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In Memoriam Tadek van Bussel
Bijna twee jaar geleden, in maart 2012, was
in wijkcentrum Titus Brandsma een eerste
bijeenkomst van een groep mensen die voor
de Wolfskuil, het Waterkwartier en de Rozenbuurt een nieuw wijkblad wilde opzetten. Dat werd de Wester. Tadek van Bussel
was één van hen. Als relatief nieuwe bewoner van de Wolfskuil en gezegend met een
onmiskenbaar schrijftalent wilde hij zich
graag inzetten voor een nieuw wijkmagazine, dat de bewoners uit de betrokken
wijken nóg meer met elkaar zou verbinden.
Hij wilde columns schrijven, maar dat niet
alleen. Hij maakte zich oprecht zorgen over
de ontwikkelingen in zijn eigen wijk, de
Wolfskuil, met name het uitblijven van de
nieuwbouw aan het Nachtegaalplein en de
verrommeling van de straten in de directe
omgeving daarvan. Het was onderwerp van
zijn eerste column in het allereerste nummer van de Wester vorig jaar juni. Ook uit
zijn artikelen in de nummers die daarop

volgden - met als titel Onrust in de Kuul
- sprak zijn betrokkenheid met de buurt
waarin hij woonde.
Het is bijna een jaar geleden dat we van Tadek een mailtje kregen met de mededeling
dat de kanker in zijn lichaam zich aan het
revancheren was en dat het er heel slecht
uitzag. Hij bleef trouw elk nummer zijn column inleveren, tot en met het vijfde nummer van dit jaar. Daarin nam hij afscheid
van de lezers van de Wester, want hij voorvoelde dat het zijn finale column zou zijn.
Zesendertig jaar jong. Hoe oneerlijk kan het
leven zijn. De redactie van de Wester wenst
Anne en de kinderen Lude en Cato alle
sterkte toe met het verlies van hun Tadek.
Namens de redactie van de Wester,
Michiel van de Loo
de Wester - december 2013
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Biezenstraat
De naam Biezenstraat is afgeleid van het toponiem De Biezen. Deze naam komt reeds
voor in 1359. Het moerassige land was in
het verleden blijkbaar begroeid met biezen.
De kaart van Van Suchtelen & Hollandt uit
1755 vermeldt niet alleen De Biesen, maar
ook de Biese Straet.
Op het minuutplan van de kadastrale gemeente Neerbosch (1822), Sectie A genaamd DE BIEZEN, loopt De Biessenstraat tot aan de gemeentegrens. Volgens
de kaart kadastrale gemeente Weurt (1820),
eindigt De Biezenstraat bij de Jonkerstraat.
De Biezenstraat staat ook op de wegenlegger van de gemeente Nijmegen uit 1859:
‘Loopende vanaf de Weurtsche Weg tot aan
de drie hekkens’ (Legger B, nr. 2).
De plattegrond uit 1908 laat nog maar weinig bebouwing zien. De oudste panden
liggen aan het begin (even huisnummers).
Biezenstraat 2 t/m 10 lagen achter Margarinefabriek Batava. Deze arbeiderswoningen
uit het einde van de 19e eeuw zijn in of omstreeks 1975 in het kader van de krotopruiming gesloopt. Het oudste deel van nummer
12 t/m 16 stamt mogelijk uit 1879.
De eerste sociale woningbouw in de Biezenstraat werd in 1923 gerealiseerd. Nummer 178 t/m 188 maakten deel uit van de
149 arbeiderswoningen (bouwvergunning
d.d. 29 juli 1921). De bouwvergunningen
voor de woningbouwcomplexen in deze
omgeving zijn in de loop der jaren allemaal
verleend aan de Woningvereeniging ‘Nijmegen’, later Woningstichting ‘Nijmegen’,
de voorloper van Portaal.
De naam Biezenstraat is pas in 1924 formeel vastgesteld (raadsbesluit d.d. 9 juli
1924). De straat eindigde vanaf 1924 niet
meer bij de gemeentegrens, maar bij de
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Sluisweg aan de noordzijde van de Weurtseweg.
In verband met de bouw van de school, de kerk
en het klooster stelde de heer Uijen (RKSP) in
1928 voor om de straatnaam te wijzigen in St.
Theresiastraat. Theresia van Lisieux (18731897) was op 17 mei 1925 door paus Pius XI
heilig verklaard. Burgemeester en wethouders
adviseerden afwijzend en het voorstel werd op
18 juli 1928 met 27 tegen 4 stemmen verworpen.
Bij de uitbreiding van het Waterkwartier is in
1940 de loop van de Biezenstraat tussen Rijnstraat en Rivierstraat gewijzigd (besluit B&W
d.d. 6 februari 1940). Voor de bouw van 126
woningen, waaronder Biezenstraat 163 t/m
185, is op 5 september 1939 vergunning verleend.
In 1949 is de straat aanzienlijk ingekort (besluit B&W d.d. 30 augustus 1949). Alleen het
gedeelte tussen Voorstadslaan en Rivierstraat
heet sindsdien nog Biezenstraat. Het eerste
gedeelte ten westen van de Rivierstraat kreeg
in 1949 de naam Biezendwarsweg. Het tweede
gedeelte verviel en het laatste gedeelte tussen Weurtseweg en Sluisweg kreeg de naam
Kreekweg, waarbij de adressen Biezenstraat
280 t/m 318 werden gewijzigd in Kreekweg 2
t/m 24.
De H. Theresiakerk, Waterstraat 150, werd gebouwd in 1928-1929 en afgebroken in 1993.
Het zustershuis, de kleuterschool en de meisjesschool hadden het huisnummer aan de Biezenstraat (nummer 131 t/m 135). Deze hebben
plaats gemaakt voor Fortuna, een complex
van 104 flatwoningen (bouwvergunning d.d.
24 januari 1994). In plaats van een hernummering van Biezenstraat 149 t/m 185 heeft een
deel van de straat de naam Biezenplein gekregen (raadsbesluit d.d. 21 december 1994).
Bij Biezenstraat 70 t/m 102 is geen sprake van

vervangende nieuwbouw. Op het terrein
tussen de Weurtseweg en de Biezenstraat
was de N.V. Houthandel en Kistenfabriek
v/h G. Keij gevestigd. Op 25 november
1996 is vergunning verleend voor de bouw
van 166 woningen. De nieuwe straten zijn
op 19 november 1997 genoemd naar de Romeinen Flavus, Verax en Victor. Het achtervoegsel -straat is achterwege gelaten.
Ook het gedeelte van de Biezenstraat tussen
Waterstraat en Rivierstraat heeft in de loop
der jaren een aantal veranderingen ondergaan. Het Clarissenklooster De Bron op de
hoek van de Waterstraat is in 1959 gebouwd
als klooster voor de Broeders van Dongen.
De bouwvergunning is op 14 mei 1958 verleend aan de Stichting ‘St. Josephscholen’.
Op de plaats van het klooster kwam in de
ochtend van 18 februari 1945 om 05:28 een
‘vliegende bom’ neer. Hierbij kwamen zeker vier mensen om het leven en werd een
aantal huizen verwoest. Op 18 februari 2010
is ter nagedachtenis van de slachtoffers in
de Biezenstraat een plaquette onthuld tegen
de zijgevel van het klooster.
Biezenstraat 194 t/m 208 (bouwvergunning
d.d. 7 september 1992) staan op de plaats
van de naoorlogse St. Josephschool op de
hoek van de Rivierstraat. Het gehele Plan
Waterman (bouwvergunning d.d. 7 september 1992) omvatte 63 sociale huurwoningen. In verband hiermee is ook de nieuwe
straatnaam Het Zwin vastgesteld (raadsbesluit d.d. 7 oktober 1992).
Biezenstraat 178 t/m 192A (bouwvergunning d.d. 26 juni 2009) maken deel uit van
een complex van 69 woningen. Deze woningen zijn in de plaats gekomen van de
oude sociale woningbouw uit 1923.
Tekst: Rob Essers
de Wester - december 2013
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Michiel van de Loo en Rob Essers

We zijn op bezoek in het laatste gedeelte van
de Biezenstraat en ook nog eens het laatste
huis op de hoek met de Rivierstraat bij de
familie Thijssen. Wily en Rini, de eerste 61
jaar, de tweede 60 en samen 40 jaar getrouwd
deze maand. Wily komt oorspronkelijk uit de
Wolfskuil. Hij werd geboren in een van de
noodwoningen aan de Bremstraat, die daar na
de oorlog waren neergezet om begin jaren zestig weer gesloopt te worden, maar toen woonde Wily al in het Waterkwartier. ‘Het is een
beetje een wonderlijk verhaal hoe we hier in
het Waterkwartier terecht kwamen. Mijn opa
en oma woonden hier een paar deuren terug
aan de Biezenstraat op nummer 177. Nadat
opa overleed, kreeg oma kennis aan meneer
van Mullekom. Wanneer die twee met elkaar
zouden trouwen, kregen zij een huis aan de
Waterstraat 229, en kon mijn pa naar hun huis
op 177. Zo hebben we dus oma uitgehuwelijkt.
Ik was net vier jaar, in 1956.’

Wieg

Rini’s wieg stond in Grootstal, de St. Jacobslaan, maar ze groeide op aan het Maasplein.
Na haar huwelijk met Wily woonde het jonge
stel eerst in bij de peettante van Rini in de
Pinksterbloemstraat, weer in de Wolfskuil dus.
Na vijf maanden hadden ze iets voor zichzelf
gevonden in de Schonckstraat in het Willemskwartier. Een bovenhuis. Acht jaar woonden
ze daar en hun eerste kind werd er geboren.
Daarna ging het gezinnetje weer terug naar het
Waterkwartier. Eerst de Waalstraat, toen een
jaartje in een wisselwoning in de Amstelstraat
en uiteindelijk in 1994 kwamen ze hier in de
Biezenstraat op nummer 185 terecht. Rini:
‘Ik wilde per se in dit hoekhuis, ik moet voor
mijn gevoel een beetje vrij kunnen zitten; ik
hou niet van dat hutje/mudje en ik had het er
graag voor over wat langer te wachten totdat
dit vrijkwam.’
Schuin tegenover de familie Thijssen woont
José Lijbers, 47 jaar. Geboren onder de bogen aan de Anjelierenweg, echter daar maar
zes jaar gewoond. Toen verhuisde het gezin
met tien kinderen naar de Biezenstraat. Nu ze
getrouwd is, woont José er nog steeds, maar
dan in de nieuwbouw die twintig jaar geleden
de Wester - december 2013

Vlnr. Rini Thijssen, José Lijbers en Wily Thijssen

verrees op de plek waar de St. Josephschool
stond. Wily: ‘Daar heb ik nog op gezeten, mijn
moeder kon zich nog herinneren dat hier allemaal moeras was tegenover. Ooit was er een
speeltuintje, maar dat moest worden afgebroken, omdat alles langzaam wegzakte.’

Uitzicht

Vanuit hun hoekhuis hebben Wily en Rini prima uitzicht op het Park West. Rini: ‘Ik vind het
park wel mooi, maar in de zomer hangt hier
altijd een enorme stank van de hondenpoep.’
Wily: ‘Er komen elke dag wel driehonderd
baasjes hun hond uitlaten, maar veel honden
hebben het al laten lopen voordat ze bij het
park zijn aangekomen en dan ligt het hier er-

gens op het trottoir, want opruimen ho maar.
Daar betalen ze hondenbelasting voor, vinden
ze.’
De ergernis is begrijpelijk, want vooral in de
zomer wordt er op straat geleefd. Rini: ‘Dan is
het erg gezellig, en als de rest van de buurt niet
snel genoeg naar buiten komt, dan gaat Wily
ze wel halen.’ ‘Natuurlijk, dan zetten we koffie
en loopt iedereen vrij in en uit bij elkaar. In de
winter zie je elkaar veel minder.’ Voordat Wily
achttien jaar werd, had hij al acht bazen versleten. Toen ging hij de bouw in en verdiende
de kost als dakdekker. Tot zijn 38ste. ‘Vissen
was mijn hobby, en op een slechte dag even
niet goed opgelet aan de waterkant, ik gleed
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uit, en scheurde mijn bekken daarbij. Het werk
wat ik deed, kon ik daarna niet meer, dus restte
de WAO.’ Rini: ‘Dat was voor mij ook wennen, hij ineens thuis elke dag, maar daar moest
je mee leren leven, dat kon niet anders.’ Wily
vervolgt: ‘Maar ik heb nooit stilgezeten, bewegingstherapie gehad en als onderdeel daarvan
onder andere kranten gaan lopen. De Gelderlander. Dat mocht, en ik verdiende er zo wat
bij, wel altijd door weer en wind, maar ook dat
went. Hoe het leven ook komt, ik probeer er
wel altijd van te genieten. Van mijn vrouw, de
kinderen en kleinkinderen, maar ook de wijk,
ik ben bij veel buurtactiviteiten betrokken.’

Schaatsen

Een van die activiteiten waarbij Wily zelf het
initiatief nam, was vorig jaar het met water
onderspuiten van een gedeelte van Park West
zodat er geschaatst kon worden. ‘Daar heb ik
veel voldoening van gehad, maar ik was er dan
ook tot diep in de nacht mee bezig. Het was
wel een gedoe om de vergunning rond te krijgen. Ik had naar de gemeente gebeld, krijg ik
een tante aan de lijn die me vertelde dat zoiets
acht weken vooraf aangevraagd moest worden.
Alsof Piet Paulusma acht weken van te voren
de vorst al ziet aankomen. Uiteindelijk kregen
we een zogenaamde open vergunning. Komt
er dit jaar weer een vorstperiode gaan we het
zeker weer doen. De gemeente zou eigenlijk
in het park een asfaltbaan van 80 meter lang
bij 20 meter breed aan moeten leggen. In de
zomer om te skeeleren of een rollatorrace haha
en in de winter omtoveren tot een ijsbaan. Ik
zit vol goede ideeën, al zeg ik het zelf, ik moet
ze vaak wel alleen uitvoeren.’
Ook bij de organisatie van de straatfeesten in
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het Waterkwartier is Wily betrokken: ‘Begonnen in de Lingestraat, twee jaar achtereen, toen
een paar jaar hier in de straat en afgelopen jaar
in de Niersstraat. Volgend jaar weer, zet maar
alvast in je agenda: 29 juni. Ik zie de vlooienmarkt in de Honig ook niet als concurrentie, wij hebben live muziek en allerlei leuke
attracties. Je ziet ze wel steeds meer, van die
rommelmarkten, vaak meerdere op één dag,
dat moet wel goed gecoördineerd worden.’

Verdwenen

Met de veranderingen in de straat, vooral de
sloop van een aantal karakteristieke panden
en de nieuwbouw die daar voor in de plaats
kwam, zijn met name de oorspronkelijke Waterkwartierders niet onverdeeld gelukkig. Het
verdwijnen van de Theresiakerk en het Gemeenschapshuis is een gevoelige snaar. José:
‘Ik ben nog getrouwd door pastoor Nas in de
Theresiakerk’, Rini: ‘En gedoopt, communie,
vormsel, alles. De kerk is van ons afgepakt,
zo voelt het. Overal in Nederland schieten de
moskeeën als paddenstoelen uit de grond, en
onze kerken worden gesloopt.’ Wily: ‘Datzelfde is gebeurd met het Gemeenschapshuis. Ik
kon bij de sloop écht niet gaan kijken. Ik had
er niet tegen gekund. Er liggen zoveel herinneringen aan allerlei feesten en activiteiten. Nu
wordt het geen wijkgebouw, maar een tweede
stadhuis, als je ziet wat er allemaal in komt.’
Rini: ‘De oude muren zouden ze laten staan,
maar nee hoor.’ ‘Het hele gebouw zou veel
meer naar achteren worden geplaatst,’ vervolgt
José, ‘zodat er aan de voorkant meer parkeergelegenheid zou zijn.’ ‘Ach,’ verzucht Wily,
‘zo’n Thijs Holland, de beheerder, ik heb daar
echt mee te doen, er zijn foute spelletjes gespeeld, ik kan daar moeilijk tegen en me daar

nu nog kwaad om maken. Ik zal alleen in dat
nieuwe voorzieningenhart komen, als het écht
niet anders kan.’
Het typeert Wily, die nog nooit een blad voor
de mond genomen heeft, en ook altijd goed is
voor een paar leuke quotes of kwinkslagen.
Over pastoor Nas: ‘Die zei zo vaak eh… eh…
Die hoefde nooit lang te preken, want de mis
duurde toch wel lang.’ Of over de Rijnstraat:
‘Als je vroeger een sirene hoorde, gingen we
als vanzelf naar de Rijnstraat, want daar was
het altijd te doen.’

SCH

Toch maakt Wily zich nog één keer boos en
dat is wanneer het over SCH gaat. ‘Mijn kleinzoon voetbalt in de B1 van SCH. Of voetbalde,
want hij is nu geschorst voor een jaar.’ Begin
oktober liep het uit de hand in een wedstrijd
tegen het Arnhemse ESA. Er werden over en
weer klappen uitgedeeld en de KNVB besloot
beide ploegen voor een jaar uit de competitie
te halen. Wily: ‘Een veel te zware straf, maar
deze zaak krijgt nog een staartje, ik heb met
eigen ogen gezien hoe mijn kleinzoon door
die trainer van ESA flink geschopt en getrapt
werd. Nog lang niet alles is boven tafel gekomen wat er gebeurd is.’
In een volkswijk als het Waterkwartier blijkt
elke keer weer hoezeer de bewoners verknocht
zijn aan de plek waar ze wonen. Niemand wil
weg, of het moet tussen zes plankjes zijn, en
bij de zoon van José ook nog eens in de kleuren rood, zwart en groen.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
de Wester - december 2013

Vlnr. Marga van Haalen, Toos en Will Gerrits

Hobbyclub de Heksenkring
Wanneer men door de Varenstraat gaat,
houdt men vanzelf even stil bij nummer 40.
Als dit nummer van de Wester op de mat
valt, is de voortuin omgetoverd in een groot
kerstdecor. Enkele weken daarvóór stond
de stoomboot van Sint en Piet er te pronken
en eind oktober waren er de voorbereidingen voor het Halloweenfeest in volle gang.
Toen was de voortuin herschapen in een op
het oog no-go-area.
Grafzerken, opengeslagen lijkkisten, bebloede koppen, een kerker, skeletten, schedels en
doodskoppen, veel zwart, rondslingerende lichaamsdelen en aanbellen was op eigen risico.
Een aantal keren per jaar ondergaat bij de familie Gerrits, onder leiding van Toos en Will,
de voortuin een complete metamorfose.
Ze krijgen daarbij hulp van hobbyclub de
Heksenkring. Zes vrouwen die elke woensdagavond van 20.00 uur tot 22.30 uur bij elkaar komen en knutselend, koffie drinkend en
keuvelend de avond doorbrengen. Halloween
is een speciaal hoogtepunt voor de hobbyclub.
Toos: ‘Het hele jaar door verzamelen we van
alles wat we denken nodig te hebben. Met de
echte voorbereiding zijn we dan een maandje
bezig.’
de Wester - december 2013

Hobbyclub de Heksenkring bestaat nu ruim
acht jaar. Yvonne, Petra, Siene, Mientje, Marga en Toos zijn de huidige leden. Met de laatste drie hebben we op hun vaste knutselplek
bij Toos Gerrits aan de Varenstraat afgesproken. Toos: ‘ Ik zat vroeger in Bottendaal in een
hobbyclub. Degene die dat organiseerde werd
echter ziek. Toen ben ik het gaan regelen, maar
we mochten er niet roken. We moesten veel te
veel voor de koffie betalen. Toen zijn we hier
bij mij in huis verder gegaan. Al acht jaar. En
nu brengen we om de beurt een kan koffie en
koekjes mee, en het opruimen en de vaat doen
we samen.’

