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Plofwoningen
In de nummers 1 en 3 van dit jaar is geschre-
ven over de zgn. plofwoningen. In het inter-
view met de nieuwe bewoners is geschreven 
dat Portaal de woningen aan de voormalige be-
woners heeft aangeboden, maar dat niemand 
daar gebruik van wilde maken. Dit is niet juist. 
De woningen zijn al in 1998 afgebrand. Om-
dat hier sprake van een ongeluk was, lag er 
geen sociaal plan zoals voor de mensen in de 
te slopen woningen. Portaal heeft daarom de 
woningen niet aangeboden aan de voormalige 
bewoners. Wij begrijpen dat dit teleurstellend 
is geweest voor de schrijfster van de ingezon-
den brief in nummer 3. De bouw van de nieu-
we woningen is betaalbaar geworden omdat 
Portaal ook op andere locaties in de wijk ging 
bouwen.

Elmy Liefferink
senior adviseur communicatie Portaal

Discussie gesloten (redactie)

‘Geachte redactie...’

De plofwoningen op de dag van ontploffing

Ons spreekuur blijft elke maandag 
en donderdag van 09:30 – 12:00 uur
U blijft ook welkom op onze andere locaties. 

www.inter-lokaal.nl
Telefoon 024 322 22 27
www.facebook.com/HetInterlokaal

Van Sint Annastraat 67 naar 
wijkcentrum Titus Brandsma

Tweede Oude Heselaan 386 
Nijmegen (Bus lijn 6)

nieuw in 
de wijk!

Het Inter-lokaal gaat verhuizen!Het Inter-lokaal gaat verhuizen!
19 september 2013

  
 

Waan guuraynaa

Oproep: West aan de wandel

Steeds vaker hoor je de wens om fitter 
te worden of fit te blijven. Wij horen 
die geluiden ook in onze eigen wijk. 
Toch komt het er nog niet zo vaak van 
om ook echt in actie te komen. Wat 
houdt je tegen? 

Als we goed luisteren, horen we vooral 
twee redenen. Wijkbewoners vinden de 
stap naar een sportvereniging of de fit-
ness te groot. Omdat de contributie hen 
in de weg zit, of omdat ze een drempel 
over moeten. Bovendien vinden heel 
veel mensen het lastig om het allemaal in 
hun eentje te ondernemen. Waarom dan 
niet op een eenvoudige manier fitter wor-
den? Wandelen, met elkaar, in de buurt, 
met een begeleider (het liefst gewoon 
een wijkbewoner), vanaf een vast ver-
zamelpunt? Contributie is niet nodig, je 
hoeft niet alleen, een kop koffie achteraf 
kan altijd. Voordelen genoeg.
Daarom de vraag: is er voor een der-
gelijke wandelgroep animo in de wijk? 
Wil iedereen die graag aan de wandel 
zou willen in West, zich opgeven bij 
Rian Panis van de GGD? Het liefst per 
email (r.panis@slingertouw.nl). Telefo-
nisch kan ook: (024) 373 3716. Wil je 
daar dan ook bij zetten welke dag en tijd 
je voorkeur heeft? Dan kunnen we de 
beste keuze maken. We kiezen een vaste 
dag en een vaste tijd. Je kunt je familie, 
vrienden en buren ook meenemen, zodat 
heel West wandelt!

Tekst: Rian Panis en Irma Bogers
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De straat van de week

Schipbeekstraat
Aan de naam Schipbeekstraat ligt een be-
sluit d.d. 3 december 1948 van Burgemees-
ter en Wethouders van Nijmegen ten grond-
slag. In de periode 1933-1950 was straat-
naamgeving door de raad gedelegeerd aan 
het college. Tegelijk met de Schipbeekstraat 
zijn de namen Berkelstraat, Eemstraat, 
Fliertse Beekstraat, Grebbestraat, Lunterse 
Beekstraat en Reggestraat vastgesteld. De 
Grebbestraat maakt sinds 24 mei 1950 deel 
uit van de Industrieweg (huisnummers 2 tot 
en met 44).

De straat van de week is genoemd naar 
de Schipbeek, een zijstroom van de rivier 
de IJssel die door Duitsland en Nederland 
stroomt. Volgens Wikipedia ontspringt de 
Schipbeek enkele kilometers ten zuiden van 
Ahaus, in het district Borken in de Duitse 
deelstaat Noordrijn-Westfalen. De stroom 
draagt hier de naam Aa, vandaar ook de 
naam Ahaus. De Schipbeek is een groten-
deels gegraven beek die door het zuiden van 
Twente en het noorden van de Achterhoek 
stroomt.

De keuze voor de straatnamen in 1948 lag 
voor de hand. Het nieuwbouwproject Weurt 
V maakte deel uit van het zogenaamde Wa-
terkwartier. Vanaf 1921 zijn in de omgeving 
van de Waterstraat allerlei straten genoemd 
naar waterwegen. De ‘Waterstraat of Hoo-

ge-weg’ stond al op de Wegelegger van 1859 
(Legger B , nr. 3). De naam Rivierenbuurt is in 
de jaren ’30 geheel verdrongen door de buurt-
naam Waterkwartier. Bij de 13e Algemene 
Volkstelling op 30 mei 1960 werd de buurt-
naam echter vervangen door de naam Biezen 
(zonder lidwoord).

Biezen versus Waterkwartier
De wijknaam Biezen is op 4 april 1984 formeel 
door de gemeenteraad vastgesteld. Op 25 ok-
tober 2006 is de gebiedsindeling met dezelfde 
wijknaam opnieuw vastgesteld (per 1 januari 
2007). Hoewel de wijk in het stadsdeel Nij-
megen-Oud-West officieel Biezen heet, wordt 
deze – ook in gemeentelijke stukken – nog 
altijd Waterkwartier genoemd. De wijk omvat 
echter meer dan alleen het Waterkwartier. Een 
deel van deze buurt ligt in de wijk Hees in het 
stadsdeel Nijmegen-Nieuw-West. Straten met 
namen als Dinkelstraat, Dommelstraat, Geul-
straat, Jekerstraat en Vlietstraat behoren on-
miskenbaar tot het Waterkwartier. De formele 
vaststelling van de buurtnaam Waterwartier 
laat nog altijd op zich wachten.

De huizen in de Schipbeekstraat maken deel uit 
van een complex van ‘210 arbeiderswoningen 
(systeem korrelbeton) op een terrein gelegen 
ten westen van de Waterstraat’ waarvoor op 
27 juli 1948 bouwvergunning is verleend aan 
de Woningvereniging ‘Nijmegen’ (Portaal). 

Korrelbeton is een lichte betonsoort waarin 
puin is verwerkt. Het puin was afkomstig 
van de gesloopte panden die in de Tweede 
Wereldoorlog in de Nijmeegse binnenstad 
geheel of gedeeltelijk verwoest waren of bij 
de wederopbouw van de binnenstad in de 
weg stonden. 

Het unieke ontwerp voor systeembouw 
was in eigen beheer door de woningver-
eniging ontwikkeld. De woningen hadden 
een spouwmuur waarbij de binnenmuur 
van de spouw uit korrelbeton bestond en de 
buitenmuur uit gemetselde baksteen. Ook 
was de gehele woning degelijk gefundeerd. 
Bij de 215 woningen (Weurt VI) die daarna 
elders in het Waterkwartier zijn gebouwd, 
waren ook de buitenmuren in korrelbeton 
opgetrokken. De oorspronkelijke buiten-
muren zijn later allemaal vervangen. Op 6 
mei 1991 is vergunning verleend voor het 
veranderen van de gevelkozijnen van 210 
woningen van het complex Weurt V, waar-
onder de panden in de Schipbeekstraat.

Tekst: Rob Essers

Met dank aan...
Gerard van de Ven, Het Waterkwartier, mo-
nument van sociale woningbouw. In: Nu-
maga 40 jaar; jubileumboekje, Nijmegen, 
1994; pagina’s 27-35.



de Wester - september 2013 5

Michiel van de Loo en Rob Essers

We zijn uitgenodigd bij Wilma Abels en zitten 
in de overdekte uitbouw, die uitkijkt op haar 
keurig onderhouden tuin, waar verder vooral 
de aanwezigheid van talloze Boeddhabeelden 
de aandacht trekt. Wilma is geboren in 1967 
aan de Rijnstraat. ‘Dat huis staat er nog, num-
mer 33. Mijn ouders woonden daar eerst bij 
opa en oma in. Na hun trouwen zijn ze naar het 
Willemskwartier verhuisd, maar ze waren snel 
weer terug. Mijn vader leeft niet meer, maar 
mijn moeder woont hier nog altijd tegenover, 
samen met mijn zusje, die het downsyndroom 
heeft. Ik heb mijn familie graag dichtbij me.’ 
Ook aangeschoven is Thea Krebbers. ‘Ik ben 
geboren in 1948. Aan de Lijnbaanstraat. Groot 
gezin van acht kinderen, die allemaal opge-
groeid zijn aan de Schipbeekstraat hier. We 
hadden één van de grotere huizen hier in de 
straat. Er was altijd plek. Voor logés, familie, 
kennissen, en wanneer iemand even wat moei-
lijk zat, och, dan werd er op de overloop een 
bed bijgezet.’ En we praten met Rob Peters. 45 
jaar. Huisman van beroep. ‘Dat was niet mijn 
eerste keuze, maar ik heb artrose, een botziek-
te, dus ik doe het huishouden en mijn vrouw 
werkt.’ Rob heeft twee jonge kinderen van vijf 
en tien jaar.

Wederopbouw
Het zijn de jaren van de wederopbouw wan-
neer de huizen aan de Schipbeekstraat verrij-
zen. Er heerst  grote woningnood. Wanneer 
men trouwde, was het eerder regel dan uitzon-
dering dat men bij een van de ouders ging in-
wonen. Thea: ‘Ik ben in 1970 getrouwd, maar 
in eerste instantie ook thuis in gaan wonen. 
Uiteindelijk iets gevonden in de Paul Kru-
gerstraat, van daaruit naar een maisonnette in 
Malvert en toen moeder eind jaren tachtig ziek 
werd, hier weer teruggekomen.’

Wilma: ‘We hebben hier een gouden tijd gehad. 
Toevallig gisterenavond met de buurvrouw 
nog allerlei herinneringen op zitten halen. Dan 
realiseer je je hoeveel er veranderd is door de 
jaren heen. Iedereen kende elkaar, nu helaas 
de helft niet meer. Als je honger had, werd er 
altijd wel ergens een pan soep gekookt, of wer-
den er broodjes gesmeerd. Het was allemaal 
familie van familie, een kennis van kennissen, 
nu mag dat niet eens meer. Wanneer er nu ie-
mand overlijdt, mag de dochter of zoon niet 
eens meer in hetzelfde huis blijven wonen. Dat 
beleid van de woningbouwvereniging heeft 
veel families uit elkaar getrokken. Dat is heel 
jammer. Veel mensen van buiten de wijk zijn 
er komen wonen en nu is iedereen veel meer 
op zichzelf.’  Woningbouwvereniging Portaal 
geeft toe dat het lastiger is om als familie dicht 
bij elkaar te blijven wonen, maar dit is het ge-
volg van het beleid van het gemeentebestuur 
om tot een eerlijker woonruimteverdeling 
te komen: mensen met de langste wachttijd, 
krijgen het eerst een huis. Daarnaast streven 
gemeente en corporaties naar meer gemengde 
wijken. 

Niksruukers
Ook Thea kent veel bewoners niet meer. ‘Veel 
ouderen zijn verhuisd, vaak naar een bejaar-

dentehuis, en wat er voor terugkomt, die ken 
je niet, want dat zijn geen Waterkwartierders.’ 
Een aantal huizen wordt nog altijd aangeduid 
met de naam van de oorspronkelijke bewoners: 
het huis van Frickel, of het huis van Mensink, 
Kloosterman, Van der Voorden of De Kok. 
Wilma: ‘Veel mensen hadden ook een bijnaam 
vroeger. De meest gekke namen. De familie 
Verbeek, dat waren de Niksruukers. Als je rond 
etenstijd langs de huizen ging om bijvoorbeeld 
de hond uit te laten, kon je overal ruiken wat 
er gegeten werd, behalve bij die van Verbeek, 
daar kon je nooit wat ruiken. Niksruukers dus 
haha.’

Het veranderende straatbeeld zie je vooral in 
de zomer. Toen zat het hele Waterkwartier bui-
ten voor het huis op de stoep. Rob: ‘Hier in 
de straat zijn de overburen, ik en een stukje 
verderop nog een paar bewoners, de enige die 
nog altijd voor in de tuin zitten. Vroeger had je 
hier bijvoorbeeld Willem. Die zat altijd buiten. 
Kwam je uit school, ging je er gezellig bij zit-
ten.’

Carnaval
Carnaval was hét feest van het jaar. Daar leef-
de de hele straat naar toe en iedereen was met 
de voorbereiding het hele jaar bezig. Thea: 
‘Het feest duurde altijd een volle week. Van 
woensdag tot woensdag.  Er was disco bij 
Frickel en Kersjes. Later bij mevrouw Jansen.’ 
Wilma: ‘Het was in mijn herinnering ook al-
tijd mooi weer, terwijl het toch vast ook wel 
geregend, gesneeuwd of flink gevroren zal 
hebben. Ik kan me nog de eskimohut voor de 
geest halen of die hele grote boot die we ooit 
gebouwd hebben.’ Rob: ‘We hebben ook vaak 
de eerste prijs en de wisselbeker gewonnen bij 
de optocht. Bijvoorbeeld die Eftelingwagen 

Vlnr. Wilma Abels, Thea Krebbers en Rob Peters



de Wester - september 20136

met het sprookjesbos.’ Thea: ‘Maanden van te 
voren waren we al bezig met het naaien van 
de kleren. Want we deden alles zelf. Ook los 
van carnavalsvereniging de Waoterjokers. Die 
kwamen natuurlijk wel kijken hier in de straat 
en ze wilden ook wel aansluiting op de een of 
andere manier, maar we wilden alles zelf doen 
en regelen.’ Wilma: ‘Zo was er altijd wel ie-
mand die aan textielafval kon komen. Daar 
werden de vlaggetjes van gemaakt. Serpenti-
nes knipten we van oude kranten en tijdschrif-
ten. Dat was bijna een straf, zat je hele dagen 
te knippen, maar iedereen in de  straat deed 
mee, en dat maakte het dan weer supergezel-
lig.’ Rob: ‘Het was  vooral een feest voor de 
kinderen. Er was een frikadellenkraam, koffie, 
warme chocomel, maar natuurlijk ook volop 
bier, erwtensoep en jägermeister.’ Veel straten 
in het Waterkwartier hebben het carnavalscon-
cept van de Schipbeekstraat over proberen te 
nemen. De IJsselstraat, Berkelstraat, Biezen-
dwarsstraat, Niersstraat, maar vaak was het 
na één jaar al bekeken. Een enkele straat hield 
het drie jaar vol. De Schipbeekstraat 33 jaar. 
Wilma: ‘Het hield de straat bij elkaar, maar 
nu heeft niemand er nog tijd voor. Je hebt heel 
veel vrijwilligers nodig en de meeste mensen 
kunnen dat niet meer opbrengen. Het verloop 
in de straat heeft daar ook veel mee te maken. 
Ik heb de borden met Pippie Langkous nog bo-
ven op zolder liggen,’ verzucht ze. ‘Ik heb me 
de laatste vijf jaar met de tuinenverkiezingen 

beziggehouden. Erg leuk hoor, maar nu even 
niks. Te druk om er andere dingen bij te doen, 
misschien later nog eens.’

Gehorig
De huizen zijn een paar keer gerenoveerd. Een 
steens werd dubbel steens, want de huizen 
waren erg gehorig. Keukens, douches en wc’s 
werden vernieuwd. Woningbouwvereniging 
Portaal heeft de huizen ook te koop aange-
boden voor de huurders, maar de animo was 
minimaal, want aan de buitenkant mocht niks 
veranderd worden. Rob: ‘De huizen zijn nog 
steeds erg gehorig hoor. En de huren veel te 
hoog. Het is toch niet normaal dat ik hier voor 
vier honderd euro per maand verwoon en mijn 
buurman, in precies hetzelfde huis, is twee 
honderd euro per maand méér kwijt, en dat al-
leen omdat ik hier wat langer woon.’

Er zijn méér zaken die Rob niet lekker zitten. 
Hoe er, ondanks de drie drempels in de rela-
tief korte straat, soms gescheurd wordt over de 
eenrichtingsweg. Of de staat van de achterom. 
Rob: ‘Het onkruid staat er metershoog, er 
zwerven winkelwagens rond, het stinkt er naar 
kattenpis en als je niet oppast word je omver 
gereden door een scooter of brommer.’ Ook 
is er weinig speelplek voor jonge kinderen. 
‘Wij konden op straat voetballen. Dat moet je 
nu niet proberen. Het is gevaarlijk, maar ook 
komt er om de haverklap iemand naar buiten 

1998: 25 jaar carnaval in de Schipbeekstraat

gestormd, die bang is dat er een bal tegen zijn 
auto zal stuiteren. In Park West kun je ze ook 
niet laten spelen. Daar ligt overal hondenpoep, 
want de uitlaatplekken zijn te ver weg. Tegen 
de tijd dat je er bent, heeft je hond het al lang 
laten lopen. Er zou iets komen voor de jeugd 
hier, maar we wachten nog steeds.’

Er komt veel ondernemersgeest uit de Schip-
beekstraat. Ronnie Jansen van Ronnies, de 
kapper uit de Bloemerstraat, er wonen eige-
naars van een Chinees en Grieks restaurant, en 
natuurlijk Twan Krebbers, het neefje van Thea 
én mede-eigenaar van de Matrixx. Hij oefende 
toen hij klein was als dj op zolder bij zijn oma. 
En hij was onlangs nog te zien in het program-
ma Spoorloos waar hij op zoek was naar zijn 
vader. Maar ook de zoon van Thea timmert 
aardig aan de weg als dj Brian Loui John alias 
Motherfunker en hij trad onlangs nog op bij 
Matrixx at the park tijdens de zomerfeesten. 

Behalve Rob, die is van Quick, voetbalt of 
voetbalde de hele straat bij SCH. Werkte men 
niet áchter de bar, dan stond men er wel áán. 
Hangjeugd en criminaliteit in de straat? Rob: 
‘Wij waren vroeger erger; er gebeurt hier nooit 
wat, als ik de hond uitlaat, kan ik de voordeur 
rustig open laten staan.’ 

