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zaterdag

30 augustus

hoek kanaalstraat/rivierstraat

WESTERPARKBIOS!

Vanaf 19.30 uur:
Picknicken
met je buurtgenoten,
neem je eigen stoel,
kleedje, hapjes
en (niet-alcoholisch) drankje mee.

Een avondje film kijken èn meer!
Vanaf 21.00 uur:
voorfilm

Bruisend Biezen

door MishMash Produkties,
een inspiratiefilm
voor en over de wijk.

hoofdfilm:

IEDEREEN
BEROEMD!
Kaartjes €1,50

alléén via voorverkoop:
bij bakkerij de Niers,Villa Voorstad
en Jan Linders Weurtseweg
Of reserveer via westerparkbios@yahoo.nl
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De stra

Distelstraat
De naam Distelstraat is voor het eerst op 19
oktober 1927 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegelijkertijd kregen andere straten in
de zogenaamde Bloemen- en plantenbuurt
(Bloemenbuurt) de namen Bremstraat, Ericastraat, Mosstraat en Varenstraat.
Twee jaar eerder hadden andere straten
in deze buurt de namen Anemoonstraat,
Anjelierenweg, Begoniastraat, Geraniumstraat en Violenstraat gekregen (raadsbesluit d.d. 5 augustus 1925). Al in 1891 was
met de vaststelling van de naam Floraweg
de basis gelegd voor de straatnaamgeving in
dit gedeelte van de wijk Wolfskuil.
De straat is genoemd naar de distel (Carduus), een plantengeslacht met stekelige
stengels en bladeren uit de composietenfamilie (Asteraceae). De Distelstraat liep
aanvankelijk van de Floraweg tot de Varenstraat. In 1933 werd de straat verlengd tot
de Boschbesstraat (Bosbesstraat) en in 1937
tot de Molenweg.
In 1957 volgde een aanzienlijke uitbreiding toen de straat werd doorgetrokken
tot de Dorpsstraat (Hees) die later dat jaar
de naam Schependomlaan kreeg. Door het
raadsbesluit d.d. 13 maart 1957 had de Distelstraat een lengte van ca. 625 meter en
eindigde de straat op de plaats waar in de
periode 1957-2002 de Rivierstraat begon.
Het gedeelte tussen de Molenweg en de
Schependomlaan lag vanaf de Volkstelling
1960 in de wijk Hees.
Na drie verlengingen in 1933, 1937 en 1957
is de Distelstraat met ingang van 1 januari
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1994 voor het eerst ingekort. Het laatste gedeelte (ca. 75) meter krijgt dan de naam Oscar Carréstraat (raadsbesluit d.d. 8 september
1993). Circusdirecteur Oscar Carré (18461911) was vanaf 1902 eigenaar van de villa
Welgelegen (Insulinde) in Hees en verbleef
hier ’s winters als hij niet op tournee was.
De straatnaamwijziging geschiedt op verzoek
van de Vereniging van Eigenaars van de 25
appartementen op de hoek van de Schependomlaan-Distelstraat. Als reden voor het wijzigingsverzoek d.d. 19 mei 1992 wordt de
‘vindbaarheid’ genoemd. Voor de bouw van de
Premie C+ woningen was op 25 februari 1989
vergunning verleend aan Aannemersbedrijf H.
Moed B.V. uit Lent. De ingang bevond zich in
de Distelstraat en de appartementen waren in
1989 dan ook aan deze straat genummerd. Het
hoogste huisnummer was nummer 210 (even;
postcode 6542 LT).
In 2005 krijgt ook het resterende gedeelte van
de Distelstraat in de wijk Hees een andere
naam (raadsbesluit d.d. 2 februari 2005). Het
gedeelte tussen de Oscar Carréstraat en de Molenweg heet sindsdien Insulindestraat. Door
een bewoonster van de Breehofstraat was het
verzoek ingediend om aan dit gedeelte van de
Distelstraat een eigen naam te geven. De aanleiding was het planten van een nieuwe boom
in dit gedeelte van de straat. Sinds 2005 ligt de
Distelstraat volledig in de wijk Wolfskuil.
De straatnaamwijzigingen in 1992 en 2005
hebben de gemeenteraad er op 24 januari 2007
niet van kunnen weerhouden om het park in de
wijk Hees dat grenst aan de Oscar Carréstraat
en Insulindestraat de ‘ingeburgerde’ naam Dis-

telpark te geven. Het Distelpark, Dorpspark
Hees, Parkje Lugtigheid, ’t Achterveld en
het Westerpark zijn onderdeel van het zogenaamde Park West waarvan de naam niet
door de gemeenteraad is vastgesteld.
De Distelstraat ligt vanaf 2005 weer op
dezelfde plaats als in de periode 19371957. De eerste bebouwing uit 1928 met
de huisnummers 1 t/m 27 stond in het oudste gedeelte van de straat tussen Floraweg
en Varenstraat. De huisnummers 29 t/m
55 uit 1933 lagen tussen Varenstraat en
Bosbesstraat. De nieuwbouw (bouwjaar
2005 ) die hiervoor in de plaats gekomen
is, maakt deel uit van Plan Wolfskuil, een
complex van 125 woningen en 40 appartementen met parkeerkelder in het gebied dat
begrensd wordt door de Wolfskuilseweg,
Bosbesstraat, Distelstraat en Floraweg. De
bouwvergunning hiervoor is verleend op
25 augustus 2003 aan projectontwikkelaar
Proper-Stok Woningen B.V. in Rotterdam.
Distelstraat 59 t/m 95 tussen Bosbesstraat
en Molenweg zijn gebouwd in 1938. Aan
de even kant van de straat staat nog de
oorspronkelijke bebouwing uit de periode
1938-1941. De huisnummers 2 t/m 58 en
92 t/m 96 stammen uit 1938. Distelstraat
60 t/m 90 behoren tot een complex van 19
woonhuizen en een winkelhuis (bouwjaar
1940-1941) waarvoor op 7 juli 1939 bouwvergunning werd verleend. Op nummer 60
was jarenlang de kruidenierswinkel van A.
Detmers gevestigd. Dit was de enige winkel
in deze woonstraat.
Tekst: Rob Essers
de Wester - september 2014

Michiel van de Loo en Rob Essers

Voor een eerste kennismaking met de Distelstraat zijn we te gast bij Luc van der Nat. Hij
heeft een aantal buren uitgenodigd, die allemaal wonen in het gedeelte tussen de Bosbesstraat en de Molenweg: een van de vele gezichten van de straat. Luc is 64, hij komt van de
bollenstreek en hij leerde in Groningen, waar
hij psychologie studeerde, zijn vrouw kennen, met wie hij in eerste instantie in Malden
ging wonen. ‘Ze had als klinisch psychologe
een baan gekregen bij Werkenrode. We hebben na Malden nog aan de Ubbergseweg en de
Voorstadslaan gewoond, maar na de scheiding
moest ik opnieuw een huis gaan zoeken en
kwam in 1997 met twee kinderen hier terecht.
Een van die twee woont nu ook in de Kuul.’

Enge tunnel

Steef van Lokven en Eva Naus wonen op kamers in de Distelstraat, samen met nog twee
meiden. Steef is 21. Ze komt uit Den Bosch,
heeft inmiddels haar bachelor antropologie
op zak en drie jaar geleden was dit haar eerste kamer in Nijmegen. ‘Ik betaal 300 euro
per maand. De huisbaas wil na een vervelende ervaring geen kamers meer verhuren aan
mannen.’ Eva is 26, komt uit Grevenbicht bij
Sittard, verhuisde naar Nijmegen om communicatiewetenschappen te studeren, en is
sinds april druk bezig met Project You, een
afstudeerproject. Ze woont al vijf jaar aan de
Distelstraat. ‘Toen ik hier net kwam, hoorde ik
dat de Wolfskuil een slecht imago zou hebben
en ver weg zou zijn, want je moest onder die
enge tunnel door. Van dat slechte imago heb ik
heel weinig gemerkt, en die tunnel, nou, daar
vlieg ik doorheen haha. En als je het écht niet
vertrouwt, kun je ook nog via de Graafseweg
hier komen.’
Ted van Koelen is begin 50. Hij komt uit
Amersfoort, volgde begin jaren tachtig de lerarenopleiding huishoud- en gezondheidskunde,
werkt bij het RIBW en woont sinds 1991 hier.
‘Ik heb ook nog in Oost gewoond, de Rembrandtstraat, ook prima hoor. Daar heb je meer
kroegen en winkels, maar hier heb je meer verscheidenheid in mensen.’
Floor Taayke is 44, woont samen met man
Mark en dochter Evi van 8 sinds 2002 in de
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Vlnr. Eva Naus, Steef van Lokven,
Ted van Koelen, Luc van der Nat, Floor Taayke en Evi Taayke

straat. Floor komt uit Sneek, studeerde hier
communicatiewetenschappen en ging in Arnhem naar de kunstacademie. Ze is nu zzp’er en
werkt als grafisch ontwerper. ‘Toen we hier net
kwamen wonen, waren ze de huizen in de omgeving aan het dicht timmeren. Het was vlak
voor de sloop van de Rimboe.’ Frank Meyer en
Leo en Vera Braam, die niet bij het interview
aanwezig konden zijn, hebben schriftelijk laten weten hoe ze het wonen ervaren in deze
straat.

Kapper

Dit gedeelte van de straat kent alleen maar
koopwoningen. Luc: ‘Er is altijd wel redelijk
veel verloop geweest, omdat er veel oudere
mensen woonden, maar die zijn nu bijna alle-

maal vertrokken.’ De laatste huizen die te koop
waren, gingen weg voor een bedrag tussen de
anderhalf en twee ton. Floor: ‘Wij hebben in
2002 180.000 euro betaald; relatief duur voor
de straat toen, maar er was al veel aan verbouwd en we wilden een tuin.’ Volgens Frank
heerste er ooit een verbouwingskoorts. ‘Achter werden serres aangebouwd, en de voorkant
kreeg vaak een erker. Dakkapellen werden gemeengoed en wie heeft er nog enkel glas? We
hadden in het begin een kolenkachel met een
kolenhok achter in de tuin en een badkamer
had nog niemand hier.’ Ted betaalde in 1991
veel minder dan Luc. ‘We kochten het huis van
de eerste bewoners, 82.000 gulden. Elke keer
als het huis te klein dreigde te worden, bouwden we er weer een stukje aan.’ De hypotheek5

akte van Floor kent wel een heel bijzondere
bepaling: ‘We mogen aan huis geen kapperszaak beginnen. Nu waren we dat toch al niet
van plan, maar we vroegen ons wel af hoe die
bepaling daar in was gekomen. De dichtstbijzijnde kapper is Ton de Vos en die zit aan de
Wolfskuilseweg. Ik ken verder niemand hier
met zo’n zelfde bepaling in de hypotheekakte.’

Keessie B. en Udo Alpfenkreuzer

Leo en Vera wonen sinds 1978 in de straat en
behoren inmiddels zelf bij de ouderen. ‘Men
noemde het een gribusbuurt, toen we hier
kwamen wonen, maar er was meteen onderling veel contact en men kwam ook bij elkaar
op verjaardagen. De meeste oude bewoners
zijn inderdaad weg. Hiervoor in de plaats zijn
jonge gezinnen gekomen, vaak allebei met een
baan, waardoor het onderlinge contact wel
iets minder is geworden. Door scheidingen
en overlijden wonen er ook veel alleenstaanden.’ Frank zag de nieuwe garde, zoals hij het
noemt, het roer overnemen. De hoge coniferen
die elk tuintje afscheidde van de naaste buren,
verdwenen en de sfeer werd opener. Hij ziet
nu een geleidelijk leeftijdsverloop en geen
gaten tussen de verschillende generaties. Luc:
‘De straatfeesten zijn daar een gevolg van.
Elke twee jaar wordt de straat afgezet, komt er
een speeltent voor de kinderen, zijn er lekkere
hapjes. Piet Remmers van Elmeran, die hier
vroeger ook woonde, regelt een tap. Een paar
omliggende straten doen mee en met muzikale
talenten als Keessie B. en zijn neef Udo Alpfenkreuzer in de straat is een feestje al gauw
geslaagd.’ Ted: ‘Bewoners staan altijd voor
elkaar klaar, als er iets is. Je staat nooit ergens
alleen voor.’

Eenrichtingsverkeer

De straat op zich is niet zo breed, maar de
groenstrook aan de zijde waar de nieuwbouw
verrezen is, en de brede trottoirs, geven de
straat bijna de allure van een boulevard. Ted:
‘Vroeger was het asfalt, nu zijn het klinkers.
Dit in combinatie met de opgeworpen drempels en dat het een 30-kilometerzone geworden is, maken het een stuk rustiger, al worden
de trottoirs wel vaak als fietspad gebruikt.’
Floor: ‘Het is ook al heel lang eenrichtingsverkeer, maar daar trekt niet iedereen zich altijd
iets van aan. Ik hou soms mijn hart vast, als ik
het zie gebeuren, want er spelen dikwijls kinderen op straat. Luc verspert zo’n auto meteen
de weg, dat zouden we allemaal moeten doen.’
Er wordt in de Distelstraat weinig overlast
ondervonden van hangjeugd. Ook met andere
vormen van criminaliteit valt het erg mee, al
twitterde wijkagent Hans Zweers in juni nog
over een gestolen lokfiets die bij een bewoner
6

Nurten Yildiz

in een tuin van de straat was aangetroffen, samen met vijftien andere fietsen met een onduidelijke herkomst. Bij Ted was onlangs in de
schuur ingebroken. ‘Zolang dat Jacobsterrein
braak ligt en men daar bijna probleemloos op
kan komen, is het vrij eenvoudig om bij de
achterommetjes aan onze kant van de straat
te komen. Vroeger had Jacobs daar een paar
rottweilers rondlopen. Dat hielp wel. Nu bij
de nieuwbouwplannen wordt de achterom vernieuwd en er komt verlichting.’

Studentenhuizen

In de straat zijn vier of vijf studentenhuizen en
een woongemeenschap. Waar dat elders in de
stad de nodige irritatie opwekt – de tuin een
rommeltje, vaak met afval, geluidsoverlast,
desinteresse – levert dat in de Distelstraat
geen enkel probleem op. Men houdt zich aan
de spelregels. Eva: ‘Er is sociale controle op
een goede manier. We hebben juist veel contact met de buren en als er een feestje is, nodigen we ze uit. Tijdens de Vierdaagse halen we
ook altijd vijf lopers in huis. Elk jaar dezelfde.
We slapen bij elkaar of elders en verhuren dan
onze eigen kamers. We ontbijten wel eens samen. Kom ik net van de stad terug, staan zij op
om te gaan wandelen. Het is gezellig, en we
kunnen de extra centen goed gebruiken.’

Pesten

Toen de Rimboe in 2005 ten prooi viel aan de
nieuwbouwplannen van de gemeente, werd de
even kant gespaard, die huizen bleven staan.
De huurhuizen aan de linkerkant, en ook straten als de Mos- en Ericastraat verdwenen. Het
zijn allemaal Nijmegenaren die er nu wonen,

maar in de nieuwbouw zijn het vooral mensen
die hun roots in een ander land hebben liggen.
De geboren autochtone Wolfskuuler zit als het
een beetje weer is, voor zijn huis, liefst met
een pot bier, en becommentarieert graag alles
wat er voorbij komt. Dat is de rechterkant, aan
de linkerkant is men een stuk terughoudender,
zo ook Nurten Yildiz. Getrouwd, drie kinderen, van 21, 19 en 13 die nog allemaal thuis
wonen. Nurten is geboren in Turkije, vlakbij
de Zwarte Zee. Haar man runt uitzendbureau
Hay, gespecialiseerd in schoonmaakwerk,
waarvoor Nurten de administratie doet. ‘Mijn
ouders zijn in de jaren zeventig naar Nederland verhuisd. Ik ben later, in 1985, gekomen.
We woonden in de Ericastraat, maar ik denk
niet met veel plezier terug aan die tijd. Omdat we uit het buitenland kwamen, werden we
vaak gepest en uitgescholden voor vieze Turk.
Nu gelukkig niet meer, en het wonen bevalt
veel beter. Hiernaast woont mijn zus. Ik heb
ook nog een zus in de Varenstraat en moeder
woont in de Bosbesstraat. Mijn familie zie ik
heel vaak, maar ik heb verder niet zoveel contact met de andere mensen uit de straat. Het
klopt dat aan deze kant vooral mensen wonen
die oorspronkelijk uit een ander land komen,
zoals Joegoslavië, Marokko of Turkije. Ik geloof wel dat we in dit blok de enige zijn, die
gekocht hebben, de rest huurt allemaal. Maar
we wonen prettig hier. En ja, er is wel eens
een fiets gejat uit de voortuin, en de hondenpoep is nog steeds een probleem, maar ik weet
ook dat als er écht wat is, de wijkagent Hans
meteen aanspreekbaar is. Dat was vroeger wel
eens anders.’
De belangrijkste winkels zijn op loopafstand.
En gingen tot voor kort de meeste kinderen nog naar de Lanteerne in Heseveld naar
school, tegenwoordig is de Wieken populairder
én heel dichtbij. Ook van het speeltuintje op de
hoek met de Bosbesstraat wordt veel gebruik
gemaakt. Met het Distelpark aan de ene en het
Florapark aan de andere kant is men met de
hoeveelheid groen ook dik tevreden.
Op de hoek met de Varenstraat staat sinds de
nieuwbouw uit 2005 een uit brons en staal opgetrokken sculptuur van bijna drie meter van
beeldhouwer en wijkbewoner Geert Schiks.
Het was een idee van de Wijkraad Wolfskuil
en Portaal gaf de opdracht daartoe. De twee
handen moeten het samengaan van de oude en
nieuwe bewoners symboliseren. De vele initiatieven die er sindsdien zijn opgeborreld in
de wijk bewijzen dat met respect voor elkaars
cultuur er veel mogelijk is.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Portret van een kind in zijn slaapkamer

Kaylee Mallo (12 jaar)

‘Mijn familie is mijn dierbaarste bezit’
Met wie woon je in huis?
‘Met mijn moeder en mijn broertje Bryan. Ik
had twee vogeltjes, maar die zijn overleden.’
In welke klas zit je?
‘Ik zit in groep 8 op de Wieken aan de Floraweg. Volgend jaar ga ik naar het Mondialcollege aan de Meeuwse Acker.’
Wat zijn je hobby’s?
‘Mijn hobby is dansen. We trainen bij Villa
Nova, twee keer per week op dinsdag en donderdag, zo’n twee, drie uur. De vereniging heet
Dansvereniging D’light, afgekort DVDlight.
Ik ben met zeven jaar al begonnen met dansen.
We dansen allerlei soorten dansen, showmodern, gardedansen en freestyle. In april van dit
jaar ben ik met mijn freestylegroep Nederlands
kampioen geworden. Mijn broertje danst ook,
hij is de enige jongen. We zijn een grote dansvereniging.’
Wat is je favoriete muziek?
‘Dat weet ik eigenlijk niet. Ik luister wel heel
vaak naar Engelstalige muziek.’
Krijg je zakgeld?
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‘Ja, af en toe, als we iets nodig hebben krijgen
we het.’
Wat is je favoriete eten?
‘Sla, macaroni en nasi. Ik houd wel van groenten en snoepen doe ik graag.’
Waar kijk je het liefst naar op tv?
‘Naar Gtst, films, Ketnet en Zapp.’
Wat is je lievelingsboek?
‘Kippevel. Ik koop boeken, maar ik lees ze niet
altijd. Heel soms. Ik vind het mooi om boeken
te hebben en soms lees ik ze ook, bijvoorbeeld
stiekem als ik naar bed moet of zo.’
Wat wil je later worden?
‘Ik ben nog aan het twijfelen, of kinderarts of
ziekenverzorger.’
Wat vind je het mooist in je kamer?
‘Mijn bureau, mijn boekenkast en mijn makeuptafel.’
Wat is je dierbaarste bezit?
‘Mijn familie, mijn moeder, mijn broer en mijn
opa. En de bekers die ik heb gewonnen.’
Met wie zou je een dag willen ruilen?
‘Met mijn vriendin van dansen. We zijn best

wel goede vrienden en ik zou wel graag een
keer in haar schoenen willen staan.’
Waar word je blij van?
‘Als ik bij iemand kan spelen of als we leuke
dingen doen op school of met mijn gezin. Ik ga
af en toe bij vriendinnetjes van dansen spelen
en ook slapen.’
Waar word je verdrietig van?
‘Van pesten op school.’
Ben je gelukkig?
‘Ja.’
Wat vind je het leukst aan jezelf?
‘Mijn uiterlijk. Mijn krullen vind ik niet zo
leuk.’
Wat is jouw grootste droom?
‘Om een keertje naar Italië of Spanje te gaan.’
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
‘Misschien heb ik een baantje en misschien
een kind en een vriend natuurlijk.’
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Gastcolumn

Hart voor kinderen
Arie Krijgsman, bevlogen directeur Brede school Aquamarijn

Thuis
In mei 1996 kwam ik hier wonen, in die
leuke straat waar ik altijd extra doorheen
reed op weg naar één van de wijkcentra
of scholen waar ik vrijwilligers begeleidde,
projecten uitvoerde of een voorstelling gaf.
De eerste dag dat ik in mijn huisje aan het
werk was, hoorde ik een knal. Ja hoor, een
bierfles door de ruit. ‘Welkom in de Kuul!’
In het begin werd ik behoorlijk bekeken:
wat moeten we met dat mens? Ik herinner me nog dat ik na een paar maanden
in Malden op de markt kwam, waar ik 28
jaar had gewoond. Jan de kaasman kwam
achter zijn kraam uit, omhelsde me en zei:
‘Waar was je nou al die tijd? De notenman
en Johnnie die ik vanaf klein jochie met zijn
vader mee zag komen en nu zelf groenteman was, reageerden ook heel hartelijk.
Thuisgekomen heb ik zitten janken. Ik was
toch mijn warme badje kwijt. Maar ik heb
niet opgegeven. Ik kletste met alle mogelijke mensen, zei iedereen goedendag en
toen iemand mij vroeg of ik een wasmachine weg wilde brengen, had ik het gevoel: ik
begin er bij te horen.
Maar je moet er wel hard voor werken om
echt een wijkbewoner te worden.
Eigenlijk is het een wereldje in het klein. Ik
heb afrekeningen meegemaakt, ruzies, ze
hebben spullen tegen mijn berging in de fik
gestoken, er werden spullen gejat uit mijn
tuin. Maar ik ben gaan praten met de hangjongeren en daarna duwden ze mijn auto
aan, die niet wilde starten. Ik heb steeds
aangegeven bij de gemeente: geef ze een
eigen plek. En gelukkig gaat het hier nu
goed.
En als ik nu achter mijn bureau voor het
raam zit en mensen naar me zwaaien en ik
ons wereldje bekijk, denk ik: ja, ik ben een
Kuuler (geloof ik) en voel me thuis.
Angèle Jorna, verhalenvertelster
(Foto: Dave van Brenk)

8

Op een mooie zonnige ochtend loop ik door
het rulle zand naar de voordeur van de
nieuwe Brede school Aquamarijn aan de
Biezendwarsstraat. De school is al klaar,
maar de bestrating nog niet. Arie Krijgsman, directeur van de school, laat me binnen.
Ik mag alvast een kijkje nemen. Ik tref mooie
lichte lokalen, een brede houten tribunetrap,
een grote gymzaal én een fitnessruimte aan. Er
zitten gele plakkertjes op de deuren zodat de
verhuizer weet waar de verhuisdozen geplaatst
moeten worden. In het trappenhuis zie ik glas
in loodramen, waardoor het zonlicht gefilterd
naar binnen valt. Een feest om hier naar school
te gaan. Het gesprek met Arie vindt plaats in
zijn kamer in het oude schoolgebouw aan de
Spechtstraat, dat na de verhuizing wordt afgebroken.
‘De afgelopen twee jaar was een drukke tijd.
Maar wel een hele mooie. Ik ben regelmatig
gaan kijken tijdens het bouwen, dan zie je de
contouren van het gebouw ontstaan. Langzamerhand kreeg het gebouw steeds meer vorm.
We gaan straks naar een heel mooi gebouw,
lekker licht en ruim. Er staan nu ruim 250 verhuisdozen klaar. Op 10 juli gaan we verhuizen
en op vrijdag 12 september is de officiële opening. Op zondag 14 september is de opening
van het Voorzieningenhart de Biezantijn, dan
is de school ook geopend en doet mee met alle
festiviteiten.’
‘Sinds vorig jaar zijn we een Brede school met
drie verschillende partners. Na de verhuizing
worden we Kindcentrum Aquamarijn. We willen dan werken vanuit één visie. Er komt dan
een doorgaande lijn van kinderdagverblijf tot
en met groep 8 van de basisschool. Er moet
nog wel wat gebeuren maar de andere twee
partners KION en Tandem staan daar helemaal
achter en doen daar ook enorm hun best voor.
We willen met één naam naar buiten toe: Kindcentrum Aquamarijn; daaronder valt de Brede
school, het kinderdagverblijf, de peutergroep
en het Activiteitenplein. We hebben op dit moment ongeveer tweehonderd leerlingen en het
team bestaat uit twintig medewerkers, vijftien
vrouwen en vijf mannen.’

