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In Memoriam Jo Arts
Op zaterdag 4 oktober hebben wij het bericht gekregen dat Jo Arts na een ziekbed
van enkele weken is overleden.
Jo was een bekende verschijning in Nijmegen. Zijn inzet bij het Oud Burgeren Gasthuis en de SWON (Stichting Welzijn Ouderen Nijmegen) was zeer verdienstelijk.
In Nijmegen-West, met name in het Waterkwartier, kende iedereen Jo Arts door zijn
inzet op velerlei terreinen.
Jo heeft zich jarenlang ingezet als penningmeester van de Stichting Beheer en Exploitatie Gemeenschapshuis, en jarenlang
mede de onderhandelingen gevoerd voor de
totstandkoming van het nieuwe Voorzieningenhart De Biezantijn.
Als penningmeester van de Wijkvereniging
‘Ons Waterkwartier’ was hij belast met de
activiteiten voor het jaarlijkse kinderbouwdorp. Hij zorgde ook voor de welkomstpakketten voor de nieuwe bewoners in het Waterkwartier.
Als voorzitter van de bewonersorganisatie
in de seniorenbouw van Fortuna, Mercurius
en de Waterman organiseerde hij de koffieochtenden, maar was ook de tussenpersoon
voor de eventuele klachten naar de woningcorporaties Portaal en Talis.

Het initiatievenfonds had aan Jo een goede
penningmeester. Hij zorgde voor de aanvraag en afhandeling van de initiatieven
van bewoners uit heel Nijmegen-West.
Hij zette zich in voor de slaapplaatsen van
de vierdaagselopers van de Wandelsportvereniging Zuth uit Gemert die in zijn hart
een warme plaats hadden.
De Carnavalsvereniging De Waoterjokers
heeft in de afgelopen jaren in Jo een inzetbare persoon gehad in de functies van
voorzitter, penningmeester, president en senator. Tijdens de carnavalszittingen was Jo
een boegbeeld op het podium. Schitterende
creaties heeft hij vertolkt, vaak met zijn tegenspeler Bianca.
De laatste twee jaar was Jo ook de penningmeester en lid van de redactie van Stichting
Bewonersmagazine De Wester, het nieuwe
wijkblad in Nijmegen-West.
Een veelzijdig persoon is ons ontvallen. We
zullen hem op vele fronten gaan missen.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe om
dit verlies te kunnen verwerken.
Jo Arts is 67 jaar geworden. Moge hij rusten
in vrede
Ruud de Vries
de Wester - oktober 2014
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De stra

Rijnstraat
De naam Rijnstraat is voor het eerst door de
Nijmeegse gemeenteraad vastgesteld op 25
mei 1921. Dit was een van de straatnamen
uit een raadsvoorstel van 13 mei 1921. De
andere namen waren de Amstelstraat, IJselstraat (IJsselstraat), Havenstraat, Lekstraat,
Maasplein, Maasstraat, Merwedestraat en
Waalstraat. Het voorstel werd aangenomen
met 23 tegen 7 stemmen, waarbij de naam
Havenstraat werd gewijzigd in Kanaalstraat. Daarmee was de zogenaamde Rivierenbuurt een feit.
Vanaf de tweede helft van de jaren 20 is
de naam Waterkwartier steeds meer ingeburgerd geraakt. De nieuwe naam heeft
de oorspronkelijke benaming volledig verdrongen. In de Basisregistraties adressen en
gebouwen (BAG) komt alleen de wijknaam
Biezen voor. De buurtnaam Waterkwartier
moet nog altijd formeel door de gemeenteraad worden vastgesteld. Door het ontbreken van een raadsbesluit is er onduidelijkheid over de naam en ligging van het Waterkwartier.
In 1921 is de naam Rijnstraat gegeven ‘aan
de straat welke ten Westen van de Waterstraat de Biezenstraat met de onder 1 bedoelde straat verbindt’. De onder 1 bedoelde straat is de Kanaalstraat. Het gedeelte ten
noorden van de Kanaalstraat is pas in 1924
bij de naamgeving betrokken. Om aan de
bestaande verwarring een einde te maken,
heeft de gemeenteraad op 9 juli 1924 in één
keer alle straatnamen in Nijmegen opnieuw
vastgesteld.
De oorspronkelijk bebouwing van de Rijnstraat maakte deel uit van een project dat
Weurtseweg II (Weurt II) werd genoemd.
Het oudste complex (Weurt I) was in 1912
aan de Weurtseweg gerealiseerd. Het tweede complex omvatte de bouw van 314 arbeiderswoningen, vier winkels en een badhuis op het terrein gelegen tussen de Weurtseweg en de Biezenstraat. Voor de tweede
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fase is op 29 juli 1921 een bouwvergunning
afgegeven.
De woningen aan de oostkant van de Rijnstraat
tussen Biezenstraat en Kanaalstraat maakten
deel uit van de tweede fase van Weurt II. De
arbeiderswoningen aan de westkant van de
straat waren van iets latere datum. In 1923
werden nog eens 46 arbeiderswoningen aan
de Rijnstraat en de Kanaalstraat aanbesteed.
Drie ervan werden gebouwd in het toen nog
naamloze deel van de straat ten noorden van
de Kanaalstraat.
Bij de huisnummering van de oostkant van de
Rijnstraat ging het mis. Gelet op het raadsbesluit hadden de woningen vanaf de Biezenstraat
in de richting van de Kanaalstraat genummerd
moeten worden. Uit de woningkaarten 19201946 blijkt dat de nummering aan de oostkant
(oneven nummers) bij de Kanaalstraat begon.
De woningen aan de westkant (even nummers)
waren wel in de goede richting genummerd.
De eerste hernummering die al in 1924 plaatsgevonden moet hebben, had alleen betrekking op oneven nummers. Tot 1940 begon de
huisnummering van de Rijnstraat bij de Biezenstraat, maar lagen de even nummers aan
de linkerkant en de oneven nummers aan de
rechterkant van de straat.
In verband met de realisatie van het complex
Weurt IV werd de straatnaamgeving in 1940
aangepast. Op 6 februari 1940 kregen twee
nieuwe straten de namen Lingestraat en Rivierstraat en werden de namen Biezenstraat,
Rijnstraat en Niersstraat opnieuw vastgesteld.
In verband hiermee is de Rijnstraat op 10 juli
1940 geheel hernummerd. De nummers 1 t/m
39 werden gewijzigd in 46 t/m 84 en de nummers 2 t/m 62 in 41 t/m 101.
Sinds 1940 begint de Rijnstraat bij de Niersstraat en liggen de oneven nummers aan de
linkerkant van de straat en de even nummers
aan de rechterkant. De bestaande woningen
Rijnstraat 1 t/m 39 en 2 t/m 32 zijn gebouwd

in 1940. Bij de herstructurering van het Waterkwartier is een gedeelte van de Kanaalstraat, Rijnstraat, Lekstraat, Biezenstraat
en Waterstraat gesloopt en vervangen door
nieuwbouw. In verband hiermee is de naam
Lekstraat ingetrokken en is deze straat betrokken bij de naamgeving van de Rijnstraat (raadsbesluit van 14 oktober 2009).
Het gedeelte van de Rijnstraat ten noorden
van de Kanaalstraat had hierdoor geen logische verbinding meer met de oorspronkelijke Rijnstraat.
Op 1 december 2010 heeft de gemeenteraad
voor dit gedeelte de nieuwe naam Oude
Rijnstraat vastgesteld. Het raadsvoorstel
vermeldt niet of Oude op straat slaat of dat
de straat genoemd is naar de Oude Rijn.
Het adres Rijnstraat 86 op de hoek van de
Eemstraat is na 60 jaar gewijzigd in Oude
Rijnstraat 1.
De Rijnstraat eindigt sinds 2009 op de
plaats waar voorheen de Lekstraat op de
Waterstaat uitkwam. Dat de Lekstraat nu
feitelijk deel uitmaakt van de Rijnstraat is
nog niet overal doorgedrongen. In de publicatie Archeologie op straat. Waar kunt u
nog wat zien in Nijmegen (laatst gewijzigd:
25062013) dat ik op de gemeentelijke website aantrof, wordt verwezen naar een Romeins huis: ‘Op de kruising van de Rijn- en
de Lekstraat is een pleintje gemaakt waar
de funderingssporen zijn aangegeven van
een Romeins huis met een verwarmingssysteem, een hypocaustum. Op natuurstenen
platen is informatie aangebracht over de
stad waarin het huis lag, Ulpia Noviomagus, en over het huis.’
Wie op zoek gaat naar de locatie ‘Rijnstraat,
Lekstraat’ kan lang zoeken... Het pleintje
heet al vijf jaar Rijnstraat. De naam Rijnplein was een toepasselijke naam geweest
voor dit deel van de openbare ruimte.
Tekst: Rob Essers
de Wester - oktober 2014

Michiel van de Loo en Rob Essers

Het is een mooie septemberavond wanneer we
afspreken op wat Rob Essers hiernaast als het
Rijnplein omschreef. Op een enkele uitzondering na verzamelen de bewoners zich op het
plein voor de foto. Ze willen er bijna allemaal
op. Het aansluitende interview zou net zo goed
daar op straat plaats hebben kunnen vinden,
maar bij Julia Kuitenbrouwer staat nog een
krat bier koud en even later verplaatst het gezelschap zich naar haar huiskamer. Het is typerend voor dit deel van het Waterkwartier en de
Rijnstraat. De ene keer vindt men elkaar aan
deze kant van het plein, de volgende keer is het
aan de overkant. Een kort voorstelrondje wie
we allemaal treffen daar: Miranda van Rossum
is 40 jaar, geboren aan de IJsselstraat, woont
de laatste twintig jaar in de Rijnstraat met haar
vriend en twee opgroeiende jongens Demelco
en Joery. Jennifer Jansen, 30 jaar, komt oorspronkelijk uit de Bosbesstraat, Wolfskuil,
verhuisde als baby naar het Maasplein en nu,
sinds de nieuwbouw, met vriend Patrick en
twee kinderen Britney en Sereno, vier jaar in
de Rijnstraat. Marcel Damen is 47, geboren
aan de Weurtseweg, getrouwd met Jolanda en
vader van twee dochters Sylvana en Georgina.
Hij had een terugkeergarantie voor de Maasstraat, maar mocht die ook hier inzetten. JeanPaul Wijnstein is 36, zijn wieg stond aan de
Hatertseveldweg, woonde hiervoor twee jaar
in Aldenhof, maar nu ook vier jaar hier met
zijn vriendin en hun dochter Zahra. De volgende bewoonster heet officieel Ilhem Yousfi,
maar iedereen noemt haar Ieltje. Ze is geboren
in Den Haag en na een aantal internaatjaren in
Nijmegen terechtgekomen. Ze woont al zestien
jaar aan de Rijnstraat en is een alleenstaande
moeder met drie kinderen: Habiba, Amrani en
Marchana. Tonny Siroen komt van Heseveld,
het Pieter Postplein. Hij woonde eerst 24 jaar
aan de Waterstraat en nu sinds de nieuwbouw
hier. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen:
Tonny en Kyara. Gastvrouw is Julia Kuitenbrouwer, 30 jaar, geboren in Bottendaal, ze
woonde enige tijd in Zwanenveld, maar ook
op Curaçao, en woont met peuter Robbie nu
ook vier jaar hier en is de enige van dit gezelschap zonder roots in het Waterkwartier toen
ze hier vier jaar geleden kwam wonen.
de Wester - oktober 2014

Bewoners van het pleintje in de Rijnstraat

Partytenten

Met name deze afgelopen zomer zaten de bewoners van dit stukje Rijnstraat vaak bij elkaar.
Miranda: ‘We lappen bij een EK of WK wat
geld bij elkaar en daar versieren we de straat
mee. We zetten een paar grote partytenten neer
op het plein en daar kijken we met zijn allen
naar het voetbal.’ Tonny: ‘Er wordt altijd geleefd op straat, daar is het een volkswijk voor.
Dat was vroeger op de Lekstraat zo, en zo gaat
het hier nu ook.’ Ieltje: ‘Het gedeelte verderop
is niet zo close als aan het plein, want hier doet
90% met alles mee, heel gezellig. Ook Turkse
en Marokkaanse families vieren hier met ons
hun bruiloft.’

Bierdoppen

Het wordt vaak geromantiseerd. Hoe de bewoners vroeger in de volkswijken, of dat nu hier
in Nijmegen was of ergens anders, met elkaar
en het leven omgingen. Er werd op straat geleefd, want de huizen waren vaak klein en de
arbeidersgezinnen groot. De sociale controle
was overal. Men wist precies van elkaar wat
men deed, want de huizen waren gehorig, en
geheimen had men niet. Elke straat was een
koninkrijk op zich, met eigen wetten, en buitenstaanders konden daar maar beter wegblijven. De Rijnstraat had een reputatie wat dat betreft. Als men in het Waterkwartier een sirene
hoorde, ging men als vanzelf in de Rijnstraat
5

meer, maar het moet hier wel te organiseren
zijn.’
Voor Julia was het nog het meeste wennen
hier: ‘Een volkswijk als dit kende ik niet. Door
de kinderen leer je de meeste andere mensen
snel kennen. En er is zo vaak iets te doen, zoals
dat WK van de zomer, dat je je snel thuis voelt.
Je moet er wel een beetje voor openstaan.’

Biezantijn

kijken wat er aan de hand was. Zo’n straat of
wijk is altijd in beweging. Het is er nooit echt
rustig en ook kenmerkend voor een volksbuurt
is, dat de jonge bewoners graag in de wijk willen blijven wonen. In de Rijnstraat is het niet
anders. Ook nu weer vinden we rondom het
plein veel jonge gezinnen, die bijna zonder uitzondering liever voor op de stoep dan achter
in hun eigen tuin zitten. Een bewoner merkte
op dat er nu tenminste grint in de tuin ligt. Dat
waren vroeger bierdoppen; een magneet erboven en de hele tuin kwam omhoog. Voor de
politie was het vaak lastig om goed te anticiperen op zoveel levendigheid in een straat en ze
schatte daarbij in het verleden de situatie wel
eens verkeerd in. Ieltje: ‘We hielden, alweer
een hele tijd geleden hoor, een eierengevecht
in de straat. Ze vlogen met tientallen door de
lucht en iedereen had er een hoop lol bij, totdat de politie het nodig vond om M.E. tegen
de eiergooiers in te zetten. Was nergens voor
nodig geweest.’

Ik ben nu nog in de badkamer bezig om alles mooi af te werken.’ Marcel: ‘Het bouwpuin
hadden ze ook overal in de tuinen achtergelaten, dat kom je nu nog tegen.’

Het zijn betrokken bewoners in de Rijnstraat.
Ze droegen bij aan de bouw van het Gemeenschapshuis en men is trots op de Biezantijn,
het nieuwe voorzieningenhart. Aan verhuizen
wordt niet gedacht, of toch? Jean-Paul: ‘De
laatste jaren krijg je de ene forse huurverhoging na de andere. We verdienen nu met tweeën en ik ben een dief van mijn eigen portemonnee als ik niet snel ga kopen. Portaal heeft
toen we hier introkken gevraagd of we dat ooit
zouden doen en daar heb ik bevestigend op geantwoord, ze willen echter eerst nog huur van
je vangen voordat ze gaan verkopen, maar ik
wil eigenlijk helemaal niet weg.’