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Portret van een kind in zijn slaapkamer

In welke klas zit je?
‘Ik zit in groep 8 van de Aquamarijnschool. Na 
de schoolvakantie ga ik naar het Canisiuscol-
lege bij de Goffert. Een paar van mijn school-
vrienden gaan daar ook naar toe, zodat we sa-
men kunnen fietsen.’

Met wie woon je in huis?
‘Met mijn mama en papa en mijn zusjes 
Kayleigh van negen en Britney van vier. Om 
de twee weken komen mijn stiefzusjes Sanna 
van tien en Lotte van zeven op bezoek.’

Wat zijn jouw hobby’s?
‘Tekenen, met lego spelen en buiten spelen 
met mijn vrienden Rainier en Anton. Ik teken 
iedere dag in mijn schetsboek. Op school heb 
ik meegedaan aan de musical Vermist. Toneel-
spelen vind ik wel leuk, maar zingen niet zo. 

Mikey van Rijsbergen (12 jaar)

‘Ik wil architect worden’
Ik had een rol in de beveiliging en ik moest het 
terrein van de popgroepen en bands bewaken.’

Wat wil je later worden?
‘Ik wil graag architect worden.’

Wat is jouw favoriete muziek?
‘Nederlandse muziek, bijvoorbeeld van André 
Hazes.’

Krijg je zakgeld?
‘Ja, 2 euro per week. Daar spaar ik van.’

Wat is je favoriete eten?
‘Lasagne, dat wil ik wel iedere dag eten.’

Waar word je blij van?
‘Gezellig thuis zijn met papa, mama en mijn 
zusjes en dan samen spelletjes doen.’

Waar word je verdrietig van?
‘Van ruziemaken.’

Ben je verliefd?
‘Nee, niet meer, wel geweest. Het is nu over.’

Waar ben je trots op?
‘Dat ik goed kan tekenen.’

Wat is je grootste droom?
‘Architect worden.’

Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
‘Dan studeer ik voor architect en woon ik op 
mezelf.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Marco vindt zichzelf een bevoorrecht mens. 
Zevenendertig jaar. Hij heeft een lieve 
vriendin, woont in een mooi huis, in een 
prachtige stad, waar hij sinds 2007 woont 
en waar hij zijn thuis heeft gevonden. Vijf-
tien jaar geleden had hij een bijna dooder-
varing. Bij een epileptische aanval ging hij 
tegen de vlakte en werd alles donker. Sinds-
dien ziet hij het leven als een voorrecht, een 
groot geschenk. Hij heeft geaccepteerd wie 
en hoe hij is.

Leeuwenstein
‘Ik heb een beperking; ik heb mijn hele leven 
lang speciaal onderwijs gevolgd. Het duurt bij 
mij wat langer om iets eigen te maken. Daar-
bij wil ik alles heel perfect doen en dat maakt 
zo’n beperking wel eens moeilijk om mee om 
te gaan.’ We zijn op bezoek bij Marco Verkleij. 

Hij woont met zijn vriendin Anne in een koop-
appartement in Leeuwenstein, tegenover het 
gelijknamige park aan de Marialaan. ‘Ik leerde 
haar kennen in 2005 op vakantie in Frankrijk. 
Het klikte meteen. Na twee jaar zijn we samen 
gaan wonen.’

Marco krijgt ondersteunende begeleiding 
van Driestroom. Je zou je kunnen afvragen 
waarom, want Marco kan zich prima uiten, in 
woord en geschrift. Hij onderhoudt contacten 
met verschillende politieke partijen. Zo is hij 
voor de Socialistische Partij in Den Haag erva-
ringsdeskundige met betrekking tot de WSW, 
de Wet Sociale Werkvoorziening. ‘Toen ik in 
Nijmegen ging wonen, heb ik eerst gewerkt bij 
een timmerbedrijf in Wijchen. Die kregen daar 
subsidie voor, maar ze hadden totaal geen er-
varing in het werken met mensen met een be-

perking. Ik kon gelukkig bij Breed aan de slag. 
Eerst folders, en daarna post bezorgen. Ik had 
Bottendaal en Altrade als vaste wijk, maar er 
loopt nu een pilot van Breed met TNT, waar-
door we alle wijken moeten leren kennen. Zo 
liep ik gisteren voor het eerst in Weezenhof.’

Breed 
Breed biedt werk aan mensen met een arbeids-
beperking, maar ontkomt niet aan de bezuini-
gingsdrift van dit kabinet en dat brengt onrust 
op de werkvloer. Wanneer de directeur zijn 
kant van het verhaal vertelt voor de camera’s 
van Kanaal13, verwoordt Marco de gevoe-
lens van een groot deel van de werknemers. 
‘De Tweede Kamerfractie van de SP bracht 
een werkbezoek aan Breed, maar directie en 
ondernemersraad vonden het niet nodig mede-
werkers hierover te informeren en ontnam hen 
daarmee het recht om hun onvrede te kunnen 
uiten op het moment dat het er echt toe deed. 
Neem nu de participatiewet die per 1 januari 
ingevoerd gaat worden: wij mogen er nauwe-
lijks over meepraten, we moeten ons maar bij 
de consequenties neerleggen. Ik hoor in de 
wandelgangen wel eens, dat het over vijf jaar 
allemaal afgelopen is, en dan?

Bel en Herstel
Marco voelt zich zeer betrokken bij de stad. Hij 
ziet zichzelf als een schakel tussen de burger 
en de politiek. ‘Als mens kun je het verschil 
maken.’ En zo komt het dat wanneer Marco de 
post bezorgt, hij zijn ogen goed de kost geeft, 
en met name onveilige situaties goed in zich 
opneemt. Marco: ‘Denk aan putdeksels die 
omhoog steken, of losliggende stoeptegels, 
gaten in het wegdek, alles waar een minder 
goed oplettende burger over kan struikelen, 
daar maak ik een notitie van. Na mijn werk ga 
ik met mijn camera terug naar die onheilsplek-
ken en maak ik een foto. Die mail ik dan door 
naar de Bel- en Herstellijn van de gemeente. 
Soms doe ik zo tien meldingen in een week, 
maar ook wel eens 25 of 30. Ze nemen alle 
klachten in behandeling, ze sturen er eerst een 
kwaliteitsbeheerder op af en die beoordeelt of 
er actie moet worden genomen. Het geeft best 
wel een kick als je een paar dagen later kunt 
constateren, dat iets weer gemaakt is en dat 
door mijn toedoen mensen bijvoorbeeld weer 
veilig over kunnen steken.’
‘Ik ben ook heel trots op het Jonkerbosplein, 
daar kunnen door mijn toedoen nu ook minder 
valide burgers, moeders met een kinderwagen 
of ouderen met een rollator veilig oversteken. 
Of hier tegenover in Park Leeuwenstein, waar 
een moeilijk bewandelbaar pad nu verhard is.’ 

Bij Bel en Herstel vinden ze het prima wat 
Marco doet. Marco: ‘Ik ben nooit bang ge-

Marco Verkleij 

‘Iemand moet het doen, toch?’
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Pareltjes
Toen ik donderdagochtend met zoon- en 
dochterlief richting kinderdagverblijf Joki 
liep, werd steeds duidelijker dat er iets aan 
de hand was. De straten en stoepen ston-
den vol geparkeerd met auto’s. Uit het klei-
ne huisje aan de overkant schuifelden drie 
dames naar buiten in werkelijk prachtig ge-
kleurde gewaden. Van alle kanten stroom-
den mensen in fraaie kleding richting de 
moskee aan de Pastoor Zegersstraat. Don-
kere Afrikanen stonden midden op straat 
te lachen; hun witte tanden blonken in de 
ochtendzon en een briesje liet hun witte 
jurken lichtjes opwaaien. Het was een mooi 
gezicht, zeker toen zoonlief met zijn blonde 
krullen omhoog starend tussen al die don-
kere Afrikanen doorliep. Hij keek zijn ogen 
uit. Ineens waren ook niet die donkere Afri-
kanen de uitzondering, maar leek zoonlief 
met zijn blonde krullen en blauwe ogen wel 
een toerist uit een ver land. 
Ook ik heb  na 11 september wel eens 
argwanend gekeken naar mensen met een 
andere geloofsachtergrond. Logisch ook. 
Als bepaalde individuen tot dergelijk ge-
weld in staat blijken vanuit hun geloofsach-
tergrond, dan roept dat argwaan op tegen 
de gehele gemeenschap. Toch verdwijnt 
die argwaan als je langs de moskee loopt 
als sneeuw voor de zon. Altijd een glim-
lach en een fluisterend ‘hallo’ als ik daar 
langs loop. Zoonlief krijgt nog wel eens een 
sinaasappel of appel.  Zachte ogen. Vrien-
delijke blikken. Een gevoel van warmte 
overheerst. Stiekem is de moskee eigenlijk 
een klein pareltje in de wijk. We liepen die 
donderdagochtend rustig verder. Richting 
Joki. Nog zo’n pareltje in de wijk, maar 
daarover de volgende keer meer.

Tadek van Bussel
(Foto: Ger Neijenhuyzen)

weest, dat ze zouden denken: daar heb je die 
weer. Integendeel, ik ben door ze uitgenodigd, 
op de koffie geweest en kreeg nog een mooi 
aandenken mee naar huis toe.’ Dat is de waar-
dering waar Marco niet zozeer naar op zoek 
is, maar die zeker welkom is. ‘Ik krijg tijdens 
mijn werk als postbezorger wel eens verwen-
singen naar mijn hoofd geslingerd. Dat ik min-
derwaardig ben. Het is niet mijn schuld dat we 
goedkoper zijn dan TNT. Net zo min heb ik om 
een beperking gevraagd, alsof dat een keuze is. 
Ik kan er ook niks aan doen wanneer de post-
bezorgers van TNT hun baan en zekerheden 
kwijtraken.’

Marco kent inmiddels de politiek en een aan-
tal mensen uit de politiek kennen Marco. Hij 
neemt graag deel aan debatavonden, zoals ze 
regelmatig in LUX georganiseerd worden. 

Daar ontmoette hij ooit raadslid Chantal Teu-
nissen van het CDA. Marco: ‘Als politieke 
partij niet mijn eerste keuze, maar met Chantal 
heb ik een paar keer gesproken en zij kan heel 
goed luisteren. Het is heel jammer dat ze er na 
twaalf jaar raadswerk mee stopt. Ze verdient 
een mooi afscheid. Ik maak voor haar een 
mooie fotocollage.’

Bowling is een andere hobby van Marco. Elke 
woensdag is hij in Olround te vinden en de 
kast in de huiskamer puilt uit van de bekers 
en medailles die Marco door de jaren heen be-
haalde. En wanneer hij voor een dagje uit naar 
Amsterdam gaat, let hij ook daar op de stoep-
tegels. ‘Iemand moet het doen, toch?’

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Wijze lessen
De zomer is een feit, gelukkig. Met gezel-
lige etentjes en verjaardagsfeestjes in de 
tuin. Op een van die feestjes beland ik in 
een groepje jonge mensen tussen de 16 en 
21 jaar. Als de pockets (mobieltjes) einde-
lijk naar de broekzak verdwijnen, gaan de 
jongens en meisjes met elkaar in gesprek. 
Belangrijke onderwerpen: muziek, feesten, 
verkering. Aan een van de jongens wordt 
gevraagd hoe het gaat met zijn skaatje 
(schatje). Dat blijkt de verkeerde vraag. Het 
is hartstikke uit. Er wordt het nodige mede-
lijden getoond. Natuurlijk willen ze allemaal 
weten waarom het mis gegaan is. ‘Ik ben 
te lief, zei ze’, antwoordt de niet echt heel 
verdrietig ogende jongen. Vooruit, laat ik 
ook eens wat zeggen. Ik vraag de meiden 
of dat kan, dat jongens ook te lief zijn. Dat 
wordt zonder aarzelen bevestigd. ‘Dat wil 
je niet, dat ze het overal mee eens zijn. Dat 
jij alles mag bepalen. Ze moeten initiatief 
nemen en je niet tè leuk vinden. Ze mogen 
wel aardig zijn, maar vooral ook stoer.’ Oké 
dan! Weer wat geleerd.
Het gesprek gaat een andere kant op. Er 
komen woorden ter sprake die iedereen 
boven de 25 niet meer herkent. Ik vind het 
alleen al grappig om naar te luisteren. Jon-
ko klappen, daar gaat het over. Als ik check 
of ik het juiste onderwerp te pakken heb 
(blowen), blijk ik het bij het rechte eind te 
hebben. ‘En dat mag nog, dat je weet waar 
het over gaat als wij aan het praten zijn. Als 
je in hemelsnaam maar niet zelf met zulke 
woorden op de proppen komt. Dat kan dus 
echt niet’, wordt me te verstaan gegeven. 
Yo man, ik zal het onthouden.

Rian Panis  (Foto: Ger Neijenhuyzen)

‘Die puntjes op de ij horen er eigenlijk wel, 
maar mijn vader heeft er ooit een y van 
gemaakt en dat is hier zo gebleven.’ Aan 
het woord is Piet van Raay en we zitten in 
het pand aan de Tweede Oude Heselaan, 
hoek Pastoor Zegersstraat, pal tegenover 
wijkcentrum Titus Brandsma. 

Vers van het land naar de klant
‘Mijn vader Wim,’ vervolgt Piet, ‘had aardig 
wat grond in het Waterkwartier, en daar 
verbouwde hij groente en fruit. Met zijn broer 
Nol ging hij daarmee langs de deur. En wat 
hij zelf niet verbouwde, dat haalde hij bij de 
veiling die toen nog aan de Marialaan zat. 
Op een platte wagen met zo’n typisch oude 
weegschaal gingen ze de wijk door met als 
slogan: vers van het land naar de klant. De 
gemeente had echter bouwplannen met de 
grond van mijn vader. Die moest hij afstaan en 
min of meer noodgedwongen is hij toen hier 
begonnen, in 1957.’

‘Hij kocht het pand van Jo Dikmans, een 
kolenboer. Die had echter een lopend contract 
met Caltex, het latere Texaco, terwijl mijn 
vader al een deal had met BP. Het duurde een 
jaar voordat dit opgelost was en in de tussentijd 
begon mijn vader hier Stallingsbedrijf W. van 
Raay. De mensen waren veel zuiniger op hun 
auto dan tegenwoordig. Sommige wasten hun 
auto elke dag. Die waren er zuiniger op dan op 
hun eigen vrouw en ze konden hier hun auto 
stallen voor dertig gulden per maand.’

Bodemsanering
Het ging goed met het stallingsbedrijf; er werd 
een stuk aangebouwd en Wim kocht ook het 

Piet van Raaij zet de puntjes op de i

Rond 1960
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huis ernaast aan de – toen nog – Oude Heselaan. 
Ook met de benzinepomp ging het crescendo. 
‘Pa was zó fanatiek, dat hij bij elke autobezitter 
langsging om te vragen of ze bij hem wilden 
tanken en binnen no time verkocht hij het 
twintigvoudige van die Dikmans.’ In 1968 
verhuurde Wim het pand voor tien jaar aan Van 
Ottele, die nu een garagebedrijf heeft achter de 
BP aan de Molenweg. Die wilde echter na tien 
jaar niet vertrekken en het duurde daardoor 
tot 1981 én een rechtszaak voordat de dan 
21-jarige Piet in de voetsporen van zijn vader 
kan treden. BP werd Nijol, maar in 1993 werd 
de benzineverkoop stilgelegd. Piet: ‘Er waren 
grondboringen gedaan; er was vervuiling 
geconstateerd en de overheid wilde dat de 
grond gesaneerd werd. Subat, een stichting die 
speciaal was opgericht om de bodemsanering 
rondom tankstations te lijf te gaan, zou de klus 
gaan klaren. Dat lukte echter niet binnen de 
afgesproken termijn van tien jaar en nu is ook 
de gemeente zich er mee gaan bemoeien. De 
verwachting is dat met behulp van de nieuwste 
technieken volgend jaar eindelijk alles klaar 
en schoon is. Piet: ‘Heel even is overwogen 
om hier alles met de grond gelijk te maken 
en er een heel nieuw tankstation te beginnen, 
maar dat is uiteindelijk BP aan de Molenweg 
geworden. Ik had inmiddels ontdekt dat er in 
banden ook een aardige handel zat en ik ben 
toen stilaan begonnen met het opkopen van 
banden van sloopauto’s en inmiddels koop en 
verkoop ik zo’n beetje alles wat met banden te 
maken heeft.’ 

Extra opslagruimte
Aan de Tweede Oude Heselaan kan Piet al 
zijn banden niet meer kwijt en hij heeft in 
het Waterkwartier aan de Biezenstraat extra 
opslagruimte. ‘Ik heb een constante voorraad 
van zo’n 10.000 banden, waarvan 9.000 
tweedehands. En de nodige velgen hè, want 
dat is ook big business.’ Er is genoeg werk 
voor de huidige vier personeelsleden. Zijn 
vader is tien jaar geleden overleden. Dat is ook 
de periode die Piet nu nog door wil gaan. ‘Of 
er dan een opvolger klaar staat, weet ik niet, ik 
heb twee dochters, het is nog even afwachten 
waar die mee thuis gaan komen.’ Hij wil ook 
wel weer terug in Nijmegen-West wonen. ‘Ik 
heb heel lang tegenover de apotheker, hier 
een stukje verderop, gewoond. Ik woon nu in 
Weurt, maar ik ben weer op zoek naar iets hier 
in de directe omgeving en dat mag ook Hees of 
Heseveld zijn.’ 

Meer informatie over de bandenservice van 
Piet vindt u op www.usedtyres.nl

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s 2013: Dave van Brenk
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Wijkcentrum Villanova, gelegen aan de 
Derde Van Hezewijkstraat, is in 1980 ge-
bouwd op de fundamenten van de kerk Vil-
lanova. Op 1 september 1973 droegen de 
paters Augustijnen daar de laatste mis op. 
De kerk is in 1975 afgebroken. Binnen in 
het wijkcentrum heerst een gezellige huis-
kamersfeer. Joop Peters vertelt in zijn kan-
toor over zijn werk als beheerder van Vil-
lanova.