Geweldige jeugd

‘Sinds 1978 werk ik in het onderwijs. Mijn
eerste baan was in Haarlem op een LOMschool voor kinderen die waren vastgelopen

in het reguliere onderwijs. Op zo’n school kun
je iets meer betekenen voor kinderen dan alleen maar meester zijn. Wat mij aantrekt in het
onderwijs is toch wel het omgaan met de kinderen en alles wat daarbij komt kijken. Mijn
vrouw, die ook in het onderwijs werkt, en ik,
hebben allebei hart voor kinderen. Ik wil graag
dat kinderen kunnen terugkijken op een fijne
tijd op de basisschool.’
‘Zelf heb ik een geweldige jeugd gehad. Ik
kom uit een vissersfamilie. We woonden
in Katwijk aan Zee. Mijn vader was de hele
week op zee en mijn moeder zorgde voor ons
kinderen, mijn broer, zus en ik. In mijn herinnering was het altijd mooi weer. We gingen
de hele zomer naar zee. Mijn moeder huurde
altijd een strandcabine. Met andere zussen en
schoonzussen, - van wie de mannen ook allemaal op zee waren - ging ze naar het strand.
Het was een vrouwengemeenschap. Wij kinderen vonden het heel spannend om de bunkers in de duinen in te gaan met zaklampen en
kaarsen. Mijn moeder woont nog in Katwijk
en als we bij haar op bezoek gaan, lopen we
altijd langs de boulevard. Even de zee ruiken.
De bewondering en verwondering voor de zee
blijft. Dat vind ik ook het mooie bij kinderen,
die verwondering. Al die jaren dat ik in het onderwijs werk is dat niet veranderd. Het plezier
dat ik heb in het ontdekkende van kinderen
en het enthousiasme voor iets nieuws of iets
leuks. Dat zie je altijd weer bij kinderen terug.

Open dag kindcentrum
Kindcentrum Aquamarijn is van start
gegaan. In het prachtige, nieuwe gebouw
zitten basisschool Aquamarijn, KION
kinderopvang en welzijnsorganisatie
Tandem. KION heeft hier een nieuw kinderdagverblijf geopend en de VVE peutergroep (voorheen Waterlelie) is meeverhuisd naar deze locatie.
Vrijdag 12 september is er feest voor kinderen en ouders van school, KION en Tandem. Om 15.00 uur vindt de officiële opening plaats, met aansluitend een receptie.
Voor de kinderen organiseren we die dag diverse activiteiten, zoals een spellencircuit,
een vossenjacht en een feestelijke lunch.
de Wester - september 2014

Arie Krijgsman midden tussen de kinderen

We zijn dit schooljaar gestart met een schooltuinproject voor groep 6 bij het Helicon. De
verwondering bij kinderen dat zo’n aardappel
straks een zak frites kan worden!’

School in de buurt

‘Sinds twee jaar werk ik op deze school. Als je
me vraagt wat de essentie van onze school is,

dan zeg ik: het is een school in de buurt, voor
de buurt en met de buurt. We willen uit de kinderen halen wat er in zit. Met het nieuwe Voorzieningenhart de Biezantijn willen we weer het
kloppend hart zijn in het Waterkwartier. Een
school waar kinderen graag naar toe gaan en
een fijne tijd beleven met elkaar. Op school
moet er gewoon kennis opgedaan worden,

Aquamarijn op zondag 14 september 2014
Zondag 14 september vindt de officiële opening van Voorzieningenhart De Biezantijn
plaats en organiseren school, KION en Tandem
een open dag. Je bent van harte welkom om
tussen 13.00 en 17.00 uur een kijkje te komen
nemen bij de basisschool, het kinderdagverblijf, de peutergroep en het activiteitenplein.

van de kinderen, zodat ze hier veilig kunnen
spelen.
Samen met school organiseren we regelmatig activiteiten voor alle kinderen. Zo raken
de kinderen vertrouwd met de schoolomgeving en is de stap naar school, wanneer ze
vier worden, makkelijker.

Ben je op zoek naar opvang voor je kind en
zoek je een kleinschalige, veilige omgeving,
dan is Aquamarijn misschien wel iets voor jullie. Het kinderdagverblijf en de peutergroep
hebben in het nieuwe gebouw een eigen ruimte. De omheinde tuin heeft veel te bieden, zoals natuurlijke materialen en diverse uitdagende speelhoeken en is afgestemd op de leeftijd

Voor meer informatie of een aparte rondleiding bij kinderdagverblijf of peutergroep,
kun je het beste contact opnemen met de
afdeling Klantrelaties, via (024) 382 26 55
of klantrelaties@kion.nl. Meer informatie
vind je ook op www.kion.nl
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Tekst: KION

maar daarnaast zijn er genoeg naschoolse activiteiten voor ontspanning. De kinderen gaan
straks koken met elkaar in de leskeuken van de
Biezantijn en er zijn sportactiviteiten en muzieklessen. In de Fitte Weken besteden we veel
aandacht aan gezonde voeding en een gezond
schoolontbijt. Volgend schooljaar worden we
ook een Sportieve Gezonde School XL. Dus
meer aandacht voor voeding en beweging.
Daarnaast starten we volgend schooljaar ook
met de werkwijze van de Vreedzame School.
Dat betekent dat we kinderen leren hoe je op
een goede manier met elkaar omgaat. We leggen daarbij niet de nadruk op pesten, maar hoe
je regels en afspraken met elkaar kunt maken.
Om zo ruzies te voorkomen of op te lossen.’

Op weg naar de verhuizing

‘Als directeur van deze school voel ik me als
een vis in het water, en ik hoop dat ik mijn enthousiasme overbreng op collega’s, kinderen,
ouders en de mensen in de wijk. De afgelopen tijd hebben we regelmatig met de kinderen een kijkje genomen in het nieuwe gebouw.
We kijken met z’n allen erg uit naar de nieuwe
school.’
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Het Bethelkerkje aan de Tweede Oude Heselaan
Wie kent het niet, het karakteristieke kerkje met het spitse torentje gelegen aan de
Tweede Oude Heselaan. In 2015 is het 120
jaar geleden dat het is gebouwd.
Nadat Nijmegen in 1874 geen vestingstad
meer hoeft te zijn, begint men vanaf 1876
buiten de stadspoorten te bouwen. Het gebied
aan de Oude Heesschelaan, zoals de straat
toen heette, heeft nog een landelijk karakter.
Er staan in de jaren negentig van de 19e eeuw
slechts enkele boerderijen uit 1885, naast de
huidige bandenhandel van Piet van Raay, en de
voormalige melkhandel naast villa Aurora. De
melkhandel en de villa zijn ook gebouwd in de
jaren tachtig van de 19e eeuw. In die jaren, om
precies te zijn in 1895, krijgt filantrope Rosalie Knuttel een bouwvergunning om een vergaderlokaal en bewaarschool te bouwen aan de
Oude Heesschelaan, Bethel genaamd. Beth-el
betekent in het Hebreeuws ‘huis van God’. Dat
is de start van het huidige Bethelkerkje.

Het Bethelkerkje met aangrenzende woning in 1979.

Rosalie Knuttel is de oudste dochter van Pieter Knuttel en zijn vrouw R. Freijss. Rosalie
heeft zeven broertjes en zusjes en wordt op 30
oktober 1860 in Batavia geboren. Haar vader
is bestuursambtenaar in Nederlands-Indië. De
familie Knuttel woont sinds 1863 in Ede. In de
Gelderlander van 9 oktober 1891 lezen we dat
het Leger des Heils een bijeenkomst houdt in
het huis van de familie Knuttel. Vijfhonderd
tegenstanders van het Leger des Heils bekogelen van acht uur tot half tien ’s avonds het
huis met stenen. Een rijkswachter raakt ern-

stig gewond en wordt met een gebroken been
afgevoerd. Waarom de mensen in Ede zo fel
reageerden op deze bijeenkomst vermeldt
het krantenbericht niet. De familie Knuttel
vertrekt na deze gebeurtenis uit Ede. Rosalie
gaat naar Nijmegen en woont in 1894 in villa
Bloemendaal. Volgens het bevolkingsregister
uit die tijd gelegen in Hees, Kerkstraat 81. De
voorgevel kijkt uit op wat toen de Wolfskuilschen weg heette. Deze villa is in 1931 afgebroken, maar als ze er nog zou staan, zou je
haar vinden op de hoek van de huidige Sche-

pendomlaan en Dikkeboomweg. Rosalie heeft
blijkbaar geld en is erg bouwlustig. Ze laat behalve een aantal villa’s in het dorp Hees ook
het Bethelkerkje bouwen. De architect van de
woningen is steeds H.J. Wijers uit de Van Welderenstraat. Waarschijnlijk heeft deze architect
ook het Bethelkerkje gebouwd. In villa Bloemendaal biedt Rosalie Knuttel onderdak aan
Afrikaners die voor de Boerenoorlog uit ZuidAfrika zijn gevlucht. Deze Afrikaners zijn afstammelingen van Nederlandse kolonisten in
Zuid-Afrika die in twee Boerenoorlogen tegen
de Britten vechten. In 1902 vertrekt Rosalie
naar Zuid-Afrika, waar ze in 1906 op 46-jarige
leeftijd in het huwelijk treedt met Jan Hendrik
Sem. Ze overlijdt in Soest op 7 juli 1935. Ze
is dan 74 jaar.

Veertig jaar Bethel

Villa Bloemendaal in 1911.
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Terug naar het Bethelkerkje. In de Provinciale
Geldersche en Nijmeegsche Courant van 15
augustus 1895 staat dat het Evangelisatielokaal aan de Heesche laan spoedig door dominee Van Hoogenhuyzen zal worden geopend.
Er staat nadrukkelijk bij vermeld dat het lokaal
‘niets met het Leger des Heils heeft te maken’.
De officiële opening is op 11 november 1895.
Bij het veertigjarig bestaan in 1935 geeft het
kerkbestuur een brochure uit, getiteld Bethel
veertig jaar, waarin de vele activiteiten die de
kerk sindsdien heeft ontplooid, staan beschreven. Per 1 april 1914 is er naast de Wilhelmina
bewaarschool (uit 1895), een christelijke lagere school geopend. Deze lagere school is
gebouwd in 1913 en gelegen aan de huidige
de Wester - september 2014

Pastoor Zegersstraat. Het jaartal is nog te lezen
in de gevel boven de deur van de Abibakr moskee, die nu in de oude school gevestigd is. De
Bethelschool begint in 1914 met 72 leerlingen
en telt in 1935 240 leerlingen, die in ‘7 ruime,
frisse lokalen zijn ondergebracht’. De Wilhelmina bewaarschool heeft in het jubileumjaar
ongeveer 140 leerlingen. Het schoolgeld bedraagt 25 cent per week, schrijft het hoofd van
de school, onderwijzeres mejuffrouw Mugge.
Er zijn diverse verenigingen, zoals de moedervereniging Het Mosterdzaadje die iedere
donderdagavond bij elkaar komt en de mannenvereniging Onderlinge Hulp. Er is ook een
naai- en breischool. Vier keer per week is er
les van 17.00 tot 19.00 uur voor meisjes in de
leeftijd van 6 tot en met 14 jaar. De contributie is 15 cent per week. Voor meisjes boven
de 14 jaar is er een meisjesvereniging, Trifosa
genaamd. De zangvereniging Sursum Corda
komt iedere maandagavond bijeen en verzoekt
om nieuwe leden; er is vooral behoefte aan
mannelijke zangers. Naast al deze activiteiten
is het belangrijkste werk van de vereniging
Bethel het evangelisatiewerk. Broeder Muller, verbonden aan het Bethelkerkje in 1935,
schrijft in de brochure dat het evangelisatiewerk ruim veertig jaar geleden is begonnen
in het huis van de familie Storm aan de Koninginnelaan. Broeder Muller komt er vaak op
bezoek. Nijmeegse predikanten houden er op
donderdagavond een Bijbellezing. Het evangelisatiewerk bestaat in 1935 onder andere uit
de Zondagsschool voor kinderen in de leeftijd
van 6-12 jaar, waar wekelijks tussen de 150 en
200 kinderen komen, en uit ‘huis- en ziekenbezoek, bezoeken met hulp, catechisatie’ en de
verkondiging van het evangelie.

Dominees

Vele dominees hebben het evangelie gepredikt
sinds het begin van het Bethelkerkje. Enkele
namen: dominee Hoogenhuyzen, Ossewaarde,
Selms en de ‘Hoogtezon’-dominee J.B. Oskamp. Deze laatste dankt zijn naam aan het
feit dat hij voor de NCRV het ziekenprogramma Onder de Hoogtezon verzorgt. Dominee
Selms is in 1935 voorzitter van het bestuur
van de vereniging Bethel. Ook broeder Muller verzorgt evangelisatiewerk. Hij is in 1935
de godsdienstonderwijzer en woont in het huis
vastgebouwd aan het Bethelkerkje, tegenwoordig huisnummer 167. In de huidige psychologenpraktijk IPZO op nummer 173 woont
de heer Gerritsen met zijn familie. Hij is vanaf
de oprichting van de vereniging Bethel tot
aan zijn dood in 1933, beheerder van Bethels
schatkist, oftewel penningmeester van de vereniging Bethel. De heer Gerritsen is een drukbezet en belangrijk man. Naast zijn werk als
corrector bij de drukkerij van de weesinrichde Wester - september 2014

ting te Neerbosch, is hij vanaf 1923 tot 1933
ook raadslid van de C.H.U. in Nijmegen. Zijn
begrafenis op de Algemene Begraafplaats aan
de Graafseweg in 1933 wordt onder andere
bijgewoond door de burgemeester van Nijmegen, Jos Steinweg. Na zijn overlijden blijft
zijn vrouw in het huis wonen. Na haar vertrek
woont tot 1961 dominee Oskamp in dit huis. In
tegenstelling wat de monumentenlijst van de
gemeente Nijmegen vermeldt, is in dit huis op
nummer 173 nooit een school gevestigd.

Ontkerkelijking

Na de oorlog is het Bethelkerkje te klein voor
alle gelovigen die de kerk bezoeken. In 1956
besluit de Kerkvoogdij van de Nederlands
Hervormde Gemeente tot de bouw van een
nieuwe kerk pal achter de Bethelkerk. In 1958
opent deze Thomaskerk haar deuren. Maar in
de jaren zestig verandert de situatie drastisch.
Het kerkbezoek aan de Thomaskerk loopt
sterk terug. Ook de roomskatholieke Heilig
Hartkerk aan de Krayenhofflaan komt in de
problemen en moet nodig worden opgeknapt.
De kerkvoogdij besluit om de Thomaskerk
voor hervormde diensten te sluiten. In 1969
vindt de laatste hervormde dienst plaats en de
Thomaskerk is vanaf die tijd de katholieke H.
Hartparochie. In 1970 fuseert de H. Hartparochie met de Thomas a Villanova- en de Theresiakerk tot één districtsparochie, Bethlehemparochie genaamd. Per 1 januari 2014 vindt
er weer een fusie plaats tussen acht parochies
in Nijmegen. De Bethlehemparochie maakt
nu deel uit van de Heilige Stefanusparochie.
De kerkgebouwen van de fuserende parochies

blijven in gebruik als locatie om naar de kerk
te gaan.

Monument

Je kunt nog steeds iedere zaterdagavond om 7
uur en zondagochtend om 10 uur de kerkdienst
bezoeken in de voormalige H. Hartkerk, die na
de laatste fusie locatie Betlehem heet. In het
ervoor gelegen Bethelkerkje kun je na de kerkdienst koffiedrinken. Het kerkje staat op de gemeentelijke monumentenlijst en heeft nodig
een opknapbeurt nodig. Met het opknappen
van het Bethelkerkje zijn waarschijnlijk tonnen gemoeid. Een aantal buurtbewoners heeft
in 2011 de stichting tot Behoud van het Cultureel Erfgoed Tweede Oude Heselaan opgericht
met als doel het behoud van het Bethelkerkje.
Zij hebben al een handtekeningenactie en een
sponsorloop georganiseerd in de buurt. Tussen
het toenmalige bestuur van het Bethelkerkje en
het bestuur van de stichting was een valse start
over het ondersteunen van de stichting bij het
opknappen van het kerkje en de activiteiten die
in het kerkje zouden gaan plaatsvinden. Het
huidige bestuur van de nieuwe gefuseerde parochie staat open voor de activiteiten van deze
stichting. Het bestuur maakt plannen voor een
opknapbeurt van het Bethelkerkje. Op dit moment probeert het daarvoor toestemming te
krijgen van het bisdom en de gemeente.
Met dank aan Rob Essers.
Tekst: Irma Bogers
Foto 2014: Ger Neijenhuyzen
Oude foto’s: Regionaal Archief Nijmegen
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De zoektocht van Leo Woudstra
Hij groeide op in de veronderstelling dat zijn vader Douwe Woudstra heette, maar dat bleek niet zo te zijn
Hij ziet zichzelf nog staan. Een klein ventje
van een jaar of acht, net aangekomen vanuit
een rustige, vertrouwde omgeving in Sneek,
maar nu hopeloos de weg kwijt in een drukke wijk, waar alles op elkaar lijkt, en niets
herinnert aan zijn onbezorgde leven op het
Friese land. Het is mevrouw Kuipers die het
jongetje onder haar hoede neemt en naar
zijn nieuwe thuis in de Mosstraat brengt.
Het is de eerste herinnering van Leo Woudstra aan de Wolfskuil. We schrijven 1954.
Nu, zestig jaar later, zitten we met Leo aan de
waterkant. De directe aanleiding is de koninklijke onderscheiding die hij dit jaar kreeg voor
zijn vele verdiensten, waaronder zijn tomeloze
inzet voor de wijk. Vissen is zijn grote hobby.
Voordat hij naar de lagere school ging, nam
zijn oom hem al mee. Nu hij gepensioneerd is,
trekt hij er elke week wel een paar keer op uit,
zoals nu naar het stuwmeer bij Driel. We kijken uit op de Westerbouwing bij Oosterbeek.
Terwijl Leo zijn verhaal vertelt, en de koeien
belangstellend meeluisteren, zal hij laten zien
dat hij niet voor niks ooit kampioen van Midden-Gelderland was, want de ene na de andere
brasem of blei zal gedurende de dag in zijn visnet belanden.

Leo en Cobie met André Hazes
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Van Sneek naar Nijmegen

‘Mijn moeder had kennis gekregen met een
huisschilder in Nijmegen. Toen zij hier een
beetje gesetteld was, mochten mijn broer en ik
na een paar jaar ook overkomen uit Friesland.
We woonden aan de Mosstraat 4 naast Dolf
Heller, die was groenteboer. Voor een dubbeltje mochten we zijn kar het steile stuk van
de Wolfskuilseweg opduwen naar de Hazenkamp. Dat kon-ie niet alleen. Ik was hier snel
gewend en was maar weinig thuis. Zo ontliep
ik daar de problemen, die er wel eens waren.
Ik kwam bijvoorbeeld vaak bij de familie Van
Aken in de Distelstraat. Piet beheerde het clubhuis en de speeltuin, onder aan de Floraweg in
de Kuul. Ze hadden twee invalide zoontjes van
mijn leeftijd. Thijs en Tonnie. Thijs kon nog
een klein beetje lopen, maar de hele weg naar
de St. Jozefschool boven aan de Azaleaweg
lukte nooit. Dan nam ik hem op mijn nek, tot
hij zelf weer even kon.’
‘Die huisschilder is maar vijf jaar gebleven,
maar hij liet toen hij vertrok wel drie kinderen
achter. Het was armoe troef. Ik heb de lagere
school amper afgemaakt, want een half jaar
voor mijn veertiende ging ik er af en werd
kostwinner. Er moest brood op de plank ko-

men. Ik ging werken als bijrijder bij Cornelissen, een transportbedrijf aan de Wolfskuilseweg. Die kende de thuissituatie. Ze spaarden
voor mij animozegels. Daar kon je gratis mee
met de trein reizen, zodat ik in de vakantie
terug naar mijn vriendjes in Friesland kon.
Ik had daar een grote familie, want moeder
kwam uit een gezin van twaalf kinderen. Een
van die ooms was maar een paar jaar ouder dan
ikzelf. Ze hadden ook veel met me op. Toen
ik zestien was, kreeg ik een bromfiets van ze.
Een echte Sparta. Ik was zo trots als een pauw
toen ik daar de Kuul mee kwam binnenrijden.
In de bouw werd goed verdiend, dus ik werd
stukadoor. Eerst drie jaar bij een leermeester
gestaan. Die heeft me het vak geleerd.’

v.v. Krayenhoff en Nijmeegse Boys

Onder de noemer van Don Bosco waren er in
die tijd talloze jeugdorganisaties, vaak onder
leiding van paters, die de jeugd van de straat
moesten houden. In de Wolfskuil was een Don
Bosco bij de Anjelierenweg, maar ook voor aan
de Oude Graafseweg, die later naar de barakken aan de Mirtestraat zou verhuizen. Leo was
er misdienaar en zijn eerste vrijwilligerswerk
was in het tienerbestuur van de jongerenclub.
Hij zag al vroeg in dat er faciliteiten voor jongeren moesten zijn om ze zinvol bezig te kunnen houden. Zelf niet gezegend met een groot
voetbaltalent, daarvoor waren die beentjes net
iets te kort en te krom, stond hij toch aan de
basis van de jeugdafdeling van v.v. Krayenhoff. ‘We hadden op een gegeven moment vijf
jeugdelftallen bij Krayenhoff aan het voetballen. Een unicum.’ Café Elmeran met de zingende kastelein Bert Vogel was lange tijd het clubhuis van de voetbalvereniging. De schuur aan
de achterzijde van de kroeg had nog duidelijk
de contouren van een oude stadsboerderij. Met
hulp van veel vrijwilligers en toestemming van
de eigenaar werd de schuur omgebouwd tot
jeugdhonk. Cas Janssens, juist in dat seizoen
1972/73 topscorer van de eredivisie, verrichtte
de opening. ‘Veel goeie spelers gingen vaak
véél te jong naar andere clubs. Ik zag dat met
lede ogen aan. Jonge spelers moeten rijpen en
die moet je niet meteen voor de leeuwen gooien. Na deze periode bij v.v. Krayenhoff ben ik
gaan scheids- en grensrechteren bij Nijmeegse
Boys en daar ook in het jeugdbestuur gegaan.
Het feestelijke hoogtepunt bij Nijmeegse
de Wester - september 2014

tertijd. Hij regelde voor ons een huis aan de
Oude Nonnendaalseweg 34, naast de slagerij,
voor 75 gulden per maand.’ Leo lag niet stil en
het huisje werd al snel te klein. Toen er drie
kinderen waren, verhuisde het gezinnetje naar
de nieuwbouw aan de Mirtestraat in 1981 op
de plek waar daarvóór nog de barakken van
Don Bosco stonden. Toen de Rimboe voor een
groot deel plat ging, en ook daar opnieuw gebouwd werd, verhuisden Cobie en Leo in 2004
naar de Bosbesstraat.
Al op relatief jonge leeftijd kreeg Leo gewrichtsklachten, niet handig voor een stukadoor, maar hij bleef niet bij de pakken neerzitten. Zijn jarenlange ervaring van het werken
mét en begeleiden van de jeugd betaalde zich
uit, toen hij in 1973 als beheerder van het
jeugdhonk in Hatert aan de slag kon. Leo was
in zijn element. ‘Na een paar jaar Hatert verkaste ik naar het Willemskwartier, ik denk toen
de lastigste wijk van de stad. Er waren veel
spanningen en mensen leken elkaar moeilijk te
verdragen. Er was vaak onvrede of onbegrip
voor gemeentelijke besluiten. Soms was ik het
daar wel mee eens, zoals de bezetting van het
wijkgebouw door de jongeren om sluiting van
de Haard te voorkomen. Het waren tropenjaren, maar ik sprak de taal van de buurt, kwam
altijd voor de mensen op en daarom kon ik het
wel “hendelen”. Dan was Bottendaal, waar
ik in 1993 het wijkgebouw ging beheren, een
verademing.’