Allemaal leuk

Marga van Haalen, 51, woont tegenwoordig in
Nijmegen-Oost, nadat de huizen aan het Nachtegaalplein tegen de grond gingen. ‘Ik zag er
erg tegen op om naar Oost te verhuizen. Het is
me echter 200 procent meegevallen, maar op
woensdagavond kom ik altijd terug naar hier.
Ik heb in Oost mijn tuin ook een metamorfose
voor Halloween gegeven. Met heel veel bloed.
Voor het derde jaar nu; daar moesten ze eerst
wel aan wennen, maar nu vinden ze het allemaal leuk.’
Mientje van Wees, 74, woont ook in de Va-

renstraat. Ze woonde hiervoor in Dukenburg,
maar voelt zich in de Wolfskuil veel beter op
haar gemak. ‘We betalen per week ieder twee
euro contributie om spullen van te kopen, bijvoorbeeld vilt is erg duur, en we sparen elke
week ieder drie euro voor uitstapjes of zo. We
verzamelen het hele jaar door wat we denken
ooit nog eens te kunnen gebruiken.’ Marga:
‘Een paar maanden terug liep ik tegen een paar
oude bontjassen aan, daar gaan we wolven van
maken nu.’
In oktober gaat alle tijd in Halloween zitten,
maar de rest van het jaar kunnen ze overal mee
bezig zijn. Toos: ‘We maken eigen kerststukjes, kaarten, mozaïekjes. We doen figuurzagen.
Dat kan van alles zijn, mooie dingen om de kamer op te leuken bijvoorbeeld. Met kerst had
ik vroeger ook de hele kamer omgetoverd in
een winters landschap, met rijdende treintjes
enzo. Dat doe ik nu iets bescheidener, want er
moet ook nog plek overblijven voor als de kinderen en dertien kleinkinderen komen.’
Vooral nu rond Halloween hangen er veel kinderen rond het huis van Toos om een kijkje te
nemen. Ook worden er vaak foto’s genomen.
Toos: ‘Er is nog nooit iets verdwenen uit de
tuin en de reacties zijn altijd positief. Dat is de
eer van ons werk!’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk
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Hier laaggelegen is het begonnen
wordt ons verteld in het lied van de wind
Het vrije veld voor eerste bewoners,
de Waal was hen soms vijandig gezind
Novio Magus in het oude uur,
rust noch duur,
de strijd met het water…
Het eerst couplet van Waterkwartier, zoals Karel Bosman het onlangs nog vertolkte tijdens
de Nacht van de Ommetjes. Een ode aan de
wijk, waar hij zelf inmiddels bijna dertig jaar
woont. ‘Waterkwartier is een prachtige wijk en
de straat waar ik woon, de Voorstadslaan, een
heerlijke straat om te wonen. Ik ben iemand
die graag de geschiedenis wil proeven. Voor
deze stad is het in het Waterkwartier ooit allemaal begonnen. Sporen als de restanten van
de oude stadsmuur op het Maasplein bijvoorbeeld.’
Waterkwartier, straten stromen er,
de huizen dromen er aan de rivier,
Waterkwartier…
Karel Bosman, 63 jaar, geboren in Dordrecht,
maar voor zijn muzikale roots moeten we terug
naar Enschede, waar hij onder andere naar de
8

sociale academie gaat. Met dat papiertje op zak
komt hij te werken als projectleider bij jongerencentrum Willem 1 in Arnhem. Het is midden jaren zeventig. Karel: ‘De folkmuziek was
erg populair in die tijd. Steeleye Span, Fairport
Convention, maar ook Nederlandstalig zoals
Fungus, de Veulpoepers en Bots. Geen liedjes over ik hou van jou en blijf je trouw, maar
geëngageerde teksten met een politieke boodschap en vooral ook in Vlaanderen stond deze
vorm van kleinkunst op een hoog niveau. De
alternatieve Gentse Feesten, onderdeel van het
Vlaamse equivalent van de Vierdaagsefeesten,
vinden daar hun oorsprong.’
Karel speelde eerst in allerlei muziekbandjes,
maar vond zijn muzikale draai pas écht in Jakkes, een aanstekelijke folkgroep waar hij overal in het land mee optrad. Herman Finkers was
een fan van de groep en heeft in 1977 er nog
ooit auditie voor gedaan, maar was - volgens
eigen zeggen – toen nog niet goed genoeg.
Ook leert Karel bij één van die optredens in
de Meervaart in Amsterdam Willem Wilmink
kennen. Een van de beste tekstschrijvers die
Nederland ooit gekend heeft. Wilmink schreef
voor de Stratenmakeropzeeshow, Klokhuis,
Film van Ome Willem, en liedjesteksten voor

Herman van Veen en Boudewijn de Groot.
‘Willem vroeg me als gitarist in zijn begeleidingsgroep en zo heb ik jaren met hem door het
land getoerd en daar heel veel van geleerd. Ik
kon ineens met muziek de kost verdienen. Na
tien jaar jongerenwerker bij Willem 1 wilde ik
ook wel wat anders. De punk had zijn intrede
gedaan en hoewel ik heel sympathiek stond tegenover de hanenkammen en hun manier van
doen en muziekmaken - inpluggen en spelen
maar – was het toch een heel andere cultuur.’
Inmiddels had de liefde ervoor gezorgd dat
Karel in Nijmegen ging wonen en zo in aanraking kwam met het toen ook levendige folkcircuit in deze stad. Kiekemus was een begrip
toentertijd en de folkclub organiseerde allerlei
optredens en festivals. Karel: ‘Maar ook Willem Wilmink had iets met Nijmegen. Hij hertaalde Mariken van Nimwegen, en ook nu nog,
tien jaar na zijn dood, geldt hij als mijn grote
voorbeeld. Teksten schrijven is een ambacht.
Zo heb ik van hem onder andere geleerd, dat
wanneer je even in een creatieve dip zit, je gewoon moet gaan vertalen. Leuk werk en o, zo
goed voor je techniek. Het lijkt simpel, maar
alles moet in elkaar vallen: het moet een goede
Nederlandse zin zijn, het rijmschema moet
de Wester - december 2013

Singersongwriter

Dit is de laatste column van Tadek van
Bussel. Hij stond ook in het vorige nummer van de Wester. Tadek heeft zijn laatste column nog in druk kunnen zien.

Karel
Bosman
uit het
Waterkwartier
Mooie aardkloot

kloppen, het metrum, alles. Je hoeft het ook
niet altijd letterlijk te vertalen. It’s such a Perfect Day, I’m glad I spent it with you van Lou
Reed werd bij mij Oh, wat een Klotedag, en
nog wel samen met jou. ’
‘Tot 2010 trad ik wekelijks wel ergens op. Nu
beginnen de jaren toch een beetje te tellen.
Voor een optreden naar Vlissingen of Groningen gaan, dat doe ik niet meer. Daar ben je
twaalf uur mee kwijt; dan betaalt een krantenwijk beter. Ik ben financieel ook niet helemaal
afhankelijk van de muziek, want in de middaguren werk ik bij de kinderopvang in Malden.
Daar heb ik een vast contract. Liedjesschrijven
doe ik nu bijvoorbeeld voor William Smulders, die naast zijn Engelstalige repertoire ook
Nederlandse liedjes is gaan doen. Valkhof in
de Zon is zo’n nummer. Die tekst ontstond ter
plekke, toen ik bij de Lindenberg op het terras
zat en de eerste lentestralen van de zon over
het Valkhof vielen. Prachtig. Of als je vanuit
Arnhem over de Waalbrug de stad binnenrijdt,
dat moet inspiratie zijn voor elke tekstschrijver. Mijn eerste liedje over Nijmegen was Stad
aan de Rivier, ik heb er nu een stuk of tien,
waarvan ik er zes inmiddels goed genoeg vind
om in mijn repertoire op te nemen. ’
de Wester - december 2013

‘Weet je wat me ook ontzettend leuk lijkt? Om
het nummer Waterkwartier op een cd te zetten
met een koor en een fanfarekorps of muziekensemble uit onze buurt. Een muzikaal visitekaartje met groeten van en uit het Waterkwartier. Misschien is er ook wel een sponsor voor
te vinden? Een eigen buurtlied. Mooi toch?’
Voor eventuele reacties op dit idee:
karelbosman@kpnmail.nl

Dit wordt een merkwaardige column. Merkwaardig omdat ik zelf niet weet of ik de
publicatie nog ga meemaken. Sommigen
van u kennen mij persoonlijk, sommigen
wellicht alleen van gezicht. Ik heb wel gemerkt dat het feit dat ik ziek ben stiekem
als een lopend vuurtje door de wijk is gegaan. Want dat ben ik helaas. Ziek. Ernstig
ziek. Dat klinkt gelijk zo theatraal. Maar het
is wel de harde werkelijkheid. Ik ga mijn
prachtige gezin binnenkort achterlaten. Het
meest dierbare en meest kostbare wat ik in
mijn te korte leven heb gekend. Ik ga deze
wijk binnenkort achterlaten. Een wijk waar
ik van ben gaan houden. Een wijk waarvan
ik hoop dat hij verder opbloeit. Want er zit
zoveel potentie in. Ik ga deze stad binnenkort achterlaten. Deze stad waar mijn hart
aan is verpand. Deze stad waar ik thuis
hoor. De straten, de pleinen, de parken, de
winkels en de cafés. Nijmegen is een plek
vol persoonlijke geschiedenis. Van noord
naar zuid, van west naar oost. Elke straathoek lijkt een eigen herinnering in zich te
dragen. Met vrouwlief. Met de kinderen. Uit
mijn jeugd. Alsof de stad bijna een blauwdruk van mijn eigen historie is. Ik ga deze
aardkloot binnenkort achterlaten. Deze
verdomd mooie aardkloot met zijn fantastische luchten, rivieren, bomen en vergezichten. Weet u, wellicht dat ik u die levensles
nog wil meegeven. Als ik zo vrij mag zijn.
Besef af en toe dat u, op deze kleine ronde
planeet, op de meest mooie plek woont die
u waarschijnlijk ooit gaat aantreffen. Ik zou
er niet op gokken dat de hemel dit overtreft,
dus wees er een beetje zuinig op. Op uzelf.
Op uw dierbaren. Op uw buren. Op uw wijk.
Op uw stad. Op uw land. Op deze aarde.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk

Tadek van Bussel
(Foto: Ger Neijenhuyzen)

Terug naar Mariken van Nimwegen, want samen met Marjolein Pieks heeft Karel het verhaal omgezet in vijftien liedjes, die ze voor
het eerst ten gehore brachten op het Gebroeders van Limburgfestival in 2012. Waar eerst
gekozen was voor een zevental buitenlocaties
moest men vanwege het weer uitwijken naar
binnen. Marjolein als Mariken en Karel als de
duivelse Moenen.
Komend jaar, in 2014, hopen ze op betere
weersomstandigheden, want dan wordt het
weer opgevoerd. Over enkele maanden staat
er ook opnieuw een dichtersnacht in Nijmegen
op de agenda en Karel doet dan iets samen met
Victor Vroomkoning.
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Eef, Novio en het
gevecht tegen de bierkaai
Wijkbewoners in de Wolfskuil zijn er inmiddels mee vertrouwd geraakt: de oproepen op lantarenpalen, bushokjes en elektriciteitskastjes, dat Nijmegen zich weer moet
laten vervoeren door Novio in plaats van
Hermes.

Woorden
Elk jaar, aan het eindje, wordt het woord van
het jaar gekozen. Het bijzondere vind ik dat je
overal hoort dat het zo bar gesteld is met onze
taal. Niemand kan nog spellen en niemand leest.
En dan toch is er een woord van het jaar. Niet
maar één, maar hele lijsten waaruit gekozen kan
worden. De taal leeft dus wel degelijk.
Het verwarrende is misschien, dat de keuze
op meerdere plekken gemaakt kan worden. Zo
organiseert Van Dale (van de woordenboeken)
een woord-van-het-jaar-verkiezing. Er staan
waarlijk prachtige nieuwe woorden in. Voedselsjoemel, frauderen met voedsel dus. Zoals op
de verpakking zetten dat de hamburger gemaakt
is van puur rundvlees en dan blijkt het paardenvlees te zijn. Of socialbesitas, het veel te veel,
overal en dwangmatig gebruikmaken van social
media. Ik dacht dat dat al minstens drie jaar
bestond, want ik ken genoeg mensen die eraan
lijden. Ik vind het verder heel erg dat een woord
als kopschopper het zo ver gebracht heeft. Het
hele fenomeen dat men slachtoffers tegen het
hoofd trapt, ook als die al lang buiten westen op
de grond liggen, had nooit mogen bestaan. Ik
heb een andere keuze gemaakt. Wat mij betreft
wordt het comakijken. Het is natuurlijk het zusje
van comazuipen. En het betekent dat mensen
series opnemen of kopen op dvd en ontzettend
veel afleveringen achter elkaar kijken. Tot het ze
zwart voor de ogen wordt. Ook die mensen ken
ik van nabij.
Maar volgens het Genootschap Onze Taal hoeven we daar allemaal niet meer op te stemmen,
want is participatiesamenleving het woord van
het jaar 2013 geworden. Ik hoorde vanmorgen
iemand vertellen dat volgend jaar het woord
participatiestress zijn intrede zal doen. Dan gaat
het om de stress die mensen ervaren omdat ze
zich overvraagd voelen om een bijdrage aan de
samenleving te leveren. Ze worden gevraagd als
leesouder, als mantelzorger, als straatfeestorganisator, als pleinopknapper, als kinderoppasser,
als bewonervertegenwoordiger, als wijkbladcolumnist. Dat kan teveel worden, dat is duidelijk. Zorg dat u dat niet overkomt, maar laten we
wel op een positieve manier aan de slag gaan.
Ik wens u in elk geval een participatiestressloos
2014.
Rian Panis
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(Foto: Ger Neijenhuyzen)

Het zijn echter niet alleen de wijkbewoners
die hiermee geconfronteerd worden. Lokale en
landelijke media worden bestookt, maar ook
alle bestuurslagen van gemeente tot en met de
Tweede Kamer en belangenorganisaties zoals
Rover of de FNV. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Wie werd een half jaar geleden al door
burgemeester Bruls met klem verzocht te stoppen met het sturen van brieven hierover? We
zochten hem op in de Bosbesstraat.
‘Ik ben hier in 2006 al mee begonnen. Ik kom
op voor de chauffeurs van Novio, maar ook
voor de mensen die gebruik maken van het
openbaar vervoer in Nijmegen. Ik hoor heel
veel mensen klagen over het slechte busvervoer. Novio kwam in 2008 als beste vervoersmaatschappij van Nederland uit de bus. Nu
regent het alleen maar klachten.’

559 en 801

Aan het woord is Eef van Munster. Hij is 36
jaar oud, en gepassioneerd door alles wat met
Novio te maken heeft. ‘Ik was zeven, toen ik
over de Molenweg busnummer 559 van Novio
zag rijden. Die vond ik wel zó apart.’ Hij loopt
naar de hal en haalt voorzichtig uit een vitrine
een schaalmodel van busnummer 559 tevoorschijn. Ik herken de bus van vroeger. Grijs/wit
en in geel, over de hele lengte van de bus, de
contouren van de stad. ‘Maar dit is mijn échte
grote favoriet.’ Eef showt bus 801. Een extra
lange bus. ‘Die reed voor Royal Haskoning. Ik
had meteen iets met die bus. Toen hij uit de
dienstregeling gehaald werd, mocht dat eerst
niemand tegen mij vertellen, bang als ze waren voor mijn reactie. Ik ben die avond voor
het hek gaan staan bij Novio. Ze zouden me
eerst dood hebben moeten rijden, want die bus
mocht niet weg. Ooit had die bus schade opgelopen in de wasstraat, collega’s vingen me
al op, want ik voelde dat er iets was. Iemand
van de wasstraat had de voorbumper in elkaar
gereden. Ik heb hem met een pijp achterna gezeten.’

Busmonteur

Eef is overigens een man met een op het oog
zachtaardig karakter. Na de lagere school ging
hij naar de LTS aan de Hatertseweg en volgde
daar een opleiding als bankwerker. Hij kon als
stagiair bij Novio aan de slag en daar zagen
ze al snel een geboren busmonteur in hem. Hij
was ook vaker op zijn werk dan thuis te vinden. ‘Ik wist alles over de zeventig bussen van
Novio die er rondreden. Wanneer het tijd was
voor de APK-keuring, wie dat als laatste gedaan had, wat er met elke bus gebeurd was, ze
konden me alles vragen, ik wist het.’ Eef heeft
alles over zijn Noviobussen gearchiveerd in
talloze mappen. Puur voor zichzelf, als hobby.
Elke bus, elk nummer, elke lijn, Eef heeft er
een dossier van. Alle tientallen folders en flyers die Novio ooit verspreid heeft, bij Eef zitten ze in een klapper. Eef had zijn gedroomde
baan en niets leek een lange werkcarrière bij
Novio als busmonteur in de weg te staan.

Verkoop

Een aantal jaren domineerde Novio, en met
name de verkoop ervan, de politieke agenda
in Nijmegen. De oorsprong daarvan lag in het
besluit van het Rijk dat er meer concurrentie
in het openbaar vervoer moest komen. De
Stadsregio Arnhem Nijmegen moest daarom
een openbare aanbesteding organiseren. De
vervoerder met de beste aanbieding kreeg
de opdracht. Novio wist al vóóraf dat ze die
aanbesteding zouden verliezen; als lokaal
vervoersbedrijf waren ze nu eenmaal niet opgewassen tegen de echte grote jongens in het
personenvervoer. De gemeente kon op dat moment moeilijk anders dan het bedrijf van de
hand doen. Ook zou de gemeente bij de aanbesteding over haar eigen aanbod moeten oordelen, een wel erg opvallende dubbele pet. In
december 2006 was de verkoop van Novio een
feit. Connexxion had op dat moment de beste
papieren en betaalde de gemeente 12,4 miljoen euro voor haar aandelenpakket. Een jaar
eerder was er echter nog 27 miljoen euro voor
Novio geboden door HTM, een verkoop die op
het laatste moment niet doorging, hoewel de
principeovereenkomst al was getekend. Hoe
Novio in één jaar tijd bijna 15 miljoen euro
minder waard kon worden, daar is de jaren
daarna veel over gezegd en geschreven. Dat
de directie, tegen eerdere afspraken in, voor
de Wester - december 2013

Eef van Munster

miljoenen euro’s concessies is aangegaan die
achteraf verliesgevend bleken te zijn, is duidelijk. Dat heeft de directeur uiteindelijk ook
zijn baan gekost.

Breng

De Stadsregio Arnhem Nijmegen had inmiddels besloten dat alle bussen in dat gebied
Breng moesten gaan heten. Ongeacht welk
bedrijf uiteindelijk het busvervoer zou gaan
verzorgen. Op dat moment verdween het vertrouwde Novio uit het straatbeeld van Nijmegen. Ook voor de komende tien jaar - tot 2023
- is het busvervoer voor deze regio in handen
van Connexxion, of liever gezegd Hermes, een
dochteronderneming daarvan.

Brieven

Eef zag in 2006 de bui ook al hangen en schreef
in januari zijn eerste brief naar de toenmalige
burgemeester Guusje ter Horst en wethouder
van financiën Peter Lucassen, om af te zien
van de verkoop van Novio. Tevergeefs, zoals
al zijn acties zouden uitdraaien op een gevecht
tegen de bierkaai. ‘Ik heb nog tot 1 juli 2007
als busmonteur gewerkt, daarna tot 2009 bij
de Autopoetscentrale Nijmegen, die ook Connexxion als klant had, vervolgens nog baantjes bij Nacco, kringloopwinkel ’t Goed en bij
een dealer in Jaguars. Eind december 2011
kon ik het allemaal niet meer aan en ben ik
in de ziektewet beland.’ Ondertussen schrijft
Eef een onophoudelijke stroom brieven richde Wester - december 2013

ting het Rijk, provincie, regio, gemeente, Rover, het OV-loket, Tros Radar, Vara Kassa,
FNV, een aantal politieke partijen, de betrokken vervoersondernemingen en de media.
Hij overhandigt aan burgemeester Bruls 800
handtekeningen van reizigers die Novio terug
willen. Bijna dagelijks staat Eef met een notitieblok bij het busstation, waar hij nauwkeurig
bijhoudt welke bussen niet op tijd rijden. De
uitkomsten daarvan stuurt hij naar de Stadsregio, samen met alle andere klachten over de
huidige busvervoerder. Over bijvoorbeeld gehandicapten die soms niet eens meegenomen
worden. Over de Breng-service-winkel die er
nog steeds niet is. Over de Brengfietsen, die
er zouden komen als extra dienstverlening.
Over de chipautomaat of de verlichting die
vaak kapot is. Over bussen die soms helemaal
niet rijden. Het is een hele waslijst. ‘Ik doe dit
niet voor mezelf, maar in de eerste plaats voor
mijn vroegere collega’s en de reizigers, want
die staan letterlijk en figuurlijk bij Hermes in
de kou. Het busbedrijf probeert zelfs voor een
veel slechtere cao de chauffeurs met duizend
euro af te kopen.’ Sommige van deze chauffeurs ziet Eef nog wel eens. Sommige ook met
een groot Noviohart, zoals Wim Wolters, van
wie Eef veel leerde, en Frans van Erp, wiens
hele familie bij Novio in dienst was. Hij roemt
Austin Ellis, een Engelse monteur die als een
vader voor hem was.
Onvoorwaardelijk is ook de steun van zijn

vrouw Anneke. ‘Er zijn dagen dat het alleen
maar hierover gaat in huis’, zegt ze. ‘En nee,
makkelijk is dat niet. Hij droomt van Novio.
Ik hoor hem ’s nachts in zijn slaap wel eens
busnummers opzeggen. Dit moet allemaal niet
veel langer duren, want zo gaan we er allemaal
onderdoor hier, maar ik zal er altijd voor hem
zijn.’