Onkruid

Spoken

Tonny en Jennifer zijn namens de straat in
overleg met wijkbeheer over de verdere inrichting van het plein. Tonny: ‘Er staat nu één
speeltoestel, daar mag er wel eentje bijkomen,
maar ook over het onderhoud moeten afspraken gemaakt worden. Dat willen ze allemaal
contractueel vastleggen.’ Julia: ‘Het moet allemaal uit de bewoners komen, dat is de bedoeling, zo gebeurt het in andere straten ook al.’
Nu oogt het inderdaad rommelig. Tussen de
stenen op het plein schiet het onkruid omhoog.
Onder het speeltoestel heeft iemand gemaaid,
maar niet de moeite genomen het gemaaide
gras op te ruimen. Tonny: ‘De gemeente komt
nu nog twee keer per jaar, straks helemaal niet

Tot slot: er is nog één probleem, waar met
name Jennifer en Ieltje mee zitten. Beiden zijn
ervan overtuigd dat het spookt in de nieuwbouw. Dat ’s nachts geesten bezit nemen van
de benedenverdieping. Nee, gezien hebben ze
de spoken - nog - niet, maar Ieltje hoorde ze
op blote voeten door het huis gaan. De overige
bewoners lachen erom en denken dat de verschijnselen eerder te maken hebben met overmatige alcoholconsumptie dan de geest van
een dolende wijkbewoner die zijn rust niet kan
vinden, maar u bent gewaarschuwd.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk

Blubber

Niet iedereen was blij met de nieuwbouw,
sommige mensen vinden dat er te veel gesloopt is, maar daar hoor je ze hier niet over
klagen. Miranda: ‘Het moest wel, want in die
oude huizen waaide je van de bank. Het heeft
wel lang geduurd, die opgravingen hielden het
op, maar toen ze eenmaal aan het bouwen waren, ging het snel.’ Jean-Paul: ‘Te snel, toen we
erin moesten, was het slecht afgewerkt, de huizen waren nog niet klaar.’ Marcel: ‘En tijdens
de bouw verdween er van alles, houten palen,
plinten, noem maar op, het werd allemaal gestolen.’ Miranda: ‘En een blubber. Niet te beschrijven. Toen we de sleutels kregen, moesten
we over plankjes lopen om binnen in huis te
kunnen komen.’ Tonny: ‘Er zaten ook meteen
al veel scheuren en scheurtjes in de woningen.
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De Rijnstraat begin jaren 80
de Wester - oktober 2014

Portret van een kind in zijn slaapkamer

Inez Valize (11 jaar)

‘Trots dat ik veel vrienden heb’
Met wie woon je in huis?
‘De ene week woon ik met mijn broer bij mijn
vader, de andere week bij mijn moeder en haar
nieuwe vriend. Ik heb dus twee slaapkamers.
Dat is leuk, maar ook even wennen.’
In welke klas zit je?
‘In groep 8 van de Michiel de Ruyterschool.
Volgend jaar ga ik waarschijnlijk naar het
NSG.’
de Wester - oktober 2014

Wat zijn je hobby’s?
‘Dansen, zingen, toneel, circus en schrijven. Ik
zit al vier jaar bij het circustheater van De Lindenberg. Daar leer ik allerlei acts zoals fietsen
op een éénwieler, en op een bal lopen. Dat is
acrobatiek en daar ben ik goed in, ik heb een
goed evenwichtsgevoel. Ik vind het ook leuk
om te schrijven, al doe ik het niet iedere dag.
Ik ben nu een boek aan het schrijven over een

prinses die haar land moet redden van twee
heksen. Dansen en zingen doe ik gewoon thuis
als ik er zin in heb.’
Van welke muziek houd je?
‘Van de muziek van Ariane Grande.’
Krijg je zakgeld?
‘Ja, 2 euro per week. Ik bewaar het. Niet voor
iets speciaals.’
Wat is je favoriete televisieprogramma?
‘Chica Vampiro van Nickelodeon.’
Lees je wel eens?
‘Ja, de boeken van Harry Potter, de Grijze jager en Septimus Heap van Angie Sage. Dat
vind ik echt leuke boeken. Daarom lees ik ze
vaak nog een keer.’
Als je een dag een dier zou kunnen zijn, welk
dier zou je dan zijn?
‘Ik denk een paard, omdat ik dat hele leuke
dieren vind. Ze zijn heel mooi en heel lief en
je kan er ook op rijden. Bij mijn nichtje in Zeeland heb ik wel eens paardgereden.’
Wat is je dierbaarste bezit?
‘Mijn verhalen zijn mijn dierbaarste bezit.’
Wat is je favoriete vakantieland?
‘Oostenrijk, daar ben ik nu ongeveer vier keer
geweest.’
Met wie zou je een dag willen ruilen?
‘Met mijn vriendin Suzanne, want ik wil wel
eens weten hoe het is om twéé broertjes te hebben, want dat lijkt me verschrikkelijk.’
Waar ben je trots op?
‘Ik ben er trots op dat ik veel vrienden heb.’
Wat vind je het leukst aan jezelf?
‘Dat ik aardig ben.’
Wat vind je het mooist in je slaapkamer?
‘Bij mijn moeder vind ik mijn bed het mooist,
bij mijn vader mijn posters.’
Wat wil je later worden?
‘Actrice, schrijfster, juf of iets met circus.’
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
‘Ik heb geen idee. Ik denk dat ik dan aan het
studeren ben.’
Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Gastcolumn

Samen ‘thuis op straat’
Als wijkbeheerder werk ik samen met gemeentecollega’s die ook veel buiten komen.
Die wijkbeheerders, opzichters en adviseurs zijn met de openbare buitenruimte
bezig. Samen met de bewoners proberen
we de stad schoon, mooi en veilig te houden.
Voor de kennismaking met onze nieuwe
wethouder Renske Helmer zijn we dan ook
naar buiten gegaan. In de Biezen-het Waterkwartier hebben we samen rondgewandeld, want daar is heel veel van ons werk
te zien. We zagen het Westerpark dat zich
prachtig ontwikkelt, een nieuwe milieustraat
in aanbouw, een groot riool-pompstation
en héél veel nieuwe ontwikkelingen. Zo’n
zelfde rijtje kan ik overigens ook voor de
Wolfskuil opsommen.
Wat we vooral ook vinden in Oud-West, zijn
heel veel bewoners die zich met hart en
ziel inzetten voor de wijk én voor de buitenomgeving. Dat maakt het werken als wijkbeheerder daar ook zo leuk: er wonen veel
Nijmegenaren ‘die er wat van vinden’ én die
dat graag laten horen, maar die ook niet te
beroerd zijn om de handen uit de mouwen
te steken voor de buurt.
We hebben de wethouder gevraagd wat zij
zou willen bereiken door ons werk. Zij zei:
‘Ik wil dat Nijmegenaren zich thuis voelen
in hun stad.’ Een mooi beeld! Als je terug
komt van vakantie is het fijn om in Nijmegen aan te komen… omdat je je ‘er thuis
voelt.’
Het nieuwe beleid van de gemeente is erop
gericht om de inwoners ‘de ruimte te geven’. Als buurtbewoners samen iets willen
in de openbare buitenruimte, dan helpen
we daar graag bij. Laat maar horen. En u
kunt óns ook helpen door probleempjes
buiten te melden via de bel&herstellijn
(telefoon 14024, de geweldige ‘app’ op de
smartphone of via de gemeente-site www.
nijmegen.nl)
Zo maken we er buiten in Nijmegen samen
een thuis van.

Vissen, maar niet aan de haak
Al vaker fietste ik de bult op van de Nieuwe
Nonnendaalseweg en zag ik vlak voor het
einde een winkel die je nergens meer ziet.
De Maanvis, een aquariumspeciaalzaak.
Ze verkopen er alles wat met aquaria, vissen, planten, ornamenten, voedsel, filters
en pompen te maken heeft. Van de buitenkant is het slecht te zien, maar als je binnen
bent, blijkt het een groot bedrijf te zijn. ‘En
wat mensen niet weten’, zegt Maarten, een
van de eigenaren, ‘is dat wij zelf aquaria
bouwen. Precies op maat, zoals je het zelf
wilt hebben, groot of klein.’ Voor mij is een
aquarium pure nostalgie, dus ik wil de eigenaren graag eens spreken over hun bijzondere bedrijf.

En? Hoe is het zo gekomen?

Maarten Janssen (38) en Michel van Gent (36)
zijn compagnons. Dit aquariumbedrijf hebben
ze overgenomen in 1999. ‘Ik liep hier stage
vanuit mijn opleiding in de detailhandel. Michel werkte hier op zaterdagen en in de vakantie. Allebei wel omdat wij het als een heel speciale en bijzondere hobby zagen. Dit bedrijf
was destijds van de broers Verdijk. Op een
gegeven moment kwamen ze met een vraag
aan het personeel: wij gaan stoppen. Wie van
jullie heeft belangstelling om dit bedrijf over
te nemen? Nou, dat wilden wij best. Vooral
omdat we dachten dat we het wel eventjes beter zouden doen dan de vorige eigenaren. En
qua omzet klopt dat ook wel. We moeten ook
wel erkennen dat het niet meevalt om in deze
specifieke handel echt wat te verdienen. Ga
maar na. In de jaren 70 en 80 waren aquaria
helemaal je van het. Er waren wel vijftien van
dergelijke bedrijfjes, groot en klein. Nu niet
meer. Wij zijn de enige in de ruime omtrek. We
trekken klanten in een straal van 50 kilometer

om ons heen. Dat weten we omdat we altijd
vragen hoe ver ze met de vissen moeten rijden.
Klanten komen ook uit de directe omgeving,
maar er zijn hier ook buurtbewoners die niet
eens weten dat wij hier zitten!’
‘Helaas, tijden veranderen. Mensen hebben
geen tijd meer, beide partners werken. Bovendien speelt de recessie ook een rol. Men denkt
dat het een dure hobby is. Dat is dus niet waar.
Een startersaquarium is heel betaalbaar. We
hebben ook erg veel concurrentie van internet.
Niet als het gaat om de verkoop van vissen,
want die willen de klanten gewoon zelf zien.
Wel als het gaat om dingen als voedsel, pompen en ander toebehoren. We hebben ook heel
veel moeten leren, want onze opleidingen leverden niet meteen de kennis over aquaria en
vissen.’
Dat zij er nu een heleboel van weten, merk ik
als ze me na het gesprek een rondleiding geven door het bedrijf. Ongelofelijk dat je zoveel
weet en zoveel kunt vertellen over aquaria en
vissen!

Je hebt vissen en vissen

Ik begrijp uit wat Maarten me vertelt, dat een
aquariumzaak het niet hoeft te hebben van de
verkoop van vissen. Dat vind ik wel grappig.
Hoe dat zo? ‘Nee’, zegt Maarten, ‘dat is niet
de grootste bron van inkomsten. De vissen
die eigenlijk iedereen in zijn aquarium heeft,
zijn heel goedkoop. Voor 95 cent heb je de
gewoonste soorten wel. De duurdere soorten,
daar is dan weer niet zo’n grote markt voor.
Want wij hebben ook vissen van 100 euro per
stuk. Prijsverschillen hangen vooral samen
met het kweken. Vissen uit de vrije natuur zijn
er ook, en als je ze makkelijk kunt scheppen,
zijn ze niet prijzig. Kweken is duur. Vissen

Vincent Meijers
wijkbeheer Oud- en Nieuw-West
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Maarten Janssen en Michel van Gent

worden duurder naarmate ze minder jongen
krijgen en langzamer groeien. Dat snap je vast
wel. Sommige van onze klanten zijn echt extreme hobbyisten te noemen, die alles voor
hun liefhebberij over hebben. Er zijn er ook
die geen werk meer hebben en dus tijd te over.
Kinderen, die vinden het ook vaak leuk. Die
beginnen met een goudvis of guppy’s in een
bakje of een kom. De onderwaterwereld is gewoon hartstikke interessant.’
Ik kan me van vroeger herinneren dat er ziektes uit kunnen breken en dat dat lastige gevolgen heeft. ‘Dat klopt’, beaamt Maarten. ‘Ziektes ontstaan vaak door slechte waterkwaliteit.
Maar door de verbeterde techniek is dat inmiddels een stuk vooruit gegaan. Er is volop materiaal om de waterkwaliteit te testen, er zijn medicijnen. Wij halen onze vissen vooral van een
importeur in Nederland. Daar is een dierenarts
aan verbonden, die de vissen controleert en
vooral ziektes wil voorkomen’. Daar sta ik van
te kijken, dierenartsen die zich bezighouden
met vissen. Ik stel me meteen een arts voor die
vissen opereert, maar zo zal het niet gaan. Al is
het wel werken op kleine schaal!

Sterke staaltjes van aquaria bouwen

Zoals al gezegd, De Maanvis maakt aquaria
met de hand, op verzoek, precies op maat.
Maarten laat me de dikke glazen platen zien
waar ze de aquaria van bouwen, het aluminium
voor de ombouw en stellages. Er staat een heel
de Wester - oktober 2014

Aquariumspeciaalzaak De Maanvis is gevestigd aan de Nieuwe Nonnendaalseweg 220. De zaak is geopend
van dinsdag tot en met zaterdag, met
op donderdagavond koopavond. Telefoonnummer: (024) 377 4710. Website: www.demaanvis.nl
Kijk vooral eens op deze website, want
dan ziet u mooie voorbeelden van
aquaria, vissen en planten.
groot vierkant aquarium in aanbouw. Het zal
een zeeaquarium worden, zo vertellen beide
eigenaren. ‘Wij maken ook echt heel grote
aquaria, van meters lang. Voor een voormalige
aanbieder van mobiele telefonie, Orange, hebben we een aquarium gebouwd van 5 meter
lang, voor in hun hoofdkantoor. Dat zijn natuurlijk prijzige dingen. We hebben aquaria gebouwd voor het dierenpark in Emmen. En we
zijn, een beetje zijdelings, betrokken geweest
bij de aanleg van het grootste zoetwateraquarium van Europa in privébezit. Of misschien
wel van de wereld. Het heeft een inhoud van
200.000 liter en het ligt als een soort vijver in
de tuin, ondergronds.’ Ik zie er later foto’s van
en het is ongelofelijk.
Daarnaast zijn de heren hun winkel aan het verbouwen. Ze bouwen nieuwe stellingen waarin
nog meer aquaria kunnen worden geplaatst. Zo
kunnen ze nog meer diversiteit bieden. Ik kan

me er wel iets bij voorstellen als Maarten zegt:
‘Thuis heb ik geen aquarium. In het weekend
kan ik geen vissen meer zien.’

Je ogen uitkijken

En dan loop ik achter Maarten aan de winkel
in. Er hangt nog de sfeer die ik me herinner
van vroeger. De rust die van aquaria uitgaat.
Een beetje broeierig, warm en vochtig en je
ruikt de planten. Op de achtergrond het zachte
zoemen van de filters. Gedempt licht, maar de
bakken met vissen zelf springen eruit. Vooraan staan twee grote aquaria die Maarten en
Michel zelf hebben ingericht. Ze zijn werkelijk prachtig, plaatjes gewoon. Ik zie de meest
uiteenlopende vissen, van neon tetra’s tot algeneters met de tekening van een luipaard.
Maarten haalt er eentje uit de bak om hem in
een ander aquarium los te laten waarvan de
ruiten waziger zijn door de algen. ‘Dan heeft
ie weer wat te doen.’ Ik mag even voelen en
ontdek een hard pantser aan de buitenkant en
een zachte buik. Ik zie oranje ronde vissen die
bijna 100 euro kosten. ‘En daar’, wijst Maarten, ‘daar zwemmen de maanvissen waaraan
wij onze naam ontleend hebben.’
Ik was weer even terug in de tijd, als kleine
meid gefascineerd door het 2 meter lange
aquarium van mijn vader in onze woonkamer.
Tekst: Rian Panis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Claudia van Kesteren: ‘Pak het leven voor het jou pakt’
‘Je moet nooit bij de pakken neer gaan zitten, want dan pakt het leven jou. Dat wil ik
overbrengen. Mensen vrolijker maken. Ik
zie het wanneer mensen niet lekker in hun
vel zitten, dan geef ik ze aandacht en dan
komt de rest vanzelf. Ik ben van het hert,
eerlijk, recht door zee, nooit kwetsend.
Mensen weten inmiddels ook wel dat ik iets
meer ben dan een gek mens op een brommert.’

