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Sinds kort is het Sociale Wijkteam (SWT) 
gestart in Nijmegen Oud-West. In dit team 
zitten medewerkers uit verschillende wel-
zijns- en zorginstellingen. Zij bieden prak-
tische oplossingen voor mensen met vragen, 
problemen of ideeën voor de wijk. 

Het team bestaat uit een teamleider, een op-
bouwwerker, maatschappelijk werkers, wijk-
verpleegkundigen, een medewerker van het 
Wmo-loket en een ouderenadviseur. 

Hoe werkt het Sociale Wijkteam?
Het Sociale Wijkteam werkt voor de bewoners 
in de wijk. Deze bewoners worden naar hen 
doorverwezen via de huisarts, fysiotherapeut 
of de school. Het SWT praat eerst met de be-
woner in kwestie over zijn situatie, thuis aan 
de keukentafel of op een andere plek die hij/
zij prettig vindt. Daarna maken zij samen een 
plan, dat het beste past bij de situatie. Hierbij 
wordt ook gekeken naar wat de bewoner zelf 
kan doen, wie daarbij zou kunnen helpen en 
welke activiteiten in de wijk daarbij zouden 
kunnen passen. Als er echt professionele hulp 
of hulpmiddelen nodig zijn, dan wordt hier een 
aanvraag voor gedaan. Om hun werk goed te 
kunnen doen, heeft het SWT veel contact met 
verenigingen en organisaties in de wijk die 
iets voor een (mede)bewoner kunnen doen. Zo 
kunnen dingen snel geregeld worden. 

Stip: nieuwe voorziening in de wijk
Bewoners kunnen ook bij het SWT terecht ko-
men via de Stip. Een Stip is een nieuwe voor-

ziening in de wijk waar men allerlei vragen kan 
stellen, bijvoorbeeld over wonen, inkomen, 
formulieren, maar ook over zorg en opvoe-
ding. Men kan er ook informatie krijgen over 
activiteiten en cursussen in de wijk, aanbieden 
om vrijwilligerswerk te doen of buurtgenoten 
ergens mee te helpen. De Stip wordt opgezet 
samen met bewoners. Zij denken niet alleen 
mee over bijvoorbeeld de openingstijden en de 
inrichting van de plek, maar kunnen ook als 
vrijwilliger bij de Stip aan de slag. In de Stip 
werken professionals van hulp- en dienstver-
lenende organisaties én bewoners namelijk sa-
men. Als een bewoner een vraag of probleem 
heeft waar de Stip geen antwoord of oplossing 
voor heeft, wordt het SWT ingeschakeld.
 
Er komen Stips in negen stadsdelen van Nij-
megen: Centrum, Dukenburg, Lindenholt, 
Midden, Nieuw-West, Noord, Oost, Oud-
West, Zuid. In Oud-West wordt de Stip gehuis-
vest in wijkcentrum Titus Brandsma. Jacque-
line Verspeek, coördinator van Stip Oud-West, 
is op dit moment druk bezig om het Stip-team 
samen te stellen.

Netwerk
Het Sociale Wijkteam en de Stip zorgen er dus 
samen met de andere professionals en met be-
woners voor dat er een netwerk is in de wijk. 
Een netwerk waar iedereen terecht kan en zich 
thuis voelt.

Tekst: het Sociale Wijkteam Oud-West
Foto: Goedele Monnens

Sociale Wijkteams, voor ondersteuning van bewoners

Het team voor Oud-West: boven vlnr: Esther van Vliet, Cécile Klinkenberg (teamleider), Sonia Da-
velaar, Ditie Mulder, onder: Renske Adolfs, Ans van der Staay, Karin van Oijen, Marla van den Berg.
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De straat van de week

Koninginnelaan
De wet van den 18den April 1874, Staats-
blad Nº. 64, tot regeling en voltooiing van 
het vestingstelsel (Vestingwet) had ver-
strekkende gevolgen voor de stad Nijme-
gen. Een daarvan was de aanleg van de 
Koninginnelaan. De aanleg daarvan hield 
verband met de aansluiting van Nijmegen 
als laatste Nederlandse stad met meer dan 
40.000 inwoners op het nationale spoorweg-
net. De spoorlijn Arnhem - Nijmegen werd 
in 1879 geopend. De Zuid-Oosterspoorweg 
(Tilburg - ’s -Hertogenbosch - Nijmegen) 
volgde in 1881.

In het Algemeen Handelsblad van 15 ja-
nuari 1878 stond onder meer: ‘Door den 
Staat wordt verder, volgens vroeger geslo-
ten overeenkomsten, een nieuwe weg ge-
maakt, die bijna evenwijdig van den nieu-
wen spoorwegdijk, de oude wegen met el-
kaar verbindt. Hierdoor komen hier en daar 
eenige stukjes weg overbodig, die later, vol-
gens zeker niet te laat, opgemaakte plan-
nen, de straten zullen worden der nieuwe 
wijken, wanneer Nijmegen na de ontmante-
ling wordt uitgelegd.’ 

De naamgeving van deze nieuwe weg stond 
op 23 april 1881 op de raadsagenda. De ge-
meenteraad besloot ‘aan den weg loopende 
van den Weurtschen naar den Graafschen 
weg den naam te geven van Koninginne-
laan.’ De weg liep volgens de letter van dit 
raadsbesluit van noord naar zuid. De naam 
Nieuwe Nonnendaalsche weg zou pas later 
worden vastgesteld (raadsbesluit d.d. 6 juni 
1891).

De keuze voor de naam Koninginnelaan 
wordt in het voorstel van burgemeester en 
wethouders niet nader toegelicht. Na het 
overlijden van koningin Sophie in 1877 was 

koning Willem III in 1879 hertrouwd met prin-
ses Emma van Waldeck-Pyrmont. Het voorstel 
van het raadslid Duijs om de straat de naam 
Emmalaan te geven werd in 1881 echter met 
16 tegen 1 stem verworpen.

H.P.M. Teunissen vermeldt in Nijmeegsche 
Straatnamen (1933) bij de naam Konningin-
nelaan: ‘H.M. Wilhelmina Helena Paulina 
Maria, geboren 31 Augustus 1880, Koningin 
der Nederlanden.’ G.J. Hendriks schrijft in 
Nijmeegse straten en hun oorsprong (1987): 
‘Koninginnelaan genoemd naar Wilhelmina 
Helena Paulina Maria (1880-1962), van 
1890-1948 koningin der Nederlanden.’

Onmogelijk
Het feit dat de naam Koninginnelaan al in 1881 
is vastgesteld, betekent dat deze weg onmoge-
lijk genoemd kan zijn naar koningin Wilhel-
mina. Zij werd pas in 1884 kroonprinses na het 
overlijden van haar halfbroer Willem Alexan-
der (1851-1884), de derde en laatste zoon van 
koning Willem III en koningin Sophie. De 
naam Koninginnelaan kan ook afgeleid zijn 
van een oude benaming van de Weurtseweg 
die vroeger ook Koningstraat werd genoemd.

Hoewel de nieuwe weg in 1881 in ieder ge-
val niet naar koningin Wilhelmina is genoemd, 
werd een complex van arbeiderswoningen aan 
de Koninginnelaan in de volksmond Wilhel-
minahof genoemd. In 1882 was aan J. Jacobs 
vergunning verleend tot het bouwen van 37 
huizen. Deze lagen tussen de Begoniastraat 
(Lobeliastraat) en het verdwenen deel van 
de Oude Nonnendaalseweg. De laatste der-
tien woningen zijn in of omstreeks 1975 ge-
sloopt.
Ook bij de Wilhelmina Bewaarschool (Bethel 
Kleuterschool) werd aanvankelijk de straat-
naam Koninginnelaan vermeld. Vanaf 1910 

heeft dit pand waarvoor in 1895 bouwver-
gunning werd verleend, een huisnummer 
aan de Oude Heesschelaan (vanaf 1966: 
Tweede Oude Heselaan 171). Op de ge-
meentelijke monumentenlijst wordt het 
verkeerde pand (nummer 173) aangeduid 
als het voormalig schoolgebouw.

Op 31 maart 1900 onderging de Koningin-
nelaan een ingrijpende wijziging. Bewoners 
en eigenaars van huizen aan de Koningin-
nelaan verzochten de gemeenteraad om een 
gedeelte van die laan een andere naam te 
geven. Burgemeester Van Schaeck Mathon 
stelde hierop voor ‘om het gedeelte Konin-
ginnelaan, dat ligt tusschen den Weurtschen 
weg en de Oude Heessche laan, te noemen 
Kraaijenhoff-laan’. Aldus werd besloten.

De burgemeester was er kennelijk niet van 
op de hoogte dat de gemeenteraad op 22 fe-
bruari 1896 de naam Kraijenhoffpark (met 
één a) had vastgesteld. In de praktijk werd 
de aanduiding Kraaijenhofflaan en Kraijen-
hofflaan in de periode 1900-1924 naast en 
door elkaar gebruikt. De vaststelling van 
namen Krayenhofflaan en Krayenhoffpark 
(raadsbesluit d.d. 9 juli 1924) maakt een 
einde aan de verwarring rond de verschil-
lende schrijfwijzen.

Ondanks alle wijzigingen loopt de huis-
nummering van de Koninginnelaan nog 
altijd vanaf de Nieuwe Nonnendaalseweg 
in noordelijke richting. Dit is een overblijf-
sel van de wijksgewijze huisnummering in 
wijk E (Hees) in de 19e eeuw. De panden 
aan de Krayenhofflaan zijn sinds 1900 in 
tegenovergestelde richting vanaf de Weurt-
seweg genummerd.

Tekst: Rob Essers
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Michiel van de Loo en Rob Essers

De Koninginnelaan is een straat met een rijk, 
soms ook roemrucht verleden. De bijnamen 
die de straat in de volksmond meekreeg, spre-
ken boekdelen: Klein Turkije hoorde en hoor 
je vaak, maar ook de minder vleiende verbas-
tering naar Cocaïnelaan. Maar alle mensen die 
we de afgelopen weken spraken, waren het 
over één ding eens: dat was soms een verve-
lende tijd, maar altijd spannend en nooit saai. 
Nu die problemen grotendeels uit de straat zijn, 
is het geweldig om er te wonen en te werken.

Mieke Postma
Op nummer 42 woont Mieke Postma. Eén van 
de oudste huizen uit de straat. Vóór 1900 was 
het een boerderij, de voorgevel stamt uit 1930. 
‘We hebben er flink aan verbouwd, want het 
was vooral vanwege de enorme hoeveelheid 
ruimte, dat we dit kochten. Ik woonde daar-
vóór in Bottendaal, maar kende het hier al, 
omdat ik er als studente nog club- en buurt-
huiswerk gedaan had. Daarom waren er eerst 
ook een beetje reserves om naar hier te verhui-
zen haha, maar nooit spijt van gehad.’ Mieke is 
geboren in Den Bosch, ging in ’66 medicijnen 
studeren in Nijmegen, werd huisarts en oefen-
de dat beroep 32 jaar uit in Hatert. Over een 
paar maanden wordt Mieke 65.

Juul Martin
Tegenover Mieke op nummer 65 woont Juul 
Martin. ‘Ik heb het huis in 2008, achteraf een 
duur jaar, gekocht. Overigens prachtig gemeu-
bileerd, want de vorige eigenaar was meubel-
maker. De voorgevel is heel oud, uit 1894, 
maar de rest is uit 2002.’ Juul is geboren in 
Frankrijk in 1980. Het resultaat van een harts-
tochtelijke campingliefde. Hij ging in Nij-
megen natuurkunde studeren, maar switchte 
naar psychologie. ‘Ik zat in die tijd in 1998 
op een studentenkamertje op nummer 108, 
vlakbij waar die Chinees zat en wat inmiddels 
gesloopt is.’ Juul is met Nils Roemen de ini-
tiatiefnemer van de Waarmakerij, een project 
waarbij honderden mensen aan een werkplek 
en netwerk werden geholpen en waar ook het 
Huis van Overvloed uit voortkwam. ‘Dingen 
samen doen, dat inspireert, en wat op de ene 
plek lukt, moet ergens anders ook kunnen, dat 
probeer ik over te brengen.’

Juul ziet een wereld van verschil tussen de 
Koninginnelaan van 1998 en die van tien jaar 
later, toen hij er een huis kocht. ‘Het ging er 
wel eens ruig aan toen. Ik heb wel eens een 
videorecorder het raam uit zien vliegen, en 
er werd erg veel ingebroken. Er liepen veel 
boefjes rond, die wel heel toegankelijk waren, 
hoor. Allochtone jongeren waren sowieso be-
ter aanspreekbaar dan hun autochtone leeftijd-
genoten. Ik kon met allemaal prima basketbal-
len. Pas achteraf hoorde ik dat sommigen ook 
ingezet werden als drugskoeriertjes.’

Drugspand
Mieke heeft ook haar herinneringen aan die 
tijd. ‘In ’96 kwam naast ons een pand leeg. 
Daar had een klein winkeltje in huishoudelijke 
artikelen van een oudere mevrouw in gezeten. 
Er kwamen nieuwe bewoners, ik dacht eerst 
gewoon studenten, maar al gauw werd het een 
drugspand, met een levendige handel aan de 
voor- en achterdeur. Die praktijken meteen ge-
meld bij de politie, maar die hadden in eerste 
instantie andere prioriteiten. Het was een rot-

tige tijd voor de buurt. Veel inbraken, niemand 
voelde zich veilig. De deuren gingen op slot en 
de gordijnen dicht. Bij de Spar werd de kassa 
leeggeroofd. Hiernaast bij een Turkse winkel 
gebeurde hetzelfde. Toen op een ochtend een 
compleet doorgedraaid figuur op mijn slaap-
kamerraam stond te bonken, was voor mij 
de maat vol. Wij hebben een brief opgesteld, 
uitgedeeld in de buurt, en de politie kon niet 
meer om ons heen. Er waren daar ook mel-
dingen binnengekomen, dat personen in die 
woning betrokken zouden zijn geweest bij een 
schietincident op Plein ’44. De politie is toen 
vanaf de eerste verdieping van ons huis het 
pand gaan observeren. Het was sinterklaastijd. 
Terwijl wij hier in de huiskamer sinterklaas-
gedichten schreven, hield boven ons de poli-
tie alles nauwlettend in de gaten. Het had iets 
surrealistisch, maar ook onbedoeld komisch. 
Toen ze voldoende bewijsmateriaal verzameld 
hadden, hebben ze op een ochtend het pand 
ontruimd. Daarna is het nagenoeg helemaal 
gesloopt en opnieuw opgebouwd. Het was in 
een paar jaar tijd compleet uitgewoond.’

Juul Martin en Mieke Postma
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Renovatie
Juul: ‘De renovatie heeft heel veel goed ge-
daan. Slooppanden zijn afgebroken, daar is 
nieuwbouw voor in de plaats gekomen. |Al-
les is redelijk schoon. De straatverlichting 
doet het weer, maar ook de mensen groeten en 
zwaaien naar elkaar. Het gaat niet meer langs 
elkaar heen. Mensen helpen elkaar als dat no-
dig is. Je gereedschap met elkaar delen, is daar 
een simpel voorbeeld van. Het ziet er allemaal 
zoveel beter uit.’ Dat onderschrijft Mieke 
ook: ‘De huizen vooraan in de straat van de 
Amsterdamse school zijn prachtig opgeknapt, 
ook de rare knik in de weg bij de Spar is er uit 

gehaald. Ik heb erg genoten van de renovatie 
zelf. Omdat het riool ook vervangen werd, was 
het heerlijk rustig: geen auto’s en de kinderen 
konden naar hartenlust spelen op straat.’

Straatontbijt
Na die renovatie in 2000 werden er ook weer 
dingen georganiseerd in de straat. Het straat-
ontbijt, waar Mieke bij betrokken was, werd 
een groot succes en het afgelopen jaar was er 
een mede door café de Driesprong opgezette 
braderie. Het door buurtbewoners in 2012 
ontworpen en in eigen beheer genomen Spar-
pleintje is een ander mooi initiatief. De Turkse 

gemeenschap is nog altijd rijk vertegenwoor-
digd in de Koninginnelaan. In het witte ge-
bouw – het oude politiebureau op nummer 1 
– zit de Stichting Turkse Ouderen Nijmegen 
voor van oorsprong Turkse 60-plussers; voor 
60-min vervult koffiehuis Zwarte Zee een soci-
ale functie. Er wordt thee gedronken, gekaart, 
rummikub of domino gespeeld en men is er 
supporter van Trabzonspor. Verder zijn er in 
de straat meerdere kleinere bedrijven die van 
oorsprong Turkse eigenaars kennen.

Endertex
Eén daarvan is Endertex op nummer 47. De 
naam is afgeleid van Ender, de voornaam van 
de zoon van de eigenaresse, Günay Acuner. Zij 
kocht het pand in 1996. Vroeger zat Succes in 
de winkel. Ze verkochten er vloerbedekking. 
Aan de overkant van de straat hadden ze nog 
een zaak waar je voor meubels terecht kon. 
Volgens een gedenkplaat in de gevel legden in 
1955 Tonny en Willie Coenen de eerste steen. 
De winkel wordt nu gerund door Derya Sen, 
38 jaar, die zelf ook in de Wolfskuil woont. ‘Ik 
werd meteen gevraagd toen het pand gekocht 
was en omdat mijn vader de familie kende, 
was het meteen goed.’ Derya komt uit een on-
dernemende familie. Haar vader had in 1980 
op de Koninginnelaan al een groentezaak en 
haar broers Memhet en Metin runnen er al 
enige jaren restaurant Vatan. Derya: ‘Turkse 
winkels doen het goed hier. Ze willen ook al-
lemaal liefst eigen baas zijn. Hier doe ik alles, 
van inkoop tot en met de verkoop en alles wat 
daar tussen zit. Ik open en ik sluit de winkel. 
De eigenaar zelf kan rustig thuis blijven haha.’ 
De winkel lijkt een bazaar. Als je ziet wat er 
allemaal te koop is, val je van de ene verbazing 
in de andere. Maar het merendeel is bestemd 
om je huis leuk mee in te richten of aan te 
kleden. En het is goedkoop. ‘Daarom hebben 
we hier ook weinig last van de crisis gehad. 
Mensen kopen toch wel, want het is niet duur 
en de spullen zijn goed. Onze klanten komen 
overal vandaan. Ze proberen vaak te pingelen, 
omdat ze denken dat het hoort, maar dat doen 
we niet, de prijzen zijn al zo laag.’ De win-
kel heeft ook een sociale functie. Elke ochtend 
komt een aantal buurtbewoners gezellig op de 
koffie, die steevast achter in de winkel staat te 
pruttelen. Deze ochtend geven Suzanne uit de 
Gladiolenstraat, Hülya van de Lobeliastraat en 
Jan, die een paar deuren verder woont, acte de 
presence. 

Vroeger
Jan van de Locht, 67 jaar, komt bijna elke 
ochtend even bij Endertex en Derya op de 
koffie en kent de straat op zijn duimpje. Hij 
herinnert de kinderkopjes nog, die er 45 jaar 
geleden lagen. Ook alle winkels, waarvan de 

Juul Martin en Mieke Postma
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meeste al lang verdwenen zijn. ‘Om te begin-
nen drie slagers, waaronder de paardenslage-
rij van Hent de Zwart, die maar één oog had. 
Ook nog Verburgt en Fili de Heus, die zat op 
de hoge stoep. Verder het sigarettenwinkeltje 
van Pietje Waal. Je had Piet Lokman, de ko-
lenboer, een leerwinkel van Eef Hijser, fietsen-
maker Toon Reijnders van Ageer, die zat op 
nummer 40, waar nu Vatan zit. De Spar van 
Gerard Kaspers natuurlijk, een tapijtwinkel, 
een meubelzaak, een Chinees, een snackbar 

en een paar Turkse koffiehuizen. Eentje zat er 
naast me. Koffiehuis Sabri Aclan. Had ik de 
hele dag gewerkt, zagen ze me thuiskomen en 
lachten ze me uit, waarom ik ook niet de hele 
dag lekker zat te kaarten in plaats van werken. 
Och, ik kon daar wel tegen, en zelfs om la-
chen.’ Jan weet nog van - een andere - politie-
inval in de straat, in een snackbar. ‘Ook ergens 
in de jaren ’90. Het was een publiek geheim 
dat er niet alleen patatjes oorlog verkocht wer-
den. Ook allerlei goederen die van inbraken 

afkomstig waren, werden onder de toonbank 
verhandeld.’ Gelukkig zijn de problemen in de 
straat nú van een heel andere orde. Jan: ‘De 
boomspiegels zijn véél te groot. Stap je uit 
de auto, sta je meteen met je schoenen in de 
stront. Veel bomen zijn er slecht aan toe. Bij 
de renovatie zeiden boomchirurgen al dat ze 
eigenlijk vervangen zouden moeten worden.’ 
Ook de politiepost wordt door Jan node ge-
mist. ‘In een volkswijk hoort toch een politie-
bureau?’ Jan werkte bij Sita in Wijchen, een 
bedrijf dat zich bezighoudt met het verwerken 
van afvalstoffen. Nu geniet hij van zijn AOW 
en steekt hij regelmatig de straat over naar café 
de Driesprong, om te biljarten of af en toe een 
handje te helpen. 

Café de Driesprong
Veel buurtcafés hebben het moeilijk. Het aan-
tal kroegen loopt terug. Nederland, maar ook 
Nijmegen, telt ongeveer één kroeg per duizend 
inwoners. Dan zou de Wolfskuil minimaal zes 
kroegen moeten hebben, maar het zijn er maar 
twee en één daarvan staat aan de Koninginnel-
aan. Café de Driesprong, verwijzend naar de 
plek waar de Tulpstraat, de Gladiolenstraat en 
de Koninginnelaan bij elkaar komen. Moeke 
Linders zou de kroeg ooit begonnen zijn, er-
gens in de vijftiger jaren. Het is de thuisbasis 
van biljartvereniging D.W.S. - Door Wils-
kracht Sterk - die in de meer dan tachtig jaar 
van haar bestaan aardig wat bekers bij elkaar 

Straatontbijt in 2007

Koninginnelaan in 1960
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speelde, getuige de prijzenkast in het café. Na 
moeke Linders volgde een stoet van uitbaters: 
Jo Nieuwkemper, Bert en Ilona Gerrits, Geert 
en Bianca, de Volendammer Jan Smits, toen de 
Hagenees John en nu sinds 2011 Mano en Jes-
sica Kuster: ‘We begonnen met een valse start 
hier, want de papieren bleken niet helemaal in 
orde te zijn, waardoor we drie maanden dicht 
moesten. Dat was een lastige tijd, geen inkom-
sten, maar wel alle onkosten.’ 

Jessica komt van Malden en Mano groeide op 
aan de Anjelierenweg, amper een steenworp 
van de Driesprong verwijderd. De familie 
Kuster is een grote, bekende familie in de Kuul 
en ze zijn vaak betrokken bij allerlei activitei-
ten in de wijk. Ze doen veel voor speeltuin Sta-
tion West aan de Fresiastraat, om de hoek bij 
het UWV-gebouw aan de Koninginnelaan en 
met Onder de Bogen wordt jaarlijks de rom-
melmarkt georganiseerd. Een eigen kroeg was 
voor Mano en Jessica een lang gekoesterde 
wens. Die uitdaging oppakken terwijl het land 
in een diepe crisis gedompeld is, getuigt van 
lef. Jessica: ‘We hebben het er heel lang over 
gehad. Ik werkte in de zorg, maar kreeg daar 
ontslag toen ik zwanger werd, en Mano had het 
op de taxi wel gezien. Toen kwam deze kans. 
Eerst wilde een oom van Mano het overne-
men, maar die kreeg de financiering niet rond.’ 
En ook nu is de familie Kuster, de schoonva-
der van Jessica voorop, niet te beroerd om een 
handje te helpen.