Arriva

Wanneer ik vlak voor het verstrijken van de
deadline voor dit nummer nog even bij Eef
langs ga, heeft hij een verrassende mededeling. ‘Ik ben ermee gestopt’, is het eerste wat
hij zegt, wanneer hij de deur voor me openmaakt. ‘Wat ik ook doe, het haalt allemaal toch
niks uit. Het kost me al mijn energie, een hoop
geld – hij kreeg onlangs een boete van 130
euro voor het illegaal plakken Breng Weg, Novio Terug op een lantaarnpaal – en waarvoor?’
Eef maakt een aangeslagen indruk. ‘Ik moet
ook verder met mijn leven, dit allemaal vergeten en een plekje geven. Dat zal best moeilijk
worden en het voelt allemaal heel zuur. Ik ben
ook erg teleurgesteld in een aantal mensen die
me eerst beloofd hadden te helpen, maar me
uiteindelijk hebben laten vallen. Ik heb nu een
sollicitatie lopen bij Arriva en ik hoop dat de
gemeente wil bemiddelen dat ik daar gesubsidieerd aan de slag kan.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Portret van een kind in zijn slaapkamer

Maria Kavanou (13 jaar)

‘Ik ben er trots op dat ik drie talen spreek’
In welke klas zit je en op welke school?
‘Ik zit in groep 8 van basisschool De Wieken
aan de Floraweg.’
Met wie woon je in huis?
‘Met mijn vader, moeder, vier cavia’s Miko,
Puntje, Lilly en Rosa en drie honden Rambo,
Azza en Jessi. Ik heb nog een oudere zus van
25 jaar, maar die woont in Griekenland. De
12

honden kan ik niet uitlaten, want ze trekken te
hard. Het zijn twee Mechelse herders en een
Duitse herder.’
Heb je ook hobby’s?
‘Ja, ik vind het leuk om paard te rijden, te gamen, te dansen en te zingen. Ik zing vaak onder de douche en heel vaak als mijn ouders niet
thuis zijn, of op mijn kamer.’

Van welke muziek houd je?
‘Van popmuziek, verdrietige en rustgevende
muziek en van muziek waar niemand zingt. Ik
vind de band Skillet leuk, maar die kent bijna
niemand.’
Wat is jouw favoriete tv-programma?
‘Disneychannel vind ik leuk, maar ook programma’s op SBS6, RTL 5 en Disney XD 24
uur. Het leukste programma vind ik Geer en
Goor.’
Wat vind je leuk aan gamespelletjes?
‘Je kunt dan mensen in elkaar slaan en mensen
kunnen aangereden worden. Het is niet echt,
maar het kan wel echt worden als je ruzie hebt
met een klasgenoot.’
Pesten jullie elkaar wel eens op school?
‘Ja, heel veel kinderen pesten mij omdat ik
puistjes heb. Maar dan zeg ik: wacht maar,
straks als jullie later groot zijn krijgen jullie ook puistjes. Ik ben de oudste van de hele
school.’
Heb je ook vriendinnen?
‘Ja, ik heb veel vriendinnen. Lina, Shany, Noa,
Selin, Zehra en Irem. Vroeger ging ik wel thuis
bij iemand spelen. Nu skypen we met elkaar.’
Krijg je ook zakgeld?
‘Ja, 12 euro per week. Ik wacht met uitgeven
tot ik heel veel gespaard heb. Ik spaar voor een
X-box 360. Die is heel duur.’
Ben je gelukkig?
‘Ja, best wel.’
Waar ben je trots op?
‘Dat ik drie talen spreek en dat ik goed kan
dansen. We zijn vier of vijf jaar geleden naar
Nederland gekomen. Op school heb ik Nederlands geleerd, maar ik spreek ook Grieks en
Engels.’
Wat vind je het leukst aan jezelf?
‘Dat ik dapper ben en dat ik dingen durf te
doen die niemand durft. Bijvoorbeeld als de
jongens me uitdagen voor gevechten, dan ga
ik er gewoon in. Maar dan rennen ze keihard
weg.’
Wat vind je het minst leuk aan jezelf?
‘Dat ik soms chagrijnig ben. Als ik boos ben,
ga ik tekenen, dat is ook een hobby van me.’
Wat vind je het mooist in je slaapkamer?
‘Mijn vele posters.’
Wat wil je later worden?
‘Ik wil graag beveiliger worden, maar mijn
moeder zegt dat ik advocaat wil worden. Ik
twijfel nog.’
Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?
‘Ik heb geen flauw idee.’
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
de Wester - december 2013

Wolfskuil helpt Snackbar Leo uit de brand
Ze hebben gelukkig weer een dak boven
hun hoofd. Guo Hang Ni (47 jaar), zijn
partner Ping Yang (29 jaar) en hun kinderen Jaimy van bijna veertien en Leon van
vijf. De Wijkraad van de Wolfskuil sprong
in de bres voor het gezin dat zo goed als alles verloor op die fatale dag in oktober. We
zochten ze op in hun tijdelijke woning aan
de Asterstraat en praatten met Ping Yang,
die op dat moment net Leon van school
heeft gehaald.

Ping Yang, haar zoon Leon en Leo Woudstra

Ping Yang: ‘De oudste is nu nog op school
en Guo Hang Ni zit op dit moment op de inburgeringscursus.’ Ze vertelt in het kort wat
er gebeurd is en hoe ze het nieuws hoorden.
‘We hadden voor een week de snackbar gesloten en waren dinsdag in de herfstvakantie
voor een stedentrip naar Barcelona vertrokken.
Op vrijdagavond, 18 oktober, rond half negen,
we zaten net in een restaurant om wat te eten,
kregen we een sms’je van onze buurman aan
de Nieuwe Nonnendaalseweg, dat ons huis in
brand stond. We konden het eerst niet geloven en dachten dat het een grap was, maar hij
stuurde ook een foto mee met de brandweerwagen voor het huis. De eetlust was meteen
verdwenen en we raakten toch wel in paniek.
Wat nu te doen? We hebben de volgende dag
meteen het eerste vliegtuig naar Nederland genomen.’

Friettent

Het is 1999, wanneer Ping Yang besluit haar
geluk niet in China, maar in Nederland te zoeken. Haar eerste kind Jaimy is dan net geboren
en ze ziet weinig heil in een toekomst in haar
vaderland. Tijdens een vakantie leert ze Guo
Hang Ni kennen en in 2008 komt ook hij naar
ons land. Via kennissen horen ze dat de eigenaar van Snackbar Leo op zoek is naar nieuwe
exploitanten voor de friettent. Dat hun jongste
zoon op één letter na, dezelfde naam draagt,
is een toevallige, maar gelukkige bijkomstigheid. In november 2010, nu drie jaar geleden,
huren ze het pand, gaan boven wonen en beneden runnen ze de zaak.

Tranen

‘Toen we die zaterdag bij ons huis aankwamen, viel het eerst nog mee. Aan de buitenkant
is niet zoveel te zien, maar eenmaal binnen
sprongen de tranen in mijn ogen. Op de begane
grond was alles zwart van het roet, doorweekt
van het bluswater en onherkenbaar door het
vuur. De politie en de brandweer waren nog
druk bezig met het sporenonderzoek. Op de
bovenverdiepingen was het vuur wel niet gede Wester - december 2013

weest, maar ook daar was alles nat, stonk het
ontzettend en was niets meer te gebruiken.’

Onderdak

Het gezin vindt onderdak bij kennissen, maar
met z’n vieren op één kamer, dat houdt niemand lang vol. Dan wordt de Wijkraad Wolfskuil getipt. Leo Woudstra, voorzitter van de
Wijkraad: ‘We hoorden van de penibele situatie waar deze mensen in terecht waren gekomen. We hebben onderling even overlegd
met elkaar, en ik moest meteen denken aan de
Asterstraat in de Rozenbuurt. In afwachting
van sloop en nieuwbouw zou daar wel eens
tijdelijk iets vrij kunnen komen en ik heb de
telefoon gepakt en gebeld met André Tijssen
van Portaal. Daar hoefden ze niet lang na te
denken en het was eigenlijk snel geregeld. Als
het goed is, kunnen ze de komende zes, zeven
maanden hier blijven en met een beetje geluk

is dan ook alles aan de Nieuwe Nonnendaalseweg weer het oude.’
Ping Yang: ‘Ik hoop dat al onze klanten weer
zo snel mogelijk bij ons terecht kunnen. Nu
kunnen we nog niks, maar we willen allebei
graag weer aan het werk. We hebben een voorschot van de verzekering gekregen, maar die
zijn alles nog aan het onderzoeken. De politie ook. Ze denken dat er toen ook ingebroken
is, maar hoe of wat, dat weten wij nu ook nog
niet. Afgelopen zomer is de brievenbus, die
naast de voordeur aan de gevel hangt, ook al
een keer in brand gestoken. Wij weten niet of
daar verband tussen zit. Dat wordt allemaal
nog uitgezocht. Maar ik ben zo blij en dankbaar dat we nu hier kunnen wonen. Nu maar
hopen dat we weer snel kunnen openen!’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk
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En ’t is weer fris!
In Nijmegen wonen iets meer dan 167.000
mensen. In het verspreidingsgebied van de
Wester – Wolfskuil, Biezen en Rozenbuurt
– ruim 13.000. Afgezien van enkele honderden inwoners in de Rozenbuurt woont de
rest bijna gelijk verdeeld over de andere
twee wijken.
Die produceren allemaal afval. Het grootste
deel daarvan zet u de ene maandag- of dinsdagochtend aan de straat in zo’n groene zak
voor het restafval of een doorzichtige voor het
plastic, en de andere maandag- of dinsdagochtend in een gft-bak op de stoep. Dat wordt dan
in de loop van diezelfde dag keurig netjes door
de mannen van de Dar bij u opgehaald. Niet al
het afval wat u produceert wordt zo verwerkt.
U laat wel eens – per ongeluk natuurlijk – iets
op het trottoir vallen, of u maakt gebruik van
de afvalbakken die u overal op strategische
plekken in de wijk kunt vinden. Maar ook die
moeten geleegd worden en dan komt Peter
Roelofs in actie!
14

07.00 uur

‘Ik begin elke ochtend rond een uur of zeven.
Dan haal ik mijn wagentje op en ga de wijk
in. Eerst Albert Heijn aan de Molenweg. Daar
moet ik niet veel láter komen, want dan staat
alles vol en kan ik nergens meer bij. Dan de
Co-op een eindje verder op de Molenweg en
daarna de supermarkten in het Waterkwartier,
de Jumbo en Jan Linders. Als ik die gehad heb
ga ik de speeltuintjes langs en dan volgen de
hangplekken bij de Kanaalstraat, de JOP’s in
de Wolfskuil, achter Albert Heijn, Heseveld,
Park West enzovoort.’

Opvallende verschijning

Peter Roelofs is niet alleen door zijn werkkleding, maar ook door zijn postuur een opvallende verschijning in de wijk. Geboren in de jaren
van de wederopbouw en woonachtig in het
Waterkwartier. Na 23 jaar werken bij de Nacco
wilde hij ruim tien jaar geleden wel eens wat
anders. Dat werd de Dar. Eerst via een uitzendbureau en de laatste acht jaar in vaste dienst.

Werkveger

‘De officiële benaming van mijn beroep is
werkveger. Het meest aantrekkelijke van mijn
werk is de vrijheid die ik heb bij het invullen
van mijn taak. Welke route ik rij bijvoorbeeld,
maar ook het op pad zijn elke dag, je ziet van
alles. De meeste mensen kennen me en ze zijn
over het algemeen heel vriendelijk. Het is wel
zwaar werk. Je hebt er een goede conditie voor
nodig, maar die hou je dan ook wel op peil.
Het is veel sjouwen. Wagentje in, wagentje uit.
Elke dag opnieuw.’
Dar voert in opdracht van een aantal gemeenten – 130.000 huishoudens, waarvan bijna
90.000 in Nijmegen – allerlei diensten uit op
het gebied van afvalbeheer en beheer openbare
ruimte. In Oud-West wordt elke twee weken
gemiddeld 25 tot 30 ton restafval opgehaald,
bijna 4.000 kilo aan plastic en nog eens zo’n
25 ton aan gft-afval. Een aanzienlijk deel
komt hierbij voor rekening van Peter: ‘Op een
maandag haal ik gemakkelijk vier à vijf volle
de Wester - december 2013

Oversteek
Afgelopen maand werd de nieuwe Waalbrug de Oversteek geopend. De brug die
het stadscentrum zal ontlasten van het
onophoudelijke verkeer. De brug die Nijmegen nog een oversteekmogelijkheid biedt
en ervoor zorgt dat onze stad definitief
geen stad aan de rivier is, maar een stad
waar de rivier doorheen stroomt.
Een paar dagen voor de opening stond ik
voor het EO-programma Geloven op 2 op
de Sint Stevenstoren. Het was een zonnige
dag, waardoor ik 360 graden Nijmegen kon
bewonderen. De nieuwe brug glinsterde.
Wat een uitzicht. Wat een stad. De ware
geliefde kan je altijd verrassen.
Hoog op de toren raakte ik ook teleurgesteld. Ik kon de slordigheid van het
stadsbestuur waarnemen dat de stad wil
volproppen met van alles en nog wat. De
toekomstige lelijkerd, het Van der Valkhotel, die het beeld aan de Waal zal domineren, wilde ik weg denken.
Peter Roelofs in actie

Ik telde de uren af voor het grote feest.

wagens op, en de andere dagen van de week
gemiddeld een wagen of drie. Alleen al op dat
kleine stukje bij Albert Heijn, hoe lang is het?
200 meter? Daar haal ik ’s maandags soms al
gauw een volle wagen op.’

sommige mensen te beroerd om hun afval in
de prullenbak te gooien. Mensen denken ook
niet na. Ga ik op vrijdag tegen de avond naar
huis, zie ik op een aantal plekken de afvalzakken voor maandag alweer aan de straat staan.’

Vierdaagsefeesten

Hulp krijgt Peter van de dagloners. Vaak dakloze mensen die tegen een kleine vergoeding
op dinsdag het Waterkwartier prikken en op
woensdag de Wolfskuil. Hij is beste maatjes
met de honden in de wijk, want daarvoor heeft
hij altijd hondenkoekjes bij zich. Wat hem het
meest opgevallen is de laatste jaren? ‘Ik kan
zien dat veel mensen minder geld te besteden
hebben, want waar gaan ze op bezuinigen? De
groene afvalzak. De prullenbakken worden
volgestouwd met allerlei afval en troep. Dat
hoort in die groene zakken thuis, maar mensen
kunnen dat blijkbaar steeds moeilijker betalen.’

Er werken bij Dar 230 mensen en ze maken
gebruik van 130 voertuigen. ‘Over Dar als
werkgever hoor je me niet klagen. Tijdens de
drukste week van het jaar – de vierdaagsefeesten – is altijd alles prima geregeld. Men zorgt
voor eten, drank, goede kleding, maar ook de
waardering die we dan krijgen, is hartverwarmend.’ Iets minder is Peter te spreken over
de manier waarop sommige mensen met hun
afval omgaan: ‘Dat begint al bij de glasbakken. Soms zijn mensen nog te beroerd om de
flessen daar in te doen of ze dumpen er ander
afval. Dan weet je het wel, maar alles moet
opgeruimd elke dag. Als het een beetje waait,
belanden veel zakken op straat, die door auto’s
weer kapot gereden worden. In parkjes zijn
de Wester - december 2013

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk

Nijmegen is de stad van vele overstekers
die gedurende de geschiedenis de Waal of
de Maas overgestoken zijn om Nijmegenaren te worden. Net als vele stadsgenoten
met een vluchtelingenachtergrond heb ik in
mijn land de bruggen zien kapot gaan. Ik
heb op een brug gewacht.
Het werd een koude middag. Anders dan ik
verwachtte, werd het feest van de stadselite. Ik miste in het feestprogramma een
aandeel van jongeren. Ik miste swingende
muziek van Nijmeegse Antillianen. Ik miste
de Armeense dansgroep, een Turks koor.
Ik miste de joodse, christelijke, islamitische, hindoe-gebeden voor het welzijn van
de brug. Het leek op een PR-feestje van
de gemeente voor een oorlogsmuseum dat
wenselijk lijkt.
Ik heb het feest verlaten, hardloopschoenen aangetrokken en me aangesloten bij
de FlashRunners van de Oversteek.
Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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ADVERTORIAL

Terra-teamcoach Diana van Gogh met mantelzorger Gina Kersten

Pepernoten
In huiselijke kring viel vlak voor de finish
van 5 december het laatste kindersprookje
in duigen. De vondst door mijn jongste
dochter in de trapkast van strooigoed dat
overeenkwam met wat ze die ochtend
bij haar schoen had gevonden, deed de
laatste twijfels vervliegen. Dat een man
uit een ver land precies weet wat je wilt,
ongezien je huis binnenkomt en je verlanglijstje weet te realiseren, is natuurlijk ook
te mooi om waar te zijn. Dat moet toch wel
een sprookje zijn. Hoewel? Door het toenemend gebruik van internet en social media
zijn we met bijna de hele wereld verbonden
en zijn onze voorkeuren, wensen en verlangens allang geen geheim meer. Er komt
wellicht een tijd dat onze koelkast vanzelf
verbinding maakt met de supermarkt en
meldt dat de melk bijna op is, waarop die
vervolgens voor de deur wordt afgeleverd.
Dat onbekenden digitaal in je privéleven
meekijken is al een feit. Misschien dat de
generatie van mijn dochter hier helemaal
geen problemen mee zal hebben en vol
op zal genieten van alle voordelen van
de technologische evolutie en het begrip
privacy niet eens meer zal kennen. Ik ben
nog niet zover. Wat mij betreft komt de
stoomboot nog steeds uit Spanje, geloof
ik ook heilig in een witte kerst en ga ik
lekker zelf met de boodschappen sjouwen.
Ik wens u hele fijne feestdagen toe met
goede ‘live’ verbindingen met uw naasten,
uw buren en uw buurt.
Michiel ten Dolle, wijkmanager
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Terra is een schot in de roos
Ze hebben hun hele leven in het Waterkwartier gewoond. Gina (73) en Theo Kersten (77). Vier keer verhuisden ze, maar altijd binnen hun vertrouwde wijk. Hun vier
kinderen en ál hun kleinkinderen wonen allemaal in de buurt. Toen Theo steeds meer
zorg nodig had door beginnende dementie
en het zorgen té zwaar werd voor Gina,
bleek woonvorm Terra de oplossing.
Ze verhuisden anderhalf jaar geleden naar
een mantelzorgwoning in het nieuwe Terracomplex, midden in hun geliefde wijk. Daar
was alle benodigde zorg binnen handbereik.
Toen het echter steeds slechter met Theo ging,
verhuisde hij binnen het complex nog één keer
naar de kleinschalige woonvorm van Terra.
‘Hier wonen maximaal zeven dementerende
ouderen in kleine groepen samen. Iedereen
heeft een eigen kamer met vertrouwde spulletjes. Daarnaast doen we veel samen: koken,
eten, gezellig koffie drinken, afruimen, spelletjes en kleine uitstapjes’, vertelt Terra-teamcoach Diana van Gogh. ‘Op elke groep is een
vaste verzorgende aanwezig, en natuurlijk zijn
er vele vrijwilligers en mantelzorgers. De inzet
Soms verandert er iets in uw leven, waardoor het allemaal even niet meer vanzelf
gaat. Dan is het belangrijk dat u de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet ziet.
Dat lukt met hulp van de mensen om u
heen, en de inzet van professionele zorg
waar nodig. Maar altijd zoals u dat graag
wilt, zodat u uw eigen leven kunt blijven
leiden.

van deze mensen is zeer waardevol en onmisbaar.’