Nijmeegse Annie

Al vijftien jaar is Nijmeegse Annie een graag
geziene verschijning op de meest uiteenlopende evenementen in de stad. ‘Het begon ooit
met een avond voor de VGZ. Ik kreeg een telefoontje van de man van mijn beste vriendin.
Hij had een typetje nodig op een feestavond in
De Linde in Groesbeek. Dat werd toen Annie
uit Nijmegen met bijbehorend accent. Er was
meteen een klik en het sloeg aan. Ik had de
lachers op mijn hand. Toen na een aantal optredens in de stad de Gelderlander er een keer
over schreef, maakte de krant er Nijmeegse
Annie van.’

Hatert

In het hart van het Waterkwartier, op de hoek
10

van de Niersstraat en de Voorstadslaan woont
Claudia van Kesteren met haar zevenjarig
zoontje Storm. Geboren aan de Kleverburgstraat in Hatert en in die wijk opgegroeid.
‘Daar komt ook het accent van Annie vandaan.
Helemaal aangeleerd, want thuis mocht ik het
niet praten. Mijn ouders kwamen uit Elst en
Millingen. Die vonden dat plat Nimweegs
maar ordinair, maar ik en mijn vriendinnetje
toen vonden het prachtig. Dan gingen we naar
de Verrekijker, tegenwoordig de Klumpert, en
dan goed luisteren hè, en nadoen. Wij vonden
het prachtig, dat rauwe erin en de tragiek, maar
het is wel aangeleerd. Het zit niet 100 procent
in mijn roots, al ben ik hier wel geboren.’

Maastricht

Wanneer Claudia 13 jaar is, verhuist het gezin
naar de benedenstad. Ze gaat naar de mavo, de
huishoudschool en kiest daarna voor mbo inrichtingswerk en de zorg in de psychiatrie. ‘Ik
was nog maar 17 toen ik al stage liep voor een
jaar op Vijverdal in Maastricht. Ik woonde er
al op mezelf en heb daar veel van geleerd. Na
mijn diploma daar meteen door naar het hbo,
sociaal pedagogische hulpverlening aan de
Kopse Hof. Je kon er kiezen voor sport, muziek of drama, dat werd uiteraard drama.’

Reizen

We zijn in de 80’er jaren van de vorige eeuw
aanbeland. De weerbarstige jeugd meet zich
een punkkapsel aan en Claudia blijft daar niet
bij achter. ‘Na de Kopse Hof vertrok ik naar
Amsterdam-Zuid en werkte in het meidenwegloophuis. Daar maakte ik vaak gebruik
van theatervormen om de meiden bewust te
maken waar het in de wereld om draait, en
om ze weerbaar te maken. Ik wilde echter ook
nog een andere droomwens vervullen: reizen.
Eerst een half jaar hard werken, dat deed ik
in Luxemburg in de horeca, zes dagen in de
week. Ik verdiende tweeduizend gulden per
maand en kon daarvan een half jaar gaan reizen: Maleisië, Singapore, Thailand. Daarna
mijn hbo-opleiding afgemaakt, want ik wilde
wel dat papiertje hebben.’

Werk

Het werken in de horeca beviel Claudia wel.
Ze stond achter de bar in Dakota, de Rechter,
Station Oost en de Waag voordat ze een vaste
baan accepteerde in de jeugdhulpverlening.
‘Ik had het er gauw gezien. Veel te vaak vergaderen. Er was veel geweld, het was zwaar
en ik had er geen goed gevoel bij. Ik kon er
niet doen wat ik wilde. De druppel was toen
de Wester - oktober 2014

Annie en
Ringo
een cliënt door dreigde te draaien. Hij had het
schuim op de mond staan. In plaats van de politie bellen, wat in zo’n geval het protocol was,
probeerde ik de man zelf rustig te krijgen. Dat
lukte, probleem opgelost, maar een dag later
bij de evaluatie kreeg ik daar wel voor op mijn
kop. Ik had me niet aan het protocol gehouden.
Daarna ben ik vertrokken.’

Tante Theater

Voor haar eerste optreden als Annie had ze
100 gulden reiskostenvergoeding gekregen
en Claudia ziet mogelijkheden voor de toekomst: Tante Theater wordt de paraplu waaronder verschillende typetjes schuilgaan die
Claudia naar believen kan opvoeren. Naast het
succesnummer Nijmeegse Annie ontstaan zo
onder andere Hatertse Hannie, Jane Fanta en
Ria Groentjes. ‘Annie is onverwoestbaar, die
wordt overal uitgenodigd, ook op sjieke gelegenheden. De brommert is er speciaal voor
gekocht. Ik zag het ding, toen ik een keer haast
had en snel naar het Willemskwartier moest,
bij Jos Huismans staan, een roze snorpony.
Nou, die moest ik hebben en ik kan er overal
mee naar binnen rijden haha, mensen zien me
aankomen en het is meteen leuk!’

Rap-Prin6

Al heel lang liep Claudia met het idee om iets
te bedenken rondom een hele grote jurk. Maar
ook het schrijven van een kinderboek was nog
een diep gekoesterde wens. Waarom dat niet
combineren? Het geïllustreerde prentenboek
De Gaapdraak verscheen drie jaar geleden en
is vooral bedoeld voor kinderen vanaf 3 jaar.
‘Het boek loopt prima. er zijn er enkele duizenden van verkocht. De Verhalenjurk waar
we mee door het hele land toeren, is een succes. Het is de grootste jurk van de wereld met
een moederschoot zó groot dat iedereen er
op kan zitten en waar alles mogelijk is, want
onder de jurk vandaan komt van alles tevoorschijn. We toeren nu met De Rap-Prin6, een
muziektheatervoorstelling over opkomen voor
jezelf: kinderen die vragen worden overgeslagen, maar kinderen die zwijgen gaan het nooit
krijgen. Fleur Janssen en Evelien Asberg spelen de voorstelling, ikzelf produceer het.’
de Wester - oktober 2014

Nijmeegse Annie

Claudia is een duizendpoot, want ze doet - bijna - alles zelf. ‘Ik heb alleen iemand voor de
administratie. Maar het bedenken, het schrijven, de regie, het ontwerpen van de jurk, de
casting, maar ook de pr - ik ben nu zzp’er mét
personeel - dat voelt ook als een verantwoordelijkheid en het kost veel energie. Er is veel
concurrentie in het theater. De subsidies zijn al
lang opgedroogd, die heb ik nooit gehad, altijd
alles op eigen kracht gedaan en wat ik verdien
gaat meteen weer terug in het bedrijf. Je moet
een goed impresariaat hebben, want die moeten je verkopen aan de theaters in het land. Ik
zit nu bij Koperen Kees en daar ben ik heel
tevreden over.’

Ringo

‘Ringo is een blijvertje hoor. Hij kan zingen
als een nachtegaal. Hartkleppen open en laat
de emotie maar lopen, want Annie doet dan de
rest.’ Zaterdag 1 november tijdens de Troost
van Oost in Proeflokaal Beij Ons. De Rapprin6 is pas 20 februari 2015 in Nijmegen in
het Lux theater te zien, maar daarvóór in zeventien andere steden in het land. Voor meer
informatie ga naar www.tantetheater.nl
Tekst: Michiel van de Loo
Foto Claudia: Dave van Brenk
Foto’s Annie: collectie Claudia van Kesteren
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Pepijn Oomen

‘Ik wil de stad
Pepijn Oomen en ik zitten in het najaarszonnetje in de tuin van zijn huis aan de rand
van de Wolfskuil. Twee katten drentelen
om ons heen. Overal ligt en staat speelgoed
van zoon Melle (2), die op dit moment ligt
te slapen. Pepijn heeft met zijn vrouw Inge
een jong gezin, de tweede is op komst. Na
zijn middagdutje komt Melle papa nog een
kusje geven voordat hij met mama naar opa
en oma gaat.
‘Sinds 2011 wonen Inge en ik in dit huis, dat
oorspronkelijk is gebouwd als kapsalon, vandaar de enorm grote dubbele huiskamer. Hiervoor woonden we op een bovenhuis in het
Waterkwartier. Ik houd van Nijmegen-West en
de afwisseling van echt oude Kuulers, allochtonen en jonge gezinnen. Ik ben in 1978 geboren in Nijmegen als oudste van vier kinderen
en heb tot mijn 8e jaar in de Groenestraat gewoond. Mijn vader is psycholoog en kreeg een
baan in Venray bij het psychiatrisch centrum
Vincent van Gogh. Op mijn 18e ben ik weer
in Nijmegen gaan studeren, net als mijn zus
en jongere broer. Mijn jongste zus woont in
Utrecht. Mijn moeder is pedagoog heeft altijd
voor ons gezorgd. Zij had haar opvoedproject
thuis. Mijn vader was kostwinner en inmiddels
is hij gepensioneerd.’
‘Sinds 2010 zit ik in de gemeenteraad voor
GroenLinks. Naast mijn raadslidmaatschap
werk ik 3½ dag per week als griffier van de ondernemingsraad van de Radbouduniversiteit.
Met mijn werk en raadswerk ben ik in totaal 60
uur per week in de weer. Maar ik wil wel minimaal een dag per week voor onze zoon zorgen.
Inge werkt bij Pluryn in Groesbeek. Dat is dus
behoorlijk buffelen met zijn tweeën.’

Vergroening van de arbeidsmarkt

‘In 1998 ben ik lid geworden van GroenLinks.
Ik heb gekozen voor deze partij omdat het de
enige partij is die én groen én links is. GroenLinks wil investeren in de vergroening van
de arbeidsmarkt. Wat is dat? Stel: een werkgever betaalt een werknemer 1500 euro per
maand. Dat geld krijgt de werknemer netto
op zijn rekening. Maar de werkgever betaalt
nog ongeveer evenveel aan loonheffingen.
Als je die loonheffingen zou afschaffen dan
12
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gemeenteraadslid GroenLinks

mooier en groener maken’
en mijn vrouw gaat ermee naar haar werk in
Groesbeek. Maar binnenkort gaan we een
elektrische fiets kopen zodat ze op de fiets naar
haar werk kan.’

Azaleaplein

‘Ik wil Nijmegen graag mooier en groener maken. In Nijmegen hebben we de Groennorm
bijna bereikt. De Groennorm is een afspraak
in de gemeenteraad en betekent dat elke Nijmegenaar op maximaal 300 meter van groen
moet wonen. Je loopt 300 meter en je staat in
een park, dat is het idee. Alleen in het Waterkwartier is dat nog niet helemaal gerealiseerd,
maar als er op het terrein van de voormalige
Aquamarijnschool aan de Spechtstraat een
park ligt, dan heeft ook het Waterkwartier voldoende groen.’

De werkdag werd door een afscheidsreceptie nog langer. Halverwege mijn tweede
Leffe Blond herinnerde ik me dat er niemand thuis was en dat de hond uitgelaten
moest worden. Op de fiets dacht ik aan
onze Jazz die zes uur lang in zijn bench
bleef. In mijn gedachten verschenen vele
verwaarloosde honden die je in verre landen ziet. Ik voelde me schuldig.
Na een uitgebreide hartelijke begroeting,
zijn we kwispelend naar buiten gestormd.
Op de hoek van de straat zagen we onze
buurvrouw, die een paar huizen verder in
de straat woont, de auto van haar man
poetsen. Ons teckeltje vindt zij leuk.
‘Aardig dat u de auto van meneer poetst! Ik
heb hem al een tijdje niet gezien. Hoe gaat
het met hem?’ Haar gezicht vertrok. Zij
bleef verder poetsen. Aan de rommel om
de auto heen was duidelijk dat de auto al
heel lang stil stond.
Met een brok in haar keel zei ze: ‘Joep is in
februari overleden.’
Alles wat ik daarna aan haar gezegd heb,
heeft geen enkele betekenis. Feit is dat ik
pas in september hoor, dat mijn buurman
in februari al doodging. Dat ik nu pas, na
elf jaar, weet dat de man die mij bij elke
ontmoeting een gevoel van welkom zijn
gaf, Joep heette. De man die mij eens liet
zien hoe je een merel tam kan maken.
De man die op zaterdagochtenden warm
brood voor zijn vrouw bracht, heeft haar
achtergelaten. Wellicht overgelaten aan de
wereld van de eenzame ouderen.
Al die maanden had ik de mond vol over de
mensenrechten en rechtvaardigheid elders,
terwijl de vrouw van Joep op zaterdagen
om het brood dat hij niet meer bracht
treurde.
Het gevoel van schaamte bracht mij naar
het bos, het stille Vogelzang. Zelfs de hond
kwispelde niet meer.

Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)

‘Sinds 2010 zit ik in de gemeenteraad. Vanaf
2002 was ik al fractievolger. Eigenlijk doe
je dan hetzelfde werk als een raadslid: je zit
niet in de raad en je mag niet stemmen, maar
je bent wel inhoudelijk woordvoerder op verschillende gebieden. Ik vergader veel, zowel
op mijn werk, als in mijn raadswerk. Ik vind
vergaderen het prettigst als dat constructief gebeurt. Dus gewoon met zijn allen efficiënt en
effectief een reëel probleem oplossen.’

kan een werkgever voor hetzelfde geld twee
werknemers in dienst nemen. Dit idee is doorgerekend door het Centraal Planbureau en dat
blijkt haalbaar te zijn. Dit is een goede manier
om de werkloosheid aan te pakken, want je
kunt voor hetzelfde geld veel meer mensen
in dienst nemen. Je moet dan natuurlijk wel
ergens anders belasting gaan heffen en dat
doe je bij bedrijven die het milieu zwaar belasten. Het idee is: als je je bedrijf zo milieuvriendelijk mogelijk inricht, betaal je minder
belasting dan een bedrijf dat het milieu meer
belast. Voor Nijmegen pakt dit idee gunstig uit,
omdat in Nijmegen juist economische sectoren als onderwijs en zorg - die het milieu niet
zwaar belasten - sterk zijn vertegenwoordigd.
De stad Nijmegen zou van de vergroening van
de arbeidsmarkt enorm profiteren.’
‘GroenLinks staat ook voor een gezonde stad.
Heel concreet betekent dit dat we maatregelen nemen om fijnstof en roet tegen te gaan en
mensen verleiden om eerder de fiets te pakken
dan de auto. Ikzelf heb geen rijbewijs en doe
alles op de fiets, maar we hebben wel een auto.
We rijden daarmee naar de opa’s en oma’s
de Wester - oktober 2014

Schaamte

‘Van het raadslidmaatschap vind ik de gesprekken met allerlei mensen het meest interessant. Als leden van GroenLinks gaan we
elke maand de wijk in. Dat kondigen we aan
in de Brug en via de wijkplatforms en wijkraden. We hebben al onze fractieleden verdeeld
over de wijken. Mijn wijken zijn de Wolfskuil,
Hees en Heseveld. We willen zoveel mogelijk
mensen uit de wijk spreken zodat we goed weten wat er speelt en leeft. Indertijd hebben de
bewoners van de Azaleastraat contact met mij
opgenomen over het Azaleaplein. Ik heb toen
het bestemmingsplan bekeken. Nu ligt er een
prachtig groen ingericht plein, dat door de bewoners tot stand is gekomen. Er leven genoeg
ideeën in de wijk en ik laat me graag door mijn
wijk op pad sturen.’

