik op een dag ging zeilen…
Het sympathieke woord naoberschap, door
sommige politici geherlanceerd, bracht
mij snel naar Limburg en Afghanistan: de
wij-cultuur-gevangenissen waarin soms
vrouwen, anders-denkers en doeners overgeleverd zijn aan de sociale controle en
onderdrukking.
Gelukkig dat wij in deze stad van torens en
bruggen zonder zo’n woord kunnen leven.
Qader Shafiq

(Foto: Lilia Volkova)
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Repair Café in
Nijmegen-West open
Zaterdag 11 mei werden de eerste succesvolle reparaties uitgevoerd tijdens het
Repair Café in Nijmegen-West. Het Repair Café vond plaats in De Hobby aan
de Nieuwe Nonnendaalseweg en werd
georganiseerd in samenwerking met Bij
Bosshardt - huiskamer van de buurt.
Verschillende enthousiaste vrijwilligers
stonden om 11 uur klaar om samen met bezoekers reparaties uit te gaan voeren. Direct
na het openen van de deuren kwam de eerste
bezoeker al binnen. Het motto van het Repair Café ‘Weggooien? Mooi Niet!’ bleek
meteen van toepassing toen voor een kapot
beeldscherm van een laptop een oplossing
gevonden kon worden. Tevreden kon de eigenaar van de laptop weer terug naar huis.
Ook fietsen werden gerepareerd en broeken
werden ingekort. Voor de eerste keer dat het
Repair Café geopend was, waren de zeven
reparaties die uitgevoerd konden worden
een goed begin.
Iedere eerste zaterdag van de maand
Wat doe je met een stoel waarvan een poot
los zit? Met een broodrooster dat niet meer
werkt? Met een wollen trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet!
Repair Café Nijmegen-West is iedere eerste
zaterdag van de maand geopend en zet zich
graag in voor het repareren en hergebruiken
van spullen. Welkom!
Repair Café Nijmegen-West
Locatie: Hobbycentrum de Nonnendaal,
Nieuwe Nonnendaalseweg 98, Nijmegen
Telefoon: (024) 378 62 38 (De Hobby) of
06 20 53 73 27 (Bij Bosshardt)
Repaircafenijmegen-west@hotmail.nl
http://repaircafe.nl/nijmegen-west/
Tekst en foto: Repair Café
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De prijswinnaars

NNP ankerprijsvraag groot succes
Zondag 28 april was de dag van de uitreiking: de winnende deelnemers van de ankerprijsvraag werden door Nieuw Nijmeegs
Peil ontvangen aan boord van één van de
woonschepen in de Waalhaven. Daar stond
de koffie klaar en werd de loting om de honderd euro gehouden. Een inwoonster van
het Waterkwartier trok het winnende lot.
Nieuw Nijmeegs Peil ontving ruim driehonderd inzendingen voor de ankerprijsvraag.
Het merendeel van de inzendingen kwam uit
Nijmegen. Via het maritieme weekblad Schuttevaer en de Binnenvaartkrant kwamen ook
inzendingen van Vlieland, uit Sliedrecht en
andere delen van het land. Net als de inzendingen, kwam het gros van de dertien winnaars uit
Nijmegen. De spil van de inzendingen bleek
onze lokale middenstand: onder andere kapperszaak Haar&Zo en bakkerij de Niers, daar
hadden een aantal winnaars hun goede inzending op een van de lijsten geschreven.
De dertien deelnemers aan de prijsvraag raadden correct dat tijdens het baggeren van de
haven elf ankers boven water gehaald zouden
worden. De prijs: ontvangst in de haven, heerlijke NNP stroopwafels, kans op honderd euro
en een tocht op de Waal met de sleper IJsland
aangeboden door Rimar Services.

Het was wel wennen voor de walbewoners.
Niet gewend aan geklauter op en af schepen,
was het af en toe best eng... Maar een handje
geholpen kwam iedereen veilig aan boord.
Na het welkomstwoord en koffie met lekkers
werd geloot om het prijzengeld. Dat werd
gewonnen door een blije jongedame die direct aankondigde lekker te gaan shoppen.
Aansluitend ging het gezelschap aan boord
van de IJsland. Eerst even een groepsfoto,
daarna de Waal op, richting Ooijpolder. Dan
weer terug onder de nieuwe stadsbrug De
Oversteek door, naar de sluis en de afgraving
voor de nieuwe sleuf. Het was genieten, mede
dankzij het prachtige weer op deze zondag!
De ankerprijsvraag is stap één van het ankerproject van Nieuw Nijmeegs Peil. Stap twee
is de realisatie van een ankerkunstwerk, met
de ankers die opgebaggerd zijn. Kunstenaar
Arild Veld heeft in samenwerking met NNP
een schetsontwerp bij de gemeente ingediend;
het Ankers in Zicht! Dit conceptontwerp wordt
beoordeeld in het kader van de oproep kunstvoorstellen Waalfront. Het zou toch mooi zijn
als met deze mooie historische voorwerpen
een kunstobject wordt gemaakt. Binnenkort
weten we meer!
Nieuw Nijmeegs Peil bedankt via deze weg
alle deelnemers voor hun inzendingen, Rimar
Services voor de vaartocht op de Waal en de
lokale middenstand voor hun medewerking
aan de prijsvraag!
De voortgang van het ankerproject is te volgen op Nieuw Nijmeegs Peil Facebook of via
Twitter @NwNijmeegsPeil. Voor meer informatie: Marij Steenbeek 06 30 90 80 74
Tekst: Ineke de Jong
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
de Wester - juni 2013

Invaren van De Oversteek - zaterdag 20 april 2013

Foto’s: Ger en Tom Neijenhuyzen
de Wester - juni 2013
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‘Zoals wij hier wonen is een Godsbewijs’
Nee, er is geen feest gevierd; dat past niet bij
hun levensstijl en overtuiging, maar blij waren ze wel met de nieuwe paus Franciscus,
want Clara was de eerste vrouwelijke volgelinge van Franciscus van Assisi. Armoede
en soberheid is hun devies. De Zusters Clarissen behoren tot de zogenoemde bedelordes, in de Middeleeuwen opgericht, mede
om zich te verzetten tegen de rijkdom, de
pracht en praal van sommige andere kloosterordes toentertijd, zoals de Benedictijnen,
die veel land en macht bezaten.
In Nijmegen, aan de Waterstraat staat één van
de drie Clarissenkloosters die Nederland op dit
moment nog telt. Twaalf zusters wonen er nu,
die zich bezighouden met gemeenschappelijk
gebed, arbeid, geestelijke lezing, persoonlijk
gebed en met alles wat hun gemeenschapsleven met zich meebrengt.
We zitten in een voorkamer van het klooster
met twee zusters, die ook in de bestuursraad
van deze kloostergemeenschap zitten: Marianne, abdis, en Clara, raadzuster.

Emmaus

Clara, in haar burgerleven Els, is geboren in
1937 aan de Kaaplandstraat. ‘Van mijn jeugd
staat me nog het meest het bombardement
in februari 1944 bij. We waren op weg naar
school in de Dennenstraat. Toen het alarm
afging, moesten we snel naar huis rennen. ’s
Avonds mocht ik met moeder even naar buiten.
Er was nog niet zoveel gebouwd en je kon heel
ver kijken, maar ik zag alleen maar rook en
heel veel vuur. Dat beeld heeft me nooit losgelaten en een diepe indruk achtergelaten.’ Voordat ze naar het klooster ging, werkte Els in de
wijkverpleging in het Willemskwartier. ‘Via
pastoor Lomme van de Fatimaparochie aan de
Groenestraat maakte ik kennis met Emmaus in
Langeweg. Een woon- en werkgemeenschap
die daarnaast een kringloopwinkel, een beetje
vergelijkbaar met Stichting Overal, beheert. Ik
maakte daar kennis met hun manier van leven,
sober, met zorg voor het milieu en elkaar, en
een folder attendeerde me op de zusters Clarissen. Eerst ging ik hier regelmatig bidden en op
een mooie dag besloot ik dat dit mijn levensinvulling moest zijn. Noem het maar roeping, al
gaat dat echt niet van de een op de andere dag.
Dat was in 1983; een late roeping ja, maar het
zal er altijd wel een beetje ingezeten hebben.
Ik heb ook wel vriendjes gehad vroeger, maar
dat was het elke keer toch weer nét niet.’
Marianne is van 1965, geboren in Voorschoten, tussen Leiden en Den Haag. ‘Ik ben opgegroeid in een goed katholiek gezin. Elke
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Zuster Marianne en zuster Clara

zondag naar de kerk, ik zong in het koor, zat
bij de missie- en de liturgiegroep, dat ging eigenlijk vanzelf. Ik ging ook wel uit hoor, vond
dat gezellig en leuk, heb nog een paar relaties
van een half jaar gehad, maar het was voor mij
al gauw duidelijk dat maar één persoon bij mij
in het middelpunt kon staan: God. Maar dan

komt pas de moeilijkste keuze die je moet maken. Het niet kunnen kiezen voor een relatie of
kinderen.’ Clara vult Marianne aan: ‘In ieder
ja zit de pijn van het nee, iedere keuze sluit het
andere uit’. Marianne: ‘Waar ik nu voor gekozen heb, zit dieper en ik heb het er graag voor
over gehad, maar de pijn voel ik nog steeds,
de Wester - juni 2013

wanneer ik bijvoorbeeld de kinderen van mijn
zus zie. Ik ben nog steeds vrouw, dat verlies
je niet wanneer je religieuze wordt, maar het
woord opoffering klinkt hierbij te zwaar. Deze
keuze in mijn leven geeft me zóveel meer, dat
elke ándere keuze in mijn leven een grotere
opoffering zou zijn geweest.’ Het is 1999 wanneer Marianne definitief voor het kloosterleven kiest.

Broeders van Dongen

18 Februari 1944 05.28 uur was er een V1bominslag op de hoek Biezenstraat/Waterstraat. Vier doden, tientallen gewonden en negentien huizen rijp voor de sloop. Pas in 1958
werd de ontstane lege plek opnieuw ingevuld
met de bouw van een klooster voor de Broeders van Dongen, zoals ze genoemd werden.
Ze gaven les op de lagere school hier en bij
sommigen zullen de namen Broeder Loos en
Broeder Piet nog wel herinneringen oproepen. Het klooster bood toen ook nog onderdak
aan oudere schipperskinderen. Die vertrokken echter, de Broeders na verloop van tijd
ook en het klooster kwam te koop te staan. In
1981 stichtten de Zusters van Clarissen er een
nieuwe communiteit. De Broeders voelen zich
nog wel verbonden met het klooster: ze betaalden onlangs nog mee aan de restauratie van de
glas-in-loodramen.
Clara: ‘Inkomsten halen we verder uit het houden en ontvangen van gasten - mensen die een
paar dagen deelnemen aan het kloosterleven een aantal zusters heeft AOW en ik heb nog
een klein pensioentje. Dat geld gaat op een
grote hoop en daar leven we van. Er zijn ook
nog een paar stichtingen waar we geld van krijgen en waar we bijvoorbeeld het groot onderhoud van betalen. Marianne: ‘We krijgen best
wel veel. Mensen komen ons ook om gebed
vragen, vaak krijgen we dan iets in natura. De
organisatie van de Gebroeders van Limburg
komt elk jaar met een grote worst, of we willen bidden voor mooi weer. Nee, het heeft nog
nooit geholpen haha, maar dat moet je ook een
beetje overdrachtelijk zien. Mooi weer kan iets
meer betekenen dan een paar zonnestralen.’