In goede handen

Eén van die mantelzorgers is Gina: ‘Ik bezoek
mijn man elke dag twee keer. ’s Ochtends ben
ik om half elf in de groep. Dan help ik mee met
koffie en thee schenken of ik doe de was. En ’s
avonds na het eten, rond kwart voor zes ben ik
er weer om te helpen met afruimen en om koffie te zetten. Voor de groepsleden is mijn aanwezigheid heel vertrouwd. Het is geweldig om
te weten dat mijn man in goede handen is, en
dat ik elke dag bij hem kan zijn. Verder krijgt
hij vaak bezoek, want de hele familie woont
in de wijk.’
‘Dat is ook het mooie aan Terra’, vindt Diana.
‘Het complex ligt midden in de woonwijk en
de buurt is zeer betrokken bij het reilen en zeilen van de ouderen die hier wonen. Ze maken
echt deel uit van de wijk. Terra is écht een
schot in de roos, voor iedereen!’
Voor meer informatie over Terra kijkt u op
www.zzgzorggroep.nl/terra
Tekst en foto: ZZG zorggroep

Op zoek naar zorg die u verder helpt? Onze
medewerkers van wijkverpleging Biezen,
wijkverpleging Wolfskuil en Terra - wonen
voor mensen met dementie - staan voor u
klaar. Maak gerust een afspraak voor een
kosteloos huisbezoek, bel de Zorgcentrale
(024) 366 57 77.
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Rare geluidjes
Kees Schilperoort had in de 60’er jaren de
primeur in Nederland. Elke dag vermaakte
hij de Nederlandse huisvrouw met zijn spelletje Raden Maar in het KRO-programma
Van Twaalf tot Twee. Schilperoort liet een
geluid horen, en de luisteraars moesten raden welk geluid het was. Lukte dit niet dan
werd de prijs met vijftig gulden verhoogd,
tot een maximum van duizend gulden werd
bereikt.
Het spelletje is daarna nog vaak gekopieerd,
ook nu nog, en er was en is uiteindelijk altijd
een oplossing voor het gevraagde geluid. Of
de bewoners van de Anjelierenweg ooit te weten zullen komen welk geluid ze nu al meer
dan een jaar uit de slaap houdt, is misschien
wel afhankelijk van u. Raden Maar dus, maar
wat is er precies aan de hand?
Wilma en Henk Teunissen wonen aan de Anjelierenweg, pal achter het spoor. Wilma lijkt als
eerste het geluid waargenomen te hebben. ‘Vorig jaar oktober, het was midden in de nacht.
Of ik er wakker van werd, of de slaap niet kon
vatten, dat weet ik niet meer, maar ineens was
het er. En het is sindsdien ook niet meer weg
geweest. Ruim een jaar nu, 24 uur per dag, 7
dagen in de week. Je hoort het overdag, maar
vooral ’s nachts als er geen bijgeluiden zijn.’

Alpenhoorn

Henk: ‘Toen ik het ook hoorde, ben ik meteen
op onderzoek uitgegaan. Je wilt toch weten
waar het vandaan komt, maar vooral ook dat
het stopt. Je hoort het tien, maar ook wel eens
twintig keer per uur. De sterkte is niet altijd
hetzelfde, en ook de duur van het geluid niet.
Soms zwelt het aan en sterft het langzaam af,
een andere keer is het er ineens en ook meteen
weer weg. Meestal duurt het drie, vier seconden. Het is een lage toon. Ik vind het op een
alpenhoorn lijken, maar als je in een lege fles
blaast, krijg je soms ook zo’n geluid.’
Al gauw blijkt dat Wilma en Henk niet de enigen zijn die last van het geluid hebben. Wilma:
‘Om te beginnen de buren, ook van een paar
deuren verder. Daar woont een man, die vanwege zijn gezondheid ’s nachts niet goed kan
slapen, die doet nu nog nauwelijks een oog
dicht. De kinderen uit de buurt horen het, maar
ook mensen uit de Fresiastraat, een honderd
meter verder.’
Henk neemt contact op met woningbouwvereniging Portaal van wie alle huizen zijn aan de
Anjelierenweg. Hans en Richard, de beheerde Wester - december 2013

Henk Teunissen

ders voor Portaal in de wijk, komen luisteren.
Volgens hen zou een bewoner aan de Krayenhofflaan het geluid ook gehoord hebben. Maar
ook de mannen van Portaal komen er niet uit.
Ze denken aan Electrabel, die was immers pas
ontploft, of dat het geluid veroorzaakt wordt
door de werkzaamheden bij de Oversteek, de
nieuwe brug.’

Jan van der Meer

Henk schakelt de gemeente in. En wanneer
dan blijkt dat ook wethouder Jan van der Meer,
in zijn woning aan de Van Heemskerckstraat
in Bottendaal van hetzelfde geluid last blijkt te
hebben, denkt Henk, dat het nu wel gauw opgelost zal zijn. Klopt, in de Van Heemskerckstraat, echter niet voor de bewoners aan de
Anjelierenweg. De buurman van de wethouder
had zijn verwarmingsketel niet goed afgesteld
en dit veroorzaakte de fluittoon in Bottendaal.
Het stadhuis kent een afdeling Milieu/Geluid
& Lucht. Daar vallen dus ook de rare geluidjes
onder. Het ODRN – Omgevingsdienst Regio
Nijmegen – wordt ingeschakeld. Ze komen
hoogstpersoonlijk luisteren en constateren dat

het geluid naar verwachting uit zuidelijke richting komt. Henk zelf denkt daar anders over.
‘Het lijkt soms wel of het geluid uit de muur
naast het zijpad bij de buren komt.’ En wanneer
hij die veronderstelling bij Peter van der Voorn
– van de afdeling rare geluidjes – neerlegt, valt
deze hem bij. Het geluid reflecteert en komt
dus niet uit zuidelijke, maar veel waarschijnlijker uit noordelijke richting. Daar staat het
UWV-gebouw aan de Koninginnelaan met op
het dak een koelinstallatie met compressoren
en ventilatoren. De ijverige ambtenaar klimt
het dak op, maar kan niets vinden wat verantwoordelijk voor het geluid zou kunnen zijn.
En nu bent u aan de beurt. Ga naar http://henkteunissen.nl, klik bij rare geluidjes op de audio-bestanden en u hoort het geluid dat de Anjelierenweg al meer dan een jaar in zijn greep
houdt. Denkt u te weten wat het is? Heeft u
ook maar het flauwste vermoeden? Laat het
ons weten: redactie@dewester.info. Wordt ongetwijfeld vervolgd!
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk

17

Vincent van Oordt, directeur Arnhem-Nijmegen van Portaal

‘Mensen moeten prettig bij ons wonen’
Sinds 1 februari van dit jaar is Vincent van
Oordt, 53 jaar, directeur van Portaal in
Arnhem en Nijmegen. De woningcorporatie moest bezuinigen en daarom werden een
aantal managementtaken samengevoegd,
maar Nijmegen en Arnhem zijn wel aparte
vestigingen gebleven. Vincent: ‘De verschillen tussen de woningmarkt hier en die in
Arnhem zijn in het verleden al te groot gebleken om beide regio’s samen te voegen.
Dat betekent dat ik fysiek ’s ochtends in
Arnhem ben en ’s middags hier op ons kantoor in Nijmegen, of andersom.’
Woningcorporatie Portaal kent vijf regio’s en
is in feite de optelsom van twintig voormalige
woningbouwverenigingen. In totaal heeft Portaal 55.000 woningen in haar bezit, waarvan
ruim 11.000 in Nijmegen en bijna 6.000 in
Arnhem. In Nijmegen is het woningbezit geconcentreerd in de oude vooroorlogse wijken.
Maar ook in de naoorlogse wijken heeft Portaal veel woningen. Dat is duidelijk te zien op
de plattegrond die bijna een hele wand bedekt
in de directiekamer van de directeur.

Derivaten

Hoe gaat het financieel gezien met Portaal na
de verontrustende berichten van ruim een jaar
geleden naar aanleiding van de derivatenproblematiek?
‘Een woningcorporatie moet veel geld lenen
en dat doet ze het liefst tegen een zo laag mogelijk rente. Derivaten zijn handige financiële
instrumenten om je in te dekken tegen hogere
rentekosten, zolang het economisch goed gaat.
Vestia, een Rotterdamse woningcorporatie,
kwam echter als gevolg van de financiële crisis in de problemen omdat de banken hogere
borgstellingen eisten. Ook voor Portaal dreigden liquiditeitsproblemen, omdat ze na Vestia
de meeste derivatencontracten in portefeuille
had. De corporaties moesten nu de problemen
bij Vestia mede oplossen, maar ook hun eigen
derivatencontracten afbouwen. Dat maakte de
druk op de financiën erg groot. Door vooral
aan de kostenkant maatregelen te nemen, is de
druk niet alleen van de ketel, maar staan we
als corporatie ook niet meer onder verscherpt
toezicht van de overheid. De verkoop van woningen is ook een middel om de liquiditeitspositie te verbeteren en nieuwe woningen te
financieren. Vroeger kon je trouwens met de
verkoop van één woning, vijf nieuwe wonin18

gen financieren, dat is tegenwoordig één op
één. Jaarlijks verkopen we zo’n 75 panden, en
gemiddeld staan er ongeveer 35 in de verkoop.
Lukt het niet om die binnen een jaar te verkopen, dan worden de woningen weer verhuurd.’

Wat gebeurt er met en op het Nachtegaalplein
waar nog niet gebouwd wordt?
‘Een deel zal gebruikt worden als bouwplaats
en opslag voor de bouwactiviteiten die wél al
doorgaan, maar vanaf half januari 2014 zal
een deel beschikbaar zijn voor een tijdelijke
invulling. Met bewoners - want zij moeten het
willen en eventueel beheren -, de wijkraad en
de gemeente gaan we kijken wat dat dan moet
worden. Maar het liefst gaan we natuurlijk zo
snel mogelijk aan de slag met het bouwen van
het gehele plan.’

Nia Nesto

‘Overigens, sommige mensen kregen wel de
indruk dat woningcorporaties steeds meer op
een commerciële vastgoedpartij gingen lijken.
Het belangrijkste doel en principe van ons zijn
echter nog steeds vooral huishoudens met een
laag inkomen tot € 34.000 van huisvesting te
voorzien. Dat staat nog altijd hoog in het vaandel.’
En dan heb je ook nog de verhuurdersheffing.
‘Het kabinet Rutte II heeft de verhuurdersheffing bedacht, zodat de woningcorporaties mee
gaan betalen om het begrotingstekort terug
te dringen. Dat kan voor een deel opgebracht
worden door de huur inkomensafhankelijk te
maken, maar vooral door ons werk anders te
organiseren en te bezuinigen. Welke gevolgen
die bezuinigingen voor het personeel zullen
hebben, is nog niet duidelijk. In ieder geval
willen we er alles aan doen om de dienstverlening aan onze klanten op peil te houden.’
Hoe staat het met die nieuwbouwplannen in
Nijmegen?
‘De nieuwbouw in Horstacker in Lindenholt
is klaar, opgeleverd én mooi geworden. Er
wordt nog gebouwd in het Willemskwartier,
het Nachtegaalplein, waar we vorige maand
begonnen zijn met de renovatie van het poortgebouw en de bouw van 24 aangrenzende
appartementen. We gaan in de toekomst nog
bouwen op het circusterrein aan de Couwenbergstraat in Hatert, het voormalige tuincentrum aan de Molenweg en natuurlijk nog zo’n
200 woningen in de Waalsprong, maar het is
niet meer zo veel als vroeger.’

‘Een nieuw project is Nia Nesto, dat betekent
in het Esperanto Ons Nestje: de bouw daarvan start binnenkort, zestien woningen. De
toekomstige huurders hebben hun eigen huis
min of meer zelf samengesteld. Het zijn woningen zonder een energierekening, duurzaam
bouwen dus, en die bouw zelf duurt ongeveer
vier maanden. Het is een samenwerkingsverband met een paar grote bouwmaatschappijen
en er zit ook nog een competitie-element in:
wie bouwt het duurzaamste ontwerp!’
Woningen in en rondom het centrum zijn populair, vooral bij mensen met een iets dikkere
portemonnee. Daarbuiten, de rand van de
stad, lijkt voorbestemd voor mensen met iets
minder geld. Kijk bijvoorbeeld naar de maisonnettes in Dukenburg en Neerbosch-Oost,
waar veel vluchtelingen en andere allochtonen
wonen.
‘Klopt, huizen in het centrum, maar ook Waterkwartier en Wolfskuil zijn geliefd. Een
vluchteling zal niet snel in een mooie, dure flat
terechtkomen, dat wordt al gauw een klein appartement. Een zekere concentratie van kansarmen zal er altijd zijn, maar dat kun je niet
vroeg genoeg ontdekken en over oplossingen
na gaan denken. Daar hebben we ook met de
andere corporaties een gezamenlijk belang in.’

Ouderen

‘Een ander aandachtspunt zijn flats waar veel
ouderen wonen. Bij de woningtoewijzing kun
je de 55+-regel schrappen. Dat is ook gebeurd,
omdat de belangstelling van ouderen voor de
flats beperkt was; dan komen er vanzelf meer
jongeren wonen, wat soms niet alle ouderen
weer op prijs stellen. Maar je kunt ook, zonder
dat je mensen uitsluit, bepaalde plekken om
te wonen stimuleren door aan te geven wat je
de Wester - december 2013

‘Zeker, dan draag je niet alleen bij in het
woonplezier, maar daarbij gaat het ook om de
waarde van het vastgoed. In Den Haag zeggen ze dat we daar teveel in doen, maar daar
ben ik het niet mee eens. We gaan daar mee
door, zij het wél op een lager pitje. Omdat de
gemeentes ook flink gaan bezuinigen op het
onderhoud in de openbare ruimtes, zullen we
zeker bij blijven dragen in dingen waar bewoners zelf initiatief nemen zoals een straatfeest
of het opknappen van tuinen. Maar of we de
weekendschool en de vierdaagse blijven sponsoren, dat denk ik niet, dat is niet onze core
business, niet vastgoed gerelateerd.’
Hoe staat het met de aanwezigheid van asbest
onder het woonbezit van Portaal?
‘We gaan volgend jaar ons hele woningbezit
op basis van de strenge regelgeving voor de
toekomst doorlichten en in kaart brengen. Dan
kijken we wat er weg moet en wat zonder enig
gevaar voor de huurders kan blijven zitten.
Wat er weg moet, zullen we zo snel mogelijk
weghalen.’

Huurverlaging

Corporatie Standvast is bereid de huur van
een woning te verlagen als de huurder langdurig met een forse verlaging van zijn inkomen
wordt geconfronteerd, Portaal ook?
‘Dat is nog niet ons beleid, maar we gaan natuurlijk wel kijken naar de schrijnende gevallen. Huur op maat voorziet in dit soort problemen, maar dat heeft het in de Tweede Kamer
niet gehaald, helaas. We zijn ook voorstander
van een inkomensafhankelijke huur.’

er als woningzoekende aantreft. Denk aan: in
deze flat wonen vooral senioren; daar hebben
we als Portaal nog wel een slag in te maken.
Daarnaast kun je flats ook aanpakken: betere
verlichting, entrees aanpakken en veiligheid
verbeteren. Maar op dit vlak hebben we, naast
regelmatig overleg met de andere woningbouwverenigingen, ook vaak bestuurlijk overleg met de wethouders Jan van der Meer en
Hannie Kunst, die allebei huisvesting in de
portefeuille hebben.’

‘Wij spreken liever over scheefbetalers, maar
precies weten we dat niet. Schattingen lopen
uiteen van 20 tot 25 procent. Wij willen mensen die ergens prettig wonen in een van oorsprong sociale huurwoning en inmiddels een
hoger inkomen hebben, zeker als klant hebben. Wel vinden we dat ze dan bij de jaarlijkse
huurverhoging ten opzichte van mensen met
een laag inkomen meer moeten gaan betalen
voor hun woning.’

Scheefwonen

Portaal heeft de afgelopen jaren, zeker toen er
nog geld genoeg was, veel geïnvesteerd in de
leefbaarheid in de wijken.

Weet u hoeveel scheefwoners Portaal in haar
bestand heeft zitten?
de Wester - december 2013

Leefbaarheid

Hoe staat Portaal er in Nijmegen over tien
jaar voor?
‘De stadsvernieuwing in de oude wijken moet
dan helemaal afgerond zijn. We gaan behoorlijk inzetten op duurzaamheid. Dat moet bij de
huurders tot een lagere energierekening leiden.
Overlastvraagstukken moeten we goed in de
hand houden, de veiligheid van onze huurders
moet gewaarborgd zijn. Onze klanten moeten
kunnen zeggen dat ze een kwalitatief goede
woning huren. Mensen moeten wat dat betreft
tevreden zijn en prettig bij ons wonen.’
Tekst: Michiel van de Loo en René van Berlo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Zoals uit dit interview blijkt, staat Portaal in 2014 voor een grote bezuinigingsoperatie. Hierdoor zal er in de
loop van het volgend jaar in de organisatie geen plek meer zijn voor de huidige directeur Vincent van Oordt.
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Groep 6 en 7 van Basisschool de Wieken
zet zich in voor kinderen op de Filipijnen
Een digibord, genoeg schoolboeken voor ieder kind, papier om op te schrijven en een
tafel helemaal voor jezelf. In Nederland is
het onderwijs goed geregeld, iedereen kan
naar school en krijgt de kans om te leren.
Helaas hebben kinderen het niet overal zo
goed. Om deze kinderen te helpen gaan
wij ons samen met de leerlingen van Basisschool de Wieken inzetten voor een fantastisch project!
Eerst zullen we ons eerst even voorstellen: wij
zijn Amy Bitter en Marjolein Tophoven. Wij
lopen al enige tijd rond op basisschool de Wieken als stagiaires van groep 6 en 7. Afgelopen
oktober is Amy twee weken lang met stichting
Edukans naar Kenia geweest. Samen met dertig andere studenten heeft ze lesgegeven en
van heel dichtbij meegemaakt hoe groot de armoede is, hoe slecht het onderwijs en hoe deze
kinderen met hele kleine dingen al gelukkig
kunnen zijn.

Schoenmaatjes

Om kinderen in ontwikkelingslanden als Kenia te helpen heeft de stichting Edukans een
aantal jaren geleden het Schoenmaatjesproject
opgezet. Dit is een project waarbij de kinderen
in Nederland een maatje in een ontwikkelingsland een steuntje in de rug bieden. Dit doen zij
door een schoenendoos te vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. Het is
moeilijk voor te stellen hoe blij kinderen die
het moeilijk hebben zijn met dit cadeau. De
schoenendozen worden door de kinderen in
Nederland versierd en gevuld. Edukans bepaalt
vervolgens waar de dozen naar toe gaan. Dit
is normaal gesproken bijvoorbeeld een vluchtelingenkamp in Irak of een school in Kenia.
Maar omdat er onlangs een grote natuurramp
was op de Filipijnen heeft Edukans besloten
om ook dozen naar de getroffen kinderen op
de Filipijnen te sturen. Groep 6 en 7 hebben
mogen stemmen of ze hun dozen naar de Filipijnen wilden sturen of naar een ontwikkelingsland. De meeste stemmen waren voor de
Filipijnen. Dit betekent dat Edukans de dozen
persoonlijk op komt halen bij ons op school.

Betekenen

Aan de hand van Amy’s verhalen, foto’s en
filmpjes willen wij als vriendinnen en stage
maatjes ook iets betekenen voor deze kinderen
die het zoveel slechter hebben dan de meesten van ons. In goed overleg met het team van
Basisschool De Wieken hebben wij besloten
om mee te doen aan het Schoenmaatjesproject.
Samen met groep 6 en 7 gaan wij schoenendozen vullen! Ons doel: 19 december vijftig dozen op laten sturen! Dit kan echter niet zonder
de hulp van anderen. Op onze zoektocht naar
sponsoren kwamen wij terecht bij de eigenaar
van Albert Heijn op de Molenweg. Hij heeft
ons, en vooral de kinderen een enorme dienst
bewezen door vijftig tubes tandpasta en vijftig
shampoo flessen te sponseren. Ook tandarts

Nabuurs van Villa Wolfskuil heeft ons fantastisch geholpen! Dankzij haar bevat nu ook iedere doos een tandenborstel.