Niet vanzelf
Het gaat niet vanzelf: van een matig draaiende 
kroeg, een succesvol café maken. Dat besef-
fen ze heel goed. Jessica: ‘Natuurlijk, de vaste 
klanten wilden we houden, maar met het oog 
op de toekomst is het noodzakelijk dat we 

meer jeugd en jongeren naar binnenhalen. 
Nee, nee, geen Extase, maar af en toe een feest 
gericht op de jongere doelgroep, zodat ze de 
weg naar hier weten te vinden en dat gaat ge-
lukkig steeds beter lukken. Zo organiseren we 
op 8 februari een hardstylefeest. In principe 
van 20.00 tot 01.00 uur. Als ze daarna nog lan-
ger door willen gaan, moeten ze maar naar de 
stad. Voor overlast zijn we niet bang. We heb-
ben eigen meetapparatuur om de decibels te 
beperken en ook altijd extra mensen rondlopen 
om alles in de gaten te houden. Voor de aller-
kleinsten organiseren we elk jaar iets rondom 
Sinterklaas.’ 

Alle begin is moeilijk. Ook voor Jessica: ‘Ik 

moest echt wel wennen, maar ik vind het 
steeds leuker, zeker nu ook de kleinste kinde-
ren wat ouder worden. Patrick is twee, Kiano 
drie en Shanna negen jaar. Van verhalen aan 
de bar hoor ik wel dat de Koninginnelaan er 
veel op vooruit is gegaan, de laatste tien jaar. 
Er is wel veel verkeer, en het gaat ook vaak te 
hard. In de zomer sluiten we met poortjes het 
terras af, zodat kinderen niet zomaar de straat 
op kunnen rennen.’ Mano en Jessica doen er 
alles aan om het café tot een succes te maken. 
Ook een feestje geven op een verder besloten 
avond behoort tot de mogelijkheden. Op vrij-
dag, wanneer het bier en de wijn maar één euro 
kost, loopt het al snel vol. Donderdag is voor 
de biljartclub, die ook regelmatig, soms in sa-
menwerking met andere kroegen, toernooien 
organiseert. Het Groot Nijmeegs Tien over 
Rood was zo’n wedstrijd. Dit jaar volgt nog 
een biljartmarathon van 120 uur. De wedstrij-
den van N.E.C. zijn op groot scherm te zien en 
dat geldt straks ook voor het WK-voetbal. ‘We 
hebben het gehuurd voor vijf jaar met een op-
tie voor nóg eens vijf jaar. Dat gaan we zeker 
volmaken.’

Nieuwbouw
Wanneer de nieuwbouw rondom het Nachte-
gaalplein klaar is, ziet de Koninginnelaan er 
waarschijnlijk weer heel anders uit. Maar dat 
duurt nog enkele jaren, net als de realisatie 
van alle plannen rondom de spoorzone, die de 
straat opnieuw een heel ander aanzien zullen 
geven. De bewoners kunnen niet wachten.

Tekst: Michiel van de Loo
Kleurenfoto’s: Dave van BrenkOnder de Bogen omstreeks 1975 

Café de Driesprong
Tweede van links is Jessica Kuster, rechts naast haar Jan van de Locht. Nol Kuster biljart
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Portret van een kind in zijn slaapkamer

‘Mijn naam betekent draak’

Qiling Hu (11 jaar)

Met wie woon je in huis?
‘Met mijn moeder, vader, mijn broertje van 
acht en de vissen.’
In welke klas zit je?
‘Ik zit in groep 7 van de Aquamarijnschool.’
Wat betekent je naam?
‘Qiling betekent in het Chinees draak en het is 

ook een stad in China.’
Heb je ook hobby’s?
‘Voetballen vind ik heel leuk en ook tekenen. 
Op school teken ik als we mogen tekenen en 
in de pauze voetbal ik. Ik zit niet op een voet-
balclub.’
Van welke muziek houd je?

‘Ik houd van popmuziek. Vooral van kinder-
zangers, zoals de Nederlandse boyband Main-
Street.’
Wat is jouw favoriete televisieprogramma?
‘Victorious van Nickelodeon vind ik erg leuk.’
Heb je ook vriendinnen?
‘Ja, Brandey, Sara en Sabine en nog veel meer 
in de klas.’
Lees je wel eens?
‘Ik lees af en toe. De boeken van de serie Hoe 
overleef ik vind ik leuk. Ik heb Hoe overleef ik 
de brugklas, Hoe overleef ik mijn vakantie en 
Hoe overleef ik mezelf gelezen.’
Als je een dier zou zijn, welk dier zou je dan 
kiezen?
‘Een hondje, omdat ik dat een heel grappig 
diertje vind.’
Krijg je ook zakgeld?
‘Ja, twee euro per week. Dat spaar ik en als ik 
dan iets moois zie, vraag ik aan mijn moeder 
of ik het mag kopen.’
Waar ben je trots op?
‘Op mezelf, omdat ik goed mijn best doe op 
school.’
Wat vind je het mooiste in je slaapkamer?
‘Mijn bed.’
Met wie zou je een dag willen ruilen?
‘Met mijn juffrouw, om ook eens te voelen hoe 
streng ze soms wel moet zijn als de kinderen 
niet luisteren.’
Wat is jouw favoriete vakantieland?
‘Dat is China. We zijn er vorig jaar nog twee 
weken bij familie geweest.’
Kun je ook Chinees spreken?
‘Ja, bij mijn opa en oma spreken we Chinees. 
Thuis spreken we Nederlands, maar mijn oma 
kent geen Nederlands. Ik zit ook op de Chinese 
school in Dukenburg om de Chinese tekens te 
leren. Dat is niet zo makkelijk.’
Wat is je favoriete eten?
‘Pizza en poffertjes vind ik lekker, en broccoli 
en komkommer. Mijn favoriete ontbijt is ge-
woon brood met pasta.’
Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?
‘Dan studeer of werk ik, denk ik.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen

Qiling geschreven in Chinese karakters
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Vogelhuisjes, fimo-klei, lief en leed
In wijkcentrum Titus Brandsma zijn de no-
dige bewonersgroepjes en -clubjes actief. Zo 
is daar bijvoorbeeld de groep ‘dames van de 
koffieochtend’. Olga, Ans, Riet, Sonja, An-
nie, Cobie, Marian, Trudy en Henny zijn 
tussen de 57 en 80 (!) jaar oud en vormen al 
vele jaren een hobbygroep. 

Elke donderdagochtend tussen kwart voor tien 
en half twaalf zijn ze te vinden beneden achter 
de pantry. De beheerder hoeft me dat niet te 
vertellen, want van verre hoor ik hun gezel-
lige gesprekken al. Ik voel me direct welkom. 
Het kost wat meer moeite om het interview te 
starten. De dames zijn kennelijk nog niet uit-
gepraat. 

In den beginne…
De damesclub is 31 jaar geleden gestart. Er is 
nog even sprake van geweest dat men in het 
begin bijeen kwam in de Driesprong. Maar er 
is geen enkel groepslid dat zich dat echt goed 
kan herinneren. Voor iedereen is de groep ver-
bonden aan wijkcentrum Titus Brandsma. ‘Het 
begon allemaal als een open koffie-inloop. De 
koffie was gratis, ene Yvon ondersteunde de 
inloop aanvankelijk en er was nog geen sprake 
van creatieve activiteiten. Het waren vooral 
informatieve dingen, zoals een bezoekje bren-
gen aan de NUON, uitleg krijgen over huur-
subsidie, advisering over de juiste make-up. 
Nuttige dingen voor de huisvrouw, zal ik maar 
zeggen’, aldus Henny. Dat creatieve is er ge-
woon ingeslopen, zo vertellen de dames. Al 

heeft Henny daarbij wel de kar getrokken. En 
ze doet dat nog.

Niet alleen creatieve dingen
De damesgroep heeft een ruime belangstel-
ling. ‘Je moet creatieve activiteiten breed zien. 
We beschilderen en versieren vogelhuisjes, die 
we bestellen bij de voorziening voor mensen 
met een beperking aan de Tarweweg. We doen 
aan beeldhouwen, maar ook aan bloemschik-
ken. Van fimo-klei maken we de meest prach-
tige poppen en figuurtjes. Er zijn natuurlijk 
technieken die we zelf nog niet beheersen. 
Dan gaan er bijvoorbeeld twee van ons naar 
een professionele workshop en leren de nieu-
we technieken daarna aan de andere dames. Zo 
hebben we kraanvogels gemaakt van ijzer en 
textiel, met behulp van textielverharder. We 
gaan ook samen uit eten. Met Kerst en Pasen 
ontbijten we met elkaar, dan wordt er niets ge-
maakt. Het programma wordt gezamenlijk be-
paald, elk van ons kan met ideeën en voorstel-
len komen. Maar we hebben daarnaast al het 
nodige meegemaakt met elkaar. Er zitten we-
ken bij dat er niet veel uit onze handen komt. 
We besteden dan al onze aandacht aan degene 
van ons die in een moeilijke periode zit. We 
delen lief en leed en dat vinden we allemaal 
heel erg ondersteunend.’
Voor de ruimte in de Titus hoeft de groep niet 
te betalen. Voor bewoners hanteert de gemeen-
te een zogenaamd nul-tarief. Ze zijn wel al een 
keer verhuisd, van boven naar beneden. Dat 
was in het begin even slikken, omdat de nieu-

we ruimte niet gezellig was. Inmiddels hebben 
ze dat beter voor elkaar en is het goed zo. 
Contributie hoort erbij. Elke week wordt een 
euro ingelegd voor de aanschaf van materialen 
en het huren van een kast om de spullen in op 
te bergen.

Richtinggevoel
Maar dat is allemaal nog niet het enige dat de 
hobbygroep onderneemt. Elk jaar gaan de da-
mes samen een weekend op pad. Het is geheel 
vrijblijvend, maar iedereen gaat mee. En daar 
spaart de groep elke week nog eens vier euro 
extra voor. Henny is samen met Trudy de grote 
motor achter het uitje. Ook daar neemt creati-
viteit een belangrijke plaats in. Behalve wer-
ken met glassfusion (glas snijden, de stukken 
in een bepaalde vorm brengen en in de oven 
laten versmelten) of beeldhouwen, zijn er ook 
al indrukwekkende taarten gebakken.

‘We zijn al overal in Nederland te gast ge-
weest. Het enige probleem is, dat we niet echt 
goed zijn in het vinden van de plek waar we 
het huis hebben gehuurd voor het weekend. 
Het is zelfs zo erg geweest dat we het met twee 
navigatorsystemen in ons bezit nog niet in één 
keer konden vinden. De ene navigator sprak 
de andere tegen. We zijn daarnaast ook nog 
eens hartstikke eigenwijs en dus waren we na 
een flinke rit weer bijna terug in Nijmegen. We 
hebben er vreselijk om gelachen. Zeker omdat 
een tweede auto ons gewoon achterna gereden 
was! En dat gebeurt dus elk jaar weer, altijd 
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Wijs?
Heerlijk. Een paar dagen vrij in de kerst-
periode. Al gaan ze op aan niks, het is een 
luxe om ’s morgens nog even te liggen 
lezen in bed. Kopje zwarte koffie erbij en 
ik ben gelukkig. Tot de telefoon gaat. Of ik 
alsjeblieft wat aan de kou in het gebouw 
kan doen? Alle opvangkinderen en hun 
begeleiders hebben jassen en dassen 
aangetrokken, maar prettig is anders. De 
verwarming is kapot. De enige monteur 
van ‘ons’ installatiebedrijf die dienst heeft, 
heeft er niet veel zin in. ‘Kunt u de verwar-
ming niet handmatig opstarten?’ Althans: 
ik denk dat ie dat zegt. Want verstaan doe 
ik hem nauwelijks en dat ligt niet aan mijn 
mobiele telefoon. Ik kan best veel. Maar 
drie stilgevallen en lekkende verwarmings-
ketels handmatig starten, nee. Kan ik dan 
tot maandag wachten? ‘Wat denkt u zelf?’, 
luidt mijn antwoord. Na het uitwisselen van 
enkele vijandelijkheden (‘bent u wel goed 
wijs?’), belooft hij te komen. Ik zal ook die 
kant op moeten. Dan toch met de bus met 
dit slechte weer. Mijn humeur daalt net zo 
snel als de temperatuur in het gebouw. In 
de bus kijk ik zomaar wat rond. Er stapt 
een heel jonge moeder in met een dubbele 
kinderwagen. In het achterste stuk zit een 
kleutertje. In het voorste een kindje van 
ongeveer een jaar. Het (jongetje? meisje?) 
heeft een iPhone in de hand. Old MacDo-
nald heeft nog steeds een farm, zo hoor 
ik. Er is daarbij een filmpje te zien over de 
boerderij. Het kindje manipuleert de iPhone 
alsof het ermee geboren is. Heel (eigen)
wijs duwt het op toetsjes om het harder te 
zetten, draait het schermpje horizontaal, 
spoelt heen en weer, start het filmpje op-
nieuw. En zit met grote ogen en open mond 
naar MacDonald te kijken. Je hebt er geen 
kind aan. Eenjarigen en smartphones, ik 
vind het echt verbazingwekkend. Of ik het 
wijs vind, is een tweede. Maar mijn humeur 
is duidelijk verbeterd. E-I-E-I-OOOOO.

Rian Panis  (Foto: Ger Neijenhuyzen)

verdwaalt wel een van de auto’s. Waar we ook 
heen gaan en wie er ook achter het stuur zit.’ 
Van elk uitje is een fotoboekje gemaakt dat 
iedereen als aandenken bestelt. Ik krijg foto’s 
te zien van mooie glazen producten en van 
vrouwen die als biggetjes verkleed zijn..….het 
is duidelijk: naast creatief bezig zijn, gaat het 
ook en vooral om de gezelligheid. Ruzie ma-
ken de dames niet, zeggen ze in koor.

Aanwas gezocht
Toen de damesgroep startte, waren er zo’n 30 
leden. Nu is dat gedaald naar negen vaste hob-
byisten. De hele groep bevestigt dat nieuwe 
(jonge) aanwas heel gewenst is. Er zijn veel 
jongere vrouwen gestopt omdat ze werk kre-

gen en er toch op de eerste plaats brood op de 
plank moest komen. 
Het is dan misschien een hechte groep zo sa-
men, maar dat wil niet zeggen dat ze niet open-
staan voor nieuwe creatievelingen. Dames van 
Nijmegen West: voelt u zich uitgenodigd om 
aan te sluiten. Neem contact op met Henny 
Bexkens (henny454@hotmail.com). Maar u 
kunt ook gewoon binnenlopen op donderdag-
ochtend in zaal 11 van de Titus. De deur staat 
open. Ik kan u verzekeren dat het een gezellige 
en open groep vrouwen is waar u zich thuis 
zult voelen! 

Tekst: Rian Panis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Er was enige overredingskracht voor no-
dig, want Ger houdt er niet van om zich-
zelf in het middelpunt te zien. ‘Alléén kan 
niemand iets bereiken, daar heb je altijd 
een breed netwerk voor nodig. Ik heb een 
bloedhekel aan mensen die altijd met hun 
borst vooruit lopen of willen scoren over de 
rug van een ander. Of lui die alleen maar op 
eigen gewin of persoonlijke eer uit zijn en 
overal roepen: ik heb dit of dat geregeld. Je 
kúnt niks alleen.’ 

Het tekent Ger Hesseling en het siert hem ook. 
Wanneer hij kinderen of ouderen ziet genieten 
bij een activiteit die hij mede georganiseerd 
heeft, is dat voor hem voldoende. Maar trots is 
hij ook. ‘Ik was als kind van een jaar of zeven, 
acht, een heel verlegen manneke. Als ik nu be-
denk met hoeveel burgemeesters, wethouders 
en raadsleden ik al om de tafel heb gezeten, 
denk ik wel eens, goh, dat had mijn pa eens 
moeten zien.’

Ger Hesseling wordt in april 69 jaar. Opge-
groeid met drie zussen in wat vroeger de Lek-
straat was. Zijn vader zat overdag in verzeke-
ringen en verdiende in de avonduren nog wat 
bij als schoenlapper, want breed had men het 
niet. Als kind speelde Ger aan het Maasplein 
of achter de Rijn- of Rivierstraat. Daar hield 
het Waterkwartier op en begonnen de lande-
rijen en boerenbedrijven, en wat later een grote 
zandvlakte. De kleuter- en de lagere school 
stonden aan de Biezenstraat. Ger wist ook al 
vroeg waar Abraham de mosterd haalde: ‘Ik 
was nog maar twaalf toen ik Rietje Kaldenberg 
leerde kennen. Haar vader vond dat maar niks: 
de Lekstraat, daar kon niet veel soeps vandaan 
komen. Ik bracht haar naar school in de Wa-
terstraat. Riet kon goed rolschaatsen, dan trok 
ik haar vooruit met een stuk touw. Na school-
tijd haalde ik haar weer op. Nu zijn we al 47 
jaar gelukkig met elkaar getrouwd en waar we 
nu wonen, hier in de IJsselstraat, woonde Riet 
vroeger als kind ook al.’

Doorleren had niet zijn interesse en zijn eerste 
baantje als jochie van veertien was bij bloe-
misterij Straver aan de Krayenhofflaan. Al zijn 
vrienden werkten echter bij het slachthuis, toen 
ook al een van de grootste werkgevers in het 
Waterkwartier. Ze betaalden ook nog eens het 
dubbele van wat hij bij de bloemist verdiende. 
‘Vijftien gulden per week, dus een jaar later 
werkte ik daar ook. Ik ben er 36 jaar gebleven, 
ook jaren in de ondernemersraad gezeten om 
voor collega’s op te kunnen komen.’

Organiseren is een tweede natuur van Ger. In de 
jaren tachtig begint hij met vrijwilligerswerk 
voor de wijk en de straat zoals het plannen 
van busreisjes naar Volendam of Valkenburg, 
Sinterklaas, de straat versieren met carnaval. 
‘Dat was een feest op zich. In die jaren was 
men nog heel sociaal en was het vanzelfspre-
kend om elkaar te helpen.’ Ger ging zich ook 
bezighouden met activiteiten die rechtstreeks 
ingingen tegen de tekentafelplannen van het 
gemeentebestuur of woningbouwvereniging. 
‘In 1989 wilde Portaal 112 woningen slopen 
hier. Er is toen een bewonersgroep opgericht 
waar ik me bij heb aangesloten. Het werd een 
hard gevecht, maar we wonnen de strijd door 
achter elkaar te blijven staan en uiteindelijk 
werden de woningen opgeknapt en maken ze 
sinds 2005 deel uit van het beschermd stads-
gezicht, waardoor ze behouden blijven voor de 
toekomst.’ 

Portaal
‘In die tijd had ik heel sterk het idee dat Wo-
ningstichting Nijmegen, nu Portaal, het Water-
kwartier uit elkaar wilde trekken. Wij hebben 
als groep de gemeente kunnen overtuigen van 
de sociale kracht. Toen zijn de woningen opge-
knapt. Er was veel sociale onrust, en er waren 
in de wijk óók mensen die de hardere actie niet 
schuwden. Het opwerpen van barricades zoals 
dat gebeurde bij onder andere Vasim, in ver-
band met stofoverlast, was daarbij nog maar 
een klein middel.’ Je hoort zelden een kwaad 
woord over Ien Dales, toen ze van ’89 tot ‘94 
hier burgemeester was, maar met haar plan 
om in de Kanaalstraat een tippelzone te cre-
eren, sloeg ze de spijker behoorlijk mis. ‘Het 
werd een volksopstand. In een optocht met 
veel spandoeken, toeters en bellen gingen we 
naar de Lindenberg, want daar vergaderde het 

gemeentebestuur toen. We mochten niet door 
de Lange Hezelstraat, maar we liepen gewoon 
door; niemand hield ons tegen. Daarna liep 
het uit de hand. Er waren zelfs mensen die Ien 
Dales te lijf wilden gaan. Gelukkig heeft Rinus 
Storm, hij was toen voorzitter van de wijkver-
eniging, het plan tegengehouden.’

Catherine Keyl
Deze incidenten zorgden er wel voor dat de 
wijk voortaan serieuzer genomen werd door 
het gemeentebestuur. Ger had inmiddels in de 
avonduren al een aantal cursussen gevolgd, 
onder andere op het terrein van volkshuis-
vesting en communicatie. Zijn van nature 
meegekregen spreekvaardigheid was anderen 
ook niet ontgaan en Ger werd gevraagd om op 
RTL4 bij de talkshow van Catherine Keyl te 
komen vertellen over de herstructurering van 
het Waterkwartier en hoe dit op veel mensen 
had ingegrepen. Zijn verhaal sloeg in en, tegen 
wil en dank, zijn reputatie was gevestigd. 

Zo kon het gebeuren dat, wanneer iemand van 
het college bijgepraat moest worden over het 
Waterkwartier, bij Ger het verzoek binnen-
kwam of hij beschikbaar was. ‘Met Guusje ter 
Horst hebben we met de wijkvereniging een 
paar keer door de wijk gefietst. Die was heel 
gewoon en echt aardig. Die kon ik ook bel-
len als er wat was. Ze praatte met iedereen die 
ze tegenkwam. We waren haar zelfs een paar 
keer kwijt, had ze haar eigen route gekozen. 
Of de eerste keer dat ik met voormalig wet-
houder Paul Depla door de wijk ging. Belde 
eerst zijn secretaresse me op of het gelegen 
kwam. Ik zei, dan moet hij wel op de fiets ko-
men. Het vroor een beetje, kwam-ie hier aan, 
met een snottebel aan zijn neus en we fietsten 
samen door de wijk haha, maar wel een goeie 
wethouder, hoor. Bruls is ook oké. Hij is net 
als ik opgeklommen. Ik maakte hem mee als 
raadslid, wethouder, Tweede Kamerlid en bur-
gemeester. Toen hij in de Tweede Kamer zat, 
en ik bij een commissievergadering een ver-
haal over het Waterkwartier mocht vertellen, 
heb ik hem nog opgezocht. Bij zijn installatie 
als burgemeester groette hij me meteen, toen 
hij me zag. Dat soort kleine dingen kan ik erg 
waarderen.’ 

Kantoortje
Niet alleen het gemeentebestuur, maar ook an-
dere instanties weten Ger te vinden als ze iets 
over het Waterkwartier willen weten. ‘De se-
cretaresse van Vincent van Oordt, vertrekkend 
directeur van Portaal, belde of ik even naar 

Ger Hesseling en het Wij-gevoel
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Kerkenbos wilde komen om te praten over het 
Waterkwartier. Daar bedankte ik voor. Ik zei, 
als hij me wil spreken, moet hij maar naar de 
IJsselstraat komen. Dat deed hij. Ik heb hem 
uitgelegd wat de sociale kracht in de wijk be-
tekende. Hij moest me in alles gelijk geven. In 
2007 heb ik nog aan een vorig directeur van 
Portaal, Henk Peter Kip, de suggestie gedaan, 
als er bij Portaal wat geld over was, dit te in-
vesteren in een klein laagdrempelig kantoortje 
in de wijk, zodat de mensen niet helemaal naar 
Kerkenbos hoefden, en in een initiatieven-
fonds. Toch leuk dat ze geluisterd hebben.’ 

Straatambassadeurs
Door zijn opgedane kennis en vooral erva-
ring wordt Ger gevraagd voor allerlei, soms 
ook landelijke, organisaties zoals GSB - Grote 
Stedenbeleid -, LSA - Landelijk Samenwer-
kingsverband Actieve Bewoners -, de vroegere 
STOUW - Stichting Toekomst Oud-West -, de 
Wijkvereniging enzovoort. ‘In andere steden 
leren ze wat van ons, hoe wij het in het Water-
kwartier doen, en wij weer van hen. Dat zijn 
altijd heel leerzame bijeenkomsten. Daar zit 
ook steevast een minister bij. Zo hoorde ik dat 
er in de Bijlmer met veel succes gewerkt wordt 
met straatambassadeurs. Dat leek me meteen 
ook een heel goed idee voor het Waterkwartier. 
In elke straat één iemand, die zich voor zijn 
eigen straat verantwoordelijk wil voelen en er 
voor op wil komen.’

