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Opening FietsCentrum Nijmegen

Uniek bedrijvencentrum in
Honig Complex vormt centraal
punt voor fietsliefhebbers
Eindelijk is het zover, het FietsCentrum
Nijmegen (FCN) opent haar deuren in het
Honig Complex. Het FCN biedt een plek
aan alle fietsliefhebbers en -ondernemers.
Zij kunnen hier gezamenlijk creëren, produceren, activiteiten organiseren en ondernemen.

In de schijnwerpers

Joppe van Stiphout, de man achter het plan
voor het FCN, licht toe: ‘Het idee om een
bedrijvencentrum te openen voor fietsondernemers ontstond drie jaar geleden. Het bedrijvencentrum zou de fiets in de schijnwerpers
zetten als middel voor topsport, breedtesport,
designliefhebbers én als praktisch en duurzaam vervoermiddel. Het was snel duidelijk
waar het fietscentrum moest komen. Nijmegen
is een fantastische fietsstad: het is centraal gelegen, heeft een universiteit waar onderzoek
gedaan wordt naar gezondheid en mobiliteit
en biedt een prachtige heuvelachtige fietsomgeving en met veel fietsliefhebbers en innovatieve fietsondernemers.’ Na de eerste ideeën
werden verschillende locaties bekeken, subsidies aangevraagd, een werkgroep opgezet en
verschillende bijeenkomsten georganiseerd.
Het idee werd echter pas echt concreet bij het
vrijkomen van een grote ruimte in het Honig
Complex.

Eigen ruimte

In de oude soepfabriek komt het FCN in een
prachtige ruimte met karakteristieke fabriekseigenschappen. De ruimte wordt momenteel
grondig verbouwd om te voldoen aan de gebruiks- en veiligheidseisen. In het FCN komt
onder meer een grote werkplaats, fietsverhuur van Mastworp met verschillende soorten
mountainbikes en racefietsen, een kleedkamer,
de gezellige F-bar waar bezoekers kunnen ontspannen met koffie, bier en hapjes, de fixie- en
designfietsenwinkel Stipbike en Elan ligfietsen. De ondernemers van het FCN bieden iedere donderdagavond een technische cursus,
filmavond of andere interessante fietsactiviteit.
Op deze avonden wordt de ruimte ook beschik-

baar gesteld aan derden voor het organiseren
van verschillende initiatieven rondom fietsen.
Door de grote ruimte, die het FCN huurt in het
Honig Complex, kunnen geïnteresseerde fietsondernemers zich nog aansluiten bij het huidige bedrijvencentrum.

Nieuwe hotspot

Het Honig Complex is met 33.000 m2 de nieuwe hotspot in Nijmegen. De gemeente Nijmegen wilde verschillende constructieve ondernemers in dit grote complex, die gezamenlijk
zorgen voor veel leven in de brouwerij. Het
gebied rondom de Honig moet de komende jaren een populair gebied worden om te wonen
en te werken, mede door het Waalfront project. Door de samenwerking binnen het FCN
en met andere ondernemers in de Honig worden er wekelijks meer dan duizend bezoekers
verwacht.

Opening

De grote opening van het FCN vindt plaats
in het weekend van 9 en 10 mei. Bezoekers
zijn vrijdag en zaterdag van 10 tot 18 uur van
harte welkom om een bezoek te brengen aan
het FCN aan de Waalbandijk 25 in Nijmegen.
Tekst: Joppe van Stiphout
Foto: Cindy 1974
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Prinsenlaan - Emmalaan
Op 5 maart 1904 werden in één keer door
gemeenteraad de namen van achttien nieuwe straten en wegen vastgesteld. Helemaal
bovenaan stonden de namen Prinsenlaan
en Emmalaan, gevolgd door Korte Breedestraat en Marialaan. De andere veertien
straten lagen niet in Hees. Het voorstel
muntte uit door beknoptheid. Kennelijk
was het voor iedereen duidelijk naar wie
een aantal straten werd vernoemd.
In het raadsvoorstel stond de naam Prinselaan (zonder tussen-n), maar de gemeenteraad besloot aan de ‘weg tegenover den
Nieuwen Nonnendaalschen weg door het
villapark te Hees’ de naam Prinsenlaan te
geven. Bij het geven van deze naam had
men geen bepaalde prins op het oog. De
‘weg van den Ouden Heesschen weg naar
den weg sub1’ kreeg de naam Emmalaan.
Adelheid Emma Wilhelmine Therese van
Waldeck Pyrmont (1858-1934) was de
tweede echtgenote van koning Willem III
en de moeder van koningin Wilhelmina.
Bij de vaststelling van de naam Koninginnelaan op 23 april 1881 was het voorstel
van het raadslid Duijs om deze straat de
naam Emmalaan te geven met 16 tegen 1
stem verworpen. Veertien jaar later werden
bij een koninklijk bezoek aan Nijmegen de
namen Waldeck Pyrmont Singel, Wilhelmina Singel en Regentessestraat vastgesteld
(raadsbesluit d.d. 18 mei 1895). De Emmalaan uit 1904 is de derde straatnaam in Nijmegen die herinnert aan koningin Emma.
In of omstreeks 1875 had C.B. Hiebendaal
(1830-1902), oud-burgemeester van Horssen, aan de Voorstadslaan Villa Gerda laten bouwen. Zowel zijn in 1867 geboren
dochter als zijn in 1872 overleden moeder
heetten Geertruida (roepnaam: Gerda?). Na
zijn dood werd begonnen met de bouw van
4

een villapark. Het veelbelovende project was
geen succes. In de periode 1903-1904 worden
slechts drie villa’s gebouwd.
De eerste aanvraag om bouwvergunning d.d.
29 december 1902 is van fruitkweker M.G.F.
Verdonck (1861-1923). Hij is de nieuwe eigenaar en woont zelf sinds kort op Huize Leeuwenstein, Voorstadslaan 283 (vanaf 1910:
nummer 333). Het betreft twee villa’s van architect Oscar Leeuw. De vergunning wordt op
13 februari 1903 verleend.
Villa No1 (bouwjaar 1903) op de hoek van de
Emmalaan heeft verschillende adressen gehad: Heessche laan 3 (voor 1910), Heessche
laan 522, Oude Heesschelaan 552, Oude Heselaan 552. Sinds 1966 is het adres: Tweede
Oude Heselaan 522. In de periode 1945-1948
was het naai-atelier van de firma Haspels hier
tijdelijk gevestigd. Het pand dat in de jaren
’60 van de toenmalige bewoners de naam The
Corner kreeg, staat op de gemeentelijke monumentenlijst (raadsbesluit d.d. 6 september
1995). In de redengevende omschrijving staat
‘Bouwjaar: 1901’ en ontbreekt de naam van
de architect. Van de tweede villa wordt geen
melding gemaakt.
Villa No2 (bouwjaar 1903) is gebouwd in het
hart van het beoogde villapark op de hoek van
de Emmalaan en de Prinsenlaan. Deze villa
had aanvankelijk het adres Emmalaan 5. Pas
bij de bouw van Emmalaan 2 t/m 8 (bouwjaar
1929) werd dit hersteld en heeft de villa alsnog
huisnummer 10 gekregen. Het is een raadsel
waarom deze tweede villa niet op de gemeentelijke monumentenlijst staat.
Villa Rica (bouwjaar 1904) is van architect
Willem Hoffmann. De vergunning voor de
bouw van ‘een Villatje te Hees’ voor A.J.J.
Pascal (1870-1945) wordt op 26 februari 1904
verleend. De villa is zeer waarschijnlijk ge-

noemd naar zijn dochter Hendrika Maria
Pascal (1901-1949). Mej. Pascal, lerares
M.O. in Malang (Oost Java), zou op 21
februari 1949 om het leven komen bij een
aanslag op de spoorlijn Soerabaja - Malang.
Het adres ‘Hees villapark 9’ is voor 1908
gewijzigd in Voorstadslaan 351. In 1917
nam de arts dr. C.J. van Barneveld (18431949) zijn intrek in deze villa op de hoek
van de Prinsenlaan. Ondanks de brand van
31 december 1996 is ook Voorstadslaan 351
in 2012 aangewezen als gemeentelijk monument (raadsbesluit d.d. 6 juni 2012).
Op 10 april 1904 worden in advertenties
met als kop ‘Villapark Hees’ een bouwterrein en moderne villa’s ‘tot matige prijzen’
te koop aangeboden. Vermoedelijk hebben
zich geen kopers gemeld. In 1907 worden
twee villa’s nogmaals te koop aangeboden
en nemen J.F. Sieben (1866-1936) en Ph.A.
Knijff (1860-1942) met hun gezin hun intrek in Villa No 1 en No 2. De bouw van vier
aaneengesloten woonhuizen van architect
Oscar Leeuw die in 1913 zijn aanbesteed, is
niet doorgegaan. Pas in 1923 wordt er voor
het eerst gebouwd in de Prinsenlaan (nummer 26).
Villa Gerda, Voorstadslaan 287, is door
nieuwe bewoners omgedoopt in Villa Jacoba. Jacoba Adriana Petronella Feith (18451924) was in 1897 getrouwd met R.P.B.
Schmidt (1852-1911). In 1910 is het adres
gewijzigd in Voorstadslaan 337. De weduwe Schmidt-Feith hertouwt in 1914 en
verlaat Hees. De villa is in 1938 afgebroken om plaats te maken voor Voorstadslaan
335 t/m 341 (bouwjaar 1929). De bouw van
de nummers 343 t/m 349 op de hoek van
de Prinsenlaan zou tot 1957 op zich laten
wachten.
Tekst: Rob Essers
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Michiel van de Loo en Rob Essers

Emmalaan

Nergens was de woongroep als samenlevingsvorm zo populair als in Nijmegen. Niet alleen
ontstaan vanuit het idee dat het samen gezelliger is dan alleen, maar ook uit idealisme en
pure noodzaak. De woningnood en onbetaalbare kamerhuren maakten dat een aantal mensen
naar creatieve woonoplossingen ging zoeken.
Hieruit ontstond het idee van de woonvereniging. Zo’n vereniging had een aantal panden
in bezit, die voor elkaar garant stonden dat de
hypotheek op tijd betaald werd. Begin jaren
tachtig ontstonden zo tientallen woonverenigingen. In het begin werden de hypotheken afgesloten bij het Bouwfonds, later werd dat de
Rabobank, onder voorwaarde dat de gemeente
óók garant stond. Die wilde wel. Het leverde
huisvesting op en het was een extra middel tegen het kraken.

Moeder bescherm ons

Eén van de elf huizen aan de chique Emmalaan was ooit zo’n pand dat toebehoorde aan
een woonvereniging. We praten onder andere
met de laatst overgebleven oorspronkelijke
bewoner van de woongroep, Toon Lenkens.
‘Ik denk niet dat men in het begin in de straat
op ons zat te wachten. Vóór ons woonde hier
een oudere mevrouw. Ze kregen er een woongroep voor terug. We waren met vijven, drie
vrouwen en twee mannen, en daar werd raar
tegenaan gekeken.’ Het huis maakte deel uit
van woonvereniging Onder Dak, die elders in
de stad nog een viertal panden bezat. Aan de
voorgevel hangt nog steeds de beeltenis van
Maria met de tekst Moeder bescherm ons. Dat
werd de naam van de woongroep, want ze hadden allemaal een naam. ‘Het huis is gekocht in
het voorjaar van 1982. De prijzen waren historisch laag, al lag de rente heel hoog, rond de
12 procent. Om het voor een groep van vijf bewoonbaar te maken, hebben we de zolderetage
verbouwd. Twee van de vijf bewoners hadden
een baan en omdat we aan inkomensnivellering deden, betaalden die ook een groter deel
van de maandelijkse aflossing.’
Toon Lenkens, 57 jaar, komt uit het Brabantse
Oploo. Ging op zijn achttiende naar Nijmegen
om te studeren en is er niet meer vertrokken.
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Miel en Toon Lenkens

Na zijn studie op de HBOV werkte Toon op
Berkenoord en het Psychiatrisch Centrum Nijmegen en sinds 2004 op het GGZ Oost-Brabant in Rosmalen als kwaliteitsadviseur. Dat
doet hij drie dagen, want hij heeft daarnaast
voor een deel van een hobby zijn beroep gemaakt door wijn te importeren, te verkopen en
proeverijen te organiseren. Toon heeft daartoe
verschillende nationale en internationale diploma’s gehaald.

Welstandscommissie

De toenmalige buurt bekeek de woongroep
met argusogen. ‘De achtertuin grenst aan de
tuinen van de huizen aan de Voorstadslaan.
De takken van die bomen hingen hier ver over
onze schutting heen. We gingen netjes vragen
of we die af mochten zagen. Nou, dat vonden
ze maar niks, want ze vonden het al erg genoeg
dat ze tegen de achterkant van ons huis aan
moesten kijken, waar op de eerste verdieping
5

de gordijnen overdag vaak dicht waren. Je
hoort te werken overdag en niet in je bed te liggen. Tja, de achterbuurvrouw van destijds wist
niet dat ik in de verpleging zat, en daardoor
ook regelmatig nachtdienst had. Vervolgens
vertelde ze dat ze zelf ook in de verpleging had
gezeten. Onbekend maakt soms onbemind.
Toen we begin jaren tachtig het houtwerk van
het huis aan de buitenkant gingen schilderen in
felgeel en blauw - dat hadden we democratisch
besloten en leek ons toen een mooie combinatie - kwam er al na een uur iemand van de
welstandscommissie heel toevallig langs. Of
we een vergunning hadden om het huis in die
kleuren te schilderen. Niet dus, maar we hebben het karwei afgemaakt en achteraf schriftelijk alsnog een vergunning aangevraagd en
gekregen. We hebben nu prima contacten in de
straat. Als het nodig is, staat iedereen voor elkaar klaar. Wanneer ik met Lenkenswijn.nl een
wijnproeverij organiseer, komt de buurt ook
graag een glaasje nuttigen. Als ik met de collectebus van Amnesty langskom, geven ze gul.’

Verhuisplannen zijn er nooit geweest. Toon:
‘Alles zit in de buurt, grotere en veel kleinere
winkels waar we vaak komen. Het enige waar
we ons zorgen over maken, is of we de kastanjebomen nog gaan overleven, want die zijn al
heel oud, volgens mij.’

Prinsenlaan

De ene woongroep blijft decennia lang voortbestaan, er zijn er ook waar de samenstelling
vaker wisselt dan het beddengoed. Moeder
bescherm ons was na tien jaar uit elkaar gevallen. Mensen maakten andere keuzes, gingen
verhuizen, en soms boterde het onderling niet.
Sinds 1992 is het pand geen onderdeel van de
woonvereniging meer. Nu woont Toon alweer
ruim twintig jaar samen met Miel, 52 jaar, geboren in Vortum-Mullem bij Boxmeer. Samen
met twee vriendinnen hebben ze drie kinderen
van tien, negen en zeven jaar. Miel: ‘Dat is geweldig leuk. Elke maand zijn ze een weekend
hier, we hebben plek zat en het is erg gezellig.
De straat kent de jongens inmiddels ook. We
gaan ook elk jaar met zijn allen, de moeders
ook, een paar keer kamperen.’

Ze wonen er al meer dan vijftig jaar: Hein
Wernik, 87 jaar, en Miep Wernik-Waij, 81 jaar.
En dat terwijl ze toch min of meer bij toeval in
Nijmegen terecht kwamen, allebei afkomstig
uit Haarlem. Ze hadden al verkering toen ze
22 en 16 jaar oud waren. Miep: ‘Onze ouders
kwamen uit eenzelfde milieu: erg vooruitstrevend, sociaal voelend en wars van welke
godsdienst dan ook. Dan moet je vaak tegen
de stroom inroeien. Mijn grootvader was oprichter van de blauwe knoop, die zich met de
drankbestrijding bezighield. Mijn vader, technisch tekenaar van beroep, zette zich vrijwillig
in voor de reclassering in Nederland. Wat zij
deden kan niet los van elkaar gezien worden.
Een kerkelijke opvoeding heb ik dus nooit gehad. Mijn man ook niet. Dat waren thuis vrijdenkers, nog een graadje erger, haha. Ze waren ook lid van de Nieuw Malthusiaanse Bond,
een vereniging die zich eind negentiende eeuw
al bezighield met geboortebeperking om de
overbevolking tegen te gaan. Die bond verstrekte toen al voorbehoedsmiddelen. Na de
oorlog zou dit de NVSH, Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming, worden. Toen
dansten we rond de meiboom. We kregen van
jongs af aan mee dat kennis is macht, dat het
een morele plicht was om het verder te brengen dan je ouders, die er op hun beurt alles aan
deden om ons daarbij te helpen. Ik ging naar
de kweekschool, want ik wilde het onderwijs
in. Er is me altijd geleerd dat je als vrouw in je
eigen onderhoud moet kunnen voorzien, zonder man.’

Brand

Nigeria

Veranderingen

Het is een rustig straatje en er is weinig verloop. Ingebroken is er een paar keer. Toon:
‘Afgelopen zomer zijn onze fietsen bij het
huis gestolen en in de eerste jaren, toen hier de
woongroep nog zat, stond er een keer een rare
snuiter langs mijn bed. Ik dacht, dat het een
kennis van iemand in huis was, bleek het achteraf een insluiper te zijn geweest.’ De brand
van de monumentale villa van de familie Tophoven, op de hoek van de Voorstadslaan en
de Prinsenlaan, staat ze allebei nog goed bij.
Miel: ‘Vlak voor oudjaar, 30 december 1996,
meen ik. Hemelsbreed maar een paar meter
hier vandaan. Echt afschuwelijk. Alleen de
muren stonden nog overeind; ze hebben het
huis weer in oude luister hersteld en mooi gerestaureerd.’
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Een idealistische opvoeding, waarbij je als
kind al met de paplepel meekrijgt dat je op de
wereld bent, om iets te betekenen voor de medemens. Zo klinkt het bijna logisch dat Hein
medicijnen ging studeren. Het was zijn droom
om mensen te gaan helpen in de tropen. Toen
Hein na zijn afstuderen op tropencursus ging,
verdiende Miep voor hun tweeën de kost. In
1957 was het zover. Hein kreeg een baan als
tropenarts in Nigeria, toen nog een Engelse
kolonie. Als enige arts in een straal van honderd kilometer runde hij in de bushbush een
ziekenhuis. Miep: ‘We hebben een goede leerschool gehad, maar het was vechten tegen de
bierkaai. Er waren nauwelijks medicijnen,
geen stromend water, alles zat altijd onder het
stof, geen raam of deur kon dicht, opereren

was nauwelijks mogelijk, zó primitief. Er kwamen elke dag tweehonderd patiënten, soms op
een ezeltje, meestal te voet, en de dood was
overal. Ook de onafhankelijkheidsstrijd die
tijdens onze jaren daar uitgevochten werd,
verliep niet zonder bloedvergieten. Het waren
letterlijk en figuurlijk tropenjaren. Toen we na
een kort verlof in Nederland waren om bij te
komen, weer teruggingen en onder andere tot
de ontdekking kwamen dat verplegend personeel op de zwarte markt de voorraad penicilline had verkocht om de eigen zakken te vullen,
toen knapte er iets bij ons. In 1960 gingen we
terug naar Nederland. We hadden inmiddels
drie kinderen. De oudste met de Engelse nationaliteit en een tweeling die de Nigeriaanse
nationaliteit had. Eenmaal terug in Nederland
diende zich binnen vijftien maanden na de eerste nóg een tweeling aan.’

Nijmegen

Hein moest op zoek naar een huisartsenpraktijk
en zo belandde het jonge gezin puur bij toeval
in Nijmegen. Ze namen de praktijk, achter het
spoor, over van dokter van Woerden. Twee jaar
woonden ze op de Molenweg 91, tegenover de
boerderij van boer Kersten, maar daar was het
al gauw te klein. Toen ook een andere huisarts
zijn praktijk achter het spoor aan Hein overdeed, en het aantal patiënten op meer dan drieduizend kwam, werd in 1963 verhuisd naar de
Prinsenlaan.
Miep: ‘We kregen van een patiënt de tip dat
het huis te koop stond. Het was een huis van de
Amsterdamse school uit de jaren twintig. Het
moest 63.000 gulden opbrengen. Toen veel
geld en we moesten het financieren. Alles was
piepklein, dus we hebben het hele huis van binnen verbouwd en doorgebroken. Al met al zijn
we daar zeker vijftien jaar mee bezig geweest.
Aan de achterzijde hebben we een praktijk- en
wachtkamer aangebouwd. Ik begon ook stilaan een beetje te wennen hier, want Nijmegen
of Haarlem, voor mij was het een wereld van
verschil. Die katholieke cultuur, ik begreep er
lang niet alles van.’