Boys was de viering van het 50-jarig bestaan
in 1983. Jaren zijn we daar als feestcommissie mee bezig geweest. Elk kwartje en dubbeltje werd opzijgelegd. We huurden een tent
waar zeshonderd mensen in konden. Een week
lang was er feest met als slotstuk André Hazes. Maar ook Corrie Konings was er, Ronnie
Tober, Saskia en Serge. Harrie Touw, iedereen
kende die als Fred Hachee, was de presentator. Voor de jeugd was er zeskamp.’ Het waren de gouden jaren voor de Nijmeegse Boys.
Ook sportief gezien. Het geld klotste tegen de
plinten, maar de club zou sportief en later ook
financieel wegzakken. Leo: ‘Eeuwig zonde dat
de club niet meer bestaat.’
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Cobie

Café Elmeran was ook de plek waar Leo zijn
grote liefde Cobie tegen het lijf liep. ‘Ze zat
er ineens aan de bar. Met van die mooie lange
blonde haren. Daar moet ik maar eens achteraan, dacht ik. Ze woonde aan de Merelstraat.
Ze was er samen met haar vader en bleek een
nichtje van kastelein Bert Vogel te zijn. De
volgende avond zat ze er weer. Toen heb ik
haar naar huis gebracht. Ik verdiende net heel
aardig en reed een Opel Kadett. Dat maakte
wel indruk. Ze was zeventien. Ik vier jaar ouder. We hebben een paar jaar gelopen en zijn
in 1969 getrouwd. Ik deed veel stucwerk voor
Ceulemans, een bekende huisjesmelker toen-

In 2006 ging Leo vervroegd met pensioen,
maar op zijn lauweren rusten was er nog niet
bij, want inmiddels waren al weer nieuwe
uitdagingen op zijn pad gekomen. ‘Ik was al
jaren bestuurslid in het wijkplatform Klaverblad, later ook in de bouwcommissie die de
nieuwbouw in de Rimboe begeleidde. Toen
Wim van Megen, ex-voorzitter van de Wijkraad, voor verjonging daarin pleitte, ben ik
hem opgevolgd. Ik doe dat nog steeds met
volle overgave en veel plezier. De meeste andere activiteiten, zoals mijn bestuurswerk bij
visclub de Sportvisser, vogelvereniging Isabel,
de vereniging voor Bevrijdingskinderen heb ik
na mijn 65ste stopgezet. Ik moest ook aan mijn
gezondheid denken.’

Onder vier ogen

Van jongs af aan groeide Leo op in de veronderstelling dat zijn vader Douwe Woudstra heette,
in Lemmer woonde en turfschipper was. Maar
gezien had Leo hem nooit, zelfs geen foto. En
gesproken werd er thuis nooit over die Douwe.
‘Als andere kinderen er naar vroegen, zei ik altijd snel dat-ie dood was. Uit schaamte, om er
maar vanaf te zijn, want ik snapte het zelf niet.
Maar toen ik ging trouwen en nog net geen 21
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jaar was, had ik zijn handtekening nodig. Dus
ik naar Lemmer, maar daar woonde hij niet
meer. Hij was inmiddels kraanmachinist in
Alblasserdam. Eerst een paar brieven geschreven, maar daar kwam geen antwoord op en de
tijd begon te dringen. Met Cobie in de Kadett
naar Alblasserdam. Daar aangekomen deed
er een boom van een vent open, die als twee
druppels water op de broer die onder mij komt,
lijkt. Hij wilde me onder vier ogen spreken. Of
mijn moeder me nooit iets verteld had. Hoezo?
En toen kwam het er uit. Je bent geen zoon
van mij. Ik heb je alleen maar erkend vanwege
je broer. Die is wel van mij, jij niet. Nou, ik
zakte zowat door de grond. Kon even helemaal
niks zeggen. Ik sloeg dicht, compleet uit het
veld geslagen. Pas later schieten je allerlei vragen te binnen die je had willen stellen, maar
niet deed. Hij vertelde dat hij wel eens in de
Kuul was geweest, op een hoek van de straat
op een afstandje naar ons, mijn broer en mij,
had staan kijken. Toen Cobie en ik weer vertrokken, kregen we nog 25 gulden mee, voor
een huwelijkscadeau. Maar ik dorst niks tegen
Cobie te vertellen, bang als ik was dat het onze
relatie zou schaden en ze het uit zou maken.’
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‘Weer in Nijmegen, ging ik meteen verhaal halen bij mijn moeder. Ze wilde niks kwijt, maar
ik was wel door gaan denken. Ik ben van 1946,
dus verwekt in het jaar van de bevrijding. Veel
Canadezen konden niet meteen terug, dus daar
dacht ik al snel aan. Maar omdat mijn moeder
er zo geheimzinnig over deed, spookte van alles door mijn hoofd. Een Canadees? Een Duitser? Ik dacht zelfs aan incest, maar ik kreeg
het er niet uit. Ik trouwde, de jaren verstreken,
maar ik bleef er mee rondlopen. Ik zag mijn eigen kinderen, en ook dingen aan hun uiterlijk
die ik niet thuis kon brengen. Het bleef maar
doormalen. Zo gingen er zestien jaar voorbij.
Ik was 37 toen ik het niet meer voor me kon
houden en het aan Cobie heb verteld.’

Blonde neger

‘Er viel een last van mijn schouders. Na enige
tijd is Cobie met moeder gaan praten en toen
kwam het hoge woord eruit. Een Canadees
dus. Stukje bij beetje kwamen we toch iets
meer te weten. Nee, ze had er geen relatie mee
gehad. Het was bij die ene keer gebleven in het
parkje bij de touwfabriek in Sneek. Ze meende
te herinneren dat hij Bill heette. Met die we-

tenschap zijn Cobie en ik op zoek gegaan. Het
eerste aanknopingspunt was een familie in
Sneek die vijf Canadezen in huis hadden gehad. Sietske, een dochter van die familie, had
zelfs verkering met één van hen gehad. Lou
Garneau was zijn naam. Daarnaast was er nog
een Canadese tweeling ingekwartierd geweest,
de Esterbrooks. Van die overige twee heette er
eentje Bill Bader. Dat moest hem zijn. Ondertussen waren er ook televisieprogramma’s die
aandacht gingen schenken aan zogenaamde
bevrijdingskinderen. Daardoor leerden we ook
weer mensen kennen die ons wilden helpen.
Er waren ook ooms die me zeiden dat ik helemaal niet in Canada moest gaan zoeken naar
mijn vader. Ik moest maar eens op zoek gaan
naar de blonde neger uit Sneek. Dat was een
manufacturenfabrikant waar mijn moeder ooit
gewerkt had in de huishouding. Die zat inmiddels in Las Palmas en dreigde met een proces
tegen de mensen die hem ervan beschuldigde
iets met mijn moeder gehad te hebben. Maar
weer waren er die twijfels. Ik werd er allengs
gestoord van. Opnieuw gesprekken met mijn
moeder, maar die drukte me telkens weer op
het hart: het is die Canadees.’
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Niet alle mannen
plukken margrietjes
op de dijk
Leo en Cobie in Canada

Canada

‘Het antwoord op veel vragen lag dus aan de
andere kant van de oceaan. Met Pietje Khunnen uit de Kwartelstraat, die daar een camping
had, ben ik Canada gaan ontdekken. We gingen
naar het noorden van Ontario, daar woonde
Lou Garneau. Hij had nog steeds contact met
Sietske en hij schaamde zich een beetje voor
wat ze in hun diensttijd allemaal uitgevreten
hadden in Sneek. Het was één grote holiday
geweest. Ze hadden wel eens drie, vier meisjes
op een avond. Ze stonden in de rij voor ons
en die Bill Bader lijkt wel op jou, vertelde-ie.
Ik moest en zou een papieren rijksdaalder van
hem aannemen en een koperen schildje van de
watertoren van Sneek, dat hij aan de muur had
hangen als herinnering aan zijn wilde jaren in
Friesland. Hij had ook namen voor me, maar
geen adressen. Hij vertelde me dat ik wel wat
weg had van Vincent Esterbrooks, één van de
tweeling. Hij leefde niet meer, maar hij had
nog een dochter, Karen, in New Brunswick.
Veel tastbare herinneringen waren helaas door
een brand verwoest. Er restte slechts een heel
klein fotootje van die Vincent, en warempel,
op het uiterlijk te oordelen, leek hij me eerder
mijn vader dan die Bill.’
De media zagen wel een mooi verhaal in de
zoektocht van Leo. Spoorloos ging meehelpen
speuren, Leo kwam in de 5uurshow bij Viola
Holt. De NCRV stond voor het programma De
Zomer van ’45 bij hem op de stoep. In 1995
ging Leo opnieuw naar Canada. Met zijn jongste zoon begon hij in Vancouver aan een trip
die hen uiteindelijk in Hope zou brengen. Dit
plaatsje was ooit het decor van de eerste Rambofilm met Sylvester Stallone, maar volgens
de informatie die Leo had verkregen, ook de
woonplaats van Bill Bader.
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Vincent

‘We reden de prairie op. Men had ons gewaarschuwd, dat die man zelden thuis was, maar
we hadden geluk. Hij was met het dak van zijn
huis bezig. Toen ik hem zag staan, met diezelfde korte beentjes, dacht ik, dat is ’m. We
praatten urenlang. Hij zei meteen, áls het waar
is, dan ben je mijn zoon. Ik zal de eerste zijn
om dat toe te geven. Een bloedproef moest het
uitwijzen. Ik was voor meer dan 90 procent
overtuigd dat die test positief uit zou vallen.
Dat ik eindelijk na zóveel jaar zoeken en vragen uitsluitsel zou krijgen.’ De teleurstelling
was daarom enorm toen bleek dat Bill het níet
was. Al het zoeken en speuren leek voor niets
geweest.
Leo wist zich over de deceptie heen te zetten.
‘Ik heb hierdoor zoveel mooie mensen leren
kennen. Ik heb er zoveel vrienden en kennissen aan over gehouden, dat had ik nooit willen
missen. Ik denk nu dat die Vincent Esterbrooks
mijn vader is. Het bewijs zou zijn dochter kunnen leveren, maar die wil dat uit religieuze
overwegingen niet doen. Dat moet ik respecteren. Mijn moeder kan het me niet meer vertellen. Die is een paar jaar geleden overleden.’
Het doet wat met Leo wanneer hij zijn levensverhaal vertelt, daar aan de waterkant in Driel.
De vissen voelen mee en vechten om als eerste
naar boven gehaald te worden. Leo geeft zijn
vangst altijd terug aan het water. Ook vandaag.
‘Maar eerst nog even rustig alle emoties laten
bezinken. Er komt altijd van alles bij me naar
boven als ik mijn verhaal vertel’, zegt Leo en
hij verlegt zijn aandacht weer naar de dobber
in het water, die geduldig wacht.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s 2014: Dave van Brenk

Op de slingerende Waaldijk, ter hoogte van
Bemmel, zag ik in de verte een man met
voorzichtige bewegingen wilde margrietjes
plukken. Eenmaal dichtbij hem had hij een
heel boeket dat hij op de bagagedrager
van zijn fiets wilde vastbinden.
‘Dit had niet gehoeven meneer!’ riep ik.
Het gezicht van de man veranderde in een
brede glimlach. Met beide handen bood hij
mij de bloemen aan: ‘Wilt u ze hebben?’
‘Nee, dank u meneer. Het was een grapje.
Zijn ze voor uw vrouw?’
‘Ja, hoe weet u dat?’ Zijn glimlach verwees
mij naar zijn ogen die even op elders gericht waren.
‘Ik zal u iets vertellen: mijn vrouw leeft niet
meer. Ze was dol op wilde margrietjes. Ik
breng ze dadelijk naar haar graf.’
Hij vertrouwde mij in een paar minuten zijn
gevoelens toe. Onder vier waterige ogen
namen wij afscheid. ‘U bent een mooie
man!’ zei ik. Hij schonk mij een blik vol
waardering.
De rivier stroomde door. De vogels zongen
verder en de vlinders en hommels vlogen
op de bloemvelden van de uiterwaarden.
Maar de margrietjes fluisterden het verhaal
van de man verder in mijn oren. Over de
eenvoud en onmaakbaarheid van het vergankelijke leven. Over de eeuwigheid van
de liefde…
Diep in mijn hart bewaar ik de herinneringen aan deze korte vriendschap, waarin
eenvoudige margrietjes meer te vertellen
hebben dan portemonnees, geloofsovertuigingen, huidskleuren of politieke voorkeuren.
Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Wethouder Bert Velthuis
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‘Ik ga nog altijd voor een ongedeelde stad’
‘Het moet interessant blijven voor de mensen om in hun eigen wijk te blijven wonen.’
Dat zegt Bert Velthuis, wethouder stedelijke
ontwikkeling, grondbeleid en cultuur.
Sinds mei dit jaar heeft Nijmegen een nieuw
college van B en W. Na een afwezigheid van
vier jaar maakt de Socialistische Partij (SP)
hier deel van uit. Bert Velthuis is een van haar
wethouders. Wat houdt hem bezig?
‘Bij de stedelijke ontwikkeling ligt het accent
op het Waalfront en de Waalsprong’, zegt Velthuis. ‘Elders in de stad kijken we wat nodig is
voor de buurt.’

Molensteen

Is de Waalsprong niet een molensteen?
‘Nee, het is een mogelijkheid om kansen te
creëren. Denk bijvoorbeeld aan de nevengeul,
waar een waterrecreatiegebied is voorzien
midden in de stad. We zijn nu ook bezig met
tijdelijk bestemmen van grond die voorlopig
niet wordt uitgegeven. We vragen de mensen:
hebben jullie een goed idee? Dat kan nieuwe
mogelijkheden bieden.’
‘In twee stadsdelen is veel zorg nodig: Dukenburg en Lindenholt. Die wijken vergrijzen.
Daar moeten meer seniorencomplexen komen.
Die zou je bijvoorbeeld kunnen bouwen op een
plek waar nu een school staat, die overbodig is
geworden omdat er minder kinderen zijn.’

Tweedeling?

In Nijmegen-Oost en Bottendaal wonen tegenwoordig vooral mensen met een hoog inkomen. Dat zie je nu ook gebeuren in Waterkwartier, Wolfskuil en Willemskwartier. Mensen met
lagere inkomens wijken uit naar bijvoorbeeld
Heseveld, Neerbosch-Oost, Lindenholt en Dukenburg. Er ontstaat een grotere tweedeling in
de stad.
‘Ik ga nog altijd voor een ongedeelde stad. De
SP is voor gemengde wijken. Het loopt niet
overal goed. Daar moeten we wat aan doen.
Maar er zijn altijd wijken die onder de streep
zakken. Dat hoort bij een stad. Wat jong was
wordt oud. Een stad is altijd in verandering.
Ook de Kwakkenberg zal ooit in verval raken.’
‘Nu wil iedereen zo dicht mogelijk tegen de
stad aanwonen. Vroeger wilden ze juist naar
de randen van de stad. Dat was een belangrijk
socialistisch ideaal! De leus voor Lindenholt
was bijvoorbeeld buiten wonen in de stad. In
de jaren ‘60 en ‘70 is Dukenburg opgezet als
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een ruime slaapstad. Toen zijn veel mensen uit
het centrum naar Dukenburg gegaan. Er waren
daar betere huizen dan bijvoorbeeld in de Benedenstad. Er kwamen veel jonge gezinnen. Er
waren twee scholen per wijk, nu nog maar één.
Dukenburg is een modelwijk met veel ruimte,
groen en water. De woningen in Dukenburg
zijn gemiddeld groter dan in de rest van de
stad. Zoiets kunnen we niet meer realiseren in
Nijmegen-Noord.’

‘Ik heb nooit begrepen
dat de bieb in
West is gesloten.
De bieb komt daar
weer terug’
Duizend woningen

‘We willen per jaar duizend woningen erbij,
met name in de Waalsprong. Ik wil een klein
experiment met heel goedkope woningen, bijvoorbeeld prefab houten huizen. Een dergelijk
huis met twee slaapkamers, zelfs twee badkamers en een veranda kost 50 tot 60 duizend
euro. Dat binden we aan erfpacht. Dat zou ik
heel mooi vinden.’

Sociale functie

‘Wij als SP willen bibliotheken, ook in volkswijken. Kunnen lezen, schrijven en goed kunnen werken met de moderne media zijn een
Bert Velthuis (62) is opgegroeid in Oldenzaal. Na het gymnasium ging hij naar
Nijmegen om kunstgeschiedenis en archeologie te studeren. Toen ontstond zijn
belangrijkste hobby: reizen. Al tijdens
zijn studietijd werd hij reisbegeleider. Na
de studie werkte hij in de kunsthandel.
Later werd hij professional in de reiswereld. Via het volwassenenonderwijs
kwam Velthuis terecht bij de HAN en
ArtEZ, de kunstacademie in Arnhem.
Daar gaf hij les in kunstgeschiedenis en
vakdidactiek.
Velthuis is getrouwd en heeft twee kinderen met kroost. Vanaf 2001 is hij lid
van de SP. In 2006 kwam hij in de gemeenteraad. Sinds 14 mei jongstleden is
hij wethouder.

voorwaarde om erbij te horen. Ik heb nooit begrepen dat de bieb in West is gesloten. De bieb
komt daar weer terug. We zijn nog op zoek
naar een goede plek. Een bieb is belangrijk,
niet alleen voor boeken. Het is tegenwoordig
een plek met een sociale functie. Mensen komen daar samen. Wat wij met elkaar willen
beleven, dat maakt de kwaliteit van de stad.
Dingen samen doen blijft belangrijk. Daar is
ook een wijkcentrum erg geschikt voor.’

Cultuur

‘De vorige cultuurwethouder Beerten haalde
mensen bijeen en vroeg naar hun eigen inbreng. Ik heb hier eenzaam oppositie tegen gevoerd. Hij zag cultuur als iets voor de elite. Ik
vind dat cultuur er voor iedereen is. Laten we
beginnen met de jeugd. Die moet kennismaken met de Nijmeegse cultuur, bijvoorbeeld de
schouwburg van binnen laten zien. We hebben
acht musea in Nijmegen en omgeving. Mijn
ideaal is: alle kinderen hebben al die instituten
aangedaan. Jong geleerd is oud gedaan! Daarom komt de kunstbus terug.’

Actief benaderen

‘Bij cultuurbeleid moet je kijken welke doelgroepen de instellingen al hebben en welke
nieuwe doelgroepen ze actief benaderen. Een
voorbeeld is LUX, die niet alleen afwacht wie
er komt, maar ook zelf bejaarden opzoekt door
films in een bejaardencentrum te laten zien.
Laat ze vooral zoeken naar mogelijkheden met
andere doelgroepen. Mensen die het kunnen
betalen moeten de kaartjes wel helemaal zelf
betalen. Wij geven de schouwburg en de Vereeniging 2,2 miljoen euro voor 100 duizend
mensen. Dat is 22 euro per kaartje!’
‘Ooit was ik tegen de komst van het oorlogsmuseum in de Vasim. Nu ben ik vóór mits er
een oplossing komt voor de kunstenaars. Ik
ben voor een bredere ontwikkeling samen met
CP Kelco. Dat zou, net als Honig, een katalysator zijn voor de stad. Waalhalla moet binnenkort verhuizen. Dat zou misschien naar een
oude kerk kunnen.’

Ambitie

‘Wethouder worden is niet mijn ambitie geweest. Ik ben 62 en mócht wethouder worden.
Ik heb nooit een politieke carrière geambieerd.
Maar deze baan is wel een mooie kers op de
taart.’
Tekst: René van Berlo en Michiel van de Loo
Foto: Jacqueline van den Boom
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Overal heeft het helemaal
Nijmegen heeft maar liefst twee grote kringloopwinkels. Het Goed zit in het centrum
van de stad en in Nijmegen-West staat het
prachtige pand van stichting Overal. Het
verschil tussen deze twee zit hem vooral in
wat beide winkels doen met hun opbrengst.
Die van Overal gaat naar een goed doel. En
dat al vele jaren lang, want Overal is ook
de oudste en de eerste kringloopwinkel van
Nijmegen. De leveranciers van gebruikte
spullen en de kopers ervan komen uit heel
Nijmegen en Weurt.

Een beetje geschiedenis

Laverend langs stapels kleding, meubels in
alle soorten en maten, elektrische apparaten
waarvan ik in sommige gevallen het nut niet
meteen zie, zijn we uiteindelijk boven neergestreken. We, dat zijn Toon van den Berg,
Mohamed Nourezamane en ik. Beide heren
zijn al vele jaren werkzaam bij de stichting;
Toon werkt er 14 jaar en Mohamed 22 jaar.
Overal zelf is nog ouder. Toon pakt er een
boek met foto’s bij en legt uit. ‘De stichting is
bijna 40 jaar oud. In een boerderij in de Ooij
was in 1975 een groep jonge mensen met een
kringloopwinkel gestart omdat ze het van veel
bruikbaar grofvuil zonde vonden om weg te
gooien. Ze sorteerden alles en haalden eruit
wat onverkoopbaar was. Ze namen ook het besluit om de opbrengst niet henzelf ten goede te
laten komen, maar aan goede doelen te besteden, in binnen- en buitenland. Zo was het en
zo is het nog steeds. Toen Overal uit zijn jasje
groeide, vonden we een nieuw onderkomen
aan de Karregas. Maar ook dat werd te klein
en begin jaren ’80 viel het oog op de oude wasserij Edelweiss hier aan de Bredestraat, die te
koop stond. In een ver verleden was het nog
een chocoladefabriek geweest. Overal kocht
dit pand met woonhuis in 1982 en in de daarop
volgende jaren werd het door de vrijwilligers
van Overal helemaal opgeknapt. De schok was
groot toen in 1991 bleek dat de grond onder
het pand ernstig vervuild was. Dit was het
gevolg van de activiteiten van een voormalig huurder van het pand. Er moest gesaneerd
worden, waarna men begon met de bouw
van een nieuw pand. We verhuisden tijdelijk
naar de Weurtseweg. In 1992 konden we vol
trots ons nieuwe gebouw openen. Het was het
meest vooruitstrevende en milieuvriendelijke
pand in Nijmegen. Het is helemaal van hout,
isolatie gebeurt met papiervlokken, schelpen
zijn gebruikt bij de isolatie van de vloer en op
het dak groeien sedumplanten.’
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Wie werken hier?

Overal verkoopt dus herbruikbare spullen.
Daar komt veel meer bij kijken dan ophalen
en verkopen. Spullen worden gesorteerd, goed
nagekeken en zo nodig gerepareerd. Als ze
niet verkocht worden, worden ze gedemonteerd en gesloopt. Alle onderdelen worden
gescheiden van elkaar en apart verwerkt. Ik
vraag aan Mohamed of de stichting zichzelf
kan bedruipen in deze tijden van bezuinigen.
‘Dat lukt aardig’, antwoordt hij. ‘We hebben
momenteel 35 vrijwilligers. Dat lijkt veel,
hè? Maar er kunnen er altijd meer bij hoor.
De meeste mensen werken maar heel beperkt
hier, een dag of dagdeel. We hebben namelijk
nog maar twee betaalde krachten over, in een
gesubsidieerde baan. Er werkten voorheen in
totaal acht mensen met een gesubsidieerde
baan, die er een groot deel van de week waren. Toen we in 2011 hoorden dat er aan die
subsidieregeling definitief een einde kwam en
we ons moesten beperken tot twee, hebben we
meteen nagedacht over een oplossing. En het
is gelukt de gaten in te vullen toen er in 2012
zes uiteindelijk vertrokken. Toch is er wel veel
knowhow verloren gegaan. Het kost veel tijd
die kennis weer aan te vullen.’