Groen
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Vijf jaar in een kelder

Een oorlogsverhaal

De ervaringen van Gerda Reeuwijk-Theunissen
Het is zeventig jaar geleden dat Operatie
Market Garden van start ging. Het bevrijdingsoffensief dat bleef steken in de Betuwe,
waardoor Nijmegen frontstad werd en zou
blijven tot aan de echte bevrijding in mei
1945. De afgelopen weken is dit groots herdacht in Nijmegen en ook de Wester staat
hier bij stil.
Mevrouw Gerda Reeuwijk-Theunissen reageerde op de oproep in de vorige Wester en
kwam zelfs helemaal uit Enschede om ons te
vertellen over haar ervaringen in de Tweede
Wereldoorlog in het Waterkwartier.

Weurtseweg

‘We waren met zessen thuis: pa, ma en vier
kinderen, twee jongens en twee meisjes. We
woonden aan de Weurtseweg 195. De huizen

staan er nog en behoren nu tot het beschermde
stadsgezicht. Daar heb ik tot mijn trouwen in
1953 gewoond, dus ook tijdens de oorlogsjaren. Toen de oorlog uitbrak was ik twaalf jaar
en de oudste thuis. De jongste, mijn zusje, is
in 1940 geboren, en mijn twee broertjes waren
toen drie en zeven jaar. Elke nacht, vijf jaar
lang, werden we door onze vader als het luchtalarm ging om 1 uur ’s nachts gewekt en moesten we naar de kelder om daar verder te slapen.
Ik lag altijd onder de trap, naast me mijn zusje,
dan mijn moeder en vader en daarnaast m’n
twee broertjes. We hadden maar een kleine
kelder. Er zat een klein raampje in dat open
kon in geval we zouden moeten vluchten.’

Radio Oranje

‘Ik kan me niet herinneren dat ik bang ben
geweest. Mijn ouders ook niet, tenminste dat

hebben ze nooit laten merken. Mijn moeder
werd ooit op de Hatertsebrug aangehouden
door een paar Duitsers. Ze moest haar tas afgeven. Daar zat fruit in dat ze gebruikte om
jam van te maken en dat wilde ze niet kwijt.
Alles kon, behalve aan de Duitsers geven. Ze
kieperde tas en alles in het kanaal. Hoe weet
ik niet, maar ze kwam ermee weg. Thuis werd
er stiekem naar Radio Oranje geluisterd. Wij
mochten nooit meeluisteren en we kregen ook
nooit te horen wat het nieuws was, omdat ze
bang waren dat we onze mond een keer voorbij zouden praten. Eén keer zijn ze tijdens
het luisteren bijna betrapt. Stond de WaffenSS voor de deur. Mijn vader vluchtte snel de
schuur in om zich daar te verstoppen. De extra
schuiven die hij later op de deur heeft gezet,
om te voorkomen dat de Duitsers wéér zo snel
binnen zouden staan, hebben er bij mijn weten daarna altijd opgezeten. Je moest ook heel
goed zorgen, dat alles goed geblindeerd was
met zwarte doeken of planken.’

Bonnen

Roerstraat, bominslag 14 februari 1941
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‘Honger hebben wij eigenlijk nooit gehad. Dat
kwam vooral omdat mijn opa in Groesbeek
een grote boerderij had waar altijd slachtvee
rondliep. Die maakte zelf worsten, die mijn
vader dan naar Nijmegen smokkelde. Hij was
heel mager en mijn moeder had een speciale
jas gemaakt waar je veel worsten onder kon
verstoppen. Later in de oorlog is de boerderij in Groesbeek afgebrand, maar mijn opa
had nog wel een paar koeien op een weiland
staan aan de Groesbeekseweg tegenover waar
nu het voetbalveld van Orion is. Daar moest
ik wel eens melk gaan halen, maar wel heel
goed uitkijken, want het was vaak al donker als ik weer naar huis kon. Eén keer ben
ik door een Canadese auto aangereden; werd
ik thuisgebracht door een auto van het Rode
Kruis. Moeder schrok zich een ongeluk. Men
smeerde eerst zalf op de wond, maar dat hielp
de Wester - oktober 2014

niet. Met kokend water strooide men daarna
wit poeder op de open wond. Oh, wat deed dat
pijn. Later hoorde ik dat dat penicilline was
geweest. Dat is in de Tweede Wereldoorlog
voor het eerst gebruikt. Het was ook mijn taak
om het eten dat op de bon was in huis te halen.
Dat was vooral omdat je wel eens urenlang in
de rij moest wachten. Naar slager Albers in de
Lange Hezelstraat, bij Zegers in de Waterstraat
haalden we het brood, Roelofs was onze melkboer en op het Maasplein zat de Coöperatie.’

N.S.B.

‘Op zolder had mijn vader een fiets verstopt.
Die had hij in tig stukjes gedemonteerd, maar
soms sliepen daar ook een paar jongens van
een buurman. Die had vijf jongens, die geen
van allen opgepakt wilden worden om in
Duitsland te werk gesteld te worden. Soms
kregen ze daarbij hulp van een familie uit de
buurt die iedereen kende als N.S.B.’ers, maar
ze stonden toch vaak aan de goeie kant. Ze gaven door waar je een razzia kon verwachten
en dan zorgde je wel dat je op die plek uit de
buurt bleef.’
‘Tijdens de oorlog liep ik al een beetje met Jan
Reeuwijk, waar ik later mee zou trouwen. Dat
mocht eerst niet van thuis, pas toen ik zeventien was, dus moesten we altijd stiekem afspreken om elkaar te zien. Nu stond op de Kanaalstraat een soort reclamezuil, die noemden we
de peperbus. Daar ontmoetten we elkaar dan,
terwijl onze ouders dachten dat we in de kerk
zaten. Soms kwam Jan ook langs ons huis. Als
ik dan een witte schort aanhad, was mijn moeder niet thuis en kon-ie even langskomen voor
een praatje. Bij een bonte schort kon hij beter
maken dat hij wegkwam. Jan woonde aan de
Voorstadslaan. Hij moest daar in de buurt ooit
hard wegrennen om een neerstortend vliegtuig
te ontwijken. Jan was ook brutaal: hij was gek
op de rode baretten van de Canadezen, die
vond-ie prachtig. Hij moest en zou ook zo’n
pet hebben en rukte die een keer bij een Canadees van zijn hoofd. Die was daar niet van
gediend en leverde Jan over aan een agent. Het
liep gelukkig met een sisser af.’

Bombardement

‘Op 22 februari 1944 was ik wel even heel
bang. Ik was thuis achter in de tuin toen om
vijf voor half twee de bommenwerpers overvlogen. Ik kon de piloot zien zitten, en ook wat
ze lieten vallen boven de stad. Het zogenaamde
vergissingsbombardement. Mijn vader is in de
binnenstad gaan puinruimen, maar wij mochFoto rechts: Gerda Reeuwijk-Theunissen met
in haar hand ‘Tweede distributie stamkaart’ en
‘Aanvullende bonkaart’
de Wester - oktober 2014
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Niersstraat, bominslag 1941

te breien. Mensen waren creatief. Van het stof
van een parachute werden jurken gemaakt.’

ten daarna zo ver niet meer komen van onze
ouders. Nog tot aan het Krayenhoffparkje en
geen meter verder. Pas drie jaar later, in 1947,
kwam ik weer voor het eerst in de binnenstad.’
‘Een half jaar later op 7 september 1944 werd
het te gevaarlijk om nog naar school te gaan.
Ik zat toen op de huishoudschool in de Biezenstraat. We hadden inmiddels ook doorlopend
militairen in huis. Engelsen en Canadezen. Die
waren altijd heel aardig. We speelden wel eens
monopoly met ze en soms namen ze mijn jongere zusje op schoot en zongen dan liedjes met
haar. Ze waren banger voor de V1’s en V2’s
dan wij. In de Nymafabriek aan de Winselingseweg werden voor de soldaten dansavonden georganiseerd en één keer mocht ik met
een van hen mee. Ik vond er niet veel aan. Op 9
februari 1945, sommige data vergeet je nooit,
is er een gesneuveld die op dat moment bij
ons inwoonde. Hij kwam uit Liverpool, was
nog maar net getrouwd en zijn vrouw was in
verwachting. Met haar heb ik nog geschreven
nadien. De soldaat is eerst hier op het kerkhof
aan de Graafseweg begraven. Enkele jaren later is het lichaam naar Engeland overgebracht.
We zijn drie weken geëvacueerd geweest in
die tijd. Mijn ouders wilden eerst naar Groesbeek, maar dat mocht niet. Het werd Bergharen. Vader ging elke dag naar Nijmegen om te
kijken of ons huis er nog stond. Er zijn veel
granaten gevallen toen.‘
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Bevrijding

‘Ik zie nog Wim van Benthum, sergeant-capitulant en al jaren ondergedoken op de hoek
bij Linders, zwaaiend met een vlag over de
Weurtseweg lopen, voor de troepen uit. Hij
was de eerste, maar in een mum van tijd waren
ineens overal vlaggen die mensen verstopt en
bewaard hadden voor deze dag. Een militair
speelde op een trekharmonica en het was feest
op elke hoek van de straat. Het was ook nog
gevaarlijk, want lang niet alle Duitsers waren
meteen de stad uit. Overal klonk nog het gebulder van kanonnen en er werd voor sluipschutters gewaarschuwd. Veel Duitsers probeerden
in gestolen burgerkleren weg te komen.’

‘Toch ging het leven zo veel mogelijk gewoon
door. Je had maar een paar uur gas of elektriciteit op een dag, maar mensen pasten zich snel
aan. Ik kan me een kerst herinneren dat er rollade op tafel stond. De Engelsen hadden voor
witte- en roggebrood gezorgd en blikjes haring
in tomatensaus. Met Sinterklaas kreeg je een
pyjama, een paar sokken of wol om een trui

Na de oorlog mocht Gerda van haar ouders
met haar Jan verkering hebben. Ze was toen
zeventien. Jan ging studeren in Rotterdam en
moest daarna in militaire dienst. Gerda werkte
van ’47 tot ’49 bij Van der Werff, het enige
pand aan het huidige Plein 1944 dat overeind
was blijven staan. Ze trouwden in 1953 en verhuisden twee jaar later naar het noorden. Jan
overleed in 2008.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s 2014: Dave van Brenk
Oorlogsfoto’s: Regionaal Archief Nijmegen
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Guido Groenendijk en Lieke Peeters

Even voorstellen... Nieuwe jongerenwerkers Oud-West
Wij zijn Lieke Peeters en Guido Groenendijk, de nieuwe jongerenwerkers van Tandem Welzijn in Oud-West. Wij gaan ons
voornamelijk bezighouden met de vraag:
hoe kunnen alle jongeren in de leeftijd van
10 tot en met 18 jaar hun talenten ontwikkelen en volwaardig deelnemen aan de samenleving?
Het jongerenwerk Oud-West is er voor alle
jongeren tussen de 10 en 18 jaar. We hebben
twee locaties waar jongeren terecht kunnen,
namelijk de Driesprong in de Wolfskuil en de
Biezantijn in het Waterkwartier. Op deze plekken kunnen jongeren andere jongeren uit de
buurt ontmoeten, internetten, op de Playstation
spelen, poolen of muziek luisteren. Naast deze
inlopen organiseren we ook zaalvoetbalactiviteiten in Sporthal de Zwaluw voor alle jongeren van Oud-West.
Wij zetten in op een actieve houding van de
jongeren. Zo kunnen jongeren vrijwilliger
worden binnen het jongerenwerk en helpen
bij het bedenken, organiseren en uitvoeren van
activiteiten. Tenslotte weten de jongeren zelf
het beste wat zij en andere jongeren willen.
Een goed voorbeeld hiervan zijn de N.E.C.
Buurtbattles. Hierbij stellen jongeren zelf een
zaalvoetbalteam samen, zoeken daar begeleide Wester - oktober 2014

ders bij en spelen wedstrijden tegen andere
buurten. Maar daarnaast doen ze ook een zogenaamde ‘buurtbijdrage’, zoals bijvoorbeeld
tuinieren bij ouderen. Hier kunnen ze extra
punten mee verdienen voor het klassement.

Jongerenwerkers

Guido Groenendijk
06 26 86 49 63
g.groenendijk@tandemwelzijn.nl
Lieke Peeters		
06 57 54 36 73
l.peeters@tandemwelzijn.nl

Guido Groenendijk

Mijn naam is Guido Groenendijk en ik ben 32
jaar. Je kunt mij herkennen aan mijn lengte van
2.05 meter. Ik ben vader van drie kinderen en
naast mijn gezin besteed ik veel tijd aan mijn
favoriete sport: basketbal. Hiervoor werkte
ik als jongerenwerker in Didam. Sinds 1 september ben ik jongerenwerker in Oud-West.
Het voelt een beetje als thuiskomen, want in
het verleden ben ik reeds in Oud-West werkzaam geweest als coördinator van het kinderactiviteitenproject Speel-GOED. Ik kom dus
ook weer kinderen van toen tegen binnen het
jongerenwerk. Tot snel in Oud-West.