De pil

Veel huisartsen maakten verschil tussen de
ziekenfonds- en de rijkere patiënten, waar veel
meer aan verdiend was. Vaak hadden huisartsen aparte spreekuren, soms zelfs aparte wachtkamers. Hein niet. Hij had één wachtkamer en
iedereen moest op zijn beurt wachten. De jaren
zestig waren een revolutionaire periode. In het
gemiddelde gezin deden de koelkast, wasmachine, telefoon, televisie en auto hun intrede.
We kregen de vrije zaterdag, Peyton Place en
het Tweede Vaticaans Concilie. In 1962 werd
de anticonceptiepil geïntroduceerd, die twee
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maar het had ook een andere kant van de medaille. Veel verborgen leed kwam in de spreekkamer naar boven. Ongewenste zwangerschappen, incest, homoseksualiteit was nauwelijks bespreekbaar. Veel verdriet, waar mijn
man met zijn drukke spreekuur nauwelijks aan
toe kwam en dan brengt het voorschrijven van
slaap- en kalmeringstabletten ook geen echte
oplossing. Zo gebeurde het dat parallel aan het
spreekuur van mijn man, ik gesprekken voerde
met patiënten waar hij geen tijd voor had. Hij
stuurde ze door naar de voorkamer hier, waar
ik het dan overnam en vaak een uur met ze
doorpraatte. Veel vrouwen hadden voor het
eerst het idee dat er iemand naar ze luisterde,
ze begrepen werden. Ze konden uithuilen en
ik huilde dan vaak mee. Daarna nam mijn man
het weer over en keken we samen wat er praktisch moest gebeuren om iemand bij te staan.
In het uiterste geval was dat dan een abortus,
maar helpen deden we altijd, al was het maar
met een advies.’

Doofpot

Begin jaren zeventig, toen de kinderen wat
ouder waren, ging Miep lesgeven als gastdocente op volkshogeschool Ons Erf. Ook hier
kreeg Miep veel schrijnende verhalen te horen:
vrouwen die voor het eerst van hun leven met
een diep geheim naar buiten kwamen, want
veel werd vroeger met de mantel der liefde
bedekt en de doofpot leek een bodemloos vat.
‘Er zijn nog steeds veel vrouwen die met zo’n
geheim rondlopen, die nooit schoon schip hebben kunnen maken. Zo’n last wordt zwaarder
en zwaarder naarmate je ouder wordt. Veel
vrouwen nemen die last uiteindelijk mee in het
graf. Ik vind dat heel erg. Hier moeten we als
maatschappij iets mee doen.’

Miep Wernik-Waij

jaar daarna op de markt kwam. Niet als middel tegen zwangerschap, maar als een pil die
de menstruatie reguleerde met als bijwerking
dat je er niet van in verwachting raakte. Vooral
in katholieke kring was geboortebeperking
tot dan toe een omstreden begrip. Voor dokter
Hein Wernik, opgevoed met het idee, dat overde Wester - april 2014

bevolking een bron van veel kwaad is, was de
pil een geschenk uit de hemel en hij schreef
hem als eerste huisarts in Nijmegen aan zijn
patiënten voor.
Miep: ‘Dat hebben we geweten, want het ging
als een lopend vuurtje rond. Het liep storm,

Miep was zeer betrokken bij de praktijk van
haar man. Dat maakte dat ze enigszins behoedzaam was in haar contacten met de directe
buurt. Miep: ‘Je hoort zoveel verhalen, vaak
het diepste wat mensen bezighoudt. Ik heb me
nooit laten zien op buurtfeestjes, dan hoefde ik
ook niet op mijn woorden te letten. Er was ooit
een buurvrouw, die precies in de gaten hield,
wie er allemaal op het spreekuur kwamen en
die me dan uit probeerde te horen, wat er met
ze aan de hand was. Nou, dan zijn ze bij mij
aan het verkeerde adres. Ik heb die werelden
altijd gescheiden weten te houden. Maar het
contact met de buren was verder altijd heel
goed hoor. Daar zorgden ook de vijf kinderen wel voor. De oudste, een dochter, en twee
tweelingen, alle vier jongens, bijna dezelfde
leeftijd, dat vindt iedereen bijzonder. Alhoewel ook wel eens lastig, toen ze alle vier tegelijkertijd aan het puberen waren. Ze gingen
naar Michiel de Ruyter, de openbare school.
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Daar leerden ze plat Nijmeegs en speelden met
klasgenootjes uit de Wolfskuil en het Waterkwartier. Dat ging altijd goed. Ooit, voor een
verjaardagspartijtje, had ik voor de kinderen
een uitgebreid diner gemaakt, keurig de tafel
gedekt alsof het kerst was, met het tafelzilver,
porseleinen servies. Er waren vriendjes bij van
onder de bogen. Die keken hun ogen uit en
vonden het prachtig, hoorde ik achteraf.’

Moord

In maart 1981 werd Nijmegen opgeschrikt
door de moord op J. van Bergen, een homoseksuele psycholoog aan de Prinsenlaan. Miep:
‘Het meest schokkende was dat de jongen die
het gedaan had, na zijn daad - of er niks aan
de hand was - naar het clubhuis in de Wolfskuil was gegaan. Niemand had iets aan hem
gemerkt. Hij kwam ook uit de wijk.’ Navraag
leerde dat het om twee jongens ging. Een van
15 en een van 19 jaar. Eentje woonde aan de
Kwartelstraat en de ander aan de Nieuwe Nonnendaalseweg. Op het dak van een woning
aan die straat werd het moordwapen, waar de
44-jarige man mee neergeslagen was, teruggevonden. Hij had de voor hem onbekende
jongens mee naar zijn huis genomen. De buit
waren een televisie en een paar klokken. Binnen een week tijd wist de politie de zaak op te
lossen.
Aan de Prinsenlaan woonde ook dominee
Colijn. Hij leefde van 1916 tot 2003 en was
jarenlang een zeer gewaardeerd columnist in
De Brug. Bij zijn vijftigjarig ambtsjubileum
in 1994 kreeg hij de erepenning van de stad
Nijmegen voor zijn inzet voor het welzijn
van de burgers van de stad, en dat is slechts
weinigen gegeven. Dominee Colijn en Hein
Wernik werden beroepsmatig regelmatig geconfronteerd met problemen waar homo’s
vaak tegenaan liepen. Allebei waren ze ervan
overtuigd dat er een belangenorganisatie in de
stad voor homo’s moest komen. Hein, op dat
moment voorzitter van de Nijmeegse afdeling
van de NVSH, sympathiseerde van harte met
dominee Colijn, die aan de wieg stond bij de
oprichting van het COC, afdeling Nijmegen.

Veilig huis

Het is een rustige straat met zó weinig verkeer,
dat de kinderen er altijd konden voetballen.
Ook van criminaliteit hebben ze, afgezien van
die ene moord, weinig last gehad. ‘Er is in die
vijftig jaar één keer ingebroken. Dat was een
dadergroep en die is later ook opgepakt. In
1984 hebben we via de gemeente, politie en
verzekering het vignet veilig huis gekregen.
Maar er kwamen hier wel inbrekers over de
vloer hoor. Op het spreekuur bij mijn man.
Die zijn ook wel eens ziek, haha. Als er nu
8

Peter Sprenkels

’s avonds als het donker is, wordt gebeld, en
ik weet niet wie het is, dan maak ik niet meer
open. Je moet het noodlot niet tarten. Met de
overbuurvrouw hebben we afgesproken elkaar
een beetje in de gaten te houden. Als ’s morgens het licht brandt, is alles oké.’
25 jaar geleden stopte Hein met zijn praktijk.

Miep: ‘Hij leeft eigenlijk al 33 jaar in blessuretijd. De medische wetenschap had altijd net
op tijd een oplossing. Het leven is eindig, dat
beseffen we allebei maar al te goed. Dus moet
je met elke dag gelukkig zijn. We leven ons uit
in onze hobby’s. Mijn man is een hartstochtelijk voorvechter van het Esperanto, speelt
viool en leest veel. Ikzelf ben elke dag achde Wester - april 2014

ter in de tuin te vinden en ik schilder graag.’
En dat laatste doet ze heel goed. Miep heeft
al een paar keer geëxposeerd. In het hele huis
hangen haar schilderijen, vaak een herinnering
aan de reizen die ze samen maakten. Hein en
Miep willen ondanks hun leeftijd graag aan de
Prinsenlaan blijven wonen. ‘Mijn man had vorig jaar een zware operatie en we stonden voor
de keus, of verhuizen of blijven. We hebben
toen weer wat laten verbouwen, zodat we alles gelijkvloers kunnen doen. Nu we definitief
blijven, voelt het als op rozen.’

Peter Sprenkels

Ook aan de Prinsenlaan, het stukje wat parallel
loopt aan de Emmalaan, woont Peter Sprenkels. Hij is 42 jaar, getrouwd met Anouska Albers. Ze hebben twee kinderen, Bas en Britt
van bijna 11 en 8 jaar. Peter: ‘Ik heb hier in
2006 gekocht. Het huis is van circa 1948. Ik
heb altijd vlakbij gewoond, in de Mirtestraat,
hartje Wolfskuil, ik ben daar geboren en opgegroeid. Ik kende het hier wel. Voor mijn gevoel
was het een elitebuurtje. In de Mirtestraat zaten we in de zomer met een pot bier in de voortuin. Dat mis ik wel. Anouska komt van onder
de bogen. Ik hoef jullie niet te vertellen dat het
leven daar zich misschien nog wel meer buiten
afspeelde dan in de Mirtestraat.’

Wels Techniek

Peter heeft met compagnon Peter ten Westenend een eigen bedrijf Wels Techniek. Ze
houden zich bezig met het ontwerpen, installeren en onderhouden van zwembaden. Binnenbaden, buitenbaden, jacuzzi’s, sauna’s, ze
doen het allemaal. Daarbij vertegenwoordigen
ze Ospa in Nederland, een van de betere merken voor exclusieve zwembadapparatuur en
de Rolls Royce onder de zwembadtechniek.
Echter, de crisis laat zich ook hier gelden en
nu is het vooral onderhoud en service dat verleend wordt. Het bedrijf heeft een gevarieerd
klantenbestand: van de wat kleinere openbare
zwembaden, zoals medische kinderdagverblijven, ziekenhuizen en diverse hotels, tot de wat
grotere en luxere privébaden.

Verbouwen

Toen ze het huis kochten zijn ze meteen flink
gaan verbouwen. ‘We hebben zowat alles gestript. Nieuw dak met een dakkapel, douche,
keuken, de garage die achter het huis stond,
naast het huis neergezet, zodat we een grotere
achtertuin hebben, het huis was min of meer
casco opgeleverd. De buurt keek er wel sceptisch tegenaan, maar na enig oponthoud zijn
we in overleg toch tot een fijne woonplek gekomen en het contact is nu verder prima, hoor.
De vorige eigenaar hield veel van tuinieren en
erg veel groen, wij niet.’
de Wester - april 2014

De afgelopen jaren is een aantal huizen van
eigenaar verwisseld, maar lang hebben ze niet
te koop gestaan. ‘Het is een populair buurtje.
Maar wat wil je, alles heb je hier binnen handbereik, winkels, scholen, het station, het centrum, sportclubs en je kunt alles te voet.’

Sv Nijmegen

Voetbal is heel belangrijk in het leven van Peter. ‘Ik ben sinds een klein jaar nu voorzitter
van de jeugdafdeling bij Sv Nijmegen, ook
train ik de E1 waar mijn zoon Bas in voetbalt.
Zelf speel ik in het vierde, dat zijn vooral oudspelers van Nijmeegse Boys, heel gezellig. We
woonden vroeger in de Mirtestraat in een bovenwoning. Nou, daar was ik zelden, ik was
altijd aan het voetballen. Bijvoorbeeld op dat
trapveldje tegenover smederij Schamp bij de
Dikkeboomweg. Ik speelde in het eerste van
Nijmeegse Boys, maar ook van v.v. Krayenhoff. Voor vertier gingen we de straat op, nu
kruipen ze achter een computer. Er zou voor
de jeugd zo’n Cruyff Court of zoiets moeten
komen in de buurt. Dat mis ik wel. Verder kijk
ik op voetbalgebied bijna alles, wil ik niks
missen. Bij een EK of WK is alleen ons huis
oranje uitgedost. Daarin zijn we ook een beetje
een uitzondering in deze straat.’
Een keer per jaar in de zomer is er een buurtfeestje voor de Prinsenlaan en de straten daar
pal achter, zoals de Bosduif-, Patrijs-, Meerkol-, Roerdomp-, Korhoen-, Fuut-, Wulp-,
Pluvier- en Buizerdstraat. De Emmalaan mag
daar niet aan meedoen. Een activiteitencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie
en de muziekschool aan de Patrijsstraat verzorgt in de verbouwde garage voor de muziek.
De straat is aan één kant afgesloten. ‘Dat is
wel zo fijn voor de kinderen, dat er nauwelijks
verkeer is. In deze straat hebben we geen last
van hangjeugd, die zoeken hun heil elders. Ze
zitten wel eens in park Leeuwenstein verderop,
maar volgens mij heeft bijna niemand daar last
van. Het is wel belangrijk dat er voorzieningen blijven voor de jeugd in de wijk. Het zou
erg zijn wanneer er straks in de Wolfskuil niks
meer voor ze is, want je kunt ze moeilijk naar
een andere wijk sturen voor hun vertier.’
‘Of ik ooit ga vertrekken hier? Wanneer ik een
goede prijs voor het huis zou krijgen, maar dat
kan ik me voorlopig nog niet voorstellen. Ik
kan wel moeilijk stilzitten en het kriebelt altijd
een beetje als ik weer eens een mooie opknapwoning op internet zie staan. Ik weet nu hoe ik
het aan moet pakken zo’n grote verbouwing.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk

Moedige mensen
Genietend van een vroege lentezon in de tuin,
geluid van mijn spelende kinderen op de achtergrond, de krant even weggelegd voor me op
tafel, drong de volgende gedachte binnen: het
lijkt wel of alles en iedereen tegelijk op zoek is
naar een nieuw evenwicht, maar niemand ook
nog maar een flauw idee heeft waar dat ligt.
De natuur (en wij) moeten zich gaan voegen
naar een warmer klimaat. Duurzaamheid en
economische groei moeten zich tot elkaar gaan
verhouden, wat zal leiden tot heel andere consumptie- en productiepatronen dan we gewend
zijn. De crisis heeft laten zien dat de waarde
van geld niet meer vanzelfsprekend is. Overheid en burgers zoeken naar nieuwe onderlinge
verhoudingen op lokaal en nationaal niveau. De
roep om privacy schermt continu met de roep om
meer informatie en betere beveiliging. Digitale
en menselijke intelligentie wedijveren met elkaar,
maar smelten wellicht ook ooit samen. Op diverse pleinen in de wereld wordt het voortbestaan
van regimes bevochten, religieuze verschillen
destabiliseren landen en de situatie op de Krim
laat zien dat aloude machtspolitiek een nieuwe
weg zoekt in een wereld waarin staten onderling
sterk van elkaar afhankelijk zijn. Kortom, het gist
en het broeit, en het lijkt alsof we op meerdere
fronten ‘het wiel’ opnieuw moeten uitvinden.
En misschien is dat ook wel echt zo. Er is
behoefte aan nieuwe oplossingen in plaats van
meer van hetzelfde; er is behoefte aan dienend
leiderschap: iets van jezelf toevoegen aan het
grote geheel; er is behoefte aan mensen die
nieuwe wegen kunnen en durven banen en er is
oog nodig voor de kwaliteit van de samenleving,
het samen leven.
Mijn blik viel op mijn kinderen: zij vormen de
‘transitie generatie’ en staan voor de opgave
goed door deze periode van verandering, chaos,
gevaren en kansen heen te komen en zelf een
bijdrage te leveren aan een nieuwe ‘balans’
voor de toekomst. Ik hoop vooral dat ik ze kan
helpen moedige mensen te worden: door kennis
en karakter in staat de ‘brave leaders’ van onze
toekomst te kiezen of deze zelf te worden op
welk klein of groot niveau dan ook.
Michiel ten Dolle, wijkmanager
(Foto: Jacqueline van den Boom)
‘Brave leaders’ (Engels) = moedige en dappere
leiders
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Portret van een kind in zijn slaapkamer

‘Ik ga een spreekbeurt over Florida houden’

Mick Dankbaar (11 jaar)
Met wie woon jij in huis?
‘Met mijn moeder, vader en broer Max van 15
jaar.’
In welke klas zit je?
‘Ik zit in groep 7A van de Michiel de Ruyterschool. Mijn juf heet Janneke. Ik zit pas sinds
augustus op deze school, daarvoor ging ik naar
de Aquamarijn. Over twee jaar ga ik misschien
naar het Dominicus of naar het Citadel in Lent.
Met die nieuwe brug ben je er zo.’
Heb je ook hobbies?
‘Ja, ik vind het leuk om te voetballen en om
buiten te spelen, verstoppertje spelen of om
rond te fietsen met kinderen uit mijn klas. Met
de kinderen uit de buurt ga ik voetballen. Ik
ga ook graag zwemmen in het zwembad hier
in West.’
Wat is je lievelingsmuziek?
‘Ik houd niet zo van rockmuziek, meer van
disco en van de nieuwe muziek die je op de
radio hoort. DJ Avicii vind ik wel goed.’
Als je een dier zou mogen zijn, welk dier zou
je dan willen zijn?
‘Ik vind het wel leuk om een hond of een hamster te zijn, dan kan je buitenspelen en achter
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een bal aanhollen of de hele dag in je kooi
rondrennen.’
Wat vind je een leuk vakantieland?
‘Amerika, daar zijn we al vier keer geweest. In
Florida. Deze zomer gaan we er weer naar toe.
We logeren daar in een huis met een zwembad
en er zijn veel pretparken. Op school ga ik daar
een spreekbeurt over houden.’
Waar ben je trots op?
‘Dat ik bij de Beuningse boys in het team E-1
mag voetballen.’
Als je een dag zou mogen doen wat je leuk
vindt, hoe zou je dag er dan uitzien?
‘Dan zou ik gaan zwemmen, voetballen, buitenspelen. Misschien met mijn vader, moeder
en broer iets leuks gaan doen. Schaatsen vind
ik ook leuk om te doen. Allemaal sportieve
dingen, daar houd ik van.’
Wat vind je het mooist in je kamer?
‘Ik heb een mooie knuffel en een hele mooie tv
en een mooie klok.’
Waar word je blij van?
‘Als ik een goed cijfer haal of zo, een 7 of een
8. Ik ben goed in spelling en ook in wereldoriëntatie. En taal vind ik ook wel leuk. Ik zat

bij het kinderpersbureau en dan hielden we interviews. We bellen eerst op naar de mensen
bij wie we op bezoek gaan. Dan hebben we
al vragen voorbereid. We hebben een speciaal
schriftje en dan schrijven we alle antwoorden
op die we krijgen, en dat werken we uit op de
computer.’
Waar word je verdrietig van?
‘Als ik iets fout doe, of als ik ruzie met iemand
krijg en die gaat mij dan uitschelden.’
Wat is jouw favoriete eten?
‘Spaghetti vind ik wel lekker en frietjes, aardappelschijfjes en kipschnitzel. Ik houd niet zo
van ontbijten. Een goede sportman moet wel
veel salades eten om fit te blijven. Ik lust ook
wel een appeltje.’
Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?
‘Ik weet niet of ik dan nog thuis woon of op
kamers. Ik ga wel naar feestjes met mijn vrienden. Ik denk dat ik dan nog studeer, misschien
ga ik wel naar Papendal.’
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
de Wester - april 2014

Cafetaria Teunissen aan de Tweede Oude Heselaan

uur ’s middags tot half elf ’s avonds. Maar de
tijd gaat heel snel als je bezig bent. Op maandag zijn we gesloten. In de zomer zijn we een
half uurtje langer open en in het weekend tot
half twaalf. De drukste tijd is ’s avonds en in
de zomer. We hebben er wel last van dat de
huizen hierachter afgebroken zijn. We hebben
minder klanten daardoor. Kwaliteit is voor ons
belangrijk. Naast frites, ijs en snacks verkopen we ook Chinese gerechten die net zo goed
zijn als in een Chinees restaurant. Voor onze
babi-pangang, nasi, bami en kipkerrieschotel
komen de vaste klanten steeds terug.’