Hier terechtgekomen

Hoe zijn beide heren hier dan zelf terechtgekomen? ‘Nou’, zegt Toon, ‘ik had zelf een antiek- en restauratiebedrijf. Ik kwam hier graag
snuffelen tussen de spullen. Kijken of ik er zelf
ook wat mee zou kunnen. Ik gaf Overal advies over kwaliteit en gebruikte houtsoorten.

Mijn pensioen kwam er aan en toen vroegen ze
hier of ik het niet leuk zou vinden om hier te
komen werken. Dat leek me echt goed bij mij
passen. Ik ben van huis uit bouwkundige, dus
ik bemoei me actief met het onderhoud van het
pand en met preventie, vooral met het oog op
brandveiligheid. Sinds een jaar maak ik deel uit
van het bestuur.’ ‘En ik ben bij Overal betrokken geraakt toen ik werkeloos werd in 1992’,
vertelt Mohamed. ‘Ik had een goed gevoel bij
deze organisatie. Ik voelde me er meteen thuis.
Ik vind het hartstikke interessant werk, zowel
inhoudelijk als uitvoerend. En ik heb geweldige collega’s. Ik zie steeds meer de waarde
van dit soort organisaties. Niet alleen wat we
doen, maar ook hoe we dat doen. Sinds 1997
ben ik de trotse bezitter van een rijschool. Dat
combineer ik nu nog steeds met het werk hier.’

Hoe werkt Overal?

De bedrijfsvorm waarin Overal is ondergebracht is een stichting. Deze stichting heeft er
heel bewust voor gekozen om geen managers
of bazen te benoemen. Stichting Overal heeft
een bestuur, dat is wettelijk verplicht, maar
dat staat bij Overal op afstand. De besluiten
worden bij Overal genomen door de medewerkers. Zij die dat willen (op dit moment 11
medewerkers) kunnen daartoe lid worden van
het werkoverleg. Hier worden tweewekelijks
alle belangrijke beslissingen genomen. Medewerkers die er niet voor kiezen om lid te zijn
van het werkoverleg mogen als zij dat willen
altijd bij het werkoverleg aanwezig zijn, en
ook hun zegje doen. ‘Iedereen doet daarnaast
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Toon van den Berg

De spelregels van Overal

• Overal is gevestigd aan Bredestraat 52.
• De spullen die aangeboden worden,
moeten beslist bruikbaar, heel en verkoopbaar zijn. Zie ook de website:
www.overal.org
• Bel om een afspraak te maken voor het
ophalen van spullen met nummer 024
377 1744, maandag tot en met zaterdag
tussen 14.00 en 17.00 uur.
• Wil je zelf spullen brengen? Dat kan
van maandag tot en met zaterdag, tussen
15.00 en 17.00 uur.
• Er zijn twee verkoopmiddagen:
woensdag- en zaterdagmiddag, van
14.00 tot 17.00 uur.

De prachtige tuin
in principe gewoon zijn eigen ding: we repareren, verkopen, sorteren, halen op. Dat doen
wij als bestuursleden overigens ook allemaal’,
zegt Toon. ‘Dat werkt dus al bijna 40 jaar. We
voelen ons daar wel bij’, zegt Toon. Als ik
een rondleiding krijg door het gebouw en de
omgeving, kan ik zien dat Toon en Mohamed
gelijk hebben. Er hangt een heel goede sfeer.
Maar het hoofddoel is tweedehands artikelen verkopen, aan mensen uit heel Nijmegen,
waarvan er veel uit Oud-West komen. ‘Toch
heeft Overal geen detailhandelbestemming.
Het pand heeft een bedrijfsbestemming en dus
moeten we de verkoop beperken. Dat is sowieso noodzakelijk, want we hebben eenvoudigweg niet genoeg medewerkers om vaker
open te zijn dan nu: twee middagen!’ ‘Het is
heel belangrijk dat iedereen weet dat we niet

alles zomaar meenemen’, vult Mohamed Toon
aan. ‘Als je opbelt, dan krijg je iemand aan de
lijn die op dat moment telefoondienst heeft.
Die heeft een lijst met vragen voor zich liggen, die hij de aanbieder stelt. We geven heel
duidelijk aan dat het spul beslist verkoopbaar
moet zijn. Als onze mensen de spullen ophalen, beoordelen die ter plekke of de gegeven
informatie juist was. Zo niet, dan nemen ze het
niet mee. De meeste mensen hebben daar wel
begrip voor. Ze kennen ons doel. Soms zijn er
wel mensen die zeggen: je neemt alles mee of
niks. Dan is het vaak niks. We maken huizen
ook niet bezemschoon, na een overlijden bijvoorbeeld. Van de andere kant komt er ook
elke week een taxateur. Er zit namelijk ook regelmatig waardevol spul bij. De taxateur hangt
er dan een prijskaartje aan.’

Laat ik niet vergeten te vertellen dat om het
pand van Overal heen een prachtige tuin ligt.
De stichting heeft het gebruik van die tuin belangeloos ter beschikking gesteld aan de stichtingen Kaardenbol en Gast. Kaardenbol heeft
als doel het behoud van inheemse planten te
bevorderen. Ze verkopen ook plantjes. Stichting Gast is een organisatie die zich inzet voor
asielzoekers in nood. In hun tuin verbouwen
ze groenten en kruiden voor eigen gebruik en
voor de verkoop. ‘Onze tuin zo gebruiken, past
bij onze doelstelling om goede doelen te steunen’, aldus Toon. ‘We vinden het belangrijk
om het werk van beide stichtingen te ondersteunen. Zo kunnen zij blijven bestaan.’

Je maakt wat mee!

Op mijn vraag of er nog wel eens iets bijzonders gebeurt, lachen de beide heren hartelijk.
‘Ja, natuurlijk, wat dacht jij dan? Wat ons eigenlijk het meest opvalt, is dat er zelfs hier gestolen wordt. Niet zomaar eens een keer, maar
bij elke verkoopmiddag. Je snapt het vaak echt
niet. Waar gaat het om? Om 25 cent soms. Als
we mensen betrappen, krijgen ze een jaar lang
een lokaalverbod. Soms zit er ook een heel
verhaal achter. En soms is het gewoon lachwekkend. We betrapten een vrouw die een
jasje gestolen had uit het rek. We spraken haar
daar op aan: mevrouw u heeft dat jasje niet betaald. Waarop de dame in kwestie zei dat ze het
niet gestolen had, maar er een ander jasje voor
in de plaats had gehangen. Ze meende het heel
serieus, maar aan ruilhandel doen we niet.’
Het interview zit erop. De werkdag voor Overal ook. Het is een mooie dag en de medewerkers zitten met elkaar buiten op hun terras na te
praten en geintjes te maken. Mooi bedrijf, dit!
Tekst: Rian Panis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Tamara Tahalele

Iedereen kan zingen

Verveling
In de zomer ga ik bij voorkeur maar kort op
vakantie. Sinds mijn kinderen het alleen
bekijken, heb ik een sterke voorkeur voor
andere periodes in het jaar. Ik verheug
me erop dat ik mijn werk eindelijk weer
helemaal op orde krijg, niet gestoord door
afspraken. En toch… is het een tikkie saai.
Niemand om me met een mooi verhaal van
het werk te houden. Geen grapjes via de
mail. Boterhammen eten achter de computer, omdat er aan pauzeren in je eentje
geen lol te beleven valt.
Dat geldt niet alleen voor mij. Ik zie het
ook toeslaan bij de kinderen in de wijk. Als
de uitjes erop zitten en het mooie weer is
gedaan, is het hangen geblazen. Op de
speelplaatsen van de scholen trappen ze
een beetje lusteloos tegen een balletje.
Links en rechts worden er nare dingen op
de stoep of de muur gekalkt. Eens even
kijken hoe lang het duurt voor je vriendje
genoeg heeft van je geduw en getrek. In de
hangmat bij de kinderopvang liggen twee
meisjes de Donald Duck te lezen. ‘Ik verveel me zo heel erg’, zegt de een tegen de
ander. ‘Weet jij dan niks te doen?’ Maar bij
het vriendinnetje is het licht ook niet aan.
Vervelen voelt vervelend. En toch hoort het
er gewoon bij. Even helemaal niks, geen
vermaak, geen prikkels, je zult het bij jezelf
moeten zoeken. Meestal volgt er na verveling wel weer een creatieve opleving. Toen
ik aan het eind van de dag naar huis ging,
waren de beide dametjes een goochelshow
aan het opvoeren voor de rest van de
groep. In lange gewaden en met veel hocuspocus. Ik vermoed dat Zwarte Magica
alsnog een bron van inspiratie is geweest
deze regenachtige middag, zo aan het eind
van de vakantie.
Rian Panis
(Foto: Ger Neijenhuyzen)
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‘Van zingen wordt een mens blij. Zingen
is emotie, een uitlaatklep, die je niet moet
onderdrukken, maar juist moet stimuleren.
Altijd en overal werd en wordt gezongen.
Bij geboorte, huwelijk, de dood, maar ook
om de oogst te vieren, het zijn de arbeidsvitaminen bij het werk, en ik wil mensen leren
voluit te durven zingen, want dan kun je alles loslaten. Iedereen heeft een mooie stem,
want het is jouw stem, en die is uniek.’
Gepassioneerd vertelt Tamara Tahalele over
haar missie. Er moet méér gezongen worden,
daar wordt iedereen beter van, en Tamara heeft
recht van spreken; haar roots en zangcarrière
zingen boekdelen.

Boy Tahalele

Tamara stamt af van een Nederlands-Indische
danseres/dansdocente als moeder en Molukse
muzikant als vader met ook nog een vleugje
Portugees in het bloed. Haar vader Boy Tahalele stond met Andy Tielman aan de basis
van wat nu de indorock wordt genoemd. Nadat Indonesië onafhankelijk werd en er voor
de Molukkers die aan de kant van Nederland
vochten geen plaats meer was, kwamen ze in

1950 noodgedwongen naar ons land. De ruim
12.500 Molukkers werden in open woonwijken
verspreid over het land. Zo ook in Nijmegen,
dat in 1963 42 woningen liet bouwen in Hatert
aan de Angerensteinstraat en de Geeresteinstraat. Daar woonde ook Tamara kort na haar
geboorte. ‘Mijn vader was de band The Black
Magic begonnen en niet zonder succes. Het
was de eerste en bekendste Molukse band in
Nijmegen. Ze speelden echte rock ’n roll. Ze
waren niet alleen muzikaal erg goed, maar ook
ruiger dan de van oorsprong Nederlandse beatbandjes.’ De geschiedenis van de Nijmeegse
popcultuur en de rol van Boy Tahalele daarin
wordt uitgebreid beschreven in TOF! een standaardwerk van Frank Antonie van Alphen.
Haar moeder, Sylvia Elders, werkte 25 jaar
voor Welzijnsorganisatie Tandem, vooral hier
in West. Ze is nu een paar maanden met pensioen, maar rust allerminst op haar lauweren. Je
kunt haar nu vinden achter haar satéstand bij
De Kaaij onder de Waalbrug.
Tamara: ‘Ik maakte het muziekwereldje van
mijn vader van nabij mee, de rock ’n roll met
alles wat daarbij hoorde, de nachtclubs, het
nachtleven. Ik hoorde al die verhalen en besloot voor mezelf: dat is niks voor mij. Mijn
ouders vonden trouwens dat ik niet kon zingen. Nee, ik moest gaan dansen, daar was ik
beter in vonden ze, en ze schopten me letterlijk en figuurlijk het podium op. Mijn moeder
danste ook. Toen Saturday Night Fever een
rage en John Travolta een afgod was, had ze
drie dansscholen in de stad.’

Conservatorium

Ondertussen ging Tamara braaf naar school:
havo, meao en ze koos voor personeelswerk,
mede beleid ontwikkelen om kansarme jongeren aan een baan en toekomst te helpen. ‘Bedrijven horen vijf procent allochtonen in dienst
te hebben, maar halen dat zelden. Ik bemiddelde tussen werkgevers en mijn cliënten, die
vaak qua cultuur tussen de wal en het schip
terecht waren gekomen. Door mijn eigen achtergrond kon ik me prima in alle kleuren van
de regenboog verplaatsen.’
Met het relatieve succes van haar aanpak
groeide ook haar klantenbestand bij het arbeidsbureau. ‘Het werden er eigenlijk te veel.
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Ik dreigde eraan onderdoor te gaan en besloot
als therapie om op zangles te gaan. De zangleraar was meteen enthousiast, wilde dat ik er
méér mee ging doen, maar ik wist uit ervaring
dat het voor muzikanten moeilijk is betaald
werk te krijgen. Hij wist me echter over te halen auditie te doen bij het conservatorium. Dit
leidde ertoe dat ik in 1995 mijn baan bij het
arbeidsbureau voor gezien hield, toen ik full
time aan de opleiding lichte muziek begon. Dat
is een brede, zware opleiding en behelst alles
behalve de klassieke muziek. Dat was in Amsterdam en Hilversum, waar met name Greetje
Kauffeld me intensief heeft begeleid. Ik werkte toentertijd ook bij de VARA op de afdeling
Marketing en Sales, maar verdiende ook al wat
bij als zangeres. Vlak daarna, in 1998, ben ik
als zangdocente gaan werken op de muziekschool in Bussum. Daar gaf ik les aan Gooise
kinderen, met die typische r. Ze zaten op hockey, hadden vaak au pairs, woonden in dure
villa’s met een zwembad, dat wereldje dus.’

Tamara Maria

Haar eigen carrière raakte op dat moment ook
in een stroomversnelling. Ze weet zich te omringen door vooraanstaande muzikanten en is
een graag geziene gast op festivals waaronder
North Sea Jazz. Na het behalen van haar conservatoriumdiploma gaat Tamara zich toeleggen op de Braziliaanse muziek. Ze wint een
beurs en mag lessen gaan volgen in Rio de
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Janeiro en ontmoet daar pianist Cor Bakker.
Ze zingt live vanuit Ipanema in zijn televisieprogramma. Ze produceert en organiseert haar
eigen theatertours en in 2007 verschijnt haar
debuut-cd onder haar artiestennaam Tamara
Maria, met medewerking van alweer Cor Bakker, maar ook Wouter Hamel. ‘In mijn genre
zat ik in de subtop, en dan merk je wel hoe
klein het wereldje is. Ook al omdat ik alles zelf
deed. Ik was mijn eigen manager en dan kom
je al gauw overal dezelfde mensen tegen.’
Al die tijd woonde Tamara afwisselend in
Utrecht en Hilversum, maar na haar conservatoriumtijd wilde ze het liefst weer terug
naar Nijmegen, zeker na de geboorte van haar
zoontje David in 2004. Twee jaar geleden was
het zover. Voor David had ze De Wieken als
ideale school al uitgekozen en vlak daarbij aan
de Zonnebloemstraat kwam een woning vrij.

Brazilië

‘Je moet in dit wereldje een kameleon zijn om
te overleven. Ik bouw ook mijn eigen websites, koop domeinnamen op en ik zorg ervoor
dat wanneer mensen gaan googelen ik bovenaan de webpagina weergegeven word. Zo haal
ik mijn optredens en opdrachten binnen. Dit
jaar was het door het WK heel veel Brazilië
wat de klok sloeg. Ik kocht de domeinnaam
braziliaansemuziek.nl op en daar heb ik geen
spijt van gehad. Ik bemiddelde in danseressen,

muziek, maar ook catering. Er waren talloze
bedrijven die een event rondom Brazilië wilden doen. Het is ook seizoenswerk. Juni is razend druk, maar in februari bijvoorbeeld is er
bijna niks te doen.’
‘Zingen is de beste therapie. Dat heb ik zelf
ondervonden, maar ook bij anderen merk ik
dat dagelijks. Wanneer mensen uit volle borst
kunnen zingen, zitten ze goed in hun vel. Door
al die talentenjachten op tv denken mensen dat
je om te zingen een stem als Celine Dion of
Amira moet hebben. Onzin. Het is jóuw stem,
dus is-ie mooi. Dat moet je accepteren. Niet
Celine Dion is de meetlat, maar dat ben je zelf.
Het is een kwestie van techniek, dat kun je
aanleren, en na verloop van tijd durf je net zo
voluit te zingen als je grote voorbeeld, maar
dan wel als je authentieke zelf.’
In Tamara’s zanglespraktijk is iedereen welkom. Ook beginners en zelfs mensen die denken dat ze er niks van kunnen. Iedereen kan
een vrijblijvende proefles bij Tamara uitproberen en ontdekken of het iets is. ‘Het plezier
in zingen staat voorop. Als je je stem durft te
laten horen, groeit ook je zelfvertrouwen. Ik
vind het leuk om dit te doen hier in de Wolfskuil, in Oud-West.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Vierdaagse in Oud-West
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Zonder Uitvallers Thuis

Afgekort Z.U.Th., of zonder puntjes Zuth,
is een wandelsportvereniging uit het Brabantse Gemert, die dit jaar een jubileum te
vieren had. Voor de vijftigste keer liep de
wandelclub de Vierdaagse en ook nu weer:
Zonder Uitvallers Thuis.

de 40 kilometer, die slapen daarom in de grote
zaal. Daar eten we ook. De 30 en 50 kilometer
slapen in aparte zaaltjes. Dit jaar zijn we met
43 mensen in totaal, van wie er 37 meelopen.
De anderen zijn er voor de begeleiding, zoals
de keuken, de ehbo en ik natuurlijk.’

Gemert

Huldiging

Gemert-Bakel is een in 1997 samengevoegde
gemeente van Gemert, Bakel, Milheeze en nog
vier kerkdorpen. Ze telt bijna 30.000 inwoners
en is in oppervlakte méér dan het dubbele van
Nijmegen. De mare gaat dat mensen met iets
op hun kerfstok in Gemert altijd veilig zijn.
De wandelclub bestaat 55 jaar. In 1961 liepen
individuele leden van de vereniging de Vierdaagse al mee. We praten met Cor van Berlo.
Hij heeft al veertien jaar de algehele leiding
over de wandelaars wanneer men naar Nijmegen vertrekt. ‘Ik mag zelf vanwege hartproblemen zulke afstanden niet meer lopen, maar op
deze manier kan ik er toch elk jaar bij zijn.’

Jo en Rini Holland

De eerste jaren zochten de Gemertse wandelaars een logeeradres bij particulieren, zoals
iedereen van buiten de stad, die aan het wandelfestijn deelneemt. Er was echter een pastoor
Van de Broek in Gemert die als kapelaan in het
Waterkwartier gewerkt had en nog steeds warme contacten onderhield met de beheerders
van het Gemeenschapshuis: Jo en zijn vrouw
Rini Holland. Hij wist te regelen dat vanaf
1966 het Gemeenschapshuis de hele week beschikbaar was voor de lopers van Zuth.
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‘We wandelen het hele jaar door en werken
met een strak trainingsschema. We gaan ook
elk jaar naar Kevelaer op bedevaart. Het is een
echte familievereniging. Mijn zus loopt mee,
maar ook een paar kleinkinderen. Daar ben ik
natuurlijk wel trots op. We hebben op woensdagavond ook altijd familieavond. Op vrijdag
na afloop hebben we een feestje. Als mensen
’s avonds de stad in willen, kunnen ze dat op
dinsdag of donderdag. Maar ze moeten wél om
22.00 terug zijn, want om 22.30 uur gaat het
licht uit en moet er geslapen worden.’
Sindsdien vertrekken elk jaar, op de zaterdag
vóórdat het wandelgebeuren van start gaat,
twee vrachtwagens met keukenmateriaal, proviand, persoonlijke bagage van de deelnemers,
lucht- of veldbedden en fietsen naar Nijmegen.
Cor: ‘Vroeger namen we ook een hele keuken
mee, maar dat hoeft niet meer. Alle faciliteiten
zijn hier aanwezig. Nu voor het eerst hier in
de Biezantijn. Mooi gebouw, hoor. Alleen jammer dat de douches nog niet helemaal af zijn.
Daarvoor moeten we nu ’s ochtends nog naar
het clubhuis van SCH. Heel vroeger deden we
dat in het badhuis. De meeste mensen lopen

De Vierdaagse is door de jaren heen weinig
veranderd, vindt Cor. ‘Het is wel individueler geworden. En ik hoor wel eens mensen
een beetje mopperen, dat het te commercieel
wordt. Maar ik vind het nog steeds prachtig hoor.’ Na afloop wordt op zaterdag alles
weer opgeruimd. Er wacht traditiegetrouw een
groots muzikaal onthaal in Gemert. De wandelaars worden door de burgemeester gehuldigd.
En ’s avonds is er een groots blarenbal. Tot
volgend jaar!
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Peggy Mays is weer helemaal terug
Wereldberoemd in het Waterkwartier,
maar ook de rest van Nijmegen en Nederland heeft al eerder kennis gemaakt met
Peggy Mays. Iedereen herinnert zich nog
wel het Nationale Songfestival van 2010,
waar Sieneke met haar versie van Sha-LaLie tot verrassing van iedereen door Pierre
Kartner als winnares werd uitgeroepen.
Peggy stond in diezelfde voorronde, maar
zag haar stadgenote naar het Eurovisiesongfestival gaan.
Peggy: ‘We zijn facebookvrienden, maar we
komen niet bij elkaar over de vloer hoor, we
zijn collega’s zoals Saskia en Serge, Jacques
Herb. Het zijn er inmiddels zoveel die net als
ik voor het vak leven, en het gelukkig niet
hoog in de bol hebben en dat is leuk.’

Maywood

Pas 25 lentes jong, maar Peggy draait al weer
wat jaartjes mee in het artiestenwereldje. ‘Het
is altijd mijn enige hobby geweest, sporten of
zo deed ik niet. Met een goede stem alleen ben
je er nog niet, dus ik ben op mijn dertiende op
zangles gegaan. Mijn eerste lerares was Alice
Maywoord uit Andelst. Van haar heb ik heel
veel geleerd. Als je wilt doorbreken, moet je
er ook voor gáán.’ In 2011 koos Peggy voor
een andere zangpedagoge: Shirma Rous. Heel
Nederland kent haar. Ze zong in 2013 in het
achtergrondkoor van Anouk bij het Eurovisiesongfestival en schopte het tot de halve
finale van The Voice. ‘Ik heb nu weer les in
Nijmegen bij Hester Gorter. Stem opwarmen,
oefeningen, fine-tunen, nummers doornemen,
ze geeft eerlijk advies en heeft voor alles een
oplossing.’

is er ook een nieuwe single: Verloren zijn we
niet. ‘Die heb ik net als al mijn repertoire zelf
uitgekozen. Het is een oud nummer van Vicky
Leandros, mét een boodschap: dat we zorgvuldig met ons milieu om moeten gaan. Ik ben
er erg trots op. Het is wat eigentijdser en iets
meer up-tempo dan het origineel. De clip staat
nu ook op YouTube. Hij is geproduceerd door
Mario Veltman, bekend van Una Voce Particolare.’

Biezantijn

Peter Mays is de steun, toeverlaat, maar vooral
ook chauffeur van Peggy wanneer ze optreedt
in het land. Hij organiseert ook het artiestenplein bij de opening van de Biezantijn op 14
september. Peggy zal daar ook optreden. Peter:
‘Zó knap zoals ze het doet. Ze is helemaal op
eigen benen gaan staan. Een single en videoclip kost al gauw 1.500 euro, dat is de bodemprijs. Iets meer en ook wat extra promotie en je
bent al 5.000 euro kwijt. Dat moet je allemaal
weer terug zien te verdienen.’

2014 is een belangrijk jaar voor Peggy. ‘Vorig
jaar was een rampjaar: om te beginnen de crisis, dus ook in ons vak minder boekingen. En
als je dan net als ik bij een boekingskantoor
zit waar je één van de velen bent, dan val je al
gauw buiten de boot. Dus ben ik van Jan Vis
naar Diamond Entertainment gegaan. Het is
een kleiner boekingskantoor, maar ze investeren echt tijd in me. Ze gaan overal achteraan en zitten niet met hun armen over elkaar
te wachten tot er eens een zaaleigenaar belt.’