Hulp nodig

We zijn er nog lang niet, maar we zijn enorm
dankbaar voor de hulp die we tot nu toe al hebben mogen ontvangen. Het verzenden van de
dozen kost helaas een hoop geld. Als het ons
lukt om vijftig dozen te vullen betekent dit
ook dat er een bedrag van 300 euro betaald
zal moeten worden voor het verzenden van de
schoenendozen. Om dit te kunnen financieren
en om de ouders van onze leerlingen niet te
veel te belasten zijn wij voor de verzendkosten
nog hard op zoek naar sponsoren. Mocht u een
bijdrage kunnen en willen missen, dan kunt u
contact met ons opnemen via onderstaand emailadres. Ook als u samen met uw kind(eren)
een doos wilt vullen kunt u mailen.
amyenmarjoleinvooredukans@gmail.com
Voor meer informatie over het project kunt u
terecht op de volgende website;
www.edukans.nl/schoenmaatjes
Tekst: Amy Bitter en Marjolein Tophoven
Foto’s: Basisschool de Wieken

Kenia

In Kenia heeft Amy de bijzondere ervaring
mee mogen maken om de schoenendozen aan
haar Keniaanse leerlingen uit te delen. De foto’s die u op deze pagina ziet zijn door haar
gemaakt en geven weer hoe de leerlingen reageerden op (voor ons) simpele spulletjes als
een bal, een pop, een stift of een tandenborstel.
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Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Opening De Oversteek
Zaterdag 23 november 2013
Foto’s: Ger Neijenhuyzen en Dave van Brenk
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Wolfskuil
Halloween
De Halloweenavond op 31 oktober in de
Wolfskuil was een groot succes. Er waren
maar liefst 72 kinderen en dubbel zoveel
ouders die zich hadden opgegeven voor
deze spannende griezelavond. Het was
zelfs zo druk dat er nog kinderen waren
die zich niet hadden opgegeven en toch
nog mee wilden doen.
Hoe meer zielen hoe meer vreugde en
iedereen was verkleed en geschminkt voor
deze spannende avond. Een prachtige
versierde tent bij Toos en Willy voor de
deur in de Varenstraat diende als vertrek- en
eindpunt.
Onder toezicht van de ouders vertrok de
tocht door de straten van de Kuul en de eerste

stop was bij Teun. Hij had als verrassing een
suikerspin voor alle kinderen. Aangekomen
op de Floraweg bij de Dierenweide Kobus
begon de spanning al een klein beetje te
kriebelen. De brandende vuurkorven en fraaie
verlichting, elk jaar weer door de mensen van
de Dierenweide verzorgd, creëerden veel sfeer.

Griezels

Die spanning werd nog eens verhoogd bij
de trappen bij de Derde van Hezewijkstraat.
Daarna over het pad langs de molen het
laantje door en bij de volgende trappen weer
naar beneden. Een jong stelletje dat steeds
mee had gelopen haakte hier af omdat het al
te griezelig was. Daarna ging het langs het
schoolplein het bosje in, waar de heksentent
en veel griezelfiguren te zien waren. Angstige
momenten waren hier te beleven, vooral bij
de grafkist waar plotseling een griezel achter
de boom vandaan kwam. Er waren zelfs ook
ouders die de schrik van hun leven kregen. Ook
Bloody Mary was echt een hoogtepunt: deze
veranderde steeds in een heel eng persoon. Een
opgehangen lijk in een boom bracht je flink
aan het schrikken.

ieder zich weer in de bewoonde wereld.
Via de Distelstraat ging de tocht weer de
Varenstraat in naar de tent en daar werden
de kinderen opgewacht met broodjes
knakworst en chocolademelk. Door de
organisatie was een prijsje beschikbaar
gesteld voor het mooist verklede en
geschminkte kind. Helaas waren de vader en
het kind verdwenen toen de prijsuitreiking
begon, maar de prijswinnaar kan de prijs
alsnog ophalen bij Toos in de Varenstraat
40. Het kind dat de prijs won, had zijn
gezicht helemaal wit geschminkt en een wit
maskertje op. Hobbyclub de Heksenkring
wil iedereen bedanken voor hun sponsoring
en support, in het bijzonder AH, de Co-op
en Portaal.
Tekst: Leo Woudstra
Foto’s: Dave van Brenk

Prijswinnaar gezocht

Het was weer een echte belevenis voor jong
en oud. Een avondje griezelen in de Kuul.
De tocht ging verder door het bosje en langs
de bewoners van de Wolverei. Daar waande
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Kort nieuws vanuit de Wijkraad Wolfskuil
Binnenkort nodigt de Wijkraad de omwonenden van het Nachtegaalplein uit voor
een bijeenkomst over de tijdelijke invulling van het plein. Naar aanleiding van de
handtekeningactie heeft Portaal in een brief
aan de Wijkraad laten weten hierover gezamenlijk in gesprek te willen gaan met de
omwonenden.
• De Parkwachters zijn bij de Wijkraad geweest om een vorm van herstart te willen
maken in het Florapark. Zij willen zich
graag inzetten voor het park bij alles wat
toezicht nodig heeft.
• Portaal is eigenaar geworden van het Jacobsterrein aan de Molenweg. Wanneer de
planning en de start van de bouw beginnen
is nog niet bekend. Wij horen het zodra er
nieuws is.
• In januari gaat het Knelpuntenfonds een
nieuwe naam krijgen en wel het Initiatievenfonds voor de Wolfskuil en Waterkwartier. Vanuit de Wijkraad nemen Jan van Gent
en Lidwien de Groot zitting in dit fonds.
• De Tweede Oude Heselaan wordt op dit
moment aangepakt om het voor de schoolkinderen en omwonenden veiliger te maken. Er komen onder andere verhogingen in
de middenberm en brede witte strepen op
het midden van de straat.

• De Wijkfabriek komt niet in de Driesprong.
Er wordt uitgezien naar een nieuwe plek in de
Wolfskuil, maar het basisconcept voor de fabriek gaat gewoon door.
• Firma Van de Water wil de Driesprong kopen
en er gaan bouwen voor de Aldi.
• De Wijkraad maakt zich zorgen over de jeugd
die in de kelder zit van de Driesprong. Zij
moeten naar een andere plek, maar waarheen?
• De Graafsebrug is verfraaid en opgefleurd
met groen en beschilderingen gemaakt door
kinderen en vrijwilligers uit de wijk. De bewoners vinden het resultaat er goed uitzien.
• Er wordt aan het plein bij de Oude Azaleaweg
hard gewerkt aan de herinrichting. De werkgroep Azaleaplein is nog steeds in overleg met
de gemeente over wat wel en niet mag bij deze
herinrichting.

• Het college van B en W heeft het wijkbezoek aan de Wolfskuil van 5 november
jongstleden afgeblazen. De reden van het
afzeggen is niet helemaal duidelijk. Een
nieuw bezoek is op 21 januari gepland.
• Er is dit jaar weer een kerststal op de Floraweg bij de Dierenweide te bewonderen.
• De Wijkraad, de Wieken, Portaal, Tandem en gemeente gaan in 2014 aan de slag
met bewoners en kinderen van de Wolfskuil
om een nieuwe vorm te zoeken voor een
opruimdag in verschillende straten van de
wijk.
De Wijkraad wenst u allen fijne feestdagen
toe en een gezond 2014.
Tekst: Leo Woudstra
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Opfleuren muur Graafsebrug
Before I die, zet ik mij als wethouder
in voor goed leven in de Wolfskuil.
Dat schreef Wethouder Tankir op
de wensenmuur in de Wolfskuil zaterdag 9 november.
Behalve de wensenmuur werden er
die zaterdagmiddag ook nog grote
schilderingen en veel groen op de
grijze muur hoek Graafseweg/Nieuwe Nonnendaalseweg aangebracht.
De kinderen van bredeschool de Wieken hebben een deel van de wand ingeschilderd deze middag.
de Wester - december 2013

De buurt is nauw betrokken geweest bij
het aankleden van de muur. Want zonder burgerparticipatie geen buurtverbetering. De wethouder noemde het zeker
een mooi initiatief van bewoners in de
Wolfskuil, waar geen bemoeienis van
de gemeente bij nodig was.
De collage is van Geert Schiks, die in
het vorige nummer van de Wester van
Antoinet Broeder.
Tekst: Dave van Brenk
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Waterkwartier
Waalfront
in beweging

Het Honigcomplex heeft de eerste nieuwe
gebruikers gekregen. Elke zaterdag en zondag is er een grote vlooienmarkt in de oude
soep- en vermicellifabriek. Ook Brouwerij Oersoep is er gestart met de inrichting.
Het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront zorgt
ondertussen voor voldoende parkeerplekken, want er komt veel verkeer naar het
fabrieksterrein.
De vlooienmarkt-bazaar-vrijmarkt is op zaterdag en zondag te bezoeken van 9.30 tot 17.00
uur. Iedereen die interesse heeft in kopen en
verkopen van met name tweedehandsspullen kan er terecht. De entree bedraagt 2 euro
voor iedereen ouder dan 12 jaar. De ondernemersfamilie Van der Schagt schakelde lokale
ambachtslieden in om de hallen op de begane
grond te vertimmeren en werkt samen met andere initiatiefnemers in het Honigcomplex.

Bierbrouwerij Oersoep

Oersoep, Nijmeegs jongste bierbrouwerij, start
binnenkort met haar brouwerij in het Honigcomplex. Het college van Burgemeester en
Wethouders heeft de gedoogbeschikking voor
dit initiatief onlangs afgegeven. De brouwerij
zat eerder op het industrieterrein Westkanaaldijk, maar werd met het oog op uitbreiding te
klein. Naast het brouwen zijn Sander Kobes en
Kick van Hout van plan straks een winkeltje
en een proeflokaal te openen. Voor meer informatie: www.oersoepbrouwerij.nl. Let wel
op: ze houden van experimenteren en brouwen
ook met brinta, kersen en zeewier…

Zicht op de Waal

De gebouwen die zeker niet meer gebruikt
gaan worden, zijn de afgelopen maand gesloopt. Hierdoor is er een doorkijk naar de
Waal ontstaan.

Vergaderdata van Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’
Dinsdag 17 december 2013 en dinsdag 4 februari 2014 zijn de reguliere vergaderingen van Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’. Ze vinden plaats van 19.30 tot 21.30
uur in het tijdelijke wijkcentrum Sonnehaert aan de Vlietstraat. Deze bijeenkomsten
zijn openbaar.
De agendacommissie komt in het nieuwe jaar op 21 januari bijeen. U kunt eventuele
bespreek-, agenda- of discussiepunten inbrengen bij Ineke de Jong (secretariaat), teTekst: Ruud de Vries
lefoon (024) 377 85 25 of e-mail: ineke.de.jong@me.com
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Binnenkort krijgen weer nieuwe gebruikers
officieel toestemming om te starten in het Honigcomplex. Houd het in de gaten, want straks
kun je er eten, sporten, muziek maken, een bedrijf starten, als klein bedrijf zelf dingen maken, meubels laten maken en nog veel meer!
Voor al deze activiteiten zijn in de omgeving
voldoende parkeerplaatsen en terreinen opengesteld, waardoor er niet in de straten van Waterkwartier geparkeerd hoeft te worden. Toch
parkeeroverlast? Laat het ons weten:
(024) 329 39 90 of mail:
informatie@waalfrontnijmegen.nl

Nieuwe film

Benieuwd hoe Nijmegen verder verandert de
komende jaren? Bekijk de bijzondere film
Nijmegen omarmt de Waal en krijg een goed
beeld van de toekomstige stad. Van Nijmegen
aan de Waal, naar Nijmegen omarmt de Waal.
Ook met beelden uit West: van de nieuwe brug
De Oversteek en het toekomstig Waalfront en
de Handelskade. Werp een blik in de toekomst
op www.nijmegen.nl/nodw en
www.facebook.com/honigcomplex.
De commissie Klankbordgroep Waalfront van
de Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ heeft
op maandag 16 december weer haar reguliere
overleg.
Tekst: Janine Adriaansens en Ruud de Vries
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Theresiabeeld in Weurt
Op 8 december is onder grote belangstelling in de kerk van de Andreasparochie te
Weurt, het fantastisch gerestaureerde Theresiabeeld onthuld.
Eenzelfde beeld heeft tientallen jaren gestaan
in de speciale kapel van de Theresiaparochiekerk, die ooit het beeldbepalende gebouw was
op de hoek Waterstraat-Biezenstraat. Jo Smits,
een bevlogen inwoner van Weurt, heeft zich
ontfermd over het ‘oude gipsen beeld’ en is
maanden in de weer geweest om het te restaureren met - naar zijn idee - de mogelijke orginele kleuren. Het resultaat is verbluffend zoals
u op bijgaande foto’s kunt waarnemen. Meer
over de restauratie is te zien op
www.josmitsweurt.nl. Klik op ‘restauraties’.
Wij hopen dat de H. Theresia van Lisieux een
rustpunt is geworden in onze oude buurparochie.
Na de restauratie

Tekst: Ruud de Vries
Foto’s: Jo Smits

Voor de restauratie

Aanpassingen Westerpark na overleg met werkgroep bewoners
Het Westerpark wordt dit jaar en begin
volgend jaar flink onder handen genomen door de gemeente Nijmegen. Wat er
aan vooraf ging: in het voorjaar van 2013
heeft de gemeente een oproep geplaatst
in het wijkblad de Wester of bewoners
mee wilden denken om het Westerpark
aantrekkelijker te maken.
Er hebben zich toen vijftien bewoners aangemeld om mee te denken en natuurlijk om
hun wensen kenbaar te maken. De bewoners
werden bijgestaan door een bestuurslid van
de Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’. De
bewonersgroep is vier maal bij elkaar geweest en heeft de wensen op papier gezet.
Ze is in mei 2013 samen met de gemeente
in het Westerpark geweest om haar ideeën
en wensen toe te lichten. Het zijn zeer prettige en positieve onderhandelingen geweest
met begrip voor elkaars standpunten.

Voorstellen

De belangrijkste voorstellen vanuit de
groep waren:
• In verband met jongerenoverlast bij de
hangplek - de JOP - in het park was de wens
of deze verplaatst kon worden richting Mercuriusstraat. De gemeente kon daar niet in
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meegaan. Ze vond deze plek overzichtelijk.
Wel was er een toezegging dat er bij de JOP
meer toezicht zou komen.
• Ook wenste de bewonersgroep dat er enkele
toezeggingen, die in het verleden zijn gedaan,
werden nagekomen door de gemeente. Onder
andere dat de beloofde grote bomen er zouden komen en dat er wat struinplekken voor
de kinderen in de vorm van natuurlijk spelen
zouden worden aangebracht.
• Ook vond de groep dat het maaibeleid verbeterd moest worden, waardoor het park er
ordelijker uit zou zien, zodat de mensen graag
naar het park gaan. Het Westerpark moet een
uitstraling krijgen van een echt park.

Groen licht

Op 12 november 2013 gaf de gemeente groen
licht en werd aan de groep medegedeeld dat
het maaibeleid en onderhoud wordt aangepast
aan de wensen van de groep. Er komen twee
plaatsen voor natuurlijk spelen. De jeu-deboulesbaan, die niet wordt gebruikt, is er daar
één van. De andere plaats wordt bij het talud
aangebracht. Tevens worden er 25 verschillende volwassen bomen geplaatst. Bij de pergola
worden nog planten toegevoegd.
Het moet een park worden voor iedereen, maar
bewust iets vernielen vindt de bewonersgroep

echt de perken te buiten gaan. Er zijn de
laatste tijd nogal wat klachten over bewoners die hun hond bewust hun tanden laten
zetten in de bestaande bomen. Dat is zeer
jammer en onbegrijpelijk. Iedereen wil dat
het Westerpark gebruiksvriendelijk is en er
verzorgd uit blijft zien. De bewonersgroep
hoopt dat bewoners netjes omgaan met deze
bomen, zodat deze ook de kans krijgen om
letterlijk voet aan de grond te krijgen.

Enthousiasme

Door het enthousiasme in de groep wordt
er ook over verschillende activiteiten nagedacht, onder andere een schoonmaakactie,
in het voorjaar bloembollen planten en om
eendenmanden te maken, zodat de eenden
rustig kunnen broeden in de vijvers. Ook
wordt deze maand een kerstmarkt georganiseerd. Enige tijd geleden is er al een
openluchtbioscoop geweest en ook is er een
multiculturele dag georganiseerd.
De bewonersgroep is volop in beweging en
hoopt dat het Westerpark een leefbaar park
blijft voor Nijmegen-West.
Tekst: Ruud de Vries
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zullen we de vinger aan de pols houden. Het
doel is om alles in goede banen te blijven
houden met zo min mogelijk overlast voor
de bewoners van Nijmegen-West.
Parkeren op het terrein ‘Oude Stad’

De Oversteek op zondag 24 november 2013

Nieuws van commissie Verkeer
Verkeerslichten op de Weurtseweg

Wij als Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ hebben ernstig bezwaar gemaakt tegen
het voornemen om de verkeerslichten bij de
Pater van Hoofstraat en de kruising Voorstadslaan/Weurtseweg weg te halen. Gelukkig hebben wij voldoende argumenten aangedragen om de verkeerslichten voorlopig
te behouden. We willen wachten met de
definitieve beslissing tot het verkeer vanaf
de nieuwe brug De Oversteek zijn weg
heeft gevonden. Na de periode van gewenning zullen we de verkeerssituatie opnieuw
bekijken en toetsen aan de informatie van
vóór opening van de nieuwe brug.
Voetgangersoversteekplaats bij Biezantijn

Ter hoogte van het nieuwe voorzieningenhart De Biezantijn zijn mogelijkheden gemaakt om de drukke Waterstraat over te steken. Dit vooruitlopend op de vele mensen,
vooral kinderen, die straks van de Biezantijn en de Aquamarijn gebruik gaan maken.
Ook wordt nog bekeken wat er aan gedaan
kan worden om de snelheid op de Waterstraat te verminderen.
Vrachtverkeer over de Kanaalstraat

Op de Weurtseweg en op de Kanaalstraat
ter hoogte van slagerij Rob Keller zijn verkeersborden geplaatst om het vrachtverkeer
tegen te gaan. De vrachtwagens probeerden
ook nog door te rijden bij de ‘oude’ bussluis. Men kwam er dan ter plaatse achter
dat men alleen de Rivierstraat in kon rijden
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of met heel veel moeite moest keren op het
kruispunt. Nu blijkt dat er ook vrachtwagens
zijn die vanaf de Weurtseweg, tegenover de
Winselingseweg, de Rivierstraat in rijden. Wij
hebben thans ook voor dat punt een verbodsbord gevraagd, in de hoop dat het vrachtverkeer nu wel op de hoogte is van het verbod om
in te rijden.
Bussluis

De ‘oude bussluis’ wordt afgesloten met een
paaltje. Het blijkt dat er toch automobilisten
zijn die via het naastliggende fietspad proberen
de Kanaalstraat te vervolgen. Er wordt bekeken hoe de Kanaalstraat daar op een verantwoorde manier afgesloten kan worden. Echter
met dien verstande dat het verwijderd moet
kunnen worden als we de jaarlijkse Vierdaagsewandelaars weer willen begroeten.
S100 en de nieuwe De Oversteek

Sinds maandag 25 november is NijmegenWest middels de nieuwe stadsbrug De Oversteek verbonden met Nijmegen-Noord. Een
oeververbinding die door zijn schoonheid
wordt toegejuicht. De wegen en de aanbruggen
daarnaar toe zijn mooi van vormgeving. Een
geweldig resultaat van de ontwerpers en de
uitvoerders die de klus hebben moeten klaren.
Wij in Nijmegen-West blijven nu in afwachting wat de toekomst ons zal brengen wat het
verkeersaanbod betreft. De verkeerscommissie van Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’
heeft goede contacten met de verantwoordelijken van de gemeente Nijmegen. Gezamenlijk

Het parkeerterrein nabij de Heselpoort ondergaat een grote verandering. Aangezien
de geplande parkeergarage niet doorgaat,
wordt op het bestaande terrein een totaal
nieuwe inrichting gemaakt voor het parkeren. De vervuilde grond wordt afgegraven.
Het geheel wordt bestraat tot een hoogwaardig parkeerterrein, dat zeer waarschijnlijk
overdag en in de avond bewaakt wordt.
Tijdens de werkzaamheden worden aan de
vergunninghouders andere parkeerplaatsen
aangeboden. Op de informatieavond, die 26
november is gehouden, is daarover tot tevredenheid van alle belanghebbenden - ondernemers, beheerders, omwonenden - gesproken. Voor de bewoners van de Heselaan
wordt geprobeerd zo min mogelijk overlast
te bezorgen voor de twee maanden durende
werkzaamheden.
Verkamering