Strak ritme

De zusters leven in een strak ritme, dat elke
dag begint om 07.45 uur. Er wordt gezamenlijk gebeden en gewerkt, slechts onderbroken
door korte momenten dat er ontspannen kan
worden bij thee of koffie, of de maaltijden die
in stilte genuttigd worden. Na het journaal van
20.00 uur is er tijd voor recreatie en om 21.15
uur na het laatste gemeenschappelijke gebed
en de dagsluiting gaan de meesten naar bed.
De zondag wijkt hiervan af, wanneer er om
09.30 een eucharistieviering is.
Om de zes à acht weken wordt er onder leide Wester - juni 2013

ding van een externe groepsbegeleider een
dag lang geëvalueerd: Marianne: ‘In de ochtend doen we een rondje waarbij iedere zuster
vertelt waar ze de afgelopen weken mee bezig
is geweest. Dan kan alles aan bod komen. ’s
Middags praten we over een thema, zoals de
misbruikschandalen, geloofsbelijdenis of onze
manier van leven van hier. We hebben elkaar
niet uitgekozen, maar gekregen, je moet het er
mee doen. Die gesprekken zijn erg verfrissend,
ook al omdat er iemand van buiten bij zit, dat
houdt het goed en gezond hier. Zoals wij hier
wonen is een Godsbewijs. Dat een aantal vrouwen in één huis zó met elkaar kan wonen en
werken, gebeurt en kan alleen, omdat God ons
centrum, ons gezamenlijke middelpunt is.’
Clara: ‘Elke woensdag steken we een kaars
op voor de slachtoffers van het misbruik in de
kerk om het een plaats te kunnen geven.’ Marianne: ‘We hebben hier het rapport van de commissie Deetman gelezen, ook over het misbruik waar zusters schuldig aan zouden zijn.
Dat is heel erg, alhoewel het soms de vorm van
een hetze aanneemt. Daarbij is de kerk dubbel kwetsbaar, omdat ze zelf ook altijd met het
beschuldigende vingertje wijst naar wat er niet
deugt in de wereld.’
De zusters gaan met hun tijd mee. Zo is Marianne óók op twitter actief: https://twitter.
com/zusterMarianne ‘Dat is op persoonlijke
titel, waarmee ik ons leven op internet present
wil stellen en ook een beetje tegenwicht wil
bieden aan de orthodoxe geluiden van ándere
digikerkjes. Ik wil niet polariseren, maar een
middenweg bieden en vooral niemand uitsluiten, iets wat rechtse geluiden binnen de kerk
vaak wel doen, zoals homo’s en gescheiden
mensen.’

Katholiek bolwerk

Het klooster is in het Waterkwartier het enige
nog aanwezige katholieke bolwerk. Marianne
heeft de Theresiakerk nooit gekend. Clara wel:
‘Mensen stonden te huilen toen die gesloopt
werd. Daarom willen we graag benadrukken
dat elke week op zondag om 09.30 uur iedereen uit de wijk welkom is bij de viering en
om daarna nog gezamenlijk een kopje koffie
te drinken.’ Die verbondenheid met de wijk
is groot. Wanneer we even naar buiten gaan
voor een paar foto’s, wordt er van alle kanten
uitbundig gezwaaid. Marianne: ‘Laatst kwam
een buurtbewoner een taart brengen, zomaar,
omdat ze die over had van haar verjaardag. Ik
voel me ook al een echte Nijmeegse en met de
vierdaagse enkele jaren terug stonden de andere zusters met een spandoek hier op de hoek
om me in te halen.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk

De W van WOW
We hebben een koning. Gelukkig. Even
was ik bang dat het niet door zou gaan.
Aanvallen via de digitale snelweg op
banken, de NS en de KLM. Dat moest toch
wel de opmaak zijn voor een invasie. De
genadeklap tegen ons land leek te komen
met de presentatie van het Koningslied dat
meerstemmig over ons werd uitgestort. Met
drie vingers in de lucht proberen stamppot
te eten of een dijk te dichten. Al rappend
door wind en regen. Dat moest een poging
zijn ons collectief in een staat van verwarring te brengen. Probeert u maar eens
zonder kramp met drie vingers een kaarsrechte W te vormen. Ook deze storm ging
weer liggen.
We hebben ook een nieuwe brug. Die ging
moeiteloos kaarsrecht over de Waal en
zal tot in lengte van jaren, tijdens regen en
wind, mensen blijven verbinden over een
echte snelweg. Als Willem-Alexander De
Oversteek over de Waal in het najaar komt
openen zeg ik WOW!
Michiel ten Dolle, wijkmanager
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Groencommissie
wijkvereniging
Ons Waterkwartier
Zoals in de vorige Wester werd aangekondigd, heeft de Groencommissie
zich inmiddels beraden over haar bestaansrecht in het kader van alle negatieve ontwikkelingen omtrent het
groen in de wijk.
De uiteindelijke conclusie is dat er ondanks alle inzet van de commissie het
dweilen met de kraan open is, aangezien
er meer groen verdwijnt dan er aangeplant wordt.
De commissie heeft zich na rijp beraad
dan ook opgeheven. De leden kunnen
zich op persoonlijke titel in blijven zetten voor een groenere wijk. Het wachten
is nog op een bijeenkomst waar samen
met de gemeente de protocollen omtrent
groenbeleid worden besproken. Ook zal
in de Wester nog verslag worden gedaan
van ontwikkelingen op het gebied van
groen in West. We danken wijkvereniging Ons Waterkwartier voor het in ons
gestelde vertrouwen.
Dus wijkbewoners, laat het groene hart
spreken voor een leefbare groene wijk.

Koningslinde
Op de historische dag, die 30 april jongstleden was, werd er in het kader van de inhuldiging van de nieuwe koning WillemAlexander een koningslinde in het Kraijenhoffpark geplant.
Een hekwerk, waar met enige fantasie een
kroon in gezien kan worden, staat om de linde.
Omdat bomen water nodig hebben, nodigde
burgemeester Bruls de kinderen uit de buurt
uit, verkleed als prinsen en prinsessen, om
de boom met oranje gietertjes water te geven,
waarbij hij zelf het goede voorbeeld gaf. Daarbij werd er nog het bomenlied gezongen.

Ook prinses Marie-Louise de Surprise, die een
sterke gelijkenis met Nijmeegse Annie vertoonde, en prinses Rosa waren prachtig uitgedost aanwezig. De kinderen die er het mooist
uitzagen kregen leuke prijzen mee naar huis.
Vooral de eerste prijs viel bij de winnende
prins in de smaak: samen met ouders en broers
en zusjes meevaren op de Pannenkoekenboot
en zoveel pannenkoeken eten als hij wil!
Na het zware werk was er een traktatie voor
de kinderen en een traditioneel oranjebittertje
voor de volwassenen. Alle aanwezigen kregen
een gouden medaille met de portretten van
Willem-Alexander en prinses Beatrix.
We wensen onze nieuwe koning en de mooie
linde een lang en gelukkig leven toe!

Westerpark
In 1999 is Park-West, het huidige Westerpark, als park voor de wijk ingericht.
In 2010 is met heel veel Europees geld
het park uitgebreid en heringericht.

In 2013 verdwenen groen
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Nu, in 2013, is het park nog steeds niet
wat de buurt voor ogen stond en staat:
een groen park waar het voor jonge en
oude buurtbewoners goed toeven is. Ook
de beelden in het park hebben het niet
makkelijk. Ze komen aandacht tekort. Ze
missen misschien buurtbewoners die een
oogje in het zeil houden? Een groepje bewoners gaat het nogmaals proberen. Veel
succes toegewenst!

Lentse bomen klaar voor het Westerpark
Teksten: Carla Boukamp en Carla Dijs
Foto’s: Ger Neijenhuyzen en Carla Dijs
de Wester - juni 2013

Køken

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

De campingkøken
Wie verzorgt het eten?
De ouders
De snackbar
Menu?
Woensdag: stamppot
Donderdag: frietjes bij de snackbar in
het dorp
Vrijdag: Bbq
Zaterdag: Pasta- of restjesdag
Kampeer erfgoed?
Sommigen hebben het kamperen met
de paplepel ingegoten gekregen, anderen zijn de haringen pas in de grond
gaan slaan toen ze zelf kroost om zich
heen hadden verzameld.
Wat mag er niet ontbreken in de campingkøken:
2-pits kooktoestel of 3 1-pits.
campingpannetjes volgens sommigen,
iemand anders geeft de voorkeur aan
een gewone pan.
De bbq wordt gehuurd.
Een koekenpan voor de gebakken eieren bij het ontbijt.
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Het is een natte zaterdag in mei, een paar
dagen na Hemelvaartsdag. Regenjas, extra
fleecetrui, dikke wollen shawl en een paraplu
liggen naast me in de auto op weg naar Groesbeek. Mij kan niets gebeuren!
Reden voor deze gedegen voorbereiding: het is
een speciale køkenbijdrage vanaf de camping
in Groesbeek deze keer.
Al zeven jaar lang trekt een clubje ouders en
kinderen vanuit West, aangevuld met wat Benedenstadters, met Hemelvaart naar een trekkersveldje met uitzicht over het mooie, glooiende landschap naast de Zevenheuvelenweg.
Riky was ooit de eerste en in de loop der jaren
is de groep gegroeid tot zo’n dertig volwassenen en kinderen.
De stemming zit er ook dit jaar weer goed in.
De anekdotes vliegen door de tent. Zo is iemand ooit het verkeerde blauwe tentje ingestapt om vervolgens te pogen de totaal overrompelde eigenaren er uit te sturen. Nee, ik
noem geen namen…
Het eten moet vooral makkelijk zijn. Het idee
om aardappeltjes te bakken voor zoveel mensen op de aanwezige campingpitjes wordt door
de anderen resoluut van tafel geveegd. Dus
blijft het beproefde menu gehandhaafd: voor
degenen die woensdag komen is er thuis bereide stamppot, donderdag wordt er friet gegeten
bij de snackbar bij de molen in het dorp, vrijdag wordt er ge-bbqt op de gehuurde bbq en
zaterdag is eigenlijk pastadag maar deze keer

was er zoveel over van de bbq dat het restjesdag is geworden.
De ouders zorgen voor het eten, de kinderen
wassen om de beurt af. De bbq-afwas was deze
keer een afwas from hell heb ik van verschillende kanten vernomen…
Zonder wanklank gedaan door de oudste meiden. Hoe ze dat daar op die camping voor elkaar hebben gekregen? Er is sprake van een
geheim wapen, een wapen met veel charme en
humor. Nee ik noem wederom geen namen…
Op de terugreis naar Nijmegen kun je twee
dingen doen: asperges kopen bij de supermarkt
of een klein stukje omrijden en verse asperges
bij Muskens in Groesbeek halen.
Die keuze lijkt me snel gemaakt!
Nog wat links voor de nodige campingkøkeninspiratie:
http://www.onnokleyn.nl/gado-van-de-camping/
http://www.kookse.tv/artikelen/koken-op-decamping
http://www.hetbuiten.nu/c-1519284/de-dutchoven/
http://www.kokenopdecamping.nl/web/
Volg en like ons op facebook: ‘køken’
Tekst: Nicolette Schuurman
Foto’s: Loes Voragen-Zwaan en Renee Sanders
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Wolfskuil

Kuulse Wijkfestival
Op zondag 2 juni 2013 vindt de zevende editie plaats van het Kuulse Wijkfestival. Dit jaar is het thema fantasy.
Laat uw fantasie de vrije loop.
Voor kramen kunt u contact opnemen
met 06 58 91 34 12 of 06 58 93 01 96.
Kramen voor niet-handelaren kosten 15
euro, voor handelaren 30 euro. Er dient
bij reserveren betaald te worden.

De mensen die de hondenpoepoverlast in de Lavendelstraat aanpakken

Hondenpoepactie Lavendelstraat

Verdere informatie kunt u vinden op:
www.kuulsewijkfestival.nl

Vorig jaar is er een actie gehouden rondom
het schoonhouden van stoep, groenstrook
en straat. Deze actie is enige tijd redelijk
succesvol gebleken. Helaas is er de laatste
tijd weer veel overlast van hondenpoep. Een
aantal bewoners en vooral de kinderen van
de Lavendelstraat vinden het tijd om ieders
geheugen op te frissen, dus neem alsjeblieft
een paar minuten om deze brief te lezen.
Waar gaat het om?