Peggy kan niet leven van alleen maar zingen.
‘Dat hoeft ook niet. Ik heb een oom en tante,
die al 46 jaar met hun kaaswinkel op allerlei
markten staan. Ik help ze vaak mee en misschien ga ik die te zijner tijd wel overnemen.
Dat is goed te combineren met een zangcarrière.’

Verloren zijn we niet

Peggy is een allround zangeres die met verschillende muziekstijlen prima overweg kan.
‘Ik zing alles, in vier verschillende talen, het
levenslied, maar ook vlotter repertoire, Alice
zei altijd: je moet alles kunnen zingen.’ Nu
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‘Ik heb zelf in het verleden ook wel aan talentenjachten meegedaan, óók aan The Voice,
maar dat doe ik niet meer. Ik moest toen om
persoonlijke redenen afhaken. Ze vroegen
daarná of ik wéér mee wilde doen, maar daar
heb ik voor bedankt.’
‘Het lijkt heel leuk, maar het is volgens mij
allemaal afgekocht’, vult haar vader Peter stellig aan. ‘Al dat talent is niet geboren, maar
gemaakt. Ik heb zo mijn bedenkingen bij The
Voice. Ze weten van te voren al wie er gelanceerd gaat worden.’

Peggy en haar vader Peter Mays

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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De boog van De Oversteek zou je kunnen zien als het handvat van een damestas. De zachte grijswitte tint waarin de oeververbinding is uitgevoerd
en de mooie open bogen met warme bakstenen bekleed verhogen het oogstrelende effect.

Waal-verhaal
Er waren eens een krantenman en een kapitein van een rivierboot. De krantenman,
met gedetailleerde kennis van de Waalstad,
bedacht voor de grap een reisje met de boot
van de kapitein langs alle belangrijke ontwikkelingen rond de rivier. De kapitein aan
het roer en de krantenman achter de microfoon om (een deel) van het verhaal van de
Waal te vertellen. En ieder die dit horen en
beleven wilde, kon zich inschepen om te genieten, zelfs van een hapje en een drankje.
Zeker 17.500 mensen uit Nijmegen en wijde
omgeving, zelfs uit het verre Amerika, herkennen in deze beschrijving de Gelderlander-verslaggever/redacteur Rob Jaspers en kapitein
Jos Geutjes van de Pannenkoekenboot. Nadat
de eerste Waaltochten een megasucces bleken
te zijn, planden de twee met regelmaat de anderhalf uur durende trip. Eigenlijk te kort, want
er valt eindeloos te vertellen over het water,
de bruggen, de oevers en het achterland. Zelfs
een samenvatting van Rob Jaspers’ verhaal,
zou een hele Wester kunnen vullen. Daarom
slechts een impressie met als hoogtepunten de

Waalbruggen en de nevengeul bij eiland Lent,
waar nog meer kleinere bruggen worden geslagen en waar je ooit kunt schaatsen als het
krakend vriest...! Vanuit de Lindenberg-passantenhaven, die in de toekomst een grotere
rol gaat spelen als recreatieplek en meer museumboten mag herbergen zoals Opoe Sientje
(De Kaaij), koerste kapitein Jos onder ‘de oude
Waalbrug’ door richting Duitsland. De omstreden bouw van het uiteindelijke rijksmonument
stond aanvankelijk gepland over de vaarweg
die vroeger door de veerpont werd gebruikt.
Was dat toen gebeurd, dan zou nu de constante verkeerstroom dwars door de binnenstad
plaatsvinden, zo’n beetje langs V&D en Blokker. Gelukkig kwam men in de dertiger jaren
tot een beter inzicht.

De Ooij en Lent aan zee

Het steile, in de winter 2013/2014 nagelnieuwe boogbruggetje bij het Meertje, als toegang
tot de Ooijpolder, verbindt de drukte van de
stad met de rust van het natuurgebied en de
Waalstrandjes. In de tijd van de Romeinen
stroomde de Waal hier overigens door het achterland, zo ongeveer waar nu het tankstation
in Ubbergen tegen de stuwwal aan staat. En
er werden sporen gevonden van meerdere ha-

De witte walvis met daarin de verkeerspost
van Rijkswaterstaat.
ventjes. Korter terug in de tijd was restaurant
Sprok aan de Waaldijk in Lent bekend onder
de naam Strandhotel Lent. Als de nevengeul
eenmaal als hotspot bekend staat voor watersporten, zoals pleziervaart, roeien, wildwaterkanovaren en andere recreatiemogelijkheden,
dan is dat niet nieuw onder de zon. Al voor
1920 lag ‘Lent aan zee’… En er lag in de rivier
een bak water verankerd waarin gezwommen
kon worden. De bokken van de geiten gescheiden tot begin jaren vijftig. Achter de Vlietberg
in de Ooij en noordelijk van Lent en Bemmel
zijn restanten van sluizen en defensiedijken te
vinden van de IJssellinie, die in de Koude Oorlog van de tweede helft vorige eeuw de Russen hadden moeten tegenhouden. Volgens plan
zou het land langs de hele IJssellinie zodanig
kunstmatig overstromen, dat er geen boten
konden varen en er evenmin legervoertuigen
konden rijden. ‘Geen Rus in mijn keuken!’
was de leus.

De spoorbrug en De Oversteek

Waar de nevengeul begint in Veurlent draaide
de neus van de Pannenkoekenboot richting
Rotterdam, liet de Waalkade links liggen en
kliefde onder de spoorbrug door. In 1980 werd
de oude spoorbrug met drie pijlers, waarvan
eentje middenin het water, vervangen door de
brug anno nu. Een inspiratiebron voor de architecten Ney en Poulissen van De Oversteek:
‘Zó moet de nieuwe stadsbrug er dus niet uit
gaan zien.’ De ontwerpers tekenden voor een
elegante, slanke, vrouwelijke brug. De boog
zou je kunnen zien als het handvat van een
26
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Waal herontdekt
als recreatieplas
damestas. De zachte grijswitte tint waarin de
oeververbinding is uitgevoerd met de mooie
open bogen met warme bakstenen bekleed,
verhogen het oogstrelende effect. Onder De
Oversteek door varen was voor velen op de
boot de eerste keer in hun leven. Terwijl het
gehalte aan vuttende vaargasten hoog was.
Er waren gereserveerde zitplaatsen voor het
Buurt Preventie Team uit Meijhorst en er ging
die dag een delegatie roeiers scheep op de Pannenkoekenboot. Dat haalde de 60-plusleeftijd
uiteindelijk naar beneden. Kapitein Jos hield
de westelijke koers aan tot in de Waalbocht bij
Beuningen, waar je de dubbele brug van Ewijk
– Tacitusbrug – duidelijk kon zien liggen. Ter
hoogte van wat eens een steenovencomplex
was en waar nu een aantal aparte appartementen voor 499.000 euro per stuk verkocht
worden, werd de steven gedraaid richting Sint
Steven. De trotse toren zag je meteen achter
De Oversteek opdoemen. Tegenover de nieuwe appartementen kan men overigens van dezelfde charmes (weids uitzicht, drukke scheepvaart, boeiende natuur) en ongein (hoogwater,
overstromingen) genieten voor een beduidend
lagere prijs. Want wat kost een staanplaats
voor een caravan…? Zelfs op jaarbasis stukken minder.

Havengebied

Bij het mooie gebouw de witte walvis met
daarin de verkeerspost van Rijkswaterstaat die
alle bewegingen van alle schepen volgt, voer
de Pannenkoekenboot tot vlak voor de machtige sluizen in het Maas-Waalkanaal. Vanuit
die hoek was er zicht op de binnenvaart-, container- en kolenhavens en de laatste versie van
de energiecentrale met gedecoreerde pijp van
Suez (voorheen Electrabel). In vroeger dagen
stond de centrale dichter naar de Waal met zo’n
zeven tot elf torens. Aan de Waal zelf staat een
nieuwe overslagkade gepland waar nog meer
zeekustvaarders kunnen aanmeren. Om aan de
overzijde van de rivier te komen en een aardig
stuk op te stomen in de uitstroom van de Lentse nevengeul, stak kapitein Jos de Waal over,
zoals zeventig jaar geleden geallieerde soldaten op vrijwel deze zelfde plek in rubberboten
de oversteek waagden. De geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog kwam tastbaar dichtbij.
Achtenveertig Amerikaanse soldaten lieten er
het leven. Maar ook de Duitsers verloren hier
350 jonge mensen die deze oorlog vast en zeker ook niet gewild hadden.
de Wester - september 2014

Waalkade
Rob Jaspers

februari 1944. Nog oudere resten van Romeinse badhuizen en tempels zijn eveneens in dit
gebied aangetroffen. Langs de relatief kleine
behuizing van Mylaps, wereldleverancier van
de chip in loopschoenen voor marathons, bij
de oude scheepswerfkraan en de nieuwe Handelskade die daar ontstaat, voer de Pannenkoekenboot de achterliggende Waalhaven in.
Hier ligt op termijn een nieuwe blusboot van
de brandweer.

Terug naar af
Industrie

Nog een keertje onder De Oversteek door
kwam de industriële bebouwing ter plekke in
beeld. De kunstgarenspinnerij Nyma (spreek
uit Niema, want ‘ma’ staat voor Maastricht
en daar is een ijsje een iesje…), het Vasimgebouw aan het 20 Septemberplein waarin het
Vrijheidsmuseum mogelijk gehuisvest wordt,
de Honig sinds kort toegankelijk voor iedereen en het slachthuis Hilckmann dat te koop
staat. Restanten van het fort Krayenhoff werden aangewezen evenals de plek waar de ‘pijn
van Nijmegen’ ondergeschoffeld ligt in de
vorm van het puin na het bombardement op 22
De veerpont Zelden Rust hanteerde maar
liefst 68 verschillende tarieven in centen, stuivers, dubbeltjes, kwartjes, guldens en misschien wel daalders. Het lag
eraan hoe het gezelschap was samengesteld: man, vrouw, kinderen, of boer met
klein varken, boer met groot varken…
Wat een rekenwerk zonder -machine!
Men mag aannemen dat ook de veerman
zelden rust had.

Van het bruggenhoofd aan de stadzijde boven
de spoorlijn wist Rob Jaspers te vertellen dat
dit het enige in zijn soort is in Nederland. De
verzakkende Waalkade is jarenlang een spannende tijdbom geweest omdat de beschutting
nooit diep genoeg reikte om naadloos aan de
oeroude steenharde keileemlaag aan te sluiten.
Hierdoor spoelde er steeds maar weer zand
weg. Tijdens de herstelwerkzaamheden van
nu kwamen overigens stukken kademuur uit
de dertiende eeuw bloot te liggen. Verleden en
toekomst in één oogopslag.

Lang en gelukkig

De Waaltochten van krantenman Rob en kapitein Jos kunnen de geschiedenis in als een
groot succes. Jonge mensen bedankten het duo
voor het overweldigende gevoel deel uit te maken van deze omgeving en ouderen namen de
berg informatie die ze nog niet hadden graag
mee naar huis. De boottocht maakte veel passagiers lang blij en gelukkig. Enne, dat Rob
Jaspers Nijmegenaar van het Jaar geworden
is, is echt geen sprookje, maar een waar verhaal.
Tekst: Hette Morriën
Foto’s: Peter Saras
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uitnodiging
Beste bewoners van het Waterkwartier/Biezen,
U bent van harte welkom bij de feestelijke opening van het
Voorzieningenhart De Biezantijn op zondag 14 september.
Na de officiële opening kunt u kennismaken met alles wat het
voorzieningenhart te bieden heeft. Ook zet Brede school Aquamarijn
haar deuren wijd open en is het mogelijk één van de woningen te
bezoeken die Portaal bovenop het voorzieningenhart heeft gebouwd.

VOORZIENINGENHART

DE BIEZANTIJN

Het middagprogramma zit vol
afwisseling en biedt plezier voor jong
en oud. Kom met uw hele gezin, neem
buren mee en geniet van het prachtige
nieuwe voorzieningenhart, een
kloppend hart binnen de wijk.

“Alles is gratis
behalve drank met
alcohol”

17 januari 2012: Veel mensen bij bijeenkomst over
voorzieningenhart.

28 februari 2012: Organisaties bevestigen
samenwerking voor voorzieningenhart.

22 september 2012:
Drukte bij het leggen
van de eerste steen.

www.dewester.info
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VOORZIENINGENHARTDE
VOORZIENINGENHART
DEBIEZANTIJN
BIEZANTIJN
Programma zondag 14 september 2014
13.00 uur
- Dweilorkest Al mot ik krupe
- Welkom door Bennie Solo
- Toespraak burgemeester Bruls
- Spectaculaire opening met Romeinen, Nijmeegse Annie en kinderen
- Karel Bosman zingt het Waterkwartierlied
14.15 tot 17.00 uur
- Romeinen op het buitenterrein met activiteiten voor kinderen
- Muzikale optredens in grote zaal met Diana Hönig, Marcello,
Peggy Mays en Bennie Solo
- Dansgroepen
- Ballenclown Kiko
- Sportclinics, kidsclup
- Presentatie historische foto’s
- Archeologische voorwerpen in vitrinekast
- Kinderen en ouders koken samen in leskeuken
Open week van
- Activiteiten in jongerenruimte
15
tot
19 september
- Open huis Brede school Aquamarijn
- Muziek voor en door kinderen met Leon van Mook
Elke dag is er een activiteit waarbij
- Én met Joop en Wil
u binnen kunt lopen. Kijk begin
- Maak kennis met de Fysioo
september voor het programma op
- Standje van de bibliotheek en Muis leest voor
www.dewester.info
- Flexwerkplekken, iets voor u?
Dan ligt er ook in het voorzieningenhart
- Info over wonen in kantoor Portaal
een folder die u mee kunt nemen.

24 september 2012: Menno den Daas wint prijs
voor naam De Biezantijn.
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Info, vragen en reacties
Vragen over de buitenruimte
Aannemersbedrijf Dusseldorp
Onder werktijd: tel. 0544 – 395555
Buiten werktijd (calamiteiten) 0900 – 0955
Inloopspreekuur: woensdag tussen 10.00 en
11.00 uur in de keet op de bouwlocatie
Willie Arends (gemeentelijk projectleider
openbare ruimte)
e-mail: w.arends@nijmegen.nl
tel. 06 53 77 29 80
Vragen voor Brede school Aquamarijn
Arie Krijgsman (directeur)
e-mail: a.krijgsman@aquamarijn-bs.nl,
tel. 024-3791361
Reacties/ideeën over 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
Neem contact op met één van de beheerders
e-mail: debiezantijn@nijmegen.nl
tel. 024-3783190

20 november 2012: Viering hoogste punt
Aquamarijn.
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Programma
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Oost.’

Service

schakelen we onze teammanagers in.’
14.15 tot 17.00 uur
Grand Café
- Romeinen op het buitenter
Ans: ‘In het Grand Café kunnen
mensen
’s
- Muzikale
optredens
in grot
morgens een kopje koffie drinken
of
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Peggy Mays en Bennie Solo
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Henk: ‘De klant is koning. Niet
bepalen
hoe het is. Het is een gebouw voor de wijk.
Dan kun je daar wel allemaal regeltjes voor
opstellen, maar als je ze daar allemaal mee
wegjaagt, heb je nog niks. Dan heb je een
mooi gebouw maar geen gasten.’
Ans: ‘En we hebben liever dat ze huppelend
binnenkomen dan met een afgezakt kinneke.’

Ans: ‘We wisselen elkaar af. Soms zijn we
met zijn tweetjes en bij drukke werkzaamheden zelfs met zijn drieën. Het fysieke
werk is hetzelfde gebleven vergeleken met
in het beheer voor de gemeente Nijmegen
vroeger. We blijven schuiven met tafels en
en dolgelukkig dat ze met de Biezantijn
stoelen. Officieel moeten de mensen dat
weer terug is op het oude plekje.
zelf doen, maar bij echte ouderen, zoals bijThijs Holland (50) is bijna drieëndertig jaar
voorbeeld bij het koersbal, helpen we mee.
beheerder, waarvan dertig jaar als een vis
Dat is een service die vanzelf spreekt. Voor
in het water in het Gemeenschapshuis en
de grote zaal is er een basisopstelling. Perde laatste drie jaar voor de gemeente Nijsonen tussen de twintig en vijftig jaar moemegen.
ten na een activiteit alles zelf terugzetten
Henk Roos is beheerder sinds 2008. Hij
naar die basisopstelling. Je kunt ervoor kieheeft vier jaar in het jongerenbeheer gezezen dat via beheer te laten doen, maar daar
ten en is in november 2011 begonnen in
geldt dan officieel een tarief voor. Vroeger in
het Waterkwartier, eerst in Sonnehaert en
het Gemeenschapshuis was Thijs gewend
nu in de Biezantijn.
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Beheerders
Ans: ‘We gaan het beheer hier echt met zijn koers van het voorzieningenhart vraagt om
aanpassingen. Dat is een sterk punt van
drieën doen. Mensen hebben het GemeenHenk: hij ziet goed dat een jonge groep het
schapshuis gemist. We merken nu al dat
het drukker gaat worden. Nieuwe bewoners zelf kan. Daar moet dan een compromis in
gevonden worden. Daar komen we nu altijd
komen straks allemaal een kijkje nemen,
uit. Zo zal Wijkvereniging Ons Waterkwartier
zeker met de opening. En we denken nanu zelf alles klaar moeten zetten. Hetzelfde
tuurlijk dat de oude echte Waterkwartiergeldt voor het rondbrengen van koffie en
ders ook weer terugkomen. We hebben
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Activiteiten
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hebben
nu de Biezantijn.’
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Thijs: ‘Misschien mag ik het niet zo zeggen,
Er is een fraaie leskeuken die door wijkgave om dat goed aan te pakken.’
maar ik denk dat we met twee horecabeesbewoners gebruikt kan worden. Er is een
Ans: ‘Daarom denk ik dat wij ook heel
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BIEZANTIJN
Programma zondag 14 september 2014
13.00 uur
- Dweilorkest Al mot ik krupe
- Welkom door Bennie Solo
- Toespraak burgemeester Bruls
- Spectaculaire opening met Romeinen, Nijmeegse Annie en kinderen
- Karel Bosman zingt het Waterkwartierlied

Info, vragen en reacties
Vragen over de buitenruimte
Aannemersbedrijf Dusseldorp
Onder werktijd: tel. 0544 – 395555
Buiten werktijd (calamiteiten) 0900 – 0955
Inloopspreekuur: woensdag tussen 10.00 en
11.00 uur in de keet op de bouwlocatie
Willie Arends (gemeentelijk projectleider
openbare ruimte)
e-mail: w.arends@nijmegen.nl
tel. 06 53 77 29 80

14.15 tot 17.00 uur
- Romeinen op het buitenterrein met activiteiten voor kinderen
- Muzikale optredens in grote zaal met Diana Hönig, Marcello,
Peggy Mays en Bennie Solo
Vragen voor Brede school Aquamarijn
- Dansgroepen
Arie Krijgsman (directeur)
- Ballenclown Kiko
e-mail: a.krijgsman@aquamarijn-bs.nl,
- Sportclinics, kidsclup
tel. 024-3791361
- Presentatie historische foto’s
- Archeologische voorwerpen in vitrinekast
Reacties/ideeën over De Biezantijn:
- Kinderen en ouders koken samen in leskeuken
Martin Peters (senior stafmedewerker Welzijn
Open week van
- Activiteiten in jongerenruimte
en Jeugdaccommodaties)
15
tot
19
september
- Open huis Brede school Aquamarijn
e-mail: m9.peters@nijmegen.nl
- Muziek voor en door kinderen met Leon van Mook
tel. 06 46 26 57 97
Elke dag is er een activiteit waarbij
- Én met Joop en Wil
u binnen kunt lopen. Kijk begin
- Maak kennis met de Fysioo
Vragen over huren ruimtes in De Biezantijn
september voor het programma op
-Vlnr.
Standje
van
de bibliotheek
en Muis leest
voor Roos
Neem contact op met één van de beheerders
www.dewester.info
Thijs
Holland,
Ans Haselhorst
en Henk
- Flexwerkplekken, iets voor u?
e-mail: debiezantijn@nijmegen.nl
Dan ligt er ook in het voorzieningenhart
- Info over wonen in kantoor Portaal
tel. 024-3783190
een folder die u mee kunt nemen.
jongerencentrum met bar, beamer, comene kopiëren naar het andere. We staan na- meteen wanneer je toneelspeelt. We wonen
puters, kantoor en een eigen toiletgroep.
in de wijk. Ook buiten werktijden ben je nog
tuurlijk wel altijd open voor adviezen. Maar
Er kan daar van alles. En niet alleen voor
je moet wel je eigen dingetjes doen en leren steeds de beheerder van de Biezantijn. Je
jongeren. Ook andere groepen zijn welkom.
moet je ook flexibel op kunnen stellen. Dat
en ook best wel op zijn plat-Nijmeegs op je
We hebben een prachtkeuken en in januari
is wel onze kracht. Het Waterkwartier was
bek kunnen gaan. Daar kunnen we iets van
verwachten we een kleine kaart te kunnen
altijd wel een aparte buurt, maar wij kunleren. We doen echt niet alles honderd propresenteren. Niet te ingewikkeld, want we
nen
met alle bewoners perfect overweg. Wij
cent. Goed luisteren naar je gasten is erg
moeten het alle drie kunnen bereiden, maar belangrijk.’
kennen onze pappenheimers. Wij sluiten
we willen toe naar een eenvoudige kleine
niemand uit. Je bent beheerder, gebruiker
keuken: een bak soep, tosti, koffie met geGrote wens
en buurtbewoner.’
bak, broodje gezond. Ook daarin willen we
‘Dat we met de buurtbewoners heel fijn
onderscheidend zijn.’
kunnen werken, is onze grote wens. Dat
Vrijwilligers
de Biezantijn er is voor iedereen. Het moet
‘We staan heel erg open voor vrijwilligers.
het kloppend
van
het Waterkwartier
’t Hert
Er kunnen
altijd mensen
Wat ze hier
24 september 2012: Menno
den Daashart
wint
prijs
20 november
2012: Viering
hoogstebij.
punt
naam
De Biezantijn.
Aquamarijn.
worden. Iedereen is hier welkom en moet
‘Ieder Voorzieningenhartvoor
is echt
anders.
willen doen, ligt aan de vrijwilliger zelf. Bijzich thuis voelen. Dat het een heel bloeiend voorbeeld meedraaien met het beheer als
’t Hert heeft zijn eigen identiteit met zijn
voorzieningenhart wordt. Onderscheidend
eigen mensen: gasten die daar komen zijn
gastvrouw/-heer. Het gaat van cola inschenen vernieuwend.’
anders. Je kunt een Waterkwartierder niet
ken tot helpen bij de bingo.’
‘We hebben in de loop der jaren veel knowvergelijken met iemand uit de Wolfskuil of
het Willemskwartier. We regelen onze eigen how opgebouwd. Eerlijkheid en duidelijkTekst: Carla Dijs
Foto: Dave van Brenk
heid is heel belangrijk. Mensen weten
zaken hier zoals het komt. Je kunt niet het
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VOORZIENINGENHART DE BIEZANTIJN