Bloemen

Een begrip in de buurt
Cafetaria Teunissen is al tientallen jaren gevestigd op de hoek van de Tweede Oude Heselaan en de Kanariestraat. Daarvoor was
er een bakkerij gevestigd. Op de site staat
dat je er de lekkerste frites krijgt voorgeschoteld. Zelf vind ik het softijs met warme
chocoladedip het lekkerste ijs in heel Nijmegen.
De zaak is ruim en licht met veel ramen. De
lichte frisse stoelen zitten aan elkaar vast als
in een trein. Een leesportefeuille ligt in de vensterbank en een televisiescherm hangt aan het
einde van de zaak aan de muur. Het is nog rustig als ik ’s middags binnenwandel. Ik word
met een stralende glimlach ontvangen door
Femmy Wu, die mij meteen een kopje koffie
aanbiedt.
‘Vanaf mijn twaalfde jaar woon ik in Nederland. Oorspronkelijk kom ik uit het zuiden van
China, uit een klein dorpje. Ik heb op heel veel
plaatsen in Nederland gewoond. In Nijmegen
wonen we nu acht jaar. Ik ben maar een keer
teruggeweest naar mijn geboortedorp, maar
dat was erg veranderd. We zijn thuis met zes
kinderen, drie zijn er in China geboren en drie
in Nederland. Mijn ouders wonen in Velp. Ik
ga regelmatig op bezoek als de zaak gesloten
is. Zelf hebben mijn man en ik twee kinderen,
een zoon van 14 en een dochter van 12 jaar.
Ze zitten op de middelbare school. Ze gaan allebei heel graag naar school en kunnen goed
de Wester - april 2014

leren. Indertijd vond ik het heel moeilijk om
Nederlands te leren, omdat ik zo verlegen ben.
Ik praat heel weinig. Met de kinderen praten
we thuis Nederlands. Met mijn man en ouders
spreken we Chinees.’

Chinese keuken

‘Mijn man is altijd bezig in de keuken. Hij
heeft heel veel jaren horeca-ervaring als kok in
Chinese restaurants. Zelf heb ik geen horecaervaring. Ik ben er zomaar ingerold acht jaar
geleden toen we deze zaak overnamen. Ik ben
dit echt bij toeval gaan doen. Mijn man en ik
werken samen in de zaak. Het is een echt familiebedrijf. Ik ben altijd bezig met dingen regelen, bestellingen doorgeven en schoonmaken.
We zijn zes dagen per week open van twaalf

‘Je maakt wel het een en ander mee met een
eigen zaak. We zijn twee keer overvallen, maar
dat is al een hele tijd geleden. Inmiddels hangen er camera’s en hebben we een alarminstallatie. Ook leuke dingen maak je mee, zoals die
keer dat een man zijn portemonnee had laten
liggen terwijl hij net een heleboel geld had gepind. Ik ben hem meteen achterna gelopen en
heb hem voordat hij met zijn auto wegreed zijn
portemonnee terug kunnen geven. De volgende keer had hij een enorme bos bloemen voor
mij bij zich. Naast kwaliteit vind ik eerlijkheid
tegenover de klanten heel belangrijk. We zijn
heel blij als klanten hier komen en bij ons terug blijven komen.’

Actie

‘Op dit moment hebben we een actie op dinsdag en woensdag: als je voor meer dan 10 euro
bestelt krijg je een portie Chinese miniloempia’s gratis.’
Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Dave van Brenk

Femmy Wu
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Sterke Verhalen uit de Wolfskuil

Verloren
Ik moet van A naar B en kies voor de bus.
In een mum van tijd ben ik kilometers ver
weg. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Omdat
het warm is, doe ik mijn sjaal af. Ik heb het
druk: met mijn telefoon, met instappende
passagiers, met gesprekken om me heen.
Ik mag blij zijn dat ik nog op tijd in de gaten
heb dat ik mijn bestemming bereikt heb.
Als de bus de deuren sluit, schiet het door
mijn hoofd. Mijn sjaal ligt nog op de plek
waar ik zat. Een oude man in de bus ziet
meteen de onuitgesproken vraag in mijn
ogen door het raam. Hij knikt heftig. We
zijn samen niet in staat de bus te stoppen. Daar gaat mijn sjaal. Met de geur van
herinneringen aan het zuiden van India,
waar ik hem kocht. En meteen zie ik voor
me wat ik allemaal al kwijtgeraakt ben in
treinen en bussen, op weg naar ver weg
of dichterbij. Er hangen nog oorbellen aan
een rekje in de trein naar Beijing. Ergens in
Guatemala droogt iemand zich misschien
nog wel af met het badlaken dat ik vergat
in de bus. Ik hoop dat iemand iets zinnigs
heeft gedaan met het geld dat ik liet liggen
in een minibusje in Indonesië. En degene
die mijn mobiele telefoon vond in de trein
naar Haarlem blijf ik eeuwig dankbaar. Hij
zorgde er zonder aarzelen voor dat ik hem
terugkreeg.
Ook al bel ik meteen met de klantenservice
van Breng, mijn sjaal wordt niet gevonden
in de bus. Misschien heeft die oude man
hem om zijn nek. Het zal hem leuk kleuren, dat rood en roze. Met een zucht van
irritatie aan mezelf loop ik verder. Ik zie op
een muurtje in het park een gebogen man
met een blikje drinken en een sigaret in de
hand voor zich uit staren. Ook hij ziet er
verloren uit.
Rian Panis
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(Foto: Ger Neijenhuyzen)

De makers van ‘Sterke Verhalen uit de Wolfskuil’. Zittend vlnr. Korneel Jeuken, Conrad Savy en
Rik Robijn, staand Hanneke Beld en Jolanda Loof.
De verwachtingen waren hooggespannen,
want al een paar jaar werden we lekker gemaakt met de aankondiging dat er een heus
stripboek over de Wolfskuil zou uitkomen:
Sterke Verhalen uit de Wolfskuil.
Die spanning werd nog eens extra opgevoerd
door het uitbrengen van een aantal ansichtkaarten als voorloper van het boek. Nu, na
twee jaar, is het boek er. Het is een graphic
novel geworden. Een strip die in boekvorm
wordt uitgegeven. De makers besloten om
bij de presentatie van het boek op 28 februari, oude tijden opnieuw te doen herleven. Ze
kozen daarvoor de actie waarbij in 1980 een
grote groep Wolfskuilers onder aanvoering
van Kobus Hendriks en begeleid door Kladderadatsch in protest over een aantal gemeentelijke maatregelen naar het stadhuis trokken.
Om te laten zien dat het menens was, troonde
men ook een heuse pony mee naar binnen, al
lukte het toentertijd niet het beest de lift in te
krijgen.
De optocht die 28 februari jongstleden richting
stadhuis trok, was het stadsbestuur een stuk
vriendelijker gezind. Geen cordon mobiele
eenheid, ook geen zenuwachtig op zijn stoel
draaiende burgemeester Hermsen, die niet wist
hoe snel hij de actievoeders het stadhuis weer
kon uitbonjouren. Integendeel, er stond een
immer joviale burgemeester Bruls. Hij nam
dankbaar het eerste exemplaar uit handen van
de makers in ontvangst. En hij deed de toezeg-

ging ambassadeur voor de wijk Wolfskuil te
zullen worden. Het kan verkeren.

Verantwoordelijk

Sterke Verhalen uit de Wolfskuil is een initiatief van Korneel Jeuken en Conrad Savy, maar
voor het totale product zijn verder Rik Robijn,
Hanneke Beld en Jolanda Loof verantwoordelijk. Korneel: ‘Acht jaar geleden ben ik in
de wijk komen wonen, en ik had nooit kunnen denken, dat ik daardoor weer zou gaan
tekenen. Een strip is voor alle leeftijden, van
acht tot tachtig; het heeft wel weer zijn beperkingen, omdat je er veel minder in kwijt kunt
dan in een geschreven tekst. Twee jaar geleden zijn we ermee begonnen.’ Conrad: ‘Ik zat
vooral aan de productiekant; en dat is op de
eerste plaats het regelen van de financiën voor
het project. Zo heeft de gemeente een deel
bijgedragen, het wijkmanagement, we hebben aan crowdfunding gedaan en van de totale
eerste oplage van 1500 stuks zijn er 550 in de
voorverkoop al verkocht.’ Rik: ‘Ik ben verantwoordelijk voor de teksten en heb samen met
Hanneke en Jolanda het contact met de wijkbewoners gezocht en de interviews gedaan.’
Hanneke: ‘We hebben panels georganiseerd,
maar ook veel archiefonderzoek gedaan, want
klopten de verhalen wel die we te horen kregen? We gingen naar de bingoclub, Bond van
Ouderen, Sonnehaert, Villa Nova, we zochten
de Turkse vrouwen in de Driesprong op, maar
ook de Griffioen in het Waterkwartier, want
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daar zitten inmiddels ook veel oud-Kuulers.
We wilden zoveel mogelijk mensen bereiken.’
Jolanda: ‘We hebben ook allerlei spelvormen
bedacht om mensen aan het praten te krijgen,
zoals quizjes, maar ook door mensen foto’s
van vroeger te laten zien. Dan volgen de verhalen vanzelf. Naarmate we meer hoorden,
wisten we meer en konden we ook mensen
helpen met het naar boven halen van herinneringen. Men werkte graag mee.’

Herleven

Conrad: ‘Het boek moet voor de ouderen in
de wijk de tijden van vroeger doen herleven;
de nieuwkomers leren de wijk beter kennen en
krijgen dan vanzelf het idee dat het hier bruist.
Het moet ook prikkelen en er mag best discussie door ontstaan, graag zelfs.’ Rik: ‘Hoe
divers en uniek ook, de Wolfskuil heeft veel
overeenkomsten met andere wijken uit Nederland. Er is altijd veel import geweest, eerst
uit andere delen van de eigen stad, maar ook
uit Brabant en later uit andere landen, zoals
Spanje en Turkije. Het beeld is veel diverser
dan gedacht, er is een constant migratieproces geweest. Dat is ook het verschil met het
Waterkwartier, óók een volkswijk. De Rozenbuurt en de Rimboe waren de eerste bebouwde
plekken. Daarna kwam pas de rest. Het waren
kleine enclaves, zoals de Bogen. De Wolfskuil
is ook een veel gekleurder wijk dan het Waterkwartier. Het was ook een geïsoleerde wijk,
pas met de spoortunnel kwam de ontsluiting en
ging men wat vaker boodschappen in de binnenstad doen. Daarvóór kon je voor werkelijk
alles in de eigen wijk terecht. De Koninginnelaan had zo’n veertig winkels.’

De makers presenteren het boek aan burgemeester Hubert Bruls, stadhuis, 28 februari 2014.
En dan de verhalen zelf. Conrad: ‘De historische feiten kloppen. Daar zijn de verhalen omheen verteld. De jaartallen kloppen allemaal,
maar we hebben niet de pretentie dat het een
volledig geschiedenisboek is. De verhalen zijn
wel wat gedramatiseerd, soms iets overdreven
en geromantiseerd, maar zo gaat dat altijd met
verhalen uit de overlevering. De oorlog was
wel vaak een centraal thema. Er zaten mensen
ondergedoken op de Nieuwe Nonnendaalseweg en complete families die aan de Oude
Nonnendaalseweg woonden, verdwenen zomaar ineens in het niets. Maar er is zeker ook
aandacht voor historische figuren als Ootje
Benda en Kobus natuurlijk.’

de Wieken, waarmee kinderen op een speelse
manier de geschiedenis van de wijk leren kennen, maar ook uitermate geschikt voor elke
nieuwkomer in de wijk.
De graphic novel is voor 12,95 euro te koop bij
onder andere Bruna aan de Molenweg, Boekhandel Roelants, het Hobbycentrum aan de
Nieuwe Nonnendaalseweg en online te bestellen via www.sterkeverhalen.nl. De opbrengst
gaat naar het wijkfonds om weer andere leuke
dingen voor de Wolfskuil mee te doen.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk en Ger Neijenhuyzen

‘We duun het eiges wel!!!’

De Wolfskuiler is ondernemend en er is altijd
een grote actiebereidheid geweest. Hanneke:
‘Denk aan Warempel een Drempel. De Kuul
wilde drempels, maar de besluitvorming bij de
gemeente hierover was weer eens veel te traag.
Oké, dan duun we het eiges wel; er wonen hier
genoeg stratenmakers in de wijk. Twintigduizend gulden? Dat kunnen wij veel goedkoper.’
Jolanda: ‘Het gesprek met de eerste generatie
Turkse vrouwen die hier kwam wonen, was
een eyeopener. Ze dachten echt dat het hier het
beloofde land was, kwamen ze Onder de Bogen terecht, geen douche, niks, woonden ze in
Turkije soms nog beter.’

Opnieuw betreedt een pony het stadhuis.
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Sterke Verhalen uit de Wolfskuil smaakt naar
meer. En waarom ook niet? Er zijn veel verhalen blijven liggen en van andere verhalen zou
je graag méér willen weten. Eén spin-off is er
al: de Buurtdetective. Een lessenpakket exclusief voor de basisscholen Michiel de Ruyter en
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Monumentenlijst in het Waterkwartier
Ooit geweten dat deze wijk zo veel cultuurhistorie in huis had?
In het kader van de Nota Cultureel Erfgoed
van de gemeente Nijmegen, hebben we als
wijkbewoners de gelegenheid gekregen en genomen om onze favoriete gebouwen onder de
aandacht te brengen met als doel dat ze in de
toekomst beschermd zullen zijn.
Als deelnemers aan het overleg van wijkvereniging Ons Waterkwartier zijn we gewapend
met pen, papier, camera en een scherp oog, er
op uitgetrokken om markante huizen, gebouwen, bedrijfspanden et cetera op de aandachtlijst te plaatsen die naar de gemeente gestuurd
is.
Deze noeste vlijt is beloond, en de volgende
objecten hebben de toets der kritiek doorstaan:
• Villa Flavus aan de Flavus /Weurtseweg, Fabrikantenvilla, 1917-1918, architect J.C. Hermans.
• Galvaniseerbedrijf Latour met gevelsteen uit
1954, Mercuriusstraat.
• Honigcomplex Waalbandijk, gedeelte van architect Oscar Leeuw.
• Klooster De Bron, Waterstraat /hoek Biezenstraat.
• Poort met hek bedrijfspand J. Schraven,

voormalige Architectenwerkplaats Waalfront,
Weurtseweg.
• Verdeelstation PGEM, Weurtseweg, architect
H. Fels.
• Margarinefabriek Batava, Voorstadslaan.
• Nederlandse Ampullenfabriek, Marialaan.
• Kraan en rails, Waaldijk.
• Woonhuis Havenmeester, Sprengenweg
naast Electrabel en fietspad naar sluis.

• Amstelstraat en omgeving.
• Woningwetwoningen Weurtseweg, architect
J. C. Hermans 1910-1912.
• Hezelpoort.
• Villa Prima, Voorstadslaan.

Daarnaast zijn voorgedragen als beschermd
stadsgezicht:
• Herenhuizen aan de Eerste Oude Heselaan.
• Herenhuizen Biezenstraat.
• Diverse panden Amsterdamse School, Bronsgeeststraat.
• Herenhuizen Krayenhofflaan en voorbeelden
van huizen Amsterdamse School.
• Diverse karakteristieke herenhuizen aan de
Voorstadslaan.

Dan hebben we nog twee grote wensen:
• Behoud van de toren van de Honig, een silo
dat van heinde en verre zichtbaar is en voor
ons als wijkbewoners toch ‘thuis’ (komen) betekent.
• En bescherming van de originele ‘korrelbetonwoningen’ in de Fliertsebeekstraat, gebouwd met het puin van het bombardement
van Nijmegen.

Suggestie tot bescherming is meegenomen
voor:
• Schuilkelder WO II, Waterstraat 158.
• Grafplaat Baron Krayenhoff, Krayenhoffpark.
Bovendien zijn al beschermd:
• Nymatoren.
• Vasim.

Biezenstraat 7-9

Biezenstraat 59-61

Marialaan 108

Mercuriusstraat 3a-7
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Ook is een groot gedeelte van de wijk Archeologisch Rijksmonument vanwege onze roemruchte voorvaderen, de Romeinen.

Wie weet volgen ze nog in een later stadium.
Na overleg met de eigenaren van de panden
wordt de lijst eind maart door het college van
B en W vastgesteld, we houden u op de hoogte.
Commissie Kunst en Cultuur, wijkvereniging
Ons Waterkwartier: Carla Boukamp, Carla Dijs,
Ger Hesseling
Foto’s: Dave van Brenk
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Flavus 1

Eerste Oude Heselaan 126-128

Krayenhofflaan 10 Batavafabriek

Krayenhofflaan 14

Waterstaat 141

Weurtseweg 400
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IN ALLES ZIT MUZIEK

eigen methode voor muziekoriëntatie en die
kon ik het best kwijt in een eigen school. Muziekopmaat was geboren. Vanaf het eerste moment laat ik de kinderen die ik muziekoriëntatie geef in een band samen muziek maken. De
groepen bestaan uit maximaal acht kinderen.
Ieder speelt een ander instrument. Ze leren een
nieuwe noot, ze oefenen thuis met een liedje
en we verbeteren samen hun vaardigheden.
Daarna wordt er van instrument gewisseld. We
introduceren een nieuwe noot en ga zo maar
door. Na driekwart jaar geven we een presentatie voor de ouders. En na een jaar vragen we
de kinderen hoe ze verder willen. Ga je door
op deze manier of kies je een instrument? Het
is zo grappig om te zien dat kinderen binnenkomen met een idee: ik wil leren drummen.
Aan het eind van het eerste jaar blijkt de keuze
toch vaak anders te liggen! Maar daarnaast komen kinderen en volwassenen hier ook om een
bepaald instrument beter te leren spelen of te
zingen.’

Meer dan muziek

Leon van Mook
In de Patrijsstraat zit muziek. Al vele jaren.
In 2005 is Leon van Mook (55) samen met
zijn vrouw Merita (48) in hun eigen straat
een muziekschool gestart met de naam Muziekopmaat. Leon geeft niet alleen kinderen les, maar ook volwassenen, los of in een
groep.
Hij heeft voor basisscholen een lespakket gemaakt over muziek rondom het komende wereldkampioenschap voetbal. Hij is enthousiast
en maakt anderen enthousiast. Hij krijgt zelfs
de hele straat in beweging. Kortom: Leon is
een muzikale veelpoot.

Wij zijn Muziekopmaat

Leon van Mook was ooit groepsleerkracht
op een school voor zeer moeilijk opvoedbare
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kinderen (ZMOK). Hij gaf muzieklessen en
zag dat hij met muziek kinderen op een heel
andere manier aansprak. ‘Ik zag dat mijn muzieklessen veel losmaakten, en dat nieuwtje
verspreidde zich naar andere scholen. Steeds
vaker werd er een beroep op mij en mijn muzieklessen gedaan. In Druten kon ik aan de slag
met algemene muzikale vorming. Daar ging ik
graag op in.’ De eerste stap in zijn muzikale
carrière was gezet. Leon verbond zich aan bestaande muziekscholen, zoals De Stroming in
Wijchen –die na dertig jaar moet gaan stoppen
met zijn activiteiten- en het Muziekfiliaal in
Nijmegen, een school die er al niet meer is. ‘Ik
zag dat het moeilijker werd om op een goede
manier kinderen bij muziek te blijven betrekken. Ik besloot ruim acht jaar geleden om voor
mezelf te gaan beginnen. Ik ontwikkelde mijn

‘Ik ben een idealist. Ik wil zo graag kinderen
in contact brengen met muziek omdat het ze
laat opbloeien. Omdat het ze vrolijk maakt en
in contact brengt met de wereld. Leren begint
met plezier, altijd. En muziek doet een beroep
op weer heel andere talenten. Het maakt niks
uit waar kinderen vandaan komen. Het maakt
ook niks uit of ze ADHD hebben of wat dan
ook. Oké, dyslectische kinderen hebben meer
moeite met muzieknoten leren. Maar daar
hebben we een oplossing voor. Ook al hebben mijn leerlingen geen enkele ervaring met
muziek, ze ontdekken vanzelf wat ze kunnen.
Of ze nou 6 zijn of 65! Ze kunnen vaak meer
dan ze denken. Ik had acht jaar geleden niet
kunnen denken dat ons idee zo zou uitpakken. Inmiddels hebben we elf muziekdocenten
die voor ons werken. We geven niet alleen in
groepsverband les, maar ook individueel. En
op enkele basisscholen, bijvoorbeeld op de
Montessori basisschool aan de Heijendaalseweg en Montessorischool de Triangel in
Beuningen, geven we muzieklessen aan alle
groepen. Daar komen dan nog de lessen bij
die we geven in de uren na school, zoals bij
de buitenschoolse opvang Bink, Makker en bij
SOOS. Op de Lanteerne geven we les aan alle
groepen, maar ook na school. In de Week van
de Opvoeding afgelopen oktober gaven we
muziekworkshops aan kinderen uit deze wijk,
van de Michiel de Ruyterschool bijvoorbeeld.
Ik heb veel werk, bij ons bruist het momenteel aan alle kanten.’ ‘Inderdaad’, vult Merita
aan, ‘want ik bedacht een tijdje terug dat het
misschien wel heel leuk zou zijn om iets met
gezamenlijk eten te gaan doen. We zagen de
docenten die hier les geven, rennen om nog
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Merita en Leon van Mook

gauw gauw te kunnen eten. Of met een bakje
aankomen voor in de magnetron. Ik dacht: dat
kan leuker en gezonder. Dus nu kunnen onze
docenten zich inschrijven om mee te eten. Een
groot succes. Samen eten verbindt weer op een
andere manier.’ Merita is voedingsconsulente,
dus dat combineerde uitstekend!