Lieke Peeters

Mijn naam is Lieke Peeters en ik ben 29 jaar
oud. Ik ben geboren en getogen in Nijmegen.
Sinds enkele maanden ben ik werkzaam als
jongerenwerker in Oud-West. Daarnaast werk
ik enkele uren per week op het ROC. Ik vind
het belangrijk dat jongeren de kans krijgen om
hun talenten te ontwikkelen. Daarnaast ben ik
voortdurend op zoek naar de samenwerking
met jongeren, ouders en andere organisaties.
Naast mijn werk hou ik van wielrennen, tennis
en het bezoeken van festivals.
Je kunt ook vrienden met ons worden op Facebook: jongerenwerk oud-west

Activiteiten Jongerenwerk Oud-West

• Inloop De Biezantijn Waterkwartier (Waterstraat 146), maandag: 15.30-17.30, vrijdag:
15.30-17.30 en 19.00-21.00 (13+).
• Inloop Driesprong de Wolfskuil (Fuchsiastraat 10), dinsdag: 15.30-17.30, woensdag:
14.00-16.00 en 19.00-21.00.
• Zaalvoetbalactiviteit Sporthal de Zwaluw
(Zwaluwstraat 200), maandag: 18.00-19.00,
woensdag: 17.00-18.00.
Tekst: Lieke Peeters en Guido Groenendijk
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Marco Nillesen

Nostalgie
Voor de Wester interviewde ik de eigenaren
van aquariumspeciaalzaak De Maanvis. U
vindt het artikel elders in dit blad.
Zodra ik een stap over de drempel had
gezet, gebeurde het. Ik was terug in de
tijd. Ik zag mijn vader voor me, druk in de
weer met zijn aquarium. Het stond in zijn
volle glorie en twee meter lang, midden in
de woonkamer op een buffetkast. Er zaten
vissen in die een beetje licht gaven. Neon
tetra’s, zei mijn vader. En daar, maanvissen en zoenvissen. Langs het raam zogen
de algeneters zich een weg over het glas.
Plantjes die bruin werden, haalde hij er
voorzichtig uit. Hij zette er nieuwe in, legde
voorzichtig lavastenen op de zandbodem.
Met een netje schepte hij de dode, zieke
en zwangere vissen eruit. Die laatste zette
hij in een apart bakje aan de zijkant om de
jongen te beschermen tegen de grote vissen. Ik hoorde hem weer kreunen: o nee
hè. Witte stip. Wat het precies was, ik had
geen flauw idee. Voor hem was het reden
in de stress te schieten. Al het water moest
vervangen door schoon water. Wat een
werk was dat. Emmers, tuinslangen en een
moeder die gekweld keek, maar mijn vader
deze hobby van harte gunde. Wij kinderen
liepen er met een grote boog omheen als
het mis was met het aquarium.
Het allermooiste van ons aquarium was de
rust die ervan uitging. We beschouwden
het als een levend schilderij. Ik hoorde
laatst dat mensen in een museum gemiddeld maar een paar seconden voor een
kunstwerk staan. Mijn vader zat uren voor
zijn aquarium. Ik was te jong om te vragen
wat er door hem heen ging, waar hij aan
dacht. En nu kan ik het niet meer vragen,
want hij is er niet meer. Maar ik denk dat
het aquarium zijn prozac was, medicijn tegen spanning, zorgen, niet helemaal gelukkig zijn in zijn werk.
Rian Panis
(Foto: Ger Neijenhuyzen)
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In de allerlaatste James Bondfilm met Sean
Connery, Diamonds are forever, zien we de
Ford Mustang Mach1 in een – voor die tijd,
het is 1971 – spectaculaire achtervolgingsscène door de straten van Las Vegas scheuren.
De Mustang vliegt over geparkeerde auto’s,
waar dat de achtervolgende belagers net níet
lukt en Bond weet ze definitief van zich af
te schudden door op twee wielen een smalle
steeg in te duiken. Voordat die laatste actie er
goed opstond gingen vier Mustangs de vernieling in, maar het resultaat mocht er wezen en
een Bondfilm mag tenslotte wat kosten.

Delta Radio

Marco Nillesen is veertiger. Hij is geboren
in Oost, verhuisde als peuter naar Groesbeek
waar zijn ouders een timmerbedrijf hadden,
kwam op zijn 18e weer naar Nijmegen en na
wat omzwervingen was hij acht jaar geleden
een van de eerste bewoners in het rijtje nieuwbouw aan de Wolfskuilseweg. Er zullen vast
nog wel mensen zijn die hem kennen als Marc
van de Ven, want onder die naam draaide hij
als dj bij Delta Radio, een populaire radiopiraat, zo’n 25 jaar geleden. ‘Zonder die ervaring was ik nooit met de Stemmenbank begonnen. Wanneer je een bepaalde stem zoekt, kun
je bij ons terecht, maar we maken bijvoorbeeld
de Wester - oktober 2014

Ford Mustang
ook zelf commercials. Daar ben ik in 1998
mee begonnen en dat liep al snel vrij lekker,
zodat er ook wat geld overbleef om andere leuke dingen mee te doen. Ik had iets met snelle
auto’s, ging vroeger met mijn vader al naar de
autospeedway in Baarlo, en de Ford Mustang
vond ik het einde. Ik ging op internet wat rondkijken, maar stuitte eerst op een Buick La Sabre Custom Coupe uit 1968. Een rode. Ik was
meteen verkocht. De auto was in een prima
staat, maar moest opnieuw opgespoten worden. Na wat vervelende ervaringen heb ik daar
nu een betrouwbaar bedrijf voor gevonden. Ik
had echter al snel de smaak van het importeren
van auto’s te pakken. De buurt keek het hoofdschuddend aan, als ik weer met een oldtimer
op de ventweg stond te manoeuvreren. Maar
alleen de auto’s waar ik een speciaal gevoel bij
had, hield ik. Natuurlijk ook de Ford Mustang
van mijn dromen. Ik had er 18.000 dollar op
geboden op eBay. Was er op het laatste moment iemand met 100 dollar overheen gegaan.
Ik balen, maar uiteindelijk trok die persoon
zich terug en werd-ie alsnog mij aangeboden.
Wist ik er nog 1000 dollar af te praten haha.’
de Wester - oktober 2014

Kippenvel

‘Toen de auto arriveerde in Nederland was
ik op van de zenuwen. Je koopt iets van een
plaatje en dan is het elke keer weer afwachten
wat je in Roosendaal - daar is de opslag - op
kunt halen, maar het overtrof alles, prachtig.
De oliedruk was wat laag, dus het motorblok
moest gereviseerd worden, maar verder….
Ik kreeg meteen kippenvel bij het gas geven,
heerlijk geluid, ik zet daarom ook nooit de radio aan!’

Lime groen

‘Het is de Ford Mustang Mach1 uit 1969. Dat
waren wel de beste jaren voor de Mustang. De
originele kleur is lime groen. Ikzelf sleutel er
niet aan, maar het is vrij gemakkelijk om aan
onderdelen te komen. Daar komt bij: voor mij
hoeft echt niet elk schroefje origineel te zijn,
als het maar in het plaatje past. Ik denk dat ik
er elke maand zes, zeven keer mee ga rijden.
Naar meetings, of naar Zandvoort; ook erg tof
lijkt me een keer een roadtrip met mijn vriendin en zoontje naar Zuid-Engeland of langs de
Franse kust te maken.’

Begrafenis

‘Motorisch is-ie prima en de carrosserie is nog
picobello in orde. Hoe hard-ie kan? Ooit heb
ik 160 op de teller gehad, maar dat rijdt niet
fijn, ik denk dat-ie tegen de 200 kan. Hij rijdt 1
op 5 schat ik, maar dat boeit me eigenlijk niks.
Uitlenen doe ik niet; je moet zo’n auto ook
léren rijden. Je moet hem kennen. Hij heeft
bijvoorbeeld trommelremmen. Dat vereist dat
je geanticipeerd rijdt, dat je steeds twee auto’s
verder kijkt dan je voorganger. Ik heb hier
vlakbij een bedrijfsunit gekocht. Daar staat-ie,
mét een hoes eroverheen.’
‘De reacties, vooral onderweg, zijn net zo
leuk als het rijden zelf. Ik ga nog een keer een
camera op de auto monteren om dat vast te
leggen, zo leuk is dat. Eén keer meegemaakt
- toen had ik de Buick hier nog voor de deur
staan - dat ik het verzoek kreeg of de auto in
een begrafenisstoet mee kon rijden van iemand
die helemaal weg was van die auto. Dat kon ik
niet weigeren.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Wethouder Harriët Tiemens
‘Nijmegen is een mooie stad om te werken en te wonen’
Afgelopen maart koos Nijmegen een nieuwe
gemeenteraad en sinds mei hebben we een
nieuw college van B en W. GroenLinks (GL)
leverde daarvoor twee wethouders. Eén daarvan is de in Nijmegen relatief onbekende Harriët Tiemens. Een nadere kennismaking met de
vrouw die meteen een zware portefeuille toebedeeld kreeg: financiën, duurzaamheid (klimaat en energie), groen en water, mobiliteit.
Al een beetje bekend in Nijmegen?
‘Ik kende de stad natuurlijk al een beetje, maar
ik heb nog steeds de plattegrond van de stad
op mijn bureau liggen, waar ik regelmatig gebruik van maak. Ik gebruik zoveel mogelijk
de fiets en probeer daarbij alles in me op te
nemen. Zo leer ik de stad snel goed kennen.’

Financiën

‘Ik heb vaker gehoord dat niemand die post
zou willen hebben, maar dat is zeker niet waar.
Wie wil er geen grote pot geld om te verdelen? Het is juist een geliefde portefeuille en
vooral interessant, omdat je je overal mee kunt
bemoeien. Zodoende weet je heel goed wat er
gaande is. Het betekent ook dat je in allerlei
besturen en aandeelhoudersvergaderingen de
gemeente vertegenwoordigt, zoals bij de stadsregio of de Dar.’

Duurzaamheid, groen en water

‘De luchtkwaliteit in Nijmegen is gestegen
de afgelopen jaren en er is minder geluidsoverlast. Dat komt onder meer doordat het
verkeer in de stad beter doorrijdt dankzij De
Oversteek. Maar in Nijmegen-West is met de
komst van de brug ook zorg over effect voor
het milieu. Met stelselmatig monitoren houden
we de vinger aan de pols. Om de stad gezond
te houden en energieneutraal te maken, vind
ik het belangrijk dat we innovaties op dat gebied veel grootschaliger gaan toepassen. Denk
bijvoorbeeld aan het warmtenet, dat we naar
veel meer locaties in de stad willen uitbreiden. Zo gebruiken we overtollige warmte uit
het ene deel van de stad om andere delen te
verwarmen. Dat scheelt heel veel uitstoot van
schadelijke stoffen en energieverspilling. Ook
zonne-energie en windenergie zijn belangrijke instrumenten bij energiebesparing. Het
is voor iedereen zó rendabel om bijvoorbeeld
zonnepanelen aan te schaffen dat we allerlei
ingewikkelde subsidies gaan afbouwen. Het
20

‘Nijmegen is een bruisende stad, met
veel jonge mensen, een universiteit.
Het is mooi gelegen met fraaie parken.
Er hangt een vriendelijke sfeer. Straks
stroomt de Waal door het centrum.
Het oude stratenpatroon is nog steeds
aanwezig. Kortom, een mooie stad om
te werken en te wonen.’
is dan slimmer om één systeem in te voeren waarbij mensen hun investering via hun
energierekening terug verdienen. Werken aan
duurzaamheid doen en kunnen we niet alleen
als gemeente. Zo investeren bedrijven ook stevig. Het bedrijventerrein bij de kanaalhavens
wil bijvoorbeeld energieneutraal worden. Bij
dat soort initiatieven kijken we hoe we als gemeente kunnen ondersteunen.’

10.000 bomen

‘We starten met het 10.000-bomenplan en de
aanleg van groene linten. Daar komt structureel meer geld voor. Het beheer van alle openbare ruimten is een kostbare zaak. De gemeente doet in ieder geval het basisniveau, maar dat
is niet overal genoeg. We hopen dat mensen
hier zelf actief in worden. Op veel plaatsen in
de stad is dat al het geval. Met de bewoners
kijken we wat ze mooi en/of nuttig vinden. Wij
zorgen voor het gereedschap om het te onderHarriët Tiemens is 47 en geboren
in Leeuwarden. Ze studeerde HBO
Milieukunde en Bestuurskunde in
Leiden, werkte onder andere bij ingenieursbureau Fugro, bij accountantsbureau PricewaterhouseCoopers
en FFact, die bedrijven en overheden
assisteert bij het ontwikkelen van strategieën en innovaties. Ze werd in 1999
lid van GroenLinks en meteen actief
in de partij. In 2002 werd ze raadslid
in de gemeente Rheden. Van 2007 tot
2014 was ze hier wethouder. Tiemens
heeft een vriend en drie kinderen:
twee jongens – een tweeling – van elf
en een dochter van dertien jaar. Ze
oriënteert zich nog op de huizenmarkt
in Nijmegen en is vast van plan hier
snel te komen wonen.

houden. Dat leggen we in een contract vast. Zo
zijn her en der al moestuintjes ontstaan in de
wijken. Ook de boomspiegels in verschillende
straten en wijken zijn hier een voorbeeld van.
Maar verrommeling en verloedering kan soms
heel snel toeslaan. Dat moeten we goed in de
gaten houden.’

Mobiliteit

‘Milieu en mobiliteit, het ligt in elkaars verlengde. Je regelt het ook niet alleen voor de
stad; daar is de hele regio bij betrokken. De
hoofdinfrastructuur is klaar: de S100-route en
de Oversteek. Nu staat het groot onderhoud en
het verlengen van de Waalbrug op stapel. Dat
gaat nog een hele operatie worden. De automobilist vindt de Oversteek ook steeds beter.
15 procent van het verkeer over de Waal kiest
voor de nieuwe brug. Daarmee liggen we precies op schema. Dat loopt langzaam op. Nog
niet alle navigatiesystemen zijn bijvoorbeeld
al aangepast. We zetten natuurlijk ook in op
de fiets. Dat is een ander aandachtspunt: nog
teveel mensen pakken voor ritjes van 7 kilometer of minder de auto. Die moeten we op
de fiets zien te krijgen. Er gaan in ieder geval
snelle fietspaden bijkomen. Natuurlijk is het
mooi dat er steeds meer elektrische fietsen komen.’

Openbaar vervoer

‘Wat het centraal station betreft: er komt een
nieuw perron bij. Dat is nodig voor hoogfrequent vervoer. Dat wil zeggen dat er iedere
tien minuten een trein vertrekt naar bijvoorbeeld Utrecht. Het station en directe omgeving, en dan vooral de westkant, ken je over
een paar jaar nauwelijks meer terug. Er worden nu al dagelijks 40.000 reizigers geteld
op het station. Ga je ervan uit dat ze allemaal
met een retourtje reizen, zijn dat toch 20.000
unieke treinreizigers, en dat worden er alleen
maar meer. De Maaslijn wordt geëlektrificeerd, station Heyendaal is pas opgeknapt en
station Goffert komt er aan. De terugkeer van
de tram zit nog steeds in ons hoofd. De tram
heeft een andere, maar ook betere uitstraling
dan een bus. Mensen stappen sneller op een
tram. Maar we bekijken het nog. Financieel zit
het nog niet ons plan.’
Tekst: Michiel van de Loo en René van Berlo
Foto: Jacqueline van den Boom
de Wester - oktober 2014
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Waterkwartier

Opening Buffetrestaurant
Op donderdag 25 september jongstleden is in de Vlietstraat het Buffetrestaurant onofficieel geopend.
Binnenkort zal de officiële opening gevierd worden. In de uitgave van december besteden wij hier aandacht aan. De
redactie van de Wester wenst de directie
van het Buffetrestaurant veel succes toe.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Ger Neijenhuyzen

Vooraankondiging
carnavalszitting
C.V. De Waoterjokers
Op zaterdag 10 januari 2015 zal de
Carnavalsvereniging De Waoterjokers
weer een zittingavond presenteren in
het Voorzieningenhart de Biezantijn.
Na enkele jaren van afwezigheid, op de
tijdelijke alternatieve locatie was dit niet
mogelijk, heeft het bestuur gemeend om
het carnavalsjaar 2015 goed te beginnen.
Niet alleen de leden van de vereniging
zijn welkom, ook alle bewoners van
Nijmegen-West. Het hele weekend van
10 en 11 januari zal hiervan in het teken
staan. Het programma zal in de Wester
van december worden gepubliceerd.
Tekst: Ruud de Vries
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Multicultureel festival
Zondag 28 september vond in het Westerpark voor de tweede keer het multiculturele festival plaats met als titel Ik
hou van mijn buurt.
Het festival werd georganiseerd door de
Vrienden van het Westerpark en stichting
Whaa. Doel van deze dag was mensen elkaars cultuur te laten proeven, en dat werd
niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk gedaan met een eetwedstrijd. Er werden veertien gerechten door wijkbewoners gemaakt,
en het publiek mocht gratis proeven en een
oordeel geven. De jongeren konden reuze
bellen blazen. Er draaide een DJ en er waren diverse optredens van artiesten uit allerlei landen. In het theehuis ging de waterpijp
rond, gevuld met pijptabak met fruitsmaak.
Ook konden buurtbewoners aangeven wat
ze graag nog meer aan activiteiten of veranderingen in het Westerpark wilde zien.
Tekst en foto’s: Dave van Brenk