‘Ik werk hier sinds 1985, dus zo’n 28 jaar, en 
er is heel wat veranderd in die tijd. Eigenlijk 
ben ik opgeleid als timmerman. Ik heb in de 
bouw gewerkt, maar in de jaren ’80 was er 
ook een recessie, net als nu. Ik heb hier gesol-
liciteerd en ben als assistent-beheerder begon-
nen in Titus Brandsma en Villanova, elk voor 
twintig uur per week. Later ben ik als fulltime 
beheerder van Villanova gaan werken.’

Kaartenbak
‘In 1985 werkten hier opvallend veel vrijwil-
ligers, wel zo’n 25 tot 30. Ik heb een kaar-
tenbak aangelegd om te onthouden wie wie 
was, zo druk was het hier. Vanuit de wijk zelf 
werd van alles georganiseerd, zoals carnaval 
en buurtfeesten. Je had een timmerclub, een 
biljartclub, de vogelvereniging, de duivenver-
eniging en de WAO-groep. Voor de jeugd was 
er het clubhuis. We waren in die tijd met drie 

betaalde krachten, dat zijn er nu twee. Inmid-
dels is het clubhuis voor de jeugd gesloten, 
daar was geen geld meer voor. Met de sluiting 
van het clubhuis vertrok ook de jeugd. We heb-
ben nog wel een tijdje geprobeerd om hier in 
het wijkcentrum activiteiten voor de jeugd te 
organiseren, maar jeugd en ouderen: dat botst 
met elkaar.’

Intensief gebruik
‘Op dit moment hebben we vooral ’s avonds 
veel groepen. Die groepen komen niet meer uit 
de wijk, maar uit de hele stad. We hebben mu-
ziek- en dansgroepen, zoals het Balkankoor, 
Q-harmony, linedance en een Zumbagroep. 
Ook is er een Turkse vrouwengroep, verschil-
lende schildersgroepen en er repeteert een 
theatersportgroep. Overdag wordt er gitaarles 
gegeven en is de biljartvereniging actief. We 
hebben ook een aantal permanente huurders 
zoals het RIBW, de Nuts, een logopedieprak-
tijk en de stichting Kleur. In het weekend zit 
hier de stichting Verenigde Armeniërs in Ne-
derland. In totaal komen er zo’n kleine dui-
zend mensen per week. Er wordt dus heel 
intensief gebruik gemaakt van Villanova. Er 
komen natuurlijk wel mensen uit de wijk naar 
deze activiteiten, maar het zijn niet meer echte 
wijkclubs. Dat vind ik wel een van de minpun-
ten van deze tijd. Een wijkcentrum is volgens 
mij oorspronkelijk toch bedoeld voor de buurt-

bewoners. Gelukkig komen er in het nieuwe 
seizoen, speciaal voor buurtbewoners, op de 
maandagmiddag en donderdagochtend crea-
tieve workshops waar activiteiten zoals breien, 
haken en naaien, maar ook houtbewerking, 
graveren en mozaïek plaatsvinden. Ook komt 
er in het najaar vijf keer per week ’s middags 
een kinderdansgroep.’

Rozenbuurt
‘In Oud-West heeft iedere wijk zijn eigen 
wijkcentrum. Vroeger had je echt een heel 
grote scheiding tussen de Wolfskuil en de Ro-
zenbuurt. De Wolfskuulers kwamen niet naar 
boven en de mensen uit de Rozenbuurt gingen 
niet naar beneden. Wij, de mensen uit de Ro-
zenbuurt, hebben ons wijkcentrum Villanova 
boven vlakbij de Witte Molen en dierenweide 
Kobus en de mensen uit de Wolfskuil zitten 
beneden in de Driesprong. Iedereen wil zijn 
eigen plekje hebben.’

Huiskamergevoel
‘Door de jaren heen merk je hoe afhankelijk je 
bent van de politiek, de managers, maar ook 
hoe de buurt en de stad zich ontwikkelen. Ik 
heb in de loop der jaren veel meegemaakt. 
Het management komt regelmatig met ideeën 
waarvan ik zeg: dat ken ik al, alleen het jasje 
is anders. Maar intussen is Villanova wel een 
wijkcentrum waar nog sfeer hangt. Een echt 
huiskamergevoel. Iedereen kan die sfeer ko-
men proeven, ook als je uit de Wolfskuil of 
elders uit Nijmegen-West komt. Door de week 
zijn we vanaf 13.00 uur ’s middags geopend en 
staat de koffie klaar.’

Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Dave van Brenk

Wijkcentrum Villanova

Beheerder Joop Peters: ‘Hier hangt nog sfeer’



de Wester - september 2013 13

‘Ik vind mensen mooi maken een geweldig 
vak.’ Dat zegt Anita Elings, eigenaar van 
Anita’s hairstyling aan de Voorstadslaan 
263. Het is haar tweede kapsalon. Mensen 
kunnen er terecht voor alle mogelijke kap-
sels. Daarnaast heeft Anita een specialiteit: 
ze is gecertificeerd haarwerkspecialist.

Anita is een volbloed Nijmeegse. Ze is gebo-
ren aan de Graafseweg. Ze begon als kapster 
te werken in diverse salons. Later werd ze 
bedrijfsleidster. Toen begon het te kriebelen. 
‘Ik woon nu 26 jaar in Lindenholt’, zegt ze. 
‘Daar hadden mijn man Wilfried en ik ons eer-
ste huis. Ik begon er mijn eigen kapsalon. Het 
werd heel erg druk. We moesten naar een an-
der pand verhuizen aan de St. Agnetenweg. We 
hebben het twee jaar lang verbouwd. We zitten 
er nu vijf jaar.’

Twee salons
‘Op een gegeven moment wilde ik uitbreiden. 
We keken naar een nieuw pand. Tussen de 
Marialaan en de Voorstadslaan werden win-
kelruimtes gebouwd. Talis had nog een ruimte 
aan de Voorstadslaan vrij. Aan deze kant van 
de stad zaten niet zoveel kapsalons. Vorig jaar 
zijn we geopend.’

‘We proberen service te geven. Dat is onze kracht’

‘Hier komt gemêleerd publiek, dames en he-
ren, jong en oud. Wij proberen zoveel moge-
lijk persoonlijk contact te hebben. Een huis-
kamereffect in mijn salons vind ik leuk. Het is 
gezellig. Er komen allerlei verhalen los. 

Team
‘In totaal werken we met acht kapsters. We 
hebben een uitstekende onderlinge band. Bij 
ons werken alleen gediplomeerde kapsters. Er 
is weinig verloop. We blijven een team. Twee 

keer per jaar volgen we cursussen. We probe-
ren met de nieuwste snufjes bij te blijven. Je 
moet alle moderne kapsels kunnen bieden. Wij 
zijn een trendy salon.’

Haarwerkspecialist
‘Ik werk zelf veel met mensen met haarziek-
tes, onder andere alopecia en chemotherapie. 
Ik ben gecertificeerd haarwerkspecialist. Daar 
ligt nu mijn passie. Hun haarzorg moet mijn 
zorg zijn. Soms gaan we op locatie, bijvoor-
beeld als mensen ziek zijn of bij trouwvoor-
bereiding. Als de mensen slecht ter been zijn, 
halen we ze ook wel op. We proberen service 
te geven. Dat is onze kracht.’

‘Wij gaan niet op prijs concurreren. Bij goed-
kopere kappers werken vaak veel leerlingen, 
bij ons niet. De mensen komen terug. Ik heb 
zelfs moeders in de ene en dochters in de an-
dere zaak als klant. In Lindenholt is het super-
druk. Hier wordt het steeds drukker. Er is veel 
mond-tot-mondreclame. Wij werken met een 
stoplichtsysteem voor de deur. Als het groen 
is word je meteen geholpen. Oranje betekent 
even wachten. Bij rood is de zaak vol en vra-
gen we een afspraak te maken. Dit systeem 
werkt goed.’

Anita’s Hairstyling is geopend van maandag 
tot en met zaterdag. Op donderdagavond zijn 
ze open tot half negen.

Tekst: René van Berlo
Foto’s: Dave van Brenk
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Anita: ANKO haarwerkspecialist
Slecht, dun of tijdelijk geen haar? Wat de reden ook mag zijn dat u op zoek gaat naar een haarwerk, wij ontnemen 
u graag uw zorgen. Niemand hoeft te zien dat u een haarwerk draagt. Door met u mee te denken en te 
kijken wat écht het beste bij u past gaan we samen op zoek naar een prachtig eindresultaat!  
Anita onderscheidt zich door haar jarenlange expertise in het kappersvak te combineren met de 

specialisatie in haarwerken. De meer dan ruime keuze in haarwerken wordt door Anita geknipt 
en gestyled tot een model wat gegarandeerd bij uw gezicht en persoonlijkheid past.  

Wij declareren rechtstreeks voor u bij alle zorgverzekeraars!
Gratis vrijblijvend consult met deskundig en eerlijk advies  •  Veel privacy  •  Bezoek aan huis mogelijk

Kwalitatief hoogwaardige haarwerken van gerenommeerde merken  •  Make-up advies
Meer dan 100 (kleur)mogelijkheden  •  Leuke  accessoires  
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Slecht, dun of tijdelijk geen haar? Wat de reden ook mag zijn dat u op zoek gaat naar een haarwerk, wij ontnemen 

AGB-code 
zorgverlener: 

76-087176

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

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

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

Openingstijden
Voorstadslaan :

Anita Elings
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Mens, durf te leven!
Ik bel aan bij het prachtig opgeknapte 
pand van het RIBW aan de Wolfskuilseweg 
waar ik heb afgesproken met twee nieuwe 
buurtbewoners, Erik (47) en Carla (65). 
Het RIBW is de organisatie die mensen die 
psychiatrische problemen hebben (gehad), 
begeleidt bij het in meer of mindere mate 
zelfstandig wonen. Ester Funneman, pro-
jectleider van de Wolfskuilseweg, opent de 
deur. Het eerste dat ik zie, is een wensboom 
vol handgeschreven wensen en spreuken. 
Mijn oog valt direct op een klein blaadje 
met daarop Mens, durf te leven. Laten we 
het daar maar over hebben met elkaar.

Dit zijn wij
Erik vertelt dat hij al een hele geschiedenis 
achter de rug heeft. Hij komt van oorsprong 
uit Hatert en is dus een echte Nijmegenaar. 
‘Een jaar of vijftien geleden kwam ik bij Pro 
Persona terecht met de diagnose schizofre-
nie. Ik kreeg een psychose. Daardoor kon ik 
niet meer zelfstandig blijven wonen. Ik heb 
in Weurt in een experimentele woongroep ge-
woond. Daar deed je alles samen, van koken 
tot ruimtes delen. En nu woon ik hier. Hier ben 
je zelfstandiger. Ik heb ook gewoon gewerkt, 
in de constructie, het opbouwen van tenten en 
de steigerbouw, van mijn 18de tot mijn 32ste. 
Na de psychose was dat niet meer mogelijk. 
Ik vind dat ik na die ellende mijn leven toch 
weer aardig op de rails heb gekregen.’ Carla 
vertelt dat ook zij een echte Nijmeegse is. Ze 
komt van oorsprong uit het centrum van de 
stad. ‘Ik kwam ook door een psychose bij Pro 
Persona terecht. Ik heb even moeten wachten 
tot er hier een plekje vrij kwam. Rond de kerst 
kon ik verhuizen. Maar ik ben nog niet hele-
maal stabiel. Ik heb last van depressies. Toen 
ze me vertelden dat er hier kleine groepen wa-
ren, dacht ik dat dat voor mijn gevoel van vei-
ligheid heel prima zou zijn. Nu denk ik soms: 
was de groep maar wat groter. Ik zie dat ook 
anderen hier niet even stabiel zijn allemaal.’

Beschermde woonvorm
Ester van het RIBW licht toe dat het op de 
Wolfskuilseweg gaat om een beschermde 
woonvorm met 24 uur begeleiding per dag, in-
clusief slaapwacht. Er zijn vijftien begeleiders 
werkzaam en drie slaapwachten, die elkaar in 
verschillende diensten afwisselen. En gaat het 
niet, dan is er altijd een back-up. Het RIBW 
werkt heel nauw samen met de GGZ (Gees-
telijke Gezondheidszorg), met bijvoorbeeld 
Aurora (een gesloten afdeling voor psycho-
tische mensen), met psychologen en psychi-

Erik Winkel14
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De afstand is niet zo 
groot als je denkt!
Het zou een warme Vierdaagse worden 
dit jaar. Met twee ontstoken tenen en een 
flinke blaar onder mijn voeten werd het 
mijn zwaarste Vierdaagse ooit. Toch werd 
het weer een aangenaam feest. Mijn vrien-
den verklaarden mij voor gek. Ik verweerde 
me: ‘Als Nijmegenaar leer je zo de stad op 
een andere manier kennen. Je moet een 
keer de intocht in het Waterkwartier mee-
maken!’ of ‘Het is goed om eens per jaar 
Nijmegen lopend te verlaten. Eenmaal in 
Arnhem, Wijchen, Beers of Ottersum, dan 
ga je anders verlangen naar Nijmegen’ of 
‘De Vierdaagse beschouw ik als een APK 
van lichaam en geest’ enzovoort.
Maar de werkelijke evaringen en gevoelens 
van de Vierdaagse zijn niet te beschrijven. 
Elke deelnemer is een individu met zijn 
of haar specifieke publiek. Het geheel is 
een grote familie met familieleden aan de 
kant van de weg. Je schuift aan een vijftig 
kilometer lange tafel, zelfs op de saaiste 
plekken van de extra lus waar de diehards 
terechtkomen. Toen ik Overasselt aan 
het verlaten was, kwam ik erachter dat 
mijn waterfles leeg was. ‘Wilt u misschien 
water meneer?’ hoorde ik de jongste van 
de twee jochies, die achter het tafeltje vol 
bekertjes voor een boerderij zaten, vragen. 
Ongeveer 4 en 6 jaar waren deze aanmoe-
digers. Zij zagen de wereld voor hun ogen 
voorbij lopen. De vrolijke T-shirts, vlaggen 
en de wijze en absurde leuzen voor een 
betere wereld. Joden, christenen, mos-
lims, boeddhisten, hindoes en agnosten. 
Militairen en pacifisten met diverse kleuren 
en achtergronden. De jongens juichten, 
klapten en moedigden iedereen aan. Ik gun 
deze ‘burgers van de toekomst’ een toe-
komst in een wereld die op de Vierdaagse 
lijkt. Een wereld van grenzenloze solidari-
teit. Een wereld waarin iedereen, zonder 
onderscheid in ras, status en gender met 
zweet, pijn en een lach vooruitloopt. Een 
wereld waarin vreedzaam uitgeputte mili-
tairen door burgers ingehaald worden. Een 
365daagse feest van alle volkeren. 

Qader Shafiq (Foto: Lilia Volkova)

aters. Maar de cliënten kunnen steeds beter 
zelf voorkomen dat het mis gaat met ze. Ze 
herkennen de signalen steeds vaker bijtijds. 
‘Dan doen we gewoon een stapje terug en het 
betekent vaak ook dat we wat meer medicatie 
moeten nemen.’

Creatieve hobby
Erik en Carla hebben allebei een creatieve 
hobby. Carla maakt 3D-kaarten. ‘Ik gebruik 
daarbij allerlei materialen. Ik verkoop er ook 
wel eens wat van. En ik houd erg van naaien.’ 
Erik: ‘Als kind was ik al bezig met tekenen. 
De stijl kun je een beetje omschrijven als Ju-
gendstil, of Fantasy. Ik word geïnspireerd door 
bijvoorbeeld Lord of the Rings of het bordspel 
Dungeons and Dragons.’ Erik laat wat voor-
beelden zien en ik zie prachtig gedetailleerd 
uitgewerkte fantasiefiguren. Ik sta er niet van 
te kijken dat Erik kopers heeft. ‘Ik krijg er best 
een leuk prijsje voor soms!’

Het leven aan de Wolfskuilseweg
Het huis waarin Erik en Carla wonen was 
vroeger een klooster met paters Kapucijners 
als bewoners. ‘Ik zie dat wel voor me’, ver-
telt Carla, ‘die paters die hier rondliepen. En 
ik zie het nog op sommige plekjes in het ge-
bouw. Bijvoorbeeld in de oude kapel met die 
hoge ramen, mooi gewoon.’ Toen de paters zo 
oud werden dat ze verzorgd moesten worden, 
kwamen er ook verpleegkundigen bij. Vanaf 
2006 hebben studenten in het pand gezeten om 
het tegen kraken te beschermen. En nu wonen 
er dus mensen als Erik en Carla in kleine HAT-
eenheden met eigen keukentjes. ‘Ja, en we ma-
ken ook zelf schoon,’ zegt Erik. ‘Dat hoort bij 
de zelfstandigheid die van je verwacht wordt.’
Erik vindt de omgeving inspirerend en mooi. 
‘Ik vind het best groen hier. Maar ik ken de 
omgeving nog niet goed. Ik moet er vaker op 
uit. Ik zie mensen, oud en jong, in het parkje 
hiervoor lekker in het zonnetje zitten en kinde-
ren spelen. Ze zeggen allemaal vriendelijk ge-
dag, maar ik ken ze nog niet. Ik heb wel vrien-
den, maar vooral uit het verleden. Ik ken de 
mensen in dit huis zelfs niet allemaal. Maar ik 
ben hartstikke optimistisch over de toekomst. 
Als ik over tien jaar zelfstandig kan wonen, 
dan ben ik een heel tevreden en trots mens.’ 

Carla vertelt dat ze er nog niet alleen op uit 
durft. ‘Ik heb begeleiding nodig of anderen die 
met me mee gaan. Ik voel me niet zo zeker van 
mezelf. Ik ben echt op zoek naar vriendinnen. 
En ook naar dingen om te doen.’ Ester vult 
aan dat het de bedoeling is dat de bewoners 
steeds meer activiteiten ontplooien. ‘Kijk maar 
rond, we hebben best een leuk stuk tuin hier 
omheen. Daar valt wel wat van te maken en 
daar kan iedereen een steentje aan bijdragen. 

We zitten hier nog niet zo lang, dus we moeten 
nog even aarden. Maar daarna gaan de handen 
uit de mouwen.’ Erik vult aan: ‘ik vind het fijn 
om lekker buiten te zijn en in de tuin werken 
heeft wel iets van meditatie. Ik wil straks ook 
wel een huisje met een tuintje. Wie weet!’ 