Feestelijke fotowanden in het
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,
vloer. Het Grand Café ademt sfeer met een
zondag 14 september is het feest in
bestelbusje voor de gevel van Distilleerdehet Waterkwartier! Samen met alle
wijkbewoners vieren we de opening van een rij Onstenk en in de leskeuken prijst een
prachtig nieuw voorzieningenhart. Het feest opgewekte Honigdame producten aan. De
grote zaal staat helemaal in het teken van
begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00
de haven. De gekleurde banen op de wanuur. Het belooft een bijzonder spektakel te
den verwijzen naar de ‘sfeerborden’ van de
worden met theater, muziek, spel en dans
inrichtingsgroep. Daarnaast wordt met een
voor jong en oud.
50 meter lange fotowand eer gedaan aan
Op vrijdag 12 september viert de Brede
Honig vermicelli
de identiteit van de wijk die niet alleen raBasisschool Aquamarijn de opening van de
telde, maalde, spinde, stoomde en werkte!
nieuwe
school. Op zondag
Confectieatelier
Don 14 september
nen voortaan met familie, kennissen en
Maar ook, schaatste, draaide, preekte en
zet de school haar deuren open voor alle
buurtgenoten herinneringen ophalen op
speelde!
wijkbewoners.
Het
Waterkwartier
heeft
de
unieke
kans
een wandelingetje door de lange gang. Nu
Kenmerkend voor Biezen/Waterkwartier is
Van maandag 15 tot vrijdag 19 september
gegrepen
om
haar
rijke
geschiedenis
al blijkt de fotowand een succesvolle speurhet indrukwekkende industriële verleden.
wordt een open week georganiseerd. U
Op
deze
foto
kijkt
u
vanuit
het
Grand
Café
naar
de
buitenruimte
het voorzieningenhart.
zichtbaar
te
maken.
Bij
de
inrichting
van
tocht naar van
bekenden
te zijn. Het beheer is
Veel mensen in de wijk hebben jarenlang
kunt dan in een ongedwongen sfeer kennis
Foto: Dave
maken
met activiteiten
en cursussen.
Het
het nieuwe
voorzieningenhart
is gekozen
gewerkt
bij van
de Brenk
Veiling, de Nijmeegsche IJzer- blij met alle namen die binnenkomen en
programma
wordt
later
bekend gemaakt.
voor thema’s
uit het
industriële
verleden.
andere wetenswaardigheden over de mengieterij, Honig, Slachthuis, de Nyma, Patria,
Een groepje wijkbewoners dat zich enConfectie atelier Don, Papierfabriek Gelder- sen die zijn afgebeeld. Bezoekers kunnen
Aanpakmet
buitenruimte
gestart
Info,
vragen
eninreacties
thousiast
de inrichting is gaan
bezigook
dingen
opschrijven
een fotowandland enzovoort. Een verleden om trots op
Op 1 april zijn de werkzaamheden gestart voor de inrichting van de buitenruimte rondom De
Vragen over
de
buitenruimte
houden
heeft
hiervoor
voorstellen
gedaan.
notitieboek
bij
de
ingang
en
zo een bijdrage
te
zijn.
En
een
belangrijk
beeld
om
vast
te
Biezantijn en Aquamarijn. Tijdens een inloopbijeenkomst op 27 maart is de planning van de
Aannemersbedrijf Dusseldorp
houden
zeker
nu
de
laatste
resten
van
de
leveren
aan
de
levendige
geschiedenis.
werkzaamheden besproken. Ook kwam de mogelijke overlast aan bod die de aanpak tijdelijk kan
Onder werktijd: tel. 0544 – 395555
Meteen
bij binnenkomst
proef jeDe
degemeentelijke
stoere
DeBuiten
fotowand
van 50 meter lang bij 3 meter
industrie
(Waalfront)
op hetDusseldorp
punt staanzijn
uit
veroorzaken
voor de omwonenden.
projectleider
en de aannemer
werktijd (calamiteiten) 0900 – 0955
bereikbaar
voor
vragen.
Zie hiervoor
de rubriek
VRAGEN
ENverdwijnen.
REACTIES Wijkbewoners kunenergie
van
een
industrieel
geblokte
tegel-INFO, de
hoog
bestaat
13 grote foto’s
in een lichtwijk te
Willie Arends uit
(gemeentelijk
projectleider
grijze
tint
met
een
fijne
korrel.
Met
daarop
openbare ruimte)
Vraag en antwoord
46
gekleurde
cirkels
van
60
centimeter
e-mail: w.arends@nijmegen.nl,
Nu het voorzieningenhart bijna klaar is, worden
Kan ik een digitale werkplek huren?
doorsnee
zeepbellen met
tel. 06 53als
77 dansende
29 80
we bestookt met vragen. In deze terugkerende
Ja, De Biezantijn krijgt een digitale
rubriek komen deze aan bod.
werkruimte waar tien personen tegelijk
Vragen
voor Brede
Basisschool
Aquamarijn
daarin
kleinere
scherpe
foto’s. Staand
in
kunnen werken met hun eigen laptop of
Wat betekent het nul-tarief?
Krijgsman
(directeur),
e-mail:
deArie
gang
en vanuit
de tegenoverliggende
met een gehuurde. De laatste snufjes op
Dat u geen huur hoeft te betalen als u een
a.krijgsman@aquamarijn-bs.nl,
ruimten
zie je dus vooral de grote vlakdigitaal gebied zijn aanwezig. Hier kunt u
gratis activiteit organiseert voor wijkbewoners,
tel.
024-3791361
ken met meer dan levensgrote figuren en
ook samenwerken en van elkaar leren. De
bijvoorbeeld een buurtoverleg.
Reacties/ideeën
over
toekomstig
voorwerpen.
Bij het
langslopen
ziegebruik
je in de
huurprijs per werkplek bedraagt in 2014
Kunnen we de keuken huren voor een
De
Biezantijn
per dagdeel € 2,85 voor wijkbewoners, voor
cirkels de grote foto’s in het klein en kun je
kookgroep?
Martin Peters (senior stafmedewerker Welzijn
zakelijk gebruik is die € 5,00.
de details bekijken.
Ja, de ontmoetings- en leskeuken heeft alles
en Jeugdaccommodaties), e-mail:
Ik heb een idee voor een nieuwe
wat nodig is om samen te koken. De meest
Het
is een feest om te zien.
Neem
even
een
m9.peters@nijmegen.nl,
tel. 06
46 26
57 97
activiteit,
waar
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terecht?
moderne kookapparatuur, alle benodigde potten
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in het
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lach
mee
met
Vragen
over
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in
De
Biezantijn
Dan kunt u het beste contact opnemen met
en pannen en een afwasmachine staan u ter
deBeheerders
jongens die
vermicelli
inpakken,
trek een
tijdelijk
wijkcentrum
Sonnehaert
Martin Peters. Heeft u vragen over het huren
beschikking. De keuken is geschikt voor jong en
lap
stof door
onder de naaimachine van
e-mail:
desonnehaert@nijmegen.nl,
van een ruimte in De Biezantijn? Neem dan
oud. De huur van de keuken bedraagt € 7,50
contact op met een van de beheerders van
confectieatelier
Don, loop mee met pater
tel. 024-3783190
per uur voor wijkbewoners en € 14,85 voor
het tijdelijk wijkcentrum Sonnehaert.
instellingen. Maximaal 16 personen kunnen er
De Smet die net zijn eerste Heilige Mis
Zie onder INFO, VRAGEN EN REACTIES.
tegelijk gebruik van maken. In een andere ruimte
heeft
opgedragen en zweef een testrondje
WWW.DEWESTER.INFO
kunt u dan samen eten.
mee in de draaimolen die - wie weet dat
nog? - zo fraai in de wijk in elkaar is gelast.
Houthandel
G.
Key
Europese Unie
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie
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Waterkwartier
Uit de commissie Verkeer
Nu het Voorzieningenhart De Biezantijn en
de Aquamarijn hun deuren geopend hebben, gaan we er bijzonder goed op letten
hoe de verkeersstromen gaan lopen, zowel
voor voetgangers, fietsers als voor gemotoriseerd verkeer. Er wordt speciaal gelet
op de voetgangersoversteekplaatsen op de
Waterstraat en de in- en uitritten van zowel
het wooncomplex de Waterman als van het
Voorzieningenhart.
De parkeervoorzieningen op de binnenterreinen en op de Waterstraat, Biezenstraat
en de Biezendwarsstraat zijn meer dan
voldoende, een klein stukje lopen van het
Voorzieningenhart.

Kanaalstraat

Groene ‘soepbakken’ bij Honig
Diverse wijkbewoners zijn bezig met
de welbekende soepbakken en bloemzakken. Op het Honigterrein en op de
Waalbandijk staan ze gebroederlijk naast
elkaar, ter verlevendiging van deze omgeving. De ene bewoner maakt er een
groentetuintje van, de ander zet hem vol
geweldige bloemen.
Tot op heden worden deze mogelijkheden gratis beschikbaar gesteld. Om dit
zo te houden is het de bedoeling dat er
regelmatig onderhoud gepleegd wordt
aan de ter beschikking gestelde bakken
en zakken. Gezamenlijk moeten de gebruikers ervoor blijven zorgen dat het
een lust voor het oog blijft en dat het niet
vergaat tot een niet onderhouden geheel.
Er zijn nog een aantal zakken die beplant
kunnen worden. Wijkbewoners die daar
interesse in hebben kunnen contact opnemen met Carla Dijs, telefoon (024)
844 12 47.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Ondanks de verbodsborden rijdt er nog
steeds vrachtverkeer door de Kanaalstraat,
dit tot grote ergernis van de bewoners en de
commissie. Er wordt van alles geprobeerd
om dit euvel tegen te gaan, samen met de
gemeente Nijmegen zijn we in gesprek over
de mogelijke verdere afsluiting.

Snelfietsroute

De snelfietsroute blijft eveneens een punt
van aandacht. De gevaarlijke kruisingen
worden in de gaten gehouden en zo mogelijk aangepast, maar het is en blijft natuurlijk ook oplettendheid van alle weggebruikers.

Handelskade

Na de vakantieperiode zijn de werkzaamheden aan de Handelskade bij de Hezelpoort
weer van start gegaan. De komende jaren
zal het daar een drukte blijven met de bouwactiviteiten. Samen met de uitvoerenden en

Achter elkaar reden twee vrachtwagens de
Kanaalstraat in. De eerste reed de Rivierstraat in, de tweede draaide maar om.
de gemeente Nijmegen houden wij de verkeersstromen nauwlettend in de gaten.

Inritten

De inritten voor het fietsverkeer vanaf de
rotonde Marialaan/Waterstraat naar de studentenhuisvesting Leeuwenstein zijn inmiddels voltooid, alsmede de auto in- en
uitrit voor Leeuwenstein op de Voorstadslaan en voor restaurant de Buffet Club aan
de Vlietstraat.
Wij hopen dat de samenwerking met de
bewoners van Nijmegen-West optimaal zal
blijven, en wensen de studenten alsmede
de heer Ziya Öztürk met zijn restaurant een
hartelijk welkom toe.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Marc van Hulst

Vergaderdata van Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’
Dinsdag 16 september en dinsdag 21 oktober zijn de reguliere vergaderingen van
Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’. Ze vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur in het
Voorzieningenhart De Biezantijn aan de Waterstraat. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. De agendacommissie komt ter voorbereiding op de vergadering op 7 oktober
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
de Wester - september 2014

Vierdaagse door
Nijmegen-West
Op woensdag 16 juli jongstleden kreeg
het wandellegioen een zeer warm onthaal in Nijmegen-West. De reacties van
de vermoeide lopers waren overweldigend, zo kregen wij naderhand te horen. De muziek zorgde ervoor dat ook
de tweede wandeldag, volgens velen de
zwaarste, een succes werd.
Vanaf de Kanaalstraat, via de Waterstraat, de Biezenstraat en de Voorstadslaan tot aan de Hezelpoort was het een
soort Via Gladiola.
De waardering hiervoor werd onderstreept door het college van B en W, want
niemand minder dan burgemeester Bruls
en de wethouders mevrouw Helmer en
de heren Veldhuis en Tankir wilden op
persoonlijke wijze hun genegenheid naar
de wijkbewoners uiten.
Langs deze weg willen wij alle wijkbewoners hartelijk danken voor hun medewerking en we hopen wederom op uw
medewerking met de 99e Vierdaagse in
2015.
Zie de foto’s op bladzijden 22 en 23.
Namens de Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’
Tekst: Ruud de Vries, voorzitter

Park rond De Biezantijn
Het park rond De Biezantijn komt er
fantastisch uit te zien! Het is een pluim
op de hoed voor de mensen die keihard
gewerkt hebben om dit alles voor de opening op tijd klaar te krijgen.

Met het storten van zes grote vrachtwagens
vol met zand is het officiële opbouwen van
stadsstrand het Zomerkwartier weer begonnen. Het evenement wordt dit jaar voor de
tweede maal georganiseerd bij het Honigcomplex in Nijmegen-West. Met de voeten
in het zand kan er vier weken lang genoten
worden van een lekker hapje en drankje en
een breed programma aan muziek, kunst en
cultuur, in samenwerking met lokale ondernemers en jong talent. Badgasten kunnen
zich tot en met 13 september komen verpozen en vermaken op het oude fabrieksterrein aan de Waal.

Programma

Het programma van het Zomerkwartier
bestaat uit een mix van jong talent en vernieuwende ondernemers op het gebied van
gastronomie, muziek, vermaak, kunst en
cultuur. Er wordt gewerkt met wekelijkse
themadagen, waarbij iedere dag waarop het
strand geopend is, een terugkerende inhoud
heeft. Zo staan elke donderdag de barbecues te gloeien voor de Bring Your Own
Meat BBQ. Op vrijdag wordt er een Nijmeegs restaurant uitgenodigd om de badgasten van lekkers te voorzien. Daarna mag
er worden gedanst op muziek van steeds
wisselende dans-collectieven uit Nijmegen.
De zaterdagen staan in het teken van Eta-

lage Honig: themadagen verzorgd door de
ondernemers van het Honigcomplex. Iedere
zondag is marktdag met iedere zondag een
andere insteek en andere standhouders.

Inspiratie en opzet

Het Zomerkwartier is een initiatief van Moniek van Daal en Simon Vennekens. Centraal staat het bieden van een podium voor
lokaal talent, zowel binnen de organisatie
voor de mensen die meewerken, als in de
programmering. Geïnspireerd door frisse
(pop-up) initiatieven in binnen- en buitenland, wordt er met beperkte middelen en
heel veel vrijwilligers een vernieuwende
tijdelijke plek gecreëerd. Het project wordt
gerealiseerd met zoveel mogelijk tweedehands materialen die door sponsoring van
lokale bedrijven zijn verkregen.

Tot en met 13 september

Het Zomerkwartier is nog geopend tot en
met 13 september op donderdag tot en met
zondag. Openingstijden zijn op donderdag en vrijdag van 16.00 tot 00.00 uur en
zaterdag en zondag tussen 13.00 en 00.00
uur. Kijk op www.hetzomerkwartier.nl voor
meer informatie en het volledige programma.
Tekst: Moniek van Daal en Simon Vennekens

Oproep aan de bewoners van Nijmegen-West

Laten we er met z’n allen voor blijven
zorgen dat het een park mag blijven, een
uitnodigend stukje groen midden in onze
wijk vol steen.

Tijdens de openingsdag, zondag 14 september, van het Voorzieningenhart De Biezantijn is
het mogelijk om alle bestaande en de mogelijk nog te organiseren activiteiten onder de loep
te nemen. Wij hopen dan ook dat veel bezoekers vanuit heel Nijmegen-West daar inspiratie
op komen doen.
In de week na de opening staan de deuren wagenwijd open om de organisaties en verenigingen aan het werk te zien.

Laat het vandalisme achterwege, een
gezamenlijke zorg voor deze omgeving
lijkt geen overbodige vraag.

We hebben nu een fantastisch nieuw voorzieningenhart. Laten we nu ook onze mogelijkheden benutten om het een bruisend hart te laten worden, een ontmoetingsplek voor iedereen.
Dit voorzieningenhart moet een plaats krijgen in ieder mensenhart.

Tekst: Ruud de Vries

Tekst: Ruud de Vries
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Wolfskuil
Wijkcentrum Driesprong

Korte nieuwtjes uit de kuul
Wijkcentrum Driesprong
In een gesprek met de projectontwikkelaar die
de Driesprong eventueel van de gemeente wil
kopen heeft de wijkraad te horen gekregen dat
het nog wel een aantal jaren kan duren voordat
alle partijen het eens zijn. Of de plannen voor
een grotere Aldi dan door kunnen gaan is nog
helemaal niet zeker. Wat de wijkraad betreft
mag het wijkcentrum blijven bestaan. Er zou
bijvoorbeeld een bibliotheek in kunnen. Ook
kan dan de tienerruimte blijven, kan er particuliere kinderopvang komen en is er ruimte voor
kleinschalige buurtactiviteiten.

Portaal
Vanwege reorganisatie bij Portaal gaat onze
wijkbeheerder Richard van Oers weg. Veel
bewoners hebben bij de wijkraad gereageerd
op deze beslissing, vooral de bewoners van
seniorenflats als de Insulinde en de Wolverei
vinden het erg vervelend. Richard had een extra oog voor deze seniorenflats. Ook elders in
de wijk had hij een goede kijk op wat er leeft
in de Kuul.
Jammer dat hij weg moet. Hopelijk komt er
een goede opvolger.

Nachtegaalplein en Pastoor Zegersstraat
De daken zitten erop, het gaat erg hard in de
Pastoor Zegersstraat. Eindelijk gaat de buurt
weer op een wijk lijken waar straks de eerste
bewoners terugkeren of nieuw komen te wonen. Nog even en dan is het zover. We houden
u op de hoogte.
Portaal is druk bezig om de huizen in kleine
partijen te verkopen en te gaan bouwen. Er
lijkt wat meer belangstelling te komen nu je
de contouren van een stuk nieuwbouw al goed
begint te zien.

Vrienden van het Florapark
Omdat Stichting Florapark gaat verdwijnen is
er op advies van de wijkraad een onderzoek
gaande om met alle betrokken organisaties
zoals de Wieken, de Molen, Dierenweide,
Wolverlei, Azaleaplein, stichting Slak en de
Wijkraad tot een nieuwe club Vrienden van het
Florapark te komen waar al deze organisaties
in vertegenwoordigd zijn.
Wijkmanager Michiel ten Dolle begeleidt dit
onderzoek en Ruben Allen is al met de uitvoering bezig.
Joop Ubeda
Uit goede bronnen hebben we vernomen dat
Joop een boek aan het schrijven is over zijn
leven. Er zal zeker veel aandacht zijn voor de
Wolfskuil en de sporten die Joop bedreven
heeft. In het volgende nummer van de Wester
meer hierover.

Pastoor Zegersstraat
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Tekst en foto’s: Leo Woudstra
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Informatieavond
Spreeuwenstraat
Op 10 juli jongstleden organiseerde de
gemeente Nijmegen een open informatieavond in Wijkcentrum Titus Brandsma
over het nieuw te bouwen woonzorgcentrum aan de Spreeuwenstraat 11. Er zijn
plannen om op de plaats waar vroeger
een oudpapierhandel en beddenspeciaalzaak Succes zaten 28 appartementen te
bouwen. Mensen met een beperking kunnen hier onder begeleiding gaan wonen.
De opkomst viel een beetje tegen, misschien hadden het mooie weer en het
WK voetbal hier schuld aan.
Inmiddels is de datum tot welke bezwaar
ingediend kon worden verstreken. Wij
houden u op hoogte van de plannen via
de Wester.
Tekst: Leo Woudstra

Een mooie dag in Het Veldje
30 juli, een mooie warme zomerdag. In
speeltuin Het Veldje aan de Cyclaamstraat
(Wolfskuil) kwamen veel kinderen en hun
ouders samen om te genieten van de speciale activiteiten. Met subsidie van de gemeente hadden beheerder Karel Huiser en de
buurtbewoners er iets moois van gemaakt.
Buiten de normale speeltoestellen stonden
er een zweefmolen en een luchtkussen. Ook
konden de kinderen lekker spartelen en
zwemmen in het peuterbadje. Tussendoor
kregen ze ranja en popcorn.

Het was weer een geslaagde dag die door
iedereen als leuk ervaren werd en zeker volgend jaar terug moet komen. Het is belangrijk dat dit soort dagen georganiseerd worden, vooral voor al die mensen die niet de
middelen hebben om op vakantie te gaan.
Hopelijk blijft de gemeente deze activiteiten stimuleren.
Iedereen die een steentje heeft bijgedragen
aan het slagen van deze dag bedankt!
Tekst en foto: Leo Woudstra

Vergaderingen van
de Wijkraad Wolfskuil
2 september: periodiek overleg met gemeente, Portaal, politie en Tandem.
4 november: algemeen bestuur.
De vergaderingen zijn in Wijkcentrum
Titus Brandsma van 20.00 tot 22.00 uur.
Indien u als wijkbewoner vragen hebt,
kunt u contact opnemen met het secretariaat: edward.bosma@gmail.com.
Tekst: Leo Woudstra

Krakers Wolfskuilseweg weg
De beide gekraakte huizen aan de Wolfskuilseweg zijn ontruimd. Door een gebruikersovereenkomst tussen eigenaar en
krakers was het lastig de krakers eruit te
krijgen. Omdat de eigenaar van de panden,
de familie Cornelissen, te lang had gewacht
met het opknappen van de woningen, waren
deze onbewoonbaar geworden.
De huizen zijn nu dichtgetimmerd, wat de
familie Cornelissen met de woningen gaat
doen is nog onduidelijk.
Tekst en foto: Leo Woudstra
de Wester - september 2014

37

Aan de Schependomlaan, schuin tegenover het recentelijk
gesloopte voormalig postkantoor van Hees, is verscholen
achter woonhuizen het gezondheidscentrum Sarvata
gevestigd.
Sarvata is een integraal centrum voor gezondheid en
welzijn waar therapeuten, artsen en cursusbegeleiders
complementair, dat wil zeggen elkaar aanvullend,
samenwerken. Om zo een brug te slaan tussen reguliere en
alternatieve therapie.
Zo werken binnen Sarvata een psycholoog en
fysiotherapeut naast een acupuncturist en homeopaat.
Ze werken samen, overleggen en kunnen naar elkaar
verwijzen. Op deze manier wordt het beste uit de meest effectieve alternatieve en reguliere therapieën gehaald.
Persoonlijke ontwikkeling Daarnaast is Sarvata een centrum voor
bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Bij Sarvata worden cursussen,
opleidingen en trainingen gegeven, zoals allerlei vormen van yoga,
meditatie, tai chi en mindfulness.
Sarvata is een plek waar mensen kunnen werken aan hun gezondheid en
persoonlijke groei. Een plek waar je in rust jezelf, en andere mensen, kunt
ontmoeten.
Holistische werkwijze Als je in je leven op de één of andere manier bent vastgelopen, fysiek of psychisch, dan kan
je het bij Sarvata weer op gang brengen. De holistische manier van werken bij Sarvata maakt dat naast van reguliere
behandelmethoden, ook gebruik gemaakt kan worden van alternatieve manieren van behandelen. Die zoeken een andere
en vaak bredere ingang; er wordt gekeken naar de hele mens. De therapie bij Sarvata blijkt daarom voor veel mensen
effectiever te zijn.

Open dag: 14 september 2014
Op 14 september aanstaande staan bij Sarvata de deuren open voor iedereen die meer wil weten over wat dit
gezondheidscentrum te bieden heeft. Maak kennis met therapeuten via een mini-consult. En krijg een indruk van
de cursussen door mee te doen met een mini-workshop. Gun jezelf de kans om te ervaren wat er allemaal nog meer
te beleven is op het gebied van gezondheid en persoonlijke ontwikkeling. Je klachten aanpakken, beter in je vel
komen, meer rust en ontspanning vinden; bij Sarvata kan dat! Ervaar wat er allemaal mogelijk is om een energieker,
vrolijker en vriendelijker mens te worden. En dat allemaal in een serene sfeer waar je op je gemak kunt zijn.
Het programma van de Open dag is te vinden op de website www.sarvata.nl.
Geef je nu alvast op via de website.

SARVATA, Centrum voor Gezondheid en Welzijn
Schependomlaan 17e, 6542 RL Nijmegen
www.sarvata.nl - info@sarvata.nl - 06-27234830
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Een truttenschudder met jarretelaandrijving
Nu zijn ze weer cool, maar vijftig jaar geleden werd je nauwelijks voor vol aan gezien
in een DAF. Elke maf rijdt in een DAF in een
draf naar zijn graf; dat soort teksten kreeg
de automobilist naar zijn hoofd geslingerd
die reed in een auto met het Pientere Pookje.
Nee, van het imago moest DAF het niet hebben. De bijnaam truttenschudder met jarretelaandrijving heeft de auto te danken aan het
feit dat bij stilstand de drijfriem de auto deed
schudden. Want, zeg nou eerlijk, wie reed er
nu in een DAF? Bejaarden, oudere vrouwen
of mannen met een mankement of ander klein
gebrek voor wie schakelen hogere wiskunde
was. En dat hij achteruit net zo hard kon rijden als vóóruit werd ook pas gezien als een
voordeel toen de TROS in het kader van Ter
land, ter zee en in de lucht, achteruitrijdraces
met commentaar van André van Duin ging uitzenden.
Bas de Kruif, 38 jaar, kent alle grapjes en vooroordelen die er kleefden aan een DAF, maar hij
is maar wat trots op zijn DAF 46. ‘Hij is van
1977, en komt van een oom van mijn vriendin.
In 2002 heb ik de auto voor 100 euro van hem
overgenomen, een vriendenprijsje natuurlijk,
maar zo bleef-ie wel mooi in de familie. De
wagen was niet meer in een geweldige staat.
De helft deed het niet meer. Een handige kennis heeft hem door de eerste apk gesleept. Inmiddels ben ik zelf aardig technisch onderlegd
wat de DAF betreft; al doende veel geleerd,
al moet ik erbij zeggen, écht ingewikkeld is
het niet. De techniek van een DAF is allemaal
rechttoe, rechtaan, redelijk simpel, ook voor
een leek als ik.’