Er zit muziek in de wijk

Sinds april 2012 is de muziekschool geherbergd in de prachtig verbouwde, kleurige en
vrolijke ruimte die aan hun eigen huis vastzit.
Leon en Merita zijn erg trots op hun nieuwe
onderkomen. De opening in april 2012 was
een compleet minifestival met verschillende
muzikanten en bands. De hele buurt kwam er
op af. Esther-Mirjam Sent, hoogleraar Economie aan de Radboud Universiteit, knipte het
lint door en hield een gloedvolle toespraak. Op
TVNijmegen1 werd een verslag van dit feest
uitgezonden. ‘Die opening zorgde ervoor dat
de hele buurt wist wat wij deden. Ineens kwam
de vraag of we dat niet vaker konden doen.
Het was ook zo gezellig. We wilden daar heel
graag op ingaan, maar we zeiden wel: we willen dat alleen doen als de buurt meedoet. We
moeten het met elkaar doen. Afgelopen zomer
was het dus de tweede keer dat we een buurtmuziekfestijn hebben gehouden. Ieder heeft
wat gedaan, we drinken en eten wat met elkaar. Bands traden belangeloos op. Dat is nou
een voorbeeld van de buurt verbinden. Ook
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met de kerst gaan we samen aan de slag. We
schenken glühwein, we bakken kerststaven,
we zingen met zijn allen kerstliederen. Onze
docenten doen ook mee en echt iedereen die
komt, draagt wat bij.’

Toekomstmuziek

Op mijn vraag of Muziekopmaat met zoveel
succes over uitbreiden denkt, overweegt Leon
zijn antwoord goed. ‘Tja, die vraag of je nog
meer moet gaan doen. Daar wil ik goed over
nadenken. Want hoe combineer je de aandacht
die wij aan kinderen willen geven, de veiligheid die we willen bieden en de kleinschaligheid op een goede manier met groeien? Dat is
echt een uitdaging voor de toekomst wat ons
betreft. We vinden het spannend. Maar ondertussen blijven we wel bezig met nieuwe activiteiten verzinnen, zoals nu het lespakket voor
het WK-voetbal. Jelle Roosen heeft voor ons
een lied geschreven met de titel Oranje laat de
leeuw los. Jos van der Peet, een goede vriend,
heeft er een prachtige clip bij gemaakt. We
hopen dat dat goed gaat lopen. We deden dat
eerder voor het vorige WK in Zuid-Afrika vier
jaar geleden en dat leverde meer dan 61.000
hits op YouTube op. We zijn ook bezig met
het opzetten van muziekgroepjes van volwassenen en senioren in de ochtenduren. Bedoeld
voor mensen die een instrument bespelen, of
dat vroeger hebben gedaan. Die nu graag weer
met anderen zouden willen samenspelen. We

doen dat op dinsdagochtenden van 9.30 tot
11.00 uur, onder deskundige begeleiding van
Stefan van den Berg.’
‘Waar we ook blij mee zijn: we hebben nooit
subsidie aangevraagd. Dat maakte het soms
lastig in het verleden. We hebben er nu profijt
van, want wat je niet hebt, kan ook niet afgepakt worden! We gaan op eigen kracht en we
gaan goed. Onze droom is dat onze buurt een
leuke plek wordt waar we blij worden van muziek, maar ook van eten met elkaar. En dat is
niet alleen toekomstmuziek, want we zijn al
begonnen.’
‘Elke dag opnieuw genieten we en zijn we
dankbaar dat we dit mogen doen. Ik vind het
niet erg om langer door te werken. Sterker
nog: ik hoop dat ik dit tot mijn 75-ste mag
blijven doen.’ Ik wens het Leon en Merita van
harte toe.
Wilt u het lied Oranje laat de leeuw los een
keer horen? Open dan deze link in uw browser:
http://www.youtube.com/watch?v=_
xhoae6Ex08&feature=youtu.be
Voor alle informatie over muzieklessen, over
de muziekgroepjes op de dinsdagochtend en
het lespakket voor het WK-voetbal, zie de
website van Muziekopmaat:
www.muziek-op-maat.nl
Tekst: Rian Panis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Een nieuwe rubriek in de Wester: de oldtimer. Elke oude auto heeft een verhaal.
Heeft u zelf óók nog zo’n ‘hoestbui op
vier wielen’ waar u over wilt vertellen en
die u vereeuwigd wilt zien in de Wester,
laat het ons weten en wie weet staat u in
het volgende nummer te pronken.

Hans Gerbrands en Bernard van Bon

‘Ik kan er uren naar kijken’
Voor de eerste bijzondere auto in deze nieuwe rubriek gingen we naar de Waterstraat.
Daar zit sinds 1996 de garage van Bernard
van Bon en zijn compagnon Hans Reinders.
Inmiddels een eeuwenoud familiebedrijf,
want honderd jaar geleden zaten ze al aan
de Nieuwe Markt. Daar kon het bedrijf
geen kant meer op. Het verkaste naar de
Waterstraat toen daar het pand van Tijnagel vrijkwam.

ik ouder werd, raakte ik er meer en meer door
gefascineerd en uiteindelijk ben ik op internet
gaan zoeken of ze nog ergens te koop stonden.
En eindelijk, na jaren vond ik zo’n Austin in
België, Heist op den Berg. Samen met Hans
Gerbrands, die als restaurateur van auto’s bekend staat, hebben we de wagen in een dieplader opgehaald en naar Nijmegen vervoerd. Dat
is nu precies twee jaar geleden.’

Austin FG k40

Een paar technische details: de Austin FG k40
heeft een motorinhoud van 2200 cc, een vermogen van 56 pk, rijdt op diesel ongeveer 1:3
en heeft een maximum snelheid van 79 kilometer per uur. De standaardkleur is beige en de
trucks werden meestal opgespoten in de kleur
van het bedrijf dat er in rondreed. Deze Austin is in Austin British Green. Oldtimers ouder
dan veertig jaar zijn wegenbelastingvrij. Voor
de APK-keuring moet je om de twee jaar naar
de RDW, Rijksdienst voor het Wegverkeer, in
Arnhem. De kentekenplaat is uiteraard blauw,
want de gele kwamen pas op de auto’s die ná

Zo’n vijftig jaar geleden, tot aan 1969, was
Garage van Bon dealer voor de vrachtwagens
van Austin en speciaal de Austin FG k40.
Daarom reden deze trucks ook rond in Nijmegen, want ze werden onder andere verkocht
aan Van Swelm, Emmerik en Bunnik - niet
helemaal toevallig allemaal houtbedrijven
- transportbedrijf Te Winkel en Oomes, maar
de auto’s waren ook populair bij drankhandelaren en vleestransporteurs. Bernard: ‘Begin
jaren zestig kwamen die auto’s op de markt.
Toen was ik nog een jongen, maar naarmate

Restaureren

1978 uit de fabriek rolden. Een auto opknappen is één, restaureren is een heel ander verhaal. Hans: ‘De auto is helemaal geript. Elk
onderdeeltje is los geweest. Mis je iets, dan
moet je op internet en eBay dat ontbrekende
onderdeeltje zien te vinden. Alles moet absoluut origineel zijn. Of je dat nu uit Brazilië of
Nieuw-Zeeland haalt, maar het meeste komt
uit Engeland. Al zoekend kom je vaak weer
van alles te weten, zoals over de stadslichten
bijvoorbeeld, die zijn in de Austin identiek aan
die van een Jaguar.’

Zevenheuvelenweg

Bernard: ‘Motorisch is-ie helemaal gereviseerd, zuigers, kleppen, allemaal nieuw, de
laadbak ook. Die is van eikenhout, bewerkt
met lijnzaadolie. Ook de carrosserie is nieuw.
En neem nou zo’n kabelboom, geen pvc, maar
gewikkeld in katoen en zo hoort het ook.’ Om
te bewijzen dat er motorisch niks aan mankeert, start Bernard de motor die vier maanden
stil heeft gestaan, en meteen klinkt een tevreden ronkend geluid. Afgelopen zomer is Bernard er de straat mee opgegaan. ‘Naar Groesbeek, over de Zevenheuvelenweg. Dat was een
mooi avontuur. Omdat de aanvoerleiding naar
de brandstoftank te kort was, kreeg de truck
wanneer-ie in een bepaalde hoek stond geen
diesel meer, en ja, dan kom je stil te staan. Ik
had beter de Ooy in kunnen rijden, want toen
de Austin weer horizontaal stond, liep-ie weer.’

Trots

Bernard is supertrots op zijn auto. ‘Ik weet zeker dat er in heel Nederland geen tweede van
is. Ik kan op een stoel gaan zitten en er uren
naar kijken, zo mooi is-ie. De waarde is niet in
geld uit te drukken, het gaat om de liefde voor
zo’n auto.’ Het is vooral op zaterdag dat er in
de garage aan de Austin gewerkt wordt. Ook
nu weer, want inmiddels is een tweede Austin
FG aangekocht. Ook deze wordt in zijn geheel
uit elkaar getrokken en opnieuw opgebouwd,
met dat verschil dat het nu een rode is en een
iets ander type. Nieuwsgierig geworden? De
Austin is te bewonderen in de etalage van Garage van Bon en de restauratie op
www.austinfgk40restauratie.nl
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Uitslag raadsverkiezingen in Oud-West
De gemeenteraadsverkiezingen hebben op
19 maart voor enkele grote verschuivingen
gezorgd. De SP won fors en de PvdA halveerde. Dat gebeurde ook in Oud-West.
Maar in dit stadsdeel waren nog andere opmerkelijke uitslagen.

Uitslag stad

De SP was de grote winnaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen. De partij
steeg van 5 naar 8 zetels. Ook D66 won. Zij
ging van 6 naar 7 zetels. GroenLinks behaalde
net zoveel plaatsen als vier jaar geleden: 8.
Grote verliezer was de PvdA. Haar zeteltal
halveerde van 8 naar 4. Daarmee heeft deze
partij net zoveel plekken als de VVD, die haar
4 zetels handhaafde. Het CDA - ooit verreweg
de grootste partij van Nijmegen - zakte van
3 naar 2 zetels. Ook de senioren van de VSP,
Gewoon Nijmegen en De Nijmeegse Fractie
haalden elk 2 zetels. Al deze partijen zaten al
in de gemeenteraad. Nieuwe partijen lukte het
niet om zetels te behalen.

Veranderen

Zoals altijd is deze uitslag niet gelijkmatig verdeeld over de stad. In Dukenburg, Lindenholt,
Hatert en Neerbosch-Oost is de SP verreweg
de grootste partij. In Nijmegen-Oost domineren GroenLinks en D66. Oud-West zit hier tussenin. Daar zijn GroenLinks en SP de grootste
partijen. Dit is ook het geval in het Willemskwartier. Door deze verdeling wordt duidelijk
dat de samenstelling van de drie w-wijken Waterkwartier, Wolfskuil en Willemskwartier
- aan het veranderen is. Vroeger waren dit typische arbeiderswijken. Tijdens deze verkiezingen is in de arbeiderswijken massaal op de SP
gestemd. De nieuwe inwoners van Oud-West
kiezen vaker voor GroenLinks.

GroenLinks-lijsttrekker Pepijn Boekhorst woont in Oud-West.

Gewoon Nijmegen

Er zijn meer opvallende kenmerken aan de uitslagen in Oud-West. Gewoon Nijmegen is er
veel populairder dan in de rest van Nijmegen,
vooral in het Waterkwartier. In het stembureau
van Garage Van Bon aan de Waterstraat haalde
deze lokale partij haar hoogste score: ruim 21
procent. Ook in de stembureaus Matchroom
aan de Weurtsweg en Sonnehaert scoorde Gewoon Nijmegen uitstekend: ruim 10 en ruim
11 procent. Gewoon Nijmegen scoorde ook
bovengemiddeld in de onderstad. Daar haalde
ze 15 procent van de stemmen.

Creatieve Partij

De Creatieve Partij Nijmegen 2.0 behaalde
stadsbreed 2,1 procent van de stemmen. Hiermee kreeg ze net geen zetel. Als het aan de
stemmers in Oud-West had gelegen, had deze
nieuwe partij minstens 1 zetel gehaald, wellicht zelfs 2. De partij haalde 4,3 procent van
de stemmen in stembureau Aquamarijn, 4,1
procent in Elmeran, 3,7 in Matchroom, 3,1 in
Van Bon en 3,1 in Villanova. De Creatieve Partij heeft haar basis dan ook in Oud-West. Veel
kandidaten werken in de Vasim en de Honig.
Tekst: René van Berlo
Foto: Rob Alving

Stemmenpercentage gemeenteraadsverkiezingen 2014
Partij Groen
PvdA D66
Links

Stembureau

SP

VVD CDA VSP

Gewoon Nijmeegse
rest
Nijmegen
Fractie

Matchroom

26,2

5,0

18,3 19,2

6,4

2,7

2,7

10,3

3,0

6,2

Van Bon

13,6

9,5

9,5

23,9

6,2

3,5

4,1

21,4

3,5

4,8

Aquamarijn

19,9

9,3

16,4 23,8

8,7

1,7

2,5

6,6

3,9

7,3

Titus Brandsma

23,2

12,1

16,5 23,1

6,7

3,0

1,7

5,9

1,9

5,9

Elmeran

26,1

10,1

15,0 23,8

5,7

1,2

1,7

7,6

2,9

5,9

Villanova

24,8

18,8

8,3

24,4

5,6

1,5

2,5

5,2

2,3

6,8

De Wieken

20,6

17,8

16,0 18,4

6,1

2,5

2,7

8,7

3,0

5,3

Helicon

16,7

9,3

15,5 12,4

12,6

9,9

4,1

5,7

9,9

4,1

Sonnehaert

15,6

7,3

19,0 15,6

9,1

7,7

5,7

11,4

6,2

1,7

Nijmegen

18,5

10,7

17,9 18,8

10,5

4,9

4,0

5,3

4,9

4,6
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Opportunisme
In aanloop naar de recente gemeenteraadsverkiezingen noemde een lokale amateurpoliticus, die voor het eerst aan de verkiezingen
deelnam, mij een opportunist. Volgens hem
stemde ik op een regentenpartij omwille van
mijn belangen. Mijn verklaring was: ‘Dit heet
maatschappelijk verantwoord opportunisme
jongen!’
Komende 24 april woon ik twintig jaar in Nijmegen. Ik kwam hier als asielzoeker. Moe en onzeker met een paar uitgelezen boeken en een
grijze vuilniszak vol met tweedehandskleren.
Deze stad schonk mij de vrijheid die ik kwijt
was. Het recht op bestaan en burgerschap in
een democratie. In Nijmegen kon ik worden
wie ik nu ben. Hier heb ik leren stemmen!
Mijn stem ging al die jaren naar de partijen die
de vluchteling een warm hart toedroegen en
niet meededen met de hetze tegen de asielzoekers. De partijen met een oog voor ontwikkelingshulp elders. Partijen met betere programma’s voor duurzame sociaaleconomische
ontwikkeling. Vaak rouwde ik om mijn verloren
stem. Door kreten als inclusieve samenleving
of een rechtvaardige wereld die op de verpakking van die partijen stonden, was ik verleid.
Verantwoord opportunistisch heb ik deze keer
op de enige vluchteling gestemd die op een
verkiesbare plek stond.
Op de avond van de verkiezingen stond ik in
het bomvolle Stadhuis dat in een kroeg veranderd was. Rechts en links dronk en kauwde
op de warme snackjes. Binnen begonnen de
katterige politici van morgen met de mogelijke
coalitievorming. Buiten wachtte de stad op het
nieuwe stadsbestuur dat voor leefbaarheid,
zorg en werkgelegenheid moet zorgen.
Twee dagen later was ik als vrijwilliger betrokken bij de actie Wandelen voor Water, georganiseerd door de Nijmeegse Rotaryclubs,
waar 135 Nijmeegse basisscholieren aan
meededen. Met zware met watergevulde rugzakjes in de onophoudelijke regenval liepen zij
voor schoon water in plattelandsschool Ibbagamuwa in Sri Lanka.
Heumensoord was in een plas veranderd. De
kinderen liepen vol overtuiging. Toen ik Azra,
een meisje dat in de modder viel, overeind
hielp, vroeg ik haar of ik even haar rugzak kon
dragen. Zei ze: ‘Nee meneer, dan heb ik tegen
de mensen voor wie ik loop, gelogen.’
Ik wilde zo graag Azra ons stadsbestuur zien
formeren.
Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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International Cargo Bike Festival Jij redt het wel
12 en 13 april in Cultuurspinnerij de Vasim
Fietsdiensten.nl en de European Cycle
Logistics Federation organiseren dit jaar
weer het International Cargo Bike Festival in Nijmegen. Dit evenement staat garant voor een gezellige middag met muziek, lekker eten en leuke activiteiten die
in het teken staan van de bakfiets.
Particulieren en bedrijven, met of zónder
bakfiets, zijn van harte welkom om op zondag 13 april aanstaande naar Cultuurspinnerij
de Vasim te komen.
De belangstelling voor het gebruik van bakfietsen in Europa groeit. Zowel bij particulieren als bij professionele gebruikers. Ook het
aanbod van bakfietsen neemt steeds meer toe.
Het BakfietsTreffen krijgt daarom na het succes van 2013 een vervolg in Nijmegen. Dit
biedt voor Nijmegen tal van mogelijkheden
om zich nationaal én internationaal als fietsstad te profileren.

BakfietsTreffen

Het Cargo Bike Festival (BakfietsTreffen) is
een informele en gezellige bijeenkomst met
muziek, lekker eten, diverse activiteiten en
dé plek waar producenten en dealers van bakfietsen hun producten presenteren. Het evenement vindt plaats bij Cultuurspinnerij de
Vasim, die dan tevens haar Open Dag houdt.
Velocity Fietskoeriers organiseert tijdens
het BakfietsTreffen verschillende wedstrijden voor ervaren en beginnende bakfietsers.
Daarnaast kunnen diverse bakfietsen uitgeprobeerd worden op het probeerparcours.
Er zullen veel verschillende bakfietsen uit
Nederland en andere Europese landen te bewonderen zijn. Ook zullen er veel zelfbouwers aanwezig zijn met zelf gebouwde of
gerestaureerde bakfietsen. Daarnaast is Hans
Kooijman met Op vuur en vlam aanwezig
met de Pizzaovenbakfiets (Il Forno Mobile)
en met een aantal andere 'culinaire bakfietsen'.

Conferentie

Een dag eerder, op zaterdag 12 april, start het
festival met de Conferentie van de European
Cycle Logistics Federation (ECLF). Deze
Engelstalige Conferentie voor professionals
is gratis toegankelijk, maar registratie is verplicht. Er is een uitgebreid programma met
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deskundige sprekers. Deelnemers uit meer
dan twintig landen hebben zich reeds ingeschreven.