Warenmarkt
Ger was een van de eerste pleitbezorgers om 
het Romeinse verleden zichtbaar te maken 
in het Waterkwartier. Iets waar de gemeente 
inmiddels lokaal beleid van heeft gemaakt. 
Ook heeft hij zich jaren ingespannen om een 
weekmarkt op het Maasplein te realiseren. ‘De 
markt is een ideale ontmoetingsplek voor ou-
deren. Toen Bruls en Depla in 2001 nog alle-
bei wethouder waren, is het plan ontstaan. Ik 
heb daarna jaren moeten doordrammen om het 
voor elkaar te krijgen en met steun van wet-
houder Hannie Kunst is er een warenmarkt 
gekomen, maar was de timing ongelukkig. Be-
gon het net een beetje te lopen, ging Portaal 
een kleine 200 woningen slopen en de klandi-
zie liep terug. Maar in de toekomst, als ook de 
nieuwe bewoners zich gesetteld hebben, gaan 
we het misschien opnieuw proberen.’

Wij-gevoel
Je kunt pagina’s vullen met de activiteiten 
waar Ger in geparticipeerd heeft. Romeinen-
festivals, braderieën, voet- en volleybaltoer-
nooien, kerstvieringen, ommetjes, Nijme-
gen2000, speeltuintjes, verkeersveiligheid, het 
is maar een greep en achter elke activiteit zit 
een verhaal. Ger is een begenadigd tekenaar 
en nu staat zijn schetsboek vol met tekenin-
gen van natuurlijk speel- en spelmateriaal be-
doeld voor in het Westerpark. Daarmee is hij 
naar de gemeente gegaan, die stemde er mee 

in en de wijk heeft er weer een speelgelegen-
heid bij. ‘De kunst is altijd de juiste mensen 
te vinden, als je iets gedaan wilt krijgen. Zo 
zijn er een paar maanden geleden door inzet 
van een groep mensen, die ik geadviseerd heb, 
25 volwassen bomen aan het Westerpark toe-
gevoegd. Je moet ook een partner hebben die 
je door dik en dun steunt, want je bent veel 
van huis.’ Tien jaar geleden, na twee hartaan-
vallen, belandde Ger in de WAO. Op advies 
van de cardioloog is hij het daarna iets rustiger 
aan gaan doen, maar mensen kunnen nog altijd 
bij hem aankloppen en op hem rekenen. Hij 
is trots op zijn onderscheidingen, een waarde-
ringsmarkering die aan de gevel naast de voor-
deur hangt, die hij kreeg in 2008, en de zilve-
ren Waalbrugspeld die hem een jaar later ten 
deel viel. Kritiek deert hem niet. ‘Ik kan daar 
alleen slecht tegen, wanneer die afkomstig is 
van mensen die zelf nooit iets doen, maar altijd 
langs de zijlijn staan.’ 

‘Zoals vroeger wordt het nooit meer, maar ik 
hoop dat vooral de nieuwe bewoners in het 
Waterkwartier zich snel thuis voelen en het 
Wij-gevoel krijgen. Het doet me ontzettend 
goed, als ik hoor, dat de mensen die terugge-
komen zijn, zeggen dat ze blij zijn dat ze weer 
in het Waterkwartier wonen.’

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Als ik de ruimte binnenkom die stichting 
Kompas Mengelmoes in gebruik heeft in 
wijkcentrum Villa Nova, hangt er een sfeer 
van bedrijvigheid. Bovendien zie ik overal 
opvallende, handgemaakte producten, zoals 
grof gebreide poefs, leren riemen, kussens 
en een vilten handtas. ‘Die tas heeft zelfs 
in de Libelle gestaan’, zegt Angela Kilkens 
(57), die projectleider is bij de stichting. 
Wat deze organisatie precies doet, wat men 
wil doen in de toekomst en hoe dat bereikt 
zou kunnen worden, daar gaat dit verhaal 
over. 

Kwetsbare burgers
De naam van de stichting is het eerste waar-
over ik het met Angela wil hebben. Die is niet 
meteen duidelijk. ‘Kompas staat voor de stu-
ring, de coaching die we mensen willen geven 
om een nieuwe draai aan hun leven te geven’, 
zegt ze. ‘Daar hebben we Mengelmoes aan 
toegevoegd omdat we duidelijk willen maken 
dat we ons richten op een grote verscheiden-
heid aan bewoners. We recyclen materialen 
zoals dekens, lappen stof en leer en maken er 
nieuwe decoratieve gebruiksartikelen van voor 
binnenshuis, of kledingaccessoires’. Ik kijk 
mijn ogen uit want wat ik zie liggen ziet er niet 
alleen aantrekkelijk, maar ook heel professio-
neel gemaakt uit.

De stichting is in 2009 begonnen, maar in 
2011 pas officieel van start gegaan. ‘We richt-
ten ons eerst op zogenaamde NUGgers (niet-
uitkeringsgerechtigden). Dat zijn bijvoorbeeld 
nieuwkomers die weliswaar niet illegaal zijn, 
maar die niet mogen werken en ook geen recht 
op een uitkering hebben. Denk bijvoorbeeld 
maar eens aan mensen –vooral vrouwen- die 
meekomen met hun man omdat die hier woont 
of werk heeft gevonden. Zelf vereenzamen ze 
of worden depressief als ze niet ook iets om 
handen hebben. Ze kennen de buurt niet, ze 
kennen de buurtbewoners niet, ze kennen de 
wegen om iets te regelen evenmin. Vaak spre-
ken ze de taal niet. Dat gaat ook niet gebeuren 
als ze nergens terecht kunnen. Later hebben 
we de groep mensen op wie we ons richten 
uitgebreid. Nu bedoelen we alle bewoners 
van Nijmegen met een afstand tot de arbeids-
markt. Dat kunnen naast nieuwkomers ook 
ex-verslaafden zijn, psychiatrische patiënten, 
mensen met een beperking, ouderen zonder 
familie of vrienden om zich heen. We willen 

‘We maken het samen’

er eerst voor zorgen dat onze mensen anderen 
ontmoeten, uit hun schulp kruipen en dat ze 
plezier krijgen om weer mee te doen. Sociale 
activering dus, zoals dat heet. Maar we wer-
ken ook aan arbeidsactivering: een plaatsje le-
ren verwerven in het arbeidsproces. We willen 
mensen steviger in hun schoenen laten staan in 
de maatschappij èn in het arbeidsproces.’ 

Hoe werkt Kompas Mengelmoes?
De organisatie werkt drie dagdelen in Villa 
Nova aan het doel om mensen te activeren en 
voor te bereiden op een betaalde baan: maan-
dagmiddag, dinsdag- en donderdagochtend. 
‘We verspreiden foldertjes en flyers om onze 
doelgroep attent te maken op ons bestaan en 
mensen te motiveren om naar ons toe te ko-
men. We hebben een pagina op Facebook en 
een eigen website. Daarnaast zijn er andere 
organisaties waarmee we samenwerken en die 
hun eigen klanten naar ons doorsturen. Denk 
aan bijvoorbeeld Pluryn (zorg voor mensen 
met een handicap) of Iriszorg (verslaafden-
zorg). We vragen wel een wederdienst van 
die organisaties. Als hun klanten bij ons aan 
de slag gaan, word je vriend van de stichting. 
Wij werken namelijk zonder structurele subsi-
die uit publieke gelden. Het SKAN-fonds (dat 
bedoeld is om kwetsbare burgers een kans te 
geven) ondersteunt ons wel. Maar we hebben 
wel kosten natuurlijk. We hebben materialen 
nodig en gereedschap, we moeten onze ap-
paraten onderhouden. We krijgen donaties in 
natura van andere instellingen en bedrijven 
zoals oude stalen stof of leer. Nog niet zo lang 
geleden kregen we oude maar goede naaima-
chines. En we zijn zelf niet alleen creatief, 
maar denken ook creatief. We verkopen onze 
unieke handgemaakte producten waar we geld 

mee genereren voor ons voortbestaan. Maar je 
kunt je vast voorstellen dat de productie niet 
erg hoog ligt. Deze mensen hebben meer te 
overwinnen dan de gemiddelde werknemer. 
We hebben veel klanten die ook met het Ne-
derlands nog op weg geholpen moeten wor-
den. Dat doen we spelenderwijs, door een ex-
tra dagdeel aan taalontwikkeling te besteden. 
Daar kan ook apart op ingeschreven worden. 
Vergis je niet: we stellen wel degelijk voor-
waarden aan instroom. Je bent verantwoorde-
lijk voor je taken, je moet op tijd komen, je 
afmelden als je ziek bent. En heel belangrijk: 
we hebben ook een beloningssysteem voor elk 
gemaakt product en het verzorgen van lessen. 
Het is beperkt, maar werkt zeer motiverend. 
We kunnen niet al onze klanten over één kam 
scheren. Ook al leert iemand wel degelijk ar-

Kompas Mengelmoes
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beidsvaardigheden en arbeidsritme aan, dan 
nog is niet iedereen in staat om buiten deze 
veilige omgeving te werken. Sommigen kun-
nen die stap niet aan. Anderen kunnen dat wel.’

Vrijwillig
Ik ben inmiddels razend benieuwd wie ‘wij’ 
zijn en wie dus deze organisatie draaiende 
houden. Het vraagt om behoorlijk wat inzet 
van anderen, als ik het goed inschat. ‘Dat is 
inderdaad zo’, beaamt Angela. ‘Ik ben pro-
jectleider, maar doe dit op vrijwillige basis. Ik 
zou het maatschappelijk ondernemen willen 
noemen. Mijn achtergrond is commercieel. Ik 
ben binnenhuisstyliste en ik werk als ZZP’er 
(zelfstandige zonder personeel). We realise-
ren bij Kompas Mengelmoes alles met vrij-
willigers. Tot en met het bestuur. We zoeken 

daarbij naar verschillende soorten expertise en 
vakmanschap. Het kan voor ZZP’ers erg aan-
trekkelijk zijn om met ons samen te werken, 
mocht je een product ontwikkeld of uitgewerkt 
willen hebben in een kleine oplage. Er werkt 
bij ons ook een verpleegkundige, een heel an-
dere expertise. Dat vinden we geweldig! Die 
kan juist weer heel goed met de kwetsbaarheid 
van mensen omgaan, ze ondersteunen als ze 
het moeilijk hebben en psychische problemen 
hebben. Weer een ander werkt zelf als zelf-
standige loopbaancoach. Allemaal win-win 
situaties dus.’

Nieuwe wegen
Ik vraag Angela in hoeverre Kompas Mengel-
moes met de gemeente samenwerkt. Ze ver-
telde al eerder dat de stichting geen overheids-
subsidies krijgt, dus ook niet van de gemeente. 
‘We hebben nu steeds meer contact met de 
gemeente. In 2014 hebben gemeenten de taak 
om de groep niet-uitkeringsgerechtigden te 
activeren. Wij kunnen daarbij een rol spelen. 
Nijmegen is een paar jaar geleden begonnen 
met het oprichten van werkcoöperaties. De 
bedoeling van die coöperaties is om mensen 
die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, te 
activeren en te helpen in hun proces om de ar-
beidsmarkt -opnieuw of voor het eerst- op te 
gaan. Wij kwamen destijds niet in aanmerking 
om als werkcoöperatie erkend te worden. De 
eisen waren dat mensen minimaal 24 uur per 
week aan de slag moesten om zich voor de 
arbeidsmarkt te kwalificeren, bijvoorbeeld in 
een fietswerkplaats of bij de Zonnetrein. Wij 
haalden die eis niet. Bij ons zijn de mensen 16 
tot 20 uur aan de slag en dat was onvoldoende. 
We hebben destijds nog geprobeerd om in aan-
merking te komen als voorbereidend traject 

vóórdat mensen in een werkcoöperatie worden 
aangenomen. Daar stond de gemeente niet po-
sitief tegenover. De werkcoöperaties hebben 
als doel gesteld dat ze een doorstroom naar 
regulier werk wilden bereiken van 25 procent. 
Dat is niet gelukt; ze hebben de afgelopen 
twee jaar ongeveer 17 procent uitstroom ge-
haald. Maar wij zitten al op een percentage van 
30! Daarmee zijn we de onderhandelingen met 
de gemeente ingegaan. We ontwikkelen mo-
menteel een project waarmee we als voorbe-
reidend traject voor de werkcoöperatie kunnen 
worden erkend. Daarin combineren we werk 
en productie draaien met Nederlands leren en 
coaching op sterke punten, positief zelfbeeld 
en positief denken. Als mensen bij ons tussen 
de drie en zes maanden aan de slag zijn, doen 
ze een competentietest, hebben we bedacht. 
Die test moet goed weergeven waartoe iemand 
in staat is en wat zijn of haar perspectief is. 
Wat de kansen op de arbeidsmarkt zijn dus. 
We weten nog niet of dit gehonoreerd gaat 
worden. Maar ik wil nogmaals benadrukken 
dat we daarnaast de kwetsbare mensen op hun 
eigen niveau blijven bedienen. Maatwerk! De 
een kan uiteindelijk aan de slag als medewer-
ker PR bij een andere organisatie of bedrijf. De 
ander blijft bij ons en is in staat om anderen als 
vrijwilliger te begeleiden. De derde blijft bij 
ons en maakt in eigen tempo mooie gebruiks-
producten. Met onze programma’s kun je ons 
niet onder één etiket vangen. We combineren 
dagbesteding, sociale activering, werkcoöpe-
ratie, re-integratie en taalverwerving en –ont-
wikkeling. Dat maakt ons uniek!’

Verkopen
Blijft er nog één ding over waar ik nieuwsgie-
rig naar ben. Waar kunnen de producten van 
Kompas Mengelmoes gekocht worden? ‘Dat 
kan bij Galerie Wit Licht in Nijmegen. Het 
kan eens per jaar in een weekend in november 
ook tijdens een expositie van ons werk. Die 
vindt plaats in de Dorpsschuur in Lent. Maar 
nu je toch over ons schrijft: we zoeken nog 
wel nieuwe verkooppunten. Kleine winkeltjes 
met creatief aanbod die onze producten willen 
verkopen.’ 

Hierbij de oproep om contact op te nemen met 
Angela Kilkens van Kompas Mengelmoes 
(kompas@zonnet.nl) als u de spullen van de 
stichting zou willen verkopen. Of ga langs in 
Villa Nova aan de Derde van Hezewijkstraat 
2. Ikzelf heb mijn oog inmiddels laten vallen 
op een lichtblauwe poef, gemaakt van een ge-
bruikte wollen deken en voorzien van gebor-
duurde sterren. Prachtig!

Tekst: Rian Panis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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In november 1993 zag ze hem voor het eerst 
bij een optreden in het Museum van Volken-
kunde in Rotterdam. ‘Ik zat vooraan, want 
dat doe ik altijd. Ik wil graag rechtstreeks 
contact met de artiest. Hij zong in een eigen 
taal, uit Gambia, maar ik had het idee of ik 
alles letterlijk kon verstaan en volgen. We 
hadden voortdurend oogcontact.’ 

‘Na de voorstelling kwam hij naar me toe, we 
hadden een leuk gesprek en wisselden adres-
sen uit. Hij schreef me brieven uit Afrika, en 
een jaar later kwam hij terug naar Nederland. 
Ook naar Nijmegen voor een optreden tijdens 
de zomerfeesten op het Valkhof. Toen sloeg 
ook bij mij de vlam in de pan.’

Angèle Jorna, verhalenvertelster

Lamin Kuyateh
Angèle Jorna over haar eerste ontmoeting met 
haar partner Lamin Kuyateh. Het is niet alleen 
haar man, maar sindsdien treedt Angèle ook 
vaak met hem op. Hij als meester koraspeler, 
een snaarinstrument uit West-Afrika, zanger 
en componist, Angèle als verhalenvertelster. 
Sinds 1996 wonen ze aan de Nieuwe Nonnen-
daalseweg. ‘De Wolfskuil is echt mijn stekkie. 
Ik heb altijd veel in wijken gedaan. Work-
shops, optredens, projecten. Hier ook, zoals in 
de Michiel de Ruyterschool, de Driesprong en 
Titus Brandsma.

Angèle Jorna is geboren in Arnhem in een ge-
zin van vijf kinderen, waar de vader uit weg-

viel toen ze nog maar tien was. Toen ze zestien 
jaar was, moest ze gaan werken, maar ze was 
veel liever naar de toneelschool gegaan. ‘Het 
begon met een kantoorbaantje bij de Akzo, 
daarna tandartsassistente, omdat een vriendin-
netje dat ook deed, maar na een zeer intensieve 
opleiding ging ik als bezigheidstherapeut aan 
de slag. Midden jaren zestig kwam ik naar 
Nijmegen om op Kalorama te gaan werken, 
dichter bij mijn verloofde die hier studeerde 
en later werkzaam was op de universiteit.’ Er 
kwamen twee kinderen en Angèle besloot het 
een tijdje rustiger aan te doen, totdat die twee 
uit de luiers waren. 

Lindenberg
‘Vanaf dat ik in Nijmegen kwam, ben ik thea-
tercursussen gaan volgen bij het Spelcentrum, 
later de Lindenberg, werd er vrijwilliger en 
heb daar veel aan zelfstudie gedaan. Ik werd 
begeleidster en kwam in de kerngroep en het 
bestuur en werkte er naar toe om zelf les te ge-
ven. Je kon toen nog staatsexamen doen en in 
1980 had ik mijn lesbevoegdheid te pakken.’ 
Ze zou 33 jaar aan de Lindenberg verbonden 
blijven. ‘Ik heb er lesgegeven, festivals geor-
ganiseerd, heel veel voor en met kinderen ge-
daan, verschillende projecten opgezet en als 
consulent in de wijken en op scholen gewerkt.’

‘Ik ben er vertrokken toen door de ene na de 
andere bezuinigingsronde het creatief werken 
bijna onmogelijk werd. Alleen het geld leek 
nog maar belangrijk. Wilde je iets organiseren, 
moest je vooraf een consumentenonderzoek 
doen en presenteren. Bijna niet meer te doen. 
Al die maatregelen gingen ten koste van de 
creativiteit. Het werd een cursusfabriek, vond 
ik. Mensen met een vaste aanstelling kregen 
jaar na jaar minder uren en rolden uiteindelijk 
zó de bijstand in. Ik was gelukkig niet alleen 
afhankelijk van de Lindenberg, sinds 1985 
werkte ik ook op het Afrikamuseum. Daar ben 
ik als verhalenvertelster begonnen, naast di-
verse andere activiteiten, zoals het stylen van 
het Buitenmuseum.’

Afrika
Met Afrika zelf had Angèle in de jaren zeven-
tig al kennisgemaakt, toen ze haar eerste man 
vergezelde op een studiereis naar Tanzania. 
President Nyerere dwong in die tijd veel res-
pect af met zijn afrosocialisme. Veel studen-
ten uit Tanzania kwamen hier voor deelstudies 
medicijnen en vonden bij Angèle altijd een 
open deur. ‘Vaak waren die totaal ontheemd. 
Een lange schemering, zoals hier, kennen ze 
daar niet. Ze dachten dat we hier zelfs de zon 
tegen konden houden. Ook de herfst was een 
vreemd fenomeen, maar zo hadden we wel dus 
elke weekend Afrikanen over de vloer.’
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De bucketlist
Eind vorig jaar was ik met een collega op 
een congres en hoorde daar een spreker 
vertellen over de bucketlist: een lijst van 
‘things to do before you die’. De essentie 
van het verhaal was: waarom wachten met 
zo’n lijst tot je een vreselijke ziekte over-
komt? Stel hem nu op en handel er al naar. 
Het geeft je inzicht in de dingen die je altijd 
al wilde doen voor jezelf of je omgeving, 
maar die je steeds om diverse redenen 
uitstelde. Het maken van zo’n lijst geeft niet 
alleen focus, het laat je ook zien dat uitstel-
len van genieten gewoon een dom idee is.
Ik zal u hier niet vermoeien met de details 
van mijn eigen wensenlijstje. Maar ik heb 
mijn blik meer nadrukkelijk dan voorheen 
vooruit gericht, ga letterlijk en figuurlijk 
schoonmaak houden, een paar mooie 
plekken op deze planeet bezoeken en 
neem wat meer risico. Soms kan het heel 
nuttig zijn je persoonlijke wensen wel met 
anderen te delen. Zij hebben wellicht die 
gouden tip, de kennis en kunde om je op 
weg te helpen, spullen te leen die je kunt 
gebruiken enzovoorts. 
Ik merk dat sommige mensen door hun 
vraagverlegenheid wegen voor zichzelf 
blokkeren die vrij eenvoudig te openen 
zouden zijn geweest. Als ik u daarom een 
boodschap voor 2014 mee mag geven 
dan is het: durf te vragen! En, wees ervan 
overtuigd dat in ieder van ons een talentvol 
mens steekt. U bent ook zelf in staat ande-
ren te helpen: laat hen dat weten! 

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

Griots
Voor het Afrikamuseum kon Angèle voor een 
onderzoek naar het voortbestaan van het tradi-
tionele theater in Afrika op bezoek naar Mali. 
Het onderzoek zou zich deels toespitsen op de 
griots en daarnaast op het Kotebatheater. Gri-
ots zijn de geschiedenisvertellers van Afrika, 
een beetje te vergelijken met de rol van de nar, 
die overal commentaar op geeft. Wanneer An-
gèle voor een optreden van deze griots, naar 
het Museum van Volkenkunde in Rotterdam 
afreist, ontmoet ze Lamin, die daar met zijn 
griot ensemble optreedt.

Wanneer Angèle in 1996 haar huis aan de 
Nieuwe Nonnendaalseweg koopt, trekt Lamin 
bij haar in. Hij is nooit economisch vluchte-
ling geweest, want hij verdient met optredens, 
alleen, met zijn band, of met Angèle en geeft 
ook les op de kora. Hij heeft in alle grote 
theaters en op festivals van Nederland, maar 
ook ver daarbuiten gestaan. Er werd redelijk 
geld verdiend en Lamin kon elk jaar wel naar 
Afrika om daar zijn familie op te zoeken. Door 
de crisis, maar ook de toegenomen concurren-
tie, zijn de verdiensten minder geworden en 
ook de reizen naar Afrika. ‘Toen ik begon als 
verhalenvertelster waren er in heel Nederland 
misschien een stuk of tien. Dat zijn er nu een 
paar honderd en dan wordt de spoeling dun.’

De jaren gaan nu echter ook tellen. ‘Ik ben 
geen twintig meer, ik heb reuma, hartritme-

stoornissen en astma, maar nog altijd druk in 
de weer hoor. Afgelopen zomer nog het Dui-
velsberg vertelfestival georganiseerd, toen 
een maand lang omdat de Duivelsberg vijftig 
jaar bestond, maar dat willen we elk jaar een 
weekend terug laten komen. Ik geef ook elke 
week cursussen op het hobbycentrum, hier te-
genover, en ben nu ook een eigen sierradenlijn 
begonnen.’ 

De Wijkfabriek
De betrokkenheid van Angèle met de wijk 
blijkt ook uit haar deelplannen en ideeën voor 
de wijkfabriek. ‘Veel ouderen, toch al kwets-
baar, vereenzamen. Soms kunnen ze hun eigen 
boodschappen niet meer doen. Je moet mensen 
die hulp nodig hebben, opvangen in hun eigen 
wijk. Ik had er een heel plan voor gemaakt en 
ook al contacten met de politiek gelegd. We 
hadden het clubhuis de Driesprong, samen met 
nog veel meer bijzondere initiatieven, hiervoor 
op het oog, maar nu heeft een projectontwik-
kelaar heel andere plannen met dat gebouw, 
maar het idee van de wijkfabriek is er nog 
steeds en komt hopelijk op een andere plek 
wel van de grond.’ 

Mensen die Angèle en/of Lamin willen boe-
ken kunnen alle informatie hierover vinden op 
www.afrika.moetjehoren.info

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Op 19 maart aanstaande zijn er weer ver-
kiezingen voor de gemeenteraad. U kunt 
middels uw stem aangeven of u tevreden 
was over het gemeentebeleid van de afgelo-
pen vier jaar of dat er een nieuwe wind moet 
gaan waaien door de stad. Aan de negen po-
litieke partijen die nu in de raad zitten en 
die ook nu weer meedoen, hebben wij een 
aantal vragen voorgelegd die betrekking 
hebben op de leefbaarheid in het Water-
kwartier en de Wolfskuil en Rozenbuurt. 
Het kan u misschien helpen om 19 maart 
een weloverwogen keuze te maken. Laat in 
ieder geval uw stem meetellen!