Tekst: Wilfred Aalders

Poep op de stoep…

Vragen of ideeën, mail naar:
info@kuulsewijkfestival.nl

Elke dag trappen we er weer in: hondenpoep
in onze straat, op de groenstrook en stoepen.
Hondenpoep aan je schoen, op je deurmat en
de kinderen die onder zitten… Het is ergernis
nummer één en het is zó makkelijk om er iets
aan te doen. Daarom vragen wij van u als hondenbezitters om ons te helpen. Zonder uw hulp
krijgen we het niet voor elkaar. En zeg nou
zelf: het opruimen van de poep van uw hond is
toch de normaalste zaak van de wereld?
Kinderen hebben een affiche gemaakt. Zoals u
misschien wel gezien hebt, hebben bijna alle
bewoners van de Lavendelstraat dit voor het
raam gehangen. Een buurman heeft zelfs alle
hondendrollen uit de straat verwijderd, om
met een frisse straat te beginnen. Overlast van
hondenpoep is niet alleen een probleem van de
Lavendelstraat, maar van de hele wijk.

Opruimen, waar wel en waar niet?

Opruimen kan altijd met een plastic zakje dat
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u kwijt kunt in de hondenpoepbakken. Dus
neem altijd een paar zakjes mee. U kunt uw
hond ook lekker los laten lopen in één van de
ruim 50 losloopgebieden in Nijmegen: ook
daar mag u de poep niet laten liggen. De enige
plek waar u de hondenpoep niet zelf hoeft op
te ruimen is op een hondenuitlaatplaats (HUP:
een stuk gras met een hek erom en blauw bord
erbij); daar doet de gemeente dat voor u.
Waar vindt u ze in Wolfskuil?
• Losloopgebied: aan spoorzijde gebied Ridderspoor en Anjelierenweg.
• Uitlaatplaatsen: Floraweg/Distelstraat, Floraweg/Azaleastraat en bij het Florapark.
U vindt alle informatie op www.nijmegen.nl/
honden.

Onze wijk schoon houden: toezicht

Samen willen we er graag voor zorgen dat we
na deze actie geen last meer hebben van hondenpoep. We vragen u als hondenbezitter daarbij te helpen. Kleine moeite toch? Daarnaast
zal Bureau Toezicht en Handhaving van de gemeente strenger gaan controleren. Ruimt u de
poep van uw viervoeter niet op dan krijgt u een
bekeuring van 120 euro. We hopen dat dit niet
nodig is en dat wij samen onze wijk schoon en
leefbaar houden.
We bedanken al onze wijkbewoners voor hun
medewerking!
Tekst: bewoners van Wolfskuil
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In memoriam Paul Roos
28 september 1929

Bewoners van de Nieuwe Nonnendaalseweg zetten plantjes in de boomspiegels

Geslaagde actie aanplant boomspiegels
op de Nieuwe Nonnendaalseweg
Het bovenste stuk van de Nieuwe Nonnendaalseweg hing er maar wat bij. We werden bij acties ter verbetering van de buurt
over het hoofd gezien. Dus hebben we zelf
initiatief genomen om met de gemeente te
overleggen over de verbetering van onze
omgeving.
Er volgde meteen uitstekend overleg met
het wijkbeheer. Resultaat: onze wens om de
boomspiegels aan te planten in samenwerking
met de gemeente is gerealiseerd. We hebben
negen van de elf boomspiegels aangeplant. De
compost en planten zijn door de gemeente ter
beschikking gesteld. Schoppen en handschoe-

nen mochten we lenen. We hebben elkaar geholpen met de aanplant en een van de bewoners had de koffie klaar. Als het goed is, gaat u
deze zomer boomspiegels met bloeiende rozen
en lavendel zien of met grondklimop. Het onderhoud gaan we zelf verzorgen. Zo nemen we
met ondersteuning van de gemeente de verantwoordelijkheid voor onze eigen straat. Blijft
van onze kant één dringend verzoek aan u.
Respecteer onze inzet, gooi geen rotzooi bij de
boomspiegels en… Ruim de hondenpoep zelf
op zodat wij dat niet hoeven te doen!
Tekst: Odile Koninx
Foto: Dave van Brenk

Tijdelijke invulling Nachtegaalplein uitgesteld
Begin april hebben wij van Portaal bericht
ontvangen dat de tijdelijke invulling van
het Nachtegaalplein even op een laag pitje
komt te staan of misschien zelfs helemaal
niet meer door hoeft te gaan.
Zoals u weet hadden we plannen met omwonenden om het plein een ander aangezicht te
geven omdat de bouwplannen waren opgeschort voor de komende jaren. In mei/juni gaat
de grond toch bouwrijp gemaakt worden. Dit
betekent dus dat er leidingen en rioleringen in
de grond gebracht worden ter voorbereiding
de Wester - juni 2013

op verdere ontwikkelingen ten aanzien van de
nieuwbouw.
Naar verwachting komt er dan een mooi egaal
Nachtegaalplein te liggen. Bij de gemeente en
Portaal is men ook van mening dat we nu even
moeten wachten met de tijdelijke invulling.
Hopelijk gaat er toch snel gebouwd worden
en hoeven we helemaal geen tijdelijke plannen
meer te bedenken.
Wordt vervolgd.
Tekst: Leo Woudstra

15 maart 2013

Op 15 maart bereikte ons het bericht dat
onze vrijwilliger Paul Roos is overleden.
Paul was een markant figuur in de wijk
en een wijs man, maar ook een man van
weinig woorden. In de Wolfskuil en Rozenbuurt was hij een begrip. Jarenlang
was hij de beheerder in wijkcentrum
Villa Nova waar hij samen met buurtbewoners diverse acties voerde en klussen
klaarde. In de beheerscommissie van
Villa Nova maakte hij zich sterk voor het
gebouw. Bij Paul stonden de wijk en het
wijkcentrum altijd centraal. Hij maakte
zich met succes sterk voor het nultarief
en het zelfbeheer van Villa Nova.
Ook was Paul actief in de Stichting Florapark en de Dierenweide Kobus, waar
hij jarenlang als bestuurder en vrijwilliger actief was. In de werkgroep Wijk
in Nood was hij tijdens de 70’er jaren
de bindende figuur. Ook voor de nieuwe
Villa Novakerk zette hij zich in en onderhield daarvoor goede contacten met
bisschop Bluyssen. Hij zat in de redactie
van wijkblad de Oversteek, was medeoprichter van stichting Stouw en bestuurslid en lid van het knelpuntenfonds.
Voor tal van verenigingen uit Oud-West
regelde Paul de aanvraag voor subsidie
voor hun activiteit. Hij was mede-organisator van de dansgroep en de drijvende kracht van de educatieve werkplaats
voor randgroepjongeren die door de parochie was opgezet. Uit erkentelijkheid
voor al dat vrijwilligerswerk ontving hij
in 2009 de Zilveren Waalbrugspeld van
de gemeente Nijmegen.
De laatste jaren waren zwaar voor Paul.
Zijn gezondheid liet het niet meer toe
om deel te nemen aan overleg en organisatie binnen de wijk. De Wolfskuil gaat
een markant figuur missen.
Wijkraad Wolfskuil
Leo Woudstra, voorzitter
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Nieuw wijkbeheerplan voor Wolfskuil

Wijkschouwers bij het Nachtegaalplein

Terugkoppeling wijkschouw en bewonersavond
Dit jaar maakt de gemeente voor de wijk
Wolfskuil een nieuw wijkbeheerplan voor
de komende vier jaar. Op 3 april was er
een wijkschouw en op 23 april was de bewonersavond. Hieronder een terugblik op
beide bijeenkomsten.

Wijkschouw

Op 3 april was er een wijkschouw. We startten
rond 17.00 uur bij Titus Brandsma. De opkomst
was hoog. Er stonden zeker twintig bewoners
die mee wilden gaan met de rondgang door de
wijk. Aan de hand van een korte inventarisatie
bepaalden we de route. Rond 18.30 uur was
er een tussenstop bij De Driesprong waar nog
een tiental bewoners aansloot. Ook de wijkraad was vertegenwoordigd. Omwonenden
van het Nachtegaalplein vroegen aandacht en
gaven uitdrukkelijk aan dat zij nauwer betrokken willen worden bij de ontwikkelingen van
het plein.
De belangrijkste en meest voorkomende punten (top 3) op een rijtje:
• De bewoners hebben de uitdrukkelijke wens
om het braakliggende Nachtegaalplein tijdelijk anders in te vullen.
• Het harde rijden op de Tweede Oude
Hese(race-)baan en geluidshinder.
• Overlast in de vorm van hondenpoep, afval
en te hard rijden met een uitdrukkelijke wens
om hierop strenger te handhaven.
Ook noemden bewoners onder andere de snelheid op de Floraweg, de parkeerdruk (omge30

ving UWV-gebouw), de onduidelijke en overtollige borden aan de Looimolenweg en de
overlast (JOP: Jongeren Ontmoetings Plaats
en uitstraling) op het Azaleaplein.
We brachten een bezoekje aan het Koninginnehofje (voorheen Sparterrein) aan de Koninginnelaan, waarbij ik kort uitleg heb gegeven
over de aanpak van dit partipatieproject. Fietsend door de Lavendelstraat zagen we de posters voor de ramen hangen, gemaakt door de
kinderen, waarop ze lieten weten dat ze niet
in de hondenpoep willen spelen. De bewoners
hebben hiertoe zelf actie ondernomen. Een
mooi voorbeeld van participatie.

Bewonersavond

Ook op de bewonersavond was het druk. Een
dertigtal bewoners had de moeite genomen om
naar wijkcentrum Villanova te komen. Wat opviel, was dat er ook veel jonge bewoners bij
waren.
De bewoners gingen actief aan de slag om hun
wijk te tekenen. Zij tekenden waar ze gebruik
van maken en hoe ze dit ervaren. We maakten
diezelfde avond een eerste analyse en hieruit
kwam naar voren dat bewoners onder andere
de winkelvoorzieningen, de dierenweide, de
speeltuinen en De Looimolen waardevol vinden.
Ook was er aandacht voor het nieuwe beleid openbare ruimte met als titel Geef ze de

ruimte. Ik legde kort uit wat we verstaan onder bewonersparticipatie en gedifferentieerd
beheer. Er waren foto’s en voorbeelden van
lopende participatieprojecten, onder andere de
aanpak van het Azaleaplein, het opfleuren van
de grijze muur aan de Graafseweg, de adoptie van boomspiegels aan het Ridderspoor en
omgeving.
Vervolgens werd er bezoek aangekondigd:
onze nieuwe koning Willem-Alexander en
onze wethouder Openbare Ruimte, Turgay
Tankir. Bewoners konden met stickers aangeven welke mooie locaties in de wijk ze de
koning wilden laten zien en welke aandachtspunten ze voor de wethouder hadden. De punten die ze onder de aandacht van de wethouder
wilden brengen kwamen grotendeels overeen
met de schouwpunten.
De bewoners gaven ook aan bij welke locaties
ze willen participeren. Het was erg duidelijk
dat dit vooral bij de invulling van het Nachtegaalplein was, maar ook bij de Tweede Oude
Heselaan. Op beide locaties willen bewoners
vooral meedenken. Marc van de Broek, adviseur leefomgeving Portaal, was ook aanwezig,
gaf de actuele stand van zaken weer en nam
de aandachtspunten ter harte. Aanvullend gaven de bewoners nog aan dat men graag wil
meehelpen aan het schoonhouden en vergroenen van de wijk en de aanleg van moestuinen.
Ook willen bewoners op ander (niet-openbare
ruimte) gebied meedenken, onder andere over
het behoud van de Bethelkerk, wijkfabriek.
Al met al een prima avond met betrokken bewoners die een constructieve bijdrage leverden.
Om met een opmerking van een bewoner te beëindigen: ‘Complimenten voor de werkvorm
van afgelopen dinsdag. Goede manier om
actief bezig te zijn en het voorkomt dat zo’n
avond alleen maar een klaagavond wordt.’