Contact met de buurt
Zoals Erik al vertelde, is de omgeving in de 
ogen van de nieuwe bewoners mooi en uitda-
gend genoeg. Maar dat er al veel contact is met 
de buren, dat is nog niet zo. Daar moeten ook 
extra activiteiten voor worden ondernomen, 
want dat gaat niet vanzelf. ‘Net als overal ei-
genlijk. Je komt ergens nieuw te wonen, maar 
als je niet zelf bij de buren aanbelt om je voor 
te stellen, dan gebeurt er meestal niet zo veel. 
Dat is hier net zo,’ zegt Ester. Daarom is er in 
mei een open dag georganiseerd. Naast fami-
lie en vrienden werd de hele buurt uitgeno-
digd om kennis te komen maken. Het was ook 
meteen de officiële opening van het huis. De 
sfeer was top en het was lekker druk. Carla en 
Erik hadden allebei een taak die dag. ‘Ik was 
van de catering’, zegt Carla. Ik schonk koffie, 
bracht hapjes rond. Ik vond het wel erg druk 
voor mijn doen!’ Erik was betrokken bij de 
openingsceremonie. ‘Ik kreeg symbolisch de 
sleutel overhandigd van de oude paters. En ik 
moest ook vragen beantwoorden.’ Er was een 
barbecue voor iedereen. ‘Het was zo leuk om 
samen te eten aan lange tafels’, vertelt Carla. 
‘Ik was bang dat de buurtbewoners meteen 
zouden komen met opmerkingen over overlast. 
Dat ze zo’n vervelende voorstelling hadden 
van wie wij zijn. Maar dat was helemaal niet 
zo. Ze hadden juist belangstelling voor ons, ze 
waren benieuwd naar hoe we wonen. Ze kwa-
men met planten en andere cadeautjes. Je voelt 
je dan toch welkom in de buurt en ik hoop, dat 
dat zo blijft. Als daar af en toe een feestje voor 
nodig is, dan doen we dat gewoon.’

Afscheid
Ik sta op om afscheid te nemen. Ik had al een 
kijkje op Eriks kamer genomen. Nu vraagt 
Carla of ik ook even op haar kamer wil ko-
men kijken. Ik tref een mooie lichte kamer aan 
met zicht op de tuin. Met langs de muren nog 
de nodige verhuisdozen! Daartussen trouwens 
een blauwe naaidoos waarvan ik zelf het iden-
tieke zusje thuis heb. Carla ziet mij kijken en 
zegt: ‘ik ben nog flink bezig. Ik ben gauw uit 
mijn doen en daarom mag ik maar één doos per 
dag uitpakken van de begeleiding. Dus ik ben 
er nog niet doorheen. Ik neem de tijd, anders 
gaat het fout.’ Ik geef haar groot gelijk. Keulen 
en Aken zijn ook niet op één dag gebouwd!

Tekst: Rian Panis
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Beweging
De vakantie zit er weer op. Italië ligt al weer 
een paar weken terug. Tijd om weer op de 
fiets naar het werk te stappen, de pizza- en 
pastakilo’s er af te trappen en de hersens 
weer te laten kraken: kortom in beweging. 
Fietsend vanuit Arnhem-Zuid naar Nijme-
gen zie ik al snel dat anderen al (of nog) 
volop in beweging zijn. De omgeving van 
station Lent is in een paar weken dras-
tisch veranderd. Ook de aanlanding van 
de Oversteek in West is al weer een heel 
stuk verder. Bewonderingswaardig ook 
de actieve inzet van bewoners tijdens de 
zomerperiode, zoals daarvan getuigen het 
bouwdorp Waterkwartier, de eerste editie 
van de openluchtbioscoop in het Wester-
park en het schetsontwerp dat is gemaakt 
voor de herinrichting van het Azaleaplein 
in de Wolfskuil. Wanneer de overheid een 
sterker beroep doet op actief burgerschap 
roept dat bedenkingen op bij burgers: 
twijfel aan de bereidheid van buurtgenoten 
om zich in te zetten en de gedachte dat 
bezuinigingen worden afgewenteld op de 
burger. Actief burgerschap kent vele varian-
ten in de bandbreedte tussen ‘meedenken, 
meepraten en meedoen’. Elke vorm leidt 
tot beweging. Onverschilligheid leidt echter 
tot stilstand, verlies aan vertrouwen, achter-
uitgang en uiteindelijk tot maatschappelijke 
kosten. Een grote groep inwoners van 
West laat zien dat ze ten aanzien van haar 
eigen leefomgeving niet onverschillig staat. 
West beweegt en West leeft. Aan bestuur-
ders en professionals de taak om onver-
schilligheid tegen te gaan door het publieke 
domein zo goed mogelijk te onderhouden, 
zowel in fysiek als sociaal opzicht. Bij het 
maken van keuzes in deze crisistijd dienen 
deze professionals in contact te blijven met 
hen die minder mondig of niet zo goed ge-
organiseerd zijn. Actief burgerschap vraagt 
beweging, ook van de overheid. Ik ga mijn 
conditie snel weer op peil brengen.

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

Wim Haefkens

Men kent hem allemaal, want wanneer 
Wim Haefkens niet voor zijn huis aan de 
Varenstraat op de stoep zit, is-ie ziek. Hij 
maakt ook nog regelmatig een rondje door 
de wijk, een kort rondje, want het lopen is 
met de jaren wat minder geworden. Hij is de 
oren en ogen van de buurt, want wanneer de 
buren op vakantie zijn, houdt Wim het in de 
gaten. En voor de kinderen heeft Wim altijd 
wel een koekje in de trommel. Afgelopen 
maand werd Wim 84 en we kijken met hem 
terug op een mooi, maar niet altijd even 
gemakkelijk leven.

Wim is geboren in het Willemskwartier, 
Brederostraat. Vandaar verhuisde het gezin 
van vier kinderen en een meisje naar de Ha-
tertseveldweg 208. Wim komt te werken bij 
schoenfabriek Swift aan de Muntweg. Hij was 
daar voorsnijder. Dan breekt de oorlog uit. Uit 
voorzorg om bij een eventuele escalatie over 
voldoende schuilplaatsen te beschikken, had 
het personeel loopgraven bij de fabriek moe-
ten aanleggen. Toen echter op 22 februari 1944 
de bommen naar beneden kwamen, zocht nie-
mand dekking in die loopgraven, maar rende 
meteen naar huis. 

Onderweg zag ik zwarte stofwolken vanuit 
het centrum in onze richting waaien. De hele 
avond hebben we thuis op mijn vader zitten 
wachten. Hij was huisschilder van beroep en 

‘Ik wil wel honderd jaar worden’
hij was al een paar dagen bezig met het schil-
derwerk van de gevel van een matrassenwinkel 
in de Houtstraat. Toen hij die avond niet thuis-
kwam, werden we bang en hebben we de hele 
nacht opgezeten. De volgende dag zijn mijn 
broers Piet en Toon naar de stad gegaan. Al-
les was een onvoorstelbare grote puinhoop en 
ze mochten nergens door, omdat er overal nog 
steeds instortingsgevaar was. 
Uit: Bart Janssen, De pijn die blijft, ooggetui-
genverslagen van het bombardement van Nij-
megen 22 februari 1944; Wim Haefkens

Een dag later wordt zijn vader gevonden. Een 
broer van Wim herkent in de verkoolde resten 
een Mariabeeldje dat zijn vader altijd bij zich 
droeg. Hij is begraven op de begraafplaats aan 
de Graafseweg. Daar liggen honderden slacht-
offers van het bombardement.  Er kwam pas 
een monument in 2006. Wim heeft nooit be-
grepen, waarom dat zo lang heeft moeten du-
ren.

Schilder
‘We hadden het vlak naar de oorlog niet breed, 
maar ik ben nooit iets te kort gekomen. Alles 
werd bewaard, en we gingen vroeg naar bed, 
dan was je geen muntjes kwijt aan het gas. En 
bij de groenteboer moest ik het afsnijsel ha-
len. Bij Swift heb ik twaalf en een half jaar 
gewerkt. Ik was daar al gauw voorzitter van 
de ontspanningsvereniging en organiseerde de 
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meest uiteenlopende dingen als muziekvoor-
stellingen en wandelmarsen. Er werd toneel en 
tafeltennis gespeeld en ik zat daar ook bij de 
harmonie. Tamboer maître. Daar haalde men 
wel eens streken met me uit. Ging ik voorop 
en marcheerde ik rechtdoor, sloeg iedereen die 
achter me liep, rechtsaf. Na Swift ben ik schil-
derwerk gaan doen, net als de rest van de fa-
milie en verdiende ik zeven gulden per week. 
Oké, één mooi verhaal: we waren aan het werk 
op een bouwplaats, waait er pardoes een raam 
naar beneden, roetsj, zomaar ’n oor d’r af bij 
een man, die zoals dat bij échte timmerlieden 
hoort, daar altijd een potlood heeft zitten. Zegt 
die man: dat kan nooit mijn oor zijn, want daar 
zat een potlood achter.’

Begin jaren zestig leert Wim zijn Lena ken-
nen met wie hij nog steeds samen is. ‘We zijn 
getrouwd in 1965. We hebben gewoond in de 
benedenstad - de Oude Koningstraat -, het Wa-
terkwartier - de Maasstraat -, maar uiteinde-
lijk in de Wolfskuil beland. Ik wilde ook iets 
anders dan schilderen en de horeca was mijn 
grote liefde.’ Wim had het in de vijftiger jaren 
al eens in Bottendaal geprobeerd, in De Ruy-
terstraat, waar nu café We gaan beginnen zit, 
maar hij grijpt zijn kans opnieuw wanneer café  
Elmeran aan de Nieuwe Nonnendaalseweg te 
koop komt te staan. Hij neemt de kroeg over 
van de legendarische zingende kastelein Bert 
Vogel. ‘Dat was in 1982. Ik heb het pand vrij 

van een brouwerij gemaakt. Daarnaast draaide 
Lena een slijterij aan de Weurtseweg en ikzelf 
nog zo’n winkel in Meijhorst. Die slijterijen 
heb ik na enige tijd verkocht, want met El-
meran liep het steeds beter. Vijf bingo-avon-
den per week, altijd vol, een dweilorkest dat 
wekelijks oefende, er zetelde een carnavals-
vereniging en natuurlijk Krayenhoff, de voet-
balclub.’ Wim pakt een album erbij met foto’s 
van de afscheidsreceptie in 2005 en is zicht-
baar nóg ontroerd en onder de indruk van de 
bloemen en andere hartverwarmende reacties 
die dag. ‘Ik heb er veel mooie dingen meege-
maakt. In al die jaren, bijna 25 jaar lang, is er 
nooit één keer iets vervelends gebeurd. Ik mis 
het nog elke dag. Ik heb het zó lang gedaan, 
zóveel mensen leren kennen, en ik denk dat 
mensen mij daar ook nog wel missen.’

v.v. Krayenhoff
Ook v.v. Krayenhoff is een verhaal apart. ‘Ik 
was zelf geen geweldige voetballer, maar ik 
kon wél organiseren, leiding geven. Zo werd 
ik daar trainer. In 1974 in die hoedanigheid 
nog kampioen geworden met de club.’  De 
club, die vorig jaar het 75-jarig bestaan vier-
de, promoveerde dit jaar weer naar de vierde 
klasse, nu via de nacompetitie. Jarenlang was 
Wim hoofdsponsor. ‘Maar ik ga niet meer kij-
ken, dat is te vermoeiend, maar alles bijhouden 
doe ik nog wel.’ Niet alleen v.v. Krayenhoff, 
maar ook andere Nijmeegse amateurclubs zo-

als Nijmeegse Boys, Kolping, Trekvogels en 
nog veel meer organisaties konden op Wim re-
kenen. Jaarlijks organiseerde hij voor hen een 
grote koffietafel, waar ze allemaal aan konden 
schuiven.
Wim heeft vier kinderen en zeven kleinkinde-
ren. Eentje daarvan was dit jaar page bij Prins 
Carnaval. Trots laat hij de foto’s zien, toen de 
Prins met zijn gevolg op bezoek kwam en de 
polonaise door de huiskamer ging. 

Na de Bosbesstraat, en een tijdje Nieuwe Non-
nendaalseweg boven Elmeran, wonen Wim 
en Lena nu zo’n vijf jaar aan de Varenstraat. 
‘Veel mensen komen hier een praatje maken. 
Toen ik het café had, was ik vaak een soort 
van maatschappelijk werker, en dat ben ik nog 
steeds. Een geheim is bij mij een geheim. Het 
gebeurt wel eens dat Lena me vertelt: goh, die 
en die zijn uit elkaar, wist ik het allang, maar 
daar praat ik dan niet over. In dit stukje van de 
straat ben ik nu de oudste bewoner. Opa Geurts 
woonde hier vlakbij. Die is 103 geworden. Aan 
de overkant heeft nóg iemand de 100 gehaald. 
Ik heb wel eens wat problemen met mijn hart 
gehad,  maar ze kunnen zoveel tegenwoordig, 
die 100, dat moet voor mij dus ook lukken. Ge-
zondheid is belangrijk en ik wil daarom ook 
iedereen het aller-, allerbeste toewensen.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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‘Het waren onze grootvaders die het ver-
trouwen in eerste instantie wonnen met 
paard en wagen. Tegenwoordig zijn we uit-
gerust met het meest moderne materieel en 
geconditioneerde opslagloodsen en zijn al 
onze verhuizers/chauffeurs in het bezit van 
alle noodzakelijke diploma’s en certifica-
ten.’ Aan het woord is Wijnand Beck en we 
zitten in de directiekamer van H.J. Beck & 
Zn B.V. aan de Factorijweg en praten met 
Henk Beck (73 jaar) en zijn zoon Wijnand 
van 48 jaar. 

Het bedrijf kent een geschiedenis van méér 
dan honderd jaar. Ruim tachtig jaar daarvan 
waren ze gevestigd in het hart van het Water-
kwartier: de Waterstraat. De laatste twintig 
jaar niet meer, al kijkt met name Henk Beck 
met weemoed terug naar de tijd in de Biezen. 
Het begon met verhuizingen, maar dat is al 
lang niet meer de hoofdactiviteit, want dat is 
het stukgoederenvervoer, speciaaltransporten 
en het uitvoeren van montagewerkzaamheden 
met kraanwagens. Daarmee zijn ze in heel Eu-
ropa actief. Het is één van de specialiteiten van 
H.J. Beck & Zn B.V. 

H.J. BECK & Zn B.V.

Meer dan honderd jaar ervaring… in vertrouwen

Verhuizen met paard en wagen
Wijnand: ‘Uit het archief van de Kamer van 
Koophandel blijkt dat het bedrijf in 1910 daar 
al ingeschreven was, maar in een stoffig kas-
boek vonden we ook nog een bonnetje over 
een verhuizing van Nijmegen naar Groningen 
van vóór die tijd. Voor een tientje! Met paard 
en wagen hè, die moeten daar minstens een 
week over gedaan hebben.’

Henk: ‘Mijn grootouders hadden dertien kin-
deren, acht meisjes en vijf jongens. Mijn opa 
is met verhuizen begonnen, vanuit Wamel. In 

1920 verhuisde hij eerst naar de Biezenstraat 
en is daarna gaan bouwen in de Waterstraat. 
In die beginjaren nog steeds alles met paard en 
wagen. Hij heeft er drie of vier gehad. Dat was 
een moeilijke, maar ook een mooie tijd. Een 
paard hoef je maar weinig te leren. Die liepen 
als vanzelf naar huis toe. Die wisten ook pre-
cies waar ze konden drinken onderweg en de 

voerman kon dan, als hij dat wilde, rustig op 
de bok een dutje doen. Rond 1930 hebben mijn 
vader, óók Henk, en een van zijn broers, Bert, 
het overgenomen. Mijn vader deed de ver-
huizingen, mijn oom het overige transport en 
het bedrijf werd meter voor meter uitgebreid. 
Voor houtzagerij Benda haalden we met een 
Malle Jan, een heel oud transportmiddel voor 
gekapte bomen, hout. We hebben het Maas-
Waalkanaal mee aangelegd, want het waren de 
paarden van Beck, die de walsen trokken. Voor 
het slachthuis vervoerden we kadavers en ook 
de Nijmeegse kermis deed voor het transport 
vaak een beroep op ons.’

Vlak voor de oorlog werd de eerste auto aan-
geschaft. Die werd echter enkele jaren daarna 
door de Duitsers gevorderd. Na de bevrijding 
waren de eerste auto’s afdankertjes van Engel-
se makelij, met het stuur aan de rechterkant. 
Ze stonden echter ook regelmatig met tech-
nische mankementen noodgedwongen aan de 
kant. Henk: ‘Gedurende die wederopbouwja-
ren heeft het bedrijf een enorme vlucht geno-
men; toen ben ook ik in het bedrijf gekomen. 
We hadden een hele goede klant aan het Rad-
boud Ziekenhuis, maar ook aan de Universiteit 
in Nijmegen, die toen nog over veel verschil-
lende locaties in de stad verspreid was. 

We hadden het op zich uitstekend naar de 
zin aan de Waterstraat. Ook hebben we nooit 

klachten over overlast gekregen, maar we zijn 
er wel uit onze jas gegroeid. We konden de 
wagens niet meer kwijt. De Factorijweg was 
één van de laatste plekken binnen Nijmegen, 
waar je toen nog vrij was om te bouwen. In 
januari 1994 zijn we naar onze huidige locatie 
verhuisd.’ Het pand aan de Waterstraat werd 
verhuurd aan een garagebedrijf. Vier jaar ge-
leden is het pand vernietigd door een fikse 
brand. Wijnand: ‘Ik kreeg ’s nachts thuis een 
telefoontje over wat er aan de hand was. Op 
weg naar Nijmegen zag ik in de donkere lucht 
de rode gloed al. Aangestoken, dat is later ook 
bewezen. Het heeft veel impact gehad in de 
buurt.’