Ondersteuning

De gemeente Nijmegen en Stadsregio Arnhem Nijmegen zijn gastheer van het International Cargo Bike Festival. Maar ook de
gemeente Arnhem en de provincie Gelderland dragen bij om het BakfietsTreffen mogelijk te maken. En er zullen, net als vorig
jaar, ook vertegenwoordigers aanwezig zijn
van de European Cyclists’ Federation (ECF),
Cyclelogistics en van het Europese project
Pro-E-Bike.

Waar en wanneer

De Conferentie en het Cargo Bike Festival
(BakfietsTreffen) vinden beiden plaats bij
Cultuurspinnerij de Vasim, Winselingseweg
41 te Nijmegen. Op zaterdag 12 april 2014
is de Conferentie van 9.00 tot 17.45 uur. Het
BakfietsTreffen start op zondag 13 april 2014
vanaf 13.00 tot 18.00 uur.
Voor meer informatie over het International
Cargo Bike Festival kijkt u op www.bakfietstreffen.nl. Bezoek ook de Facebook-pagina
van The Happy Cargobiker (www.facebook.
com/BlijdatikBakfiets).
Tekst: Jos Sluijsmans

In Nederland verliezen 55.000 mensen jaarlijks hun partner. Als je bedenkt dat een
gemiddeld rouwproces zo’n drie tot vier
jaar kan duren, betekent dit dat er constant
220.000 mensen in een rouwproces zitten.
Mine van Wychen overkwam dit in 2002. Kort
na de geboorte van hun dochter Emma overleed Henk, haar partner, aan kanker. Hij was
toen begin veertig jaar. Mine: ‘Net op het moment dat het leven ons toelacht en het alleen
maar mooier kon worden, kwam de diagnose
dat Henk kanker had. We hadden allebei een
zelfstandig beroep, Henk als meubelmaker
en ik als communicatie-adviseur en gedragstrainer, en dat liep op dat moment voor allebei heel goed. Na een aantal miskramen was
ik weer zwanger en ik was vol vertrouwen dat
het dit keer goed zou gaan. Ik kon mijn geluk
niet op, maar in plaats van de hemel barstte de
hel open. Onze dochter was net geboren, toen
we hoorden dat Henk kanker had.’

Kadanz

Mine komt van Deursen, vlakbij Ravenstein.
Ze leerde Henk kennen toen ze allebei bij Kadanz, ooit een heel populair danscafé aan de
St. Anthoniusplaats, werkten. Hij was vroeger
actief in de muziekscene en bij Radio Rataplan. Mine: ‘Ik had een bepaald criterium bij
mannen; als ik er vijf uur mee in een auto kan
zitten zonder ongemakkelijke stiltes, dan kan
het wat worden. Bij Henk was dat zo. Hij had
een scherpe geest, groot gevoel voor humor,
hij was zachtmoedig, liefdevol, introvert. Ik
kon met groot gemak met hem zijn. Zeker in
het begin had ik grote moeite ons lot te aanvaarden. Genoeg rotzakken in de wereld, had
er daar niet een van kunnen gaan?’
Ze woonden eerst twee hoog in de Benedenstad, maar komen al gauw terecht in het Waterkwartier aan de IJsselstraat. ‘Dat voelde
meteen als thuis, een vriendin woonde hier al
in de buurt en we hadden een leuk, klein tuintje. Henk had liever een bouwval gehad, die
hij dan op had kunnen knappen, maar we besloten om vanuit hier verder rond te kijken en
dan eventueel te gaan kopen. Het liep allemaal
anders.’

National Geographic

Het besef dat hij dood is blijft maar doorgroeien, de pijn ook. Beseffen dat hij echt niet
meer terugkomt, hij echt nooit meer door de
deur naar binnen zal komen, hij zijn busje echt
nooit meer voor het raam zal parkeren. Hij
de Wester - april 2014

Mine van Wychen
zijn sokken nooit meer naast in plaats van in
de wasmand zal leggen. Waar ik me vaak aan
ergerde en nu zo naar verlang om weer te kunnen zien.
Dit schreef Mine onder andere over de eerste
tijd na zijn dood. ‘Wanneer je dit niet zelf hebt
meegemaakt, is het nauwelijks voor te stellen. Veel mensen hebben nooit geweten waar
ik doorheen ben gegaan. Iedereen zei, als je
dat eerste jaar maar door bent, dan gaat het
wel. Dat is een mythe! Maar omdat iedereen
dat denkt en zegt, verslapt de aandacht van de
mensen om je heen, terwijl je ze dan net zo
hard nodig hebt. Het is heel verleidelijk om je
slachtoffer te voelen, of te gaan vluchten in de
alcohol. Dat laatste heb ik ook gedaan. Vooral
het eerste jaar. Ik ging langzaam maar gestaag
meer drinken. Als een soort beloning dat ik
weer een dag had overleefd. En omdat ik dacht
dat het mijn verdriet zou dempen. Tot ik me afvroeg: waarom en hoeveel drink ik eigenlijk?
Ook keek ik nachtenlang naar National Geographic. Maar ik wilde niet vluchten in teveel
wijn of niet naar bed durven. Ik wilde me geen
slachtoffer meer voelen van de situatie. Het
heeft zeker drie jaar geduurd voor ik het leven
weer een klein beetje in de vingers had. Het
boek is een onverbloemde beleving over hoe
ik de jaren na de dood van Henk heb ervaren.’
de Wester - april 2014

Verlies

Rouwverwerking als thema van een boek
klinkt loodzwaar. Dat is het ook, maar Mine
schrijft vol vaart én met humor. Een flinke dosis zelfspot, met bijna voor iedereen herkenbare situaties, maken van het boek niet alleen
een reisgids door het land van de rouwenden,
maar geeft het troost voor ándere weduwmensen en biedt het handvatten voor iedereen die
met rouwende mensen in zijn omgeving te maken heeft.
Als ik voor de tigste keer condoleances hoor
over het ‘verlies’ van Henk, moet ik me inhouden niet te zeggen: ‘Verlies?! Verlies?! Alsof ik
hem verloren ben! Alsof ik niet goed heb opgelet! Waar is Henk? Geen idee, ik ben hem
onderweg kwijtgeraakt, verloren…’ Een fietssleuteltje kun je verliezen. Zelfs je portemonnee kun je verliezen. Je verliest dingen. Toch
niet je man! Ik ben hem niet verloren. Hij is
dood! Maar dat zeg ik natuurlijk niet. Dat
denk ik alleen maar.
Aandacht van buurtbewoners was er zeker.
‘Dat ging vaak onhandig, maar wanneer het
uit het hart komt, doet de knulligheid er niet
toe. Het contact met naaste buren Martine en
Chris en hun zoontje, van dezelfde leeftijd als
Emma, was hecht. Heel jammer dat ze ver-

huisd zijn. De betrokkenheid en bezorgdheid
van overbuurman Ger was heel lief en ontroerend, hij hield me op een prettige manier in de
gaten.’

Emma

‘Het manuscript van het boek heb ik vorig
jaar oktober ingeleverd. Ik had er precies negen maanden over gedaan. Emma, 13 jaar nu,
was erg betrokken bij het schrijversproces.
Wanneer ik een hoofdstuk af had, liet ik het
haar lezen. Dan keek ik naar haar gezichtsuitdrukking en mocht ze alles zeggen wat ze er
van vond. De dood van Henk is nooit taboe
geweest; Henk is nog steeds onderdeel van ons
bestaan, al ligt daar ook de pijn van Emma, ze
heeft geen herinneringen aan haar papa.’
‘Ik kom stoer over misschien, zo van: die kan
alles! Die redt zich wel. Mensen gaan dat dan
ook gauw zeggen: je redt het wel, maar voor
mij voelde dat als een opdracht. Je redt het
wel, met liefde uitgesproken, geeft vertrouwen, maar als dooddoenertje dan klinkt het als,
oké, je redt het wel, kan ik mijn handen ervan
aftrekken, de vraag zou eigenlijk moeten zijn:
Red jij het wel?’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk
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Dieren van dierenweide Kobus
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Foto’s: FotoStudio
De FotoStudio is een project van RIBW
Nijmegen & Rivierenland. Meer informatie
vindt u op www.ribw-fotostudio.nl
de Wester - april 2014
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Wolfskuil
Kuulse Wijkfestival
Op zondag 8 juni 2014 is weer ons
grandioze wijkfestival. Er zullen meer
dan 125 kramen aanwezig zijn. Er is
vermaak voor jong en oud.

Aanpassingen kinderboerderij Kobus

U kunt deze dag nu al in uw agenda zetten, want u mag dit zeker niet missen.
Gezien de voorgaande jaren verwachten
wij weer een grote opkomst.
Het thema staat in het teken van het
WK-voetbal en Brazilië: Oranje gaat
Samba.

We zijn verheugd te kunnen melden dat
een aantal dingen in de kinderboerderij
is aangepast waar nu al lovende reacties
op zijn.
Van het restbudget 2013 van Jan-Willem
Reijnen voor de kinderboerderij hebben wij
een aantal noodzakelijke dingen opgepakt.
Zo is er een hygiënisch makkelijke snijtafel (voor voeding dieren) gekomen. Er is
een nieuw ‘normaal’ toilet met wastafel en
verwarming gekomen. De grote hal in het
hoofdgebouw is van een nieuwe gladde (en
dus makkelijk schoon te maken en hygiënische) vloer voorzien. Boven op de snijtafel/
wc is een extra bergruimte gesitueerd. Daarnaast hebben wij via wethouder Jan van
der Meer gebruik kunnen maken van het
subsidie-toegankelijkheidsbudget. Daarvan
hebben we de oude toiletten kunnen slopen
en een nieuwe Miva (minder-validetoilet)
kunnen maken. Dit was echt een klus die
duizenden euro’s kostte en door deze subsidie dus mogelijk werd.
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Er is nog een klein beetje budget over.
Daarvan wordt een afdekzeil voor de mesthoop aangeschaft (staat nog op de actielijst
vanwege klachten buurtbewoners). Ook
proberen we de vloer van de grote hal door
te trekken het gangpad in bij de dierenverblijven. Dan is ook dat makkelijker schoon
te houden en hygiënischer.
Ondanks dat er geen voorbereidingsbudget
is proberen we toch om met minimale uren
aan een alternatief voor een nieuw bijgebouw te komen. In december 2013 heeft het
MT met name vanwege het financiële plaatje het voorstel voor een nieuw bijgebouw
afgewezen. Zij heeft mij verzocht met een
alternatief te komen. We zijn daar redelijk
ver mee. Uiteraard zullen de financiën weer
lastig worden. Ik hoop met dit ‘goedkoper’
alternatief iets te bereiken. De noodzaak is
gewoon groot.
Tekst: Nanny Scholten
Foto: Dave van Brenk

Voor kraamhuur en info kunt u contact
opnemen met 06 19 47 51 94. Prijzen
van de te huren kramen: niet-handelaren
20 euro, handelaren 35 euro. Kramen
reserveren kan alleen telefonisch op bovenstaand nummer.
Hebt u vragen of wilt u meer van ons festival weten? Mail dan naar
info@kuulsewijkfestival.nl
U kunt ons ook volgen op
www.facebook.com/kuulsewijkfestival
Wij zien u graag op 8 juni op de Floraweg in de Wolfskuil.
Tekst: Leo Woudstra
Foto: Ger Neijenhuyzen

Vergaderingen van
de Wijkraad Wolfskuil
6 mei: algemene bestuursvergadering.
3 juni: periodiek overleg met gemeente,
Portaal en politie.
De vergaderingen zijn in wijkcentrum
Titus Brandsma van 20.00 tot 22.00 uur.
Indien u als wijkbewoner vragen hebt
dan kunt altijd contact opnemen met ons
secretariaat: edward.bosma@gmail.com
Tekst: Leo Woudstra, voorzitter
de Wester - april 2014

Plannen stoplichten Wolfskuilseweg, Floraweg en Boksdoornstraat in de ijskast
In de vorige Wester heeft een artikel gestaan over een voorstel van de gemeente
om de stoplichten op de kruispunten
Wolfskuilseweg, Floraweg en Boksdoornstraat weg te halen.
De gemeente dacht hiermee op langere termijn te kunnen bezuinigen. In de wijkraadsvergadering is hier fel op gereageerd. De
bewoners van de Varenstraat en de Wolfskuilseweg zijn tegen. Zij hebben zelfs een
handtekeningenactie gehouden. Ook basisschool de Wieken is tegen het plan om deze
stoplichten weg te halen. Redenen voor dit
verzet zijn dat de ouderen van de Wolverlei
hier vaak oversteken. De schoolkinderen
uit zowel de Wolfskuil als uit Hees moeten
hier dagelijks oversteken om heen en terug
te gaan naar huis. Ook vermijdt het fietsverkeer de drukke Molenweg. Men rijdt via de
Boksdoornstraat. Al met al genoeg redenen
om de veiligheid op de nog steeds drukke

Kruising Wolfskuilseweg-Floraweg

Wolfskuilseweg te waarborgen en de gemeente te vragen om dit voorstel niet door te laten
gaan. Hierop heeft de gemeente gelukkig positief gereageerd. In ons periodiek wijkraadoverleg hebben we van onze nieuwe wijkbeheerder
Vincent Meijers te horen gekregen dat het plan
de ijskast in gaat. De stoplichten op de Floraweg en Wolfskuilseweg worden vernieuwd. Ze

Korte nieuwtjes uit de kuul
Nachtegaalplein

Gelukkig zijn op het Nachtegaalplein de
eerste bouwactiviteiten begonnen. Het
poortgebouw en de eerste woningen komen
in beeld. Alle geplande huurwoningen worden gebouwd. Het gedeelte koopwoningen,
dat misschien door een investeerder zou
worden gekocht, is van de baan. Om deze
koopwoningen zo snel mogelijk te gaan
bouwen - ongeacht verkoop - ligt er een
voorstel bij het bestuur van Portaal.
De beslissing hierover valt binnenkort.

Jacobsterrein

In de Gelderlander van maandag 10 maart
stond een artikel over een conflict tussen de
eigenaar Jacobs en Portaal over een te late
betaling van twee miljoen euro. Portaal zou
dit bedrag 83 dagen te laat hebben overgemaakt aan de heer Jacobs. Deze eist nu een
bedrag van 500 duizend euro voor het te laat
betalen. Portaal geeft geen enkel commentaar en wacht het kort geding af dat Jacobs
van het voormalige tuincentrum heeft ingezet. De uitspraak laat nog op zich wachten.
Voor wat betreft de voortgang van de 109
woningen en zorgappartementen is de wijkraad medegedeeld dat na de bouwvakvakantie begonnen wordt met het slopen van
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de overkappingen en het bouwrijp maken van
de grond. Ook moet nog een stuk grond worden gesaneerd vanwege een olievlek. Als alles
meezit kan in januari 2015 gestart worden met
de bouw. We wachten af.

Pastoor Zegersstraat

Voor de renovatie van woningen in de Pastoor
Zegersstraat lopen de voorbereidingen. Er zal
nog toestemming aan bewoners worden gevraagd. Als dit allemaal goed verloopt, zal in
het najaar van 2014 de uitvoering van de te renoveren woningen plaatsvinden Er komt een
proefwoning.

Rozenbuurt

De bewoners hebben gekozen voor sloop en
vervangende nieuwbouw. Er is inmiddels een
aantal voorstellen voor een stedenbouwkundig
plan met nieuwe bebouwing. Deze worden
binnenkort voorgelegd aan bewoners en terugkeerders.

Driesprong

Het gaat om vervangende ruimte voor jongeren uit de wijk. Als de plannen doorgaan
zal de Driesprong verkocht worden en zal
er een grotere Aldi komen. Er is nog steeds
geen beslissing over de overname genomen.

zullen in de avond- en nachturen op knipperen komen te staan. Dat geldt ook voor de
Boksdoornstraat. Op de kruising Wolfskuilseweg - Oude Graafseweg - Floraweg komt
er een voetgangersoversteekplaats bij.
Tekst: Leo Woudstra
Foto: Dave van Brenk

De onderhandelingen lopen nog. De huidige jongerenruimte en de kelder, waar
nog steeds activiteiten plaatsvinden, zal in
onze eigen wijk een nieuwe plek moeten
krijgen. De wijkraad heeft met wethouder
Turgay Tankir over een vervangende ruimte
gepraat. De wethouder staat achter het idee
voor een plan van aanpak. Dat gaan wij
presenteren aan de gemeente, onder andere
wijkmanager Michiel ten Dolle en Menno
Oudeman van de afdeling accommodaties.
Gezamenlijk zullen we de jongeren onze
plannen presenteren als die uitgewerkt zijn,
zodat zij mee kunnen praten en denken over
een eventuele invulling van een ruimte. De
werkgroep bestaat uit wijkbewoners Lidwien de Groot, Peter Nagtegaal, Leo Woudstra en jongerenwerker Robin van Wees.

Wijkbeheerder

Wijkbeheerder Jolande Spierings heeft na
een aantal jaren Oud-West verlaten. Wij
vinden het jammer dat zij alweer weg is nu
het echt een beetje gaat lopen. We wensen
Jolande namens de Wijkraad Wolfskuil heel
veel werkplezier in het Centrum en Nijmegen-Oost, haar nieuwe werkplekken. De
vervanger van Jolande is Vincent Meijers.
Hij zal zich in de volgende Wester voorstellen.

Tekst: Leo Woudstra
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Waterkwartier
Toekomst
havenkraan
Met de start van de bouw aan de Handelskade lijkt de tijd rijp om plannen
te maken over behoud, toekomst, plek
en mogelijke functies van de havenkraan aan de overkant.

Wethouder Turgay Tankir (in blauw pak) tussen bewoners van de Kanaalstraat die de
plantperken van de gemeente zelf gaan onderhouden.

Participatie-overeenkomst
bloemperken Kanaalstraat
Een groep bewoners van de Kanaalstraat
neemt het onderhoud van de plantperken van de gemeente zelf ter hand. Een
enthousiaste groep bewoners heeft de
handen ineengeslagen en aangegeven
plantperken zelf te willen onderhouden.
Wethouder Tankir heeft met deze bewoners 14 maart een participatie-overeenkomst gesloten.
Het straatdeel van de Kanaalstraat bij de
Oude Rijnstraat is door de gemeente Nijmegen opnieuw ingericht, nadat hier nieuwbouwkoopwoningen zijn gekomen. Na de
herinrichting van de straat zijn ook een aantal nieuwe plantperken aangelegd. De bewoners hebben aangegeven de planten zelf
te willen verzorgen en koesteren. Het gaat
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om perken met bloeiende planten, zoals onder andere rozen en lavendel.

Mooi voorbeeld

Het onderhouden van de perken is een mooi
voorbeeld van bewonersparticipatie. De
gemeente streeft steeds vaker naar participatie van inwoners bij het beheer van de
openbare ruimte. Bijna 150 voorbeelden
van bewonersparticipatie zijn via internet te
vinden op de participatiekaart (http://www.
participatiekaart.nl/nijmegen) Het streven
is om ook dit jaar nog het deel van de Kanaalstraat richting de Rivierstraat, opnieuw
in te richten.
Tekst: Vincent Meijers
Foto: Ger Neijenhuyzen

De monumentale havenkraan aan de kop
van de Waalhaven is na de renovatie in
2005 aan het vervallen. Er is geen toezicht op en er wordt regelmatig in geslapen. Als oudste kraan van Nederland en
onderdeel van nautisch erfgoed verdient
hij een bestemming die onderhoud garandeert. Bovendien is het een blikvanger op een betekenisvolle plek die aantrekkelijker gemaakt kan worden.
Wijkvereniging Ons Waterkwartier en
bewoners uit de Waalhaven (Nieuw Nijmeegs Peil) overleggen inmiddels met
eigenaar Leon Berkers over een plan
waar iedereen blij van wordt. De wens is
er om de krachten op nautisch historisch
gebied te bundelen. De kraan op de kop
van de Waalhaven zou een verbinding
kunnen worden tussen de toekomstige
Lindenberghaven en de nieuwe stadsbrug. De te ontwikkelen museumhaven
is zo het begin van een nautische wandeling langs de kade, richting Waalhaven,
het eindpunt mogelijk de nieuwe brug
De Oversteek en vice versa. Op de route
is er in het Honig Complex veel interessants te zien en er is grappige horeca aanwezig.
Alle mogelijkheden worden bekeken en
inspirerende ideeën zijn welkom bij de
planvorming.
Tekst: Carla Dijs
Foto: Havang(nl) Wikimedia Commons
de Wester - april 2014

Autoriteiten omlijst bij start bouw Handelskade. Vlnr. Patric Joosten (Bouwfonds), Hannie
Kunst (wethouder), Hubert Bruls (burgemeeeter) en Jan Markink (gedeputeerde).