Planning nieuw wijkbeheerplan

We nemen de input van bewoners over de
openbare ruimte mee in het nieuwe wijkbeheerplan. Het concept ronden we voor de zomer af en meteen na de vakantie maken we het
definitief.

Schouw nieuwe stijl

In het najaar starten we met het nadenken
over en de invulling van een schouw nieuwe
stijl (integraal, digitaal). Als u daar nog ideeën over hebt, laat me dat dan weten door te
bellen (024) 329 33 49 of een mail te sturen
j.spierings@nijmegen.nl
Tekst: Jolande Spierings, wijkbeheerder
Foto: gemeente Nijmegen
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Brand op Jacobsterrein aan de Molenweg
De Wolfskuil werd op zaterdagochtend 23
maart wakker door sirenes van auto’s die
richting Molenweg reden.
Het was 9.25 uur en een grote donkere pluim
van rook trok over de Molenweg. Het sloopgebouw van wat ooit tuincentrum van de firma
Jacobs was, stond in brand. Een vrouw van 37
jaar raakte gewond en een man die na de bluswerkzaamheden werd gevonden, bleek overle-

den te zijn. Inmiddels is het slachtoffer geïdentificeerd als de dakloze Thomas Roemloes, 44
jaar. De familie van Thomas is op de hoogte
gesteld.
Hoe dit heeft kunnen gebeuren en tal van andere vragen over wat er zich heeft afgespeeld
op deze zaterdagochtend, houden de omwonenden en familie bezig. De politie heeft na
een uitgebreid onderzoek geconcludeerd dat er

geen sprake is geweest van een misdrijf. Het
onderzoek is stopgezet.
Het terrein van Jacobs was al bijna twee jaar
leeg en is verschillende keren gekraakt geweest. Voor de omwonenden en de wijk was
het een doorn in het oog, want het terrein lag
er slecht onderhouden en verpauperd bij. Er
was een groot verloop onder de krakers die er
verbleven. Ook plaatsten zij oude caravans op
het terrein.
Er zijn plannen om er appartementen te bouwen voor wijkbewoners van 55 jaar en ouder.
Het terrein ligt dicht bij de winkels en het
openbaar vervoer. Er is zelfs al een inspraakavond geweest met omwonenden. Die maakten bezwaren tegen de hoogte van de te bouwen appartementen, omdat ze veel zonlicht
tegen zouden houden.
Zolang het terrein niet bouwrijp is, is Jacobs
verantwoordelijk.
Als wijkraad betreuren wij het ten zeerste dat
door deze patstelling eerst slachtoffers moeten
vallen terwijl herhaaldelijk is gevraagd om oplossingen te zoeken voor dit terrein en de krakers. Eén dag na de brand kon het pand waar
de krakers in verbleven wel gesloopt worden.
Waarom niet eerder?
Tekst: Leo Woudstra, voorzitter wijkraad
Foto’s: Dave van Brenk
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Waterkwartier
Stichting Beheer en
Exploitatie Gemeenschapshuis
en de Biezantijn
Nu er volop begonnen is met de nieuwbouw
van het voorzieningenhart De Biezantijn
aan de Waterstraat, op de plaats waar voorheen het Gemeenschapshuis heeft gestaan,
worden ons vragen gesteld hoe het een en
ander met het Gemeenschapshuis is gegaan
en vergaan.
Vanaf de eerste steen is de wijk met haar wijkbewoners betrokken geweest bij zowel de
bouw van het Gemeenschapshuis als van het
nieuwe voorzieningenhart De Biezantijn. Als
direct betrokkene geef ik hier een schets van
alle ontwikkelingen om te laten zien hoe hecht
de gemeenschap in het Waterkwartier is.

Verenigingen

In de jaren rond 1955-1960 was het verenigingsleven in het Waterkwartier tot een
enorme hoogte gestegen. Er waren veel verenigingen: sportvereniging Hercules met zijn
turn-, wandel- en toneelactiviteiten, drumband De Tippelaars, jongensclub Ahoj, meisjesvereniging Klimop, vele hobbyclubs - van
houtbewerking, vliegtuigbouw, pottenbakken
tot manden vlechten - verkennerij en kabouter- en gidsenorganisatie - de latere scouting
- een volwaardige bibliotheek in eigen beheer,
Jeugdactie Waterkwartier met zijn honderden
kinderen voor allerlei activiteiten enzovoorts.
De verenigingen hadden bij elkaar 1200 tot
1500 deelnemers. Dit alles zorgde voor een
enorme druk op de zeer beperkte ruimtes die
er waren. Kelders onder de kerk, kloosters van
de zusters en broeders waren overbevolkt.

Noodschool

Jo Holland, een bevlogen en betrokken wijkbewoner, had als beroep bouwkundige en kwam
in Noord-Holland een noodschool tegen die
afgebroken werd. De koop was zo gesloten. Al
het houtwerk, de dakspanten, ramen met kozijnen en de deuren werden naar Nijmegen getransporteerd en in de tuin achter de Theresiakerk neergelegd. Jo organiseerde een team om
zich heen, en vroeg aan architect Wenmakers,
in die tijd woonachtig in de Bronsgeeststraat,
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om samen met hem een gebouw van die houten ingrediënten te ontwerpen.
Een groots opgezette actie werd gehouden
onder de noemer Trek op die muren. Maandelijks werd met stuivers, dubbeltjes en kwartjes
langs de deur ophalen het toen enorme bedrag
van 12.000 gulden bijeengehaald. Echter, om
het gebouw te kunnen realiseren. kwamen we
160.000 gulden nog tekort. Het toenmalige
kerkbestuur van de H. Theresiaparochie ging
garant staan voor een geldelijke lening van
160.000 gulden. Vandaar dat het Gemeenschapshuis tevens het parochiële centrum
werd voor vergader- en kerkkooractiviteiten
en -repetities.

Stichting

Om het beheer van het gebouw in goede banen te leiden werd de Stichting Beheer en
Exploitatie Gemeenschapshuis notarieel opgericht. Het gebouw werd overgedragen aan de
stichting. Een volwaardige horeca-exploitant,
de heer Engelaar, werd aangetrokken om de
noodzakelijke bruiloften en festiviteiten te begeleiden, waardoor de instandhoudingskosten
van het gebouw betaald konden worden. De
opeenvolgende families Engelaar, Van Straten en Thijs Holland hebben ervoor gezorgd
dat wij namens de wijkbewoners 48 jaar lang
het Gemeenschapshuis draaiend hebben kunnen houden zonder ooit één cent subsidie te
hebben ontvangen van welk gemeentelijke of
rijksinstantie dan ook. Een absolute prestatie
die in Nijmegen nimmer geëvenaard is, aangezien alle wijkcentra die daarna zijn ontstaan
een zware wissel trekken op het gemeentelijke
budget.

Nieuwbouw nodig

Zeventien jaar geleden wisten wij al dat het
Gemeenschapshuis niet meer aan de gestelde
eisen van geluidsnormen zou gaan voldoen.
Dit wisten we omdat wij een geluidsmetingsrapport hadden laten maken, waaruit bleek dat

er een volledig nieuw dak en nieuwe raampartijen in moesten komen ter waarde van ruim
een miljoen gulden.
In die tijd kwamen reeds de eerste gesprekken
met de gemeente Nijmegen op gang om ooit
iets nieuws in gezamenlijkheid te realiseren.
Bijna drie jaar geleden kregen we te horen
dat er geen vergunning meer werd verleend
voor het houden van bruiloften en festiviteiten, waardoor de inkomsten voor het onderhoud kwamen te vervallen. De noodzaak voor
nieuwbouw kwam daardoor steeds dichterbij.
In goed overleg hebben wij het Gemeenschapshuis verkocht aan de Gemeente Nijmegen voor 386.000 euro. Met dien verstande dat
86.000 euro aan ons is overgemaakt voor de
nog openstaande rekeningen en 300.000 euro
gereserveerd blijven staan als bijdrage aan
inrichting en activiteiten in het nieuwe voorzieningenhart, om onze gezellige ‘huiskamersfeer’ weer terug te krijgen.
We kunnen met een gerust hart zeggen dat
de toenmalige 12.000 GULDEN nu 300.000
EURO zijn geworden. Ze zijn door de wijk
bijeengebracht door juist alle festiviteiten in
het eigen Gemeenschapshuis te vieren.

Manifestatie

In september zal naast de oude ‘eerste steen’
een nieuwe ‘eerste steen’ worden gelegd op
de nieuwbouw van de Biezantijn. Ik hoop dat
vele oude en nieuwe wijkbewoners de moeite
zullen nemen daarbij aanwezig te zijn om wederom uiting te geven aan het WIJ-GEVOEL
dat Nijmegen-West, met name het Waterkwartier zo siert. Tevens zal er die dag een grote
manifestatie zijn van alle activiteiten die in de
Biezantijn gaan plaatsvinden. Uiteraard zal die
manifestatie zijn in het tijdelijke centrum Sonnehaert aan de Vlietstraat.
Tekst: Ruud de Vries, voorzitter Stichting
Beheer en Exploitatie Gemeenschapshuis
Foto: Ger Neijenhuyzen
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de Voorstadslaan/Heselaan de parkeergarage
niet doorgaat, maar dat het huidige parkeerterrein een betere uitstraling gaat krijgen. De
gemeenteraad moet hierover nog een besluit
nemen.
Wij hebben de gemeente Nijmegen onder de
aandacht gebracht - en gelukkig gehoor gevonden - over het verwaarloosde terrein waar
voorheen Heijmans Autoverhuur was. De gemeente gaat inventariseren bij de omwonenden of er ideeën zijn voor een herinrichting
van dat terrein.

Roltrap
Voorheen Honig

Werkzaamheden in Nijmegen-West
De werkzaamheden aan de westzijde van
de nieuwe Oversteek zijn in volle gang. Het
terrein waar voorheen onder andere machinefabriek De Boer stond, is omgetoverd in
een geheel andere verkeerssituatie.

lingen tot de skatehal Waalhalla, en nog vele
andere zaken.
Er wordt ook een begin gemaakt van het bouwrijp maken voor woningen op het Brugkwartier
(dat is de omgeving van de palingkwekerij).

De oversteek en Energieweg

Snelfietsroute

Een pluim op de hoed voor de ontwerpers. In
november kunnen we allemaal gebruik gaan
maken van de nieuwe Oversteek. Aan beide
zijden van de brug zal het verkeer drastisch
gaan toenemen. Was de brug vijftien jaar geleden bedoeld om de mensen van Noord-Nijmegen zo snel mogelijk naar het centrum te laten
komen, thans is het een begin van een rondweg om Nijmegen geworden. Op de Energieweg worden de komende jaren op vijf plaatsen
metingen verricht voor fijnstof. Ook wordt
de verkeersintensiteit gemeten. Dit alles om
te vergelijken met een nul-meting, waardoor
gekeken kan worden of bij het aanleggen en
veranderen van de Energieweg wordt voldaan
aan de gestelde normen en waarden. De actie
West wil groene buffer heeft geëist en voor elkaar gekregen dat er een miljoen euro gereserveerd is voor aanpassingen. Een geweldig resultaat dat in samenwerking met de gemeente
Nijmegen tot stand is gekomen. Samen met
Vereniging Dorpsbelang Hees en bewoners
van Neerbosch-Oost en Heseveld houden wij
de vinger aan de pols van deze gehele materie.

de Wester - juni 2013

Nieuwe woningen

De snelfietsroute is in gebruik genomen. De
praktijk heeft reeds geleerd dat de gevaarlijke
kruisingen op de Winselingseweg en de Havenweg zijn aangepast voor de niet oplettende
automobilist of vrachtrijder, want de fietsers
hebben daar nu eenmaal voorrang.

De nieuwe woningen van Portaal aan de Kanaalstraat en de Waterstraat zijn of worden
opgeleverd. Tegelijkertijd wordt het gedeelte
van de Kanaalstraat verkeersluw gemaakt: een
verandering van straatbreedte. Dwars parkeren is daar dan toegestaan. De gemeente Nijmegen heeft helaas maar een beperkt budget
beschikbaar voor de verdere inrichting van de
Kanaalstraat. Over de bijeenkomst met de Kanaalstraatbewoners leest u op pagina 34.