De Factorijweg
H.J. Beck & Zn B.V. heeft op de huidige loca-
tie de beschikking over 10.000 m2 buitenter-
rein waarvan tweederde bebouwd is. En ook 
niet onbelangrijk voor een transportbedrijf: er 
is een directe aansluiting op de A73. Daarnaast 
worden op verschillende locaties van derden 
opslagruimtes gehuurd. Hierdoor kan het be-
drijf flexibel handelen in economisch mindere 

tijden, want de crisis raakt ook de transport-
branche. ‘Als de woningbouw stagneert en de 
huizenmarkt op slot zit, wordt er ook minder 
vervoerd en uiteindelijk verhuisd’, verdui-
delijkt Wijnand. Hij heeft in 2000 de leiding 
van het bedrijf van zijn vader overgenomen. 
‘Natuurlijk heb ik altijd wel rondgelopen met 
dat idee. In de vakanties hielp ik al mee in de 
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Henk en Wijnand Beck

verhuizingen. Ik haalde mijn groot rijbewijs en 
heb door de jaren heen zo alle facetten van het 
bedrijf leren kennen. Maar mijn vader werkt 
hier ook nog steeds hoor.’ Henk heeft naast het 
bedrijf een huis laten bouwen en fysiek gezien 
kost het hem weinig moeite om nog dagelijks 
aanwezig te zijn. Ook werknemers blijven H.J. 
Beck & Zn B.V. lang trouw. Sommigen wer-
ken er al veertig jaar of langer, waarvan Hans 
Milder, bedrijfsleider, met zijn 53-jarig dienst-
verband de kroon spant. Buiten het kantoor-
personeel telt H.J. Beck & Zn B.V. 25 werk-
nemers, 20 trekkende eenheden en 28 getrok-
ken eenheden, waaronder 10 tankwagens, die 
onlangs zijn aangeschaft voor het vervoer en 
opslag van olieproducten. Dat is een hele ver-
antwoordelijkheid. Wijnand: ‘Je moet vooral 
proberen steeds vernieuwend bezig te zijn en 

je concentreren op zaken waar je goed in bent 
en waar je verstand van hebt, niets meer en 

niets minder. Vroeger had je hier in de stad wel 
60 vervoersbedrijven. Vaak ook hele kleintjes. 
Er zijn er nog maar drie of vier van overge-
bleven, waarvan wij er een zijn. Voortbestaan 
kun je alleen als je steeds alert bent op de ver-
anderende tijden. Kijk alleen maar naar de re-
gelgeving vanuit de overheid. Verhuizen moet 
als het even kan CO2-neutraal. Dan moet je dus 
een wagen aanschaffen die aan die milieueisen 
voldoet. Als bedrijf hebben we ons nu ook ge-
specialiseerd om met kraanwagens montage-
werkzaamheden te verrichten op de meest uit-
eenlopende plaatsen, zoals bijvoorbeeld kern-
centrales, onderstations en chemiebedrijven. 
We zijn al enige jaren VCA-gecertificeerd, iets 
wat ik op eigen initiatief in gang heb gezet en 
heden ten dage onmisbaar is in onze organisa-
tie. Zonder dit kom je tegenwoordig bij eerder 
genoemde bedrijven niet eens het terrein op 
om (kraan)werkzaamheden uit te voeren. Dat 
doen wij door heel Europa, van Italië tot Noor-
wegen, overal waar je met wielen kunt komen, 
gaan wij desgewenst naar toe. Alle lijntjes in 
de organisatie hier zijn kort. We kennen ieder-
een. We zijn altijd hetzelfde gebleven, in geval 
van nood springen we zelf achter het stuur, dat 
is onze kracht. Dat wekt ook vertrouwen.’

Paardenhoofd
Karakteristiek voor het pand aan de Water-
straat was het paardenhoofd. Dat hing boven 
de hoofdingang waar alle vrachtauto’s in- en 
uitreden. Henk: ‘Dat paste daar helemaal. Het 
was een stukje van de wijk. We waren ook 
betrokken bij veel activiteiten, zoals bijvoor-
beeld carnaval. Dat is hier veel minder, maar 
het paardenhoofd hebben we nog steeds, hoor! 
Opgeslagen in de kelder.’ En Wijnand vult 
meteen aan: ‘Medio september wordt gestart 
met de uitbreiding van de opslagloods aan de 
Factorijweg, misschien dat we er ook hier nog 
eens een mooi plekje voor weten te vinden.’

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s 2013: Dave van Brenk
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De Oversteek
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Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Wolfskuil

Halloweenoptocht in de Wolfskuul

Na het succes van vorig jaar houden wij we-
derom een Halloween optocht in de buurt. 

Deze zal op  31 oktober tussen 19.00 en 22.00 
uur worden gehouden. Je kunt meedoen als je de 
leeftijd hebt van 6 tot 12 jaar en dit onder bege-
leiding van een ouder of andere volwassene. De 
prijs per persoon is 50 eurocent. 

De organisatie is in handen van de hobbyclub De 
Heksenkring. Opgeven kun je bij Toos Gerrits in 
de Varenstraat 40.

Tekst: Leo Woudstra 
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Op zondag 26 mei hadden we een rommel-
markt in de Varenstraat. Daar zit hobby-
club de Heksenkring. 

We hadden ook dit jaar een leuke loterij dank-
zij vele sponsors uit de wijk en daarbuiten en 
we hadden mooie prijsjes. We probeerden al 
die lootjes aan iedereen die voorbijkwam te 
verkopen. We waren heel blij dat we aan het 
eind van de dag alle lootjes verkocht hadden. 

Hoofdprijs loterij hobbyclub de Heksenkring
Wij konden nog even met de voetjes omhoog. 
Echter, na uren wachten, zelfs nog lang nadat 
de markt was afgelopen, was de HOOFD-
PRIJS, een levensmiddelenmand, nog steeds 
niet opgehaald. Dat vonden we heel verve-
lend, want wat moet je ermee? Te lang bewa-
ren gaat niet, want dan bederft alles. En onder 
onszelf verloten, geeft scheve gezichten van 
de mensen die allemaal een lootje hebben ge-
kocht. Ik kwam toen op het idee de mand weg 

te schenken en belde met Sonia Davelaar, die 
bij Tandem werkt, of ze iemand kende die de 
mand goed zou kunnen gebruiken. Sonia nam 
de mand 28 mei in ontvangst en nog geen twee 
uurtjes later lag er al een kaartje in de bus met 
een heel lief dankwoord. Bij hobbyclub de 
Heksenkring blijft niets aan de strijkstok han-
gen!

Tekst en foto’s: Marga Sip-van Haalen

Het gaat weer spoken

Sonia Davelaar
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Met dit motto hebben we een brief naar de 
gemeente gestuurd met daarop 159 handte-
keningen. Deze handtekeningen komen van 
bewoners van de straat, ouders en kinderen 
van de Michiel de Ruyterschool en kinder-
dagverblijf Joki.

In deze brief vragen we de gemeente om het 
volgende te realiseren:
1. Ingrijpende maatregelen om de auto’s lang-
zamer te laten rijden.
2. Meer verkeersveiligheid voor aanwonen-
den, voetgangers en fietsers en speciaal voor 
de kinderen van de Michiel de Ruyterschool 
en kinderdagverblijf Joki.
3. Minder overlast door geluidshinder en tril-
lingen.
Op 30 juli hebben we een gesprek gevoerd met 
twee ambtenaren van de gemeente Nijmegen 
over deze brief.

Er is het volgende afgesproken:
1. Er komt nog een officieel schriftelijk ant-
woord op onze brief.
2. De verkeerskundige van de gemeente Nij-
megen zal op korte termijn een schetsontwerp 
maken. Dit ontwerp zal begin september met 
ons worden besproken.
3. De gemeente heeft in 2015 groot onderhoud 
gepland van de Tweede Oude Heselaan. Wij 
willen dan niet alleen nieuw asfalt, maar een 
hele nieuwe inrichting. De ambtenaren zijn 
dat met ons eens. Zij proberen hiervoor budget 
vrij te krijgen. Zo kan een verkeersveilige si-

In maart 2013 heeft de gemeente Nijme-
gen gemeld dat zij in de komende tijd 
onderzoekt of het mogelijk is een klein 
gebouw te plaatsen op het terrein van 
kinderboerderij Kobus. 

In dit gebouwtje wil de kinderboerderij be-
zoekers ontvangen en zal er ook plaats zijn 
voor een les-/onderzoekslokaal. Het idee is 
om dit gebouw deels in de helling in te gra-
ven. Om te kijken of dit (financieel) haal-
baar is, hebben wij de afgelopen anderhalve 
maand een bodemonderzoek laten uitvoe-
ren. Wij weten immers uit het verleden 
dat het galvaniseerbedrijf dat bovenaan de 
heuvel heeft gestaan, voor vervuiling heeft 
gezorgd.
Vastgesteld is dat de grond die voor de ge-

Stand van zaken eventuele uitbreiding Kinderboerderij Kobus

Tweede Oude Heselaan: van racebaan weer stadslaan

tuatie ontstaan op de Tweede Oude Heselaan. 
De ambtenaren zullen ons tijdig betrekken bij 
de herinrichting van de straat. Of hiervoor in 
2015 ook werkelijk geld is, is dus nog wel de 
vraag.
4. Voor geluidsoverlast en trillingen zijn geen 
subsidiemogelijkheden. Wel zijn er subsidie-
mogelijkheden voor energiebesparing, die mo-
gelijk hetzelfde effect kunnen opleveren. Als 
meerdere bewoners van de Tweede Oude He-
selaan hier gebruik van willen maken, kan er 
een voorlichtingsavond worden georganiseerd 

wenste nieuwbouw afgegraven moet worden 
inderdaad verontreinigd is. Gelukkig is er een 
potje waaruit deze extra kosten betaald kun-
nen worden, indien we besluiten te gaan bou-
wen. We hebben natuurlijk ook uitgezocht of 
de aangetroffen verontreinigingen tot risico’s 
voor mensen zorgen. Gelukkig is dit niet het 

geval. Daarvoor zijn de concentraties te 
laag.
Dit betekent dat er nu verder wordt gegaan 
met de ontwikkeling van de plannen (ont-
wikkeling gebouw en kijken of de nieuw-
bouw financieel haalbaar is) en dat de 
grondvervuiling geen item is waardoor de 
plannen niet door zouden kunnen gaan.
Als u vragen hebt over het onderzoek of 
over de plannen, dan kunt u contact opne-
men met ondergetekende, telefoonnummer 
06 53 70 89 55, of met Nanny Scholten 
(projectleider), 06 25 17 96 58. De wijkraad 
hebben wij van het bovenstaande eveneens 
op de hoogte gebracht.

Tekst: J.W. Reijnen, manager Kinderboer-
derijen. Foto: Ger Neijenhuyzen

in wijkcentrum Titus Brandsma.
5. De politie heeft in juli twee maal gecontro-
leerd. Er zijn toen in totaal meer dan honderd 
bonnen uitgedeeld. Roy ten Holder zal aan de 
wijkagent vragen om regelmatig op snelheid te 
blijven controleren.

Tekst: Ben Berends, directeur basisschool 
Michiel de Ruyter, Roy ten Holder, namens 
wijkraad, Hans Los en Irma Bogers, contact-
personen namens Tweede Oude Heselaan
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Waterkwartier

Zaterdagavond 17 augustus is de eerste 
openluchtbios in het Westerpark gehouden. 

Onder een geweldige sterrenhemel met fantas-
tisch weer waren een kleine honderd mensen 
naar de Westerparkbios gekomen. Een gewel-

Vergaderdata van 
wijkvereniging 
Ons Waterkwartier
Dinsdag 24 september en dinsdag 5 
november 2013 zijn de reguliere ver-
gaderingen van Wijkvereniging Ons 
Waterkwartier. Ze vinden van 19.30 
tot 21.30 uur plaats in het tijdelijke 
wijkcentrum Sonnehaert aan de Vliet-
straat. Deze bijeenkomsten zijn open-
baar.

De agendacommissie komt bij elkaar 
op 10 september en 22 oktober. U kunt 
eventuele bespreek-, agenda- of dis-
cussiepunten inbrengen bij Ineke de 
Jong (secretariaat), tel. (024) 377 85 
25 of e-mail: Ineke.de.jong@me.com

Tekst: Ruud de Vries

Ontwikkelingsbedrijf Waalfront is vanaf 
1 april 2013 beheerder van het Honigcom-
plex aan de Waalbandijk. Het terrein waar-
op de fabriek staat is onderdeel van het 
Waalfront. In de toekomst komen hier wo-
ningen en voorzieningen, maar dit duurt ze-
ker nog vijf tot tien jaar. In de tussentijd wil 
het ontwikkelingsbedrijf het Honigcomplex 
goed benutten in plaats van het te slopen.

Op dit moment zijn er gesprekken met mensen 
die iets willen ondernemen in het complex. De 
initiatieven variëren van Urban Sports (zoals 
skaten, klimmen, beachvolleybal en mountain-
biken), horeca (restaurant, brasserie en cafés) 
en studentenwoningen tot een hotel, ruimten 
voor (zakelijke) dienstverlening, galeries en 
een bazaar. In augustus en september vinden al 

dig resultaat voor de initiatiefnemers en beslist 
voor herhaling vatbaar. De vertoonde film de 
Marathon was een gouden greep en met koffie 
uit de rijdende koffiebar was het goed toeven.

Tekst: Ruud de Vries. Foto: Ger Neijenhuyzen

Openluchtbios Westerpark

drie bijzondere evenementen plaats.

Zomerkwartier
Een groep jonge Nijmeegse ondernemers or-
ganiseert van 16 augustus tot 15 september 
een zomers programma. Er is een tijdelijk 
stadszandstrand aangelegd, een heerlijke plek 
om te zonnen, te badmintonnen en allerlei 
andere strandactiviteiten te ondernemen. Op 
www.hetzomerkwartier.nl vindt u alle dag- en 
avondactiviteiten. U kunt ook contact opne-
men met Moniek van Daal, tel. (0643) 08 85 
30.

Muziektheater De Plaats
Muziektheater De Plaats speelt van 5 tot en 
met 22 september samen met zo’n 300 Nij-
meegse musici, zangers, acteurs en dansers 

haar nieuwste voorstelling PRATEUR 2013. 
Voor meer informatie en kaartverkoop zie\: 
http://theaterdeplaats.nl/actueel

Kunstraffinaderij XL
Op 27, 28 en 29 september biedt het Honig-
complex plaats aan de kunstbeurs Kunstraf-
finaderij XL, waar galeries en kunstenaars uit 
het hele land zich presenteren. De kunstbeurs 
is dus een fantastische gelegenheid om ken-
nis te maken met prachtige kunstwerken én 
hun makers. Kunstraffinaderij XL heeft haar 
bestaansrecht de afgelopen jaren ruimschoots 
bewezen. De kunstbeurs stond in het verleden 
al in de oude drukpershal van de Gelderlander 
en in de Stevenskerk. Beide unieke locaties 
en inspirerende kunstmanifestaties. Kunstraf-
finaderij XL is ook in het Honigcomplex een 
absolute aanrader. 

Tekst: Ruud de Vries

Leuke dingen in het honigcomplex
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Reunie school 8 met gevolgen

In de Wester van juni 2012 stond een op-
roep voor een reünie van School 8, de hui-
dige Michiel de Ruyterschool aan de tweede 
Oude Heselaan. 

In oktober 2012 vond die reünie plaats. Daar-
bij kwamen allerlei herinneringen en verhalen 
naar boven, vooral over de Tweede Wereldoor-
log en met name over het bombardement op 
de Krayenhofflaan. In totaal zijn er drie bom-
men gevallen. In februari van dit jaar hebben 
oud-klasgenoten met een bloemenhulde op de 
molensteen bij bakkerij De Bie de slachtof-
fers van het bombardement herdacht. Tijdens 
de reünie is het idee ontstaan een gedenksteen 
te plaatsen op de gevel van bakkerij De Bie. 
Oud-klasgenoot Jan Hermens coördineert dit 
initiatief. De gemeente en bakkerij De Bie heb-
ben er al mee ingestemd. De oud-klasgenoten 
vragen iedereen die zich het bombardement 
herinnert, of daar op de een of andere manier 
bij betrokken is, zich te melden bij Jan Her-
mens, Olijfwilgstraat 16, 6523 KD Nijmegen, 
tel. (024) 323 51 66 (na 18.00 uur).

Bij voldoende aanmeldingen wordt een bij-
eenkomst in wijkcentrum Titus Brandsma 
georganiseerd om gezamenlijk herinneringen 
aan het bombardement op te halen. Bart Jans-
sen, schrijver van het boek De pijn die blijft, 
is daarbij aanwezig. Mogelijk hoort hij vol-
doende verhalen om een nieuw boek over het 
Krayenhofflaanbombardement te schrijven.

Tekst: Ruud de Vries

22 september wordt een gedenkwaar-
dige zondag voor het hele Waterkwar-
tier. Wethouder Hannie Kunst legt dan 
de eerste steen voor het nieuwe voorzie-
ningenhart De Biezantijn, samen met de 
oude eerste steen van het Gemeenschaps-
huis uit 1963. 

De wethouder plaatst de gedenkstenen in 
de nieuwbouw aan de Waterstraat, waarvan 
de contouren al heel goed te zien zijn. Het 
wordt een mooi groot gebouw dat plaats 
gaat bieden aan veel verschillende voorzie-
ningen en activiteiten. Leerlingen van ba-
sisschool Aquamarijn zullen een koker met 

Kinderen bouwen de Efteling

Het kinderbouwdorp van het Waterkwar-
tier stond dit jaar in het teken van de Ef-
teling. Een echte piraat (Marco Zijlstra) 
opende samen met de voorzitter van Ons 
Waterkwartier (Ruud de Vries) op zondag 
4 augustus het bouwdorp. De kinderen kon-
den zich uitleven op allerlei luchtkussens en 
werden getrakteerd op allerlei lekkere din-
gen. Meer dan tachtig kinderen hadden zich 
ingeschreven.

Op maandag 5 augustus begon het echte bou-
wen. Al vroeg liepen de kinderen met pallets te 
sjouwen. Het was een zeer warme dag. Daarom 
konden de kinderen ook verkoeling zoeken on-
der verschillende waterattracties. De dag erna 
was het wat koeler en ging het bouwen verder. 
Bijna de hele Efteling werd nagebouwd in het 
Waterkwartier. Zo waren er het vliegend tapijt, 
een heus VOC-schip, het huisje van Hans en 
Grietje en nog veel meer. In de middag begon 

tekeningen plaatsen die voor ‘de eeuwig-
heid’ wordt ingemetseld. 

Om deze fantastische mijlpaal te vieren is 
het daarna feest in het tijdelijke wijkcen-
trum Sonnehaert. Pieter Bedaux, architect 
van De Biezantijn, is aanwezig om zijn ont-
werp toe te lichten en er zijn mooie prijzen 
te winnen met het Letterspel! Elders in deze 
de Wester staat de officiële aankondiging 
van deze feestelijke dag. Wij hopen dat heel 
veel mensen van binnen en buiten de buurt 
aanwezig kunnen zijn.