Vergaderdata van Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’
Dinsdag 16 september en dinsdag 9 december 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 25 november
bijeen. U kunt eventuele bespreek-, agenda- of discussiepunten inbrengen bij Ineke
de Jong (secretariaat), telefoon (024) 377 85 25 of e-mail: ineke.de.jong@me.com
Tekst: Ruud de Vries
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Heropening speeltuin ’t Kwetternest
Donderdag 4 september werd speeltuin
’t Kwetternest heropend door de groep
die er het meest gebruik van maakt: de
kinderen zelf.
Na twintig jaar waren de speeltoestellen
verouderd en hard aan vervanging toe. De
speeltuin was ooit het initiatief van Greet

van Brenk (72). Vroeger dumpten mensen hun
afval op dit veldje tussen de Scholeksterstraat
en de Boomvalkstraat. Geen gezicht, en dat
vond toen ook Greet, die de gemeente inschakelde en het voor elkaar kreeg dat er een speeltuin voor de buurt kwam.
Greet houdt zelf een oogje in het zeil en opent
en sluit elke ochtend en avond de speeltuin, en

als ze op vakantie is, doen Lon en Lucille
dat. Daarnaast runt Greet met Simone en
Thea ook om de twee à drie weken de Kidsclub in de Biezantijn.
Ze doen fanatiek mee met de muntenclubactie van Jan Linders om nog meer leuke
dingen voor de kinderen in de wijk te kunnen doen.
Tekst en foto’s: Dave van Brenk

Zusters Clarissen in het Waterkwartier gaan voor duurzame energie
Eind mei is de laatste hand gelegd aan de
installatie van 90 zonnepanelen op klooster De Bron in het Waterkwartier. Met
deze installatie zal jaarlijks zo’n 19.000
kWh worden opgewekt.
Dit energieproject is mogelijk gemaakt
door een bijdrage van de Stichting Vrienden
van Clarissenklooster De Bron en een gulle
gever die verder anoniem wil blijven. Voor
de zusters betekent dit een flinke besparing
op hun energiekosten. Daarnaast is het een
prachtige bijdrage aan de vergroening van
ons milieu.
De zusters Clarissen zijn een begrip in het
Waterkwartier. Hun leven speelt zich voor
het grootste deel af in beslotenheid. Hun
dagen zijn, naast het gewone werk, gevuld
met gebed. Ze stellen hun klooster De Bron
open voor gasten die behoefte hebben aan
rust en stilte of een wat diepergaand gesprek. Ook zijn er regelmatig bezinningsbijeenkomsten en meditatieavonden. Ondanks
de gaande en komende mensen, willen zij
de sfeer van stilte en gebed in hun klooster
graag bewaren.
Door alles wat in huis gebeurt, is deelnemen aan het arbeidsproces buiten het klooster niet goed mogelijk. De gasten – indien
de Wester - oktober 2014

Zonnecellen op het dak van klooster De Bron.
men aanwezig is – betalen wel een bijdrage
voor de kosten van hun verblijf, maar hierin is
geen bijdrage berekend voor de beschikbaarheid van de zusters.
Om de zusters te ondersteunen in hun leven
van gebed en werk is de Stichting Vrienden

van De Bron opgericht, alwaar ook ondergetekende zitting in heeft. Voor meer info
kunt u ook bij deze stichting terecht.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Opening Voorzieningenhart De Biezantijn en Brede School Aquamarijn
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Foto’s: Dave van Brenk en Ger Neijenhuyzen
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Koningsdaal
Projectontwikkelaar Bouwfonds wil een
woonwijk bouwen in het westelijke deel
van het Waalfront. Het heet Koningsdaal.
De wijk komt op de plaats waar nu
palingkwekerij Nijvis is gevestigd.
Bouwfonds brengt de nieuwbouwwoningen
gefaseerd in de verkoop. De verkoop van
het eerste blok start in oktober. Het gaat
om 3-laagse herenhuizen en 4-laagse
stadsvilla’s. Ze kosten 245.000 tot ruim
300.000 euro.
Rob Jaspers, vooraanstaand journalist van
de Gelderlander, is tegen de vorm waarin de
wijk wordt gegoten. Het wordt een gesloten
geheel zonder aansluiting bij de Waal. Hij
probeert het plan veranderd te krijgen.
Tekst: René van Berlo
Foto: Bouwfonds

Uit de commissie Verkeer
De herinrichting van het tweede gedeelte
van de Kanaalstraat is begonnen en zal
naar alle waarschijnlijkheid gaan duren
tot half november.
Ook deze herinrichting is in overleg met de
bewoners samengesteld. De Kanaalstraat
krijgt een betere parkeervoorziening en een
mooiere uitstraling door het groen dat wordt
aangelegd. De aanpassing van de afgesloten
bussluis zal in een later stadium gebeuren,

de commissie houdt de verkeerssituatie nauwlettend in de gaten.
Overlast van vrachtwagens in het
havengebied
Begin september is er een overleg geweest
tussen Hilckmann (slachthuis), gemeente Nijmegen en politie. Er is afgesproken dat er een
nieuw bord komt op de Havenweg en de portier van Hilckmann krijgt een aanspreekfunctie voor verkeerd geparkeerde vrachtwagens.
Bureau Toezicht controleert tot 22.00 uur in de
avond en de politie houdt toezicht in de nacht.

Palingkwekerij Nijvis. Hier komt de nieuwbouwwijk Koningsdaal.
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Werkzaamheden aan de Weurtseweg
Waar nu nog palingkwekerij Nijvis is gevestigd, komt nieuwbouw onder de naam
Koningsdaal. Ter voorbereiding op deze
nieuwbouw gaat de Weurtseweg van de
Winselingseweg tot aan de Waterstraat voor
lange tijd dicht. De verkeerscommissie zal
samen met de afdeling Verkeer van de gemeente Nijmegen de aan- en afvoer van
goederen voor het Slachthuis en de nieuwbouw op de Handelskade goed monitoren
om de overlast te beperken.
Voetgangersoversteekplaaten op de
Waterstraat
Nu het nieuwe Voorzieningenhart de Biezantijn en de Brede school Aquamarijn de
deuren hebben geopend, kunnen we pas
goed zien hoe ouders, kinderen en andere
wijkbewoners zich gedragen op de Waterstraat. Het is onmogelijk om hier een drietal oversteekplaatsen zo dicht bij elkaar te
realiseren. De fatsoensnormen en regels in
het verkeer moeten door iedereen in acht
genomen worden, men kan niet op iedere
gewenste plaats de weg oversteken of met
de auto voor de deur van de school stoppen.
Op de Waterstraat en de Biezendwarsstraat
gaan we in de gaten houden hoe de ‘kiss
and ride’-zone gaat verlopen. We verwachten uw medewerking.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Ger Neijenhuyzen
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VOORZIENINGENHART DE BIEZANTIJN
Samen met veel wijkbewoners is het Voorzieningenhart De Biezantijn
op zondag 14 september geopend. Op deze pagina blikken we nog
even terug. Verder leest u hoe u of uw (bewoners)groep gebruik kan
maken van ruimtes in De Biezantijn. Hebt u De Biezantijn nog niet
bezocht? Kom dan snel een kijkje nemen en drink een kopje koffie in
het Grand Café Jo Holland.
Foto: Dave van Brenk

VOORZIENINGENHART

Veel herkenning bij be

Foto: Ger Neijenhuyzen

elden uit het verleden

Spectaculaire opening

Huren van ruimtes
U kunt in De Biezantijn een ruimte of een digitale werkplek huren. Er is een grote zaal en er zijn
verschillende kleinere zalen en een moderne (les) keuken. Lunches, servicepakketten en catering
zijn mogelijk. Op aanvraag is het ook mogelijk een audio-installatie, microfoons, flip-overs, een
laptop en beamer te huren. Neem hierover contact op met één van de beheerders. Ook kunt u bij
hen terecht voor vragen over activiteiten in De Biezantijn. Verder treft u in het voorzieningenhart
kantoorruimte aan van Driekracht en Portaal. Ook heeft de Fysioo hier een praktijkruimte.
Attentie: detailhandel en het houden van privéfeestjes (uitgezonderd kinderfeestjes) zijn niet toegestaan.

Info, vragen en reacties
Vragen voor Kindcentrum 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

DE BIEZANTIJN
Groot openingsfeest
Zondag 14 september werd het Voorzieningenhart De Biezantijn door burgemeester Bruls,
voorzitter Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’
Ruud de Vries, Nijmeegse Annie en kinderen
officieel geopend.
Daarna liepen honderden wijkbewoners het
nieuwe gebouw in en kon je veel positieve
reacties horen. Bijzonder vond men de bekleding
van de wanden waarin het industriële verleden
verbeeld is. Ook was men verrast over de namen van
de zalen die naar bekende Waterkwartierders
zijn vernoemd. De nieuwbouw van Kindcentrum
Aquamarijn die rechtstreeks met het voorzieningenhart verbonden is, oogstte ook veel
lof. Onder de nieuwe naam Kindcentrum
Aquamarijn valt de Brede school, het kinderdagverblijf, de peutergroep en het Activiteitenplein.
Verder was het vooral genieten geblazen van
een spetterend feest.
Patrick Holland heeft van de opening een
filmpje gemaakt. Laat u verrassen!
U vindt het op You Tube met de
zoekterm: Feestelijke opening
voorzieningenhart de Biezantijn.

Vragen over huren ruimtes in De Biezantijn
Neem contact op met één van de beheerders
e-mail: debiezantijn@nijmegen.nl
tel. 024-3783190
Adres: Waterstraat 146, 6541 TN Nijmegen

www.dewester.info
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Wolfskuil
Nieuwbouw Nachtegaalplein

Korte nieuwtjes uit de kuul
Jacobsterrein

In de laatste vergadering van de wijkraad heeft
Portaal de mededeling gedaan dat de plannen
op het Jacobsterrein aan de Molenweg een jaar
zijn uitgesteld. Dat betekent dat de start van
het te bouwen plan naar medio 2016 is verplaatst. De reden van dit uitstel is dat een klein
gedeelte van het terrein vervuild is en nog
steeds gesaneerd moet worden door Jacobs.

schakeld. En met succes! Beide zussen werden
weer herenigd.

Wolfskuil op tv

Rozenbuurt

De Wolfskuil was op 29 september op tv bij
het programma Familiediner. Presentator Bert
van Leeuwen was op bezoek op de Floraweg
en in de Bosbesstraat. Twee zussen hadden
een woordenwisseling gehad. Een dochter van
een van de twee had Bert van Leeuwen inge-

In de omgeving Rozenbuurt zullen in het najaar verschillende perkjes opnieuw beplant
worden door de gemeente. De omwonenden
hebben hier reeds bericht van gehad.
Tekst en foto: Leo Woudstra
E
A

Nachtegaalplein

Hoogstwaarschijnlijk zullen de eerste woningen in en om het Nachtegaalplein half of eind
december opgeleverd worden, aldus de mensen van Portaal. Het wordt een prachtig stukje
wijk.

Opening Internationaal
Kindercentrum op De Wieken

Op 13 oktober jongstleden werd ter ere van
de opening van het Internationaal Kindercentrum de vlag gehesen. Dit werd gedaan door
de oudste en jongste leerling van basisschool
De Wieken.

D

F
B

B
A
C

Vrienden van het Florapark

Er is een eerste bijeenkomst van vrienden van
het Florapark geweest. De bedoeling is om vaker bij elkaar te komen en te brainstormen over
de thema’s veiligheid en groen of activiteiten.
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Plekken in de Rozenbuurt waar perkjes opnieuw beplant worden. (Tekening: gemeente Nijmegen)
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Aankondiging
feestelijke opening
intercultureel
centrum
Op donderdag 30 oktober is de feestelijke opening door wethouder Bert
Frings van het Intercultureel Centrum
voor Emancipatie en Participatie.
De tijden zijn van 9.30 tot 14.00 uur. Het
adres is Derde van Hezewijkstraat 6, Nijmegen.
IVC – Intercity ondersteunt mensen van
diverse culturele achtergronden, zodat zij
zich zelf kunnen redden en mee kunnen
doen in de Nederlandse samenleving.
Wij bieden een uitgebreid pakket van activiteiten, gericht op zowel emancipatie
als participatie. De activiteiten bestaan
onder andere uit taallessen gekoppeld
aan vrijwillergerswerk of stage, fietslessen en ontmoeting
Sinds 1 oktober 2014 is de hoofdlocatie
Derde van Hezewijkstraat 6, 6542 JP
Nijmegen.
Tekst: IVC – Intercity

Onthulling Piepenbrockallee
Op 10 september 2014 is de Jan Piepenbrockallee onthuld. De allee is te vinden
op het terrein van hobbycentrum De
Nonnendaal (De Hobby).
Met dit gebaar wil het hobbycentrum de
inzet van de heer Piepenbrock voor het het
hobbycentrum en de maatschappij vieren.
De heer Piepenbrock is mede oprichter van
het hobbycentrum. Daarnaast heeft hij zich

de afgelopen 35 jaar ingezet voor verschillende maatschappelijke projecten in de
Wolfskuil.
Hij zat onder andere in de saneringscommissie voor de Rozenbuurt, het bestuur van
de volkstuinen en het bestuur van het Florapark.
Tekst: Conrad Savy
Foto: Dave van Brenk

Sanering verkeerslichten Wolfkuilseweg – Floraweg
In de herfstvakantie vervangt de gemeente Nijmegen de verkeerslichten op
de kruising Wolfkuilseweg - Floraweg.
In de week vanaf 13 oktober waren de
voorbereidende werkzaamheden. Op maandag 20 oktober in de herfstvakantie worden
de verkeerslichten uitgezet. Op vrijdag 24
oktober worden de nieuwe verkeerslichten
weer aangezet.
De volgende zaken veranderen op de kruising: De rijstroken in de Oude Graafseweg
worden weggehaald en er komt een fietsopstelstrook. De schuine voetgangersoversteek in de Floraweg wordt recht gelegd.
Er komt een nieuwe voetgangersoversteek
over de Wolfkuilseweg aan de kant van de
helling naar de Graafseweg. Op bijgaande
tekening ziet u de nieuwe situatie.
Tekst en tekening: gemeente Nijmegen
de Wester - oktober 2014
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Gezellig Zomaarfestival
Zaterdag 30 augustus werd in het parkje
aan de Zonnebloemstraat in de Wolfskuil
voor de eerste keer het Zomaarfestival georganiseerd.