De volgorde waarin we de partijen presente-
ren, is dezelfde als de lijstvolgorde.

GroenLinks en Wolfskuil/Rozenbuurt
De Wolfskuil is een wijk met relatief veel 
zogenaamd sociaal zwakkeren,  waarvan de 
ouderen een belangrijke groep zijn met een 
specifieke problematiek met betrekking tot 
wonen, zorgcentra, thuiszorg, vereenzaming 
enzovoort. Wat heeft uw partij deze mensen te 
bieden?
Geen zorgen om de zorg, zegt GroenLinks. De 
asociale bezuinigingen van het kabinet zijn een 
kwalijke zaak. We moeten zorgen dat bewoners 
van Nijmegen daar zo min mogelijk last van 
krijgen. De afgelopen tijd heeft onze zorgwet-
houder Bert Frings alle zorginstellingen beter 
en slimmer laten samenwerken. Daardoor is 
veel geld bespaard, zodat de meest kwetsbare 
mensen zijn ontzien. GroenLinks blijft knokken 
voor genoeg betaalbare huurwoningen maar 
ook voor een vaste thuishulp, bijvoorbeeld.

De wijkfabriek is een plan in ontwikkeling, 
voor en door bewoners van de wijk, met een 
horecagedeelte, een plek voor zzp’ers, een 
plek ook waar bijvoorbeeld vraag en aanbod 
in een wijk mooi samen kunnen komen. Hoe 
ondersteunt uw partij dergelijke initiatieven?
GroenLinks juicht het toe wanneer de Wolfs-

kuil een sociale ontmoetingsplaats heeft. Dit 
kan bijvoorbeeld in wijkcentrum Villa Nova. 
Wij willen dat bewoners daar meer te zeggen 
krijgen en dus moet de gemeente een stapje 
terug doen. Ook het hobbycentrum heeft zo’n 
belangrijke sociale functie die behouden moet 
blijven voor de buurt.

Heeft uw partij specifieke actiepunten voor de 
Wolfskuil/Rozenbuurt?
• Wij willen voldoende geïsoleerde en betaalba-
re huurwoningen in de Wolfskuil. Portaal en de 
gemeente moeten blijven investeren in de wijk. 
• Wij willen investeren in een mooi stations-
gebied, ook aan de Westzijde. Het wordt de 
hoogste tijd voor een lift nabij de spoortunnel.

GroenLinks en Waterkwartier/de Biezen
De milieuwetgeving voor - nieuwe -  bedrijven 
in het westelijk deel van Nijmegen wordt niet 
voldoende nageleefd, en eigenlijk steeds op-
gerekt dan wel naar boven toe bijgesteld, hoe 
denkt u over deze manier van handelen en hoe 
denkt u dit tegen te gaan?
Nijmegen-West heeft recht op schone lucht 
en een veilige leefomgeving. Daarom heeft 
GroenLinks samen met andere partijen 1 mil-
joen euro vrijgemaakt voor de Groene Buffer. 
Als er teveel verkeerslawaai ontstaat of de 
lucht te vies wordt, kunnen we direct maatre-
gelen nemen. We zijn zeer kritisch over de uit-
breidingsplannen van grote bedrijven en heb-
ben onlangs als enige partij tegen het nieuwe 
bestemmingsplan voor het industrieterrein 
gestemd, omdat er onvoldoende was overlegd 
met bewoners en milieugroepen.

De hoge parkeertarieven bij de Oude Stad 
nabij de Hezelpoort zorgen voor overlast en 
parkeerdruk in de omliggende wijken. De be-
woners zijn tegen uitbreiding van betaald par-
keren in de wijk zelf. Hoe staat u als politieke 
partij hier tegenover?
De afspraak over betaald parkeren in woon-
wijken is duidelijk: alleen als een meerderheid 
van de bewoners voorstander is van betaald 
parkeren wordt dit ingevoerd. GroenLinks 
luistert naar bewoners en houdt zich aan deze 

afspraak. Binnenkort start de bouw van een 
grotere parkeerplaats achter de Hezelpoort, 
een ontwikkeling die wij steunen.

Heeft uw partij specifieke actiepunten voor het 
Waterkwartier/de Biezen?
• Park West moet flink wat groener gemaakt 
worden met volwaardige bomen.
• GroenLinks wil geen Oorlogsmuseum in de 
Vasim, dat kost de gemeente teveel geld.
• De nieuwe wijk Waalfront moet goed aanslui-
ten op de bestaande wijk Waterkwartier.
• Meer groen en meer fietsenstallingen bij de 
supermarkten Jan Linders en Jumbo aan de 
Fenikshof.

PvdA en Wolfskuil/Rozenbuurt
De Wolfskuil is een wijk met relatief veel 
zogenaamd sociaal zwakkeren,  waarvan de 
ouderen een belangrijke groep zijn met een 
specifieke problematiek met betrekking tot 
wonen, zorgcentra, thuiszorg, vereenzaming 
enzovoort. Wat heeft uw partij deze mensen te 
bieden?
Het gaat gelukkig behoorlijk goed met de 
Wolfskuil. We hebben de laatste jaren met het 
plan ‘Wolfskuil in de kijker’ flink wat kunnen 
doen in de wijk. Denk aan de nieuwbouw langs 
de Wolfskuilseweg. Het is belangrijk dat in de 
buurt voldoende seniorenwoningen zijn. De 
PvdA is blij met het Sociaal wijkteam dat in 
het wijkcentrum aan de Tweede Oude Hese-
laan aan de slag gaat.

De wijkfabriek is een plan in ontwikkeling, 
voor en door bewoners van de wijk, met een 
horecagedeelte, een plek voor zzp’ers, een 
plek ook waar bijvoorbeeld vraag en aanbod 
in een wijk mooi samen kunnen komen. Hoe 
ondersteunt uw partij dergelijke initiatieven?
De PvdA ondersteunt van harte dit soort initi-
atieven. Ons verkiezingsprogramma heet niet 
voor niets ‘Betrokken bewoners, sterke stad’. 
Als bewoners goede ideeën hebben, ondersteu-
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nen we die graag. De stad wordt daar sterker 
van. We willen dat de gemeente de omslag 
maakt naar meer luisteren naar en samen wer-
ken met bewoners. Onze lijsttrekker Turgay 
Tankir werkt hard aan deze cultuuromslag. 
Het blad ‘de Wester’ is hier een concreet voor-
beeld van: door bewoners gemaakt, met een 
beetje steun van de gemeente!

Heeft uw partij specifieke actiepunten voor de 
Wolfskuil/Rozenbuurt?
• De stoplichten aan de Wolfskuilseweg moe-
ten blijven! Veel kinderen fietsen hier op weg 
naar school en deze kruisingen moeten veilig 
blijven!
• Behoud en opknap van het kerkje aan de 
Tweede Oude Heselaan (zou een goede plek 
kunnen zijn voor wijkinitiatieven).
• Tegengaan van hardrijden (racen) op door-
gaande wegen als Tweede Oude Heselaan en 
Wolfskuilseweg. Gelukkig is hier in het verle-
den al het nodige aan gedaan, maar we zijn er 
nog niet.

PvdA en Waterkwartier/de Biezen
De milieuwetgeving voor - nieuwe -  bedrijven 
in het westelijk deel van Nijmegen wordt niet 
voldoende nageleefd, en eigenlijk steeds op-
gerekt dan wel naar boven toe bijgesteld, hoe 
denkt u over deze manier van handelen en hoe 
denkt u dit tegen te gaan?
De PvdA vindt dat de milieulast in Nijmegen-
West niet verder mag toenemen. Zeker niet nu 
met de komst van de stadsbrug het autover-
keer toeneemt. De gemeente moet naleefbare 
afspraken maken zodat de milieubelasting in 
ieder geval niet toeneemt. 

De hoge parkeertarieven bij de Oude Stad 
nabij de Hezelpoort zorgen voor overlast en 
parkeerdruk in de omliggende wijken. De be-
woners zijn tegen uitbreiding van betaald par-
keren in de wijk zelf. Hoe staat u als politieke 
partij hier tegenover?
Betaald parkeren mag alleen in een wijk wor-
den ingevoerd als de bewoners dit willen. Het 
is dan ook terecht dat enkele jaren geleden dit 
plan niet is doorgegaan omdat de bewoners 
tegen waren. Gelukkig komt er nu een nieuwe 

D66 en Wolfskuil/Rozenbuurt
De Wolfskuil 
is een wijk met 
relatief veel 
zogenaamd so-
ciaal zwakke-
ren,  waarvan 

de ouderen een belangrijke groep zijn met een 
specifieke problematiek met betrekking tot 
wonen, zorgcentra, thuiszorg, vereenzaming 
enzovoort. Wat heeft uw partij deze mensen te 
bieden?
Allereerst ziet D66 dat de Wolfskuil een steeds 
meer gemengde wijk wordt, waar winkels, een 
bloemenzaak en restaurants als paddenstoe-
len uit de grond schieten. Daarnaast is er in 
heel Oud-West een sociaal wijkteam actief, dat 
problemen en kansen van deze doelgroepen in 
kaart brengt. Wij zien dat de eigen mogelijk-
heden van mensen divers zijn, net zoals hun 
behoeften.

De wijkfabriek is een plan in ontwikkeling, 
voor en door bewoners van de wijk, met een 
horecagedeelte, een plek voor zzp’ers, een 
plek ook waar bijvoorbeeld vraag en aanbod 
in een wijk mooi samen kunnen komen. Hoe 
ondersteunt uw partij dergelijke initiatieven?
D66 is zeer te spreken over initiatieven vanuit 
de wijken zelf. Als bewoners met elkaar meer-
waarde kunnen creëren, moet de gemeente 
daarbij niet in de weg staan. We hebben in 
2011 onze jaarlijkse Valentijnstaart dan ook 
aan de Wijkraad Waterkwartier gegeven, om 
onze steun te betuigen voor hun krachtige inzet 
voor de wijk.

Heeft uw partij specifieke actiepunten voor de 
Wolfskuil/Rozenbuurt?
D66 ziet dat Wolfskuil een krachtige gemengde 
wijk aan het worden is. De gemeente moet zich 
blijven inzetten voor deze wijk. Daarbij horen 
groen, winkels en een veilige omgeving.
 
D66 en Waterkwartier/de Biezen
De milieuwetgeving voor - nieuwe -  bedrijven 
in het westelijk deel van Nijmegen wordt niet 
voldoende nageleefd, en eigenlijk steeds op-
gerekt dan wel naar boven toe bijgesteld, hoe 
denkt u over deze manier van handelen en hoe 
denkt u dit tegen te gaan?
Ieder bedrijf moet zich aan de wet houden en 
de gemeente moet daarop toezien. Zodra er 
overlast ontstaat die buiten de wet valt, moet 
worden gekeken of met de zware bedrijven af-
spraken kunnen worden gemaakt.

De hoge parkeertarieven bij de Oude Stad 
nabij de Hezelpoort zorgen voor overlast en 
parkeerdruk in de omliggende wijken. De be-
woners zijn tegen uitbreiding van betaald par-
keren in de wijk zelf. Hoe staat u als politieke 
partij hier tegenover?
D66 vindt dat betaald parkeren alleen moet 
worden ingevoerd als de bewoners er - via een 
wijkenquête - om vragen. De parkeervoorzie-
ning Oude Stad wordt overigens flink uitge-
breid.

Heeft uw partij specifieke actiepunten voor het 
Waterkwartier/de Biezen?
D66 heeft deze wijken de afgelopen jaren zien 
veranderen in een gemengde wijk. Wij ver-
wachten dat de uitgangspunten van een ‘onge-
deelde stad’ nog meer zullen worden behaald, 
zodra het Waalfront zich verder ontwikkeld.

SP en Wolfskuil/Rozenbuurt
De Wolfskuil is een wijk met relatief veel 

Turgay Tankir, lijsttrekker PvdAPepijn Boekhorst, lijsttrekker GroenLinks Rob Jetten, lijsttrekker D66

parkeervoorziening bij de Hezelpoort. Hope-
lijk zijn dan de grootste problemen voorbij.

Heeft uw partij specifieke actiepunten voor het 
Waterkwartier/de Biezen?
• Als PvdA hebben we – samen met Groen-
Links – via de motie ‘West Wil Groene Buffer’ 
1 miljoen gereserveerd om eventuele proble-
men rond de verkeersdrukte en milieubelasting 
in verband met de stadsbrug aan te pakken. 
• Het is belangrijk dat het Waalfront goed gaat 
aansluiten bij het Waterkwartier.
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zogenaamd sociaal zwakkeren,  waarvan de 
ouderen een belangrijke groep zijn met een 
specifieke problematiek met betrekking tot 
wonen, zorgcentra, thuiszorg, vereenzaming 
enzovoort. Wat heeft uw partij deze mensen te 
bieden?
Handen af van de zorg voor ouderen en ge-
handicapten. Ouderen krijgen de zorg die ze 
nodig hebben en zullen niet de dupe worden 
van asociaal landelijk beleid. Afgelopen vier 
jaar is de (thuis)zorg door het stadsbestuur 
uitgekleed. Die bezuinigingen draaien we gro-
tendeels terug. We schaffen de eigen bijdragen 
af en de vervoerskostenvergoeding gaat om-
hoog. De kosten voor zorg betalen we samen 
en naar draagkracht.

De wijkfabriek is een plan in ontwikkeling, 
voor en door bewoners van de wijk, met een 
horecagedeelte, een plek voor zzp’ers, een 
plek ook waar bijvoorbeeld vraag en aanbod 
in een wijk mooi samen kunnen komen. Hoe 
ondersteunt uw partij dergelijke initiatieven?
Wie bewoners serieus neemt, geeft ook steun 
aan initiatieven uit de wijk. De wijkfabriek is 
een mooi initiatief dat gemeentelijke steun ver-
dient. Dat kan door betaalbare ruimte beschik-
baar te stellen en eventueel een startsubsidie 
als steuntje in de rug.

Heeft uw partij specifieke actiepunten voor de 
Wolfskuil/Rozenbuurt?
De Wolfskuil en de Rozenbuurt kennen rela-
tief veel huurwoningen. In Nijmegen vliegen 
de huren veel harder omhoog dan elders en 
de doorsnee burger moest flink meer belasting 
betalen, huurders zelfs 80 procent meer. De SP 
maakt een einde aan de extra huurverhoging, 
we houden de huren betaalbaar en maken een 
eind aan lange wachttijden voor starters. De 
gemeentelijke belastingen gaan bij de SP fors 
omlaag, met name voor mensen in een huur-
woning.

SP en Waterkwartier/de Biezen
De milieuwetgeving voor - nieuwe -  bedrijven 
in het westelijk deel van Nijmegen wordt niet 
voldoende nageleefd, en eigenlijk steeds op-
gerekt dan wel naar boven toe bijgesteld, hoe 

denkt u over deze manier van handelen en hoe 
denkt u dit tegen te gaan?
Aan de bestaande milieunormen mag absoluut 
niet worden getornd. De SP wil dan ook niet 
dat de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in 
Nijmegen West nog verder toenemen. Daar-
naast moeten de afspraken over de Groene 
Buffer voor Nijmegen-West volledig worden 
nagekomen. Het huidige college heeft gewei-
gerd om deze plannen volledig uit te voeren. 
Dat moet alsnog gebeuren om overlast van ex-
tra verkeer voor de wijk te beperken.

De hoge parkeertarieven bij de Oude Stad 
nabij de Hezelpoort zorgen voor overlast en 
parkeerdruk in de omliggende wijken. De be-
woners zijn tegen uitbreiding van betaald par-
keren in de wijk zelf, hoe staat u als politieke 
partij hier tegenover.
Het huidige college jaagt bezoekers de stad uit 
met slechte parkeerautomaten, torenhoge par-
keertarieven en betaald avondparkeren. De 
SP wil de parkeertarieven halveren. Bezoek 
is weer welkom in Nijmegen. Ook maken we 
een einde aan het betaald avondparkeren in en 
rond het centrum. Bij de Hezelpoort komt snel 
een grotere parkeervoorziening met voldoende 
plaatsen voor bezoekers van de stad. Uitbrei-
ding van betaald parkeergebieden is dan niet 
nodig en niet wenselijk.

Heeft uw partij specifieke actiepunten voor het 
Waterkwartier/de Biezen?
Waterkwartier en de Biezen kennen relatief 
veel huurwoningen. In Nijmegen vliegen de 
huren veel harder omhoog dan elders en de 
doorsnee burger moest flink meer belasting 
betalen, huurders zelfs 80 procent meer. De SP 
maakt een einde aan de extra huurverhoging, 
we houden de huren betaalbaar en maken een 
eind aan lange wachttijden voor starters. De 
gemeentelijke belastingen gaan bij de SP fors 
omlaag, met name voor mensen in een huur-
woning.

VVD en Wolfskuil/Rozenbuurt
De Wolfskuil is een wijk met 
relatief veel zogenaamd sociaal 
zwakkeren,  waarvan de ouderen 
een belangrijke groep zijn met 
een specifieke problematiek met 
betrekking tot wonen, zorgcen-

tra, thuiszorg, vereenzaming enzovoort. Wat 
heeft uw partij deze mensen te bieden?
VVD is voorstander van het bouwen van extra 
zorgwoningen voor ouderen. Veel ouderen wil-
len graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen. De VVD juicht dit toe. Via moderne 
technieken en door zorg te leveren waar deze 
nodig is, kan dit ook mogelijk gemaakt wor-
den.

De wijkfabriek is een plan in ontwikkeling, 
voor en door bewoners van de wijk, met een 
horecagedeelte, een plek voor zzp’ers, een 
plek ook waar bijvoorbeeld vraag en aanbod 
in een wijk mooi samen kunnen komen. Hoe 
ondersteunt uw partij dergelijke initiatieven?
VVD Nijmegen steunt altijd initiatieven van 
mensen uit de wijk zelf. Dit kan op allerlei 
uiteenlopende manieren. Vooral door als ge-
meente mee te werken met ideeën in plaats van 
tegenwerken zoals in de praktijk maar al te 
vaak gebeurt. Of het nu gaat om huisvesting 
of bijvoorbeeld via het aanpassen van bestem-
mingsplannen of het ondersteunen van projec-
ten. VVD staat open voor gesprekken voor het 
ondersteunen van alle burgerinitiatieven.

Heeft uw partij specifieke actiepunten voor de 
Wolfskuil/Rozenbuurt?
Veiligheid aanpakken. Terugdringen aantal 
woninginbraken. Ervoor zorgen dat woning-
bouwcorporaties woningbouw ook daadwer-
kelijk gaan uitvoeren in de Rozenbuurt, dat-
zelfde geldt voor de bouw op het Nachtegaal-
plein.

VVD en Waterkwartier/de Biezen
De milieuwetgeving voor - nieuwe -  bedrijven 
in het westelijk deel van Nijmegen wordt niet 
voldoende nageleefd, en eigenlijk steeds op-
gerekt dan wel naar boven toe bijgesteld, hoe 
denkt u over deze manier van handelen en hoe 
denkt u dit tegen te gaan?
De VVD is voorstander van het handhaven van 
de wettelijke milieunormen. Op dit moment 
wordt er wettelijk gehandhaafd en we willen 
dat dit zo blijft. Wanneer er een bedrijf over 
de schreef gaat, zal de gemeente moeten optre-
den. De fijnstofproblematiek wordt nu via me-
tingen in de gaten gehouden. Als blijkt dat het 
milieuprobleem groter wordt, heeft VVD 1 mil-
joen euro gereserveerd voor de aanpak van het 
milieuprobleem. De VVD steunt het initiatief 
‘West wil een Groene Buffer’. VVD sluit haar 
ogen niet voor de milieuproblemen in West.

De hoge parkeertarieven bij de Oude Stad 
nabij de Hezelpoort zorgen voor overlast en 
parkeerdruk in de omliggende wijken. De be-

Hans van Hooft, lijsttrekker SP Hayke Veldman, lijsttrekker VVD
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CDA en Wolfskuil/Rozenbuurt
De Wolfskuil is een wijk 
met relatief veel zoge-
naamd sociaal zwakke-
ren,  waarvan de ouderen 
een belangrijke groep 
zijn met een specifieke 
problematiek met betrek-

king tot wonen, zorgcentra, thuiszorg, vereen-
zaming enzovoort. Wat heeft uw partij deze 
mensen te bieden?
Het CDA is een partij voor alle generaties. 
Daarom moeten we ook zorgen dat ouderen 
niet geïsoleerd raken maar juist betrokken 
worden bij hun Wolfskuil. Vaak dragen ze een 
hele geschiedenis van de wijk met zich mee. 
Juist daarom zet het CDA in op projecten waar 
mensen in hun eigen wijk oud kunnen worden, 
in een goed contact met verenigingen, organi-
saties en buurtbewoners. Op die manier ma-
ken we een Wolfskuil voor de toekomst; waar 
het goed en veilig wonen, maar ook ouder wor-
den is. We houden de Wolfskuil voor iedereen.

De wijkfabriek is een plan in ontwikkeling, 
voor en door bewoners van de wijk, met een 
horecagedeelte, een plek voor zzp’ers, een 
plek ook waar bijvoorbeeld vraag en aanbod 
in een wijk mooi samen kunnen komen. Hoe 
ondersteunt uw partij dergelijke initiatieven?
Als mensen in de Wolfskuil graag iets zelf 
op willen zetten, wie is de gemeente dan om 
dat tegen te houden? Voor het CDA geldt dat 
Nijmegen een leefbare stad moet zijn in alle 
wijken, en daarom investeren we daar ook in. 
Zoals in de vorige vraag ook al gezegd, als je 

een stad wil zijn voor iedereen, voor alle gene-
raties en voor alle inwoners, dan moet je het 
juist hebben van initiatieven van ‘onderop’ die 
zorgen voor meer samenhang en samenwerken 
in de buurt. Daar helpt het CDA graag aan 
mee.

Heeft uw partij specifieke actiepunten voor de 
Wolfskuil/Rozenbuurt?
Wie in de Wolfskuil en de Rozenbuurt wonen, 
mogen daar trots op zijn. In de afgelopen ja-
ren zijn veel collectieven van nieuwe en oudere 
bewoners van de wijk opgestaan die samen de 
wijk een stukje beter hebben gemaakt. Daar 
wil het CDA ruim baan aan geven; wie in de 
Wolfskuil woont, heeft de mogelijkheid om de 
wijk nog een stukje mooier te maken, en als 
CDA willen we daar ook de handen voor in el-
kaar slaan. Dat gaan we de komende vier jaar 
samen met u doen.

CDA en Waterkwartier/de Biezen
De milieuwetgeving voor - nieuwe -  bedrijven 
in het westelijk deel van Nijmegen wordt niet 
voldoende nageleefd, en eigenlijk steeds op-
gerekt dan wel naar boven toe bijgesteld, hoe 
denkt u over deze manier van handelen en hoe 
denkt u dit tegen te gaan?
Onze gezondheid is ons hoogste goed, en daar-
om moeten we ook zorgen dat die in Nijmegen 
-en zeker in het Waterkwartier- gewaarborgd 
blijft. We maken afspraken niet voor niets; niet 
alleen met de komst van de nieuwe stadsbrug, 
maar ook met eventuele uitbreidingsplannen 
voor industrie moet het eerst zeker zijn dat 
geen enkele inwoner eronder gaat lijden. Het 
CDA staat daarom voor de afspraken die we 
gemaakt hebben, en blijft daar ook de komen-
de vier jaar voor staan.

De hoge parkeertarieven bij de Oude Stad 
nabij de Hezelpoort zorgen voor overlast en 
parkeerdruk in de omliggende wijken. De be-
woners zijn tegen uitbreiding van betaald par-
keren in de wijk zelf. Hoe staat u als politieke 
partij hier tegenover?
Het CDA is fel tegen de hoge parkeerlasten in 
onze stad, en wil dan ook waar het kan betaald 
parkeren in de wijk tegen gaan. Voor ons geldt 
duidelijk: we gaan niet betaald parkeren tot de 
buurt daar zelf om vraagt. In het Waterkwar-
tier is dat absoluut niet het geval, en daarom 
blijven we ons ook verzetten tegen betaald 
parkeren daar. Tegelijkertijd hopen we het 
parkeerterrein Oude Stad op een fatsoenlijke 
en betaalbare manier uit te breiden, waardoor 
het Waterkwartier verder ontlast wordt.