Tekst: Ruud de Vries

Eerste steen De Biezantijn

het afwerken en werd er flink geschilderd.
Woensdag was een spannende dag, de jury 
kwam de bouwwerken beoordelen. Helaas was 
het ook een natte dag en werden de activitei-
ten verplaatst naar binnen, in het clubhuis van 
SCH. 
Na lang beraad was de jury het eens: de win-
naar was het vliegend tapijt. Maar omdat ei-
genlijk iedereen een winnaar is bij het bouw-
dorp, mocht iedereen een prijsje uitzoeken.
Aan alles komt een eind en zo is op donder-
dag 8 augustus het bouwdorp alweer afgelo-
pen. Alles is gesloopt en ging mee met de Dar. 
Als afsluiting was er een grote barbecue voor 
kinderen en vrijwilligers. Het was een zeer ge-
slaagde week, mede dankzij de sponsoren uit 
de wijk, voetbalvereniging SCH en natuurlijk 
de vele vrijwilligers.
Meer foto's zijn te zien op www.dewester.info 
en www.facebook.com/waterkwartier 
Hopelijk tot volgend jaar!

Tekst en foto’s: Dave van Brenk



 VOORZIENINGENHART DE BIEZANTIJN

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
Europese Unie

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie

Eerste steen voor 
Voorzieningenhart 
De Biezantijn 
Zondag 22 september 13.00 uur
De bouw van De Biezantijn is volop aan de 
gang. Op de foto ziet u hoe snel het gaat. 
Hoogste tijd voor een feestelijk moment: het 
leggen van de eerste steen. Om de Biezantijn 
voor altijd te verbinden met het geliefde 
Gemeenschapshuis leggen we de oude eerste 
steen van het Gemeenschapshuis in het 
nieuwe gebouw, samen met de nieuwe eerste 
steen. Aansluitend plaatsen kinderen van 
basisschool Aquamarijn een tijdcapsule, een 
koker met tekeningen,  in de muur.  

Komt u ook? 
U bent van harte welkom om dit bijzondere 
moment bij te wonen. Vanaf 12.30 verzamelen 
we op het Biezenplein aan de Waterstraat 
(naast de flat Fortuna en nabij de bouwplaats).
De Zonnetrein haalt ouderen vanaf 12.00 uur 
op bij de seniorenflats Waterman, Mercurius en 
Griffioen. Vanaf 14.00 uur rijdt de Zonnetrein 
een paar keer op en neer naar Wijkcentrum  
Sonnehaert waar vervolgens de open dag 
plaatsvindt. 

Programma  
  Welkom door Peter Mays
  Kinderen van Aquamarijn zingen het 

bouwlied
  Peter in gesprek met mensen van 

Koersbal, Oriëntaalse dans, naaigroep en 
Waoterjokers, met de voorzitter van 

Ons Waterkwartier Ruud de Vries, met 
directeur van Portaal over de woningen en 
directeur van Conexus over de school

  Korte toespraak door wethouder Hannie 
Kunst 

  Leggen van oude en nieuwe eerste steen
  Kinderen plaatsen tijdcapsule
  Oplaten van ballonnen

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.

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

Vragen over activiteiten in Sonnehaert

Martin Peters, e-mail: m9.peters@nijmegen.nl, tel. 06-

46265797

www.dewester.info

Naast het voorzieningenhart is gestart met de bouw van Brede school Aquamarijn. 
Foto: Dave van Brenk

Programma vanaf 14.30 uur:
  Wethouder Turgay Tankir heet u welkom
  Architect Pieter Bedaux presenteert de 

laatste wetenswaardigheden over het 
Voorzieningenhart De Biezantijn en de 
bijzondere inrichting ervan

  Informatie over de buitenruimte bij De 
Biezantijn en Aquamarijn

  Zonnetrein maakt tochtjes en brengt 
mensen weer naar de seniorenflats 
Fortuna, Waterman, Mercurius en Griffioen

  Sport, spel, informatie en vooral… 
gezelligheid

Doe mee met het Letterspel 
Verzamel de letters bij de kramen/activiteiten 
en vind het juiste woord.
Plak de letters op de kaart die u op de 
bouwplaats of ingang van de Sonnehaert 
heeft gehad. Lever deze vóór 16.15 uur in 
bij de Letterspelkraam. Per gezin kan één 
kaart worden ingeleverd. Onder de goede 
oplossingen verloten we om 16.30 uur mooie 
prijzen: een dameshorloge, een herenhorloge, 
een gezinspakket van vier kaartjes voor de 
Efteling incl. lunch en een aantal kleine prijzen.
Als de winnaar er niet is, trekken we een 
nieuwe dus… zorg dat u erbij bent!

Feestelijke Open Dag in 
Wijkcentrum Sonnehaert
Zondag 22 september 14.00-17.00 uur
Na de festiviteiten rondom de eerste steen 
voor De Biezantijn gaat het feest door 
in Wijkcentrum Sonnehaert, Vlietstraat 
20. Hier krijgt u info over het nieuwe 
voorzieningenhart. Ook hoort en ziet u wat er 
het komende jaar allemaal te doen is in het 
tijdelijke Wijkcentrum Sonnehaert.
U kunt ook zelf actief meedoen!
Volgend jaar verhuizen de meeste activiteiten 
naar het Voorzieningenhart De Biezantijn. 

De eerste steen voor het Gemeenschapshuis 
werd in 1963 gelegd door de heer Vos. Deze 
steen krijgt op 22 september een plekje 
in het voorzieningenhart. Zo blijven  het  
Gemeenschapshuis en De Biezantijn voor 
altijd verbonden

Waoter-
jokers

Ballon-
nen Letter-

spel Zonne-
trein

Koers-
bal

Oriëntaalse 
dans

Welkomst-
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dance Chillen Inspiratie-

hoek
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groep
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plezier
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Kalender
22 September 2013 
- Eerste steen Voorzieningenhart De Biezantijn
- Open Dag in de Sonnehaert

Na zomervakantie 2014 
Feestelijke ingebruikname (datum volgt later)

Het Zonnetreintje brengt u van de bouwplaats naar de Sonnehaert en terug.

uitnodiging
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 VOORZIENINGENHART DE BIEZANTIJN

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
Europese Unie

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie

Eerste steen voor 
Voorzieningenhart 
De Biezantijn 
Zondag 22 september 13.00 uur
De bouw van De Biezantijn is volop aan de 
gang. Op de foto ziet u hoe snel het gaat. 
Hoogste tijd voor een feestelijk moment: het 
leggen van de eerste steen. Om de Biezantijn 
voor altijd te verbinden met het geliefde 
Gemeenschapshuis leggen we de oude eerste 
steen van het Gemeenschapshuis in het 
nieuwe gebouw, samen met de nieuwe eerste 
steen. Aansluitend plaatsen kinderen van 
basisschool Aquamarijn een tijdcapsule, een 
koker met tekeningen,  in de muur.  

Komt u ook? 
U bent van harte welkom om dit bijzondere 
moment bij te wonen. Vanaf 12.30 verzamelen 
we op het Biezenplein aan de Waterstraat 
(naast de flat Fortuna en nabij de bouwplaats).
De Zonnetrein haalt ouderen vanaf 12.00 uur 
op bij de seniorenflats Waterman, Mercurius en 
Griffioen. Vanaf 14.00 uur rijdt de Zonnetrein 
een paar keer op en neer naar Wijkcentrum  
Sonnehaert waar vervolgens de open dag 
plaatsvindt. 

Programma  
  Welkom door Peter Mays
  Kinderen van Aquamarijn zingen het 

bouwlied
  Peter in gesprek met mensen van 

Koersbal, Oriëntaalse dans, naaigroep en 
Waoterjokers, met de voorzitter van 

Ons Waterkwartier Ruud de Vries, met 
directeur van Portaal over de woningen en 
directeur van Conexus over de school

  Korte toespraak door wethouder Hannie 
Kunst 

  Leggen van oude en nieuwe eerste steen
  Kinderen plaatsen tijdcapsule
  Oplaten van ballonnen

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.

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

Vragen over activiteiten in Sonnehaert

Martin Peters, e-mail: m9.peters@nijmegen.nl, tel. 06-

46265797

www.dewester.info

Naast het voorzieningenhart is gestart met de bouw van Brede school Aquamarijn. 
Foto: Dave van Brenk

Programma vanaf 14.30 uur:
  Wethouder Turgay Tankir heet u welkom
  Architect Pieter Bedaux presenteert de 

laatste wetenswaardigheden over het 
Voorzieningenhart De Biezantijn en de 
bijzondere inrichting ervan

  Informatie over de buitenruimte bij De 
Biezantijn en Aquamarijn

  Zonnetrein maakt tochtjes en brengt 
mensen weer naar de seniorenflats 
Fortuna, Waterman, Mercurius en Griffioen

  Sport, spel, informatie en vooral… 
gezelligheid

Doe mee met het Letterspel 
Verzamel de letters bij de kramen/activiteiten 
en vind het juiste woord.
Plak de letters op de kaart die u op de 
bouwplaats of ingang van de Sonnehaert 
heeft gehad. Lever deze vóór 16.15 uur in 
bij de Letterspelkraam. Per gezin kan één 
kaart worden ingeleverd. Onder de goede 
oplossingen verloten we om 16.30 uur mooie 
prijzen: een dameshorloge, een herenhorloge, 
een gezinspakket van vier kaartjes voor de 
Efteling incl. lunch en een aantal kleine prijzen.
Als de winnaar er niet is, trekken we een 
nieuwe dus… zorg dat u erbij bent!

Feestelijke Open Dag in 
Wijkcentrum Sonnehaert
Zondag 22 september 14.00-17.00 uur
Na de festiviteiten rondom de eerste steen 
voor De Biezantijn gaat het feest door 
in Wijkcentrum Sonnehaert, Vlietstraat 
20. Hier krijgt u info over het nieuwe 
voorzieningenhart. Ook hoort en ziet u wat er 
het komende jaar allemaal te doen is in het 
tijdelijke Wijkcentrum Sonnehaert.
U kunt ook zelf actief meedoen!
Volgend jaar verhuizen de meeste activiteiten 
naar het Voorzieningenhart De Biezantijn. 

De eerste steen voor het Gemeenschapshuis 
werd in 1963 gelegd door de heer Vos. Deze 
steen krijgt op 22 september een plekje 
in het voorzieningenhart. Zo blijven  het  
Gemeenschapshuis en De Biezantijn voor 
altijd verbonden
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Kalender
22 September 2013 
- Eerste steen Voorzieningenhart De Biezantijn
- Open Dag in de Sonnehaert

Na zomervakantie 2014 
Feestelijke ingebruikname (datum volgt later)

Het Zonnetreintje brengt u van de bouwplaats naar de Sonnehaert en terug.

uitnodiging
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Bij Bosshardt, het buurtsteunpunt van 
het Leger des Heils in Nijmegen-West, 
exposeert kunst van het Atelier van de 
Overlevingskunst. Tot en met 18 sep-
tember zullen kunstwerken van dak- en 
thuisloze kunstenaars te zien zijn.

Bij Bosshardt Nijmegen kent een traditie 
waarbij onder andere buurtbewoners met 
een bijzonder kunstzinnig talent mogen 
exposeren gedurende een periode van drie 
maanden. Dit keer is het de beurt van Ate-
lier van de Overlevingskunst. Dit is een ini-

Met het uitkomen van deze uitgave van 
de Wester zijn bij voetbalvereniging S.V. 
Nijmegen de eerste bekerwedstrijden al-
weer gespeeld en is het seizoen gelukkig 
weer begonnen.

S.V. Nijmegen 1 heeft in de zomerstop een 
aantal jongens zien vertrekken naar lagere 
teams, maar veel nieuwe spelers hebben 
zich ook overgeschreven naar S.V. Nijme-
gen. Een aantal van deze jongens speelde 
al in de jeugd bij ons en komen dus weer 
terug.

S.V. Nijmegen gaat het seizoen 2013-2014 
over naar een nieuw eigen shirt met de kleu-
ren zoals vroeger: Een zwart shirt met een 
rode V.
S.V. Nijmegen jeugd start het seizoen 2013-
2014 met een aantal nieuwigheden en werkt 
zo aan de toekomst.
• Jeugdtrainers worden in het nieuw gesto-

Bij Bosshardt Nijmegen exposeert kunst van Atelier van de Overlevingskunst
tiatief van Stichting het Kruispunt in Nijme-
gen. Zij houden iedere week het Atelier van de 
Overlevingskunst waar dak- en thuisloze men-
sen in Nijmegen kunnen schilderen, tekenen of 
mozaïeken kunnen maken. 

De dak- en thuisloze kunstenaars kunnen zo 
op creatieve wijze, samen met een beeldend 
kunstenares, uiting geven aan hun situatie of 
hoe ze in het leven staan. Regelmatig is er een 
expositie van de kunstwerken, zoals nu in Bij 
Bosshardt Nijmegen. Kunstwerken zijn ook te 
koop. 

De expositie is te bekijken tijdens de ope-
ningsuren van Bij Bosshardt. Dat is dins-
dag van 10.00 tot 13.30 uur, donderdag van 
10.00 tot 13.00 uur en vrijdag van 12.00 tot 
17.00 uur. 

Bij Bosshardt, Molenweg 97, Nijmegen. 
Telefoon (024) 373 97 10 / 06 20 53 73 27. 
Meer informatie over Stichting Het Kruis-
punt Nijmegen: www.kruispuntnijmegen.nl 
en www.mensenvandestad.nl. 

Tekst: Leger des Heils

ken met een jas en trainingspak.
• Maarten Arts komt een keeperscursus ge-
ven op de velden van S.V. Nijmegen. Ieder-
een die het geven van keeperstraining ook 
leuk vindt kan zich opgeven via de website 
van Maarten Arts (zie www.uhlsportkee-
pers.nl).
• Tenslotte gaat S.V. Nijmegen Jeugd begin-
nen met een kledingfonds. Alle informatie 
komt op onze website.

Nieuw op zaterdagmiddag:
S.V. Nijmegen Veteranen zijn weer terug 
van weggeweest. Kom ook genieten van 
deze mannen. 

Wilt u meer weten volg ons dan op www.
svnijmegen.com of kom een kijkje nemen 
op zaterdag en zondag. 

Tekst: Patrick Weijers 
Foto: Ger Neijenhuyzen

S.V. Nijmegen

Aanmelden voor 
Kinderlintjes
Op woensdag 20 november 2013 (De Dag 
van de Rechten van het Kind) is weer de 
jaarlijkse uitreiking van de Nijmeegse Kin-
derlintjes. Kinderen in de basisschoolleef-
tijd die iets bijzonders hebben gedaan zet-
ten we tijdens een feestelijke bijeenkomst in 
het zonnetje. De uitreiking is een verrassing 
voor de kinderen.
 
Weet je iemand die in aanmerking komt voor 
een Kinderlintje? Laat het weten. Er zijn aller-
lei redenen om in aanmerking te komen voor 
een Kinderlintje. Het kan van alles zijn: van 
een zieke buurvrouw helpen tot geld inzame-
len voor een goed doel, van opruimen in de 
wijk tot een belangrijke sportprijs winnen. Het 
Kinderlintje is er voor echte Nijmeegse Super-
helden! De superheld moet in Nijmegen wo-
nen en op de basisschool zitten.
Tot uiterlijk 25 oktober kan iedereen een kind 
aanmelden voor een lintje. Een deskundige 
jury beslist welke kinderen in aanmerking ko-
men voor een lintje:

• Jochem van Gelder, Nederlands grootste kin-
dervriend van televisie, • Frederik Peters, jong 
Nijmeegs raadslid, • Naomi Alves, Nijmeegse 
superheld, in 2012 een kinderlintje gekregen, •    
Susan Kuijken, Nijmeegse topatleet, • Roland 
van der Hoek, Nijmegenaar van het Jaar 2012, 
• Simon Mamahit ofwel Discipline, Nijmeegse 
rapper/muzikant.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.
nijmegen.nl/kinderlintjes. Uiteraard kunt u 
ook telefonisch contact opnemen met mij 
(024) 329 23 31).
 
Tekst: Marieke Mom, gemeente Nijmegen
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De foto’s maken duidelijk dat ook dit jaar de 
Vierdaagse op de tweede dag een grandioze 
intocht heeft gehad. De deelnemers waren vol 
lof over de versiering en de muzikale onder-
steuning bij het lopen. Het bezoek van onze 
burgemeester Hubert Bruls aan de straatbewo-
ners langs de route werd weer opgevat als een 
blijk van waardering. De wijkvereniging Ons 
Waterkwartier dankt iedereen voor de gewel-
dige samenwerking. Volgend jaar willen we 
vooraf met alle betrokkenen overleggen om de 
intocht nog unieker en feestelijker te maken. 

Tekst: Ruud de Vries
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Doortocht Vierdaagse in Nijmegen-West
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jo.janssen.773

Kijk eens naar deze leuke site van, voor en over Nijmegen!!!

www.raadeenswat.nl
mede een initiatief van Gewoon Nijmegen

Jo Janssen en Ruud Klein Hemmink

E-mail: info@gewoonnijmegen.nl

ADVERTORIAL

Wanneer is voeding gezond? Kan ge-
zonde voeding ook lekker en betaalbaar 
zijn? Hoe werkt uw smaakzintuig? Kan 
mijn favoriete recept nog gezonder en 
goedkoper?

De Week van de Smaak (28 september tot 
en met 6 oktober) is de lekkerste week van 
het jaar in Nederland. Door het hele land 
worden activiteiten die betrekking hebben 
op smaak georganiseerd. 

In de Week van de Smaak brengen de 
diëtisten van ZZG zorggroep tijdens 
een workshop gezonde, betaalbare en 
smaakvolle voeding onder de aandacht.  

Tijdens de workshop:
•	 Leren we u meer over smaak en 

gezonde voeding
•	 Laten we u proeven hoe lekker 

gezonde voeding kan zijn
•	 Vertellen we u hoe gezonde voeding 

niet duur hoeft te zijn
•	 Bekijken we of uw eigen favoriete 

recept gezonder en misschien ook nog 
goedkoper kan

Doe mee! Met de Workshop Gezonde Voeding
•	 Maakt u kennis met buurtbewoners om 

recepten, (budget)tips en ideeën over 
voeding uit te wisselen

•	 Kunt u al uw vragen over eten en 
drinken in relatie tot gezondheid 
stellen aan een professionele diëtiste  

Locaties
Er worden meerdere workshops 
gehouden. Deze vinden plaats op 
diverse locaties in Dukenburg, Heseveld, 
Hatert, Lindeholt, Neerbosch-Oost en 
Waterkwartier/Wolfskuil.