Bubbels bij start bouw Handelskade
Vrijdagmiddag 14 maart vond de feestelijke start van de bouw op de Handelskade plaats. Op het voormalige terrein
van de Gelderlander worden 543 appartementen en circa 2.800 m2 aan commerciële ruimten gebouwd.

nodigden mochten daarna een wandeling
maken over het bouwterrein dat verrassend
groot lijkt.
Het kan snel gaan. In maart begon al de
bouw van de appartementen en de verwachting is dat alles over drie jaar klaar is.

De openingshandeling in industriële stijl
was spectaculair. Met een paar flinke draaien aan een speciaal opgestelde afsluiter
werd het startsein gegeven door wethouder
Hannie Kunst, samen met Jan Markink,
gedeputeerde provincie Gelderland, en Patrick Joosen, directeur Bouwfonds.
Van alle kanten begon water te bubbelen
en startte er een futuristische promotiefilm vanachter een klaterend watergordijn.
Toekomstige bewoners op scherm keken
uit naar wonen zo dicht bij de binnenstad
in riante huur- en koopappartementen met
uitzicht over de Waal. En betaalbaar wonen
voor starters lijkt ineens heel dichtbij. Ge-

Het project Handelskade bestaat uit negen
gebouwen en is deel van de gebiedsontwikkeling Waalfront. Standvast Wonen realiseert 366 appartementen voor de verhuur.
Daarnaast zal Standvast Wonen 179 appartementen afnemen die worden aangeboden
als sociale huurwoningen. Syntrus Achmea
neemt 187 huurappartementen af voor de
vrije huursector. De overige appartementen
worden door Bouwfonds Ontwikkeling fasegewijs in verkoop gebracht, te beginnen
dit najaar. www.handelskade.nu
Tekst: Carla Dijs
Foto’s: Dave van Brenk

Wethouder Jan van der Meer overhandigt het plan voor het park aan de
Spechtstraat aan Greet van Brenk. Ruud
de Vries, voorzitter van de wijkvereniging Ons Waterkartier, kijkt toe.

Komst van een
nieuw park in
Nijmegen-West
De gemeente Nijmegen heeft geld uitgetrokken voor een nieuw park in de
Spechtstraat, op de plaats waar nu
nog de brede school Aquamarijn staat.
De school verhuist naar het complex De
Biezantijn aan de Waterstraat en krijgt
ook weer een ingang aan de Biezendwarsstraat. In september wordt de oude
school gesloopt.

Derde park

Naast het Westerpark en het Krayenhofpark komt er dus een derde park bij. In
eerste instantie stond er op die locatie
woningbouw gepland, maar gelukkig
hebben we de gemeente kunnen overtuigen dat hier het groen ontbrak. De financiering van het park komt voort uit de
verkoop van grond in het Heumensoord.
Met deze toekomstige aanwinst kunnen
we alleen maar blij zijn.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Dave van Brenk
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Enorme fietsenoverlast op Fenikshof en rond Paladijn
De fietsen op en rond het Fenikshof en
de Paladijn vormen een steeds grotere
ergernis.
Het is jammer dat de eigenaren van de
fietsen het niet zo nauw nemen waar ze
hun karretje stallen. De onvoorstelbare
puinhoop die er regelmatig van gemaakt
wordt, is niet leuk. Met bijvoorbeeld een
scootmobiel heeft men moeite om de
winkels te bereiken. Het zou fantastisch
zijn als men gezamenlijk dit probleem
zou kunnen oplossen. Wie komt er met
de meest ideale oplossing?
Tekst: Ruud de Vries

Wijkvereniging
Ons Waterkwartier
In het nieuwe voorzieningenhart is het
mogelijk om activiteiten op te starten.
Het is een uitdaging voor ons als wijkbewoners het gebouw te laten bruisen
van activiteiten, zodat in de toekomst
het gebouw te weinig ruimte zal hebben!
Initiatieven die door wijkbewoners worden georganiseerd kunnen gratis gebruik
maken van de ruimtes, aangezien daarvoor een zogenaamd nul-tarief geldt.
In Nijmegen-West komen duizenden
nieuwe bewoners te wonen, die ook hun
ideeën en wensen naar voren kunnen
brengen. Graag willen wij ook van hun
weten waar de interesses liggen.
De wijkvereniging Ons Waterkwartier
probeert open oog en oor te hebben voor
de wensen en gedachten van de wijkbewoners. Daar waar mogelijk zullen we
deze wensen en gedachten doorsluizen
naar de betreffende plaatsen waar ze
thuishoren. De wijkvereniging is een
overlegorgaan en geen organisatiebureau
dat zelf de zaken gaat organiseren. Middels commissies en vertegenwoordigers
in alle denkbare organisaties weten wij
een ‘wegwijzer’ te zijn.
Tekst: Ruud de Vries, voorzitter
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Ontwerpers presenteren hun plannen voor de inrichting van de Biezantijn aan vertegenwoordigers van de wijk.

Aankleding en meubilair in de Biezantijn
Als het nieuwe Voorzieningenhart De
Biezantijn in gebruik wordt genomen,
zal ook het interieur een volledig nieuwe
uitstraling krijgen.

Vanuit het gebruikersoverleg en uit de programmaraad is een commissie gevormd die
daar de mouwen voor heeft opgestroopt.
Het voorstel om in de verschillende zalen
het industriële verleden te laten terugkeren,
was een enorme uitdaging voor de bedrijven die het daarbij aangepaste meubilair
zouden kunnen leveren. Zo kan in verschillende ruimten op de wanden de indruk gekregen worden van onder andere Onstenk,
de IJzergieterij, de Wattenfabriek, de Waalhaven of de Honig. Een viertal bedrijven
kreeg de gelegenheid hun ideeën naar voren te brengen, waarna de commissie een
eindoordeel heeft gemaakt. Wat het uiteindelijk is geworden blijft een verrassing. Op
bijgaande foto’s een impressie van een zeer
leerzame maar vermoeiende dag.
Tekst: Ruud de Vries
Foto’s: Dave van Brenk

Vergaderdata van wijkvereniging Ons Waterkwartier
Dinsdag 6 mei en dinsdag 17 juni zijn de reguliere vergaderingen van wijkvereniging
Ons Waterkwartier. Ze vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur in het tijdelijke wijkcentrum Sonnehaert aan de Vlietstraat. Deze bijeenkomsten zijn openbaar.
De agendacommissie komt ter voorbereiding op de vergaderingen op respectievelijk 22 april en 3 juni bijeen. U kunt eventuele bespreek-, agenda- of discussiepunten inbrengen bij Ineke de Jong (secretariaat), telefoon (024) 377 85 25 of e-mail:
ineke.de.jong@me.com
Tekst: Ruud de Vries
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Er zijn ideeën om de klimophaag voor de hal met de letters DELETE helemaal te verwijderen. Dit is een aanslag op de groene omgeving en voor de wijk een andere aanblik.

Bloembakken als volkstuin bij de Honig
Bij en in de Honighallen zorgen vele initiatieven voor een nieuwe invulling. Verschillende activiteiten en evenementen
draaien reeds volop, zoals de Bazaar/
vlooienmarkt die ieder weekend duizenden bezoekers trekt, Brouwerij Oersoep
en restaurant De Meesterproef.
Ook zijn er nu negen initiatieven met een
gedoogbeschikking, waaronder coffeebranderij Blommers, Samosa, Stadsboom,
Fietscentrum Nijmegen, Oefenruimte.nu en
Galerie Bart. In de startblokken staat Cultureel coöperatief centrum/hostel/restaurant
ccTD, de BBQBrandtweer en de Beachfabriek. Maar ook heel bijzonder is De
Smeltkroes, een bedrijfsverzamelplek voor
creatieve maakindustrie. Zo zijn er nog zeer
veel andere zaken mogelijk want er is nog
ruimte genoeg in de Honighallen. Om het

geheel ook aan de buitenzijde een betere
uitstraling te geven is het idee ontstaan om
een dertigtal enorme bloembakken bij het
complex te plaatsen, die door wijkbewoners gebruikt kunnen worden als een soort
volkstuintje. Er wordt een oproep gedaan
aan wijkbewoners die hiervoor interesse
hebben. De bakken en de potgrond zijn er,
de mogelijkheid is aanwezig! Dus heeft u
interesse, meld u aan bij ondergetekende en
we gaan gezamenlijk bekijken wat er mogelijk is. Ruud de Vries, telefoon (024) 377 33
48 of e-mail info@ruuddevriesjuwelier.nl
De bloembakken zijn een initiatief van
Krachtvoer dat bezig is met het ontwerp van
de buitenruimte.
Informatie: pepijn@studiosluiter.com
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Carla Dijs

Huize Sonnehaert verandert in SSHN Leeuwenstein
Op 17 maart is men gestart met de verbouwing van het complex Sonnehaert.
Dit zal ongeveer drie maanden gaan duren.
De kamers worden aangepast voor 150 studentenkamers. Aan de Vlietstraat komt een
nieuwe hoofdentree voor de bewoners. Er
worden negen inpandige fietsenstallingen
gerealiseerd, maar ook de bestaande garages worden gereed gemaakt voor fietsen en
vuilcontainers voor de bewoners.
Medio april zal ook gewerkt gaan worden
de Wester - april 2014

aan de in- en uitrit aan de Voorstadslaan en
vervolgens aan de aanleg van de parkeerplaatsen en de groenvoorziening rond het
gebouw.
De huidige bestaande (hoofd)ingang wordt
de toegang tot het restaurantgedeelte, dat
geheel wordt omgetoverd met een nieuwe
uitstraling. Nijmegen-West krijgt op deze
plaats een low-budget restaurant erbij alwaar iedereen voor een ontbijt, lunch of
diner welkom is.
Tekst: Ruud de Vries

Bericht vanuit de
Commissie Verkeer
De verkeerscommissie heeft voor de
komende tijd onder andere de volgende zaken in bespreking:
1. De verkeersveiligheid op de Waterstraat ter hoogte van het nieuwe Voorzieningenhart.
2. Het vrachtverkeer dat af en toe toch
nog de Kanaalstraat inrijdt.
3. Het lage viaduct op de Weurtseweg
onder de oprit van de brug De Oversteek.
4. De mogelijke snelheidsaanpassing op
De Oversteek.
5. De fietsveiligheid op de snelfietsroute.
6. De fietsopgang bij de Hezelpoort in
plaats van de defecte roltrap.
7. De veiligheid rond en nabij de Hezelpoort in verband met de werkzaamheden
op de Handelskade.
8. De nieuwe parkeervoorziening van de
Oude Stad.
9. Monitoring van het verkeer op de
stadsroute S100.
Natuurlijk willen wij graag op de hoogte
zijn van mogelijke probleemsituaties die
zich voordoen.
De verkeerscommissie Nijmegen-West
heeft frequent overleg met de gemeentelijke ambtenaren.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Ger Neijenhuyzen
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VOORZIENINGENHART DE BIEZANTIJN
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. Dit jaar gaan de deuren open. Lees meer over het openingsfeest op deze pagina.

Zondag 14 september

Feestelijke opening
Voorzieningenhart De Biezantijn
Zet de datum alvast in uw agenda,
zondag 14 september is het feest in
het Waterkwartier! Samen met alle
wijkbewoners vieren we de opening van een
prachtig nieuw voorzieningenhart. Het feest
begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00
uur. Het belooft een bijzonder spektakel te
worden met theater, muziek, spel en dans
voor jong en oud.
Op vrijdag 12 september viert de Brede
Basisschool Aquamarijn de opening van de
nieuwe school. Op zondag 14 september
zet de school haar deuren open voor alle
wijkbewoners.
Van maandag 15 tot vrijdag 19 september
wordt een open week georganiseerd. U
kunt dan in een ongedwongen sfeer kennis
maken met activiteiten en cursussen. Het
programma wordt later bekend gemaakt.

Op deze foto kijkt u vanuit het Grand Café naar de buitenruimte van het voorzieningenhart.
Foto: Dave van Brenk

Aanpak buitenruimte gestart

Op 1 april zijn de werkzaamheden gestart voor de inrichting van de buitenruimte rondom De
Biezantijn en Aquamarijn. Tijdens een inloopbijeenkomst op 27 maart is de planning van de
werkzaamheden besproken. Ook kwam de mogelijke overlast aan bod die de aanpak tijdelijk kan
veroorzaken voor de omwonenden. De gemeentelijke projectleider en de aannemer Dusseldorp zijn
bereikbaar voor vragen. Zie hiervoor de rubriek INFO, VRAGEN EN REACTIES

Vraag en antwoord

Nu het voorzieningenhart bijna klaar is, worden
we bestookt met vragen. In deze terugkerende
rubriek komen deze aan bod.
Wat betekent het nul-tarief?
Dat u geen huur hoeft te betalen als u een
gratis activiteit organiseert voor wijkbewoners,
bijvoorbeeld een buurtoverleg.
Kunnen we de keuken huren voor een
kookgroep?
Ja, de ontmoetings- en leskeuken heeft alles
wat nodig is om samen te koken. De meest
moderne kookapparatuur, alle benodigde potten
en pannen en een afwasmachine staan u ter
beschikking. De keuken is geschikt voor jong en
oud. De huur van de keuken bedraagt € 7,50
per uur voor wijkbewoners en € 14,85 voor
instellingen. Maximaal 16 personen kunnen er
tegelijk gebruik van maken. In een andere ruimte
kunt u dan samen eten.

Kan ik een digitale werkplek huren?
Ja, De Biezantijn krijgt een digitale
werkruimte waar tien personen tegelijk
kunnen werken met hun eigen laptop of
met een gehuurde. De laatste snufjes op
digitaal gebied zijn aanwezig. Hier kunt u
ook samenwerken en van elkaar leren. De
huurprijs per werkplek bedraagt in 2014
per dagdeel € 2,85 voor wijkbewoners, voor
zakelijk gebruik is die € 5,00.
Ik heb een idee voor een nieuwe
activiteit, waar kan ik terecht?
Dan kunt u het beste contact opnemen met
Martin Peters. Heeft u vragen over het huren
van een ruimte in De Biezantijn? Neem dan
contact op met een van de beheerders van
het tijdelijk wijkcentrum Sonnehaert.
Zie onder INFO, VRAGEN EN REACTIES.

Info, vragen en reacties

Vragen over de buitenruimte
Aannemersbedrijf Dusseldorp
Onder werktijd: tel. 0544 – 395555
Buiten werktijd (calamiteiten) 0900 – 0955
Willie Arends (gemeentelijk projectleider
openbare ruimte)
e-mail: w.arends@nijmegen.nl,
tel. 06 53 77 29 80
Vragen voor Brede Basisschool Aquamarijn
Arie Krijgsman (directeur), e-mail:
a.krijgsman@aquamarijn-bs.nl,
tel. 024-3791361
Reacties/ideeën over toekomstig gebruik
De Biezantijn
Martin Peters (senior stafmedewerker Welzijn
en Jeugdaccommodaties), e-mail:
m9.peters@nijmegen.nl, tel. 06 46 26 57 97
Vragen over huren ruimtes in De Biezantijn
Beheerders tijdelijk wijkcentrum Sonnehaert
e-mail: desonnehaert@nijmegen.nl,
tel. 024-3783190

WWW.DEWESTER.INFO

Europese Unie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie
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Kunst in het
Honig Complex
Stichting Fabrikaat is een nieuw initiatief in
het Honig Complex. Het is een projectruimte waar kunstprojecten worden georganiseerd. Voor de duur van acht jaar worden
ze tentoongesteld in de openbare ruimte van
het voormalige fabrieksterrein.
Het zijn kunstobjecten waar je als bezoeker
gebruik van kan maken, zoals een woning, een
tuin of bijvoorbeeld een lichtobject. Momenteel wordt gewerkt aan het eerste kunstproject:
een architectonisch woonobject. Het wordt
uitgevoerd door kunstenaar Jeroen Bomers.
Zijn woning bestaat uit kartonnen dozen, in de
vorm van een slakkenhuis. Het object wordt
gebouwd op het dak van de projectruimte van
Fabrikaat, onder de grote fabrieksoverkapping. Bezoekers kunnen tijdelijk verblijven in
deze woning en zo ervaren hoe het is om in een
kartonnen huis te wonen met uitzicht over de
Waal. Als alles volgens planning verloopt, zal

het woonobject in mei 2014 gerealiseerd zijn.
Rondom de kunstprojecten organiseert Fabrikaat publieksactiviteiten voor diverse doelgroepen. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld
zelf huizen bouwen van karton waar ze ook
echt in kunnen en worden picknicks georganiseerd in de te realiseren fabriekstuin.
Om de projecten van Fabrikaat te realiseren,
zijn we per direct op zoek naar vrijwilligers
die willen helpen met werkzaamheden. Deze
werkzaamheden zijn heel divers; van het vervoeren van materiaal tot het mee opbouwen
Kunstwerk van Jeroen Bomers

van het kunstobject. Dus weet je van aanpakken en heb je ervaring in bouwwerkzaamheden of bijvoorbeeld tuinierervaring of vind je
het gewoon leuk om te helpen bij de opbouwwerkzaamheden? Neem dan contact op met
Ewoud Groenendijk, productieleider Fabrikaat
via infofabrikaat@gmail.com of kom langs bij
ons op de Honig! Meer informatie kun je vinden op onze site: www.stichtingfabrikaat.nl of
facebook (stichting fabrikaat).
Tekst: Katerien Bast
Foto’s: stichting Fabrikaat

Publieksopgravingen
bij de Honig
Onder het motto Nijmegen graaft!
mag iedereen in Nijmegen van 14
april tot en met 15 mei deelnemen aan
de archeologische opgraving van een
Romeins tempelcomplex in het Waalfront.
Publiek is welkom op woensdag- en vrijdagmiddag, in de weekenden en in de
vakantieweek begin mei. Onder leiding
van archeologen en leden van de vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie
kun je aan de slag in en naast de opgravingsput. In het tegenoverliggende Honig Complex zijn workshops en lezingen
over het rijke verleden van Nijmegen, de
oudste stad van Nederland.
Tekst: Carla Dijs
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Eerste koopwoning? Portaal opent deuren!
Ga naar kopenbijportaal.nl
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John Kusters
In 2011 vroeg ondernemer Mark Baltussen
me of ik hem wilde helpen om zijn droom te
verwezenlijken: het openen van een eetgelegenheid in Nijmegen-West. Mark wilde een
restaurant bouwen dat goed in de wijk past
en respectvol omgaat met de bestaande woning. Villa Voorstad aan de Marialaan is het
resultaat. Over een verbouwing denkt iedereen weleens na. Misschien droom je zelfs
wel over het bouwen van een eigen huis. Het
verwezenlijken van die droom vergt wils- en
daadkracht. Er komt een heleboel op je af.
Als bouwkundig ontwerper kan ik je daarbij
ondersteunen. Ik help met praktische zaken

zoals het maken van (bouw)tekeningen, het
aanvragen van vergunningen, het bewaken
van het budget en het oplossen van eventuele
bouwtechnische problemen. Zeker zo veel
aandacht krijgt originaliteit en schoonheid. Die
zit verborgen in een mooi uitzicht, een fijne
lichtinval, bijzonder materiaalgebruik en een
slimme ruimtelijke indeling. Een huis, met zonovergoten ruimten om de wereld in te ademen
en met sfeervolle hoekjes om je even terug te
trekken, kan zo een persoonlijk verhaal vertellen. Ik help je graag met jouw verhaal.
John Kusters
Telefoon: 06 26 44 22 26
E-mail: info@john-kusters.nl
Website: www.john-kusters.nl