Variomatic

D.A.F. stond sinds 1934 voor Van Doorne’s
Aanhangwagen Fabriek. In 1949 werd het Van
Doorne’s Automobiel Fabriek. Toen startte het

bedrijf met de productie van vrachtwagens.
De eerste personenauto, de Daf 600, rolde in
1959 van de band. Hij had een variomatic, een
traploze automaat. Dat was toentertijd een sensatie. Vijf jaar later waren er 100.000 geproduceerd. Het ging crescendo tot 1973, toen er
jaarlijks 100.000 verkocht werden en DAF in
Nederland een marktaandeel van bijna 8 procent had. Toen kwam de oliecrisis. De verkoop
stagneerde en in 1975, met de overname van
Volvo, werd DAF-personenauto definitief geschiedenis.
Bas: ‘De kleur heet officieel Serpenta, ik noem
het erwtensoepgroen. Motorisch is-ie prima.
Hij moet wel even warmlopen en choken,
maar dan loopt-ie als een zonnetje. Toen we
hem kregen heb ik wel alle buizen en de uitlaat
moeten vervangen, maar dat gaat heel makke-

lijk via de DAF Club. Die is in 1980 opgericht
voor het in stand houden van alle voertuigen
met een Variomaticaandrijving. Dat zijn dus
alle Dafjes. Ze hebben alle onderdelen in voorraad in hun magazijn in Geldrop, doen taxaties, geven technisch advies, hebben cursussen en knutseldagen, regelen je verzekering,
organiseren toertochten en geven een blad uit.
Het kost maar 40 euro per jaar om er lid van
te zijn. De carrosserie is nog in goede staat. Ik
ben blij dat hij hier binnen kan staan. Ik laat
hem eens in de twee jaar keuren. Deze DAF
is geen dure hobby. Bij een tweede auto is de
verzekering goedkoper, zolang je onder de
5.000 kilometer blijft en zo vaak rij ik er niet
mee. Hooguit twee keer per maand, de Ooy in,
het land van Maas en Waal, of als het familiedag is naar mijn oom, af en toe een toertocht,
dat soort ritjes.’
‘Hij rijdt 1 op 13, 14; weegt niks, 800 cc, klein
motortje, tweedeurs, en ik heb met wind mee
een keer 117 kilometer per uur gehaald. De reacties op de auto zijn altijd leuk. Je ziet vaak
mensen heel verrast kijken, wanneer ze me
zien rijden. De auto hoeft er voor mij ook niet
uit te zien, alsof-ie net van de fabriek komt.
Kleine deukjes probeer ik zelf op te lossen.
Vroeger was de DAF bij het optrekken steevast als eerste weg. Als iemand nu een beetje
goed kan schakelen, leg ik het er tegen af.’

Bas de Kruif in zijn DAF 46
de Wester - september 2014

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Jubileum :
voordeel

Openingstijden : Voorstadslaan
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

€2,

50

13.00 uur tot 17.30 uur
09.00 uur tot 17.30 uur
09.00 uur tot 17.30 uur
09.00 uur tot 20.30 uur
09.00 uur tot 17.30 uur
08.30 uur tot 13.30 uur

Korting

€ 2,50 korting*
op een
knipbehandeling

€5,

00

Korting

€ 5,00 korting* op een
knippen + kleuren behandeling
of op een complete
permanent behandeling.

2-jarig jubileum : Voorstadslaan

De vestiging van Anita’s Hairstyling op de Voorstadslaan bestaat deze maand twee jaar.
En dat vieren we. Tegen inlevering van deze kaart ontvangt u tot vijf euro korting!

Nieuwe collega : Bianca

Wij heten onze nieuwe collega Bianca van harte welkom in onze vestiging
aan de Voorstadslaan! Ook zij zorgt ervoor dat u gegarandeerd tot in de
puntjes verzorgd de salon weer verlaat.

*Tegen inlevering van deze ingevulde
advertentie t/m 13 juli 2014. Niet geldig in
combinatie met andere acties en/of kortingen.

Naam:
Adres:
E-mail:
Telefoonnumer:
Anita’s Hairstyling • Voorstadslaan 263 (vlak bij Diny’s Wolwinkel) • T (024) 82 00 262
www.anitahairstyling.nl • info@anitahairstyling.nl

r maand
e
p
,=
5
3
2
€
f
a
Wonen van

Eerste koopwoning? Portaal opent deuren!
Ga naar kopenbijportaal.nl
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Schnitzelhuis de Klimop

Cocktails
Cocktails shaken in Nijmegen? Het kan
via MixPerience-Cocktails!
Een heerlijk verfrissende Mojito of een
klassieke Cosmopolitan? Tegenwoordig
kun je ze zelf leren bereiden of zelfs bestellen op bijvoorbeeld je eigen tuinfeest!
Een klein jaar geleden heeft namelijk
MixPerience-Cocktails het levenslicht
gezien. Middels een mobiele cocktailbar
verzorgt MixPerience op evenementen
van klein tot groot cocktail-catering.
Daarnaast verzorgt het bedrijf cocktailworkshops. ‘Middels het verzorgen van
cocktailworkshops bieden wij op gezellige wijze een inkijk in het beroep van
bartender’, aldus eigenaar Kees Ernste.
Na jarenlang achter verschillende bars
te hebben gestaan als cocktail-bartender
besloot hij dat het tijd was voor de volgende stap. ‘Ik vind het geweldig om
mensen te enthousiasmeren voor de
wereld van de cocktail. Daarom gebruiken wij ook uitsluitend verse en kwalitatief hoogstaande producten’, aldus de
cocktailfanaat in hart en nieren.
Voor wie zelf de shaker ter hand wil
nemen of een cocktailbartender wil
inhuren, loont het om op de website te
kijken. Deze is te vinden op
www.mixperience-cocktails.nl
de Wester - september 2014

Na jarenlang in de vleesindustrie gewerkt
te hebben en mijn vrouw in de thuiszorg,
dachten wij dat het tijd werd voor een
nieuwe uitdaging. Onze gedachten gingen
al snel uit naar een eigen eetgelegenheid.
Met het idee om een Duits schnitzelhuis te
openen liepen wij al langer rond. Dat hebben we nu gerealiseerd in het pand waar
voorheen een Chinees restaurant was gevestigd aan de Klimopstraat 8 in Nijmegen.
Onze Duitse vleesspecialiteiten, zoals
onder andere schnitzels met overheerlijke
sauzen, braadworsten, karbonades, speklappen enzovoort, komen ook daadwerkelijk uit Duitsland en worden om de twee

dagen vers geleverd. Uit eigen keuken
hebben wij onder andere bami- en nasiballen en een boerengehaktbal met groenten
en spekjes uit de jus. Natuurlijk hebben wij
ook een klein assortiment met Nederlandse
snacks. Zie onze uitgebreide menukaart op
www.schnitzelhuisdeklimop.nl.
We hebben 24 zitplaatsen maar u kunt bij
ons natuurlijk ook terecht om af te halen.
Wij zijn geopend van 12.00 tot 21.00; dinsdags gesloten. We zien u graag bij Schnitzelhuis de Klimop aan de Klimopstraat 8 te
Nijmegen. Voor bestellingen en reserveringen kunt u ons ook bellen: (024) 845 87 13.

Stefan van Dierendonck - schrijver
sterdam. Een prachtige ervaring, met veel
goede recensies en veel aandacht van de
media. Nu werk ik aan mijn tweede roman,
voor publicatie in 2015.
Hoe word je een schrijver? Op die vraag
zijn er net zoveel antwoorden als er schrijvers zijn. Er is niet één manier. Het is geen
wedstrijd zoals bij voetbal, waarbij er maar
eentje de winnaar is. Wie schrijft speelt zijn
eigen wedstrijd. Wie schrijft probeert zijn
verhaal zo goed en sterk mogelijk op papier
te krijgen. Dat is de opdracht en de kunst.
Dat kun je niet alleen.

Sinds 2007 woon ik in de Kamperfoeliestraat. Ik heb er mijn roman geschreven,
En het regende brood, die in het najaar van
2012 is gepubliceerd bij Thomas Rap Am-

Voor iedereen die ook een verhaal te vertellen heeft, op papier, start ik eind dit jaar
een cursus schrijven. Wil je meer weten?
Stuur dan een mailtje met je motivatie om
mee te schrijven naar:
schrijfcursus@stefanvandierendonck.nl
We starten eind september!
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feesteLijke opening
met open inLoopspreekuur

Vrijdag
5 september
14.00 tot 16.00

Loop binnen Voor kosteLoos

een hapje en een drankje

adVies Van fysiotherapeut,

staan Voor u kLaar!

podotheraeut, oefentherapeut,
diëtist of masseur. met gratis
een 2- en 3d Voetscan bij de
podotherapeut.

Nina Simonestraat 16
6541 EA Nijmegen
tel.nr. fysiotherapie 024 322 6166
tel.nr. podotherapie 024 324 1980

Actuele informatie over Oud-West
kunt u elk moment van de dag
lezen op www.dewester.info
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Aanloop naar Dag van de Mantelzorg 2014

Mantelzorger?
Schrijf je eigen verhaal!
Elke mantelzorger heeft zijn eigen verhaal.
Om die verhalen een gezicht te geven, is het
thema van de Dag van de Mantelzorg 2014:
Allemaal verhalen. In de aanloop naar de
Nijmeegse Mantelzorgdagen (begin november) roept het Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning Nijmeegse mantelzorgers op
om hun eigen verhaal op te schrijven en in
te sturen.

Swon op bezoek bij 75-jarigen in Nijmegen-West
Swon het seniorennetwerk legt welzijnsbezoeken af bij senioren in Nijmegen. Eind
juli ontvingen de (bijna) 75-jarigen die in
Nijmegen-West wonen een brief met informatie over het vrijblijvende aanbod van een
welzijnsbezoek.
Het gaat om de wijkbewoners die in 2014 de
leeftijd van 75 jaar bereiken en dus geboren
zijn in 1939. Wie op het aanbod ingaat, krijgt
in de loop van september een welzijnsbezoek
aan huis.

Wat is een welzijnsbezoek?

Een welzijnsbezoek is een vrijblijvend, kosteloos huisbezoek van een medewerker van
Swon. De (vrijwillige) medewerker bekijkt
samen met de 75-jarige welke voorzieningen
er nodig zijn om zo lang mogelijk zelfstandig
te blijven wonen. Wat daarvoor nodig is, verschilt per persoon. De één wil graag meer weten over aanpassingen in huis en heeft moeite
met het invullen van formulieren. Een ander
wil graag meer sociale contacten en weer een
ander wil informatie over personenalarmering. Tijdens het welzijnsbezoek worden in
een persoonlijk gesprek de individuele wensen
en vragen van de senior in kaart gebracht. De
welzijnsbezoeker gaat hier op in met relevante
informatie.
Veel mensen hebben vragen over de veranderingen die het nieuwe zorgstelsel met zich
meebrengt. Ook daar kan de welzijnsbezoeker
op ingaan.
de Wester - september 2014

Wijkgericht

De welzijnsbezoeken worden wijkgebonden
uitgevoerd. Elk kwartaal wordt een ander
stadsdeel bezocht. Zo ontstaat een goed beeld
van wat er leeft onder 75-jarigen, op een bepaald moment, in een bepaald stadsdeel. Swon
wil relevante trends die door de bezoeken aan
het licht komen, delen met andere organisaties die actief zijn in het stadsdeel. Het derde
kwartaal van 2014 staat dus in het teken van
Nijmegen-West.

Prettige aanpak

De meeste mensen die een welzijnsbezoek
krijgen, zijn positief over de aanpak. Een
deelnemer vertelt: ‘Eerst dacht ik dat ik zo’n
bezoek niet nodig had, ik had op dat moment
geen specifieke vragen. Uiteindelijk ben ik
toch op het aanbod ingegaan. Ik heb gemerkt
dat er veel verandert als je ouder wordt en zeker de laatste tijd. Het leek mij daarom verstandig om eens te horen hoe het nu allemaal
geregeld is. Het welzijnsbezoek was een leuke
ervaring; iemand neemt de tijd om met je in
gesprek te gaan. Tijdens het gesprek ontstonden er vragen waar ik niet eerder aan had gedacht. De welzijnsbezoeker ging hier goed op
in en dacht met me mee. Het welzijnsbezoek is
mij 100 procent meegevallen, ik had niet gedacht dat ik er zoveel aan zou hebben. Ik raad
het iedereen aan!’
Tekst: Swon het seniorennetwerk
Foto: Goedele Monnens

De verhalen – lang, kort of in dichtvorm, dat
bepaal je helemaal zelf – worden gepubliceerd
in een boekje, dat op de dag van de Mantelzorg wordt gepresenteerd. Onder de inzendingen worden een aantal Mantelzorgpluimen
(verwenbonnen voor mantelzorgers) verloot.
Verhalen kunnen worden ingestuurd tot 30
september. De inzender bepaalt zelf of zijn of
haar verhaal met naam of anoniem wordt gepubliceerd.

‘Allemaal verhalen’

Tijdens de Dag van de Mantelzorg (jaarlijks
in november) worden mantelzorgers in het
zonnetje gezet en krijgen zij erkenning voor
alle waardevolle taken die zij verrichten.
Door het thema Allemaal verhalen is er aandacht voor individuele verhalen van mantelzorgers: elk verhaal is persoonlijk en uniek,
mantelzorg heeft vele kanten.
De verhalen kunnen inspirerend zijn voor andere mantelzorgers; hoe beleeft een ander de
dagelijkse zorg voor een naaste? Daarnaast
geven de verhalen mantelzorgers een podium
en kunnen ze moeilijke onderwerpen uit de
taboesfeer halen.

Stuur je verhaal in

Meedoen? Mantelzorgers kunnen hun verhalen tot 30 september mailen naar het Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning:
info@mantelzorg-nijmegen.nl
of via de post opsturen naar:
Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning
De Ruyterstraat 246, 6512 GG Nijmegen.

Meer informatie

Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning:
info@mantelzorg-nijmegen.nl, telefoon
(024) 365 01 50 of www.swon.nl
Tekst: Swon het seniorennetwerk
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we duiken in een
nieuw avontuur!

de fysioo
komt naar
het
Waterkwartier.

Vista Schilderwerk
Z nnige prijzen! Nu 12% korting op buitenschilderwerk!
Vista Timmerwerk
o.a. houten (tuin)meubels op maat, herstel kozijnen, pergola, carport, etc.

Vista Dienstverlening
De klant is bij ons koning. Uw vraag is onze uitdaging.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden en onze scherpe tarieven
E g.luijten@vistaprojectmanagement.nl
@ www.vistaprojectmanagement.nl
T 024-2040200 Bezoekadres: Postweg 50, Nijmegen

Op zoek naar een schuifwandkast?
Loop eens binnen bij
MULTIMATE van Werkhoven
Informeer bij één van onze medewerkers
naar de eindeloze mogelijkheden.

die het
Een gewone praktijk rt te doen.
ee
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Stel uw schuifwandkast samen uit meer
dan 100 kleuren en materialen. De variatiemogelijkheden zijn eindeloos, laat uw
fantasie de vrije loop en creëer uw eigen
woonsfeer!

ZO MOOI KAN PERFECTIE ZIJN
Exclusieve uitstraling
‘op maat gemaakt’

De fysioo staat voor gezondheid,
kwaliteit en vernieuwing. Je kunt
bij ons terecht voor bijvoorbeeld
algemene fysiotherapie,
kinderfysiotherapie,
manuele therapie en sportfysiotherapie.
Koudwatervrees? Niet nodig!
Onze deuren staan voor je open.
We verwelkomen je in onze
nieuwe vestiging op de
Waterstraat 146.

MULTIMATE
Oude Graafseweg 96
B

O

U

W

M

A

R

K

T

van WERKHOVEN
Oude Graafseweg 96 Nijmegen
Tel. 024 377
42 00
Nijmegen
Tel.
024 377 42

00

MULTIDAG
Nijmegen - Arnhem - Tiel - Oss

multiculturele dagbegeleiding

CULTUURSENSITIEVE ZORG
 begeleiding groep
 begeleiding individueel
 thuiszorg in samenwerking

fysioo

en
at nijmeg
waterstra
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Kerkenbos 1226 - 6546 BE Nijmegen
t 024-7370069 - f 024-7370216

e info@multidag.org - i www.multidag.org
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Køken

First Things First &
Blommers Coffee Roasters

Vis-Vlees-Vega?
Deze keer geen vis-vlees-vega maar
vijf dagen per week de beste koffie met
heerlijk brood van streekbakker Jorrit en
taartjes Boiling point (veganistisch)
Culinair erfgoed?
Guus werkt al dertien jaar in de horeca
waarbij zijn liefde voor koffie steeds een
belangrijke rol speelde. Die liefde voor
koffie van Robert en Berend werd aangewakkerd door familie in Mexico met
een biologische koffieplantage
‘Geen restaurant met open keuken maar
een koffiebar met open branderij’ staat
er te lezen op de website van koffiebar
First Things First en koffiebranderij
Blommers
Guus Neijenhuis bestiert de koffiebar,
Berend en Robert Blommers runnen de
koffiebranderij

Guus (links) en Berend

‘I don’t need you to tell me how f*cking good
my coffee is’ staat er te lezen boven de ingang
van de koffiebar/koffiebranderij in de voormalige Honigfabriek aan de Waalbandijk. Guus,
Berend en Robert laten er geen misverstand
over bestaan: hier wordt alleen de allerbeste
koffie geserveerd!
Min of meer bij toeval belandde ik op Vierdaagsevrijdag op het terras van First Things
First, op zoek naar een oase van rust in een op
zijn kop staande stad. De opzet om er een plek
van te maken waar de industriële geschiedenis van de ruimte zichtbaar blijft maar ook een
huiselijke sfeer hangt is heel goed geslaagd.
Guus, Berend en Robert zijn opgegroeid in
hetzelfde Brabantse dorp. Guus ging commerciële economie studeren, Robert en Berend belandden via een familielid met een biologische
koffieplantage in Mexico in de koffie.
Alles wordt hier met zorg en aandacht gedaan. Van het kiezen van de leverancier voor
het brood en taartjes voor de koffiebar tot de
bonen die gebrand worden en vooral ook hoe
ze gebrand worden. De branderij staat vol zakken bonen met tinten variërend van lichtgrijs
tot lichtgroen. Robert legt me uit wat er tijdens
het brandingsproces gebeurt en dat elke boon
een eigen ‘warmteprofiel’ heeft.
In de koffiebar kun je kiezen hoe je je koffie
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gezet wilt hebben, espresso of cappuccino enzovoort uit de machine of liever slowcoffee uit
een Chemex- of een Kalita-koffiepot.
Guus serveert overheerlijke toast en hartige
taart gemaakt van desembrood van streekbakker Jorrit belegd met verse, lokale en zoveel
mogelijk biologische producten. Het smaakt
heerlijk!
De koffiebar is echt een aanwinst voor de
buurt, lekker(e) koffie drinken aan de Waal of
misschien een barristacursus (vanaf het najaar)
volgen. Guus, Berend en Robert blijven bezig
met het ontwikkelen van nieuwe initiatieven
en staan open voor suggesties uit de buurt.
Vanaf 23 augustus start het Zomerkwartier
weer, muziek, eten, film enzovoort.
Ik denk dat ik regelmatig even langs ga voor
een ontbijtje na een yogalesje in het zand bijvoorbeeld …
First things first is geopend van:
woensdag - vrijdag: 9.30 - 17.30 uur
zaterdag - zondag: 10.00 - 17.00 uur
Wil je ook een keer in de Wester vertellen over
jouw køkenliefde? Laat het me weten: nicolette62@gmail.com
Volg en like ons op Facebook: ‘køken’
Tekst en foto’s: Nicolette Schuurman
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Nieuws vanuit het
Initiatievenfonds
Inmiddels is de derde sluitingsdatum
geweest voor het voor het indienen
van aanvragen voor initiatieven uit de
wijk. De ingediende aanvragen voor
het derde aanvraagronde zijn reeds in
behandeling genomen.

S.v. Nijmegen
Bubbelvoetbal, de hit van 2014, zal ook op de velden bij s.v. Nijmegen te zien zijn. Op zaterdag
16 augustus 2014 gingen de heren, de dames en de kinderen van s.v. Nijmegen 3 met elkaar de
strijd aan in een voetbalwedstrijd. Het enige verschil is dat alle spelers in een bubbel zitten.
Met het uitkomen van deze editie van de
Wester ligt de zomervakantie achter ons en
zijn de trainingen en (beker) wedstrijden alweer begonnen.
Een zomervakantie die door de gemeente goed
besteed is op het terrein van s.v. Nijmegen,
want het gehele hoofdveld heeft een renovatie ondergaan. Hierbij is eerst de graslaag
van het veld gehaald, vervolgens is het veld
vlak gemaakt en daarna opnieuw ingezaaid.
Hierdoor ligt er nu een hoofdveld dat ook bij
slecht weer niet meteen vol met plassen staat,
zoals vroeger wel eens het geval was in het
doelgebied.
Dat niet alleen de gemeente de zomervakantie gebruikt heeft om de boel op te knappen,
blijkt als je kijkt naar het terras van onze
club. Vrijwilligers hebben ervoor gezorgd
dat het er weer netjes bij staat. De bankjes bij
het hoofdveld en de palen van de overkapping zijn van een nieuwe laklaag voorzien
en ook de terrastafels zijn netjes geschilderd.
S.v. Nijmegen is weer klaar voor de competitie! Een competitie waar het eerste elftal het
in de 4e klasse E mag laten zien na de promotie van vorig seizoen. Een mooie klasse
met een aantal clubs uit de directe omgeving zoals SCE, Union, Ewijk en een oude
bekende van vorig seizoen DVE-Trajanus.
En een seizoen waar s.v. Nijmegen sinds een
tijd eindelijk ook weer een A1 in de competitie
heeft.
Clubmensen hebben zich keihard ingezet om
ervoor te zorgen dat s.v. Nijmegen weer een
A1 als hoogste jeugdteam krijgt. Iets wat niet
alleen voor de jeugdafdeling belangrijk is,
maar ook voor de club, want wat is mooier dan
je eigen jeugdspelers te zien voetballen in de
selectie-elftallen op zondag.
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Daarnaast breidt s.v. Nijmegen ook op social
media haar activiteiten uit. Er waren al een
eigen website en daarna een Facebookpagina,
maar sinds kort is er ook een s.v. Nijmegen
App. Deze wordt beheerd door weer een clubman: Patrick Tang.
Als laatste maar zeker voor onze club niet
onbelangrijk: de s.v. Nijmegen Bingo keert
vanaf 3 september 2014 terug. Deze bingo
moest een paar keer verhuizen, vanwege de
bouw van het nieuwe Voorzieningenhart De
Biezantijn. Nu dit voorzieningenhart helemaal af is, komt dus ook weer de bingo terug.
Iedere woensdagavond kan men weer gezellig
komen bingoën in Voorzieningenhart De Biezantijn aan de Waterstraat.
Tekst: Patrick Weijers
Foto: Ger Neijenhuyzen

‘Geachte redactie...’
Hagen snoeien
Mensen met hagen als tuinafscheiding hebben
deze in de loop der jaren slecht of te weinig
gesnoeid, waardoor deze nu vaak geheel of
gedeeltelijk over de stoep hangen. De stoepen
zijn daardoor her en der te smal geworden.
Met name met slecht en nat weer is dit uitermate hinderlijk voor mensen met een scootmobiel en rollator zoals ik, maar ook voor mensen
met kinderwagens, zeker als er nog een kindje
naast moet lopen.