Handelskade

Sonnehaert

De Handelskade begint vorm te krijgen. De
kade is uitgebreid. Er wordt een begin gemaakt
met de parkeergarage die onder de bebouwing
van de Handelskade komt. Nabij de Hezelpoort wordt het laatste gedeelte van het Gelderlandergebouw afgebroken. Hier wordt een
nieuwe waterkeermuur gemaakt die in de toekomst het hoge water moet gaan tegenhouden.

Voorstadslaan

B en W stelt voor dat aan de andere zijde van

Waalfront

De werkzaamheden aan het Waalfront gaan
een volgende fase in. De sloop van de Honighallen aan de Weurtseweg is in volle gang.
Ook diverse gebouwen van de Honigfabriek
zelf worden gesloopt. Enkele hallen van de
Honig blijven staan. Hierin worden straks allerlei activiteiten ontplooid, van tentoonstel-

Aan de andere zijde van de Hezelpoort hebben
we de niet werkende roltrap voor de opgang
naar de fietsbrug de Snelbinder. Deze roltrap
zal niet meer in werking worden gesteld en
ook niet meer worden hersteld. Er wordt over
een nieuwe oplossing voor een langere oprit
nagedacht. Het is een blijvende ellende van de
eerste orde!

Snelfietsroute

Eind mei-begin juni (de datum was bij het ter
perse gaan nog niet bekend) is de inloopavond
om de nieuwste en aangepaste plannen en
tekeningen te zien van wat er rondom Huize
Sonnehaert gaat gebeuren. Dit alles gebeurt
naar aanleiding van een informatiebijeenkomst die in augustus 2012 is geweest. Naast
vertegenwoordigers van SSHN en ZZG zullen
ook mensen aanwezig zijn van het Buffetrestaurant en de gemeente Nijmegen, alsmede wij
als wijkvereniging Ons Waterkwartier.
Er komen een inrit op de Voorstadslaan en een
parkeergelegenheid voor 72 auto’s op het terrein. De inritten aan de Vlietstraat worden afgesloten. Hierdoor worden de bewoners in de
Bredestraat en Vlietstraat geheel ontlast van
het verkeer voor Sonnehaert.
Vanaf de rotonde aan de Marialaan/Industrieweg komt een fietsinrit, zodat de fietsen aan
de achterzijde van het pand gestald kunnen
worden.
Tekst: Ruud de Vries,
voorzitter wijkvereniging Ons Waterkwartier
Foto’s: Thea van den Heuvel/DAPh
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Bewonersavond over de Kanaalstraat

Aanpassingen aan de Kanaalstraat
In het gedeelte van de Kanaalstraat tussen
de Rivierstraat en de Waterstraat heeft Portaal een aantal nieuwe woningen gebouwd.
De openbare ruimte voor deze nieuwbouwhuizen wordt weer netjes gemaakt. In overleg met de gemeente legt Portaal haakse
parkeervakken aan en maakt een verkeersplateau op de kruising van de Kanaalstraat
met de Oude Rijnstraat.
De gemeente heeft beoordeeld of aanvullend
budget beschikbaar was voor extra verbetering
van de Kanaalstraat. Verbeteringen die konden bestaan uit een smallere straat, klinkers
in plaats van asfalt, meer groen, meer parkeervakken, enzovoort. Het bleek helaas dat
er meer wensen zijn dan budget beschikbaar
is. De gemeente Nijmegen heeft naast het mislopen van 28 miljoen euro tot 2017 ook een
extra bezuiniging voor de kiezen gekregen van
33 miljoen euro tot 2017. Deze gemeentelijke
financiële situatie dwingt het college om ver-

soberingen door te voeren en ambities bij te
stellen. Dit raakt dus ook de inrichtingsplannen voor de Kanaalstraat.
Alle bewoners van de Kanaalstraat (tussen
Waterstraat en Rivierstraat) zijn op 1 mei
jongstleden uitgenodigd om mee te denken
over welke aanpassingen het meest gewenst
zijn. De opkomst was bijzonder hoog. Er was
ook veel animo om zelf de handen uit de mouwen te steken. De bewoners boden aan zelf
de belijning van de parkeervakken te willen
schilderen. Ook willen ze meedenken over het
groen dat in de straat komt en mogelijk willen
ze dat zelf gaan onderhouden.
Tijdens de bewonersavond zijn twee mogelijke varianten voorgelegd. De één was het vernieuwen van de asfasltlaag van dit hele stuk
Kanaalstraat met verbetering van het groen
rondom de bestaande bomen. De ander was
het helemaal netjes maken van het deel van de
straat tussen Oude Rijnstraat en Waterstraat.

Doortocht Vierdaagse door Nijmegen-West op woensdag 17 juli
Voor de elfde keer zal een geweldige intocht
plaatsvinden op de woensdag van de Vierdaagse.
Wij hebben alle bewoners van maar liefst
525 adressen in de Kanaalstraat, Waterstraat,
Biezenstraat en Voorstadslaan tot aan de Hezelpoort uitgenodigd voor een bijeenkomst
om het een en ander door te spreken. Helaas
waren er maar twaalf personen, bijna allemaal
afkomstig uit de flat Fortuna.
Wij wilden graag overleggen om de fantastische muzikale happening te stroomlijnen,
zodat de muziekinstallaties elkaar niet gaan
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hinderen. Ook moeten wij als wijkvereniging
jaarlijks voor alle muzikale en andere activiteiten een totaalvergunning aanvragen. Dus we
hebben hem weer zo ruim en duur mogelijk
moeten aanvragen.
Wij hopen dit jaar op ieders medewerking om
het voor iedereen een feest te laten worden, zowel voor de lopers als wel voor onszelf. Indien
u vragen heeft, neem even contact met ons op.
Namens de Vierdaagsecommissie,

Er ontstond een levendige discussie met veel
voors en tegens. Er is ook nog gekeken of een
tussenoplossing mogelijk was, waarbij meer
mensen in de straat van de verbeteringen kunnen profiteren.
Uiteindelijk is er voor gekozen om het deel
tussen de Oude Rijnstraat en de Waterstraat te
versmallen, het asfalt om te zetten in klinkers
en een groot groenvak aan te leggen. De inrichting van het groenvak wordt met een aantal
bewoners verder ingevuld. Deze variant biedt
de meeste ruimte om in de toekomst ook de rest
op deze manier in te richten. Door de slechte
financiële situatie van de gemeente is er echter
geen toezegging te doen of en wanneer er geld
beschikbaar is voor het overige deel.
Daarnaast is een sterke wens uitgesproken
voor een drempel op de kruising met de Waterstraat, nog een extra drempel in het midden
van de straat en het aanbrengen van belijning
voor haaksparkeren naast de haaksparkeervakken die worden aangelegd.
Een verslag van de avond is op te vragen bij
Judith van Zandwijk, coördinator openbare
ruimte bij de gemeente Nijmegen (j.van.zandwijk@nijmegen.nl).
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Ger Neijenhuyzen

Vergaderdata van
wijkvereniging
Ons Waterkwartier
Dinsdag 24 september is de reguliere
vergadering van de wijkvereniging
Ons Waterkwartier in het tijdelijke
wijkcentrum Sonnehaert aan de Vlietstraat van 19.30 tot 21.30 uur. Deze
bijeenkomst is openbaar.
De agendacommissie komt bijeen op 10
september. Inbreng van eventuele bespreekpunten of agenda-/discussiepunten is mogelijk via het secretariaat: Ineke
de Jong (024) 377 85 25 of e-mail ineke.
de.jong@me.com
Maandag 3 juni 18.15 uur: wijkvereniging en Waalfront-projectleider W.
van Hees.
Dinsdag 4 juni 19.30 uur: West wil
groene buffer en gemeente Nijmegen.
Tekst: Ruud de Vries

Tekst: Ruud de Vries
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VOORZIENINGENHART DE BIEZANTIJN
Nieuws over de bouw van het Voorzieningenhart De Biezantijn
(aan de Waterstraat) en van de Brede school Aquamarijn. Op het
voorzieningenhart komen 30 zorgwoningen. Opening nieuwbouw in 2014.

Eerste steenleggging
Er wordt hard gewerkt. Zoals u op de foto ziet,
is de fundering voor het voorzieningenhart
al klaar. Het zal niet lang meer duren voordat
er meer zichtbaar is van de nieuwbouw. Ook
start de bouw van de school in juni. Daarmee
komt de feestelijke eerste steenlegging
ook dichterbij. Dat gebeurt in september.
Aansluitend organiseert de Programmaraad
een open dag in het tijdelijke wijkcentrum
Sonnehaert, waar u kunt proeven aan veel
activiteiten. In de volgende nieuwsbrief
(eind augustus) maken we de datum en het
programma bekend. Hou ook de website De
Wester in de gaten. Mis het niet!.

Dromen over de Biezantijn
Kijkje op het bouwterrein vanaf het seniorencomplex Fortuna.
Foto: Dave van Brenk

Kalender

Brede school Aquamarijn
aan het woord

April 2013
Bouw voorzieningenhart gestart
Juni 2013
Start bouw Brede school Aquamarijn
September 2013
Feestelijke eerste steenlegging Voorzieningenhart De Biezantijn en open dag in de Sonnehaert
Na zomervakantie 2014
Feestelijke ingebruikname (datum volgt later)

‘Fijn schoolplein’

Info, vragen en reacties
Vragen over de bouw
Coördinerend aannemer (voorzieningenhart,
appartementencomplex en school): Aan de Stegge,
Paul Brouwer (projectleider), e-mail:
p.brouwer@aandestegge.org, tel. 0547-286 386
Vragen voor Brede school 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. 024-3292694

www.dewester.info
Europese Unie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie

Het is nu nog een kale zandvlakte maar begin
juni start de bouw van Aquamarijn. In de
tussentijd denken we na over de buitenruimte
en het schoolplein rondom de school. Een
schoolplein wordt tegenwoordig anders
ingericht dan vroeger. Niet alleen maar tegels
en een speeltoestel, maar een plein waar alle
kinderen met veel plezier kunnen spelen.
Kinderdagverblijf/peuterspeelzaal de
Waterlelie krijgt een aparte speelplaats voor
kinderen van 2 tot 4 jaar. Aan de achterkant
van de school wordt het plein ingericht voor
de kleuters. Natuurlijk met een zandbak, maar
ook met een klimtoestel. De bovenbouwers
krijgen ruimte om te voetballen en een grote
klimboom waar je heerlijk in kan klauteren.
Kortom een schoolplein waar je eigenlijk niet
voor naar binnen zou willen gaan.

In onze gedachten staat de Biezantijn al
fier overeind. En in onze dromen zien we
een prachtige plek in het Waterkwartier
waar het bruist van leven en activiteit.
Een plek waar je je welkom voelt,
ongeacht wie je bent of wat je vindt. Waar
ideeën voor de wijk kunnen ontstaan en
initiatieven vorm krijgen en uitgevoerd
worden. En waar een prettige sfeer hangt
die je als vanzelf inspireert om op een af
andere manier actief te worden. We leren
van en met elkaar, delen recepten en tips
uit. Heerlijk zo’n harmonieus gebeuren.
Daar word je blij van en dat straal je ook
naar anderen uit.
Kortom: een plek waar je elkaar ontmoet
en misschien iets voor elkaar kunt
betekenen. Ontmoeten vinden wij een
mooi woord: ont moeten: niet moeten.
Wij moeten ook niets, maar willen wel
graag meewerken aan onze eigen droom.
Nicolette Broekhuisen, lid Wijkvereniging
Ons Waterkwartier, lid Programmaraad,
lid Inrichtingsgroep de Biezantijn
Ans Peters, lid Programmaraad, lid
Oké ik doe weer mee.