Heeft uw partij specifieke actiepunten voor het 
Waterkwartier/de Biezen?
Het Waterkwartier en de Biezen zijn de afgelo-

pen jaren flink veranderd, onder andere door 
de komst van de Stadsbrug en het Waalfront. 
Tegelijkertijd blijft de identiteit van de wijk 
behouden, bewoners weten elkaar te vinden 
en willen samen zoeken naar oplossingen. 
De wens van het CDA is dan ook om naast de 
hierboven genoemde investeringen te zorgen 
dat het Waterkwartier en de Biezen stukjes 
Nijmegen blijven om trots op te zijn, waar de 
echte Nimweegse herten slaon. Dat doen we 
niet door veel van boven op te leggen, maar 
juist door te investeren in een goede relatie 
met de wijk en het samen uitwerken van nieu-
we kansen.

VSP en Wolfskuil/Rozenbuurt
De Wolfskuil is een wijk 
met relatief veel zoge-
naamd sociaal zwakke-
ren,  waarvan de ouderen 
een belangrijke groep zijn 

met een specifieke problematiek met betrek-
king tot wonen, zorgcentra, thuiszorg, vereen-
zaming enzovoort. Wat heeft uw partij deze 
mensen te bieden?
De ouderenpartij (VSP) vindt de verschraling 
van de Thuiszorg onacceptabel. Wanneer de 
overheid de ouderen zo lang mogelijk buiten 
de verzorgingshuizen probeert te houden, zou 
het logisch zijn dat de Thuiszorg en zorginstel-
lingen extra financiële ondersteuning krijgen, 
ook omdat er steeds meer ouderen bijkomen. 
Steeds meer mensen blijven graag zelfstandig 
wonen. Daarom is het belangrijk dat woningen 
levensloopbestendig worden aangepast. 
Ook moeten er in de toekomst meer betaalbare 
senioren- en zorgwoningen gebouwd worden. 
Wij als ouderen partij verzetten ons tegen ver-
dere ontwikkelingen, waarbij de mens gemeten 
wordt naar leeftijd, economische waarde en 
productiviteit. Het gehandicaptenbeleid dient 
de wensen en mogelijkheden van de gehandi-
capte mens centraal te stellen.
De zorgverzekering moet voor iedereen be-
taalbaar zijn. Mensen met een AOW en pensi-
oen, zouden niet extra belast moeten worden. 
Er dienen voldoende betaalbare zorg- en wel-
zijnsvoorzieningen in alle wijken te zijn. De 
bezuinigingen op de AWBZ hebben voor ons 
ontoelaatbare proporties aangenomen. Dit 
vindt de Verenigde Senioren Partij een grote 
schande. In de huidige omstandigheden komt 
de ouder wordende mens hoe langer hoe meer 
in de problemen. Ouderen worden steeds meer 
als sluitpost op de begroting gezien. 
Het toekomstbeeld is dat mensen weer op 
zichzelf teruggeworpen worden want de be-
jaarden- en verzorgingshuizen zullen in de 
toekomst grotendeels verdwijnen in Nijmegen 
waardoor de eenzaamheid onder ouderen  
steeds meer zal toenemen. Wij zullen ons met 

Mark Buck, lijsttrekker CDA

woners zijn tegen uitbreiding van betaald par-
keren in de wijk zelf. Hoe staat u als politieke 
partij hier tegenover?
De VVD is als enige partij in Nijmegen expli-
ciet tegen het invoeren van betaald parkeren in 
de wijken rondom het centrum. Invoering van 
zogenaamde Blauwe Zones en iets doen aan de 
parkeertarieven heeft onze voorkeur.

Heeft uw partij specifieke actiepunten voor het 
Waterkwartier/de Biezen?
Aanpak van veiligheid.



de Wester - februari 201422

Gewoon Nijmegen en Wolfskuil/Rozenbuurt
De Wolfskuil is een wijk met relatief veel 
zogenaamd sociaal zwakkeren,  waarvan de 
ouderen een belangrijke groep zijn met een 
specifieke problematiek met betrekking tot 

wonen, zorgcentra, thuiszorg, vereenzaming 
enzovoort. Wat heeft uw partij deze mensen te 
bieden?
Gewoon Nijmegen komt voort uit deze wijken. 
Voor de ouderen doen we ook al heel veel, zie 
onze Stichting Benedenstad op www.beneden-
stadnijmegen.nl, een initiatief van Gewoon 
Nijmegen. Vrijwilligers zetten zich in om voor 
bewoners van woonzorgcentra activiteiten te 
organiseren en hun woonomstandigheden te 
verbeteren. Wij praten niet, maar doen daad-
werkelijk iets voor de ouderen.

De wijkfabriek is een plan in ontwikkeling, 
voor en door bewoners van de wijk, met een 
horecagedeelte, een plek voor zzp’ers, een 
plek ook waar bijvoorbeeld vraag en aanbod 
in een wijk mooi samen kunnen komen. Hoe 
ondersteunt uw partij dergelijke initiatieven?
Wij van Gewoon Nijmegen steunen natuurlijk 
deze plannen, zeker als het goed is voor de 
mensen in de wijken. Wij vinden namelijk ook 
dat mensen sommige dingen beter zelf kunnen 
oppakken dan wanneer het uit het gemeente-
huis komt.

Heeft uw partij specifieke actiepunten voor de 
Wolfskuil/Rozenbuurt?
Voor deze wijken zijn er altijd actiepunten. 
Gewoon Nijmegen komt altijd op voor de 
volkswijken en niet alleen in verkiezingstijd. 
Landelijke partijen beloven vaak van alles, 
en als ze je stem hebben, kun je het dak op. 
Het is daarom belangrijk op Gewoon Nijme-
gen te stemmen, want met meer zetels kunnen 
we meer doen. Dus mensen, ga stemmen op 19 
maart en gooi de stembiljetten niet weg!

Gewoon Nijmegen en Waterkwartier/de Biezen
De milieuwetgeving voor - nieuwe -  bedrijven 
in het westelijk deel van Nijmegen wordt niet 
voldoende nageleefd, en eigenlijk steeds op-
gerekt dan wel naar boven toe bijgesteld, hoe 
denkt u over deze manier van handelen en hoe 
denkt u dit tegen te gaan?
Afspraak is afspraak. Daar moet iedereen zich 
aan houden, zo denkt Gewoon Nijmegen daar 
over. We kunnen nu soms alleen maar vragen 
stellen over bepaalde onderwerpen, als we 
meer zetels zouden hebben, kunnen we meer 
betekenen voor u en ook eerder iets verande-
ren.

De hoge parkeertarieven bij de Oude Stad 
nabij de Hezelpoort zorgen voor overlast en 
parkeerdruk in de omliggende wijken. De be-
woners zijn tegen uitbreiding van betaald par-
keren in de wijk zelf. Hoe staat u als politieke 
partij hier tegenover?
Daar zijn de landelijke partijen vooral schuld 
aan. Ze hadden ten eerste aan de bewoners 

alle kracht hiertegen verzetten.
De media en de overheid schreeuwen het uit 
dat de ouderen het financieel best goed heb-
ben. Dit vinden wij een grote leugen want veel 
ouderen hebben het financieel steeds moei-
lijker gekregen. Hier zou extra geld van de 
gemeente en provincie vrijgemaakt moeten 
worden want de provincie heeft 4 miljard ge-
kregen bij de verkoop van NUON aandelen. 
Dit gemeenschapsgeld zou in de zorg gestoken 
moeten worden. Want jong en oud heeft recht 
op een goede en betaalbare verzorging.

De wijkfabriek is een plan in ontwikkeling, 
voor en door bewoners van de wijk, met een 
horecagedeelte, een plek voor zzp’ers, een 
plek ook waar bijvoorbeeld vraag en aanbod 
in een wijk mooi samen kunnen komen. Hoe 
ondersteunt uw partij dergelijke initiatieven?
Voor ZZP-ers hebben wij een motie ingediend 
om deze mensen meer ruimte geven om dit 
soort initiatieven te ondersteunen. Wij heb-
ben aan het college gevraagd om deze mensen 
financieel te ondersteunen zodat ze het werk 
van dit soort projecten op een adequate ma-
nier aan kunnen pakken.

Heeft uw partij specifieke actiepunten voor de 
Wolfskuil/Rozenbuurt?
Zorg dragen dat de leefbaarheid in deze wij-
ken verder wordt versterkt door vooral hier te 
zorgen dat de mensen financieel ondersteund 
worden. Daarom neemt de Verenigde Senioren 
Partij actie dat de huurderstoeslag niet verder 
uitgevoerd wordt door de regeringspartijen, 
PvdA en VVD. Want de bedoeling is dat dit 
jaar weer de huren omhoog gaan met 4-6,5%. 
Wij vinden dit puur diefstal. De argumenten 
die hiervoor worden gebruikt slaan nergens 
op. Ook de verhoging van de eigen bijdrage in 
de thuiszorg moet ongedaan worden gemaakt. 
Ook zou in deze wijken het openbaar vervoer 
meer in de wijk moeten komen met name de 
Wolfskuil. Ouderen hebben grote moeite met 
de loopafstanden naar de bus.

VSP en Waterkwartier/de Biezen
De milieuwetgeving voor - nieuwe -  bedrijven 
in het westelijk deel van Nijmegen wordt niet 

voldoende nageleefd, en eigenlijk steeds op-
gerekt dan wel naar boven toe bijgesteld, hoe 
denkt u over deze manier van handelen en hoe 
denkt u dit tegen te gaan?

Op de eerste plaats vindt de Verenigde Senio-
ren Partij dat er zuiniger moet worden omge-
gaan met de uitgifte van milieuvergunningen. 
Daarbij is het belangrijk dat er een strikte 
controle komt in verband met de uitstoot van 
zeer gevaarlijke stoffen. Deze controles zou-
den veel vaker plaats moeten vinden zodat de 
bedrijven geen ruimte meer krijgen om hier 
mee te knoeien.
Wij zullen het nieuwe college de komende ja-
ren hier vaker op attenderen en ook andere 
partijen vragen om dit samen met ons te doen.

De hoge parkeertarieven bij de Oude Stad 
nabij de Hezelpoort zorgen voor overlast en 
parkeerdruk in de omliggende wijken. De be-
woners zijn tegen uitbreiding van betaald par-
keren in de wijk zelf. Hoe staat u als politieke 
partij hier tegenover?
De parkeertarieven in het centrum maar ook 
bij de Hezelpoort zouden verlaagd moeten 
worden. Verder zou het parkeren in Nijmegen 
op zon- en werkdagen na 18:00 uur gratis 
moeten zijn.
De middenstand die toch al moet vechten voor 
haar omzet in deze crisistijd krijgt het door de 
hoge parkeertarieven steeds moeilijker. Tevens 
zou het goed zijn dat er in Nijmegen meer par-
keerplaatsen komen voor invaliden. De auto 
mag niet uit de stad geweerd worden, wat an-
dere partijen graag zouden zien.

Heeft uw partij specifieke actiepunten voor het 
Waterkwartier/de Biezen?
• Beter openbaar vervoer in de wijken.
• Meer betaalbare sociale woningen.
• Zeker in de toekomst geen huurverhogingen.
• Beter betaalbare zorg in de wijken.
• De wijkverpleegkundige moet terug in de wij-
ken.
• Meer veiligheid en betere aanpak van wo-
ninginbraken.
• Gemeentelijke belastingen zoals de groene 
vuilniszak moet terug naar 50 eurocent.
• De consumptieprijzen in wijkcentra moeten 
terug naar de prijzen van voor de zomer.

Michel Hulskorte, lijsttrekker VSP
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Nijmeegse Fractie.nl 

Nijmeegse Fractie en Wolfskuil/Rozenbuurt
De Wolfskuil is een 
wijk met relatief veel 
zogenaamd sociaal 
zwakkeren,  waarvan 
de ouderen een belang-
rijke groep zijn met 
een specifieke proble-
matiek met betrekking 
tot wonen, zorgcentra, 

thuiszorg, vereenzaming enzovoort. Wat heeft 
uw partij deze mensen te bieden?
Wij willen dat iedereen zich goed voelt in de 
wijk. Daarom zijn ontmoetingsplaatsen en 
goede voorzieningen ook zo belangrijk. We 
vinden het van belang dat  voorzieningen,  
zoals  een postloket en pinautomaat, dicht-
bij zijn. Ontmoetingsplaatsen in de wijk, zo-
als wijkcentra, scholen en sporthallen, krijgen 
wat ons betreft meer vrijheid. Door sleutelbe-
heer kunnen wijkbewoners zelf invulling geven 
aan de behoefte van mensen in de wijk. Goede 
initiatieven in de buurt willen wij stimuleren. 
Wat de buurt zelf kan, daar moet de gemeente 
zich niet mee bemoeien. 
 
De wijkfabriek is een plan in ontwikkeling, 
voor en door bewoners van de wijk, met een 
horecagedeelte, een plek voor zzp’ers, een 

plek ook waar bijvoorbeeld vraag en aanbod 
in een wijk mooi samen kunnen komen. Hoe 
ondersteunt uw partij dergelijke initiatieven?
De wijkfabriek is een heel mooi plan, dat we 
van harte toejuichen. De gemeente moet dit 
soort initiatieven ondersteunen. Dit kan door 
mensen te verbinden en te werken met clusters 
in de wijk. Wanneer sport, zorg, onderwijs en 
ondernemers samenkomen in een cluster in 
een wijk, dan ontstaan de mooiste ideeën. Dit 
biedt ook kansen voor startende ondernemers 
en eenmansbedrijfjes. 
 
Heeft uw partij specifieke actiepunten voor de 
Wolfskuil/Rozenbuurt?
• We willen in gesprek blijven met de corpora-
ties over nieuwbouw in de Wolfskuil. We heb-
ben nu de kans om goed te kijken naar ont-
wikkelingen in de wijk. Hierbij moet worden 
gestreefd naar bouwen voor specifieke doel-
groepen, zoals ouderen en jongeren. We blij-
ven steeds in gesprek met de buurtbewoners, 
zodat er samen naar mogelijkheden wordt ge-
zocht. Wanneer we goed inspelen op wensen 
van doelgroepen, dan kan jong en oud straks 
in de Wolfskuil wonen. 
• Daarnaast is voor ons buurtpreventie en 
(verkeers)veiligheid erg belangrijk. Zo hebben 
we er onder andere al voor kunnen zorgen dat 
de stoplichten op de kruising Wolfskuilseweg-
Floraweg niet verwijderd worden. 

Nijmeegse Fractie en Waterkwartier/de Biezen
De milieuwetgeving voor - nieuwe -  bedrijven 
in het westelijk deel van Nijmegen wordt niet 
voldoende nageleefd, en eigenlijk steeds op-
gerekt dan wel naar boven toe bijgesteld, hoe 
denkt u over deze manier van handelen en hoe 
denkt u dit tegen te gaan?
De grens is bereikt. Onze raadsleden hebben 
dan ook tegen het bestemmingsplan gestemd 
en dus tegen een grotere milieudruk. We be-
grijpen de zorgen over de veiligheid heel goed. 
Bestaande bedrijven moeten strenger gecon-
troleerd worden en er komen wat ons betreft 
geen windmolens in West, wat de linkse partij-
en in Nijmegen graag willen. De leefbaarheid 
in de wijk mag niet verder onder druk komen 
te staan. 

De hoge parkeertarieven bij de Oude Stad 
nabij de Hezelpoort zorgen voor overlast en 
parkeerdruk in de omliggende wijken. De be-
woners zijn tegen uitbreiding van betaald par-
keren in de wijk zelf. Hoe staat u als politieke 
partij hier tegenover?
Betaald parkeren mag nooit gebruikt gaan 
worden als melkkoe, maar enkel en alleen 
voor het regelen van parkeeroverlast. Als de 
bewoners uitbreiden van betaald parkeren niet 
willen, dan gaan we dat niet doen. Het huidige 
parkeerbeleid moet wat ons betreft rigoureus 
veranderd worden. Voor ons is een snelle rea-
lisatie van een parkeervoorziening bij de Oude 
Stad topprioriteit. Zeker nu gestart wordt met 
de plannen voor de Handelskade en de par-
keerdruk nog groter wordt.

Heeft uw partij specifieke actiepunten voor het 
Waterkwartier/de Biezen?
• Meer groen in de wijk is voor ons een heel 
belangrijk punt, met name door de aanleg van 
een Groene Buffer. We willen hier niet langer 
over discussiëren, maar ervoor zorgen dat het 
groen er komt. 
• Wonen staat hoog op onze agenda. Initiatie-
ven als het gemixt wonen met ouderen en jon-
geren bij elkaar zijn het ondersteunen waard. 
Op die manier proberen we ook zeker iets aan 
eenzaamheid te gaan doen onder ouderen. Bij 
goed wonen hoort ook een veilige buurt. Daar-
om blijven we ons inzetten voor de wijkagent 
en buurtpreventie. 
• De grote hoeveelheid bussen door de Water-
straat baart ons zorgen. Voor de leefbaarheid 
en de verkeersveiligheid. 
• Extra aandacht voor ontmoetingsplaatsen in 
de wijk. We hechten veel waarde aan vrijwil-
ligers- en verenigingswerk. We hopen dat het 
nieuwe Gemeenschapshuis net zo bruisend 
wordt als het oude. 

Nog meer partijen
Als de partij van uw keuze hier nog niet bij zat, 
of wanneer u door de bomen het bos helemaal 
kwijt bent, kunt u ook nog op één van de vol-
gende partijen stemmen, die een gooi naar uw 
gunst proberen te doen:
• Creatieve Partij Nijmegen 2.0, lijsttrekker 
Jac. Splinter
• ONP/PSP’92, lijsttrekker Ramon Barends
• CU, lijsttrekker Marijn Gunnink
• OPA, Ouderen Politiek Actief

Maar ga in ieder geval stemmen, anders hebt u 
de komende vier jaar ook niks te nuilen.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Jacqueline van den Boom, behalve:
Foto Turgay Tankir: Ger Loeffen
Foto Pepijn Boekhorst: Rob Alving

Jo Janssen, lijsttrekker Gewoon Nijmegen Albaer Hillen, lijsttrekker De Nijmeegse Fractie

van de binnenstad moeten denken, dan had je 
nu geen trammelant gehad. Ze dachten alleen 
maar aan zichzelf, als er maar geld binnen-
komt, en de gevolgen interesseert ze niet. De 
landelijke partijen hebben geen binding met 
de stad. Ze willen na vier jaar hogerop en wij 
blijven met de rotzooi achter.

Heeft uw partij specifieke actiepunten voor het 
Waterkwartier/de Biezen?
Voor deze wijken zijn er altijd actiepunten. 
Gewoon Nijmegen komt altijd op voor de 
volkswijken en niet alleen in verkiezingstijd. 
Landelijke partijen beloven vaak van alles, 
en als ze je stem hebben, kun je het dak op. 
Het is daarom belangrijk op Gewoon Nijme-
gen te stemmen, want met meer zetels kunnen 
we meer doen. Dus mensen, ga stemmen op 19 
maart en gooi de stembiljetten niet weg!
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Steeds meer ondernemers starten een 
nieuwe zaak op de plek waar eens pasta en 
soep gemaakt werden: het Honigcomplex. 
Er wordt weer gewerkt in de grote hallen. 
In november startte de bazaar en op 4 ja-
nuari opende restaurant De Meesterproef 
haar deuren. Ook brouwerij Oersoep heeft 
al een aantal open dagen achter de rug. En 
31 januari was het openingsfeest, Expeditie 
Honig.

De oude Honigfabriek is voor zeker acht jaar 
het domein voor creatieve ondernemers. Op de 
plek van de fabriek zijn op termijn woningen 
gepland, maar dat zal nog een paar jaar duren. 
Het is zonde om de gebouwen ondertussen 
niet te gebruiken of af te breken, terwijl er veel 
ondernemers in Nijmegen zijn die het gebouw 
goed gebruiken. Bovendien brengt het veel le-
vendigheid naar Nijmegen-West. En zo leren 
veel Nijmegenaren het gebied kennen.

De Meesterproef
Voor pionier van het eerste uur Bas Hoebink 
(ook van De Firma) is het Honigcomplex de 
logische plek om zijn nieuwe restaurant te be-
ginnen. ‘Ik zocht een gebouw met een stoere 
industriële uitstraling. In De Meesterproef ma-
ken we zoveel mogelijk ambachtelijk en daar 

sluit nu de omgeving op aan. We roken zelf de 
vis en pekelen en ontbenen het vlees. En we 
laten oude Honigmaterialen als werkbanken 
en silo’s gewoon in het restaurant staan. Kom 
maar eens kijken!’

De bedrijven steunen elkaar onderling. Zo 
serveert De Meesterproef de biertjes van buur-
man Oersoep. En voor de grote bazaar van 
Animo Markten timmerde leerwerkbedrijf De 
Stadsboom bijvoorbeeld de entree.

Brandtweer
Bijna alle ruimtes zijn ook al vergeven of in 
onderhandeling. Binnenkort kunt u koffie ko-
men drinken bij branderij Blommers, samen 
met de BBQ Brandtweer gaan bakken, kunst 
genieten bij galerie Bart Kunst in Huis en cul-
tuurcoöperatie ccTD en sporten bij de Beach-
fabriek en Bounz (trampolines!). 

De Smeltkroes
Bijzonder is ook het initiatief van De Smelt-
kroes: drie jonge ondernemers maken ateliers 
en werkplekken voor ondernemers en am-
bachtslieden uit met name de maak- en crea-
tieve industrie. De smeltkroes zorgt voor geza-
menlijke faciliteiten zoals een ingerichte werk-
plaats, workshopruimtes, een schaftlokaal en 

Eten, drinken, sporten, winkelen en nog veel meer
een vergaderzaal. ‘Smeltmeester’ Bauke Smit: 
‘We zijn een platform voor de maakindustrie 
en maken een plek waar oude ambachten en 
nieuwe technieken samenkomen en zich ver-
mengen tot een geheel. We krijgen veel reac-
ties van creatieve ondernemers en merken dat 
veel soorten (kleine) bedrijven willen samen-
smelten. We zijn nu zelfs bezig om een afde-
ling food design op te zetten. Daarvoor is het 
oude testlab van de Honig prima geschikt!’

Verder komen er oefenruimtes voor muziek, 
start fietsencentrum Nijmegen en gaan de tim-
meraars van de Stadsboom samenwerken met 
het bedrijf Samosa. En er wordt nog met meer 
partijen gesproken… Kortom: er zit weer le-
ven in het Honigcomplex! 

Openingstijden
De vrijmarkt/bazaar Honigcomplex: zater-
dag en zondag 9.30-17.00 uur. Restaurant De 
Meesterproef: donderdag tot en met zondag 
12.00-0.00 uur. Brouwerij Oersoep is elke vrij-
dag open tussen 14.00 en 19.00 uur. Voor de 
overige openingstijden en de laatste ontwik-
kelingen: www.facebook.com/honigcomplex

Tekst: Ontwikkelingsmaatschappij Waalfront
Foto’s: Iza Voesenek e.a.
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Waterkwartier

Vergaderdata van Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’

Dinsdag 18 maart en dinsdag 6 mei zijn de reguliere vergaderingen van Wijkvereni-
ging ‘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 ter voorbereiding op de vergaderingen op respectievelijk 
25 februari en 22 april bijeen. U kunt eventuele bespreek-, agenda- of discussiepun-
ten inbrengen bij Ineke de Jong (secretariaat), telefoon (024) 377 85 25 of e-mail: 
ineke.de.jong@me.com            Tekst: Ruud de Vries

Het verzoek om bij de inrit een zoge-
naamd verdrijvingsvlak of een kruis-
markering aan te brengen is met de ver-
keersdeskundigen doorgesproken en ter 
plaatse bekeken. 