Het was een gezellige middag, al zat het weer
niet echt mee. Diverse wijkbewoners lieten
zich van hun beste creatieve kant zien en vertelde een verhaal, maakte muziek, schilderde
of kookte voor de bezoekers. Voor de kinderen was er een circustheater. In de avond werd

de theatervoorstelling ‘M’ opgevoerd naar
het verhaal van Mariken van Nimwegen.
Het Zomaarfestival is een initiatief van De
Wijkfabriek en Bij Bosshardt.
Tekst en foto’s: Dave van Brenk

Damesclub Heksenkring
Wij zijn op zoek naar twee nieuwe dames 45+ voor onze hobbyactiviteit.
Iedere woensdag van 20.00 tot 22.30 uur
zijn we bezig met allerlei activiteiten,
zoals knutselen. Voor meer info kunt u
contact opnemen met Toos Gerrits, Varenstraat 40 in Nijmegen.
Tekst: Toos Gerrits

Vergaderingen van
de Wijkraad Wolfskuil
Op 4 november is de vergadering van het
algemeen bestuur. Op 2 december is het
periodiek overleg met de gemeente, Portaal, politie en Tandem. Deze openbare
vergaderingen zijn in wijkcentrum Titus
Brandsma van 20.00 tot 22.00 uur.
Indien u als wijkbewoner vragen hebt,
kunt u contact met ons opnemen via
wijkraadwolfskuil@gmail.com.
Tekst: Leo Woudstra
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Straatspeeldag in de Papaverstraat
Op zaterdag 30 augustus jongstleden
liep ik met mijn fototoestel richting Zonnebloemparkje waar het Zomaarfestival
plaatsvond. Ik kwam langs de Papaverstraat en was verbaasd daar een straatfeestje te zien.
Na een paar foto’s gemaakt te hebben vroegen de bewoners mij of ze in de Wester zouden komen. ‘Dat zou zomaar kunnen’, zei
ik. Ook wel een beetje nieuwsgierig ben ik
naar het tentje gelopen waar de bewoners
gezellig en knus met elkaar aan het kletsen
waren. Ik vertelde wie ik ben en wat ik zoal

doe in de wijk, waarop de bewoners antwoordden dat zij wel vaker van dit soort
activiteiten organiseren. Samen met hun
kinderen spelletjes doen en op fietsjes rijden, net als deze dag. Zo leerden ze elkaar
beter kennen.
Nadat ik had uitgelegd wat het initiatievenfonds doet in de wijk en dat je daar subsidie
kunt aanvragen, ben ik weer vertrokken.
Goed dat dit soort dagen georganiseerd
worden, alleen jammer dat het weer niet erg
meewerkte.
Tekst en foto: Leo Woudstra
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Halloweenavond
Heksenkring
Op donderdag 30 oktober organiseert
de damesclub de Heksenkring uit de
Wolfskuil weer haar jaarlijkse Halloweenavond.
Het zal weer een spannende avond gaan
worden met ongetwijfeld veel verrassingen. De avond vindt plaats in het Florapark, achter de Wieken en in het bos. Wil
je meedoen aan deze avond, dan kun je
je opgeven bij Toos Gerrits, Varenstraat
40. Leeftijd is vanaf 6 jaar en er moet een
ouder mee als begeleider. De kosten voor
deze spannende avond bedragen 50 cent
per kind.

Protest in de Bosbesstraat levert resultaat op
Bewoners van een pand aan de Bosbesstraat waren het wachten op woningbouwvereniging Portaal beu en lieten dat
duidelijk weten met dit laken voor hun
raam.

den met stank- en vochtproblemen. Nadat
ze vier maanden op een oplossing van woningbouwvereniging Portaal gewacht hadden, vonden de bewoners het welletjes en
kwamen in actie.

Vrijdag 26 april jongstleden was er een
korte, maar felle uitslaande brand aan de
Bosbesstraat. Er vielen gelukkig geen
slachtoffers, maar het rijtjeshuis was daarna zo goed als onbewoonbaar. Niet alleen
voor de bewoners van het betreffende pand
een traumatische ervaring, maar ook voor
de naaste buren, die geconfronteerd wer-

Dat hielp. Nog geen dag later liet gebiedsmanager André Tijssen van Portaal weten,
dat de problemen in overleg met de bewoners zo snel mogelijk verholpen zouden
worden, en dat gebeurde ook. De bewoners
hebben daarop het laken weer verwijderd.

Opening van het STIP

aanwezige publiek kennismaken met de instellingen en verenigingen die zich via de
kraampjes presenteerden. Er werden ballonnen opgelaten en er werd genoten van de
hapjes uit verschillende culturen. Een gezellige opening en tevreden mensen van het
STIP, een start met veel publiek en schitterend weer. Wat wil je nog meer?

Tekst en foto: Leo Woudstra

Tekst: Leo Woudstra
Foto: Dave van Brenk

Open huis in Villa Nova
Op zaterdag 27 september vond een
open huis plaats in de Villa Nova.
Het was een gezellige dag met leuke
activiteiten, zoals bingo, een handwerkgroep, een rommelmarkt en een dansgroep. Het waren activiteiten zoals die
in een wijkcentrum thuishoren en plaats
moeten vinden. Buiten was er voor de
jeugd een groot springkussen. Ook de
suiker-spinkraam vond gretig aftrek bij
de jeugd. Een echte buurtdag met veel
bezoekers. Het was weer eens als vanouds in Villa Nova.
Tekst: Leo Woudstra
de Wester - oktober 2014

Op zaterdag 27 september jongstleden
was in wijkcentrum Titus Brandsma de
opening van het STIP door wethouder
Renske Helmer.
Om 12.00 uur bood zij de vrijwilligers een
watercooler aan. Op de wijkinformatiemarkt Oud-West kon het in groten getale

Tekst en foto: Leo Woudstra
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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 30 november 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
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Eerste koopwoning? Portaal opent deuren!
Ga naar kopenbijportaal.nl
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Circustheater Stoffel, een bijzonder circustheater
Een circusdirecteur in Nijmegen West?
Jazeker.

Jan Kooijman
Na 15 jaar voor de klas staan besloot
ik om meer met mijn onderwijservaring
te gaan doen. Ik wil namelijk een groter
aantal leerlingen en leraren bereiken
en in positieve zin beïnvloeden. Dit past
bij wat ik leuk en belangrijk vind in mijn
werk. Zo ben ik ambulant begeleider
geworden. Een beroep waarbij je op allerlei scholen komt. Ik coach leraren en
begeleid leerlingen met bijvoorbeeld een
vorm van autisme of ADHD. Daarnaast
heb ik in 2012 mijn bedrijf Kooijman
Coaching en Advies opgericht. Ik geef
trainingen aan leerlingen en workshops
aan schoolteams.
Uit eigen ervaring weet ik dat je als
leraar met een overvolle klas niet altijd
de tijd hebt om voldoende onderwijs op
maat te bieden aan ieder individu. Soms
heeft een leerling wat meer nodig. Met
mijn naschoolse aanbod aan trainingen
voor kinderen probeer ik hieraan tegemoet te komen. Wat ik zoal aanbied:
Rots en Water (weerbaarheid), Van
faalangst richting zelfvertrouwen, Beter
concentreren bij toetsen, Ik leer leren,
Brugklas Bikkels (een training die de
overstap naar het voortgezet onderwijs
makkelijker maakt).
Op verschillende locaties in Nijmegen
bied ik deze trainingen aan, zoals bij
Stichting Een Slingertouw, basisscholen
de Lanteerne, de Hazesprong en Petrus
Canisius. Zie ook mijn website www.
kooijmancoaching.nl voor mijn aanbod.
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Stefke de Wit woont nu zo’n zeven jaar in
de Wolfskuil en heeft Circustheater Stoffel
in 2006 opgericht. Bij Circustheater Stoffel
gebruiken ze circus en theater als middel
om bijzondere mensen op speelse manieren naar succeservaringen te begeleiden.
Dat doen ze op heel verschillende plekken.
• Voor bijvoorbeeld (speciaal)onderwijs,
zorginstellingen, jeugdgevangenissen en
bejaardentehuizen, verzorgen ze kunsteducatieve circustheaterprojecten.
• Met gemeenten en welzijnsinstellingen
ontwikkelen ze speelse projecten op het

gebied van diversiteit, leefbaarheid en
talentontwikkeling.
• Kinderen met een zorgindicatie voor begeleiding komen een dag(deel) bij hen voor
een gevarieerd programma.
• Ook bieden ze wekelijkse circuscursussen
aan voor kwetsbare kinderen die behoefte
hebben om succeservaringen op te doen in
hun vrije tijd.
Circustheater Stoffel werkt nu nog vooral
boven en onder Nijmegen, maar zal zich
komend jaar ook nadrukkelijker laten zien
in onze prachtige stad.
www.circustheaterstoffel.nl
info@circustheaterstoffel.nl

Peter Koerselman
Even voorstellen: Peter Koerselman, woon
sinds 20 jaar in Nijmegen. Ik ben werkzaam
in de boomzorg. Mijn bedrijf heet Boomans
Boomverzorging.
Ik verwijder bomen, ook als ze door hun
omvang of door ruimtegebrek niet op de
normale manier geveld kunnen worden.
Een hoogwerker gebruik ik niet. Ik ga klimmend een boom in. Relatief goedkoop, en
maakt geen schade aan de tuin.
Ik ben in dit vak begonnen, door bomen te
rooien voor het brandhout. Daarna heb ik
diverse klimcursussen gevolgd, en wil ik
doorgroeien tot boomverzorger. Gelukkig
wordt tegenwoordig onderkend dat bomen
een zeer belangrijk onderdeel van onze
leefomgeving zijn, en de moeite van goede
boomzorg meer dan waard.

Om mijn vakkennis verder op niveau te
brengen volg ik momenteel een opleiding
tot European Tree Worker, de internationaal erkende opleiding op het gebied van
boomzorg.
Op internet ben ik te vinden op de site
Werkspot.nl (bedrijvengids). Ik ben te bellen op 06 22 29 71 14.
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In Memoriam Chantal Knoop

N8burgemeesters

Op 31 augustus ontvingen de medewerkers van kinderboerderij Kobus het
trieste bericht dat Chantal Knoop twee
dagen na het overlijden van haar moeder
is overleden.

Begin van dit jaar besloot Doro Krol, die de
afgelopen vier jaar nachtburgemeester van
Nijmegen was, om de verkiezingen voor een
nieuwe functionaris in de nachtelijke uren
bijtijds te organiseren.

Chantal was één van de vertrouwde gezichten van Kobus. Als ze ’s morgens vanaf de
bushalte naar beneden liep, was al aan het
gehinnik van de pony’s te horen dat Chantal
eraan kwam.
Chantal was al twaalf jaar een gouden
kracht bij Kobus. Ze was heel spontaan en
vriendelijk, kende alle namen en bijzonderheden van de dieren en ze zag direct als er
wat met een dier aan de hand was. Haar lievelingsdieren waren de vijf geiten. Het was
haar specialiteit om vogels tam te maken.
Omdat ze zo precies was, had zij de taak om
het medicijnkastje voor de dieren op orde
te houden.
Van jongs af aan was duidelijk dat Chantal
een echte dierenliefhebber was. Ze had al op
jonge leeftijd haar ruiterrijbewijs. Thuis had
ze echter zelf geen dieren, omdat ze vond
dat ze er te weinig aandacht aan kon geven
door haar afwezigheid overdag. Ook was
ze dol op de kinderen die Kobus bezochten
of een kinderfeest hielden op de boerderij.

Er werden zes kandidaten gevonden en uit
de verkiezingsrace via Internet Nieuws uit
Nijmegen vergaarde Angela Verkuijlen 8000
stemmen, waar jury en publiek op de verkiezingsavond nog eens een flinke schep bovenop
deden. Met een overtuigende meerderheid van
stemmen kwam Angela dus als Doro’s opvolgster tevoorschijn. De nieuwe, tweede vrouwelijke nachtburgemeester op rij volgt de oude
officieel op in de late avond van 30 september
2014. Waar Doro ook veel activiteiten ontwikkelde die overdag plaatsvonden, lijkt Angela
meer in het maanlicht en onder de sterren te
gaan werken.

Chantal werkte ook graag mee aan de verbeteringen voor Kobus. Zo heeft ze deze zomer

samen met Jo een voerlijst opgesteld waardoor in één overzicht duidelijk is welk dier
welk voedsel nodig heeft. Ook heeft ze een
idee uitgewerkt voor een nieuwe ponystal.
Er is een mooi gedenkplaatsje ingericht in
de boerderij. Er ligt een condoléanceschrift
waarin bezoekers een reactie kunnen plaatsen op het overlijden van Chantal. Er staan
mooie stukjes in waaruit blijkt dat Chantal voor de bezoekers ook waardevol was.
Er is nog gelegenheid om in het schrift te
schrijven. Het schrift gaat uiteindelijk naar
haar familie.
Het team van Kobus: Lenard, Mary, Melanie, Arie, Tamara, Annelies en Jan-Willem.
Kobus zal Chantal enorm missen.

Openingstijden:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

9:30
9:30
8:30
8:30
8:30
8:30

-

17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
16:00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Wij werken met en zonder afspraak
HEEFT U EEN HAAR/HOOFDHUIDPROBLEEM???
Maak vrijblijvend een afspraak voor een Mediscope-analyse
Wij gaan u probleem aanpakken met Mediceuticals (dermatologic scalp, hair & skin solutions)
Tevens is Anita gespecialiseerd in haarwerken, zie folder op onze website of bel 06-46701645
Molenweg 179 - Nijmegen - tel: 024-3772408
www.koopmankappers.nl - www.facebook.com/koopmankappers
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NBN

In de historische ambiance van café In de
Blaauwe Hand in het stadscentrum schoof de
Wester met de twee nachtburgemeesters om
tafel. Doro die dezelfde middag een onderscheiding had uitgereikt aan Ruud Schilder
(Economische Zaken Gemeente Nijmegen)
opende het gesprek met de ontboezeming blij
te zijn straks meer tijd te hebben voor haar privéleven. ‘Ik heb een mooie tijd meegemaakt
en het is verstandig om op een toptijd te stoppen.’ Angela gaf op haar beurt aan veel zin te
hebben in deze bijzondere vrijwilligersbaan.
Ze gaat zich NBN noemen, NachtBurgemeesterNijmegen. Net als Doro is Angela van geboorte een Brabantse. Veldhoven bij Eindhoven is haar plaats van herkomst. De HAN*)
studie Culturele en Maatschappelijke Vorming
bracht haar naar Nijmegen, waar ze nu al zo’n
veertien jaar woont.

Toilettheater

Angela studeerde verder in Arnhem (Artez)
voor theaterdocent. Ze liep er stage, evenals in
Utrecht. Ze werkt intussen als zelfstandig ondernemer. Eén van haar projecten is The plees
to Be. Met dit bedrijf brengt zij toilettheater op
festivals en bij evenementen. Je bezoekt de wc
en er wordt een vrolijke act gepresenteerd. De
verbinding met muziekevenementen en andere
festiviteiten in de avonduren komen haar als
NBN zeker goed van pas. Angela noemt zichzelf toch al een nachtbeestje. Zo kennen anderen haar ook, want toen een goede vriendin
de oproep tot opvolging van Doro had gezien,
gaf ze Angela daarvoor op. Die meldde zich
de Wester - oktober 2014

Het geven van een onderscheiding
aan de enige vrouwelijke Darchauffeur vond Doro heel bijzonder

Eigen kunst

‘En wat nu, Doro’, vroeg de Wester. Aan een
mensenmens dat echt niet kan stilzitten. ‘Ik ga
lekker thuis aan de slag met mijn eigen kunst.
Als nachtburgemeester richtte ik mij op buiten, nu ga ik weer naar binnen, mijn zoon is
intussen in de tienerleeftijd. Ik heb een tuinhuisatelier gebouwd en ook het kantoor van
m’n nachtburgemeesterschap kan voor kunst
en cultuur gebruikt worden. Droomvilla LUX
blijf ik trouw als gastvrouw bij Roze Borrel,
Film Flirt en Kunstdiner. Die activiteiten komen maandelijks terug. Ook bij het Kaarsenfeest tijdens de Waalkade Dinerwalk op 22 december ben ik nog betrokken.’
De talloze activiteiten die Doro ontplooide en
ontwikkelde gaan een dierbare herinnering
voor haar en anderen vormen. Een greep uit
veel: de Nieuwjaarsduik, aandacht voor alleenstaande ouderen, kankerpatiënten, mantelzorgers, taxichauffeurs en ander personeel
dat ’s nachts moet werken, het gebruik van
het Zonnetreintje, de Pannenkoekenboot bij
Speedbootdating, de landschaps- en torenwandelingen, het Nachtburgerspeldje onder andere
bij de 4Daagse, de Nacht van het Ommetje en
vooral de Nachtbloem: op bezoek bij ouderen
vlak voor de kerst! ‘Zo blij waren deze mensen die anders geen bezoek krijgen in die donkere dagen’, aldus Doro. Het gaf haar zelf ook
enorm veel voldoening. ‘O, vergeet vooral niet
om iedereen te bedanken dat ze mij de ruimte
hebben gegeven om dit werk te doen!’