Weet u dat... de naam De Biezantijn is bedacht door Menno den Daas, een bewoner van het Waterkwartier? Hij
kreeg de meeste stemmen uit de wijk. De naam ‘De Biezantijn’ past goed bij ‘Aquamarijn’. Ook komt de naam van
de wijk ‘Biezen’ erin terug. Tot slot is het een knipoog naar het Byzantynse rijk. Dit rijk verbond twee continenten
met elkaar. Het voorzieningenhart verbindt mensen met elkaar.

Unieke Herinnering
4-Daagse Beeltenis
inclusief GRATIS
persoonlijke gravure
93e Keer
4~Daagse Nijmegen
2009

4-Daagse Nijmegen
A Unique Souvenir of the
4-Daagse Nijmegen
including personal engraving
about 7 minutes walk from Central Station

€ 27,50
per stuk

Tijdens de 4-Daagse alle dagen geopend
van 09.30 uur - 18.00 uur

Voorstadslaan 248
6541SZ
NIJMEGEN
Telefoon: 024-3773348 / GSM: 06-53892796
E-Mail: info@ruuddevriesjuwelier.nl

Kijk nu op de achterkant hoe je meedoet

Nieuwe mogelijkheden op buurtwebsite de Wester
Buurtwebsite www.dewester.info heeft sinds
half mei een aantal nieuwe mogelijkheden.
Hiermee is het nóg makkelijker om dingen
in de buurt met elkaar te delen en te weten
wat er allemaal in ons mooie stadsdeel gebeurt. Ook kun je als straat, vereniging of
bedrijf beter met elkaar samenwerken in
een besloten omgeving.
Hieronder staan de negen belangrijkste veranderingen op een rijtje.

1. Durf te vragen!

Heb je iets nodig? Stel dan gewoon je vraag
hier. Schroom niet, mensen vinden het leuk om
jou te helpen! Dat geeft je namelijk een goed
gevoel. Maar dan moet je wel weten waarmee
je iemand kan helpen en hoe je met elkaar in
contact komt. Je vraag staat anoniem op de
site. Over de mensen die jou willen helpen sturen wij je een mail. Daarna bepaal je zelf of je
op iemands aanbod ingaat.

2. Persoonlijk nieuws

Je kunt nu lid worden van groepen. Een straat,
een bedrijf, een eetclubje of een groepje mantelzorgers. Als lid van een groep zie je hier de
laatste berichten uit jouw groep(en).

korte verhalen of interviews te maken? Deel ze
dan hier met je buurt. Als je aangeeft waar in
de buurt je verhaal over gaat, komt ie ook op
de BuurtRadar en in de wekelijkse buurtmail.

daar lid van is. Daarnaast is het mogelijk een
besloten groep te starten. Je groep en wat daar
in gebeurt, is dan alleen zichtbaar voor leden
en niet voor andere mensen in de buurt.

5. Deel je filmpjes

8. Gemakkelijker berichten plaatsen en instellingen veranderen

Heb je een leuk filmpje gemaakt over een
buurtactiviteit? Zet ‘m dan op Youtube en deel
hier de link met je buurtgenoten. Als je aangeeft waar in de buurt je filmpje is gemaakt,
komt ie ook op de BuurtRadar en in de wekelijkse buurtmail.

4. Deel jouw verhaal over je buurt

Heb je iets leuks, bijzonders of vervelends
meegemaakt in de buurt? Of vind je het leuk om
de Wester - juni 2013

9. Buurtfoto’s

6. Laat je zien in de buurt

We maken het makkelijker om je profiel bij
te werken en wat meer over jezelf te vertellen. Want als we elkaar beter kennen dan is het
makkelijker om elkaar eens aan te spreken en
samen dingen te doen. En gebruik je mooiste
foto!

Een leuk buurtfeestje gehad? Iets bijzonders
gefotografeerd in de buurt? Plaats hier dan je
foto’s. Ze komen op de site, op de BuurtRadar
en in de buurtmail.

7. Groepen

Door de cookie wetgeving is iedereen verplicht opnieuw in te loggen (niet opnieuw te
registreren).

Hier zie je bij welke groepen en organisaties je
jezelf hebt aangemeld. Op de groepspagina zie
je het laatste nieuws uit de groep. Je kunt ook
zelf een groep beginnen en je bepaalt zelf wie

Kom een kijkje nemen op www.dewester.info.
Dé buurtwebsite voor Nijmegen Oud-West.

Tekst: Eric Hendriks en Dave van Brenk

ADVERTENTIE
ADVERTENTIE

3. Droom mee over je wijk

Heb je een wens of idee over je buurt? Deel
deze dan hier. Met elkaars dromen en ideeën
kunnen we onze energie bundelen en een leukere buurt voor onszelf maken. Anderen kunnen reageren op jouw idee en meedoen.

Op deze plek kun je snel dingen op de site zetten: berichten, prikbordadvertenties, foto’s,
filmpjes, verhalen en nog veel meer. Deze beheer je daarna via een apart overzicht.

GEEN APK!

Verkoop, service, onderhoud, verhuur GEEN FILE
2e Oude Heselaan 123
6542 VC Nijmegen
t: 024-3774000
f: 024-3789535
e: info@siezenis.nl
i: www.siezenis.nl

GEEN PARKEERGELD!
GEEN WEGENBELASTING!
TOCH 100% MOBIEL!
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Sessiegoedkoopste
van 10 keer zonnen bij
ons €Nederland
60,= elders 100 Euro
De
van
voor meer
informatie
bel
06 811 473 05
Lekker
vanaf
€ 2,00
perper
5 minuten
Lekker zonnen
zonnen onder
onder een
een nieuwe
nieuwe powerzonnebank
moderne zonnebank
vanaf
€ 2,00
5 minuten

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

slaan
acob
Sint J

Einst
e

instra

at

Ons
panddeisopeningstijden
rolstoel- enisrollatorvriendelijk!
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Vraag naar de voorwaarden.
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Dat zie je alleen bij
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dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
woensdag gesloten
Gratis
zaterdagparkeren!
van 9.00 tot 14.00 uur

Heiweg

Marc
onist

maandag van 10.00 tot 20.00 uur
dinsdag,
donderdag
vrijdag van 10.00 tot 20.00
uur
Openingstijden
DeenZonnebank/kapsalon
Time-Out:
woensdag
gesloten,
zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur
maandag van
10.00 tot
17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur
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aat

Openingstijden De Zonnebank

Piete
r

iedereen geld terug
hoe u ook verzekerd bent

de zonnebank (min. 2 personen) op afspraak mogelijk

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

Gratis parkeren!

Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk!
Pieter Zeemanstraat 1a 6533 NZ Nijmegen Telefoon 06 811 473 05

Eerste koopwoning?
Portaal opent deuren!

Wolfskuilseweg
De Wolfskuilseweg had vroeger - tot in de jaren ’60 - een andere loop. De weg begon, net
als nu, bij de Graafseweg en liep tot aan de
kruising met de Molenweg. Hier boog de weg
echter naar het noordoosten af en volgde het
huidige tracé van Molenweg tot aan de Dikkeboomweg. Rond de oorlog werd de weg
doorgetrokken naar de Tweede Oude Heselaan. In 1960 werd de Wolfskuilseweg vanaf
de kruising met de Molenweg verlengd tot

Vroeger en nu
aan de Energieweg, die in dezelfde tijd werd
aangelegd. De nieuwe Wolfskuilseweg kwam
langs het dorp Hees te lopen. Tegelijkertijd
met de naamgeving van de straten in de Vruchtenbuurt (1953) kreeg de aangrenzende weg de
naam Wolfskuilseweg. Eind 1953 eindigde de
weg bij de Bredestraat. Sindsdien maakt het

oude gedeelte tot aan de Tweede Oude Heselaan/Nieuwe Nonnendaalseweg deel uit van de
Molenweg. In 1954 kreeg het nieuwe gedeelte
voorbij de Bredestraat tot aan de Energieweg de naam Wolfskuilseweg en in 1967 de
zijstraat tussen de huisnummers 251 en 296.
De woningen op de oude foto zijn gesloopt in
2003. In 2005 stond er de nieuwbouw.
Tekst en foto nu: Dave van Brenk
Bron: Rob Essers, http://www.gaypnt.demon.
nl/straatnamen/T.html

Speciale aanbieding: rommel en geluidsoverlast
De parkeerkelder van de supermarkten
bij de Fenikshof is een bron van vervuiling en ergernis. Reden: jeugd speelt er
graag omdat het een overdekte ruimte
is met beperkt toezicht van ouders en
bezoekers gooien met gemak hun rommel weg. Gevolgen: geluidsoverlast,
stankoverlast en ruzie tussen bewoners.
Een tijdelijke ‘werkgroep’ Fenikshof
probeert samen de problemen aan te
pakken. In deze groep zijn onder andere vertegenwoordigd de jongerenwerker, de wijkagent, de filiaalmanagers van beide supermarkten, de Dar,
Talis, leden van de wijkvereniging Ons
Waterkwartier en bewoners van De Fenikshof.

Doet u mee?

Ergert u zich hier ook aan en heeft u ideeën over een geslaagde aanpak? Stuur dan
een mail naar Thierry Farla van Talis via
welkom@talis.nl
Tekst: Talis
Foto: Ger Neijenhuyzen
de Wester - juni 2013

Van links naar rechts: Arno ten Dolle (jongerenwerker van Tandem), Wilgred van Gent (wijkbeheerder
van Talis), Greet van Brenk (lid van wijkvereniging Ons Waterkwartier) en Thierry Farla (wijkadviseur
van Talis).
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Gedicht

Park West
Op deze plek groeit oud en jong aan elkaar.
Er wordt groene kracht uit de aarde via onze
tenen
de bloedbaan ingepompt.
De wolkenfabriek produceert witte regendromen in de lucht
waarvan er eentje neerdaalt als reuzenkikker.
Als we maar hard genoeg met onze kindervoeten
over de houten bruggetjes rennen wordt het
een prins.
Vogels vliegen van oost naar west, over onze
rivier
om hier het zaad voor margrieten te zaaien.

Gezocht: tweedehands boeken
Dag! Hallo! Bonjour! Ciao! Ik ben een
zwervend boek! Niet weggooien... Stuur
mij op reis! Een boek halen en een boek terugbrengen!
In wijkcentrum Titus Brandsma staat een
boekenkast met boeken. U kunt daar uw
boek neerzetten en een ander ophalen. Dit
initiatief is gratis. Bezoek onze locatie aan
de Tweede Oude Heselaan 386. Er is al een
leeshoekje voor de kinderen in de ontmoetingsruimte van het wijkcentrum.
Maandelijks hebben wij een thema uit onze
boekenkast voor jong en oud. Ontmoeting
en verbinding staat hierbij centraal. Heeft u
zelf leuke ideeën dan horen wij dat graag.

Dit initiatief is een samenwerking in de
wijk van:
• Wijkpost Oud-West
• Wijkcentrum Titus Brandsma
• Hobbycentrum de Nonnendaal
‘Voor en door bewoners van Oud West...’
Voor meer informatie kunt u terecht bij
Gemma Sanders, (024) 378 57 51 of via de
mail g.sanders@inter-lokaal.nl
De Wijkpost is één van de vele diensten van
de kleurrijke welzijnsorganisatie Het Interlokaal. U kunt er terecht met al uw vragen.
U vindt de wijkpost in wijkcentrum Titus
Brandsma. De wijkpost is open van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00
uur
Tekst: Het Inter-lokaal

Rinske Kegel
w

eu

ni

Zet ook een ‘Stap Vooruit!’
Stap Vooruit is een gespreksgroep, voor iedereen vanaf 18 jaar die zich
meldt bij NIM, waarin snel en eﬀectief handvatten aangereikt worden om
uw situatie te verbeteren.
De groep staat voor een eerste stap in het proces om problemen aan te pakken. Het aanbod start iedere maand, dus er is nauwelijks wachttijd.
Belangrijke thema’s die steeds terugkeren in dit aanbod zijn: stoppen met
piekeren, grenzen leren aangeven, nee leren zeggen, steun uit de omgeving
vragen, zelfvertrouwen en ontspanning vergroten.