De uiteindelijke conclusie is:
• Het verkeer dat naar de bewonersparkeer-
garage gaat is alleen inkomend verkeer. 
Verkeer dat uit de richting vanaf de Hezel-
poort komt en rechtsaf de parkeergarage in-
rijdt heeft voldoende – vijf meter – opstel-
ruimte om de fietsers voorrang te verlenen. 
Door goed op tijd af te remmen en richting 
aan te geven is het duidelijk dat men de ga-
rage in wil rijden.
• Verkeer dat uit de westelijke richting 
linksaf wil slaan, kan gedeeltelijk op de 
middengeleider en rijstrook wachten zon-
der dat dit belemmerend is voor het ach-
teropkomende verkeer. Er is namelijk ook 
nog een uitwijkstrook aanwezig, waardoor 

Er zijn uitspraken gedaan dat in deze 
periode van het jaar de snelfietsroute 
vrouwonvriendelijk zou zijn, omdat het 
vroeger donker wordt. 

De verkeerscommissie heeft geëvalueerd 
en de gehele route als veilig beoordeeld. 

Verkeerslichten 
op de Weurtseweg
In de Wester van december hebben 
wij aangekondigd om te pleiten voor 
het behoud van de verkeerslichten ter 
hoogte van de Pater van Hoofstraat en 
de kruising Voorstadslaan. 

Het besluit is inderdaad genomen om 
de bestaande situatie voorlopig te hand-
haven. Het geheel wordt nader beke-
ken mede naar aanleiding van de bouw 
op het Waalfront, de Handelskade, het 
Brugkwartier en nu de brug De Over-
steek in gebruik is genomen. 

Tekst: Ruud de Vries

Bouwprojecten
De bouwactiviteiten van Portaal op de 
Waterstraat en de Weurtseweg/hoek 
Waalstraat zijn in een afrondende 
fase. Een geweldige prestatie dat alle 
bouwactiviteiten ondanks de recessie 
zo vlot zijn afgewerkt.

Wij hebben erop aangedrongen dat zo-
wel de bouwonderneming alsmede de 
opdrachtgever verantwoordelijk zijn 
voor het mogelijke herstel van de stra-
ten. Door het zware transport en door de 
aansluitingen op het hoofdriool in het 
midden van de straten is er een behoor-
lijke ongelijkheid ontstaan. Wij nemen 
aan dat de gemeente Nijmegen zich hier 
ook in mengt.

Tekst: Ruud de Vries

Inrit parkeergarage van de Waalhaeve

auto’s goed om de afslaande auto heen kun-
nen rijden.
• Een afgekruist vlak wordt maar zelden toe-
gepast in Nijmegen. In deze situatie kan het 
bovendien een bepaald ‘recht van oprijden’ 
suggereren en dat is vanuit verkeersveilig-
heid niet wenselijk, met name in verband 
met de mogelijke ongevallen. Voorbeeld: 
de auto die rechtdoor gaat wacht voor het 
kruis, maar de rechts afslaande auto kan ge-
woon doorrijden. Dit kan gevaarlijke situa-
ties opleveren.

Tekst: Ruud de Vries

Is de snelfietsroute vrouwonvriendelijk?
Wel heeft zij voorgesteld om in deze don-
kere periode de fietsoprit aan de noordzijde, 
als men van de sluis af komt fietsen, te ge-
bruiken in twee richtingen, hetgeen ooglui-
kend zal worden toegestaan. 

Tekst: Ruud de Vries
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Oproep voor 
een dirigent
Wij zijn op zoek naar een dirigent die 
op vrijwillige basis ons koor wil gaan 
leiden. Wij zijn het vrijwilligerskoor 
van Griffioen en bestaan uit achttien 
dames en één heer.

Een keer in de twee weken repeteren 
we op de dinsdagmiddag van 14.30 tot 
15.30 uur. Heeft u interesse om met ons 
in zee te gaan, dan willen wij u graag uit-
nodigen om een keer bij ons te komen 
kijken en luisteren. Wij repeteren in de 
ontmoetingsruimte Bij ons Thuis van de 
Griffioen, Voorstadslaan 267, 6541 SP in 
Nijmegen. U kunt contact opnemen met 
Mary Kokke, Coördinator Welzijn. Tele-
foon 06 539 44 152. E-mail: m.kokke@
zzgzorggroep.nl

Tekst: Ruud de Vries

Herdenking oorlog 
op 18 februari 2014
Op bescheiden wijze zullen wij als 
Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ 
op dinsdag 18 februari tussen 09.00 en 
09.30 uur stilstaan bij het oorlogsge-
weld dat Nijmegen-West in 1944 heeft 
getroffen.

Er zal een kleine bloemenhulde worden 
gebracht bij de herdenkingsplaquette op 
de hoek Biezenstraat-Waterstraat om 
09.00 uur en om 09.15 uur bij de herden-
kingsplaquette op de Krayenhofflaan bij 
Bakkerij De Bie. Iedereen die zich daar-
bij betrokken voelt is van harte welkom.

Tekst: Ruud de Vries
Foto: Regionaal Archief Nijmegen

Het Waalfrontgebied verandert de ko-
mende jaren van een industriegebied 
naar een woon- en werkgebied langs de 
Waal. Gelet op de economische recessie 
zijn de planning en uitvoering van deze 
ontwikkeling aangepast.

Verschillende delen van het gebied worden 
opnieuw ingevuld, gebaseerd op de ontwik-
kelingen in de markt. Er is een start ge-
maakt met de bouw van de Handelskade bij 
de Hezelpoort. De overeenkomsten tussen 
de diverse partijen zijn getekend waardoor 
binnenkort ook daadwerkelijk de beroemde 
spade in de grond zal gaan. Dit is aan het 
meest oostelijke gedeelte van het Waal-
front. De ontwikkeling gaat nu verder in het 
westen, nabij de nieuwe brug De Oversteek, 
vandaar de naamgeving Brugkwartier.
Om de gewenste invulling van het Brug-
kwartier te realiseren is onder andere een 
nieuw bestemmingsplan nodig. Over welk 
gebied het gaat kunt u zien op de platte-
grond. Er gaan in dit gedeelte ongeveer 
vijfhonderd woningen gebouwd worden. 

Handelskade en Brugkwartier

Eind 2014, begin 2015 verdwijnt de pa-
lingkwekerij op de hoek Weurtseweg en 
Winselingseweg, zodat ook daar de schop 
in de grond kan gaan. Tot 19 februari aan-
staande liggen de ontwerpen ter inzage in 
het Open Huis in de Stadswinkel. Ook kunt 
U de stukken bekijken op www.nijmegen.nl/
waalfront via het kopje actueel.

Tekst: Ruud de Vries
Plattegrond: gemeente Nijmegen
Fotomontages: projectgroep Handelskade

Waalfront en Brugkwartier

Hierboven twee fotomontages van de toe-
komstige nieuwbouw op de Handelskade.
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Er is een nieuw bestemmingsplan voor 
het bedrijventerrein Kanaalhaven-
gebied. Dit nieuwe bestemmingsplan 
maakt de vestiging van nieuwe risicovol-
le bedrijven mogelijk. 

Tegen het nieuwe bestemmingsplan voor 
het bedrijventerrein Kanaalhavens is door 
bewoners- en milieuorganisaties en de ge-
meente Beuningen beroep bij de Raad van 
State aangetekend. Dit wordt door ons 
nauwlettend gevolgd.

GDF SUEZ
De naam zal u niet ineens te binnen schie-
ten, maar het gaat over de grote beeldbe-
palende elektriciteitscentrale, het vroe-
gere Electrabel.

Zoals u waarschijnlijk weet heeft de rege-
ring besloten dat de kolengestookte elektri-
citeitscentrales moeten sluiten. In Nijmegen 
gaat eind 2015 de stekker eruit en zal al-
les ontmanteld worden. De beeldbepalende 
hoge schoorsteen en het reusachtige ge-
bouw hebben hun dienst gedaan en zullen 
verdwijnen.

Het terrein blijft eigendom van GDF SUEZ, 
en zal een andere bestemming krijgen. 
Elektriciteit zal worden vervaardigd door 
biobrandstof. Er komen enkele honderden 
zonnecollectoren en eventueel ook enkele 
windturbines. Dit alles wordt onderzocht 
en er zal nog heel wat water door de Waal 
stromen voordat alle vergunningen zijn ver-
leend en alles door kan gaan. GDF Suez 
heeft beloofd binnen afzienbare tijd meer 
informatie te verstrekken naar de wijkbe-
woners toe, zodat wij allen ons zegje daar-
over kunnen doen. Wij houden u hiervan op 
de hoogte.

Tekst: Ruud de Vries
Foto: Carla Dijs

Aanpassingen in het industriegebied
Asfaltcentrale
Met de asfaltcentrale Dura Vermeer en de re-
gionale organisatie die de ontwerpvergunning 
voor de asfaltcentrale heeft afgegeven (ODRN 
genaamd) hebben de gezamenlijke bewoners- 
en milieugroepen overleg gehad. ODRN heeft 
besloten om de inspraak op de ontwerpvergun-
ning over te doen. De bewoners hebben Dura 
Vermeer gevraagd de aanvraag voor uitbrei-
ding in te trekken. Ook hierover blijft overleg 
mogelijk en wordt gevolgd en vervolgd .
De uitbreiding van de asfaltcentrale, de nieuwe 

nota Externe Veiligheid en de verzwaring 
van het bestemmingsplan Kanaalhavens, 
houdt ons burgers, bewoners- en milieu-
groepen behoorlijk bezig. Wij moeten op 
meerdere fronten alert zijn, hetgeen niet 
altijd meevalt. We vullen elkaar aan, en 
hebben een belangrijke steun aan elkaar. 
Het gaat dan ook om een belangrijk goed, 
een gezonde en veilige leefomgeving voor 
Nijmegen-West.
Om deze reden gaat in het vervolg ook de 
Wijkraad Wolfskuil meedoen in het overleg 
hetgeen wij van harte toejuichen.

Tekst: Ruud de Vries

Elektriciteitscentrale enkele jaren geleden

Westerpark
Het Westerpark heeft door het planten 
van volwassen bomen al meer aanzien 
gekregen. Het park wordt mede op 
voorstel en initiatief van enkele zeer 
betrokken wijkbewoners met nieuwe 
aanplant en speeltoestellen aangepast. 
Een hulde aan de bewoners die zich 
hiervoor met hart en ziel inzetten.

Daarom is het zo jammer dat er vernie-
lingen worden aangericht door onder 
andere bewoners die hun honden het 
park laten gebruiken als oefengebied. De 
honden gaan in de bomen hangen, waar 
de bomen onder lijden. Hondenbezitters 
doe het Westerpark dit alstublieft niet 
aan. Laten we er gezamenlijk een mooi 
en gezellig park van proberen te maken 
waar we jarenlang plezier van mogen on-
dervinden.

Tekst: Ruud de Vries
Foto: Dave van Brenk



 VOORZIENINGENHART DE BIEZANTIJN

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
Europese Unie

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie

Buitenruimte van De 
Biezantijn en Aquamarijn
De ruimte rondom het voorzieningenhart 
en de school krijgt een groene uitstraling 
met bomen, gras en struiken. Een speelplek 
komt in het groen bij de school. Ook plaatst 
de gemeente na de aanleg van het groen 
nog enkele speeltoestellen in overleg met 
bewoners die hiervoor belangstelling hebben. 
Verder komt er een klein trapveldje en een 
boombank.
Het parkeren gebeurt aan de kant van de 
Niersstraat. Ook komen er parkeerplaatsen aan 
de achterkant van het voorzieningenhart (zie 
de grijze vakjes).

De bestrating op het binnenterrein wordt 
uitgevoerd met stijlvolle oude gebakken 
stenen.
Aan de Biezendwarsstraat komt bij de entree 
van de school een nieuw groenplekje. Het 
toegangshek van de school wordt enkele 
meters naar achteren verplaatst. Hierdoor 
ontstaat ruimte voor een kiss-and-ride strook 
voor auto’s. Kinderen kunnen dan gemakkelijk 
in- en uitstappen.
Als de nieuwbouw klaar is wordt nog wat 

grond gesaneerd. Daarna kan het groen 
worden aangelegd, waarschijnlijk gaat dit in 
april van start.

In elke De Wester nieuws over de nieuwbouw van het Voorzieningenhart De Biezantijn (aan de 
Waterstraat) en van de Brede school Aquamarijn. Bovenop het voorzieningenhart komen 30 
zorgwoningen.  Opening aan het einde van de zomer.

Deze foto is genomen vanaf de nieuwbouw van de school. Rechts ziet u het voorzieningenhart met 
daarboven de woningen en op de achtergrond ziet u een stukje van de Waterstraat. Nu staat het 
terrein nog vol vanwege de bouw. Straks wordt het fraai ingericht. Hoe het dan wordt, ziet u op de 
tekening hierboven. Foto: Dave van Brenk

Info, vragen en reacties
Vragen over de bouw 

Coördinerend aannemer (voorzieningenhart, 

appartementencomplex en school): Aan de Stegge, 

Paul Brouwer (projectleider),  e-mail: 

p.brouwer@aandestegge.org, tel. 0547-286 386

Vragen voor Brede school Aquamarijn 
Arie Krijgsman, directeur, e-mail: 

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

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

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

Maaike van Kolck (projectassistent), e-mail:

m.van.kolck@nijmegen.nl, tel. 024-3292694

Vragen over activiteiten in Sonnehaert

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

06-46265797

onder voorbehoud van wijzigingen
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Wolfskuil

Wolfskuil was de laatste wijk in Nijme-
gen waar het zittende college op bezoek 
ging. Vier van de zes wethouders hebben 
al aangegeven niet terug te keren in een 
nieuw college, dus keiharde beloftes kon 
niemand verwachten, maar het werd een 
geanimeerde ontmoeting dinsdag 21 ja-
nuari. Wethouder Turgay Tankir liet via 
zijn twitteraccount wél alvast weten dat 
er niet bezuinigd moet worden op wijk-
budgetten. Dus daar kunnen we hem aan 
houden. 

Het bezoek van Burgemeester Bruls en de 
wethouders Tankir, Kunst, Beerten, Jeene, 
Frings en Van der Meer ging van start in 
wijkgebouw de Driesprong, waar het gezel-
schap – verder aangevuld met leden van de 
Wijkraad, wijkmanager Michiel ten Dolle, 
wijkbeheerder Jolande Spierings, Tandem, 
Portaal, wijkagent Hans Zweers, betrokken 
ambtenaren en een aantal geïnteresseerde 
wijkbewoners – werd getrakteerd op kof-
fie en een welkomstwoord van de voorzitter 
van de Wijkraad Leo Woudstra. Hij stipte 
de pijnpunten in de wijk aan en hierop kon 
door aanwezigen direct gereageerd worden. 
Zo kregen we de verzekering van Portaal 
en de betreffende wethouder Hannie Kunst 
dat de nieuwbouw op het Nachtegaalplein 
eerste prioriteit is voor Portaal in de stad. 
De procedures bij de Raad van State met 
betrekking tot het Jacobsterrein aan de 
Molenweg zijn positief afgesloten en de 
bouw kan beginnen, echter wanneer, daar 
kon nog niemand een zinnig woord over 
zeggen. Ook de Spoorzone is een gebied 
in ontwikkeling. Wethouder Henk Beerten 
benadrukte dat de westzijde, de kant van 
de Wolfskuil en het Waterkwartier dus, een 

volwaardige entree naar het station gaat krij-
gen. Prorail heeft aangekondigd dat er in ieder 
geval één spoor – en perron - bij gaat komen 
en dat daarmee ook geld uit Den Haag onze 
kant op komt. Hierbij moeten we denken aan 
2016, 2017.
De Wijkfabriek is een ander verhaal. Iedereen 
op het gemeentehuis is enthousiast, maar daar-
mee ben je er nog niet. Turgay Tankir en Bert 
Frings hebben diverse gesprekken met allerlei 
betrokken partijen gevoerd, maar de exploita-
tie is vooralsnog niet rond te krijgen. Ander 
probleem is de plek. In eerdere plannen leek 
wijkgebouw de Driesprong een prima locatie, 
echter projectontwikkelaars hebben ook hier 
andere belangen en het ziet er naar uit dat de 
Driesprong tegen de grond gaat. Conrad Savy 
van hobbycentrum de Nonnendaal krijgt in 
overleg met Portaal de tijdelijke beschikking 
over twee slooppanden aan de Nieuwe Non-
nendaalseweg – pal voor het hobbycentrum 
- en houdt een warm pleidooi om de Wijkfa-

briek, zij het kleinschaliger, tóch van start te 
laten gaan. 
De sluiting van de Driesprong heeft ook con-
sequenties voor de opvang van jongeren in de 
wijk. Leo Woudstra maakt zich grote zorgen, 
want waar moeten ze heen? Je kunt ze moei-
lijk naar een wijkcentrum in een andere wijk 
sturen, dat hebben ervaringen uit het verleden 
geleerd. 
Tot slot komt ook de Dierenweide van Kobus 
ter sprake. Er zijn een aantal veranderingen 
in gang gezet, die bij medewerkers, sommige 
werken er al 16, 17 jaar, koud op hun dak zijn 
gevallen. Türgay Tankir onderkent dit en zal 
de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen. 
De Wijkraad hoopt dat de gemeente snel iets 
doet met de vervuilde grond rondom de Die-
renweide. 

Wanneer de stoet zich in beweging zet voor de 
rondgang door de wijk staan we al snel stil bij 
de plannen van Albert Heijn en Aldi om uit te 
breiden. Albert Heijn wil de ruimte van de Aldi 
er wel bij hebben en de Aldi op haar beurt wil 
van 500 naar 1000 m2. Daar moet dus de Drie-
sprong voor wijken. De Wijkraad vreest voor 
verdere verstening van de omgeving. Ook het 
trapveldje pal áchter AH zal verdwijnen, en 
met de uitbreiding van winkels alléén zal het 
er niet gezelliger op worden. 
Via de Clematisstraat en de Zonnebloemstraat, 
langs het parkje, komt het gezelschap uit bij de 
winkelstrip aan de Varenstraat. Het is al lan-
ger een wens van de Wijkraad dit stukje van de 
Wolfskuil op te pimpen. Sommige winkeliers 
hebben het er moeilijk omdat de huur nauwe-
lijks op te brengen is. De betreffende panden 
kennen meerdere eigenaars, die moeilijk op 
één lijn te krijgen zijn. Dat maakt het extra 
ingewikkeld. Jammer, want op deze plek zou 
ook een wijkfabriek niet misstaan. 

College bezoekt de Wolfskuil
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Bij de kruising Floraweg/Oude Azaleaweg 
wordt opnieuw stilgehouden. Daar is de 
afgelopen maanden al van alles gebeurd, 
maar het is nog lang niet af. Geert Schiks 
houdt voor het gehoor een bevlogen verhaal 
over het Azaleaplein in wording en hoe dit 
een ideale ontmoetingsplek voor de wijk 
kan zijn. Hij is niet alleen lid van de Wijk-
raad maar heeft als beeldend kunstenaar 
ook een atelier in de oude aangrenzende 
Mariaschool. Hij ziet graag dat er ver-
der gewerkt wordt, maar dan moet er geld 
over de brug komen. Subsidies aanvragen 
bij andere instanties dan de gemeente kan, 
maar dan moet diezelfde gemeente wel aan-
geven wanneer een en ander gerealiseerd 
kan worden. Volgens het bestaande bestem-
mingsplan zou er gebouwd mogen worden 
op deze lokatie, echter daar zit niemand 
in de wijk op te wachten. In aanloop naar 
de verkiezingen hoopt de Wijkraad dat de 
politieke partijen kleur bekennen en zich 
uitspreken vóór een echt plein, zodat een 
nieuw college er mee aan de slag kan. De 
burgemeester hoopt dat Geert dan een van 
zijn kunstwerken gratis ter beschikking wil 
stellen voor op het plein. 

Bij de Graafsebrug wordt stilgestaan bij 
de nieuwste aanwinst in de Wolfskuil: 
de droommuur. Op het bord Before I Die 
spreekt de burgemeester de wens uit dat de 
Kuul mooi groen mag worden. 

Hobbycentrum
Het bezoek wordt afgesloten met een borrel 
aangeboden door het hobbycentrum. Con-
rad benadrukt nog eens dat het hobbycen-
trum het resultaat is van 26 jaar inzet van 
veel wijkbewoners, en hoe ook hier diverse 
samenwerkingsverbanden in elkaar grijpen. 
Korneel Jeuken kondigt aan dat het lang ver-
wachte boek Sterke Verhalen uit de Wolfs-
kuil in februari uitkomt. De burgemeester, 
die tijdens de wandeling door de wijk ook 
oog en oor had voor toevallige passanten, 
zei tot slot dat hij erg onder de indruk was 
van het enthousiasme in de wijk. Hij had 
veel mooie plekjes gezien, maar ook dat 
hier en daar nog wel wat moet verbeteren. 
Hij drukte ons op het hart vast te houden 
aan de goeie dingen die er de laatste twintig 
jaar gebeurd zijn in de Wolfskuil. Eén kei-
harde toezegging deed-ie nog wel: als zijn 
fiets weer eens kapot is, komt-ie hem bij het 
hobbycentrum – laten - repareren. 

Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk

Kort nieuws uit de wijkraad 

De bouw aan het Nachtegaalplein is 12 
december feestelijk van start gegaan. 
Onder een mooi verlicht poortgebouw 
met warme chocolademelk, oliebollen en 
glühwein heeft Portaal het startsein ge-
geven voor de renovatie van het poortge-
bouw en de bouw van de twintig apparte-
menten links en rechts daarvan. 

In het eerste kwartaal van dit jaar wordt ook 
nog begonnen met de bouw van de veertig  
eengezinswoningen voor de verhuur. De 
oorspronkelijke bewoners van de gesloopte 
woningen, die hebben aangegeven terug te 
willen keren in de nieuwbouw, krijgen hier-
over een brief. De koopwoningen worden 
gebouwd als 80 procent van die woningen 
is verkocht. De verkoop verloopt per blok, 
en de bouw ook. De sloop van de volgende 
fase wordt op dit moment nog niet voorbe-
reid. De tijdelijke verhuur loopt tot 31 de-
cember 2014. De bewoners krijgen tijdig 
bericht wanneer de sloop gaat plaatsvinden. 

Klein deel braak
Nu de bouwplannen uitgevoerd worden, 
blijft nog maar een klein deel van het plein 
braakliggen. Portaal gaat hierover in ge-
sprek met de wijkraad en andere betrokke-
nen.

Bouw Nachtegaalplein begonnen

Spreeuwenstraat
In onze laatste wijkraadvergadering van 
2013 hebben wij van de gemeente te horen 
gekregen dat beddenspeciaalzaak Succes 
uit de wijk gaat vertrekken en dat er op deze 
plaats een aantal zorgwoningen gebouwd 
gaat worden. De plannen en de ontwikke-
lingen in de Spreeuwenstraat en directe om-
geving zijn vers van de pers. Wij zullen u op 
de hoogte te houden over dit nieuwe project.

Tekst: Leo Woudstra. Tekening: Portaal 
Foto: Dave van Brenk

Nachtegaalplein
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Vergaderingen van 
Wijkraad Wolfskuil 
4 februari: algemene 
bestuursvergadering
11 maart: periodiek overleg met 
gemeente, Portaal en politie

De vergaderingen zijn in wijkcen-
trum Titus Brandsma van 20.00 tot 
22.00 uur 

Als u als wijkbewoner vragen hebt, 
dan kunt altijd contact opnemen met 
ons secretariaat: 
edward.bosma@gmail.com

Tekst: Leo Woudstra

Alleen al in de Wolfskuil zijn zo’n drie-
honderd bedrijven actief. Dat kan een 
winkel zijn, en als het een grote winkel 
is, met extra personeel, maar de meeste 
van al die ondernemingen vallen in de 
categorie zelfstandige zonder personeel, 
de zzp’er.

Een metselaar die voor zichzelf werkt, een 
ict’er, journalist, sociaal werker, artiest, fiet-
senmaker en ga zo maar door. Je hebt ze in 
alle soorten en maten met ook een verschil-
lende achtergrond. Landelijk is het aantal 
zzp’ers de laatste vijf jaar met 25 procent 
toegenomen tot ruim 750 duizend. Daarmee 
zijn ze een belangrijke economische factor, 
in Nederland, in Nijmegen, en dus ook in 
de Wolfskuil. 