Aanmelden
Meedoen aan de workshop is gratis. 
Meld u aan via 
www.zzgzorggroep.nl/gezondevoeding
Hier vindt u ook een overzicht van de data, 
tijden en locaties. Voor meer informatie (en 
ook om u aan te melden) kunt u bellen met 
Marijn Haan, 06 10 39 62 78.

De workshops worden georganiseerd door 
de gemeente Nijmegen, GGD Gelderland-
Zuid en ZZG zorggroep. 

Leuke wijkactiviteiten in 
de Week van de Opvoeding

Van 7 tot en met 13 oktober is de 
landelijke Week van de Opvoeding. 
Ook in onze wijk vinden er allerlei 
activiteiten plaats rond het thema 
opvoeden en opgroeien. Denk 
aan sport, muziek, ontspanning 
en spelen, door en voor ouders, 
verzorgers, kinderen en jongeren. 
Landelijk thema is dit jaar ‘Word 
Spelenderwijs’. 

Ook in Nijmegen vinden, net zoals 
vorig jaar, diverse activiteiten op 
verschillende (ontmoetings)plekken 
plaats. De activiteiten met betrekking 
tot sport, muziek, ontspanning en 
spelen zijn bedoeld voor iedereen, 
voor jong en oud. 

Opvoeden doe je samen
De Week van de Opvoeding draait 
om aandacht. Aandacht voor ouders, 
voor kinderen, voor professionals 
die met elkaar de opvoeding op zich 
nemen. Ouders en kinderen kunnen 
deelnemen aan allerlei gratis activitei-
ten, waaronder: voetballen en buiten 
spelen, fijn spelen met je kind, thema-
avonden over Spel en Persoonlijk-
heid, kookworkshops en een oppas-
cursus met diploma. Een mooie kans 
om andere gezinnen te ontmoeten en 
ervaringen over opvoeden te delen. 
Want opvoeden doe je niet alleen!

Houdt de website www.cjgregionijme-
gen.nl en de wijkwebsites in de gaten 
voor de agenda. Voor de diverse 
activiteiten zijn we ook op zoek naar 
vrijwilligers die een steentje kunnen 
bijdragen aan de organisatie en uit-
voering ervan. Je kunt hierover con-
tact opnemen met Robin Kop van de 
gemeente Nijmegen: 
r.kop@nijmegen.nl. 

Tekst: gemeente Nijmegen
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Verkoop, service, onderhoud, verhuur

2e Oude Heselaan 123
6542 VC Nijmegen
t:  024-3774000
f:  024-3789535
e: info@siezenis.nl
i:  www.siezenis.nl

ADVERTENTIE

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

Kennismakingsdag 
speeltuin de Zwaluw
Afgelopen zondag 28 juli heeft een aantal 
buren de eerste stap gezet om de Zwaluw-
straat schoner te maken, maar vooral ook 
om gezamenlijk de speeltuin echt goed 
schoon te maken.

Er kwamen buren een grasmaaier en kanten-
knipper uitlenen. Weer andere buren kwamen 
lekkere drankjes brengen of een bakkie koffie 
voor de harde werkers. Rondom gingen spon-
taan buren aan het onkruid vrij maken van hun 
eigen voortuinen. Er werd een hoop gelachen 
door de vrolijkheid van de heren die meehiel-
pen. 
Er wonen veel kinderen, die eigenlijk de speel-
tuin nooit gebruikten, omdat die vol katten- en 
hondenpoep lag. Dat is nu allemaal weg en alle 
speeltoestellen zijn met emmers sop schoon-
gemaakt door de dames. Na de schoonmaak 
werd er volop gespeeld en dat is de bedoeling 
van een prachtige speeltuin.

Oudere buren, die er al vanaf het begin wonen 
(36 jaar), kwamen naar buiten en staken de da-
mes, die dit allemaal organiseerden, een hart 
onder de riem. Ze vertelden dat er nooit iets in 
de Zwaluwstraat georganiseerd wordt en dat er 
zo weinig bekend is onderling.

Maar daar gaat op 22 september verandering 
in komen. De Grote Kennismaking!!! 
Zo wordt die dag genoemd. Iedereen is razend 
enthousiast en ze willen allemaal meehelpen. 
Het is de bedoeling dat de gemeente op de 
22ste een bank neerzet, zodat alle mama’s, 
maar ook opa’s en oma’s, erbij kunnen gaan 
zitten als de kinderen spelen. De reacties zijn 
overdonderend en super leuk; hoe een kleine 
stap een groot gevolg kan hebben. 
Zwaluwstraat, zondag 22 september van 12.00 
tot 18.00 uur.

Tekst en foto: Patricia en Miranda

De meeste bewoners van de drie senio-
renflats Fortuna, Mercurius en Water-
man zullen waarschijnlijk wel, maar 
sommige nieuwe bewoners misschien ook 
niet, weten dat er een bewonerscommis-
sie bestaat.

Wat is, maar vooral wat doet een bewoners-
commissie zoal? Wij proberen de proble-
men die wij horen of zien zo goed mogelijk 
op te lossen of door te spelen naar Woning-
stichting Portaal.

Hierbij moet u dus niet denken aan bijvoor-
beeld een kapotte lamp of deurbel, want 
hiervoor moet u zelf bellen met Portaal. 
Indien er echter problemen van algemene 
aard zijn, in welke van de drie flats dan 
ook, zullen wij proberen dit kort te sluiten. 
Hiervoor hebben wij iedere zes weken een 
overleg in de kantoorruimte van Portaal aan 
het Maasplein. Hier bevindt zich ook een 
brievenbus waar u uw opmerkingen en of 
klachten in kunt deponeren.

Wij organiseren om de vijf à zes weken 
ook een koffieochtend voor deze drie flats 
en wel in Sonnehaert aan de Vlietstraat. 
Tijdens deze koffieochtenden is het de be-
doeling dat u gezellig onder en met elkaar 
onder het genot van koffie of thee bij kunt 
kletsen. 
Ook hebben we zo af en toe tijdens deze 
ochtend een thema. Onlangs hebben we nog 
thema’s gehad van Vrijwillige Palliatieve 
Terminale Zorg en van busbedrijf Con-
nexxion. Zo komt er ook een thema over 
Nalatenschap verzorgd door een notaris-
kantoor. Deze ochtenden zijn altijd op don-
derdag van 10.30 uur tot ongeveer 12.00 
uur. Ze worden kenbaar gemaakt middels 
een flyer die op het mededelingenbord van 
Portaal komt te hangen in uw flat.

 
Achter op het grasveld van Fortuna is ook 
een jeu de boulesbaan waar u ’s avonds 
rustig met een drankje kunt spelen ook al 
woont u niet in Fortuna maar in Waterman 
of Mercurius.

Ook gaan we een Verwendag/-avond plan-
nen. Hier krijgt u tijdig bericht over. 

Misschien beschikken sommige van de be-
woners nog over een goed idee, dan staan 
we daar natuurlijk ook voor open. We ont-
vangen van de gemeente Nijmegen ook nog 
wat subsidie voor bepaalde activiteiten, 
maar het moet natuurlijk wel binnen het 
budget blijven en dan is bijvoorbeeld een 
busreis weer net iets te duur.

Zoals u leest organiseren we dus een en an-
der voor u, zodat u niet altijd in uw flat of 
- zoals men zo mooi zegt - achter de gerani-
ums hoeft te blijven zitten.

Wij als commissie staan open voor uw op-
merkingen en zien u dan ook graag op een 
van onze activiteiten. Contactpersoon is Jo 
Arts, telefoonnummer 06 53 87 60 73.
 
Tekst: Bewonerscommissie 
Fortuna, Mercurius, Waterman

Bewoners Fortuna, Mercurius, Waterman

De speeltuin wordt schoongemaakt



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

www.ruuddevriesjuwelier.nl

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

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

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

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

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

Relatieringen en exclusieve sieraden in goud, zilver, bi-tricolor, titaan, 
staal. In diverse merken, o.a. Martinshof, FS, Anjer, Constant, 
Flamingo, Edel Design, Aller Spanninga.
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Køken is een initiatief van Helen Arenz, Nicolette Schuurman en Eugene Arts. Ze zijn 
nieuwsgierig en gepassioneerd voor alles dat met eten, drinken en gedrag te maken heeft. 
Zoals wat? Nou, alledaagse dingen: hoe klein geluk groot geluk is, hoe eten verbindt en 
natuurlijk hoe andermans keuken eruit ziet!

Køken
Jos Hilte

Het is een mooie namiddag begin augustus als 
ik aanbel bij Jos en Coby aan de Bredestraat. 
Jos is net terug uit de volkstuin, ‘t Achterveld 
in Park West, waar hij de oogst van vandaag uit 
de grond heeft getrokken en heeft geplukt met 
hulp van twee van zijn kleinkinderen. Bieten, 
wortels, komkommers, aardappelen. De bieten 
gaan in een recept uit Bismilla Arabia van Me-
rijn Tol en Nadia Zerouali, Bijna-tabouleh van 
rauwe bietjes, geitenkaas en citrusfruit.
Het klinkt heerlijk. Ik zou zo aan willen schui-
ven vanavond! 
We zitten aan tafel onder de appelboom in de 
tuin, een notarisappel geënt op een laagstam 
door de schoonvader van Jos 35 jaar geleden. 
Een eindje verderop staat ook nog een origi-
nele hoogstamvariant. Jos zorgt voor de volks-
tuin sinds hij drie jaar geleden gestopt is met 
werken als antropoloog en Coby onderhoudt 
de prachtige siertuin. Het is te zien dat ze 
dochter is van een kweker!
Vol enthousiasme vertelt Jos over het belang 
van het zelf verbouwen van groenten en fruit. 
Het liefst zou hij ook zijn eigen geiten en kip-
pen houden voor de slacht. Verbinding met 
wat je eet door het zelf te verbouwen maar ook 
verbondenheid door het samen op te eten. Net 
zo voor de hand liggend als het plaatsen van 
zonnepanelen op het dak om in je eigen ener-
giebehoefte te voorzien. 
Om deze zelfredzaamheid ook door te geven 
aan een jongere generatie loopt Jos elke maan-

Wie verzorgt het eten?
Coby kookt meestal
Of 1 van de schoonzonen, zoals van-
avond

Vis-Vlees-Vega?
Vlees: 5 tot 6 keer per week
Vis: 1 keer per week, in het seizoen ook 
veel schaal- en schelpdieren
Vega: soms

Culinair erfgoed?
Bij Jos thuis werd er traditioneel ge-
kookt: soep, aardappelen, groenten, 
vlees, toetje en zoals het een goed ka-
tholiek gezin betaamde vis op vrijdag.
Altijd in huis en vaak gebruikt:
Pasta en rijst in verschillende soorten en 
maten, quinoa, couscous 

dagmiddag met groep 6 van de Petrus Cani-
siusschool naar de Ooijpolder om daar in het 
schooltuinencomplex De Wielewaal kinderen 
te leren hoe ze bijvoorbeeld hun eigen sla-
plantjes kunnen kweken.
Als antropoloog heeft Jos een tijd in Oost-
Afrika gewerkt en zag daar hoe vanzelfspre-
kend het was dat op het plaatselijke internaat 
kinderen voor hun eigen voedsel zorgden. 
Daar is het een noodzaak, als je het niet zelf 
verbouwt, is er geen eten. Hier weten kinderen 
soms niet eens dat die hamburger op hun bord 
ooit samen met een biefstuk rondliep als koe 
in een weiland. Het zorgen voor je eigen eten 
loopt als een rode draad door het leven van 
Jos, beginnend bij de volkstuin van zijn vader, 
via de tuin op de universiteit in zijn studenten-
tijd, het begeleiden van schoolkinderen en de 
volkstuin in Park West.
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen 
in de volkstuin beginnen begin maart aan de 
hand van het geplastificeerde zaai- en oogst-
schema dat in het werkplaatsje in de tuin hangt. 
Nog lang niet uitgepraat ga ik de deur uit met 
een potje pruimenjam gemaakt door Coby van 
de pruimen uit de tuin van de overbuurvrouw. 
Ik weet wel wat ik morgen op mijn beschuitje 
smeer!

  Volg en like ons op facebook: ‘køken’

Tekst en foto’s: Nicolette Schuurman



In augustus en september biedt de oude Honigfabriek plaats aan bijzondere initiatieven:

 TOT 15 SEPTEMBER
Het Zomerkwartier: Stadsstrand op het terrein
van het Honigcomplex met muziek, ontspan-
ning, fi lm en nog veel meer
Kijk op www.hetzomerkwartier.nl

5-22 SEPTEMBER

Muziektheater Prateur: Met ruim 300 Nij-
meegse muzikanten, dansers en theaterma-
kers. Vul de buurtcode in en ontvang 5 of 7,50 
euro korting
Kijk en bestel op www.theaterdeplaats.nl Klik 
de optie ‘korting’ aan en zet bij opmerkingen 
‘buurtbewoner’. Zolang de voorraad strekt!

27-29 SEPTEMBER
Kunstraffi naderij XL: Kunstbeurs met galeries 
en kunstenaars uit het hele land.
Met de bon elders in dit blad kunt u er gratis 
naar toe 
www.kunstraffi naderij.nl

Rondleidingen
Op 27 en 28 september zijn er voor nieuws-
gierigen naar de oude soep- en vermicelli-
fabriek ook rondleidingen in de oude fabriek: 
om 13.00 en 15.00 uur. Gecombineerd met 
iets lekkers en een bezoek aan de Kunstraf-
fi naderij XL. Er is plek voor maximaal 25 per-
sonen per rondleiding, de toegang is gratis! 
Meld u aan bij info@kunstraffi naderij.nl.

Aangeboden aan de buurt door Ontwikkelingsbedrijf Waalfront
www.waalfrontnijmegen.nl, www.honigcomplex.nl, www.facebook.com/honigcomplex Honigcomplex Waalbandijk 20-22 Nijmegen

 AnStalpers@fotografi ca-nijmegen.nl

NIEUWE HOTSPOT AAN DE WAAL

Kijkje nemen in het Honigcomplex? Wees welkom!

Honig ad Wester aug 2013.indd   1 15-08-13   10:23



Er is een bijdrage verkregen uit het budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen 
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Van Soepfabriek naar Kunstfabriek 
27–28–29 september 2013 
De laatste week van september gaat er in het Waalfront te Nijme-
gen iets buitengewoons gebeuren: de voormalige soepfabriek van 
Honig wordt dan getransformeerd in een Kunstfabriek. 

Na de succesvol verlopen kunstbeurs in april in de Stevenskerk 
organiseert Kunstraffinaderij XL nu met enthousiasme deel twee 
van de DUO editie.

Met als inspiratie het thema ‘de grootste ruimte zit in je hoofd’ 
nemen de leden van Smeerolie, galeries en kunstenaars uit het 
hele land een week lang plaats in het grootste industriële icoon 
van de stad. Zij gaan de uitdaging aan om de verlaten sfeer van dit 
immense complex te versterken, het verleden voelbaar te maken 
en daarnaast ook kunstzinnig te transformeren naar een eigen-
tijdse locatie. 

Alle kunstdisciplines zijn vertegenwoordigd. Voor fotografie tot 
schilderkunst, maar ook voor graffitikunstenaars of VJ-artiesten 
biedt de verlaten fabrieksruimte een schitterende entourage. Van 
de beeldende kunstenaars mag een eigentijdse invalshoek en 
invulling worden verwacht en bijzondere ideeën.

Voor deze uitgebreide editie van Kunstraffinaderij XL in de Honig 
komen er samenwerkingsverbanden tussen muziek, literatuur, 
cultuureducatie, theater en film. En daarnaast komt er in de 
indrukwekkende overkapte buitenruimte een terras met Cafe 
Chantant; heerlijk eten en drinken en een doorlopend gevarieerd 
programma.

De eigenlijke kunstbeurs duurt drie dagen, 27–28–29 september 
2013, en daaraan gekoppeld vinden in de laatste week van sep-
tember een reeks evenementen plaats met een eigen program-
mering. 

Eind september is de Honig Kunstfabriek ‘the place to be’ voor alle 
Nijmegenaren. De combinatie van hedendaagse kunst in de rauwe 
ruimte van fabriekshallen is veelbelovend en de belangstelling is 
groot. 

De fabriek Honig-Latenstein aan de Waalbandijk 20-22 is een 
enorm complex, goed bereikbaar ook per auto (gratis parkeren!), 
en dicht bij het centrum van de stad. 

Zie voor info: www.kunstraffinaderij.nl

En volg de ontwikkelingen op www.facebook.com/Kunstraffinade-
rijXl

Kunstraffinaderij XL DUO vindt plaats op 27-28-29 september 
2013 in de Honig.

Openingstijden van 12.00 uur tot 18.00 uur, entree € 3,00

Wijkbewoners in Oud-West worden speciaal uitgenodigd om Kunst-
raffinaderij XL DUO 2013 in de HONIG te bezoeken. Als vervolg 
op de succesvolle editie begin april 2013 in de Stevenskerk. In 
De Wester daarom opnieuw een bon voor gratis toegang om uit te 
knippen (geldig van 27 tot en met 29 september).
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Nieuw bij ons: Beweegprogamma’s!
  

wij bepalen uw lichaamssamenstelling via 
bio-impedantie.

Al onze behandelingen zijn vergoed door de 
zorgverzekeraars.
Bel voor een afspraak:
Tel: 024-3000038 Mobiel: 06-47057427
Of kom langs: 
Beetsplein 43, 6531 BE Nijmegen
www.fysiotherapiechristiane.nl
Email: Christianedekker@gmail.com

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

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

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

Wanneer is voeding gezond? Kan gezonde voeding ook lekker en betaalbaar zijn? 
Hoe werkt uw smaakzintuig? Kan mijn favoriete recept nog gezonder en goedkoper?

De diëtisten van ZZG zorggroep gaan u alles vertellen over gezonde voeding die ook nog 

smaakvol is en niet duur hoeft te zijn. Meld u aan voor deze gratis workshop!

Wanneer?  In de eerste week van oktober.  Waar?  Op diverse locaties in Dukenburg, 

Heseveld, Hatert, Lindeholt, Neerbosch-Oost en Waterkwartier/Wolfskuil. 