Renate de Bruin
Ontwerpergonomie? Mensen kijken me
vaak vragend aan als ik vertel wat ik als
ZZP-er doe. Het klinkt ingewikkelder dan
het is: ergonomie draait om het ‘passend
bij de mens’ maken van de omgeving
en de spullen waarmee we werken.
Je kunt daarbij denken aan lichamelijk
passen, maar ook aan het passen bij
de manier waarop mensen waarnemen
(horen, zien, voelen) en informatie verwerken (cognitie). Het uiteindelijke doel
is dat mensen beter en prettiger kunnen
werken. Normaal doe ik in opdracht
gebruiksonderzoek of literatuuronderzoek, vaak voor product-ontwikkelende
bedrijven. Iets nieuws is een proefproject op basisschool de Wieken. Daar
kijk ik niet alleen naar de goede maat
schoolmeubilair, maar geef ook tips over
beeldschermwerkplekken voor kinderen en hoe je in de vormgeving van de
schoolruimtes kan inspelen op speciale
behoeften van kinderen met bijvoorbeeld
autisme, ADHD of dyslexie. Alle scholen
in Nijmegen zijn bij deze van harte uitgenodigd om te informeren!
Renate de Bruin
Erin Ergonomie en Industrieel Ontwerp
E-mail: rdebruin@ontwerpergonomie.nl
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Floor
Taayke
Beste lezer, ik ben Floor Taayke, werkzaam
als grafisch ontwerper en wonend in de
Wolfskuil. Samen met Geert Schiks en
Renate de Bruin organiseer ik sinds 2½
jaar de zzp-netwerkborrels in de Wolfskuil.
(ondernemendwolfskuil@gmail.com)
Als grafisch ontwerper zorg ik ervoor dat de
identiteit of boodschap van een bedrijf of
organisatie, ‘vertaald’ wordt in een pakkend
en creatief ontwerp. Wat is je verhaal? Wie
wil je bereiken? Hoe zorg je ervoor dat
je boodschap overkomt? Ik help je graag
bij die vertaalslag. Logo’s & huisstijlen,
folders, flyers, advertenties, posters, span-

doeken, een nieuw website-ontwerp, alles
kan. Recent heb ik de boekverzorging van
de graphic novel Sterke Verhalen uit de
Wolfskuil gedaan, een origineel project met
de geschiedenis van de wijk in stripvorm.
De makers van het boek heb ik uiteraard
ontmoet op de zzp-borrel.
Meer informatie:
www.sterkeverhalenuitdewolfskuil.nl
(website door Franciscaner pater)
Floor Taayke grafisch ontwerp
Telefoon: (024) 37 88 361
E-mail: floor@taayke.com
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Restaurantrecensie

De Meesterproef
Weet je wat het is? In de horeca wordt zo
veel energie in beleving gestoken, dat de
aandacht voor wat er op het bord komt
soms verslapt. Zo neem je plaats in een
hippe neonbak, of iets met palmen terwijl
je het ook kunt treffen met een energieke
violist aan tafel.
Allemaal fijn, maar daarmee trapt menig
ondernemer in de valkuil waarbij de vorm de
inhoud overschaduwt. ’s Nijmeegs jongste
restaurant zet wat dat betreft ook behoorlijk
in: het betrok de voormalige productieruimten
van de Honigfabriek, een op het eerste oog
onvermoede plek voor smakelijk voer.
We schuiven aan bij De Meesterproef. Sterk
pluspunt is meteen al dat het vinden ervan
niet eenvoudig blijkt. Dat maakt na enig
zoeken de beloning honingzoet: na de laatste
paar trappen sta je in een ronduit indrukwekkende ruimte. Rechtsachter de keuken, een
fenomenale tegelwand, veel grijs beton,
buizen en formica en vanaf de linkerzijde een
non-stopfilm van de grauwe Waal. Het leed
komt uit een stereo-installatie: een gitaar vertolkt op indringende wijze de blues.
Met zicht op de rivier openen we een kartonnen rol waarin zowel het bestek als een servet
te vinden is. De lunchkaart komt erbij en die
blinkt uit in beknoptheid en overzicht: ze biedt
soep, brood, salades, warme gerechten en
snacks. Zeker niet het alledaagse spul, hier
is over nagedacht. Ambacht, dat is de insteek
en dat geldt voor zowel de bereidingen in de
keuken als voor de leveranciers. Vlees van
Jos Bolk, streekbakker Jorrit levert het brood
en tot mijn grote vreugde staat er ook bier van
buurman Brouwerij Oersoep bij.
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Er komt diamanthaas op tafel, een vrij incourante biefstuk uit de voorvoet van de koe.
Deze is gepekeld en gerookt en ligt in fraaie,
saignant gebakken plakken op het bord. De
rook geeft het normaliter ingetogen smakende
vlees een brede, diepe smaak. Zelfgemaakte
ketchup staat er in een flesje naast en die kan
het uitstekend met het vlees vinden. Bite komt
van knapperig gebakken polenta-koekjes, terwijl het glas Spaanse tempranillo de beleving
intensiveert. Dit is klasse.
Voor mij is een zeebaars met brandade neergezet. Deze brandade – puree van gezouten
vis met aardappelen – is romig, mooi grof van
structuur en ligt in een spiegel van hartige
ansjovissaus. De enige tegenvaller is de vis:
idealiter is deze krokant op het vel gebakken, maar deze handeling blijkt hier voor de
helft uitgevoerd te zijn. Verder is ze een tikje
te gaar en dat is spijtig, want de kleine in wat
bakvet opgepiepte spruitjes die het gerecht
completeren zijn weer uitstekend. De erbij ge-

serveerde pinot gris kan de knallende smaken
prima aan.
Met het ambachtelijke concept in deze
eclectische atmosfeer is eigenlijk weinig mis:
de in ruwe werkmanskleding gestoken obers
zijn attent, een schoon toilet bevindt zich
twee fabriekshallen verderop en uit het kleine
wijnaanbod zijn spannende keuzes te maken.
Na nog twee espresso's bedraagt de rekening
€ 46,50. Een nette prijs voor een lunch in een
industrieel attractiepark waar het raffinement
van het onverfijnde, de kwaliteit van het eten
in dit geval gelukkig niet inhaalt.
Score: 77/100
De Meesterproef
Waalbandijk 20
6541 AJ Nijmegen
Tekst: Eelco van Wieringen
Foto’s: Gerie Sandmann
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Wij staan al 12,5 jaar achter ons product

La pineta

12,5
jaar

shoarma . pizza’s . snacks

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

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

Pizza en
shoarma is
onze specialiteit

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
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De Stip in
Oud-West
Informatie, advies en
verbinding in de wijk
In mei zal de Stip in het wijkcentrum
Titus Brandsma geopend worden. De
Stip is er voor informatie en advies in
de wijk.
In een Stip kun je allerlei vragen stellen,
bijvoorbeeld over wonen, inkomen, formulieren, zorg en opvoeding. En je kunt
er ook informatie krijgen over activiteiten en cursussen in de wijk. Het is een
plek voor ontmoeting en verbinding. Je
kunt er komen met ideeën voor de buurt,
aanbieden om vrijwilligerswerk te doen
of buurtgenoten ergens mee te helpen.
De Stip is er voor iedereen. Beroepskrachten van hulp- en dienstverlenende
organisaties en bewoners werken er samen.
Het Sociale Wijkteam werkt al in de wijk
en is nauw verbonden met de Stip. Het
Sociale Wijkteam is er voor vragen en
ideeën waar meer hulp bij nodig is. Zij
organiseert samen met de bewoner en de
noodzakelijke hulp of zorg. Ook de huisarts, fysiotherapeut en andere professionals kunnen de hulp van het Sociale
Wijkteam inroepen.
Deze weken zijn beroepskrachten en
vrijwilligers van de Stip Oud-West druk
bezig om die opening voor te bereiden.
Belangrijk daarbij is uiteraard om te
weten wat u, de wijkbewoner, van de
Stip verwacht. De komende weken kunt
u bij uw wijkorganisatie maar ook op
verschillende ontmoetingsplekken in de
wijk medewerkers van de Stip Oud-West
tegenkomen die u graag een paar korte
vragen willen stellen over wat u van de
Stip verwacht, wat u hoopt dat de Stip
gaat brengen in de wijk en waar u eventueel zelf aan mee zou willen doen.
Voor meer informatie: Jacqueline
Verspeek (coördinator Stip Oud-West)
j.verspeek@inter-lokaal.nl
Tekst: Jacqueline Verspeek
de Wester - april 2014

De kidsclub
Een voor een druppelen op woensdagmiddag 5 maart de kinderen binnen in de zaal
van Sonnehaert. De kidsclub gaat weer beginnen.
Twintig kinderen gaan aan lange tafels zitten
en kwetteren er lustig op los. Ze hebben er echt
zin in! Als een van de vier begeleidsters begint
te vertellen wat ze die middag gaan doen, zijn
ze muisstil en hangen ze aandachtig aan haar
lippen. In drie groepjes gaan ze aan de slag
met knutselen, tekenen en kleuren. Een aantal
kinderen kent elkaar, ze zijn al vaker geweest.
Anderen kennen elkaar nog niet, maar vinden
het leuk om vriendjes te maken.
Een uurtje eerder zit ik thuis bij een van de
begeleidsters, Greet van Brenk, om samen met
haar en Thea van Heesch te praten over hun
initiatief voor de kidsclub in het Waterkwartier.
‘De kidsclub hebben we opgericht vanuit de
speeltuin Het Kwetternest’, vertelt Greet. ‘Het
Kwetternest bestaat al twintig jaar en ligt achter de Scholeksterstraat. Eigenlijk ben ik de
beheerder. Iedere dag open ik de speeltuin
om drie uur ’s middags en om zeven of acht
uur ’s avonds sluit ik hem weer. De speeltuin
is bedoeld voor kinderen van de basisschool,
in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar.
Soms zijn er tien kinderen, maar vaak twintig
of vijfentwintig. Op dit moment zijn er weer
wat ouders met jongere kinderen onder de vier
jaar, die ook graag ’s ochtends de speeltuin in
willen. Die kunnen de sleutel bij mij op komen halen. Dat staat ook op een bordje bij de
ingang.’

Landje

‘Toen wij hier twintig jaar geleden kwamen
wonen, was de speeltuin er nog niet. Het was
een landje, waar ratten en muizen liepen, gewoon een vuilnisbelt. Met meerdere dames
hebben we in die tijd handtekeningen opgehaald om van het landje een speeltuintje te
maken. Met die handtekeningen zijn we naar
de gemeente gegaan. We hebben echt voor die
speeltuin geknokt. Vanuit de speeltuin hebben
we in de loop der jaren allerlei activiteiten ontplooid voor de kinderen uit de buurt, bijvoorbeeld met Sinterklaas en carnaval. Zo is ook
het idee voor de kidsclub ontstaan.’

Geld

‘De kidsclub bestaat nu zo’n anderhalf jaar’,
vult Thea van Heesch aan. ‘We komen vier
keer per jaar bij elkaar op een woensdagmidde Wester - april 2014

dag van half twee tot half vier. Dat willen we
graag uitbreiden naar een keer per maand.

De kidsclub
Voor: kinderen van 4 tot en met 12 jaar
Waar: Sonnehaert
Opgeven bij Greet van Brenk
telefoon 06 21 95 37 00
e-mailadres: m.vanbrenk@smsnet.nl
Begeleiding:
Simone Nicolaas, Sandra Smitjes,
Thea van Heesch en Greet van Brenk

Maar als we de kidsclub iedere maand willen
organiseren hebben we meer geld nodig. Daarover hebben we gesproken met wijkmanager
Michiel ten Dolle. Hij wil ons helpen en steunen als we subsidie aanvragen.’
De kidsclub organiseert allerlei thema-activiteiten; op 5 maart was het thema Pasen. ’s
Zomers hebben ze twee grote zwembaden die
ze kunnen opzetten voor de kinderen. Om mee
te doen aan de kidsclub moet je tussen de vier
en twaalf jaar oud zijn. De entree is 1 euro per
kind.
Tekst: Irma Bogers
Foto: Dave van Brenk
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Wilt u meepraten over
het beleid van Talis?
Dat kan. Accio zoekt betrokken,
enthousiaste en kundige klanten
van Talis.
Accio is het team dat meedenkt en meepraat
met woningcorporatie Talis over haar beleid en
organisatiebrede onderwerpen.
Elk jaar pakt Accio een aantal actuele thema’s aan.
U kunt op verschillende manieren uw inbreng
leveren.
Als lid van Accio biedt Talis u invloed op haar beleid,
inzicht in haar organisatie en eventuele scholing.

Heeft u interesse? Kijk voor meer
informatie op www.platformaccio.nl

Verhuizing OKC
OuderKindCentrum Sam Sam is per
1 januari verhuisd van de Driesprong
naar Villa Nova aan de Derde van
Hezewijkstraat 2.
Wij ondersteunen wijkbewoners die
hun eigen kwaliteiten en kracht kunnen
inzetten voor een leuk aanbod, waar alle
wijkbewoners aan deel kunnen nemen.
Op dit moment zijn er verschillende
activiteiten (zie onderstaand aanbod) en
nieuwe initiatieven voor onder andere
kookgroep, wandelgroep, zelf kleding
maken.
Wij hebben een open inloopavond waar
u kennis kunt maken met een deel van
ons aanbod. Deze avond is op woensdag 14 mei van 18.30 uur tot 21.30 uur.
Wil je jezelf verwennen of iets leuks maken of een lekker hapje eten, kom dan
zeker een kijkje nemen.
Dit alles voor een kennismakingsprijs.
Je bent natuurlijk altijd welkom voor
meer info en nieuwe ideeën tijdens onze
openingstijden of telefonisch onder nummer: (024) 378 87 09.
Tekst: Tandem

Bouwdorp 2014
Ook dit jaar is er weer een bouwdorp.
Het is van 18 tot en met 22 augustus
op het terrein van voetbalvereniging
SCH.

Minitje
In de oude werkplaats
Unieke creatieve WORKSHOPRUIMTE in
NIJMEGEN te huur! (ca. 80 m2)
Loopafstand van centrum en NS-station
FB-pagina: in de Oude Werkplaats
(@gmail.com) Twitter: @OWerkplaats
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Wessie

Is leren leuk?

Wij van het Rea College vinden van wel.
Zo hebben wij een Boekenshop opgezet om
praktische vaardigheden te oefenen. Daarvoor hebben we tweedehands boeken nodig.
Kunt u helpen? Bel: 088-7792310
E-mail: waal009@reacollege.pluryn.nl

Het thema is dit jaar De wereld rond in
vijf dagen.
Entreeprijs is evenals vorig jaar weer 10
euro per kind.
Wees er snel bij want er is maar plaats
voor 100 kinderen.
Wij zijn nog op zoek naar mensen die
vijf dagen willen helpen bij het bouwdorp. Ook vragen we dit jaar weer of er
winkeliers of bedrijven zijn die ons met
een financiële bijdrage willen helpen.
Nadere uitleg hierover in de volgende
uitgave van de Wester.
Namens het Bouwdorp
Jo Arts (penningmeester)
de Wester - april 2014

Køken
Marcel Weber
Vis-Vlees-Vega?
Vega: 3 keer per week.
Vis: 2 keer per week.
Vlees: 2 keer per week.
Marcel kookt 1 à 2 keer per week (thuis).
Eens in de 2 weken uit eten.
Culinair erfgoed?
Bij Marcel thuis werd gekookt volgens
een vast weekschema, veelal Hollandse
pot. Maandag macaroni of spaghetti,
dinsdag capucijners of bruine bonen
met aardappelen en spek, zaterdag
standaard brood met gebakken worst
of smac in een tomatensaus en zondag
verse friet met frikandellen en sla door
zijn vader gebakken. Na het voorbakken
kreeg Marcel wat friet in een koffiefilter
met een klodder mayo om voorgeproefd
te worden.
Altijd in huis en vaak gebruikt:
Kastanjechampignons, paprika, courgette, noten. Marcel kookt bijna zonder
koolhydraten.
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De zon maakt het bewonderen van de foto’s
van Marcels nieuwe kookstudio in Wijchen
wat lastig aan ons tafeltje in de zonovergoten serre van Villa Voorstad op deze prachtige
voorjaarsdag, maar het ziet er indrukwekkend
uit. Marcel is net aan komen wandelen vanaf
zijn huis aan de Nieuwe Nonnendaalseweg op
zijn eerste vrije dag in weken. De verhuizing
van zijn kookstudio heeft wel wat sporen nagelaten op zijn gezicht, maar zodra we over
koken en eten beginnen, spat het enthousiasme
er weer vanaf.
Hij vertelt hoe hij ooit bij Het kook College
Wijchen is begonnen: ‘Ik was op zoek naar een
kookcursus toen mijn oog viel op een kleine
advertentie in De Brug: Kookentertainers gezocht.’
Dat leek hem wel wat. Tot die tijd runde Marcel samen met een compagnon een evenementenbureau, maar dit bracht alles samen: zijn
enthousiasme voor voedsel, evenementen en
het werken met groepen. Na een e-mailtje en
een sollicitatiegesprek van vijf minuten draaide Marcel zijn eerste workshop mee. Inmiddels is Marcel eigenaar van Het kook College
Wijchen. Dagelijks geeft hij workshops, begeleidt kookclubs, geeft smaaklessen aan kinderen en traint hij bedrijfsteams.
‘Het mooie van samen koken is dat het mensen
verbindt, mensen leren elkaar anders kennen
en moeten samenwerken. Je neemt de groep
als het ware mee.’ Ik heb een keer een groep
samen met Marcel begeleid en het was geweldig om te zien wat er gebeurde. Hoe Marcel
met zijn enthousiasme bereikte dat de jongen
die nog thuis woonde en nooit had gekookt
chef werd van zijn groepje en steeds enthousiaster werd. Marcel: ‘Mensen komen uit hun
comfortzone en dat levert mooie dingen op
binnen een groep.’ Bij de kookclubs die Marcel begeleidt ligt het accent meer op smaakontwikkeling, het niet blind volgen van recepten

maar leren vertrouwen op je eigen smaak en de
durf om te experimenteren. Eigenlijk mislukt
er nooit iets en schuift iedereen aan het eind
van de avond aan tafel om samen met veel vrolijkheid te eten en te drinken.
Naast Het kook College Wijchen heeft Marcel
samen met vriend Stef een trainingsprogramma opgezet: Breinkoken. Marcel: ‘Breinkoken
is gebaseerd op de verschillende breinvoorkeuren van mensen. Iemands breinvoorkeur
bepaalt zijn of haar manier van werken en het
oplossen van dilemma’s. Door daar inzicht in
te krijgen leren teams binnen bedrijven bijvoorbeeld gebruik te maken van ieders sterke
kanten en de samenwerking te verbeteren. De
één loopt bijvoorbeeld over van de ideeën
terwijl de ander veel meer bezig is met het
perfectioneren van de bestaande werkzaamheden.’ Aan de hand van kookopdrachten worden de sterke en zwakke plekken blootgelegd
en kunnen er handvatten geboden worden om
iedereen vooral dat te laten doen waar hij of
zij goed in is en waar nodig zwakke punten te
trainen en te versterken. Marcel: ‘De dingen
waar je goed in bent geven je energie en dat is
belangrijk.’
Verbinding en mensen hun sterke kanten laten
ontdekken en ontwikkelen is de rode draad in
Marcels verhaal. Koken en (samen) eten is
daarvoor een geweldig hulpmiddel of het nu
gaat om een kookclub, een heftruckbedrijf,
een familie of een groep basisschoolkinderen
die bij hem komen smaakbazen. ‘Het is geweldig om iedere keer weer te zien hoe mensen
enthousiast vertrekken na een middag of een
avond samen gekookt, geproefd en gegeten te
hebben.’
Meer op: www.kookcollegewijchen.nl
Volg en like ons op Facebook: ‘køken’
Tekst en foto’s: Nicolette Schuurman

39

TM

USED PRODUCTS
TM

TM

INKOOP - VERKOOP - TERUGKOOP
TM

TM

TM

DIRECT GElD VOOR:
Smartphones, audio,
gameconsoles, games,
tv’s, camera’s,GPS,
muziekinstrumenten, goud
TM

TM

TM

TM

TM

TM

OOk mOgelijk Om deze PrOdUcteN
te verPaNdeN Of terUg te kOPeN!
TM

TM

TM

Used Products Nijmegen,
Bloemerstraat 72, 024 - 324 93 90
nijmegen@usedproducts.nl

www.usedproducts.nl

In Memoriam Siem Sip
Zondag 23 februari jl. overleed
Siem Sip. Hij was kort daarvoor
met nierproblemen in het ziekenhuis opgenomen. Toen daar
complicaties met zijn longen
bijkwamen, trok zijn hart het niet
meer. Iets meer dan een jaar geleden spraken we met Siem over
de Lijnbaanstraat in de rubriek De
Straat van de week. Siem heeft
zich met hart en ziel ingezet om
bij de nieuwbouwplannen voor
zijn straat er het allerbeste voor de
bewoners uit te slepen. Ook was
hij actief betrokken bij het jongerenwerk in het Waterkwartier. Om iets voor elkaar te krijgen,
ging Siem altijd recht op zijn doel af, want dat doel heiligde de
middelen. Auto’s waren zijn grote hobby; de teller bij Siem bleef
helaas al steken bij 61. Veel te jong. Zijn veertigjarige bruiloft
heeft hij net niet kunnen vieren. We wensen Lien, verdere familie,
vrienden en kennissen alle sterkte toe met dit verlies.
Redactie de Wester
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50 jaar carnavalsvereniging De Waoterjokers
Op woensdag 19 februari jongstleden is het
50-jarig jubileum van carnavalsvereniging
De Waoterjokers gestart met een zeer gezellige muzikale avond. Deze werd gehouden in de huiskamer van Ons Thuis aan de
Voorstadslaan, de huiskamer van de Griffioen.
De ouderen uit het Waterkwartier werden verrast door de komst van het voltallige Kabinet
van Zijne Doorluchtige Hoogheid Jeugdprins
Alec de Eerste en ook van Zijne Doorluchtige
Hoogheid Prins Hans de Vierde, de stadsprins
van Knotsenburg, zoals Nijmegen in de carnavalstijd wordt genoemd.
De avond werd verzorgd door de mensen van
De Waoterjokers, waaronder de Hofkapel
De Waoterblaosjokers, de cabaretgroep De
Schuumkoppe en de zanggroep bestaande uit
ex-Adjudanten van de Prins. Ook de zangroep
De Volle Kruuk van de bevriende carnavalsvereniging Het Geberste Kruukske deed mee.
Prins Hans de Vierde had ook nog een verrassing. Hij zette de wijkbewoner Ger Hesseling
in het zonnetje voor zijn enorme inzet in het
Waterkwartier. Zijn inzet is voor nagenoeg
iedereen in Nijmegen-West bekend. De prin-

Ger Hesseling ontvangt een onderscheiding van Prins Hans de Vierde

selijke onderscheiding was een onderstreping
voor de vele vrijwilligers die zich dagelijks
inzetten voor de medemens.
De zonovergoten carnavalsdagen zijn ook dit
jaar weer gevierd in de uitvalsbasis op de Molenstraat die omgedoopt was in De Waotermolen.