Vragen die in de groep aan bod komen,
zijn ondermeer:
 “Hoe kan ik zo goed mogelijk met mijn
problemen omgaan?”

 “Wat heb ik hiervoor nodig en wie of wat
kan mij hierbij helpen?”

 “Welke problemen kan ik zelf oplossen
en met welke problemen moet ik leren
omgaan? En hoe doe ik dat?”

Meer informatie
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De groep draait op diverse
plekken in Nijmegen, wisselend op de maandag- en woensdagavond.
Voor aanmelding of informatie kunt u bellen naar: (024) 323 27 51,
of mailen naar info@nim.nl.

Adverteren in de Wester
De Wester is een full-colourmagazine dat gemaakt wordt
door en voor bewoners van stadsdeel Oud-West. Het is
mogelijk om in de Wester advertenties te plaatsen. Indien u
geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 06 24 17 05 72 of e-mail redactie@dewester.info
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Timmerhuis laat
ouderen in de kou
staan
Donderdagmiddag 11 april was de laatste bingo voor ouderen in het Timmerhuis aan de Krayenhofflaan. Mensen die
al vanaf 1972 trouwe bezoekers waren
van de Ouderenbondbingo in het Timmerhuis kregen twee weken van te voren
te horen dat hun ouderenbingo ophield
te bestaan. De bingo werd iedere donderdag nog bezocht door zo’n veertig
ouderen, maar volgens de eigenaar en
beheerder van het Timmerhuis, dhr. P.
Janssen, is dat niet genoeg. Om de bingo
rendabel te kunnen draaien, is het dubbele van het aantal bezoekers nodig. Men
beseft dat ze hiermee niet meer aan een
eerder gedane belofte kunnen voldoen,
maar er werd teveel geld op toegelegd.
De ouderen voelen zich in de steek gelaten, zijn zeer teleurgesteld en voelen zich
gedwongen om dan maar thuis te blijven,
want een oplossing heeft zich niet aangediend.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk

Ruilen zonder centen
Zondag 9 juni organiseert de Programmaraad Waterkwartier een ruilbeurs in
Wijkcentrum Sonnehaert. NijmegenWest kan opgeruimd aan de vakantie
beginnen. Een mooie gelegenheid om
de boeken, cd’s, dvd’s en het speelgoed
waar je op uitgekeken bent in te wisselen
voor iets anders. Leuk en spotgoedkoop
voor ouders, kinderen en andere wijkbewoners. Van 13.00 tot 15.00 uur is iedereen met zijn meegebrachte spullen welkom om te ruilen. Vlietstraat 20.
Tekst: Programmaraad Waterkwartier
de Wester - juni 2013

Scholieren lopen wijkwandeling in de Wolfskuil
Als heuse buurtdetectives vertelden kinderen
van de Michiel de Ruyterschool spannende en
interessante verhalen over de Wolfskuil aan
leerlingen van groep 6. Onder begeleiding van
Hanneke Beld en Jolanda Loof van Sterke Verhalen trokken ze vrijdagmiddag 1 maart door
de wijk, langs onder meer de oude Looimolen,
de oude Swift schoenenfabriek en de Rimboe.
Halverwege werd er in Hobbycentrum de
Nonnendaal uitgerust, maar vooral ook opgewarmd en bijgetankt voor het spannende vervolg richting het badhuis. Ben Berends, hoofd
van de Michiel de Ruyterschool, vertelde hoe
hij als kind in de teil ging toen nog niet elk

Vertier in het Waterkwartier
Naar aanleiding van het feit dat woningstichting Portaal de achterpaden had gerenoveerd, ontstond het idee onder sommige
vrijwilligers om iets voor de bewoners en de
wijk te gaan doen. Hieruit is de naam Oké ik
doe Mee ontstaan. Dit is een groep vrijwilligers die zich inzet voor de wijk voor een
betere en vooral grotere saamhorigheid. Enkele activiteiten hebben al plaatsgevonden,
onder andere een eetfestijn in de Reggestraat, Winterbijeenkomst in de Niersstraat,
Ruilen zonder Nuilen, Caraïbisch feest,
Voetbalfeest en laatst nog de ijsbaan in de
Rivierstraat.
Sommige activiteiten werden afzonderlijk
georganiseerd, maar omdat dit zo goed
ging, werd besloten om er een samenwerking van te maken en wel Oké ik doe Mee
1 & 2.
Waarom 1 & 2? Welnu, 1 werkte vanuit de
Biezenstraat, Lingestraat en omgeving en
2 vanuit de Reggestraat en omgeving. Zodoende is besloten om ook samen activiteiten te organiseren, zodat we vanaf zowel
Biezen- als Reggestraat naar elkaar toe kunnen groeien, zodat uiteindelijk het hele Waterkwartier er bij betrokken gaat worden.
Daarom zal door Oké ik doe Mee 1 & 2 een

huis een douche had. Zo waren er vele manieren om je te wassen in een tijd dat maar weinig mensen in de wijk hun eigen badkamer
met douche hadden. Via het Ridderspoor, met
verhalen over de ‘gemeentelijke’ executieplek
waar misdadigers werden opgehangen, trok de
groep over de ooit zo drukke winkelstraat de
Koninginnelaan weer naar school. Daar werd
de wijkwandeling afgesloten en gingen de
kinderen vol van verhalen over de goede oude
Wolfskuil naar huis. Meer weten? Volg ons op
Facebook/sterkeverhalen.wolfskuil
Tekst en foto: ‘Sterke verhalen’

braderie georganiseerd worden in de Niersstraat en wel op 30 juni 2013. Tijdens deze
braderie zullen er activiteiten voor kinderen
zijn met onder andere schmink en knutselen. Tevens zullen er attracties staan voor de
kinderen, zodat ze hun energie kwijt kunnen. Voor de volwassenen denken we aan
een terras en voor de inwendige mens zal
zeker gezorgd worden. Er zullen kramen
staan voor een rommelmarkt en er zal ook
muziek zijn. Ten behoeve van de veiligheid
zal de Niersstraat worden afgesloten, maar
bereikbaar blijven voor de hulpdiensten.
Ook zal er BHV aanwezig zijn.
Wij hopen en rekenen een beetje op uw
aanwezigheid. Er zullen ook nog flyers en
posters verschijnen.
Een en ander wordt mede mogelijk gemaakt
door de inzet van gemeente, politie, Tandem en Portaal.
Wij zijn nog op zoek naar mensen om in de
toekomst mee te denken en activiteiten als
deze mee te organiseren.
Namens Oké ik doe Mee 1 & 2 tot 30 juni!
Jo Arts, 06 53 87 60 73
Peter Mays, 06 24 87 66 25
Willi Thijssen, 06 28 52 40 39
Tekst: Jo Arts
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OPENINGSTIJDEN
Maandag		
		

19.00 - 20.00
20.15 - 21.25

Zaktraining
BJJ

Dinsdag		
		
		

17.30 - 18.30
19.00 - 20.00
20.15 - 21.45

Jeugdkickboxing
Kickboxing
MMA

Woensdag
		
		

09.15 - 10.15
14.00 - 15.00
19.00 - 20.00

Zaktraining vrouwen
6 jaar - 10 jaar Jeugdkickboxing
Zaktraining

Donderdag
		
		

17.30 - 18.30
19.00 - 20.00
20.15 - 21.45

Jeugdkickboxing
Kickboxing
MMA

Vrijdag		
		
		

09.15 - 10.15
19.00 - 20.00
20.15 - 21.45

Zaktraining vrouwen
Zaktraining
MMA sparren

Zaterdag		

10.00 - 11.00

Jeugdkickboxing

Info		
MMA:		
06 23 872 553
		
KB:		
06 18 052 040
		www.ubedasports.nl
		
1e Oude Heselaan 260 - Tegenover Vissers

Opfleuractie afgeblazen
Vorig jaar heeft Portaal samen met de gemeente en buurtbewoners een actie georganiseerd
om de Victor Verax buurt te vergroenen. De
straten en woningen werden opgefleurd met
geveltuinen en bloembakken. Om de bewoners
te helpen de straten mooi en groen te houden,
wilden Portaal en de gemeente een vervolgactie op touw zetten. Twee bewoners hebben
zich aangemeld om mee te doen. Waarna we
helaas hebben moeten constateren dat er onvoldoende interesse vanuit de buurt lijkt te
zijn. De geplande actie is dan ook afgeblazen.
Alle bewoners hebben hierover een brief gekregen. Hierin staat een oproep aan bewoners
zich te melden als zij een, eventueel ander,
leuk idee hebben voor de buurt. We willen de
buurt graag blijven ondersteunen maar vragen
wel inzet en enthousiasme van bewoners.
Heeft u een leuk idee om uw eigen straat of
buurt te verbeteren? Laat het ons weten via
sabine.janssen@portaal.nl

Nieuwe bewoners

Vierdaagse
Vijf jaar geleden stond Portaal voor het eerst
op vierdaagsewoensdag in het Waterkwartier.
Toen was het een wijk waar veel stond te gebeuren. Er waren braakliggende terreinen in
afwachting van nieuwe woningen. Het was
een periode van onrust en gaf wijkbewoners
ook wel een gevoel van afbraak. Gelukkig is
die periode inmiddels voorbij. Maar we hebben ons in de tussentijd ingezet om samen met
bewoners de 4daagse woensdag tot een onverde Wester - juni 2013

getelijke dag te maken. Meerdere bewoners
zijn nu actief tijdens de 4daagse en er is nu
overleg waarin wijkbewoners zaken afstemmen, zoals wie waar muziek draait. Deze succesvolle en sfeervolle 4daagse doortocht is een
succes waar Portaal trots op is. De wijk heeft
de 4daagse helemaal omarmd! Al met al voor
Portaal de reden om ook dit jaar het Maasplein
te voorzien van ons watertappunt, appels en de
Portaalbus. We zien u graag op woensdag 17
juli 2013 in het Waterkwartier en wensen de
lopers veel succes en plezier.

Is u opgevallen dat er flink geverfd en
verhuisd wordt op de Waterstraat en de
Eemstraat? In april zijn de nieuwe huurwoningen in het Waterkwartier opgeleverd. Dat heeft helaas wat langer geduurd dan verwacht en gehoopt. Gelukkig kunnen de bewoners nu aan de slag
en daarna genieten van hun nieuwe plek.
De mensen die niet uit het Waterkwartier komen hebben een welkomstpakket
ontvangen met informatie over de wijk.
Mocht u zelf nog iets leuks over de wijk
te vertellen hebben, loop eens langs bij
uw nieuwe buren…
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Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden
voor binnen en buiten
Vrijblijvend prijsopgaaf
06-460 808 04
j.haefkens1@chello.nl
www.tapijtshophaefkens.nl

Nieuw bij ons: Beweegprogamma’s!

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

wij bepalen uw lichaamssamenstelling via
bio-impedantie.

parkinson, diabetes mellitus/suiker ziekte, arthrose, COPD,
hartklachten, reuma, chronische pijn.

Individuele behandeling:

Anita’s hairstyling : € 2,50 korting!

U kunt natuurlijk ook bij ons voor anderen klachten komen.
Bijvoorbeeld voor vaste spieren. Wij maken ze los en u bent
snel weer beter!

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

Nieuwe en
krijg
klanten

€ 2,

50

Gratis

!
korting

Nieuwe klanten voordeel bij Anita’s hairstyling

In ruil voor deze advertentie krijgt u, als nieuwe klant (maar ook alle vaste klanten die een vriend of
vriendin meenemen voor een behandeling bij Anita’s hairstyling) € 2,50 korting op álle behandelingen!
Bijv.: heren wassen/knippen: van € 20,50 voor € 18,00 • Dames wassen/knippen/drogen: van € 23,50 voor € 21,00
Deze aanbieding is niet inwisselbaar voor geld en niet geldig in combinatie met andere acties. Geldig t/m 31-08-2013.