Meld u aan via...
www.zzgzorggroep.nl/gezondevoeding

Hier vindt u ook een overzicht van de data, tijden en 

locaties. Voor meer informatie kunt u ook bellen met 

Marijn Haan, 06 - 10 39 62 78.

De workshops worden 

georganiseerd door de 

gemeente Nijmegen, 

GGD Gelderland-Zuid 

en ZZG zorggroep.

Doe mee! 
Met de Workshop 
Gezonde Voeding 

Ierse sessies in 
Titus Brandsma
Iedere tweede zondag van 
de maand zijn er Ierse 
folksessies in Oud-West.

Op zondagmiddag 8 septem-
ber 2013 wordt er wederom 
een Ierse folksessie gehouden 
in Nijmegen. Dat gebeurt in 
wijkcentrum Titus Brandsma 
aan de Tweede Oude Hese-
laan. De sessie start om 14.30 
uur en is rond 17.00 uur afge-
lopen. 

De sessies zijn iedere tweede 
zondag van de maand. De toe-
gang is gratis. Op 13 oktober 
is de volgende bijeenkomst.

Tekst: Wouterina Willemsen
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Vroeger en nu
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Weurtseweg
Het stukje Weurtseweg tussen de Voorstads-
laan en de Lijnbaanstraat is tussen 2000 en 
2005 helemaal gesloopt en vernieuwd. Op de 
oude foto zijn nog wat oude winkels en kapper 

Jan de Vos te zien. Achter de woningen staat de 
oude graansilo aan de Waalbandijk. Het stukje 

voor de flats (nieuwe foto) heeft nu de naam 
Nina Simonestraat, vernoemd naar de Ame-
rikaanse soulzangeres, die een deel van haar 
leven in Nijmegen heeft gewoond.

Foto nu en tekst: Dave van Brenk
Foto toen: archief

Nieuwbouw Waterkwartier bijna klaar

De nieuwbouw van Portaal in het Waterkwartier is bijna af. 
De contouren van het appartementengebouw op de hoek 
van de Waalstraat en Weurtseweg zijn al goed zichtbaar. De 
veertien appartementen worden na de oplevering verhuurd 
aan bewoners van de RIBW (Regionale Instelling voor Be-
schermd Wonen). Deze bewoners krijgen begeleiding in het 
zelfstandig wonen. Naar verwachting worden deze wonin-
gen in het tweede kwartaal van 2014 opgeleverd. De ap-
partementen komen op dit moment dus niet via Entree in 
de verhuur.

De bestemmingsplanprocedure en de bouwaanvraag voor 
de drie eengezinswoningen op de locatie van de voormalige 
groenteboer aan de Waterstraat zijn in behandeling bij de 
gemeente. Zodra de gemeente definitieve goedkeuring geeft 
dan start de bouw van deze laatste woningen van Portaal. 
Vermoedelijk is dat voor het eind van dit jaar.

Elmy Liefferink, senior adviseur communicatie Portaal

Opnieuw vertraging Jacobsterrein

Op de laatste dag van de bezwaartermijn is er nog een be-
zwaar binnengekomen van één van de omwonenden. Dit 
betekent dat er wederom vertraging ontstaat. 
Hoe lang dit gaat duren kan niemand inschatten en is af-
hankelijk van veel factoren. In het ergste geval kan het nog 
jaren duren. Zo lang deze kwestie speelt, blijft Jacobs eige-
naar van de grond.

Tekst: Marc van den Broek, Portaal Nijmegen 



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

Vrijblijvend prijsopgaaf
 06-460 808 04

j.haefkens1@chello.nl
www.tapijtshophaefkens.nl
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ADVERTORIAL 

Nergens is de relatie tussen gezondheid en 
spiritualiteit zo nadrukkelijk aanwezig als 
in het Taoïsme. Het uitgangspunt bij taoïs-
tische meditatie is dat je geestelijke 
ontwikkeling samenhangt met je vitale en-
ergie. Om je vitale energie te ontwikkelen 
is een juiste fysieke houding belangrijk. 
Kort door de bocht kun je dat vertalen naar 
het bekende gezegde dat een gezonde 
geest zich in een gezond lichaam bevindt.

Dit betekent dat je niet alleen meditatietech-
nieken leert, maar ook oefeningen om je 
lichaamshouding te verbeteren en je energie 
te versterken. De basistechnieken zijn een-
voudig en daardoor gemakkelijk te leren. Wat 
je tijdens de basiscursus vooral leert is het 
consequent toepassen van de technieken 
en de correcties. Daarom is het van belang 
dat je regelmatig thuis oefent. Dit is voor veel 
mensen een heikel punt, omdat ze daar de tijd 
en de rust niet voor kunnen vinden. Een goed 
begin is als je dit al voor jezelf kunt onderken-
nen. 
Ik heb in de loop van de jaren aan duizenden 
mensen les gegeven en iedereen die het 
langere tijd heeft volgehouden geeft duidelijk 
aan dat het de investering meer dan waard 
was. In feite is dan ook elk moment dat je hebt 
gewijd aan meditatie een cadeau voor jezelf. 
Gedurende de cursus word je begeleid bij het 
thuis oefenen. Je krijgt persoonlijke tips en 

Mediteren voor je gezondheid

er is gelegenheid om je ervaringen uit te wis-
selen met andere cursisten.
Frans van Heel heeft deze taoïstische medi-
tatie 16 jaar geleden geleerd van zijn Chinese 
meester. Hij geeft al meer dan 10 jaar les in 
dit systeem dat Longmenpai heet. Longmen 
is een regio in het midden van China waar 
duizenden jaren taoïstische en boeddhistische 
scholen en kloosters waren gevestigd. Mo-
menteel is dit een toeristische regio en is er 
geen actieve meditatieschool meer.
Het bijzondere van dit systeem is dat je leert 
hoe je universele, natuurlijke krachten in je 
lichaam kunt laten ontwaken. Je voelt hoe 
deze krachten ervoor zorgen dat je spieren 
en pezen soepel en veerkrachtig, je gewrich-
ten flexibeler en de energie van je organen 
versterkt worden. Emotionele ballast en span-
ningen vallen van je af en na de oefening 
voel je je tegelijkertijd ontspannen, verfrist en 
helder. Vanuit deze toestand wordt je medita-
tie vanzelf gemakkelijker, dieper en intenser. 
De oefeningen hebben aantoonbaar positieve 
invloed op spier-, gewrichts-, pijn- en stress-
gerelateerde klachten.

De basistechnieken zijn geschikt voor ie-
dereen, ongeacht leeftijd of voorkennis. Op 
donderdag 26 september is er om 19.00 uur 
in De Vuurvlieg aan de Tweede Oude Hes-
elaan 179a te Nijmegen een lezing over de 
basistechnieken en het systeem. Deelname 
kost € 5,00.
Daarop aansluitend kun je je aanmelden voor 
de basiscursus van tien lessen. Je kunt je ook 
opgeven voor een persoonlijke cursus. Na de 
cursus kun je zelfstandig thuis verder oefenen. 
Of je kiest ervoor om je aan te sluiten bij de 
cursus voor gevorderden. Na de basiscursus 
kun je ook deelnemen aan workshops in bin-
nen- en buitenland.
Neem contact op om je aan te melden of voor 
meer informatie: info@taiji-nijmegen.nl

Het Inter-lokaal 
Annastraat verhuist 
naar nieuwe 
locatie in Oud-West 
Misschien kent u Het Inter-lokaal wel. 
U kunt bij deze organisatie terecht 
met al uw vragen en problemen op het 
gebied van inkomen, financiën, huis-
vesting, opvoeding en nog veel meer. 

Het Inter-lokaal heeft verschillende 
locaties in de stad. Zo heeft Het Inter-
lokaal de wijkpost in wijkcentrum Titus 
Brandsma. Veel mensen bezoeken ook 
de grote locatie Annastraat. Deze gaat 
verhuizen. 

Op 19 september wordt de deur van de 
Sint Annastraat 67 dichtgetrokken. Van-
af 20 september zijn het spreekuur en de 
andere diensten voor klanten van de An-
nastraat te vinden in wijkcentrum Titus 
Brandsma. Met de verhuizing wil Het 
Inter-lokaal nog dichterbij bij de wijk en 
haar klanten zijn. Bewoners van Oud-
West kunnen nu makkelijker terecht met 
al hun vragen over inkomen, financiën, 
huisvesting en meer. Houd ook de aan-
kondiging in de gaten voor de feestelijke 
opening. 

Iedere dag open
Voor eenvoudige vragen zoals een brief 
laten lezen of een formulier invullen 
is Het Inter-lokaal iedere dag geopend 
van 09.30 tot 12.00 uur en van 13.00 
tot 17.00 uur. Dit zijn dezelfde tijden 
als de wijkpost Oud-West had. Het open 
spreekuur van de Annastraat houdt in 
wijkcentrum Titus Brandsma dezelfde 
tijden: elke maandag en donderdag van 
09.30 tot 12.00 uur. U kunt daar met uw 
uitgebreidere vragen terecht. Ook de an-
dere diensten voor klanten van de Anna-
straat verhuizen naar Titus Brandsma.

Het nieuwe adres van Het Inter-lokaal is 
vanaf 20 september: Wijkcentrum Titus 
Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386, 
Nijmegen. Het telefoonnummer blijft 
hetzelfde: (024) 322 22 27. Voor meer 
informatie kunt ook terecht op de web-
site: www.inter-lokaal.nl

Tekst: Ties Mouthaan
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Lekker zonnen onder een nieuwe powerzonnebank vanaf € 2,00 per 5 minuten

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

Gratis parkeren! 

Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk!

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

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

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

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

Gratis parkeren!

Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk!

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

voor meer
informatie
bel

06 811 473 05

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

De goedkoopste van Nederland

40

Eerste koopwoning? 
Portaal opent deuren!

Dat zie je alleen bij  

iedereen geld terug
hoe u ook verzekerd bent

Vraag naar de voorwaarden.

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



3 Gebakken
Lekkerbekken

- groot -

Roerbak
schotel

div. soorten

Kibbeling
Menu

Hollandse
Nieuwe

500 gram
Kibbeling

+ saus

Diverse
Salades

nu 750

nu 695
nu 750

5e gratis
4 voor 750

nu 700

200 gr. 395

Tegen inlevering van deze bon

Tegen inlevering van deze bon

Tegen inlevering van deze bon

Tegen inlevering van deze bon

Tegen inlevering van deze bon

Tegen inlevering van deze bon

normaal 850

500 gramnormaal 895

normaal 825

100 gr. 225

150 m2 visplezier

Visspecialiteiten Gert Jan Koelewijn
Voor al uw verse vis, gebakken vis, vismaaltijden, vissalades enz.

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 09.00 uur – 18.00 uur
Molenweg 4a

Tel.: 024 – 3730805
E: gertjankoelewijn@gmail.com

Bij ons kun je alles bestellen op visgebied



FYSIOTHERAPIE NISSIM YABO

GRATIS  INLOOPSPREEKUUR

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

     • 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

op ons inloopspreekuur in de praktijk Voorstadslaan 208 te Nijmegen.
Graag vooraf telefonische en/of persoonlijke aanmelding. Telefoonnummers: (024) 358 64 01 en (024) 378 47 60

Voor meer informatie over onze praktijk, het inloopspreekuur en contact bezoekt u onze website: www.nissimyabo.nl

Specialisaties:
Sportfysiotherapie
Manuele therapie
Oedeem therapie
Echo diagnostiek

Beweegprogramma’s:
• COPD
• Diabetes
• Claudicatio
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Anita: ANKO haarwerkspecialist
Slecht, dun of tijdelijk geen haar? Wat de reden ook mag zijn dat u op zoek gaat naar een haarwerk, wij ontnemen 
u graag uw zorgen. Niemand hoeft te zien dat u een haarwerk draagt. Door met u mee te denken en te 
kijken wat écht het beste bij u past gaan we samen op zoek naar een prachtig eindresultaat!  
Anita onderscheidt zich door haar jarenlange expertise in het kappersvak te combineren met de 

specialisatie in haarwerken. De meer dan ruime keuze in haarwerken wordt door Anita geknipt 
en gestyled tot een model wat gegarandeerd bij uw gezicht en persoonlijkheid past.  

Wij declareren rechtstreeks voor u bij alle zorgverzekeraars!
Gratis vrijblijvend consult met deskundig en eerlijk advies  •  Veel privacy  •  Bezoek aan huis mogelijk

Kwalitatief hoogwaardige haarwerken van gerenommeerde merken  •  Make-up advies
Meer dan 100 (kleur)mogelijkheden  •  Leuke  accessoires  
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Slecht, dun of tijdelijk geen haar? Wat de reden ook mag zijn dat u op zoek gaat naar een haarwerk, wij ontnemen 

AGB-code 
zorgverlener: 

76-087176

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

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

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

Openingstijden
Voorstadslaan :
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Wij staan al 12,5 jaar achter ons product
12,5
jaar

Bezorgen:

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

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

shoarma . pizza’s . snacks

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

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

Bestellingen onder de €7,50 bezorgen we niet.

Bezorgtijden:
Dagelijks van 16,00 tot 24,00 uur.
Pizza’s van 16,00 tot 23,00 uur

     Pizza en
   shoarma is
onze specialiteit

Iedere dag geopend van 14.00 -24.00 uur

La pineta

Acupunctuur	  In	  Je	  Element	  
Jenny	  Verhagen	  

Lid	  NVA	  

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

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

www.formulierenbrigadenijmegen.nl

Vraag het
GRATIS

Krijgt u waar u 
recht op heeft?

Heeft u een laag inkomen?

Bel: 0800 - 5678 567

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

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

bel&herstellijn@nijmegen.nl

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

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

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

0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl

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

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

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

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

info@swon.nl

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

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

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

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

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

klant@woonzorg.nl

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

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

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

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

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

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

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

• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl

Belangrijke nummers



VISWINKEL KOELEWIJN 
aan de Molenweg
We gingen een interview houden bij vis-
winkel Koelewijn aan de Molenweg. Er is 
een nieuwe eigenaar. Hij heet: Gert-Jan. 
Hij is altijd vrolijk.
De viswinkel bestaat al 8 jaar. Het is een 
viswinkel geworden omdat het een mooie 
locatie was. Priscilla werkt het langste bij 
de viswinkel. Er werken vijf mensen. Er 
is 2 keer ingebroken maar niks gestolen. 
Je moet zestien jaar zijn om daar te mogen 
werken. De kassa werkt met druktoetsen. 
Het magazijn zit in de winkel. De vis die 
over de datum is die gooien ze weg. 
De winkel is best wel duur. Het goedkoop-
ste is pangasius, dat is een witte vis. Het 
allerduurste is kaviaar. De grootste vis die 
je daar kan kopen is een tonijn. De kleinste 
is spiering. Hij verkoopt het meest kibbe-
ling, haring en lekkerbekken.
Het is het drukst op vrijdag. Op dinsdag is 
het niet zo druk. Als laatste zijn we op de 
foto geweest. Het was erg leuk. 

Door Meriam

Kinderpersbureau

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Wij (Laelle, Serenay, Inez en 
meneer Mart) zijn op bezoek 
geweest bij Eye Wish Groe-
neveld. De man in de winkel 
heette Tim zijn leeftijd is 54 
jaar. Hij werkt al 6 jaar bij 
de EyeWish. Hij heeft in 
zijn winkel ongeveer 600 
brillen. Het duurste merk 
is Boulevard d’Or en zijn 
goedkoopste merk is 5th 
Avenue. In EyeWish zijn 
ook lenzen. Hij heeft 25 
klanten gemiddeld per dag. 
Er zijn meer volwassenen 
dan kinderen die een bril 
nodig hebben. Wat het 
raarste bij hem is over-
komen, is dat een vrouw 
heel veel ging vragen omdat ze heel nieuws-
gierig was.
Hij heeft geen collega’s in de winkel maar 
wel verder weg hij is ook in het weekend 
open, alleen op zaterdag. Het was leuk om 
brillen te passen omdat ik zelf ook nog een 
bril moest.
Als je bril opzet begint het wel te jeuken. Als 
je ogen wilt meten doe je dat met een auto-
rebractometer. Je gaat daarna in een andere 

BOERENLANDJE
We zijn naar het Boerenlandje gegaan. Het was 
heel erg leuk, want we hebben meneer Tim ge-
interviewd. Tim is geboren in Nijmegen, Hatert. 
Hij is niet getrouwd en heeft ook geen kinderen.
Hij wou bij het boerenlandje werken want hij 
vindt het leuk om met kinderen te werken en hij 
moet geld verdienen. Zijn lievelingseten is lasag-
ne. Zijn lievelingsdier is een hond hij had zelf

BOWLEN
De kinderen van groep 7 en 8 van de 
Michiel de Ruyterschool gingen op 5 
juni 2013 op de fiets naar bowlingbaan 
Ollround. Daar aangekomen moesten we 
de bowlingschoenen aandoen toen werd 
iedereen in groepjes verdeeld. Daarna gin-
gen we bowlen ongeveer anderhalf uur.
Toen dat klaar was gingen we naar Bennie 
Solo, dat is een entertainer. Daarna deden 
we de bowlingschoenen uit, kregen we een 
ijsje en gingen terug naar school.

Door Marcel

kamer op een stoel zitten en kijkt in een spie-
gel waarin je de letters die boven je hangen 
ziet en dan moet je die letters oplezen. Ik 
vond het heel leuk. We mochten ook brillen 
passen dat was wel grappig.
We deden ook hele rare brillen op, maar ook 
normale. 

Door Laelle
 

13 jaar een hond en zijn lievelingsboek zijn alle 
boeken van Dan Brown. Zijn lievelingspeeltoe-
stel in de boerenlandje is de mount logan (pira-
mide). De mount logan kostte wel 27.000 euro. 
Zijn hobby is lezen en voetballen. Hij werkt bij 
het boerenlandje al 13 jaar lang. Hij werkt 4 uur 
per dag. Het allerstomste wat een kind heeft
gedaan bij boerenlandje is van het dak afge-
sprongen. Tim zat vroeger op De Lanteerne. 
Welke film hij het mooiste vindt heet Dances 
with wolves. We vonden het heel erg leuk en 
hij was heel aardig. We mochten ook nog even 
spelen.

Door Sude en Serenay

BRILLEN PASSEN BIJ EYE WISH GROENEVELD