Het is een woord dat de laatste tijd erg veel
in het nieuws is. Verkamering is niets anders dan dat een woning omgezet wordt in
verhuur van aparte kamers voor studenten.
Nijmegen is nu eenmaal een studentenstad,
waardoor de vraag naar kamers heel erg
hoog is. Door dit gegeven kan het gebeuren dat in bepaalde straten erg veel huizen
voor kamerbewoning worden omgebouwd.
De gemeente Nijmegen heeft daarvoor geen
beleidsregel vastgesteld. Er zijn steden waar
de gemeente een beleid heeft dat maximaal
tien procent van een straat omgebouwd mag
worden. In Nijmegen is dat dus niet het geval, waardoor in enkele straten een overbevolking van studenten is. Waardoor op zijn
beurt weer overlast van geluid, onderhoud
aan het pand en het beroemde fietsenprobleem om de hoek kunnen komen kijken.
Nu is in Nijmegen een platform ontstaan
om de gemeente Nijmegen ertoe te bewegen ook een percentage te gaan hanteren.
Wij als Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ hebben ons daarbij aangesloten omdat
dit probleem ook langzaam Nijmegen-West
binnenkomt. Het doet zich met name voor
in de Marialaan. Vinger aan de pols en overleg voeren is en blijft ons devies.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Ger Neijenhuyzen
de Wester - december 2013

Halloween in het Waterkwartier
Foto’s: Dave van Brenk

Plaatsing tijdcapsule in
Brede School Aquamarijn
Tijdens de eerstesteenlegging van het voorzieningenhart De Biezantijn en de Brede
School Aquamarijn hebben de jongste en
oudste leerling een tijdcapsule geplaatst op
een tijdelijke plaats.
Thans is de capsule op de definitieve plaats
gekomen. Dit gebeurde onder grote belangstelling van de schoolgaande jeugd, die ook
voor de eerste maal in de in aanbouw zijnde
school een kijkje konden nemen. Het was een
geweldige ervaring om samen met allen die
aanwezig waren een capsule te plaatsen die
misschien over tientallen jaren laat zien hoe de
kinderen anno 2013 leerden, speelden, tekenden enzovoort.
Tekst: Ruud de Vries
Foto’s: Dave van Brenk
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S.v. Nijmegen
Met de naderende winterstop en de bekende
feestdagen in het vooruitzicht kijkt S.v. Nijmegen in de laatste Wester van dit jaar terug op het jaar 2013. Dit jaar was voor S.v.
Nijmegen een goed jaar te noemen. Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten, en daar
zal langzaam aan gewerkt moeten worden.
Seizoen 2013-2014 was een seizoen wat weer
begon met enkele veranderingen. S.v. Nijmegen stapte over naar een nieuwe kledinglijn
en ander merk en zo werd Nike ingeruild voor
Jako. Het oude shirt van vroeger werd in een
2013 jasje gestoken. De teams van S.v. Nijme-

gen gaan vanaf nu spelen in een zwart shirt met
een rode V, rode broekjes en zwarte sokken met
het S.v. Nijmegen logo. Ook bij de jeugdteams
waren er veranderingen: naast de nieuwe voetbalshirts voor de spelers kregen alle trainers
dezelfde trainingspakken en windjacks. En zo
lopen alle teams er hetzelfde bij en zijn ze hierdoor duidelijk herkenbaar. De jeugdafdeling
van S.v. Nijmegen werkt er verder hard aan
om het niveau en ook het aantal jeugdteams
omhoog te krijgen. Jeugdspelers helpen bij de
kleinere jeugd en fluiten jeugdwedstrijdjes. Er
is ook een tweede keeperstrainer aangesteld.
Wat er nog wel ontbreekt is een vlaggenschip
bij de jeugd. Waar dat bij de club een eerste
elftal is, is dat bij jeugd een A- team. Hier zijn
we als jeugdafdeling druk mee bezig en we
hopen ook hierin snel duidelijkheid te hebben.
Naast deze sportieve veranderingen zijn er ook
veranderingen in en rond het clubhuis van S.v.
Nijmegen.
• Een nieuwe hoofdsponsor: Maxx trading.
• Twee dames zaal- en twee damesveldteams.
• Het veteranenteam van een paar jaar terug
speelt weer op zaterdagmiddag op onze velden.
• Een nieuw Pupillenveld voor onze E en Fteams vol met sponsors.
• Een Club van 100, gestart door clubmensen

die S.v. Nijmegen een warm hart toe dragen.
• En pas geleden werd het eerst Fair-play bord
in regio Nijmegen bij S.v. Nijmegen geplaatst
door de wethouder Sport en Welzijn Bert
Frings.
Allemaal mooie momenten in 2013, die we
te danken hebben aan inzet van mensen bij
de club. Met het schrijven van dit stuk hopen
we nog enkele sportieve hoogtepunten aan dit
alles toe te voegen. Doordat de competitie bij
onze jeugd uit twee halve competities bestaat,
doen er nog enkele jeugdteams mee om eerste
te worden in hun poule.
S.v. Nijmegen F1 en S.v. Nijmegen C2 staan op
dit moment bovenaan en maken nog alle kans.
S.v. Nijmegen E1 is op 23 november wel al
de eerste najaarskampioen geworden van S.v.
Nijmegen.
Ondanks al deze mooie momenten in 2013 is
het wel belangrijk om altijd de schouders er
onder te zetten en het samen te doen, voetbal
is niet voor niks een teamsport, ook wanneer
er een keer iets tegen zit. Tot slot, namens de
voetbalvereniging S.v. Nijmegen wens ik iedereen fijne feestdagen en een goed 2014 toe.
Tekst: Patrick Weijers
Foto: Ger Neijenhuyzen

maand
r
e
p
,=
5
3
2
€
f
Wonen vana

Eerste koopwoning? Portaal opent deuren!
Ga naar kopenbijportaal.nl
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VOORZIENINGENHART DE BIEZANTIJN
Fijne feestdagen en een voorspoedig nieuw(bouw) jaar!
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.

Appartementen boven
voorzieningenhart
Er komen 30 appartementen boven het
Voorzieningenhart De Biezantijn. Portaal gaat
de appartementen verhuren voor ongeveer
600 euro per maand. Daardoor is huurtoeslag
mogelijk. Er is geen inkomenstoets voor de
huurder die in aanmerking komt voor de
thuiszorg in dit appartement.

Zorg nodig

Links: voorzieningenhart met daarop appartementen, rechtsachter: school
Foto: Dave van Brenk

Brede school Aquamarijn
aan het woord
Viering hoogste punt nieuwbouw
Op woensdag 20 november is het hoogste
punt van de nieuwbouw van de school bereikt.
Dit hebben we gevierd met alle kinderen,
ouders en natuurlijk alle aannemers en
werklieden op de bouwplaats.
De kinderen kwamen samen bij de ingang
van de nieuwe school, bij de tribunetrap en
de aula. Deze ruimte kan in de toekomst voor
allerlei schoolactiviteiten worden gebruikt.
Op deze plaats heeft de tijdcapsule met alle
tekeningen en verhalen van de kinderen een
definitief plekje gekregen in de vloer van het
gebouw. De tijdcapsule werd door Lukas (uit
groep 1-2) en Patricia ( uit groep 8) vakkundig
ingemetseld in de vloer bij de ingang. Daarna
hebben de kinderen en ouders nog een
gedeelte van het nieuwe gebouw bekeken.
De kinderen hebben op school een mooie
kleurplaat van de nieuwe school gekregen.
Als het niet te hard gaat vriezen, wordt
de nieuwbouw in juni 2014 opgeleverd.
Daarin komen basisschool Aquamarijn,
kinderdagverblijf/peutergroep de Waterlelie

en activiteitenplein Dol-Fijn. Ook komt er
een logopediepraktijk in de school en een
voorziening voor een Bibliotheek-op-deBasisschool. Het nieuwe Voorzieningenhart
De Biezantijn en Brede school Aquamarijn zijn
direct met elkaar verbonden. Dat biedt voor de
school allerlei mogelijkheden zoals het gebruik
van de leskeuken en de grote zaal.
De eerste kennismaking met het gebouw
maakte iedereen al erg enthousiast.
We kunnen bijna niet wachten tot alles klaar is
in 2014!

De appartementen zijn bestemd voor vooral
oudere huurders met zwaardere lichamelijke
beperkingen. De huurders hebben dagelijks op
vaste tijden verzorging en verpleging nodig.
Hiervoor is een indicatie van het CIZ nodig.
De zorg wordt gegeven door Stichting De
Waalboog. In overleg biedt De Waalboog
professionele verzorging en verpleging op
maat. Uitgangspunt van de zorgverleners is
dat de bewoner de regie over zijn/haar leven
behoudt.

Inschrijven
Denkt u dat dit de zorg is die u nodig heeft,
dan kunt u het inschrijfformulier ophalen
bij de wijkbeheerder van Portaal aan de
Waterstraat 138. U krijgt daarbij ook
informatie en een telefoonnummer waar u
terecht kunt met vragen. U moet het formulier
voor de kerstdagen weer inleveren bij de
wijkbeheerder.

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

Foto: Dave van Brenk

www.dewester.info

Europese Unie

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

GEEN APK!

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

GEEN PARKEERGELD!
GEEN WEGENBELASTING!
TOCH 100% MOBIEL!

In Memoriam Wim Haefkens
Vlak voordat dit nummer naar de drukker ging, bereikte ons het bericht dat
Wim Haefkens na een kort ziekbed van
enkele weken, toch nog onverwacht op
28 november overleden is. In een interview voor de Wester, afgelopen zomer,
sprak hij nog de hoop uit honderd jaar
te worden. Het zijn er 84 geworden. De
Wolfskuil zal hem missen. We wensen
zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en
zijn talloze vrienden en bekenden sterkte
toe met dit verlies.
De redactie

Minitjes

Minitjes zijn commerciële mini-advertenties. De kosten zijn € 2,00 per regel (inclusief kop). Ook een advertentie plaatsen?
Mail naar redactie@dewester.info

GEDETINEERDEN BETER AF DAN OUDEREN
‘Het is schandalig dat de mensen in een verzorgingshuis eruit gejaagd worden’,
zegt Jo Janssen. ‘Als je in de bajes zit, word je beter verzorgd dan wanneer je in
een verzorgingshuis terecht bent gekomen. Het personeel doet enorm zijn best om
de mensen zo goed mogelijk te verzorgen, maar dat personeel kan niet de goede
zorg verlenen met het geld wat ze nu krijgen. Je kunt beter in de bajes zitten!’
Jo Janssen en Ruud Klein Hemmink
E-mail: info@gewoonnijmegen.nl
jo.janssen.773
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Mediteren
‘Leren mediteren is de mooiste gift die je
jezelf in dit leven kunt geven.’ Lama Sogyal
Rinpoche. Op 13 januari start de cursus ‘Wat
meditatie echt is’ op de 2de Oude Heselaan
179A. Kosten 10 avonden €150,-. Informatie
en aanmelding: www.rigpa.nl
Cursus Spaans
Op vakantie naar Spanje? Een praktische
cursus Spaans bestaande uit 16 lessen kost
€220,-. (exclusief lesboeken, €57,-) De lessen zijn wekelijks op de donderdagavond van
19.00-20.15 uur en starten op donderdag 23
januari 2014. Meer weten of meedoen? Kijk
op www.hablamos-spaans.nl of bel of mail
naar info@hablamos-spaans.nl / 06 23 11 40
58 / (026) 443 80 89.
de Wester - december 2013

Oud en Nieuw moet vooral een feest zijn!
Zo langzamerhand komt de jaarwisseling
weer in zicht. Gemeente, politie en brandweer zijn al weer geruime tijd aan het werk
om ervoor te zorgen dat ook dit jaar de viering van Oud en Nieuw gezellig en feestelijk
kan verlopen. Gelukkig is het in Nijmegen
al jaren relatief rustig. Dat willen we graag
zo houden.

worden, zijn op geen enkele manier goed te
praten. Van het geld dat wij moeten uitgeven
om alles weer te repareren, hadden we op andere plaatsen in de stad nuttige dingen voor
Nijmegen kunnen doen.
En dan heb ik het nog niet eens over mensen
die menen hulpverleners met vuurwerk of
op een andere agressieve manier te moeten
bestoken. Levensgevaarlijk en absoluut ontoelaatbaar. Daarom leggen wij al preventief
verblijfsontzeggingen op aan een hele kleine
groep die het wangedrag in het verleden niet
kon laten. Daarnaast zal er voor, tijdens en na
de jaarwisseling voldoende politie en brandweer op de been zijn. We gebruiken camera’s
en we pakken illegaal vuurwerk aan.

In het verleden ging het nog wel eens mis. Er
bleken lieden te zijn die de viering van het
nieuwe jaar aangrepen om zich te misdragen.
Vernielingen, overlast, dronkenschap, baldadigheid, het kwam allemaal voorbij. Dat willen we in onze stad niet; oud en nieuw moet
vooral een feest zijn!
Als overheid doen we daarom samen alles wat
we kunnen om te zorgen dat iedereen ongestoord en feestelijk het nieuwe jaar in kan.
Een enorm pakket aan maatregelen is de laatste jaren ingevoerd en verder verbeterd. Denk
aan activiteiten voor de jeugd, het vooraf al
weghalen van spullen in de stad die gevoelig
zijn voor vernielingen, het openstellen van
wijkcentra, het organiseren van voetbaltoernooien en noem maar op.

En daarnaast pakken we raddraaiers die het
toch niet kunnen laten, ook stevig aan. De vernielingen die ieder jaar toch weer aangericht

Belangrijkste maatregelen rond Oud en Nieuw
Hotspots en hotshots
Er is een analyse gemaakt van de fysieke
hotspots in de stad die een relatie hebben met
brandveiligheid en de hotspots waaraan een
openbaar orde risico kleeft. Deze probleemgebieden worden rond de jaarwisseling extra in
de gaten gehouden. Hetzelfde is gedaan voor
de zogenaamde hotshots: jongeren, jongerengroepen en volwassenen die tijdens de vorige
jaarwisseling strafbare feiten hebben begaan. Zij
worden goed in de gaten gehouden of gewaarschuwd, en als dat nodig is aangepakt.
Verblijfsontzegging en samenscholingsverbod
De eerder genoemde hotspots worden gebieden
waarvoor een verblijfsontzegging kan worden
opgelegd aan personen die de openbare orde
verstoren of dreigen dat te doen. De burgemeester gaat hotshots schriftelijk waarschuwen
om zich rond de jaarwisseling te gedragen. Als
ze zich toch misdragen of zich in het verleden
ernstig hebben misdragen, krijgen ze alsnog
een verblijfsontzegging. In de APV is al een
algemeen samenscholingsverbod opgenomen.
Dit verbod geldt voor de hele gemeente. Als zich
ernstige ordeverstoringen voordoen of de vrees
daarvoor bestaat, kan dit artikel worden toegepast om groepen te vragen uit elkaar te gaan.
Bij het niet voldoen aan dat bevel kan iemand
worden opgepakt en vervolgd.
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Cameratoezicht
Tijdens de jaarwisseling wordt actief gebruik maakt
van het reeds bestaande cameratoezicht. Camerabeelden van risicolocaties worden tijdens de
jaarwisseling rechtstreeks uitgekeken op het politiebureau. Daarmee kan snel worden opgetreden bij
verstoringen van de openbare orde. Afgesproken is
dat er dit jaar vooralsnog geen aanvullende camera’s zullen worden geplaatst. De brandweer werkt
ook dit jaar met camera’s op helmen, de politie met
camera’s op de schouders van een aantal politiemensen. Deze camera’s dragen bij aan de veiligheid van de hulpverleners en het uit de anonimiteit
halen van daders.
Opsporen illegaal vuurwerk
De overlast en gevaren van zwaar vuurwerk zijn
groot. Dat geldt ook voor de opslag in woonbuurten.
Daarom zijn er vuurwerkteams van de politie actief
die illegaal vuurwerk aanpakken.
Voorlichting
Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’
is dit jaar ook veel aandacht voor het geven van
voorlichting. Een aantal wijkmanagers organiseert
buurtbijeenkomsten in wijken waar de schade vorig
jaar groot was. Tijdens die bijeenkomsten praten
zij met de bewoners over buurtgerichte problemen
en oplossingen. Over stadsbrede maatregelen en
gedragsregels communiceert de gemeente onder
meer via lokale media en websites.

Gelukkig is het overgrote deel van de Nijmegnaren alleen bezig met een echt gezellig feest.
Ik roep mensen op, om zaken die niet door de
beugel kunnen, te melden bij politie of gemeente. Laten we de kleine groep die het niet
kan laten, ons feest niet laten vergallen. Samen
maken we er een gezellige jaarwisseling van!
Hubert Bruls
Burgemeester van Nijmegen

Activiteiten voor jongeren
Uit de gesprekken met wijkbewoners is duidelijk
geworden dat er behoefte is aan activiteiten voor
jongeren in aanloop naar de jaarwisseling. De
jongerencentra die vroeger in de kerstvakantie
dicht waren, gaan daarom sinds enkele jaren
in die periode een aantal extra dagen open.
Daarnaast worden stadsbreed uiteenlopende
activiteiten georganiseerd. Tijdens verschillende
activiteiten wordt ook voorlichting gegeven,
bijvoorbeeld over vuurwerkpreventie en gedragsregels. Zie www.tandemwelzijn.nl voor een activiteitenoverzicht.
Opruimacties
Jongeren van 12 tot 18 jaar die door de politie
zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vuurwerkoverlast of vernieling rond de jaarwisseling worden aangepakt met een lik-op-stuk-beleid. Via
een zogenaamde Halt-afdoening moeten ze op 1
of 2 januari met de DAR of gemeentemedewerkers vuurwerk opruimen.
Schade voorkomen
Ook dit jaar probeert de gemeente schade te
voorkomen door afvalbakken en andere ‘huftergevoelige’ objecten weg te halen of te beschermen. Ook plekken waar veel afval of brandbaar
materiaal ligt, worden opgeruimd. Bewoners
kunnen onveilige situaties melden bij bureau
Toezicht via telefoonnummer 14024 of toezichtteamnoord-oost@nijmegen.nl
Tekst en foto: gemeente Nijmegen

33

Anita’s hairstyling : Fijne feestdagen

Gratis

Bedankt voor uw bezoek in 2013 en graag tot ziens in het nieuwe jaar!
Wij wensen u prettige feestdagen en een fantastisch 2014.
Openingstijden
Voorstadslaan :

Maandag
Dinsdag
Woensdag

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

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

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

Fijne
feestdagen

Een gezond en
fleurig 2014
Krayenhofflaan 32
6541 PT Nijmegen
024-3775305
info@krayenhoff.nl
www.krayenhoff.nl

-

Feestelijke boeketten en bloemstukken.
Kwaliteitsbloemen, rechtstreeks van de veiling.
Aardewerk, glasvazen van o.a. de Dutz-collection.
Vriendelijke en vakbekwame bloembinders.
Gespecialiseerd in het maken van gelegenheidsbloemwerk.
Het verzorgen van baliebloemen en boeketten voor bedrijven.
Bezorging in de regio Nijmegen en aangesloten bij Fleurop.
Ruime parkeergelegenheid.
Bestellen via de webshop: www.bloemenbezorgennijmegen.nl

Zondag 22 dec. koopzondag van 12.00 tot 16.00 uur.
Tegen inlevering van deze advertentie:

In december en januari, bij aankoop van bloemen of planten vanaf €12,50

een potje voorjaar cadeau!