In de afgelopen maanden heeft het initiatievenfonds meerdere aanvragen beoordeeld en hierover een advies uitgebracht
naar de gemeente. Hierop heeft de gemeente Nijmegen een bijdrage toegekend aan de volgende initiatieven:
Hobby club Sonnehaert/Biezantijn
€ 150,00
Buurtfeest Havikstraat
€ 250,00
Hobbyclub de Heksenkring
€ 200,00
Kinderdisco Villa Nova
€ 350,00
Buurtfeest Patrijsstraat e.o.
€ 250,00
Vrienden Westerpark
€ 400,00
Buurtvereniging Heselaan Gelderland Tielens
€ 250,00

Aanvraag indienen

Wilt u ook een aanvraag indienen voor
een initiatief (denk bijvoorbeeld aan het
organiseren van een optocht met Halloween of een Sinterklaasfeest)?
Dan kunt u hiervoor een aanvraagformulier invullen en indienen via
initiatievenfondsoudwest@gmail.com

Spelregels

De aanvraagformulieren met daarop
ook de ‘spelregels’ zijn af te halen in
het Wijkcentrum Titus Brandsma en het
nieuwe Voorzieningenhart De Biezantijn.
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
woensdag 22 oktober 2014.
Tekst: Lidwien de Groot

C. Coenen-Maessen (88 jaar), Bosduifstraat
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Dezelfde mensen, een nieuwe naam!
(voorheen fysiotherapie Beweegpraktijk Oud West)

“Ik dacht dat ik gek
was, maar door de
groep heb ik ervaren
dat wat ik voel
normaal is in een
rouwproces”

fysiotherapie / manuele therapie / sportfysiotherapie
bedrijfsfysiotherapie / dry needling

Bent u (onlangs) een dierbare verloren?
Het is altijd zeer ingrijpend om een dierbare te verliezen. Voor de
nabestaanden staat het leven stil. NIM organiseert gespreksgroepen
waar u aan kunt deelnemen als u een dierbare bent verloren.
Er zijn twee verschillende groepen. Een groep voor volwassenen die een
dierbare verloren hebben en een groep voor mensen van 50+ die hun
partner hebben verloren.
De gespreksgroepen bestaan uit 10 bijeenkomsten. Elke bijeenkomst
heeft een thema. Thema’s die aan de orde komen zijn o.a. : het afscheid,
alle voorkomende emoties, reacties uit de omgeving, het gemis, de leegte
en wat betekent dit op alle levensvlakken. Deelnemers kunnen zelf ook
thema’s aandragen.

telefoon

De groepen starten weer in het najaar en vinden
plaats op de Panovenlaan 1 in Nijmegen. Voor
aanmelden en meer informatie kunt u ons bellen
op 024-3232751 of mailen naar info@nim.nl

(024) 373 33 22

mail

partner van

info@fysionovio.nl

internet

www.nim.nl

www.fysionovio.nl

Voorstadslaan 254 / 6542 TG Nijmegen
Bolder 6 / 6582 BZ Heumen (Sportpiazza Malden)

Fysi otherapie
S portfysi othe ra pie
Manuele The ra pie
Oedeemtherapie
E cho Diagnostie k
S hock-wave Therapie
Medical Taping Concept

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

Nijmegen

Voorstadslaan 208

024-3784760

Molenhoek Lb.

Hoeveveld 35

024-3586401

www.nissimyabo.nl
0115805.pdf 1
17-12-2013 11:19:34
Binnenkort
is onze praktijk te zien op RTL4, bij het programma Mijn Leven Mijn Gezondheid
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Vroeger en nu
Voorstadslaan
Onder ‘voorstad’ werd vroeger alles verstaan wat gelegen was buiten de Oude
Stadsgracht, de Oude Varkensmarkt en de
Doddendaal. Later ging de naam over op
het nieuw gebouwde stadsdeel buiten de
Nieuwe Hezelpoort.
De Voorstadslaan was vóór de jaren ’50 van
de vorige eeuw een echte laan zonder parkeerplaatsen en met hoge bomen.
Tijdens de bevrijdingsstrijd op 20 september 1944 sloegen er verschillende granaten
in aan de Voorstadslaan, onder meer ter
hoogte van Voorstadslaan 78-82, en bij de
Niersstraat. Hierbij vielen verschillende
doden. Mogelijk werden deze granaten afgeschoten door de Duitse tanks aan de overzijde van de Waal in reactie op de oversteek
van geallieerde militairen.
Voor de bouw van de Industrieweg in de
jaren ’50 liep de laan in één gedeelte door
van Hezelpoort tot aan de Wolfskuilseweg.
Nu zit er een knip nabij de rotonde Marialaan/Industrieweg, wat vooral voor mensen
buiten de wijk/stad voor verwarring zorgt.
De Voorstadslaan kent ook een aantal gemeentelijke monumenten, namelijk de huisnummers: 47-49, 238, 313 en 351.
Reageren op dit artikel kan via
webredactie@dewester.info
Tekst en foto nu: Dave van Brenk
Foto toen: Regionaal Archief Nijmegen

De Wester zoekt mensen die willen vertellen over hun ervaringen in 1944-1945
Het is 17 september aanstaande 70 jaar
geleden dat de operatie Market Garden in
1944 van start ging. Het bevrijdingsoffensief bleef echter steken in de Betuwe, waardoor Nijmegen frontstad werd en zou blijven tot aan de echte bevrijding in mei 1945.
Voor de Nijmeegse burger was er een gebrek aan alles: levensmiddelen, brandstof,
kleding en voor veel geallieerde soldaten er lagen er 150.000 in Nijmegen en directe
omgeving - was Nijmegen de uitgaansstad.
Veel Nijmegenaren zijn voor korte of lande Wester - september 2014

gere tijd geëvacueerd geweest of brachten dagen in schuilkelders door. Meer dan 800 burgerslachtoffers vielen er in de stad in die acht
maanden. De Wester is op zoek naar verhalen
uit die tijd en wil graag stilstaan bij deze periode in de komende nummers. Wilt u daaraan
meewerken? Stuur even een mailtje naar de
redactie: redactie@dewester.info, of bel 06 24
17 05 72.
Tekst: de redactie
Foto: Regionaal Archief Nijmegen
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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.

Make-Over

Body & Face Company en Kapsalon Lustrína
Nina Simonestraat 8-10
6541 EA Nijmegen
www.bodyandfacecompany.nl
info@bodyandfacecompany.nl
024 - 373 27 21

Gemke vóór
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Gemke ná
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Van racebaan weer stadslaan
Het is prettig wonen aan de Tweede Oude
Heselaan in Nijmegen-West. We hebben
fijne buren en er zijn veel voorzieningen,
zoals een school, kinderopvang, speeltuin, wijkgebouw, kerk en moskee. Dit
plezier wordt echter wreed verstoord
door onze dagelijkse angst voor een ernstig verkeersongeluk. Er wordt hier namelijk veel te hard gereden!
Begin 2013 hebben wij, 159 bewoners van
de Tweede Oude Heselaan, een brief naar
de gemeente gestuurd. In onze brief vroegen we de gemeente om het volgende te
realiseren:
1. Ingrijpende maatregelen om de auto’s
langzamer te laten rijden;
2. Meer verkeersveiligheid voor aanwonenden, voetgangers en fietsers en speciaal
voor de kinderen van de Michiel de Ruyterschool en kinderdagverblijf Joki;
3. Minder overlast door geluidshinder en
trillingen.
De gemeente heeft daarop enkele aanpassingen gedaan in onze straat. Zo is de situatie bij de school veiliger gemaakt door
het verlengen van de middenberm. Er zijn
twee parkeerplaatsen verwijderd, waardoor

voetgangers veiliger het zebrapad kunnen
oversteken. Ook is de belijning verbeterd in
de hoop dat automobilisten wat langzamer
gaan rijden.
Zowel voor als na deze ingrepen heeft de
politie in onze straat op snelheid gecontroleerd. De controles laten zien dat het aantal
overtreders minder lijkt te worden. Dus die
kleine ingrepen hebben gelukkig al enig effect.
Maar er zijn helaas nog steeds automobilisten die veel te hard rijden, zo blijkt uit
diezelfde cijfers van de politie. ’s Middags
met 65 kilometer per uur langs een school
jakkeren of ’s avonds met 80 kilometer per
uur langs een wijkgebouw is echt onverantwoord.
Gelukkig hebben gemeente en politie in de
gaten dat dit niet langer kan. Het wordt nu
tijd dat die paar wegpiraten zich dat ook realiseren!
We zijn met ambtenaren van de gemeente in
gesprek om de straat opnieuw in te richten.
Dus, mocht u nog goede ideeën hebben om
de verkeersveiligheid te verbeteren, laat het
ons dan weten! Reactie via www.wester.
info
Tekst: Roy ten Holder

Toneellessen in Titus Brandsma
uur voor kids van 2 tot 4 jaar, 15.15 uur voor
4 tot 6 jaar en 16.15 uur voor 6 tot 8 jaar.
De donderdagavond geven we om 19.15
uur toneelles aan senioren.
Alle lessen duren 45 min en kosten 3,50
euro per les. Ouders zijn gratis. Starten met de lessen kan het hele jaar door.
Kom eens een gratis proefles bij ons nemen!

Graag stellen wij ons even aan jullie voor.
Wij zijn Eliza en Iris van het tumtumtheater. Vanaf 25 augustus geven we toneellessen in buurtcentrum Titus Brandsma.
Maandag om 14.30 uur is er een voorleespeuteruurtje waarin Beer en Uil komen
voorlezen. Op de woensdag hebben we
verschillende kindertoneellessen. Om 14.15
de Wester - september 2014

Ook komen we graag met theateracts op
(kinder) feestjes, bruiloften et cetera. Neem
eens een kijkje op onze site voor meer informatie.
Tot tumtummertijd!
Tekst en foto: Eliza en Iris

Internet: www.tumtumtheater.nl
E-mail: info@tumtumtheater.nl
Telefoon: 06 129 29 555

Zaterdag 27 september 2014

Uitnodiging

Wijkcentrum Titus Brandsma, 12:00 – 16:00 uur

Informatie
Advies
Ideeën
Helpen
Ontmoeting

Feestelijke
opening
Stip Oud-West
Feestelijke opening en
braderie Stip Oud-West

Op zaterdag 27 september wordt de
Stip Oud-West, Tweede Oude Heselaan 386 officieel geopend. De Stip is
een nieuw informatie- en adviespunt
in de wijk. Alle wijkbewoners uit OudWest zijn van 12.00 tot 16.00 uur van
harte welkom in Wijkcentrum Titus
Brandsma om onder het genot van een
hapje en een drankje te genieten van
deze feestelijke middag.
Tijdens de opening is er van alles te doen
in en rondom Wijkcentrum Titus Brandsma. Zo is er een braderie met kraampjes,
muziek, een prijsvraag, diverse (kinder)
activiteiten, voorstellingen, hapjes en
nog veel meer. Op de braderie zijn verschillende organisaties aanwezig. Deze
organisaties vormen samen onder andere
het wijknetwerk van Oud-West.
Het belooft een gezellige dag te worden.
Dus ben je nieuwsgierig, heb je ideeën
en/of vragen, wil je nieuwe mensen leren
kennen of gewoon gezellig een praatje
maken? Kom dan vooral langs!

Wat is Stip Oud-West?

De Stip Oud-West is er voor alle wijkbewoners van Oud-West. Je kunt er terecht
voor informatie en advies in de wijk. In
een Stip kun je allerlei vragen stellen,
bijvoorbeeld over wonen, inkomen, formulieren, zorg en opvoeding. Je krijgt er
informatie 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 om buurtgenoten ergens mee te helpen. In de Stip
werken bewoners en professionals van
hulp- en dienstverlenende organisaties
samen.
Tekst: Stip Oud-West
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APK-keuringsstation Autobedrijf van Bon te Nijmegen is al jaren het adres voor uw APK-keuring in Nijmegen en omgeving. Zonder
afspraak en klaar terwijl u wacht, met gratis herkeuring, en de koffie staat al klaar. Neutraal, dus altijd een eerlijk oordeel. Dit houdt in dat u
eventuele reparaties niet bij ons hoeft uit te voeren. Wij hebben daarom ook geen baat bij het afkeuren van uw auto omdat wij zelf
eventueel noodzakelijke reparaties niet per se uitvoeren. Neutraliteit is dus gegarandeerd bij uw keuring. Uiteraard worden de keuringen
volgens voorgeschreven regels uitgevoerd. APK-keuringen worden afgemeld bij de RDW met als gevolg dat wij steekproefsgewijs
gecontroleerd worden, waardoor u door een eventuele steekproef de auto 1,5 uur moet kunnen laten staan. Mocht uw auto af worden
gekeurd dan krijgt u van ons 14 dagen de tijd om dit te laten repareren. Kleine reparaties voeren wij meestal direct en gratis voor u uit.
Kosten APK
Benzine of diesel € 49.-. Dit is inclusief BTW, afmeldkosten en binnen 14 dagen gratis herkeuring.
Occasions
Bent u op zoek naar een auto die bij u past? Wij hebben ook een ruim aanbod voor u op voorraad. U bent ook van harte welkom om bij
ons langs te komen om de auto’s die uw interesse hebben gewekt, te komen bekijken! Behalve voor verkoop van auto’s, kunt u bij ons ook
terecht voor reparatie en onderhoud. Al onze occasions worden grondig nagekeken, alvorens ze u worden aangeboden en zijn APK
gekeurd. Wij nodigen u graag uit bij ons langs te komen.
Autobedrijf Van Bon
Waterstraat 108
6541 TL Nijmegen

Contact
Telefoon: 024-3778338
Web: www.auto-vanbon.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08:00 - 17:00 uur
Zaterdag:
10:00 - 16:00 uur

Nieuws vanuit Medisch Centrum Oud-West
Avondspreekuur

In oktober 2013 is er op proef begonnen met
een avondspreekuur op dinsdagavond voor patiënten van Medisch Centrum Oud-West. Doel
van dit spreekuur is om mensen, die overdag
lastig naar een huisarts kunnen vanwege werk
of school, toch een mogelijkheid te bieden om
buiten de reguliere tijden een afspraak te kunnen maken. Zowel patiënten als medewerkers
zijn erg enthousiast over dit spreekuur waardoor er is besloten om met dit spreekuur door
te gaan.
Dit spreekuur wordt afwisselend gehouden
door de acht huisartsen van het gezondheidscentrum. Op het avondspreekuur komt de
patiënt niet bij zijn eigen huisarts, maar bij
de dienstdoende huisarts van die avond. Dit
maakt dat dit spreekuur met name geschikt is
voor kwalen waarbij het niet uitmaakt wie de
huisarts is en er geen spoedeisend karakter is.
U kunt hierbij denken aan een afwijkend plekje bij de huid, een aanhoudende zere enkel of
een vraag over een allergie. U kunt altijd met
de doktersassistente overleggen of uw klacht
geschikt is voor dit avondspreekuur.

E-mailconsult

Ook wij willen meegaan met de toenemende
digitale wereld om ons heen, zodat we de
mogelijkheid tot een e-mailconsult hebben
ontwikkeld. Via onze website www.mcow.
praktijkinfo.nl kunt u via het contactformulier in de linker kolom vragen stellen aan
uw huisarts. Uw huisarts zal dan digitaal uw
vraag proberen te beantwoorden of uitleggen

hoe verder. Voor spoedeisende vragen is het
e-mailconsult niet bedoeld, maar bijvoorbeeld
wel voor evaluatie van gestarte behandelingen
of nieuwe medicatie.

geven om uw gegevens beschikbaar te stellen
via het LSP. Andere zorgverleners mogen deze
gegevens alleen raadplegen als dat nodig is
voor uw behandeling.

Patiëntendossier

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht
op de website van de Verening Zorgaanbieders
voor Zorgcommunicatie (https://www.vzvz.nl/
page/Zorgconsument/Het-LSP).

Tot slot zijn we al enige tijd bezig om onze
patiënten te vragen of ze toestemming geven
voor of bezwaar hebben tegen het delen van de
gegevens uit hun patiëntendossier met andere
hulpverleners, zoals huisartsenpost, apothekers en het ziekenhuis.
Ziekte, een blessure of een ongeval komt namelijk vaak onverwacht. Daardoor kunt u
terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek of een huisartsenpost. Ook als
u ouder wordt, neemt de kans toe dat u bij
verschillende zorgverleners komt. Mensen
die chronisch ziek zijn, zien zelfs regelmatig
meerdere zorgverleners. In al deze gevallen is
het belangrijk dat die zorgverleners uw actuele
medische gegevens kunnen inzien. Zo krijgen
zij snel een goed beeld van uw medische situatie. En zo krijgt u de juiste zorg. Zorgverleners
willen daarom graag uw medische gegevens
elektronisch kunnen opvragen, ook ’s avonds
en in het weekend. Zij maken daarbij gebruik
van een speciaal, beveiligd netwerk: het LSP
(Landelijk Schakelpunt). Via het LSP kunnen
zorgverleners snel en betrouwbaar medische
gegevens bij elkaar inzien. Om uw privacy en
de vertrouwelijkheid van uw medische gegevens te waarborgen, kunnen uw huisarts en
apotheek deze niet zomaar delen met andere
zorgverleners. U moet hen eerst toestemming

Mocht uw keuze nog niet bekend zijn bij ons,
dan kunt u daar tijdens een volgend bezoek
aan uw huisarts naar gevraagd worden. U bent
vrij om een keuze te maken tussen het wel of
niet willen delen van uw medische gegevens
met andere hulpverleners. Zolang er geen toestemming is gegeven, kunnen en zullen de medische gegevens niet met andere hulpverleners
gedeeld worden.
Tekst: Medisch Centrum Oud-West

Prijsvraag!!!
Onder de goede inzendingen wordt een
make-over verloot, beschikbaar gesteld
door kapsalon Lustrina en beautysalon
Body & Face Company. Wie is de dame
op de foto? Mail uw oplossing naar
redactie@dewester.info. Bij de makeover zal een fotograaf van de Wester aanwezig zijn en het resultaat zal te zien zijn
in de volgende Wester.
de Wester - september 2014
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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
• 30 augustus: Westerparkbios, Westerpark, kaarten
€1,50, 21.00 uur (zie pagina 2).
• 30 augustus: Picknick met de buren in het Westerpark, 19.30 uur.
• 30 augustus: Zomerfestival, Molenweg, 15.30 uur.
• 30 augustus: Open dag Sport Club Hees (SCH) Riviersstraat, 10.00 uur.
• 3 september: Bingo in De Biezantijn, 19.30 uur, zaal
open vanaf 18.30 uur.
• 14 september: Opening De Biezantijn, 13.00 uur (zie
programma op pagina 29).
• 14 september: Open dag Aqamarijn, 13.00 uur.
• 27 september: Opening Stip Oud-West, Wijkcentrum
Titus Brandsma, 12.00 uur (zie pagina 51).
• Zomerkwartier, Honigcomplex, t/m 13 september op
donderdag t/m zondag. Open: donderdag en vrijdag van
16.00-00.00 uur en zaterdag en zondag 13.00-00.00 uur.

Vaste activiteiten in Oud-West
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, 20.00-22.00
uur.
• Sonnehaert Bingo, Bond voor Ouderen, elke donderdag
13.30-16.30 uur.
• Senioren Bingo, Villa Nova, elke dinsdag 12.30-16.30
uur.
• Bingo, Griffioen, alle even dinsdagen aanvang 14.30
uur en alle even zaterdagen aanvang 19.30 uur.
• Bingo De Biezantijn, iedere woensdagavond, 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.
• Line Dance, Sonnehaert, iedere maandagavond 19.3022.30 uur.
Gespreksgroepen en bijeenkomsten
• Tafelgesprekken voor dames, Titus Brandsma, start 17
maart, vijf maandagochtenden 9.30-11.30 uur.
• Voedselbank, Titus Brandsma, elke vrijdag 9.00-12.00
uur.
• Moedergroep, Titus Brandsma, elke woensdag 20.0022.00 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 9.3011.30 uur.
• Cursus kleding maken, Villa Nova, elke dinsdag en
vrijdag, 19.00-21.00 uur.
Kaarten
• Swon kaarten, Titus Brandsma, elke dinsdag 12.3016.30 uur.
• Bridgeclub, Titus Brandsma, elke dinsdag 19.30-23.30
uur.
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• Swon bridge, Titus Brandsma, elke woensdag 13.0017.00 uur.
• Kaarten, Griffioen, elke zondag en dinsdag 19.30 uur en
elke woensdag 14.30 uur.
Kerk
RK Stefanusparochie, locatie Betlehem, Tweede Oude
Heselaan. Missen: zaterdag 19 uur en zondag 10.00 uur.
Muziek
• Zanin Balkanorkest, Titus Brandsma, elke donderdag
19.30-22.00 uur.
• Vrijwilligerskoor, Griffioen, alle oneven dinsdagen
aanvang 14.30 uur.
Ontspanning
• Swon Yoga, Titus Brandsma, elke maandag 13.00-16.00
uur.
• Opstap Hatha Yoga, Titus Brandsma, elke maandag
18.45-21.45 uur.
Sport en recreactie
• 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 13.0015.00 uur en elke vrijdag 9.30-10.30 uur.
• Koprol Sport, Titus Brandsma, elke donderdag 17.0018.00 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.
• 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, Griffioen, elke donderdag aanvang 14.15 uur.
• Rummikub, Griffioen, elke vrijdag aanvang 19.30 uur.
Taal
• Gilde Engels, Titus Brandsma, elke maandag 13.0016.00 uur en elke dinsdag 10.00-12.00 uur.
• Gilde Frans, Titus Brandsma, elke woensdag 14.3016.30 uur.
• Gilde Spaanse les, Titus Brandsma, elke maandag
12.00-14.00 uur.
• Swon taalles, Titus Brandsma, elke vrijdag 10.00-12.00
uur.
Workshops
• Swon Schilderen, Titus Brandsma, elke vrijdag 9.0012.00 uur.
• Bloemschikken, Titus Brandsma, elke woensdag 9.3011.30 uur.
• Bloemschikken, Villa Nova 13.00-15.00 uur, kosten
€7,50
• Creagroep, Titus Brandsma, elke dinsdag 18.30-22.30
uur.
• Kwasten, Titus Brandsma, elke woensdag 9.30-12.30
uur.
• SNB Breiclub, Titus Brandsma, elke donderdag 13.0016.00 uur.
• Handwerken, Griffioen, elke maandag aanvang 14.30
uur
• Schilderclub, Villa Nova, iedere donderdag van19.0023.00 uur
Een activiteit in de agenda?
Neem contact op met Dave van Brenk via
de.wester@post.com of via de website www.dewester.info
Deadline voor het volgende nummer is 28 september
2014

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
• Sociaal Wijkteam Oud-West:
06 34 00 02 86
oud-west@sociaal-wijkteam.nl
• Stip Oud-West:
088 00 11 300
oud-west@stipnijmegen.nl
• 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
• Portaal: 0800 767 82 25, info@portaal.nl
• Talis: (024) 352 39 11, postbus@talis.nl
• Wijkcentrum Titus Brandsma:
(024) 377 48 93, Tweede Oude Heselaan 386
titusbrandsma@nijmegen.nl
• Voorzieningenhart De Biezantijn:
(024) 378 31 90, Waterstraat 146
debiezantijn@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
De krant in de toekomst

Een brief aan de architect van het Nachtegaalplein

Vroeger haalde je al het nieuws uit de krant.
Later kwam daar radio, televisie en internet
bij. Hoe ziet de krant er in de toekomst uit?

Hallo, wij zijn de kinderen van het kinderpersbureau. Wij willen u wat vragen stellen, want u
bent de architect van het Nachtegaalplein tegenover onze school, en omdat een van ons daar ook
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Ik (Janne S.) ben samen met Amr naar
een danswinkel geweest. Die winkel
heet Podium. Ik ben naar die winkel
gegaan omdat ik zelf ook dans en dan
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Petra heeft verschillende soorten schoenen: leren balletschoenen, jazzballet,
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Nagelstudio Floranails

Rebus

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Door Lakisha en Shayen