Moeilijk
Veel van die zzp’ers hebben het moeilijk. 
Volgens een onderzoek van de Kamer van 
Koophandel leeft 12 procent onder de ar-
moedegrens en heeft een kwart geen finan-
ciële buffer als de inkomsten,  om wat voor 
reden dan ook, teruglopen. De gemeente 
onderkende dit probleem en samen met 
Portaal namen ze het initiatief om aan de 
hand van de adressenlijst van de Kamer van 
Koophandel al deze kleine ondernemers in 
de wijk in kaart te brengen met het doel ze 
met elkaar in contact te brengen. Samen sta 
je sterker, zeker in economisch moeilijke 
tijden. 

Er kwam een projectgroep van de grond 
Ondernemend Wolfskuil, en drie van die on-
dernemers vonden elkaar om de kar te trek-

Zzp’ers in Wolfskuil verenigt u!
ken: Renate de Bruin, Floor Taayke en Geert 
Schiks. Sinds december 2011 zijn er inmiddels 
acht succesvolle bijeenkomsten georganiseerd 
voor de zzp’ers uit de Wolfskuil. 
Geert: ‘We willen laagdrempelig zijn en voor-
waarden creëren, zodat mensen elkaar vaak 
zien. Verbindingen in de wijk zijn belangrijk. 
Op zo’n bijeenkomst laten we een paar mensen 
zichzelf en hun bedrijf presenteren; de meeste 
zzp’ers hier komen uit de creatieve sector en 
de gezondheidszorg.’

Bijeenkomsten
De bijeenkomsten, waar altijd een minimale 
kern van zo’n veertig mensen aanwezig is, 
zijn voor veel ondernemers een eye-opener. 
Geert: ‘Niemand wist eigenlijk dat er binnen 
de wijk zo’n diversiteit aan ondernemers zat, 
omdat men nauwelijks zichtbaar was. Uit een 
inventarisatie onder de bezoekers bleek ook 
dat er een behoefte is om een platformwebsite 
te hebben, waar de ondernemers zich onder-
ling kunnen presenteren en op die manier ook 
zichtbaar voor elkaar worden. We willen graag 
de ondernemers die al die technieken niet in 
huis hebben, daar graag bij helpen. Waarom 
zou je als bedrijf uit de Wolfskuil, die een gla-
zenwasser nodig heeft, die gaan halen in bij-
voorbeeld Brakkenstein, wanneer die om de 
hoek in je eigen wijk ook te vinden is? Door 
elkaar opdrachten te gunnen, daar wordt ieder-
een beter van en versterk je de wijk. Er wordt 
op dit moment hard gewerkt aan deze website. 
Michiel ten Dolle, de wijkmanager, heeft al 
deze activiteiten financieel ondersteund.’

Het is voor een zzp’er moeilijk zich te verze-
keren tegen financiële tegenvallers. Om daarin 

te voorzien is er het Broodfonds. Via een 
maandelijkse contributie wordt er een fonds 
gevormd bestemd voor leden die bijvoor-
beeld door ziekte onverhoeds geen inkom-
sten meer hebben. Een landelijk initiatief 
dat in Nijmegen is opgepikt. Meer informa-
tie hierover op www.broodfonds.nl

Het streven is om de volgende zzp-netwerk-
borrel in de lente te organiseren. Nieuws-
gierig geworden of wilt u meer weten over 
zzp’ers in de Wolfskuil mail naar: 
ondernemendwolfskuil@gmail.com

Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Geert Schiks



Stadsdeel Oud-West is volop in ontwikkeling. Als wijkbeheerder 
vind ik het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor de open-
bare ruimte tijdens deze tijdelijke situaties; dat deze openbare 
ruimte voor u als bewoner veilig is. Ik hecht er veel waarde aan 
om u als bewoner te betrekken bij uw leefomgeving. Er zijn ver-
schillende mogelijkheden voor u om mee te denken en mee te 
doen, ook voor wat betreft het groen. Omdat Oud-West relatief 
weinig groen heeft, zijn er ook in 2014 extra kansen hiervoor. 
Ook kunt u meedoen aan reguliere opschoonacties om het zwerf-
afval- en hondenpoepprobleem in beeld te hebben, te houden en 
natuurlijk aan te pakken. Ook gaan we samen met u in 2014 een 
nieuw wijkbeheerplan maken voor Biezen. 

Vriendelijke groet,

Jolande Spierings
Wijkbeheerder stadsdelen Nieuw en Oud West 

N.B. Sinds november is er een nieuwe App voor de iPhone: 
‘Ommetjes Nijmegen’ voor de bijna 30 ommetjes in Nijmegen.

 Beste bewoner van Nijmegen-Oud West

Meer informatie: www.nijmegen.nl/wijken twitter.com/NMGNwest Nijmegen West

Contact
Kleine gebreken, zoals een losliggende stoeptegel en kapotte straatverlichting, of klachten  
over onderhoud kunt u doorgeven met uw smartphone via de Bel&HerstelApp, via de  
Digitale Balie op de website of via tel. 14 024. Heeft u andere opmerkingen of vragen  
mail ze dan naar wijkbeheer@nijmegen.nl of bel (024) 329 33 49.

Als gemeente vinden we het belangrijk dat u prettig woont en 
werkt. Daarom investeren we in het beheer en onderhoud van  
de openbare ruimte in uw wijk: de straten, het groen, de riole-
ringen en verlichting. We passen ons onderhoudsprogramma 
zoveel mogelijk aan aan uw wensen. 

Voor de wijk Wolfskuil hebben we samen met bewoners en 
andere betrokkenen een nieuw wijkbeheerplan opgesteld.  
De grote lijnen hiervan leest u in de samenvattingen.

Dit jaar hebben wij een nieuw beleidsplan gemaakt om de open-
bare ruimte samen met Nijmegenaren aan te pakken: ‘Geef ze de 
(openbare) ruimte’. U vindt het op www.nijmegen.nl/beleid. 

Wij vinden het belangrijk dat u meedenkt en meedoet in uw wijk 
en we ondersteunen goede initiatieven van harte. Veel initiatie-
ven vindt u op www.participatiekaart.nl. Ik hoop dat u ook in 
de toekomst betrokken blijft bij uw wijk! 

Vriendelijke groet, 

Turgay Tankir
Wethouder Openbare Ruimte 
en Wijken, Werk & Inkomen
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Nijmegen-Oud West
Voortgang wijkbeheerplannen 2013 | 2014
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Dit hebben we gedaan in 2013:

1 Kanaalstraat deels heringericht, boomstructuur hersteld. 

2 Groenstroken Kauwstraat opnieuw ingeplant.

3 Aalscholverplaats voorzien van groen. Kunst komt. 

4  Groenstrook Biezenplein doorgetrokken en deel beplanting 

vervangen.

5 In Zwaluwstraat team buurtrangers gestart. 

6 Onderzoek fietsparkeeroverlast Marialaan. Handhaving. 

7 Deklaag Marialaan-Tunnelweg aangebracht. 

8  Bouw ‘De Biezantijn’ in volle gang; inrichten buitenruimte 

2014. 

9  In Westerpark zijn grote bomen geplant en natuurlijke 

speelplekken gemaakt. 

10   Stadsbrug ‘De Oversteek’ gereed en in gebruik genomen.

Activiteiten samen met bewoners uitgevoerd.  

 
Dit gaan we doen in 2014:

11  Reconstructie Kanaalstraat afronden (tussen Oude Rijnstraat 

en Rivierstraat). 

12  Trottoirs, parkeerplaatsen Oude Weurtseweg deels opnieuw 

bestraten. 

13  Aanpak plantsoen hoek Zwaluwstraat-Marialaan en trottoirs 

herstellen. 

14 Onderzoeken of meer groen op Maasplein mogelijk is. 

15 Onderzoek naar herinrichting groen(parkje) Niersstraat. 

16 Paadjes aanleggen vanaf trappen kade naar snelfietspad.

17 Bewonersinitiatieven in openbare ruimte ondersteunen.

1
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5

6
7
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9

10

11
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13

14

15

16

17

Wijkschouw

Informatie over de wijkschouw leest u t.z.t. in weekblad De Brug 

en op de wijkpagina’s op de site.

Biezen
Voortgang wijkbeheerplan 2013 | 2014

Stadsdeel Nijmegen-Oud West

Meer informatie: www.nijmegen.nl/wijken twitter.com/NMGNwest Nijmegen West
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Dit gaan we doen in 2014:

1 Verkeerslichten kruising Wolfskuilse-, Flora-, Oude Graafseweg vervangen. 

2  Deklaag asfalt Wolfskuilseweg vervangen (tussen Energie- / Floraweg); 

onderzoeken toevoegen bomen in hoofdstructuur. 

3 Bomen Koninginnelaan snoeien. 

4 Beplanting rondom speellocatie Clematisstraat renoveren. 

5 Stenige pleinen Rozenbuurt omvormen tot groen. 

6 Aanleg geveltuinen in Oude-Azaleastraat. 

7 Bewonersinitiatieven in openbare ruimte ondersteunen.

8 Acties houden om zwerfafval, hondenpoep te verminderen.

Garanderen van woon- en leefklimaat 

bij ontwikkelingen

Bewoners ervaren overlast van de – 

gedurende lange tijd – braakliggende 

terreinen op woon- en leefklimaat. Zij zijn 

‘klaar’ met deze gapende wonden in de wijk. 

Zij willen een tijdelijke invulling, waarbij ze 

nadrukkelijk betrokken wensen te worden 9 . 

  

Geef bewoners de openbare ruimte 

Wolfskuil heeft veel betrokken bewoners en 

er lopen diverse participatieprojecten. Door 

gebruik van social media, participatiekaart.

nl én mogelijk digitale schouw proberen we 

meer doelgroepen te bereiken, te inspireren. 

De gemeente biedt een basisniveau aan 

onderhoud en geeft ruimte aan bewoners 

om extra’s te realiseren. De gemeente 

ondersteunt hierin 10 . 

Meer groen in Wolfskuil

Wolfskuil is één van de meer stenige wijken 

met relatief weinig groen. Dit wordt door 

bewoners onderkend. Samen met bewoners 

is onderzocht op welke locaties in de wijk 

meer groen toegevoegd kan worden en waar 

mogelijkheden liggen om bestaand groen te 

versterken. In 2014 worden groenkansen 

uitgevoerd 11 . 

Een schoner Wolfskuil 

Vervuiling is een breed probleem en vraagt 

om actie. Werving van buurtrangerteams, 

het houden van opschoonacties, in samen-

werking met bewoners en scholen, moeten 

dit probleem verminderen 12 . 

8 11

Wijkschouw

Informatie over de wijkschouw leest u t.z.t. in weekblad De Brug 

en op de wijkpagina’s op de site.

Meer informatie: www.nijmegen.nl/wijken

Wolfskuil
Samenvatting wijkbeheerplan 2014–2017

Stadsdeel Nijmegen-Oud West

twitter.com/NMGNwest Nijmegen West
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RIBW de Nuts bij wijkcentrum Villa Nova 
is een fijne ontmoetingsplaats voor cliënten 
en vrijwilligers. Het is hun bedoeling om 
ook meer contacten te gaan leggen in de 
wijk. De organisatie van de Burendag 2013 
en eten met buurtbewoners zijn hier twee 
tastbare resultaten van. 

De RIBW Nijmegen & Rivierenland begeleidt 
mensen met een psychiatrische aandoening. 
De nadruk ligt op ondersteuning in de eigen 
woonomgeving.

Linda is een van de bezoekers van RIBW de 
Nuts. Zij werkte enthousiast mee aan het bank-
jesproject in het kader van de Burendag 2013. 
De kale planken van de banken in het Flora-
park zijn beschilderd met kleurrijke bloemen 
en binnenkort zijn de opgefleurde banken te 

Soms ben je toe aan een volgende stap, 
maar weet je niet precies wat je wilt en 
hoe. Tijdens de tafelgesprekken van De 
tafel van één gaan vrouwen zonder werk 
hier samen mee aan de slag. 

Echt even tijd voor jezelf! Je denkt na over 
de vragen: ‘Wat wil ik nou echt?’ en ‘Hoe 

ga ik dat bereiken?’ Het levert je altijd wat op! 
Op 17 maart starten tafelgesprekken in wijk-
centrum Titus Brandsma.

Jolande deed mee aan de tafelgesprekken. De 
tafelgesprekken hebben haar veel opgeleverd. 
‘Mijn doel was om te gaan kijken wat ik nu 
wil gaan doen. De kinderen worden wat ouder 

bewonderen in het park. Zie voor een impres-
sie: www.art-tics.nl 
Linda: ‘Ik kwam hier twee jaar geleden voor 
de eerste keer. Dat kostte me veel moeite, want 
ik heb straatvrees. Hier naar toe gaan haalt mij 
uit een isolement. Ik kom bij de Nuts als buurt-
bewoner, als bezoeker van het huiskamerpro-
ject en als vrijwilliger uit de doelgroep. 
De bezoekers moeten soms nog wennen aan 
het idee dat buurtbewoners gebruik van deze 
ontmoetingsplaats kunnen maken. ‘We gaan 
van besloten naar open, dat voelt minder ver-

Tafelgesprekken voor vrouwen in Oud-West

en ik merk dat er meer ruimte komt voor 
mezelf. Door de tafelgesprekken is er een 
verandering in gang gezet in mij en in mijn 
omgeving. Ik ben meer gaan nadenken over 
wat ik wil gaan doen. De tafelgesprekken 
zijn heel positief. En het zijn maar vijf och-
tenden dus het kost ook niet veel tijd. Het is 
een investering in jezelf.’

Benieuwd geworden? Schuif ook een keer 
aan! Start 17 maart, vijf maandagochtenden 
van 9.30 tot 11.30 uur in wijkcentrum Ti-
tus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386, 
Nijmegen (Oud-West). De tafelgesprekken 
starten het hele jaar door in verschillende 
wijken in Nijmegen. Meer informatie of 
aanmelden via www.detafelvaneen.nl of 06 
83 05 18 74. Deelname is gratis.

Tekst en foto: de tafel van één

RIBW de Nuts actief in de buurt 

trouwd. Maar ik wil er wel in oefenen om daar 
aan te wennen’, aldus een van de bezoekers. 
Twee keer per week kunnen mensen hier sa-
men eten en koken. Buurtbewoners zijn op 
vrijdag welkom om voor 6 euro deel te nemen 
aan de maaltijd. Voor meer informatie: op don-
derdag van 17.00 tot 20.00 uur telefoon (024) 
360 67 45 of via Facebook onder RIBW de 
Nuts. 

Tekst: RIBW
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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NOOIT MEER DIËTEN,
GEWOON ANDERS LEREN ETEN!!!!!
Lijnen, afvallen, beginnen, stoppen, Opnieuw beginnen!!!
Wie kent deze kreten niet?

We zijn allemaal druk, hebben haast en het eerste wat
er bij in schiet is gezond eten!
Laten we de knoop doorhakken en beginnen met het 
gezonde eetpatroon van EGA bij Dorien Vernooij.
Dorien is voedingsdeskundige bij EGA en geeft al 15 
jaar cursus op verschillende locaties in Nijmegen, 
Arnhem, Groesbeek, Gendt, Bemmel, Elst, Huissen, 
Wijchen en Heteren om af te vallen en gezond te eten.
Dorien weet waar ze over praat en probeert iedereen gezond en lekker te 
laten eten met het goede eetprogramma van EGA,
Het hele gezin kan er aan mee doen en we eten normaal, geen pillen, poeders 
of shakes maar gewoon met de pot mee!

Verstandig afvallen IS goede voeding
Nijmegen:
Dinsdag: 18.30 tot 19.30 uur in Wijkcentrum Dukenburg
Woensdag: 19.30 tot 20.30 uur in Ark van Oost
Donderdag: 11.00 tot 12.00 uur in De Schakel
Donderdag: 13.00 tot 14.00 uur in Titus Brandsma
Dorien Vernooij
www.ega-dorienvernooij.nl
0481 461413

sv Nijmegen
Met het uitkomen van deze editie van de 
Wester ligt het jaar 2013 alweer een maand 
achter ons. Als de weergoden meewerken, 
zijn de competities weer begonnen in regio 
oost.

Belangrijke vraag: wat gaat het jaar 2014 wor-
den voor onze club sv Nijmegen?
Het jaar 2013 was in ieder geval, zoals te le-
zen was in de vorige Wester en op onze web-
site, een mooi jaar. In het jaar 2014 werd 
meteen gebroken met een oude traditie. 
De nieuwjaarsreceptie, die al jaren op 1 janu-
ari stond, verschoof voor eerst naar de eerste 
zaterdag in het nieuwe jaar op 4 januari. Ach-
teraf bleek deze verschuiving een goede zet. 
Het clubhuis zat vol met sv Nijmegenleden, 
hun partners, vrienden en sponsoren. Dit al-
les zorgde voor een gezellig en goed begin 
van het jaar. Dit bewijst maar weer eens dat 
er beweging en groei in de club zit. Bewe-
ging die we vast moeten houden en uitbouwen 
waar dat mogelijk is. Op deze receptie bleek 

ook maar weer de clubliefde van onze leden. 
Mensen die 25, 40 en zelfs 50 jaar lid waren 
van de club werden gehuldigd. Ook voorzitter 
William Massa werd in zonnetje gezet. Hij is 
40 jaar lid van sv Nijmegen en alweer 15 jaar 
voorzitter van onze club. Allemaal mensen 
met rood en zwart bloed.
Ook de trainer van sv Nijmegen 1, Martin de 
Winkel, zal nog een jaar te zien zijn aan de 
zijlijn van onze club. Op deze receptie werd 
bekend gemaakt dat zijn contract met een jaar 
verlengd is.
Natuurlijk moet je het verleden niet verge-
ten, maar werken aan de toekomst is zeker zo 
belangrijk Dat betekent dat we al het goede 
vast moeten houden in 2014 en de punten die 

iets minder gaan of nog beter kunnen, moe-
ten oppakken en verbeteren in de toekomst. 
Houdt dus de sv Nijmegenwebsite in de gaten, 
want we zullen als club niet stil blijven zitten; 
zowel op het gebied van voetbal, als op dat van 
gezelligheid, want dat is zeker zo belangrijk.
Tot slot alvast voor jullie agenda’s: zater-
dag 2 maart zal in het clubhuis weer het 
jaarlijkse kindercarnaval zijn. Gezelligheid 
voor groot en klein, sv Nijmegenlid of niet. 
Iedereen is welkom! Ook het Jan Weijers 
Jeugdtoernooi zal weer aan het eind van sei-
zoen zijn.

Tekst: Patrick Weijers
Foto: Dave van Brenk

De (kinder)kampioenen voor de winterstop 
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Eerste koopwoning? Portaal opent deuren!
Ga naar kopenbijportaal.nl

Wonen vanaf € 235,= per maand

In het decembernummer stond een inter-
view met directeur Vincent van Oordt. We 
willen echter nog wat kwijt.

Waarom verkoopt Portaal sociale huurwonin-
gen? Portaal en gemeente willen graag een 
betere spreiding van huur- en koopwoningen. 
Waar veel huurwoningen zijn, verkopen we. 
Het geld gebruiken we om te investeren in 
onderhoud en nieuwbouw van sociale huur-
woningen elders in de stad. Per saldo blijft het 
aantal huurwoningen gelijk.

De woningtoewijzing roept ook nog wel eens 
vragen op. Portaal is gebonden aan de regels 
van de Stadsregio. Die staan op www.entree.nu 
waar u de sociale huurwoningen kunt vinden. 
Een klein percentage mogen we zelf toewij-
zen. U hebt recht op een sociale huurwoning 
als u (samen) niet meer verdient € 34.678 per 
jaar (prijspeil 2014). Dan is er ook huurtoeslag 
mogelijk (huurtoeslaggrens is € 699,48).

Overlast
Regelmatig komt het onderwerp overlast aan 
de orde. Ook in het laatste nummer van ons 
huurdersblad Post van Portaal. We stimuleren 

om eerst zelf contact met de buren te leggen. 
Lukt het helemaal niet om de problemen te be-
spreken dan kunnen onze huurders zich mel-

den en kijken we wat we kunnen doen. Wordt 
het te ernstig, dan kunt u een officiële melding 
doen of de politie bellen. Dit kan anoniem. Het 
is belangrijk overlast te melden, alleen dan 
kunnen we een dossier opbouwen en iets doen. 
Ontruiming is wel het laatste dat we doen. 

Eveneens regelmatig wordt er geklaagd over 
rommel in de achterpaden. Ook hier is het aan-
spreken van elkaar het beste. Daarnaast hou-
den onze wijkbeheerders het in de gaten. Zij 
spreken mensen aan, maar kunnen natuurlijk 
niet alleen de hele wijk op orde houden. 

Toekomst
Tenslotte de Verhuurdersheffing van onze rege-
ring. Vanwege het begrotingstekort heeft Mi-
nister Blok deze extra heffing aan de woning-
corporaties opgelegd. Voor een deel betaalt de 
huurder daaraan mee met de huurverhoging. 
Daarnaast reorganiseert en bezuinigt Portaal. 
Daarom kunnen we blijven investeren in de 
toekomst. Dit doen we door te werken aan be-
taalbare, duurzame en innovatieve woningen. 
Kenmerkend is dat de energienota steeds lager 
of zelfs nul is. Zodoende blijven uw woonlas-
ten betaalbaar en de aarde bewoonbaar. 

Tekst: Elmy Liefferink, 
adviseur communicatie bij Portaal

Mededelingen van Portaal
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750 gr Kibbeling + saus +
Gezinszak Friet         nu 1295

AANBIEDINGEN

Vooraf bestellen? Even de visboer bellen, 024-3730805.
Molenweg 4 • Di. t/m Za. geopend van 9.00 - 18.00 uur

Hollandse Nieuwe vers van het mes

per stuk 200       4 voor 750       5e gratis

Grote Lekkerbekken XXL
Kabeljauw

per stuk 400       3 voor 1100

Gerookte Makreelfilet
Peper • Tuinkruiden • Naturel

per stuk 325       2 voor 600

Luxe ovenschotels
per stuk 895       2 voor 1700

Triobak salade         nu 750

Zalmsalade • Tonijnsalade • Krabsalade

jo.janssen.773

Mensen kijk uit!
De politieke partijen komen U binnenkort alles beloven,

Maar wat ze beloven, moet U zelf betalen.
Als ze Uw stem maar hebben.

Daarna kunt U weer vier jaar het dak op!

Jo Janssen
www.gewoonnijmegen.nl

www.raadeenswat.nl

LIJST 8

Mensen kijk uit!
De politieke partijen komen U binnenkort alles beloven.

Maar wat ze beloven, moet U zelf betalen.

Als ze Uw stem maar hebben.

Daarna kunt U weer vier jaar het dak op!

Jo Janssen

www.gewoonnijmegen.nl

www.raadeenswat.nl

jo.janssen.773

Mensen kijk uit!
De politieke partijen komen U binnenkort alles beloven,

Maar wat ze beloven, moet U zelf betalen.
Als ze Uw stem maar hebben.

Daarna kunt U weer vier jaar het dak op!

Jo Janssen
www.gewoonnijmegen.nl

www.raadeenswat.nl

Kerst in het Westerpark
Vrijdag 20 december was in het Westerpark een kerstmarkt. Voor 
de bezoekers waren er gratis glühwein en erwtensoep. Bij de 
dames van Portaal  werd de warme chocolademelk - mede door 
de kou - met liters gedronken. Iedereen kon op de foto met de 
Kerstman. Het was een gezellige avond georganiseerd door De 
vrienden van het Westerpark. In de toekomst zal deze groep meer 
activiteiten organiseren in het Westerpark. Voor alle foto’s van 
die avond zie www.dewester.info (Tekst en foto: Dave van Brenk)
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Vroeger en nu 
Vroeger was het vooral in de volksbuurten, 
zoals hier in de Distelstraat in de Wolfskuil, 
heel normaal dat iedereen buiten op straat 
zat. Bekende spelletjes die gespeeld werden 
waren touwtjespringen, hinkelen, verstop-
pertje, stoeprandje, kaatsenballen, knikke-
ren en veel meer. Natuurlijk waren er toen 
veel minder auto’s en had men meer ruimte 
om op straat te spelen. Maar het was ook de 

tijd dat er nog bijna geen tv’s en computers 
waren, dus men had geen ander tijdverdrijf. 