Køken
Michelle de Wit
Vis-Vlees-Vega?
Vega: zeven keer per week.
Vis: wekelijks een haring.
Vlees: nooit.
Wie verzorgt het eten?
Michelle zes keer, haar vriend een keer.
Twee keer per week samen met haar
vriend, de rest van de week vaak
’s middags, alleen, in verband met de
yogalessen die Michelle ’s avonds geeft.
Culinair erfgoed?
Michelle komt uit een bourgondische
familie, haar ouders hebben allebei een
tijd in Frankrijk gewoond. Iles flottantes
is een erfenis uit die tijd: eilandjes van
eiwit in een soort fruitsap of vanillesaus
maar ook ratatouille-achtige gerechten
met veel Provençaalse kruiden.
Altijd in huis en vaak gebruikt:
Havermoutvlokken, paniek als ze er niet
zijn! Amandelmelk, rauwe chocolade.
Samen in een shake bijvoorbeeld. Havermout is goed in alles, hartig en zoet.
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Jules springt enthousiast tegen me op in de
gang van het huis waar Michelle de Wit woont
met haar vriend. Jules is een vrolijk zwart
terriër-achtig hondje, even ondernemend en
levenslustig als zijn baasjes. Ze zijn in het
voorjaar in de Waterstraat komen wonen en de
overstap van oost naar west bevalt hun prima.
Naast haar werk bij Peer producties heeft ze
haar eigen yogaschool: Yoga Kula. Michelle
vertelt dat haar opleiding tot yogadocent haar
eetpatroon ingrijpend heeft veranderd: ‘Ik kom
uit een bourgondische familie. Eten wordt geassocieerd met geluk. Alles wordt gevierd en
getroost met eten en drinken. Eten is gekoppeld aan je gevoel van welbevinden.’
Zelf is Michelle steeds minder en anders gaan
eten. Na een sapkuur tien jaar geleden werd
het oude patroon doorbroken. Eerst meer
Aziatisch later steeds meer Ayurvedisch. Een
Ayurvedisch dieet koppelt eten aan energie en
maakt veel gebruik van specerijen die allemaal
hun eigen effect hebben op je constitutie. Door
zuivere voeding worden je gedachten ook zuiver.
‘De omslag gaat eigenlijk vanzelf. Je voelt je
beter als je goed eet. De AH is bijvoorbeeld
vol prikkels, je wordt constant verleid. De biowinkel is prikkelloos. Een handig hulpmiddel
om de verleiding te weerstaan is de vraag of
je grootouders het product zouden herkennen.
Als dat niet zo is moet je het niet eten. Uiteindelijk wordt vanzelf duidelijk wat je nodig
hebt.’
Haar bourgondische opvoeding heeft Michelle
steeds meer ingewisseld voor een meer sobere
levensstijl. Status wordt vaak afgemeten aan

wat je aan eten kunt kopen, steeds exclusiever. Uit eten doen ze niet heel vaak maar als ze
gaan is Flores aan het Kelfkensbos favoriet. Ze
gebruiken daar mooie producten die met liefde
bereid zijn.
Haar vriend eet heel anders en is geen vegetariër, maar dat kan heel goed samengaan in één
huis en keuken. Haar vegetarisme komt dan
ook niet voort uit een principe of vanuit een
‘zielige-beestjes’-sentiment maar vanuit wat
goed voelt voor haar lichaam. Op vakantie is
het vaak anders, losser, meer vis bijvoorbeeld.
Sowieso wordt er elke week een haring gegeten, lekker en om de vitamine B12 aan te
vullen! Soms is de verleiding er wel om een
handje chips te pakken maar het wordt steeds
makkelijker om die te weerstaan. Uiteindelijk
gaat het allemaal om onthechten en loskomen
van oude patronen.
Jules sukkelt er qua voedingspatroon nog een
beetje achteraan, maar is gek op groenten dus
ook zijn brokjes en blikjes worden vast nog
wel een keer verruild voor iets anders.
We praten nog wat door, onder het genot van
een kopje thee en een stuk panforte, over zelf
groenten verbouwen en lekkere, gezonde gerechten. Ik als carnivoor die het liefst alleen
dieren zou eten die ik zelf heb grootgebracht
en geslacht en Michelle als, vis-etende, vega.
Het kan allemaal naast elkaar bestaan, zonder
afwijzing maar met nieuwsgierigheid naar elkaars ideeën.
Volg en like ons op Facebook: ‘køken’
Tekst en foto’s: Nicolette Schuurman
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Diensten rond Kerstmis
in de Betlehemparochie
AANBIEDINGEN
VERSE VIS
95
Zalmfilet
500 gr 9
Pangasiusfilet
4 voor 1000
Tilapiafilet
4 voor 1000
Slibtong
4 voor 1000
GEBAKKEN VIS
3 grote Lekkerbekken +
500 gr Kibbeling + saus
1495
750 gr Kibbeling + saus
1000
Hollandse Nieuwe vers van het mes
00
per stuk 2
4 voor 750 5e gratis
Gerookte Zalmfilet 200 gr 795
Zalm of tonijnlasagne 100 gr 195

2e Oude Heselaan 171

Dinsdag 24 dec. 18.00 uur: dhr. G. Ritmeijer. Gezinsviering.
Alle kinderen uit de parochie met hun ouders worden hiervoor
van harte uitgenodigd
		
Dinsdag 24 dec. 20.00 uur: Pastor Nass / G. Ritmeijer.		
			 Betlehemkoor
Woensd. 25 dec. 10.00 uur: Pastor E. Kamphuis. Gel. koor
Donderd.26 dec. Geen Viering
Zaterdag 28 dec. Geen Viering
Zondag 29 dec. 10.00 uur: G. Ritmeijer. Samenzang
Dinsdag 31 dec. 19.00 uur: G. Ritmeijer. Betlehemkoor
Woensdag 1 jan. 10.00 uur: G. Ritmeijer. Samenzang
Zaterdag

4 jan. Geen Viering

Zondag

5 jan. 10.00 uur: Pater Eijkman. Samenzang

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
Telefoon: 024 – 3730805
E-mail: gertjankoelewijn@gmail.com
Bij ons kun je alles bestellen op visgebied
36
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Kerstfeest 1944 en de oude grammofoon anno 1900
Kerst 1944 was in aantocht, maar zou niet voor
alle mensen een Zalig Kerstfeest worden in
bevrijd Nijmegen en omgeving in september
1944. Velen waren in gedachten bij hen die ze
verloren hadden in de bezettingsjaren, zoals
bij het bombardement op 22 februari 1944,
zeven maanden voor de bevrijding. Het centrum en omgeving waren zwaar getroffen en
het ‘waarom’ is tot nu toe een groot vraagteken
gebleven. Honderden mensen werden gedood,
waaronder veel kinderen die nog op school
waren gebleven.
Aan familieleden die nog in kampen verbleven
of al waren omgebracht, wat voor een geloof
die ook bezaten. Aan hen die in Duitsland te
werk waren gesteld en nog veel te wachten
stond.
Zo ook Nijmegen de eerste drie maanden van
de zeven als frontstad. Er vielen nog veel
slachtoffers en gewonden door de dagelijkse
beschietingen. Ook toen al gingen er mensen
op de vlucht voor de gevaren van de stad. Ze
werden echter goed opgevangen in de omliggende dorpen.
In de stad verbleven duizenden mensen in
schuilkelders onder huizen of grote gebouwen.
De huizen werden bewoond door de soldaten
die ingekwartierd waren om rust en warmte te
vinden.
Het Kerstfeest naderde en de Nachtmis zou
in de schuilkelder gehouden worden. Voor de
aankleding, zoals een altaar, biechtstoel en een
kerstboom, zou gezorgd worden. Veel mensen
hadden nog nooit een kerstboom in huis gehad.
De soldaten zouden er wel een meebrengen uit
de bossen van Groesbeek, maar dat werd niet
toegestaan door hun meerdere, die nog een
beetje respect had voor de natuur. Maar de
boom moesten we hebben, hoe dan ook!
We wisten dat er in het Kronenburgerpark
drie bomen stonden onderaan de vijver. Daar
aangekomen bleek er al één weg te zijn. We
besloten om er ’s avonds één weg te halen als
het wat rustiger werd in het park dat vol stond
met tanks en alles wat er bij hoorde en bewaakt
werd door de M.P.
Met zijn drieën zijn we bij helder weer en ongeveer 15 graden vorst op pad gegaan met een
smal ijzerzaagje met als handvat een stuk doek
tegen de kou. Het was heel stil in het park want
de soldaten en M.P. zaten zich te warmen of

hadden bezoek van hun vriendinnen die soms
de stilte verbraken. Er waren gelukkig geen
beschietingen. Het zagen viel niet mee op de
koude grond en het zaagje liep steeds vast in
het natte stammetje, maar het lukte en we zijn
veilig met de boom in de kelder aangekomen.
Onze ouders keken erg op maar wisten wel
waar de boom vandaan kwam. De aankleding
was in volle gang. We hingen propjes watten
aan draden aan het plafond, net of het sneeuwde. De boom kreeg een mooi plaatsje voor in
de kelder waar ook de uitgang was en een inham die ook nog gebruikt werd als toilet. Het
was een tonnetje met een plank erop en was
afgeschermd met een oud laken. Buiten was
het te gevaarlijk en veel te koud.
De boom werd mooi versierd met watten en
kleine kaarsjes en slingers, gemaakt van zilverpapier uit sigarettendoosjes van de soldaten,
die wij vonden op straat of uit de afvaldozen
haalden. Mijn vader, die dicht bij de uitgang
zijn nachtelijke uren in een oude leunstoel
doorbracht, was een goede nachtwacht gewapend met twee emmers water voor de w.c. of
als de boom in brand zou vliegen.
Voor de kerstnacht werd alles in gereedheid
gebracht: het altaar van twee tafels, lakens en
gekleurde kleedjes. Twee volle blikken met
koekjes om kaarsen op te zetten die wij van
de soldaten zogenaamd ‘gekregen’ hadden. De
biechtstoel, gemaakt van een oud tafelkleed
met een stoel erachter voor de pater. Wij hebben maar niet verteld waar de boom, de twee
grote bussen koekjes en de kaarsen vandaan
kwamen.
We konden met een gerust hart de kerstnacht
ingaan, maar er waren toch nog kleine problemen. Er moest ook nog kerstmuziek gemaakt
worden… Maar hoe? En daar had ondergetekende misschien wel een oplossing voor.
Thuis stonden op zolder nog een oude grammofoon en wat oude platen, waarvan een met
twee kerstliedjes: Wij komen tesamen en Stille
Nacht. De grammofoon was overgebleven uit
de erfenis van een oude buurtbewoner die door
mijn ouders liefdevol was opgenomen in ons
gezin, omdat hij niet meer alleen verder kon.
Dat was nog in de ‘goede, oude tijd’?
We stuitten op een probleem: de veer was kapot en kon niet meer opgedraaid worden. De
oplossing was om te proberen met de wijs-

vinger vanuit het midden van de plaat rond te
draaien. Dit lukt wel maar het was geen gehoor. Ook kreeg ik er kramp van in mijn vingers en mijn arm werd moe. Maar na wat rust
ging het steeds beter en de volgende dag begon
ik met plezier weer aan het karwei. Zelf zong
ik mee om het ritme er goed in te houden.
Een dag voor de kerst kwam het grootste probleem: op het topje van mijn vinger was een
grote blaar gekomen. Dat moest dus opgelost
worden. Ik gaf de moed niet op. De blaar werd
doorgeprikt, verband erom en daar overheen
een elastiekje. Wonder boven wonder ging
het heel goed. Ik kreeg het voor elkaar om het
ritme goed te houden door zelf mee te zingen
en de hulp van mijn vader en zus als achtergrondkoortje.
Kerstnacht 1944 in bevrijd Nijmegen was aangebroken. Trots stond ik achter mijn geluidsinstallatie ANNO 1900, gekleed in mijn nieuwe
kleren. Eer soort joggingpak, gemaakt van een
Engelse deken, een mooie witte trui en een
das, gebreid van afvalverband dat mijn zussen meebrachten van de verbandwattenfabriek
waar zij werkten. Ik zag er mooi en winters uit.
Toen de mensen een plaatsje hadden gezocht
op banken of kistjes en de Nachtmis begon,
werd het Wij komen tesamen prachtig ten gehore gebracht in een angstige doodse stilte.
Met mijn drie maanden ervaring als misdienaar, heb ik ook nog de priester bijgestaan tijdens de mis en hielp hem met het inschenken
van de wijn ten behoeve van de Heilige Communie. Iedereen deed mee.
Het Stille Nacht, Heilige Nacht, dat door iedereen werd meegezongen, ging door merg en
been. Velen lieten hun tranen gaan en waren
in gedachten bij hen die er niet meer waren,
of ergens nog verbleven, waaronder mijn broer
en vrienden.
Dit is een Kerstnacht geworden waar ik altijd
aan moet denken, die onvergetelijk is gebleven
en die ik nu eens op papier wilde zetten.
Ik wens u allen een heel gelukkig Kerstfeest en
een gezond Nieuwjaar toe.
v.d. Linden
unit 5
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... samen onbezorgd naar de
mooiste zonbestemmingen
Kom eens langs,
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Vraag naar de voorwaarden.
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Openingstijden De Zonnebank
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de zonnebank (min. 2 personen) op afspraak mogelijk

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

Gratis parkeren!

Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk!

Voor al uw
geldzaken.

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

Alle bankproducten
in huis
Heldere voorwaarden
en gunstige tarieven
Altijd een aantrekkelijke
spaarrente
Compleet betaalpakket:
Wereldpas, Internet
Bankieren, iDEAL
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RegioBank is onderdeel
van SNS REAAL en valt
onder het depositogarantiestelsel

Hagemann
Wyler

Groesbeek

Kranenburg

of op www.wyler.de
en telefoonnummer
0049 2826 91880

Peperkamp Assurantiën

Voorstadslaan 254, 6542 TG NIJMEGEN
Voorstadslaan 254, 6542 TG NIJMEGEN
T 024 - 377 77 47 NIJMEGEN
T 024 - 377 77 47 NIJMEGEN
I www.peperkampass.nl
Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Let op: Vrijdag 1 november zijn wij gesloten vanwege een feestdag

Vernieuwd Z-team
Zwaluwstraat
Op zondag 10 november verzamelden
zich kinderen en ouders om 11.45 uur
in de Zwaluwstraat. Onder veel belangstelling van buurtbewoners werden ze voorzien van hesjes, gekleurde
emmers en prikkers. De ouders die
mee hielpen, hielden de vuilniszakken
vast.
Klokslag 12.00 uur gingen ze van start.
Miranda deelde snoep uit aan alle kinderen, wat een feest. Onder het genot van
een heerlijk stralend zonnetje liepen de
kinderen door de straten.

Verwenmiddag in Sonnehaert
Op maandag 18 november 2013 is door de
bewonerscommissie van Fortuna, Mercurius en Waterman een Verwenmiddag georganiseerd voor niet alleen de drie seniorenflats maar ook voor de bewoners van
Griffioen en Terra.
De middag was van 14.00 uur tot 18.00 uur in
het tijdelijke Wijkcentrum Sonnehaert aan de
Vlietstraat. Om 13.45 uur kwamen de eerste
bewoners van de flats al binnen en uiteindelijk waren er rond de vijftig bewoners zowel
vrouwen als mannen. Onder het genot van een
gratis kopje koffie of thee kon men met elkaar
rustig praten zodat het wachten totdat men aan
de beurt was aangenamer werd. Er heerste dan
ook een gezellige sfeer.

Mogelijkheden

De bewoners konden zich laten verwennen
met de volgende mogelijkheden:
• Anita’s hairstyling zorgde er voor dat de
dames weer een mooi en opgestoken kapsel
kregen, en sommigen werden ook netjes bijgeknipt. De mensen die geholpen werden kregen
ook nog eens een tegoedbon voor een behandeling in een van haar kapsalons.
• Een schoonheidsspecialiste zorgde ervoor
dat vooral de dames een masker kregen en ook
een gezichtsmassage en sommige zelfs bijgewerkte wenkbrauwen.
• Ans Peters had de kracht om de meeste die
er om vroegen een heel fijne nek en schouderde Wester - december 2013

massage te geven. U kunt via haar zelfs een cadeaubon krijgen voor Kerst, (024) 373 24 23.
• Paridocht Divan wist de meeste mensen ook
te boeien met haar kwaliteit van koffiedikkijkster, dit was voor de meesten dan ook een hele
aparte ervaring.
• Helaas kwam de nagelstudio niet opdagen,
waardoor mensen teleurgesteld waren dat ze
hun nagels niet konden laten doen.

Gezellig

Al met al vonden de bezoekers het een fijne
en gezellige middag en het was dan ook voor
herhaling vatbaar. We hopen dan ook de volgende keer nog meer mensen te enthousiasmeren om gebruik te maken van zo’n activiteit
en onze stille hoop is dat er dan ook nog wat
meer mannen gebruik zullen maken van deze
gelegenheid. Een bedankje is dan ook op zijn
plaats aan de mensen die deze activiteit hebben georganiseerd en aan hen die geheel pro
Deo hun diensten hebben aangeboden. Ook
zijn wij blij dat de vrijwilligers van Griffioen
er voor hebben gezorgd dat de bewoners hiervan middels de rolstoel konden komen.

Bewonerscommissie

Het was een veel grotere groep kinderen
dan Natascha en Heidi hadden verwacht.
Weken van tevoren zijn deze twee dames
druk bezig geweest met inschrijvingen,
buurtbewoners aanspreken en zorgen
voor een flink aantal kinderen. En dat
is ze goed gelukt! Verschillende ouders
hebben zich ook aangemeld als meeloopouders voor het Z-team. Al hebben
we nu al zes helpende ouders, meer ouders zijn welkom! Wil jij als ouder ook
mee helpen dan kunt u zich aanmelden
bij Natascha op Zwaluwstraat 15.
Ook kinderen zijn nog welkom. Elke
zondag om 11.45 uur wordt er door de
straten gelopen en ze kunnen zo een zakcentje bijverdienen (2,50 euro per keer
en elke maand wordt dit uitbetaald). En
het is ook nog leuk: zingen onder het
wandelen en kennis maken met andere
kinderen in jouw wijk.
Maar liefst zeven volle zakken vuil hebben de kinderen op zondag 10 november
bij elkaar geprikt. Je kunt je afvragen
waar al dit vuil vandaan komt. Dankzij
deze hardwerkende kinderen zijn onze
straten weer schoon en vrij van zwerfafval. Dankjewel kinderen! Tot volgende
keer.
Tekst: Team Buurtrangers Zwaluwstraat
Foto: Jolanda Berendsen

Namens Bewonerscommissie Fortuna, Mercurius, Waterman: Lien Hermsen, Thea GerritsBos, Riet Vermeulen, Christien SchattevoetLink, Theo Höfkens, Toon van Beek
Tekst en foto: Jo Arts, voorzitter
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Nieuw bij ons: Beweegprogamma’s!

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

Overige beweegprogramma’s

wij bepalen uw lichaamssamenstelling via
bio-impedantie.

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

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

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

Tweede
Oude
Heselaan
165			
Tweede
Oude
Heselaan
165
6542
VD
Nijmegen					
6542 VD Nijmegen
Tel: 024 – 378 41 77 / 379 13 10		
Tel:024
024
– 378
77 / 379 13 10
Fax:
– 379
0241
50				
Fax: 024 – 379 02 50
			
Website: www.usedtyres.nl
Mail:
info@usedtyres.nl
Website:
www.usedtyres.nl

- Gebruikte
banden
- Gebruikte
banden
- Nieuwe
banden
- Nieuwe banden
- Winter banden
- Winter
banden
- Ruim
assortiment
- Ruim
door
eigenassortiment
import

Nieuwe Winterbanden:

Onze openingstijden zijn:

Mail: info@usedtyres.nl

		

door eigen import

Nieuwe Winterbanden:
Onze8:00
openingstijden
zijn:
155/65/14
Firestone 65,		
Ma/Vr:
t/m 17:30
175/65/14 GoodYear 70,		
Zaterdag: 8:30 t/m 16:00
195/65/15
155/65/14Firestone
Firestone75,-65,Ma/Vr: 8:00 t/m 17:30
205/55/16
Pirelli
80,175/65/14 GoodYear 70,Zaterdag: 8:30 t/m
Opslag van uw zomer-/winterbanden
Al16:00
onze prijzen zijn inclusief montage, balanceren en BTW
195/65/15 Firestone
205/55/16 Pirelli

75,80,-

Steunpunt voor
Dichterbij in West

Reünie met fantastische gevolgen

Er zijn mensen bij wie het leven anders loopt dan zij zelf zouden willen.
Kinderen of volwassenen met een beperking die ondersteuning nodig hebben.
Dichterbij en Kleur zijn organisaties die
deze ondersteuning kunnen bieden. Deze
ondersteuning is heel uiteenlopend en
kan voor korte of langere tijd zijn. Wij
hebben veel ervaring met kwetsbare burgers van niet-westerse afkomst. Maar
ook mensen met psychische problemen
of verslavingsproblematiek melden zich
bij ons. Medewerkers van Dichterbij en
Kleur onderscheiden zich door een integrale aanpak. Wij ondersteunen niet alleen de individuele hulpvrager, maar het
hele gezin. We werken nauw samen met
partners in de wijk. Samen op zoek naar
de beste oplossing. Zodat mensen hun
leven weer een beetje op de rit krijgen
Het inloopspreekuur is op werkdagen
(maandag tot en met vrijdag) van 10.00
tot 12.00 uur in wijkcentrum Titus
Brandsma. U kunt ons ook telefonisch
bereiken: 06 23 44 49 59 of per mail:
oudwest@dichterbij.nl

Op 29 oktober is onder grote belangstelling
zowel bij de bijeenkomst in het Wijkcentrum
Titus Brandsma als bij de onthulling en bloemenhulde op de plaats van het bombardement
bij Bakkerij De Bie, het feit herdacht dat op 22
februari 1944 de bommen een einde maakten
aan vele mensenlevens. Zowel jongeren als
ouderen waren aanwezig, getuige de foto’s die
een indruk geven van het mooie moment van
herdenking.