Sv Nijmegen
Met het uitkomen van deze Wester loopt
het seizoen 2013-2014 alweer langzaam
ten einde. We willen dan ook een korte
terugblik werpen op de afgelopen
maanden, maar ook een vooruitblik op
wat er nog komen gaat.
Na een korte winterstop kon er alweer snel
gevoetbald worden op de velden van Sv
Nijmegen. Iets waar het bij een voetbalclub
natuurlijk altijd om draait, maar naast het
voetbal is ook gezelligheid zeer belangrijk.
En gezelligheid is bij Sv Nijmegen zeker
te vinden! Dit bleek niet alleen uit de
druk bezochte nieuwjaarsreceptie, ook
de Wester - april 2014

de (kinder)carnavalsviering liet zien hoe
gezellig het kan zijn aan de Oscar Carréstraat.
Een zeer goed opgezet carnavalsfeest zorgde
voor een vol clubhuis waar zowel kinderen
als volwassenen uit de wijde omgeving op
afkwamen.
Naast deze gezelligheid wordt er achter de
schermen hard gewerkt om Sv Nijmegen
langzaam omhoog te brengen. Een mooi
voorbeeld is de damesafdeling. Een aantal
jaar geleden begon een groep vriendinnen
een damesteam. Op dit moment telt Sv
Nijmegen twee damesteams op het veld en
twee damesteams in de zaal. Allemaal doen ze
het erg goed in de competitie! Het gevolg is

Als het nieuwe voorzieningenhart De Biezantijn in gebruik is genomen, zal bekeken worden welke carnavalsactiviteiten weer in de
thuisbasis gehouden kunnen worden.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Dave van Brenk

dat, nadat eerder het contract van de trainer
van Sv Nijmegen Heren 1 verlengd werd,
nu ook de trainer van Sv Nijmegen Dames
1, Danny Heiming, een contractverlenging
krijgt. Naast het voetbal zijn deze dames
ook niet te beroerd om actief te zijn bij
andere vrijwilligerstaken, zoals het draaien
van bardiensten en helpen bij activiteiten.
Ook het opzetten van een A1 jeugdteam en
het verlengen van het contract van de trainer
van Sv Nijmegen Heren 2 laten zien dat Sv
Nijmegen goed aan de toekomst werkt.
Als laatste een mededeling voor de
toekomst: Vanaf 12 mei wordt het sportpark
van Sv Nijmegen opgeknapt. Het hoofdveld
dat aan vervanging toe is, zal vanaf die
dag door de gemeente geheel gerenoveerd
worden. Door deze renovatie, die een
aantal maanden zal duren, zal het Jan
Weijers Jeugdtoernooi een jaar uitgesteld
worden. Vanaf het seizoen 2014-2015 zal
Sv Nijmegen over een vernieuwde grasmat
beschikken en zal de organisatie weer een
leuk toernooi neerzetten.
Tekst: Patrick Weijers
Foto: Ger Neijenhuyzen

41

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 depositogarantiestelsel

iedereen geld terug
hoe u ook verzekerd bent
Dat zie je alleen bij

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

Vraag naar de voorwaarden.

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

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

Dezelfde mensen, een nieuwe naam!
(voorheen fysiotherapie Beweegpraktijk Oud West)

fysiotherapie / manuele therapie / sportfysiotherapie
bedrijfsfysiotherapie / dry needling

telefoon

(024) 373 33 22

mail
internet

partner van

info@fysionovio.nl
www.fysionovio.nl

Voorstadslaan 254 / 6542 TG Nijmegen
Bolder 6 / 6582 BZ Heumen (Sportpiazza Malden)
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Nieuws vanuit het
Initiatievenfonds

Vroeger en nu

Ondertussen heeft de eerste sluitingsdatum voor het indienen van aanvragen voor initiatieven uit de wijk reeds
plaatsgevonden. De ingediende aanvragen zijn in behandeling genomen.

Op de oude foto is huize Heeswijk te zien,
gebouwd omstreeks 1880, op de grens van
Hees en het Waterkwartier/de Biezen. Het
huis stond toen nog in park Leeuwenstein.
Dit park is in de loop der jaren een stuk
kleiner geworden. Na 1945 werden de erkers gesloopt en kwamen er grote etalages.
Brinkhuis kocht het en maakte er een drogist van. Brinkhuis zat daarvoor een paar
panden terug op de Voorstadslaan. 32 jaar
geleden besloot Brinkhuis te stoppen en het
pand te verkopen. Dat kwam de huidige eigenaar, Ruud de Vries, goed uit. Deze had
een winkel in de Waterstraat die acht dagen
na opening volledig afbrandde. Na kort

Wilt u ook een aanvraag indienen voor
een initiatief (denk bijvoorbeeld aan een
buurtactiviteit gedurende de zomer)?
Dan kunt u hiervoor een aanvraagformulier invullen en indienen via
initiatievenfondsoudwest@gmail.com

Aanvraagformulieren

De aanvraagformulieren met daarop
ook de spelregels zijn af te halen in het
wijkcentrum Titus Brandsma en in het
tijdelijke wijkcentrum Sonnehaert. Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen naar
initiatievenfondsoudwest@gmail.com.
U krijgt dan zo snel mogelijk een aanvraagformulier toegestuurd.
De eerstvolgende sluitingsdatum is op 21
mei 2014. De overige sluitingsdata voor
het indienen voor aanvragen in 2014 zijn
op woensdag 20 augustus en woensdag
22 oktober.

Heeswijk

noodgedwongen boven de stomerij (nu nagelstudio) te hebben gezeten, kocht Ruud de
Vries het pand aan de Voorstadslaan. In het
pand ernaast heeft heel lang de motorzaak
van Tijnagel gezeten. Aan dat stuk is ook
een winkelruimte gebouwd. Nadat Tijnagel een aantal jaren geleden verhuisde naar
het industrieterrein, kwam er een winkel in
met kurkvloeren. Deze heeft vorig jaar haar
deuren gesloten. Nu wordt het stuk aan de
zijde van de Voorstadslaan verbouwd en
komt er kamerverhuur.
Heeft u oude foto’s van het Waterkwartier
of de Wolfskuil? Ik zou ze graag van u lenen. Oude foto’s of reacties op dit artikel
kunnen naar webredactie@dewester.info
Tekst en foto’s 1975 en 2014: Dave van Brenk
Foto huize Heeswijk: collectie Ruud de Vries

Huize Heeswijk

Tekst: Lidwien de Groot

Vroeger en nu: Distelstraat
In het vorige nummer stond een oude foto van
de Distelstraat. We wisten alleen dat Opoe
Remmers op de foto is te zien. Dankzij Piet
Remmers weten we nu ook wie de kinderen
zijn. Het zijn zijn zusjes en nichtje. ‘Zittend
op de stoeprand is Jannie Remmers’, schrijft
hij. ‘Bij de boom staat Jeanette Remmers. Hurkend op de stoep is Petra van Hilten.’
de Wester - april 2014
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Gecertificeerd ANKO haarwerk specialist

Anita’s hairstyling : Haarwerken

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.

AGB-code
zorgverlener:
76-087176

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.
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

Fysi othe ra pie
S portfysi otherapie
Manuele Therapie
Oedeemthe ra pie
E cho Diagnos tiek
S hock-wave The ra pie
Medical Tapi ng 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

Nijmegen

Voorstadslaan 208

024-3784760

Molenhoek Lb.

Hoeveveld 35

024-3586401

www.nissimyabo.nl
0115805.pdf
1
11:19:34
Iedere
dinsdagavond
van 18.30 uur tot 19.30 uur GRATIS inloopspreekuur, gaarne vooraf17-12-2013
aanmelden

Sociaalculturele
projecten
Aanvragen
subsidie mogelijk

De Swon Salon
Iedere dinsdagmiddag van 12.00 tot 16.00
uur is er in Griffioen, Kievitstraat 8, een
Swon Salon. De bijeenkomst is bedoeld
voor de senioren uit stadsdeel Nijmegen
Oud-West om zo de sociale contacten te
verbeteren.
De middag begint met een gezamenlijke
lunch. Daarna is er tijd voor knutselen,
schilderen, quizzen, handarbeid of een gezelschapsspel. Bij alle salons die Swon organiseert, zie je dat er veel bijgepraat wordt
over wijkgebeurtenissen of het ‘grote’
nieuws. De kosten voor de middag inclusief
lunch, koffie en thee zijn 3 euro.
Soms staat er een uitstapje op het programma. De laatste keer naar Hortus-Ar-

cadië aan de d’Almarasweg. Met de kerst
zijn enkele deelnemers eerst gaan eten in
wooncentrum Nieuw-Doddendaal. Daarna
is iedereen naar het Nijmeegs Mannenkoor
gaan luisteren. Dit alles voor een gereduceerd tarief.
Eigen ideeën over de invulling van deze
middag worden zeer op prijs gesteld. Een
handje helpen bij het tafeldekken, theezetten of opruimen ook. Bent u slecht ter
been? Dan is er onderling vast wel vervoer
te regelen.
Wilt U ook eens een bezoek brengen aan
de Swon Salon? Neem dan contact op met
Erika Antvelink, medewerker Swon ontmoetingsactiviteiten op maandag, dinsdag
en donderdag, telefoon 06 51 39 77 83.
Tekst en foto: Dave van Brenk

MULTIDAG
Nijmegen - Arnhem - Tiel - Oss

multiculturele dagbegeleiding

CULTUURSENSITIEVE ZORG
 begeleiding groep
 begeleiding individueel
 thuiszorg in samenwerking

Kerkenbos 1226 - 6546 BE Nijmegen
t 024-7370069 - f 024-7370216

e info@multidag.org - i www.multidag.org
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De stichting Steunfonds Buurt- en
Klubhuiswerk (SBBK) start in mei
weer met haar jaarlijkse subsidieronde.
Jaarlijks verstrekt de stichting subsidies
aan activiteiten die liggen op het terrein
van sociaal cultureel werk, buurtwerk
of educatie. Vooral initiatieven waarbij vrijwilligers zelf het heft in handen
nemen en waarvoor het moeilijk is om
op andere wijze inkomsten te krijgen,
hebben de belangstelling. Jaarlijks wordt
ongeveer 10.000 euro aan bijdragen
gegeven.
Het werkgebied van de SSBK is het
Rijk van Nijmegen. In mei kunnen weer
aanvragen worden ingediend. In juni
worden de aanvragen in een bestuursvergadering beoordeeld en krijgen de
aanvragers een reactie.
Wilt u meer weten of wilt u een aanvraag
doen dan kunt u daarvoor onze folder
aanvragen via: secretariaat SSBK, Lindestraat 2, 6566 ZV Millingen a/d Rijn, of
via e-mail: J.Nijenhuis1@chello.nl
Zie ook: www.stichtingsteunfonds.nl voor
informatie over de aanvragen.

Prijsvraag!!!!
Onder de goede inzendingen wordt een
make-over verloot, beschikbaar gesteld
door de Body & Face Company én een
kapsalon aan de Nina Simonestraat.
Denkt u te weten welke kapsalon dat
kan zijn, mail dan uw oplossing naar
redactie@dewester.info
Bij de make-over zal een fotograaf van
de Wester aanwezig zijn en het resultaat
zal te zien zijn in de volgende Wester.

45

Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden
voor binnen en buiten
Nu ook 80 soorten PVC-vloeren
Vrijblijvend prijsopgaaf
06-460 808 04
j.haefkens1@chello.nl
www.tapijtshophaefkens.nl

Agenda
Wilt u activiteiten in deze agenda kenbaar maken?
Mail dan naar c.teunissen9@chello.nl
Biljarten
• Vrij biljarten, Café De Driesprong, elke donderdag 15.00-1.00 uur.
• Biljarten, Villa Nova, elke middag 13.00-17.00
uur.
• Biljartvereniging Vogel, Villa Nova, elke maandag, dinsdag en donderdag 19.00-22.00 uur.
• Biljarten, Griffioen, elke dinsdag aanvang 19.30
en elke donderdag en vrijdag aanvang 14.15 uur.
Bingo
• Geldbingo, Café Elmeran, elke dinsdag, 20.0022.00 uur.
• Sonnehaert Bingo, Bond voor Ouderen, elke
donderdag 13.30-16.30 uur.
• Senioren Bingo, Villa Nova, elke dinsdag 12.3016.30 uur.
• Bingo, Griffioen, alle even dinsdagen aanvang
14.30 uur en alle even zaterdagen aanvang 19.30
uur.
Dansen
• Line Dance, Villa Nova, elke zondag 19.30-22.30
uur en elke vrijdag 19.00-23.00 uur.
• Afrikaanse dans, Titus Brandsma, elke donderdag 20.00-21.00 uur.
Gespreksgroepen en bijeenkomsten
• Tafelgesprekken voor dames, Titus Brandsma,
start 17 maart, vijf maandagochtenden 9.30-11.30
uur.
• Voedselbank, Titus Brandsma, elke vrijdag 9.0012.00 uur.
• Moedergroep, Titus Brandsma, elke woensdag
20.00-22.00 uur.
Hobby
• Hobbyclub De Heksenkring, Varenstraat 40,
elke woensdag 20.00-22.30 uur.
• Koffie- /hobbyclub, Titus Brandsma, elke donderdag 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.
Kaarten
• Swon kaarten, Titus Brandsma, elke dinsdag
12.30-16.30 uur.
• Bridgeclub, Titus Brandsma, elke dinsdag 19.3023.30 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
• Zanin Balkanorkest, Titus Brandsma, elke donderdag 19.30-22.00 uur.
• Vrijwilligerskoor, Griffioen, alle oneven dinsdagen aanvang 14.30 uur.
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Ontspanning
• Swon Yoga, Titus Brandsma, elke maandag
13.00-16.00 uur.
• Opstap Hatha Yoga, Titus Brandsma, elke maandag 18.45-21.45 uur.
Pasen
• Woordcommunie, viering met palmwijding,
Betlehem Parochie, 12 april 19.00 uur.
• Palmzondag, woord-communieviering met palmwijding, Betlehem Parochie, 13 april 10.00 uur.
• Witte donderdag, eucharistieviering, Betlehem
Parochie, 17 april 19.00 uur.
• Goede vrijdag, viering met kruisverering, Betlehem Parochie, 18 april 19.00 uur.
• Paaswake, Betlehem Parochie, 19 april 20.00 uur.
• Eerste Paasdag, woordcommunieviering, Betlehem Parochie, 20 april 10.00 uur.
Sport
• Swon conditie, Titus Brandsma, elke maandag
14.00-15.00 uur.
• Judo Centre Tomoda, Titus Brandsma, elke
maandag 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 9.30-10.30 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
woensdag 19.30-20.30 uur.
• Gym, Griffioen: Gym, elke maandag en donderdag aanvang 10.15 uur.
• Bowls, Sporthal De Dennen, elke woensdag en
vrijdag 9.30-12.00 uur. Nieuwe spelers welkom!
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 10.0012.00 uur.
Workshops
• 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 18.3022.30 uur.
• Kwasten, Titus Brandsma, elke woensdag 9.3012.30 uur.
• SNB Breiclub, Titus Brandsma, elke donderdag
13.00-16.00 uur.
• Handwerken, Griffioen, elke maandag aanvang
14.30 uur.

Belangrijke nummers
• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297
• Bureau Toezicht: 14 024
• Bel- en Herstellijn: 14 024
bel&herstellijn@nijmegen.nl
• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
• Meldpunt Kindermishandeling:
(026) 442 42 22, 0900 123 123 0
• Slachtofferhulp:
(024) 323 33 22, 0900 01 01
• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld:
0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl
• Kindertelefoon: 0800 04 32
• Centrum voor Jeugd en Gezin: 088 001 13 11
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
• Maatschappelijk werk (NIM):
(024) 323 27 51, info@nim.nl
• Het Inter-lokaal: (024) 322 22 27
info@inter-lokaal.nl
• Tandem: (024) 365 01 11
info@tandemwelzijn.nl
• Swon het seniorennetwerk: (024) 365 01 90
info@swon.nl
• Huisartsenpost: 0900 88 80
• 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
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Kinderpersbureau
Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Podium
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Sterrenwacht Saturnus
Hoi ik ben Shirley. Samen met Bjorn zijn
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Interview met de dierenambulance

Moppen

De Action
Ik ben Romy en ik heb een interview
ben we meneer John gevraagd naar persoongehad met Evelien van de Action. Zij
lijke dingen. Hij is 59 jaar en werkt hier al 7
werkt op het hoofdkantoor van de AcMDDU+LMYLQGW¿OPVRRNOHXNPDDUGDQZHO
tion en via de e-mail heb ik haar wat
over sterren of ruimte of ruimteschepen of de
vragen gesteld.
PDDQ0DDUPHHVWDONORSSHQGH¿OPVQLHW
(bijvoorbeeld bij explosies in de ruimte, die
In Nederland werken er meer dan
kan je helemaal niet horen want in de ruimte
15.000 mensen bij de Action. De menLVJHHQJHOXLG +LMYLQGWGH¿OP6WDUZDUV
sen hebben verschillende tijden om te
leuk en houdt van boeken lezen. Hij is voor
beginnen. Soms dan moeten ze al om 7
zijn werk adviseur voor middelbaar onderuur ’s morgens beginnen en soms ook
wijs. En hij vindt bergwandelen en het weer
wel eens om drie uur ’s nachts.
bestuderen ook leuk.
De Action heet Action omdat de naam
Op 15 en 16 maart 2013 waren er de landeis bedacht door eerdere eigenaren die
lijke sterrenkijkdagen. Maar ook daarna is er
de eerste winkel openden in 1993 in
nog veel te doen voor kinderen en volwasEnkhuizen. Ik heb ook gevraagd wat het
senen op de sterrenwacht. Ze hebben ook een
duurste was en daar kon ze geen antwebsite: www.sterrenwachtsaturnus.nl
woord op geven, want er staan ongeveer
10.000 spullen en omdat er per week
Het was erg leuk op de sterrenwacht.
ongeveer 100 tot 150 nieuwe spullen in
deShirley
winkel komen.
Door
Zelf komt Evelien vaak bij de Action
omdat ze het een hele leuke winkel
vindt. Ze koopt er iedere week wel iets
en schat een beetje van wat ze mee gaat
nemen, maar vaak komt ze thuis met
meer dan ze van plan was.

Rebus

Door Romy

Door Janne O.
Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