De huizen op de oude foto zijn in 2006 ge-
sloopt en hebben plaats gemaakt voor de 
huidige nieuwbouw. Op de foto is Opoe 
Remmers te zien. Herkent u meer mensen 
op de foto dan zouden we dat graag weten. 
Reacties kunt u sturen naar webredactie@
dewester.info

Tekst en foto 2014: Dave van Brenk

Initiatievenfonds 
Wolfskuil en 
Waterkwartier
Zoals u in de Wester van december 
2013 hebt kunnen lezen, is de naam 
van knelpuntenfonds omgedoopt in 
Initiatievenfonds Oud-West, een nieu-
we naam, maar oude spelregels.

Vanaf heden kunnen groepen en organi-
saties weer een aanvraag indienen voor 
een financiële tegemoetkoming bij ac-
tiviteiten die de leefbaarheid in de wijk 
vergroten. In het fonds zit voor 2014 een 
bedrag van 20.000 euro. De commissie 
komt vier keer per jaar bij elkaar om de 
aanvragen te beoordelen en een bedrag 
toe te kennen. We zullen elke keer de 
data in de Wester bekendmaken. Per bij-
eenkomst zal er gemiddeld 5.000 euro 
verdeeld kunnen worden onder de aan-
vragers. Deadlines voor dit jaar zijn: 
woensdag 19 februari
woensdag 21 mei
woensdag 20 augustus
woensdag 22 oktober 

De aanvraagformulieren met daarop ook 
de spelregels zijn vanaf nu af te halen in 
wijkcentrum Titus Brandsma en in het 
tijdelijke wijkcentrum De Sonnehaert. 
Ook kunt u het formulier aanvragen via 
initiatievenfondsoudwest@gmail.com. 
De formulieren moeten uiterlijk binnen 
zijn op bovenstaande data.

Tekst: Leo Woudstra

Brei mee tijdens NL Doet 

Doe op zaterdag 22 maart mee tijdens 
NL Doet bij Kompas Mengelmoes. Zet je 
een dagje in als vrijwilliger en help ons 
mee met het maken van een straatkunst-
werk/object dat we gaan breien. Tege-
lijkertijd kun je kennismaken met onze 
stichting die gevestigd is in Villa Nova.  
Zie ook pagina 14 en 15 in deze Wester.
Meld je aan op de site:   
http://klussen.nldoet.nl/nldoet/
klus/?documentid=6390621
Je bent van harte welkom!

Tekst:  Angela Kilkens



de Wester - februari 201442

Het Dames Salonnetje

en betaalbare verzorging

& wimperextensions
Acryl nagels 

www.hetdamessalonnetje.nl

Voor professionele

Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Voor al uw
geldzaken.

Alle bankproducten
in huis

Heldere voorwaarden
en gunstige tarieven

Altijd een aantrekkelijke 
spaarrente

Compleet betaalpakket: 
Wereldpas, Internet
Bankieren, iDEAL

RegioBank is onderdeel 
van SNS REAAL en valt 
onder het deposito-
garantiestelsel

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

Dat zie je alleen bij  

iedereen geld terug
hoe u ook verzekerd bent

Vraag naar de voorwaarden.

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

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

Bezorgen:

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

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

shoarma . pizza’s . snacks

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

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

Bestellingen onder de €7,50 bezorgen we niet.

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

     Pizza en
   shoarma is
onze specialiteit

Iedere dag geopend van 14.00 -24.00 uur

La pineta
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Voor vele carnavalsverenigingen is vijftig 
jaar een jubileumjaar dat gevierd moet 
worden. Wij grijpen dit jaar juist aan om 
een nieuwe start te maken. Als er binnen 
onze vereniging niets verandert, zullen we 
het de komende vijftig jaar erg moeilijk 
krijgen. Dit zien we niet alleen binnen onze 
vereniging, maar binnen het gehele Nij-
meegse carnaval. 

Willen we carnaval blijven vieren, dan zullen 
we niet in het heden moeten blijven hangen 
maar iets nieuws moeten zien te verkrijgen. Al 
jaren merken we op dat de discussie over de 
toekomst van het Nijmeegse carnaval alleen 
bij praten blijft. Er komt niets nieuws van de 
grond. Wij hebben de koppen eens bij elkaar 
gestoken en zijn tot de slotsom gekomen dat 
Nijmegen, en dus ook Knotsenburg, een eigen 
carnavalstraditie moet zien op te bouwen. 

Heeft Nijmegen of beter gezegd Knotsenburg 
dan wel iets nieuws te bieden? Wij denken van 
wel! We noemen Nijmegen met het carnaval 
niet voor niets Knotsenburg. Deze naam ont-
leent zijn oorsprong aan het fort Knodsenburg 
aan de andere kant van de Waal. In 1566 kwa-
men de Nijmegenaren te knots en te zwaard 
tegen de gevestigde orde in het geweer. De 
SOCN (Stichting Openbaar Carnaval Nijme-
gen) heeft als Prinsengarde De Knotsemarij 
in het leven geroepen om hier gestalte aan te 
geven. Dit is een groep carnavalsvierders die 
in historische kledij met een kanon ieder jaar 
het carnaval opent door met Prins Carnaval op 
de zaterdag van het carnaval het stadhuis te be-
stormen. Een gegeven waarvan we zagen dat 
hier niet op werd voortgeborduurd. Vreemd, 
zult u misschien denken, maar het is nu een-
maal zo. Wij willen daar graag verandering in 
brengen door gewoon te gaan beginnen. 

Waar denken we dan aan?
We willen het spel dat carnaval heet opnieuw 
vormgeven door de bestaande Knotsemarij in 
ere te herstellen. Door dit centraal te stellen zal 

het Nimweegs historisch besef sterker worden. 
Ook willen we vooral Knotsenburgse carna-
valsmuziek laten horen en de Nimweegse taal 
gebruiken. Het krupen wordt als standaardge-
bruik ingevoerd.

Wat hebben we al gedaan?
In ons jaarboekje hebben we het al aangekon-
digd: CV De Waoterjokers wordt een carna-
vallistisch Waoterschap. Onze president wordt 
vanaf heden Dijkgraaf genoemd en onze se-
naat een Heemraad. We gaan daarin zover dat 
iedereen die bij ons een taak heeft hiervoor 
een andere benaming krijgt. Voor deze bena-
mingen zie het Waoterjokerboekje of www.
waoterjokers.nl.
We hebben een vaandel laten maken en bij de 
gelegenheid van onze nieuwe activiteit, het in-
luiden van het getij, deze door Prins Hans IV 
laten dopen door hem erover te laten krupen.
Ook hebben we kleding gemaakt waardoor we 
het komende carnavalsseizoen kunnen laten 
zien wat we bedoelen.

Wat willen we nog bereiken? 
Dit is wat wij nastreven. Natuurlijk zijn wij 
hierbij afhankelijk van hoe andere verantwoor-
delijken (zoals met name de SOCN) over deze 
ideeën denken. Wij hopen iedereen te kunnen 
overtuigen in dit verhaal mee te gaan doen en 
het totale rollenspel uit te breiden met een mo-
gelijke aanpassing van sleuteloverdracht en 
ontluistering. Dit ligt bij de SOCN maar wij 
willen hier graag over meedenken.
We willen een uniek Knotsenburgs kleding-

stuk ontwerpen, bijvoorbeeld de vorm van een 
kiel met een kanten kraag en kantelen aan de 
onderzijde, gedragen met een lederen riem. 
De kleding van Prins Carnaval stamt al uit de 
tijd van de Knotsemarij en zijn pages zijn bij-
passend gekleed. Alleen de adjudanten steken 
daar met hun zwarte pakken zwak bij af. Vol-
gens ons zou dit anders moeten.
Een deel aan het verhaal van de Knotsema-
rij toevoegen, iedere carnavalist een (plastic) 
knots laten dragen en een Knotsenburgs drank-
je genaamd ’n Krupertje op de markt brengen, 
staan ook nog op onze wensenlijst.
Wij geven onszelf drie jaar de tijd om het 
plaatje compleet te maken. Zo komen we als 
Waoterjokers, maar ook als geheel Knotsen-
burg, als uniek op de kaart te staan binnen de 
carnavalswereld.
Natuurlijk blijven we het geheel wel door een 
carnavalistische bril bekijken. De lol blijft ui-
teraard voorop staan!! En lol hebben we nu al.

Het toeval wil dat carnavalsvereniging St. An-
neke een avond voor vertegenwoordigers van 
elke carnavalsvereniging belegde om te brain-
stormen over de toekomst van het Nijmeegse 
carnaval. Daar hebben we ons idee bekend ge-
maakt. Uiteraard reageerde niet iedereen met-
een enthousiast maar dat heeft ons niet weer-
houden om toch te beginnen. Wie volgt? 

Namens CV de Waoterjokers,

Theo Koppers, Dijkgraaf en 
Benito Kleinschiphorst, Schout

50 jaar

ADVERTENTIE
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ANKO haarwerkspecialist
Slecht, dun of tijdelijk geen haar? Wij ontnemen u uw zorgen! Niemand hoeft te zien dat u een haarwerk draagt. 
Door met u mee te denken en te kijken wat écht bij u past zoeken we samen naar een prachtig eindresultaat!  
Anita onderscheidt zich door haar jarenlange expertise in het kappersvak te combineren met haar 

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

Wij declareren rechtstreeks voor u bij alle zorgverzekeraars!
Deskundig en eerlijk advies  •  Veel privacy  •  Bezoek aan huis mogelijk  

Kwalitatief hoogwaardige haarwerken  •  Maatwerk  •  Make-up advies   
Meer dan 100 (kleur)mogelijkheden  •  Leuke  accessoires  

Persoonlijk  •  eerlijk  •  discreet
Neem contact met ons op voor een afspraak in één van onze salons. U kunt 6 dagen 

per week bij ons terecht voor een gratis en geheel vrijblijvend advies. 
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St. Agnetenweg 50  •  T (024) 378 31 37  •  Voorstadslaan 263  •   T (024)  82 00 262                                                         
www.anitahairstyling.nl/haarwerken  •   info@anitahairstyling.nl

Extensions  •  Haarwerken  •  Kinderfeestjes  •  (Bruids)visagie  •  Metamorfoses

AGB-code 
zorgverlener: 

76-087176

Nijmegen
Voorstadslaan 208

024-3784760

Molenhoek Lb. 
Hoeveveld 35

024-3586401

www.nissimyabo.nl

Fysiotherapie
Sportfysiotherapie
Manuele Therapie
Oedeemtherapie

Echo Diagnostiek
Shock-wave Therapie

Medical Taping Concept

UW KLACHTEN ZIJN ONZE ZORG
U heeft geen verwijzing meer nodig van uw huisarts
U heeft de vrijheid om uw eigen fysiotherapeut te kiezen

0115805.pdf   1 17-12-2013   11:19:34Iedere dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur  GRATIS  inloopspreekuur, gaarne vooraf aanmelden



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

ben we meneer John gevraagd naar persoon-
lijke dingen. Hij is 59 jaar en werkt hier al 7 

over sterren of ruimte of ruimteschepen of de 

(bijvoorbeeld bij explosies in de ruimte, die 
kan je helemaal niet horen want in de ruimte 

leuk en houdt van boeken lezen. Hij is voor 
zijn werk adviseur voor middelbaar onder-
wijs. En hij vindt bergwandelen en het weer 
bestuderen ook leuk. 
 
Op 15 en 16 maart 2013 waren er de lande-
lijke sterrenkijkdagen. Maar ook daarna is er 
nog veel te doen voor kinderen en volwas-
senen op de sterrenwacht. Ze hebben ook een 
website: www.sterrenwachtsaturnus.nl 

Het was erg leuk op de sterrenwacht. 

Door Shirley

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

Door Janne S. Door Janne O.

Rebus

ben we meneer John gevraagd naar persoon-

Kinderpersbureau

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.
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Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Jong en nieuwsgierig 
Wij zijn jonge journalisten van de Mi-
chiel de Ruyterschool, die nieuwsgierig 
zijn naar het nieuws uit de wijk om 
daarmee onze krant (en een bladzijde 
van de Wester) te vullen. Heeft u nog 
een leuk nieuwtje of gebeurt er iets 
spannends bij u in de straat en moeten 
wij van het KinderPersBureau daarvan 
weten en er misschien iets over schrij-
ven? Laat het weten via: 
kpbnijmegen@hotmail.nl

Kraam-
verzorgster Anouk
Wij (Meriam en Shayen) hebben een 
interview gehouden met een kraam-
verzorgster. Ze heet Anouk van Kraaij. 
Ze is 33 jaar oud en ze is al 12½ jaar 
kraamverzorgster. Ze werkt meestal van 
half 9 tot 3. Toen ze 12 was, is haar zus-
je geboren. Toen kwam er een kraam-
verzorgster en vond Anouk het werk van 
de kraamverzorgster erg leuk en wilde 
ze het zelf ook worden. Om kraamver-
zorgster te worden moet je eerst mavo 
(nu heet dat VMBO-T) en daarna mbo 
studeren. Ze vindt haar werk superleuk. 
Ze heeft zelf 3 kinderen. Dat zijn Fenna 
van 8 jaar en Luuk en Daan zijn beide 5 
jaar. Daan en Luuk zijn een tweeling. Ze 
vindt de baby in bad doen het leukst. De 
leukste baby’s vindt ze haar eigen kin-
deren. Wat ze leuk aan baby ’s vindt, is 
dat ze lekker zacht zijn en dat je er mee 
kan knuffelen. Ze heeft 145 collega’s, 
maar ze kent ze niet allemaal want ze 
werkt alleen. Ze weet niet hoe haar baas 
heet, want ze hebben sinds kort een 
nieuwe baas, maar ze is er wel tevreden 
mee. Ze werkt bij kraamzorg Zuid-
Gelderland. Ze gaat in totaal 8 dagen 
naar een gezin en dat zijn ongeveer 48 
uren. Haar kinderen worden niet jaloers 
op de baby’s. 
We hebben een kort lesje gekregen over 
hoe je een baby in bad doet en hoe de 
baby’s worden gewogen met een speci-
ale weegschaal. De baby’s worden elke 
morgen gewogen als ze er is. De groot-
ste baby die zij heeft gewogen was meer 
dan 5 kilo en de kleinste was haar eigen 
tweeling. Zij wogen 2,6 kilo. Een baby 
weegt gemiddeld 3,2 kilo. Het was su-
perleuk en na het interview hebben wij 
Anouk een rondleiding gegeven door de 
school.  

Door Meriam en Shayen

Marja van de crèche 
Ik ben Daniëla en ik ben naar juf Marja ge-
weest van de crèche. Ze werkt daar omdat ze 
het leuk vindt. Ze werkt hier al 22 jaar. De 
naam van de crèche is de Wigwam. Er komen 
hier 7 peuters per dag. Ze gaan altijd zingen, 
spelen en werken. Ze vindt de kinderen het 
leukste van haar werk. 
Ze heeft om op de crèche te komen werken 
bij de verpleegkundige gewerkt. En bij het 
Willemskwartier. Ze vindt het superleuk om 
met de peuters te werken. Er gebeurt altijd 
iets leuks daar. Ze gaan het meest naar de 
speelzaal en naar buiten en naar de speeltuin. 
Ze heeft een keer bij het ziekenhuis gewerkt 
en bij de wijkverpleging. Haar lievelingskleur 
is blauw. Het was een leuk interview en Marja 
was heel aardig. Ze was net zo aardig als toen 
ik zelf op de crèche zat.
 
Door Daniëla

Boekentips! 

Ik heb al heel veel boeken gelezen en ik 
heb er 3 uitgekozen van de schoolbieb van 
de Michiel de Ruyterschool, en daar schrijf 
ik wat over. Het zijn tips van mij voor als 
je nog een leuk boek zoekt. 
Tip 1: Het geheim van het duistere kasteel.
Dat is een heel leuk boek en het gaat over 
een meisje dat gaat verhuizen naar een 
kasteel en haar beste vriendin blijft. En 
dan is er een hoop gedoe over een testa-
ment. Het is een super leuk boek.

Tip 2: Een weerwolf in de leeuwenkuil.
Dat gaat over Dolfje Weerwolfje. Die weet 
niet meer wie hij is en over Suzinna en Da-
niel. Die helpen Dolfje. Echt een aanrader.
Tip 3: De dochters van sjeik Boul-Boul.
Dat gaat over 2 meisjes die heel veel heb-
ben, alles wat ze willen en die gaan samen 
met hun ouders (ook sjeik Boul-Boul dat is 
hun vader) in de gewone stad wonen voor 
een tijdje. Die is ook heel leuk.  

Door Inez 



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

Vrijblijvend prijsopgaaf
 06-460 808 04

j.haefkens1@chello.nl
www.tapijtshophaefkens.nl
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• 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
• Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis: (024) 3 657 657
• Radboudumc: (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

• Wijkcentrum Sonnehaert/Waterkwartier:
(024) 378 31 90, Vlietstraat 20
waterkwartier@nijmegen.nl

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

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

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

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

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

• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl

Belangrijke nummers

Wilt u activiteiten in deze agenda kenbaar maken? 
Mail dan naar c.teunissen9@chello.nl

Biljarten
• Vrij biljarten, Café De Driesprong, elke donder-
dag, 15.00-1.00 uur.
• Biljarten, Villa Nova, elke middag 13.00-17.00 
uur.
• Biljartvereniging Vogel, Villa Nova, elke maan-
dag, dinsdag en donderdag 19.00-22.00 uur.
• Bingo, Griffioen, elke dinsdag aanvang 19.30 en 
elke donderdag en vrijdag aanvang 14.15 uur.

Bingo
• Geldbingo, Café Elmeran, elke dinsdag, 20.00-
22.00 uur.
• Sonnehaert Bingo, Bond voor Ouderen, elke 
donderdag, 13.30-16.30 uur.
• Senioren Bingo, Villa Nova, elke dinsdag 12.30-
16.30 uur.
• Bingo, Griffioen, alle even dinsdagen aanvang 
14.30 uur en alle even zaterdagen aanvang 19.30 uur.
 
Carnaval
• Kindercarnaval SCH Voetbal, zaterdag 1 maart 
vanaf 14.00 uur in clubhuis Sportpark De Biezen, 
aansluitend carnaval voor volwassen.
• De Waoterjokers, Café Van Buuren, Molenstraat, 
carnaval van 1 t/m 4 maart.

Dansen
• Line Dance, Villa Nova, elke zondag en vrijdag, 
19.00-22.30/23.00 uur.
• Afrikaanse dans, Titus Brandsma, elke donderdag 
20.00-21.00 uur.
• Dansavond met 4 Sensation. Griffioen, 16 febru-
ari aanvang 18.30 uur.

Gespreksgroepen en bijeenkomsten
• Tafelgesprekken voor dames, Titus Brandsma, 
start 17 maart, vijf maandagochtenden 9.30-11.30 
uur.
• Voedselbank, Titus Brandsma, elke vrijdag 9.00-
12.00 uur.
• Moedergroep, Titus Brandsma, elke woensdag 
20.00-22.00 uur.
• Herdenking oorlogslachtoffers, 18 februari 
9.00 uur bij de plaquette Biezenstraat/Waterstraat 
(Klooster), 9.15 uur bij de plaquette Krayenhofflaan 
(Bakker de Bie).

Hobby
• Hobbyclub De Heksenkring, Varenstraat 40, elke 
woensdag 20.00-22.30 uur.
• Koffie- /hobbyclub, Titus Brandsma, elke donder-
dag 9.30-11.30 uur.
• Vlijtig Liesje, Titus Brandsma, elke donderdag 
9.30-11.30 uur.
• Cursus kleding maken, Villa Nova, elke dinsdag 
en vrijdag, 19.00-21.00 uur.
• Swon schilderen, Titus Brandsma, elke vrijdag 
9.00-12.00 uur.
• Bloemschikken, Titus Brandsma, elke woensdag 
9.30-11.30 uur.
• Creagroep, Titus Brandsma, elke dinsdag 18.30-
22.30 uur.

• Kwasten, Titus Brandsma, elke woensdag 09.30-
12.30 uur.
• SNB Breiclub, Titus Brandsma, elke donderdag 
13.00-16.00 uur.
• Handwerken,  Griffioen, elke maandag aanvang 
14.30 uur.

Kaarten
• Swon kaarten, Titus Brandsma, elke dinsdag 
12.30-16.30 uur.
• Bridgeclub, Titus Brandsma, elke dinsdag 19.30-
23.30 uur.
• Swon bridge, Titus Brandsma, elke woensdag 
13.00-17.00 uur.
• Kaarten, Griffioen, elke zondag en dinsdag 19.30 
uur en elke woensdag 14.30 uur.
 
Muziek
• Nijmeegs Opera Operette en Gezelschap, ter ere 
aan de nagedachtenis van het ‘Vergissingbombarde-
ment’ van 22 februari 1944 op 19, 20 en 21 februari 
2014 te bewonderen in de Stadsschouwburg. (‘Ben 
je thuis voor het donker’)
• Zanin Balkanorkest, Titus Brandsma, elke don-
derdag 19.30-22.00 uur.
• Vrijwilligerskoor, Griffioen, alle oneven dinsda-
gen aanvang 14.30 uur.
• Liederentafel met Joop en Wil, Griffioen, 20 
februari aanvang 14.30 uur. 
 
Ontspanning
• Swon Yoga, Titus Brandsma, elke maandag 13.00-
16.00 uur.
• Opstap Hatha Yoga, Titus Brandsma, elke maan-
dag 18.45-21.45 uur.
• Markt, Griffioen, 19 februari aanvang 14.30 uur.

Sport
• Swon conditie, Titus Brandsma, elke maandag 
14.00-15.00 uur.
• Judo Centre Tomoda, Titus Brandsma, elke maan-
dag 16.30-18.00 , 18.00-21.00 en 19.30-21.30 uur en 
elke woensdag 15.00-19.00 uur.
• Budokan, Titus Brandsma, elke dinsdag en vrijdag 
18.45-20.45 uur.
• Sport Service, Titus Brandsma, elke dinsdag 
13.00-15.00 uur en elke vrijdag 09.30-10.30 uur.
• Koprol Sport, Titus Brandsma, elke donderdag 
17.00-18.00 en 18.00-19.00 uur.
• Gos Sportmassage, Titus Brandsma, elke maandag 
19.00-22.00 uur.
• Trimclub Van Loon, Titus Brandsma, elke woens-
dag 19.30-20.30 uur.
• Gym, Griffioen: Gym, elke maandag en donderdag 
aanvang 10.15 uur.
 
Sjoelen en rummikub
• Sjoelen, Griffioen, elke donderdag aanvang 14.15 
uur.
• Rummikub, Griffioen, elke vrijdag aanvang 19.30 
uur.

Taal
• Gilde Engels, Titus Brandsma, elke maandag 
13.00-16.00 uur en elke dinsdag 10.00-12.00 uur.
• Gilde Frans, Titus Brandsma, elke woensdag 
14.30-16.30 uur.
• Gilde Spaanse les, Titus Brandsma, elke maandag 
12.00-14.00 uur.
• Swon taalles, Titus Brandsma, elke vrijdag 10.00-
12.00 uur.



SAMENWERKEN 
AAN EEN 
MOOIE STAD
Onze resultaten
• Meer groen in West: park West.

• Industrieel erfgoed behouden zoals Honigfabriek, 
   NYMA-toren en Vasim.

• Sociale wijkteams leveren zorg op maat. 

Onze plannen
• Een groene buffer en schone lucht voor West.

• Betaalbare woningen in Wolfskuil, Waterkwartier 
   en Waalfront.

• Meer stageplaatsen voor jongeren door goede 
   afspraken tussen onderwijs en bedrijven.

Denk mee, praat mee , DOe mee!
Kom langs in ons campagnepand aan de Ziekerstraat 81

                 facebook.com/groenlinksnijmegen                            @glnijmegen
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Pepijn Boekhorst
lijsttrekker
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