Tekst: medewerkers Oud-West Dichterbij

Tekst: Ruud de Vries
Foto’s: Dave van Brenk

Feest Merwedestraat

hadden, vermaakten zich opperbest samen.
Het eten was verder heel gevarieerd. Er waren gerechten uit verschillende landen. Met
recht een internationaal buffet dus. Er was
zelfs verse tomatensoep die bereid was van
tomaten die ook weer zelf gekweekt waren
in de eigen achtertuin.
Een oud-bewoner van de straat kwam op
het idee om voor alle feestgangers een
schilderworkshop te organiseren. Dat werd
voor de kinderen een lekkere kliederboel.
Maar de resultaten mochten gezien worden.
Dat gebeurde dus ook letterlijk. De geproduceerde kunstwerken hebben nog heel
lang bij de voordeur gehangen, zodat ieder
er nog eens een blik op kon werpen. Nu het
slechter weer is geworden, zijn ze allemaal
naar binnen gehaald.
Kortom: een succes. Dus zeggen we graag:
tot volgend jaar!

Alweer een paar maanden geleden, op
25 september, organiseerde de Merwedestraat zijn eerste straatfeest. Het feest
werd mede mogelijk gemaakt door Portaal en de gemeente, waarvoor onze hartelijke dank.
Vanaf het middaguur tot na het avondeten
was de straat afgesloten. De auto’s moesten
plaatsmaken voor een uitgebreid terras en
een groot springkussen voor de kleintjes. Er
kon naar hartenlust gesprongen en gespeeld
worden, want het bleef de hele dag droog.
Natuurlijk had dat springkussen een enorme
aantrekkingskracht op alle kinderen, ook op
die van om de hoek en een eindje verderop.
Maar op een straatfeest kan dat allemaal. Ze
waren van harte welkom.
Van de twintig woonhuizen in de straat deed
meer dan de helft actief mee. Dat vinden we
de Wester - december 2013

als organisatie een uitstekend en bemoedigend
resultaat. Ook bij het opbouwen van de partytent en het verzorgen van de maaltijd staken
alle bewoners de handen uit de mouwen. Dat
is ook de bedoeling natuurlijk. Een straatfeest
geef je samen. En het is leuk als iedereen ’s
avonds tijdens de dis gemoedelijk met elkaar
zit te eten en te praten. Ook mensen die elkaar
niet kenden of nog nooit met elkaar gesproken

Tekst en foto: Moniek
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Mooi de tijd!

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

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

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

Vroeger en nu
Ongeveer vijftig jaar lang was voetbalvereniging Noviomagus gevestigd aan de Rivierstraat. De vereniging bezat daar drie
voetbalvelden en een trainingveld. Noviomagus stopte omdat het aantal leden terugliep en een fusie met de andere voetbalverenigingen er niet in zat. Omstreeks 2006
werden het clubhuis gesloopt en de velden
omgeploegd. Er zou een park op deze plaats
komen.
Het Westerpark werd in 2010 geopend. Het
park bestaat uit een heemtuin, een poel en
diverse sport- en speelvoorzieningen. Het
park aan de Rivierstraat is onderdeel van
Park-West. Dat is een aaneenschakeling van
parken, sportvelden en diverse groenvoorzieningen in Nijmegen-West.
Veel van de fabrieken op de achtergrond
van de bovenste foto hebben plaatsgemaakt
voor de nieuwe stadsbrug De Oversteek.
Op dit moment is er een klankbordgroep bezig om nog meer groen in het Westerpark te
krijgen en een en ander te veranderen in het
park. Meer daarover op de website van de
Wester: www.dewester.info
Reageren op dit artikel of foto’s?
webredactie@dewester.info
Tekst en foto’s: Dave van Brenk

Initiatievenfonds Oud-West van start
In het verleden was in Oud-West het
Knelpuntenfonds actief. Dit Knelpuntenfonds, een initiatief van de voormalige organisatie Stouw, gaf financiële bijdragen
aan groepen en organisaties in de wijken
om activiteiten te kunnen bekostigen.
Met de opheffing van Stouw heeft de gemeente Nijmegen het beheer gevoerd over
dit Knelpuntenfonds. Dit liep echter niet
naar wens en daarom hebben de Wijkvereniging Ons Waterkwartier en de Wijkraad
Wolfskuil, in samenspraak met wijkmanager Michiel ten Dolle, besloten om het
fonds weer terug naar de wijk te halen.

Wolfskuil en Waterkwartier

Vanuit beide organisaties nemen twee leden
zitting in de commissie die zich bezig gaat
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houden met de beoordeling van de aanvragen.
Voor de Wijkraad Wolfskuil zijn dit Lidwien
de Groot en Jan van Gent, de Wijkvereniging
Ons Waterkwartier vaardigt Jo Arts en Ruud
de Vries af.
De naam van het Knelpuntenfonds is omgedoopt in Initiatievenfonds Oud-West. Een
nieuwe naam, maar oude spelregels. Vanaf heden kunnen groepen en organisaties weer aanvragen indienen voor een financiële tegemoetkoming bij activiteiten die de leefbaarheid in
de wijk vergroten.

20.000 euro

In het fonds zit voor 2014 een bedrag van
€ 20.000,-. De commissie komt vier keer per
jaar bij elkaar om aanvragen te beoordelen
en een bedrag toe te kennen. De data worden

telkens in de Wester bekend gemaakt. Per
bijeenkomst zal er gemiddeld € 5.000,- verdeeld kunnen worden.
Aanvraagformulieren met daarop ook de
spelregels zijn vanaf medio december af
te halen bij de verschillende wijkcentra in
de wijken of aan te vragen via initiatievenfondsoudwest@gmail.com. De formulieren
kunnen, bij voorkeur, ook naar dit e-mailadres gemaild worden. De aanvraagformulieren moeten uiterlijk binnen zijn op onderstaande data:
• woensdag 19 februari 2014
• woensdag 21 mei 2014
• woensdag 20 augustus 2014
• woensdag 22 oktober 2014
Na iedere ronde zal in de eerstvolgende de
Wester een lijst met toekenningen gepubliceerd worden.
Tekst: Jan van Gent
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Extra metingen lucht en geluid in West
Onderzoek naar gevolgen komst nieuwe stadsbrug De Oversteek
De gemeente gaat de komende vijf jaar (extra) metingen doen naar lucht en geluid in
Nijmegen-West. De plekken en de frequentie van de metingen zijn samen met de werkgroep West Wil Groene Buffer bepaald.
Reden voor de extra metingen is de komst
van de nieuwe stadsbrug De Oversteek en
het extra verkeer door Nijmegen-West dat
deze oplevert. De nieuwe metingen kosten
150.000 euro.
Basis voor de maatregelen is de motie die
de gemeenteraad op 5 september 2012 heeft
aanvaard Nijmegen-West krijgt groene buffer.
Hierin vraagt de raad om voor een periode van
minstens vijf jaar de intensiteit, samenstelling
en doorstroming van het verkeer op de Energieweg en Neerbosscheweg te meten en de effecten op luchtkwaliteit en geluid te monitoren
na oplevering van de Energieweg en stadsbrug
de Oversteek. Verzoek is daarbij om betrokken
bewoners intensief bij het proces te betrekken
en een volwaardige rol te geven. Daarnaast
vraagt de raad in de motie om de inrichting van
een groenfonds met 1 miljoen euro dat ingezet kan worden als er extra maatregelen nodig
zijn om de luchtkwaliteit of geluidsbelasting
te verbeteren.

Luchtkwaliteit

Met de resultaten uit de ingestelde werkgroep
West Wil Groene Buffer en de inrichting van
een groenfonds heeft het college van burgemeester en wethouders uitvoering gegeven aan
de motie. Doel is om de luchtkwaliteit onder
de normen te laten blijven, ondanks toename
van het verkeer als gevolg van de reconstructie
van de Energieweg en de in gebruikname van
de Oversteek. Daarnaast mag de geluidssituatie niet verslechteren. Daarom zijn er ook al

geluidsmaatregelen getroffen bij de Energieweg en een deel van de Neerbosscheweg (inrichting, stil asfalt, doorstroming).
Om tot een goede monitoring te komen, was er
het afgelopen jaar regelmatig overleg van medewerkers van de gemeente met de werkgroep
West Wil Groene Buffer. De werkgroep is samengesteld uit bewoners van de wijken Hees,
Heseveld, Waterkwartier en Neerbosch-Oost.
Met de werkgroep is overeenstemming bereikt
over een plan voor monitoring van effecten op
geluid, de luchtkwaliteit en het verkeer van De
Oversteek. Werkgroep en gemeente zijn het
ook eens geworden over hoe de meetgegevens
geïnterpreteerd moeten worden. Ook is een
gedeeld beeld ontstaan welke mogelijke extra
maatregelen voor geluid en lucht effectief kunnen zijn.

Gestart

De metingen zijn gestart en de resultaten worden in samenhang met al bestaande meetnetten
bekeken. De resultaten komen op de website
www.westenweurt.nl te staan. Begin 2014
bespreekt de werkgroep met de gemeente de
eerste resultaten
In augustus 2014 is mogelijk al te zien, aan de
hand van geluidmetingen (vergelijking tussen
2007 en 2013) of de in 2012 door de gemeente
uitgevoerde geluidmaatregelen aan de Energieweg de prestatie leveren die de gemeente
voorspeld heeft. In maart 2015 is er een indruk
van de structurele effecten van De Oversteek.
De evaluatie en meetresultaten, steeds over het
voorgaande jaar, vinden tot en met 2018 jaarlijks plaats.

Nieuwbouw bij
Kobus vertraagd
De gemeente heeft onderzocht of het
mogelijk is een nieuw bijgebouw te
realiseren op het terrein van kinderboerderij Kobus.
In dit nieuwe gebouw kunnen bezoekers
ontvangen worden, kindermiddagen gehouden en er is plaats voor een leslokaal.
Het onderzoek heeft uitgewezen dat
er nogal wat aanvullende eisen zijn. Er
moet onder andere een speciale bouwtechnische constructie komen die veel
extra kosten met zich meebrengt. Hiervoor zijn de middelen niet beschikbaar.
Daarom gaat de gemeente eerst enkele
alternatieven onderzoeken. Die worden
volgend voorjaar besproken bij de coalitie-onderhandelingen voor het nieuwe
college van B en W.
Er komen wel alvast nieuwe toiletten,
waaronder een voor mindervaliden, in de
hal van het hoofdgebouw.
Tekst: Leo Woudstra

Het Dames Salonnetje
Voor professionele
en betaalbare verzorging

Tekst: gemeente Nijmegen

Heeft u een laag inkomen?

Krijgt u waar u
recht op heeft?

Vr aa g he t
GR AT IS

Bel: 0800 - 5678 567
www.formulierenbrigadenijmegen.nl
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U wilt toch ook mooie nagels
tijdens de feestdagen?
Maak dan snel een afspraak bij
Het Dames Salonnetje!

06-87175091
info@hetdamessalonnetje.nl
www.hetdamessalonnetje.nl
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Wij heten u graag welkom in de Croy Restaurants. Hier kunt u genieten van een
heerlijke maaltijd, dicht bij de natuur, in een sfeervolle, vriendelijke omgeving.
En dit alles voor een betaalbare prijs. Kortom, u proeft bij ons de smaak van Croy!

de smaak
van croy

CROY
DE GOFFERT
BOERDERIJ
Geniet op 25 en 26 december
van een heerlijk Kerstmenu

4-gangen keuzemenu
€29,95 p.p.
Kinder Kerstmenu €17,50 p.p.
Kijk voor meer informatie over het Kerstmenu
op www.desmaakvancroy.nl
Bij ons kunt u gratis parkeren
Kerstmenu kan niet gecombineerd worden met acties.
Op 25 en 26 december wordt alleen het Kerstmenu geserveerd.

REGULIERE PRIJZEN
3-GANGEN KEUZEMENU
maandag

dinsdag t/m
donderdag

vrijdag t/m
zondag

€12,95 p.p.

€15,95 p.p.

€19,95 p.p.

KASTEEL
CROY

Proef de smaak
van dit landgoed
op één van
onze locaties!

WWW.DESMAAKVANCROY.NL
De Croyse Hoeve
Aarle-Rixtel
0492 - 381 348

Croy ‘t Stokske
Moergestel
013 - 513 1385

Croy De Pettelaar
‘s-Hertogenbosch
073 - 614 74 74

Croy De Goffertboerderij
Nijmegen
024 - 355 0152

Croy Boschlust
Teteringen
076 - 587 1413

Croy Buitenhof
Roggel
0475 - 491 181

Agenda
Wilt u activiteiten in deze agenda kenbaar
maken? Mail dan naar c.teunissen9@chello.nl
Biljarten
• Vrij biljarten, Café de Driesprong,
donderdagen 19 december en 9, 16, 23 en 30
januari, 15.00-01.00 uur.
Bingo
• Geldbingo, Café Elmeran, dinsdagen 17
december en 7, 14, 21 en 28 januari, 20.0022.00 uur.
• Sonnehaert Bingo, Bond voor Ouderen,
donderdagen 19 december en 9, 16, 23 en 30
januari, 13.30-16.30 uur.
• Kerstbingo in clubhuis Sv Nijmegen,
vrijdag 20 december, aanvang 20.00 uur.
Dansen
• Nederlandse dansavond met zes
topartiesten in Café de Driesprong, zaterdag
25 januari, 20.00-01.00 uur, entree 10 euro.
Hobby
• Hobbyclub De Heksenkring, Varenstraat
40, woensdagen 18 december en 8, 15, 22 en
29 januari, 20.00-22.30 uur.

Kerst
• Kerstmarkt Westerpark, vrijdag 20
december, 18.00-22.00 uur.
• Kerstgourmetten in Café de Driesprong,
donderdag 26 december, 18.00-01.00 uur.
7,50 euro voor het eten.
Oud en Nieuw
• Oud-nieuw-party in Café de Driesprong,
warm en koud buffet, drie topartiesten,
dinsdag 31 december, aanvang 20.00 uur,
entree 15 euro.
Voetbal
• SCH Zaalvoetbaltoernooi in Duitsland,
zaterdag 28 december, 13.30-16.30 uur.
SCH Eindfeest in Henk Damen Discotheek,
aanvang 20.00 uur, 25 euro p.p.
Workshop
• Wintermuts haken, stichting Kompas
Mengelmoes, zaterdag 14 december, 13.0017.00 uur. 13,50 euro p.p.
Zwemmen
• Jip Spartelclub voor kinderen van 3
maanden tot 6 jaar, Zwembad West, 23, 27,
30 en 31 december, 9.30-12.00 uur.

Wij staan al 12,5 jaar achter ons product

La pineta

12,5
jaar

shoarma . pizza’s . snacks

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

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

Pizza en
shoarma is
onze specialiteit
de Wester - december 2013

Belangrijke nummers
• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297
• Bureau Toezicht: 14 024
• Bel- en Herstellijn: 14 024
bel&herstellijn@nijmegen.nl
• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
• Meldpunt Kindermishandeling:
(026) 442 42 22, 0900 123 123 0
• Slachtofferhulp:
(024) 323 33 22, 0900 01 01
• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld:
0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl
• Kindertelefoon: 0800 04 32
• Centrum voor Jeugd en Gezin: 088 001 13 11
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
• Maatschappelijk werk (NIM):
(024) 323 27 51, info@nim.nl
• Het Inter-lokaal: (024) 322 22 27
info@inter-lokaal.nl
• Tandem: (024) 365 01 11
info@tandemwelzijn.nl
• Swon het seniorennetwerk: (024) 365 01 90
info@swon.nl
• Huisartsenpost: 0900 88 80
• CWZ: (024) 3 657 657
• UMC St Radboud: (024) 361 11 11
• Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
• Dierenambulance: (024) 355 02 22
• De Gemeenschap: (024) 381 78 00
vbz@wbsg.nl
• Portaal: 0800 767 82 25, info@portaal.nl
• Standvast Wonen: (024) 382 01 00
info@standvastwonen.nl
• Talis: (024) 352 39 11, postbus@talis.nl
• WoonGenoot: (024) 344 06 39
info@woongenoot.nl
• Woonzorg Nederland: 0900 123 49 96
klant@woonzorg.nl
• Wijkcentrum Titus Brandsma:
(024) 377 48 93, Tweede Oude Heselaan 386
titusbrandsma@nijmegen.nl
• Gemeenschapshuis/Buurtcentrum Waterkwartier:
(024) 378 31 90, Vlietstraat 22
waterkwartier@nijmegen.nl
• Wijkcentrum Villa Nova:
(024) 377 18 97, Derde van Hezewijkstraat 2
villanova@nijmegen.nl
• Buurtcentrum De Driesprong:
(024) 377 05 82, Fuchsiastraat 10
dedriesprong@nijmegen.nl
• Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’:
(024) 377 33 48, info@ruuddevriesjuwelier.nl
• Wijkraad Wolfskuil:
(024) 377 34 56, leo@woudstradesign.nl
• Huis van de Nijmeegse Geschiedenis:
(024) 329 36 99, Mariënburg 26
info@huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl
• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl
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Kinderpersbureau
Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.
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dingen. Bijna altijd is het druk, ze hebben
Daar gingen wij John interviewen en hij vertelde over sterrenwacht Saturnus, zijn hobby’s
en dat hij dit als vrijwilliger doet. De sterrenwacht Saturnus bestaat nu al 26 jaar. Er
zijn ongeveer 20 sterrenwachten in Nederland
met allemaal andere namen, soms van planeten. Hij zei dat je bij de sterrenwacht veel
van elkaar kan leren. Als je iets nieuws ziet
ga je er eerst over lezen en daarna pas met
elkaar over praten. Soms geven ze dan ook
presentaties aan elkaar. Sommige leden van
de sterrenwacht hebben ook thuis een eigen
sterrenkijker en eigen koepel. De leden praten
met elkaar ook alleen maar over sterren, niet
over het weer of voetbal.
Een ster is eigenlijk een rond bolletje. Met
licht natuurlijk. De sterren bestaan uit waterIk heb een interview gedaan met Maarten. Hij
stof en dat brandt en dat geeft licht. Je kan
werkt bij de Maanvis, en dat is een winkel
sterren zien met de sterrenkijker daarom heet
waar ze vissen verkopen en spulletjes voor
het zo.
vissen. Maarten is getrouwd. Hij heeft kindeMeneer John Arts wist heel veel van planeten
ren en zijn lievelingskleur is zwart. Zijn hoben sterren en de maan en de zon. En toen hebby is mountain bike. Hij werkt er al 19 jaar.

Café Zaal Elmeran

De Maanvis

ben we meneer John gevraagd naar persoonlijke dingen. Hij is 59 jaar en werkt hier al 7
MDDU+LMYLQGW¿OPVRRNOHXNPDDUGDQZHO
veel vaste klanten. Ze hebben hele mooie
over sterren of ruimte of ruimteschepen of de
bierviltjes, die hebben ze gekregen van
PDDQ0DDUPHHVWDONORSSHQGH¿OPVQLHW
de gokkastfirma. Het café begon in 1951.
(bijvoorbeeld bij explosies in de ruimte, die
Er is een podium in de zaal voor bandjes
kan je helemaal niet horen want in de ruimte
en zangers die gaan daar op staan, dat is
LVJHHQJHOXLG +LMYLQGWGH¿OP6WDUZDUV
wat hoger, en dan kan iedereen ze goed
leuk en houdt van boeken lezen. Hij is voor
zien. Als je er wilt gaan werken, moet je
zijn werk adviseur voor middelbaar onderkunnen bedienen. Dat kan je leren op een
wijs. En hij vindt bergwandelen en het weer
bedieningsschool. Diana werkt hier al 5,5
bestuderen ook leuk.
jaar. Ze heeft twee honden Bendley (3 jr.)
en Boeddha (1,5 jr.). Ze is 48 jaar oud.
Op 15 en 16 maart 2013 waren er de landeElmeran ziet in de toekomst op dezelfde
lijke sterrenkijkdagen. Maar ook daarna is er
manier eruit. Het was heel leuk en Diana
nog veel te doen voor kinderen en volwaswas heel aardig. We kregen zelfs nog een
senen op de sterrenwacht. Ze hebben ook een
zakje chips!
website: www.sterrenwachtsaturnus.nl
Door Shayen
Het was erg leuk op de sterrenwacht.
Door Shirley

Rebus
Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

De Maanvis bestaat er sinds 1969. Er zijn wel
400 verschillende vissen in zijn winkel. De
grootste vis is 25 cm. Er komen veel mensen
vissen kopen. Er zijn hier ook andere vissen
dan goudvissen. Er werken 5 mensen bij de
Maanvis. Het is niet moeilijk om vissen te
houden. De beste vis voor de beginners is een
goudvis. Ik heb zelf ook een goudvis. MaartenDoor
wasJanne
aardigO.en het was een leuk interview.
					
Door Daniëla