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

Maandag
Dinsdag
Woensdag

13.00 uur tot 17.30 uur
09.00 uur tot 17.30 uur
09.00 uur tot 17.30 uur

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

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

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

www.anitahairstyling.nl • info@anitaha
Extensions • Haarwerken • Kinderfees
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Beteken ook iets voor kinderen van gescheiden

Ik h
Als
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ouders en word vrijwilliger bij NIM!
Bij een scheiding of uithuisplaatsing is het belangrijk dat kinderen contact
blijven houden met hun ouders. Wanneer ouders extra hulp nodig hebben
bij het opzetten en uitvoeren van een omgangsregeling kan Begeleide
Omgangsregeling (BO) daarbij helpen.

Se
D

Jo Janssen Gewoon Nijmegen zegt:
Jo Janssen Gewoon Nijmegen zegt:
OZB-aanslag ontvangen?
Geen
sluiting zwembad
De huizenprijzen
dalen, Dukenburg
de OZB-

Voor wie is BO?
Begeleide Omgangsregeling is er voor kinderen tot 12 jaar en hun gescheiden
ouders en uithuis geplaatste kinderen tot 16 jaar en hun ouders.
Wat kunt u als vrijwilliger betekenen?
Als vrijwilliger bied je praktische ondersteuning die soms nodig is om een vastgelopen omgangsregeling weer op gang te brengen, zoals het kind ophalen en
wegbrengen en aanwezig zijn bij ouderbezoeken.
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Niet alleen als er

Wat vragen wij van onze vrijwilligers?
Van onze vrijwilligers vragen we wat levenservaring, een open houding t.a.v.
echtscheiding en het gemakkelijk om kunnen gaan met kinderen. Het bezit van
een auto en een rijbewijs is ook essentieel voor dit werk. Daarnaast vragen wij
een verklaring omtrent goed gedrag (VOG).
Wat bieden wij onze vrijwilligers?
Wanneer u vrijwilliger wordt bij BO, verbindt u zich voor
minimaal 1 jaar aan het project, voor hooguit één dagdeel per week. Van ons krijgt u deskundige begeleiding
en een onkostenvergoeding.

aanslag van de gemeente Nijmegen
Wijken
verkiezingen
zijn!
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!! moeten leefbaar blijven!
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!
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Janssen
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Klein
Hemmink
E-mail:
Zoek opinfo@gewoonnijmegen.nl
internet met de zoekterm
“voorbeeld bezwaarschrift WOZ”
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Met vriendelijke groeten,
Jo Janssen

Lijkt het u iets om zelf vrijwilliger te worden bij de Begeleide

jo.janssen.773

Omgangsregeling? Neem dan contact op met coördinator Louis
Boons, T (024) 323 27 51, M (06) 340 002 35, l.boons@nim.nl
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Je eigen
vanaf € 84

FYSIOTHERAPIE NISSIM YABO
GRATIS INLOOPSPREEKUUR

Piet

Specialisaties:
Sportfysiotherapie
Manuele therapie
Oedeem therapie
Echo diagnostiek

Beweegprogramma’s:
• COPD
• Diabetes
• Claudicatio

ersli
t
r
ge
StaYabo.
Iedere dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur kunt u gebruik maken van het GRATIS inloopspreekuur bij Fysiotherapie Nissim
e
r
te
Verschillende fysiotherapeuten staan dan klaar om u van advies te voorzien over uw blessure en/of aandoening.
n
e
In de praktijk veel voorkomende vragen zijn:
R
					
					
					
					

• Moet ik met verzwikte enkel rust nemen?
• Mijn knie doet pijn met fietsen, hoe kan dat?
• Wanneer mag ik na die zweepslag in mijn kuit weer sporten?
• Hoe moet ik koelen met ijs?

Dus heeft u een vraag over uw (sport)blessure (in het weekend opgelopen?), of wilt u weten hoe u met uw klachten op een
verantwoorde manier kunt omgaan?
U BENT VAN HARTE WELKOM

portaalop

op ons inloopspreekuur in de praktijk Voorstadslaan 208 te Nijmegen.
Graag vooraf telefonische en/of persoonlijke aanmelding.
Voor meer informatie over onze praktijk, het inloopspreekuur en contact bezoekt u onze website: www.nissimyabo.nl

Portaal_adv_Nijmegen_264x194_v2.indd 1
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Belangrijke nummers
Acupunctuur	
  In	
  Je	
  Element	
  
Jenny	
  Verhagen	
  
Lid	
  NVA	
  

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

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	
  

Heeft u een laag inkomen?

Krijgt u waar u
recht op heeft?

Vr aa g he t
GR AT IS

Bel: 0800 - 5678 567
www.formulierenbrigadenijmegen.nl

Wij staan al 12,5 jaar achter ons product

La pineta

12,5
jaar

shoarma . pizza’s . snacks

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

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

Pizza en
shoarma is
onze specialiteit
de Wester - juni 2013

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

• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
• Meldpunt Kindermishandeling:
(026) 442 42 22, 0900 123 123 0
• Slachtofferhulp:
(024) 323 33 22, 0900 01 01
• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld:
0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl
• Kindertelefoon: 0800 04 32
• Centrum voor Jeugd en Gezin: 088 001 13 11
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
• Maatschappelijk werk (NIM):
(024) 323 27 51, info@nim.nl
• Het Inter-lokaal: (024) 322 22 27
info@inter-lokaal.nl
• Tandem: (024) 365 01 11
info@tandemwelzijn.nl
• Swon het seniorennetwerk: (024) 365 01 90
info@swon.nl
• Huisartsenpost: 0900 88 80
• CWZ: (024) 3 657 657
• UMC St Radboud: (024) 361 11 11
• Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
• Dierenambulance: (024) 355 02 22
• De Gemeenschap: (024) 381 78 00
vbz@wbsg.nl
• Portaal: 0800 767 82 25, info@portaal.nl
• Standvast Wonen: (024) 382 01 00
info@standvastwonen.nl
• Talis: (024) 352 39 11, postbus@talis.nl
• WoonGenoot: (024) 344 06 39
info@woongenoot.nl
• Woonzorg Nederland: 0900 123 49 96
klant@woonzorg.nl
• Wijkcentrum Titus Brandsma:
(024) 377 48 93, Tweede Oude Heselaan 386
titusbrandsma@nijmegen.nl
• Gemeenschapshuis/Buurtcentrum Waterkwartier:
(024) 378 31 90, Vlietstraat 22
waterkwartier@nijmegen.nl
• Wijkcentrum Villa Nova:
(024) 377 18 97, Derde van Hezewijkstraat 2
villanova@nijmegen.nl
• Buurtcentrum De Driesprong:
(024) 377 05 82, Fuchsiastraat 10
dedriesprong@nijmegen.nl
• Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’:
(024) 377 33 48, info@ruuddevriesjuwelier.nl
• Wijkraad Wolfskuil:
(024) 377 34 56, leo@woudstradesign.nl
• Huis van de Nijmeegse Geschiedenis:
(024) 329 36 99, Mariënburg 26
info@huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl
• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl
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Kinderpersbureau
Interview met een scheidsrechter

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Fitte Weken op de Michiel de Ruyterschool
Ik ben Amr en ik heb aan de Huiskamer gevraagd wat zij allemaal doen met de Lekker Fitweken. Ze maken veel gezonde hapjes en doen
alles met gezond eten. Ze maken: Smoothies,
een gezonde fruitmand, de schijf van 5, broodje
gezond, gezonde tandpasta, collage gezond en
ongezond, gezond pannetje en ook schilderen ze gezonde dingen op het raam. Ook op 6
maart ben ik naar de Huiskamer geweest. Rian
geeft daar alleen vandaag kookles. Ze vindt het
vooral belangrijk om bij jezelf te denken: Hoe
leef ik? Leef ik goed? Sport ik veel? Dat soort
vragen. Dit vindt ze erg belangrijk. Ze werkt bij

de GGD. Daar helpt ze mensen om gezonder te
leven en te sporten! Rian heeft met de kinderen
Mexicaanse wraps gekookt. Dat zijn een soort
pannenkoeken met heel veel groente en rijst. Ik
heb het niet geproefd, maar veel kinderen vonden het lekker. Daarna was er een toetje: gebakken bananen.
Het was heel druk en gezellig in de huiskamer.
Iedereen was blij. Behalve meneer Kevin. Die
moest huilen... Van het uien snijden natuurlijk.
Door Amr

Sportprijzenwinkel
Hallo, ik ben Bjorn en ik heb een interview
gehouden met Pedro van Heumen. Hij heeft
een sportprijzenwinkel aan de overkant van
de school en samen met Janne O. ben ik daar
naartoe geweest. Ik vroeg hem deze vragen.
Wat is je naam en je leeftijd? Pedro van Heumen en ik ben 57 jaar. Hoelang werk je hier
al? 22 jaar. Verkoop je hier alleen bekers?
Nee ik verkoop bekers, medailles, vaantjes en
graveringen. Wat is de duurste en wat is de
goedkoopste hier? De Europ cup kost € 200
en een vaantje 50 cent. Wat is je lievelings
sport? Voetbal en tennis. Wanneer is het het
drukste in de winkel? In de lente. Hoeveel
klanten heeft u gemiddeld per dag? 10. Wat
vind je het leukste om te doen hier? De mail
beantwoorden en nieuwe dingen bedenken.
Hoe lang bestaat de winkel al? 22 jaar. Wat
vind je de mooiste beker? De voetbalbeker.
Wat heb je hiervoor gedaan? Bij een bank

gewerkt. Kom je uit Spanje want onze piet
heet ook Pedro? Nee, ben gewoon een Hollander. Hoeveel bekers heeft u? Meer dan
3000. Wat zijn de openingstijden van de winkel? ma t/m vr. 10.00 tot 18.00 en zaterdag
van 10.00 tot 14.00. Het was een leuk bezoek
aan de winkel!
Door Bjorn

Hoi, ik ben Bjorn ik heb een interview gehad
met een scheidsrechter. Hij heet Henk Guelen.
Hij is secretaris bij de Centrale Organisatie van
Voetbal Scheidsrechters (COVS) Nijmegen en
omstreken.
Zijn antwoord op de vraag: hoe is het om een
scheidsrechter te zijn? is:
Het is een fantastische hobby. Het omgaan met
spelers op een respectvolle manier en de waardering krijgen als je goed gefloten hebt.
En hier komen de andere vragen met de antwoorden.
Heb je soms ruzie met een speler of een coach
op het veld?
Niet echt ruzie; je moet altijd beleefd blijven.
Wat doe je dan om het te voorkomen?
Naar zo’n speler of trainer toegaan en hem uitleggen waarom jij een bepaalde beslissing hebt
genomen.
Heb je steeds dezelfde assistent-scheidsrechters?
Nee in het betaalde voetbal, de topklasse en de
hoofdklasse heb je neutrale assistenten van de
KNVB.
Ben je steeds bij dezelfde club scheidsrechter?
Nee, ik fluit bij de KNVB en niet voor een club.
Doe je nog iets anders dan wedstrijd fluiten?
Ja, ik ben ook rapporteur.
Heb je nog een goede vriend op de vereniging?
Alle scheidsrechters op onze vereniging zijn
niet alleen collega’s maar ook vrienden.
Heb je vroeger op een sport gezeten?
Ja op voetbal maar daar was ik niet zo goed in.
Hoe lang zit je al op deze vereniging?
Al 15 jaar.
Wat is een secretaris?
Dat is iemand die alles bijhoudt bij een vereniging.
Is scheidsrechter zijn je werk of hobby?
Dat is mijn hobby.
Wat vind je van die overleden grensrechter die
in het nieuws was in november?
Dit was vreselijk en dat mag nooit meer gebeuren. Heel erg voor zijn familie.
Wie is je lievelingsspeler?
Ik ben een fan van Robin van Persie.
Wat is je lievelingseten ?
Ik vind chinees erg lekker. Ik hou dus van nasi
en bami.
Wat is je lievelings tv-progamma?
Voetbal Internationaal, Studio Sport en een spannende film is altijd leuk.
Wat is je grootste wens?
Mijn wens is dat voor elke ziekte een geneesmiddel is.

					
Door Bjorn