Sponsoring
Angela Verkuijlen (links) en Doro Krol.
tussentijds af, maar zwichtte voor het verzoek
om toch te blijven meedoen. Met het bekende
resultaat. NBN Angela stelt zich voor veel verschillende, mooie, leuke en plezierige dingen
te gaan ondernemen met en voor uiteenlopende leeftijdsgroepen. Eén van haar plannen is
Make my Night, een maandelijks video-item
waarin we de NBN volgen tijdens haar bezoek
aan een nachtelijke activiteit in de stad. Door
middel van sfeerbeelden en interviews wordt
deze activiteit in beeld gebracht en verspreid
via onder andere social media, zodat heel Nijmegen kan zien wat voor mooie dingen hier
gebeuren. De ambtsinvulling van Angela zal
sociaal-cultureel zijn en ook andere invalshoeken krijgen dan de aanpak van Doro.
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BenW en

Het door Doro gevormde stichtingsbestuur
alsmede enkele nachtwethouders zullen Angela bijstaan als zij eenmaal de fraaie ambtsketen officieel gaat dragen. Dit doet vermoeden dat de keten loodzwaar is, maar niks is
minder waar. De elegante, zwierige zilveren
ringenketting waaraan het logo van de nachtfunctionaris bungelt, werd ontworpen en vervaardigd door Marloes Arnolds uit Nijmegen.
Angela draagt privé een heel verfijnd zilveren
halssieraad met het sterrenbeeld de Grote Beer
als ‘hanger’. Dat van dat nachtbeestje klopt
dus aardig. Via Facebook zijn haar plannen te
volgen: Angela Verkuijlen Nachtburgemeester
Nijmegen.

Het was niet eens altijd gemakkelijk voor
Doro om op vrijwillige basis als eerste nachtburgemeester van Nijmegen ooit te functioneren. Zij moest bij nul beginnen om overal
ingang te krijgen, te onderhandelen, sponsoren
te vinden. Zoals uiteindelijk het Ondernemersfonds, het Coöperatiefonds, Koninklijke Horeca en de Rabobank. Ook aan het jaarlijkse
Nachtburgemeesterscongres zal Doro lang met
genoegen terugdenken: de laatste keer in Den
Haag maakte premier Mark Rutte er zijn opwachting en sprak zijn waardering uit over het
werk van de nachtburgemeesters. Als dat geen
opsteker is…
*) HAN staat voor Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen
Tekst: Hette Morriën
Foto: Theo Vermeer
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gezocht:

nijmeegse
helden

meld die held!
Op vrijdagochtend 21 november 2014 is het weer zover: de uitreiking
van de Nijmeegse Kinderlintjes! Een kinderlintje is een officiële beloning
voor een kind dat iets heel bijzonders heeft gedaan. Dat kan van alles zijn:
van een zieke buurvrouw helpen tot geld inzamelen voor een goed doel,
van opruimen in de wijk tot een belangrijke sportprijs winnen.

het kinderlintje is er voor échte nijmeegse superhelden!

hoe meld je een held?
Iedereen kan tot 28 oktober een kind aanmelden via www.nijmegen.nl/kinderlintjes
of bel (024) 329 39 90. De superheld moet in Nijmegen wonen en op de Basisschool zitten.

jury
De jury bepaalt welke kinderen een superheldlintje krijgen.
Jochem van Gelder - Nederlands grootste kindervriend van televisie
Eefke Mulder - Nijmeegs voormalig hockeyinternational
Jimmy Jansen - Nijmeegse superheld, in 2013 een kinderlintje gekregen
Mees Hofman - Jongste deelnemer aan de Vierdaagse 2014
Rob Jaspers - Nijmegenaar van het Jaar 2013
Tatum Postema - Nijmeegs raadslid

4-12 JAAR
ken jij een kind dat een lintje verdient?

meld die held!
hoe? kijk op: www.nijmegen.nl/kinderlintjes

sssst ... de lintjes zijn een verrassing. Verklap ‘t niet.
Meer info Afd. Communicatie (024) 329 39 90
representatie@nijmegen.nl
www.nijmegen.nl/kinderlintjes

#kinderlintjes024
gemeentenijmegen

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

Deel 2 ontwerpers

de uitreiking
De kinderlintjes worden op vrijdagochtend 21 november uitgereikt door
burgemeester Bruls. De superhelden en hun ouders krijgen hiervoor een uitnodiging.
Familieleden, buren, klasgenoten, leerkrachten en vriendjes zijn ook welkom.

Twee in één
Ze zijn allebei gevestigd aan de Marialaan
116: Mondzorg de Paladijn en de Huidpraktijk. Praktijkhouders van Mondzorg
de Paladijn zijn Kelly Cornelissen - tandarts - en Petra Munneke, mondhygiëniste.
Het is een nieuwe praktijk, al werken Kelly
en Petra al jaren samen en vormen ze een
goed team. Sinds januari van dit jaar heeft
ook de Huidpraktijk van Anne van Schaaijk
er haar plek gevonden.
Anne: ‘Ik kwam als patiënt hier bij Petra en
was meteen weg van de mooie ruimte hier. Ik
heb eerder nog praktijk gehouden aan de Marialaan 352 bij Medisch Centrum Oud-West,
maar vond dat het tijd werd voor een volledig
eigen ruimte.’ ‘En wij hadden nog plek over’,
vult Petra meteen aan, ‘en zo hebben we elkaar
gevonden hier in de Paladijn.’

Huidtherapie

Anne van Schaaijk is 30, komt uit Grave, en
volgde in Utrecht de vierjarige studie voor
huidtherapie. ‘Toen ik van de Havo kwam,
wist ik eerst écht niet wat ik wilde gaan doen.
Ik begon aanvankelijk met communicatie,
maar ben geswitcht naar doktersassistente. Die
opleiding heb ik afgerond en ik vond vooral
de medisch technische handelingen daarbij
leuk om te doen. Toen lag de keuze om verder
te studeren in een praktijkgerichte opleiding
bijna voor de hand, en dat werd huidtherapie.’

Mondzorg

Petra Munneke, 38, geboren in Almelo, maar
sinds haar studie zoals zovelen hier in Nijmegen blijven hangen. ‘Ik wist eerst ook niet wat
ik wilde, begon ooit aan een opleiding voor
tandartsassistente, nog een jaar gezondheidskunde gedaan, maar uiteindelijk gekozen voor

De medewerkers van Mondzorg de Paladijn en de Huidpraktijk. Rechts gehurkt Kelly Cornelissen.

de studie mondzorgkunde, dat is een paramedische hbo-opleiding en in 2001 had ik mijn diploma. Ik heb eerst enkele jaren in loondienst
gewerkt en ben in 2005 voor mezelf begonnen,
toevallig in hetzelfde mondzorgcentrum waar
Kelly haar praktijk had.’
Kelly Cornelissen is 34, een geboren Nijmeegse. Haar studie voor tandarts rondde ze in 2004
in Amsterdam af. Petra: ‘We vonden dat het
na zeven jaar tijd voor iets nieuws werd. Zelf
een praktijk opzetten zagen we als een ultieme
uitdaging. Aan de Marialaan vonden we een
mooi pand met vele mogelijkheden. Die locatie was voor ons belangrijk, omdat we niet
te ver van onze oude plek aan de Graafseweg
wilden zitten. Na een flinke verbouwing zijn
we uiteindelijk in februari vorig jaar overgegaan naar de Marialaan 116. Met het resultaat
zijn we erg tevreden. Het is een ruime, frisse
en open praktijk met een moderne uitstraling.
Ook hebben we door de verhuizing meer ruimte en kunnen we dus meer mensen helpen. Als
team zorg je ervoor dat de cliënt de beste zorg
kan krijgen; zo werken we in onze praktijk ook
samen met een implantoloog.’

Nieuwste behandelmethodes

Anne: ‘Bij de huidpraktijk kun je terecht voor
huid- oedeem- en lasertherapie; we maken
daarbij gebruik van de nieuwste behandelmethodes. Veel mensen worden door hun huisarts
of medisch specialist doorverwezen voor onder andere acne, littekens, elastische kousen,
pigmentvlekken en laserontharing. Ook behandelen wij veel patiënten met oedeem, dit
is een vochtophoping in de armen, benen of
de borst. Vaak ontstaat dit na verwijdering van
lymfeklieren of door radiotherapie. , maar je
kunt ook door therapie het verouderingsproces
van de huid vertragen. Vanuit de zorgverzekering is vaak vergoeding voor bovenstaande
therapieën mogelijk.’

Wensen

Petra: ‘We zijn blij en trots op deze nieuwe
locatie, maar we blijven bezig met verbeteringen. Er komen reclameborden aan de gevel, en
we proberen een invalideparkeerplaats voor
de deur te krijgen. Ook jammer is dat we op
maandag al die vuilniszakken en troep naast
onze praktijk vinden, maar ook hier wordt aan
gewerkt.’

Teams

Hoe zien de teams er uit? Binnen tandartspraktijk Cornelissen werken als tandarts:
Kelly Cornelissen, Xavier Gelissen en Bram
Arets. Verder wordt het team aangevuld met
de assistentes Janine, Simone, Agnes, Linda en
Anouk. Mondhygiënepraktijk Petra Munneke
heeft een kleiner team en bestaat uit de mondhygiënisten Petra Munneke en Linda Brauer.
Wilt u toch nog meer weten over deze praktijken? Kijk dan op de sites.
www.mondzorgdepaladijn.nl
www.dehuidpraktijk.com
Petra Munneke
de Wester - oktober 2014

Anne van Schaaijk

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen
en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met
een bekend gezicht. Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt.
Op kantoor, via internet of app. RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

iedereen geld terug
hoe u ook verzekerd bent

Wij zijn uw bank.

Dat zie je alleen bij

Peperkamp Assurantiën
Voorstadslaan 254
6542 TG NIJMEGEN
T 024 - 377 77 47
E info@peperkampass.nl
I www.peperkampass.nl

Vraag naar de voorwaarden.

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

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

Annemarie vóór
38

Annemarie ná
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Informatiemiddag
‘Ouder worden, wat
betekent dat voor u?’
Het Gezondheidscentrum Daniëlsplein in Nijmegen-West organiseert op
woensdag 19 november een informatiemiddag voor de oudere bewoners
in de wijk die meer informatie willen
over vragen en dilemma’s rondom gezondheid, zorg en welzijn.

S.v. Nijmegen steunt KiKa
Zaterdag 20 september was het dan eindelijk zover. Het startschot van een geweldige
actie van S.v. Nijmegen werd gegeven. De
enige echte Dennis Gentenaar opende het
Goede Doelenjaar van de club.
S.v. Nijmegen gaat een seizoen lang het goede
doel KiKa steunen. Dit wordt voornamelijk
gedaan door al onze jeugdleden. Alle elftallen
bedenken en organiseren een manier om geld
op te halen. De club heeft een Goede Doelen
Commissie aangesteld en deze vier personen
gaan deze evenementen in goede banen leiden
en organiseren daarnaast zelf drie evenementen dit seizoen. Eén daarvan was de opening,
er volgt een winter evenement en een groots
eind evenement. Via onze website kunt u op
de hoogte blijven van alle ontwikkelingen

rondom deze acties! Natuurlijk is het sowieso
al mooi om een goed doel te steunen, maar de
achterliggende gedachte van de club is om ook
een bepaalde bewustwording te creëren bij
onze jeugdleden. Dat ze het niet zomaar voor
lief nemen dat ze gezond zijn en kunnen sporten. Wij, van S.v. Nijmegen, willen ook niet alleen maar de trainer of leider zijn, die de jeugd
twee of drie keer per week trainen, maar we
willen meer. Respect, normen en waarden zijn
dan ook vaak gebruikte termen bij ons op het
sportpark en wij denken dat deze actie een stap
in de goede richting is!
Hou onze website in de gaten voor alle ontwikkelingen! www.sv-nijmegen.nl
Tekst: Patrick Weijers en Wesley Elsing
Foto: Ger Neijenhuyzen
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• PRAXIS
• KARWEI
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WIJ ZAGEN HET OP MAAT!!!

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

Hoe kun je veilig langer thuis blijven
wonen? Welke keuzes maak je als je
zorgbehoevend wordt? Welke medische
mogelijkheden of hulpmiddelen zijn er?
Op deze middag kunnen geïnteresseerde
ouderen, maar ook familieleden en mantelzorgers zich laten informeren door diverse medewerkers van het gezondheidscentrum. Zo kan de apotheek adviezen
geven over veilig medicijngebruik. De
huisarts kan u helpen met vragen over
de laatste levensfase, bijvoorbeeld afspraken over wel of niet reanimeren.
ZZG (Thuiszorg) kan informatie geven
over extra zorg en ondersteuning en de
fysiotherapeut heeft tips en oefeningen.
Ook de diëtiste, de wijkpsycholoog,
maatschappelijk werk (NIM), de huidtherapeut en de podotherapeut en pedicure zijn er voor een gesprek of advies.
Organisaties als Swon, stichting De Zonnebloem, KBO en Medipoint (thuiszorgwinkel) zullen deze middag met aanwezig zijn. Kom gerust langs op woensdag
19 november tussen 13.30 uur en 17.00
uur in het Gezondheidscentrum Daniëlsplein 2. En… de erwtensoep staat klaar!
Tekst: Gezondheidscentrum Daniëlsplein

Reünie sv Blauw-Wit
Sportvereniging Blauw-Wit bestaat op
vrijdag 14 november 2014 exact 100
jaar. We vieren dat met diverse activiteiten in het jubileumweekend. Een van de
hoofdonderdelen van het jubileum is een
grote reünie op zaterdagavond 15 november. Wie deze reünie wil bezoeken,
wordt verzocht zich aan te melden via
www.svblauwwit.nl.
Tekst: sv Blauw-Wit
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Vroeger en nu
De Waalhaven
De Waalhaven werd in 1852 en 1853 aangelegd als vervanger van de haven die ter hoogte
van het huidige labyrint op de Waalkade en de
straat Oude Haven gelegen was. De nieuwe haven was een industriehaven. Die functie had de
haven tot midden jaren 90. Sindsdien is het een
vluchthaven en aanlegplaats voor de beroepsvaart. Er liggen ook enkele woonboten. In de
jaren 30 van de vorige eeuw werd de haven in
het kader van de werkverschaffing uitgebreid.
Op de zwart-witfoto is de oude spoorbrug te
zien. Deze werd in 1872 opgeleverd en was
er dus 64 jaar eerder dan de Waalbrug, die uit
1936 dateert. De spoorbrug maakte een treinverbinding tussen Nijmegen en Arnhem mogelijk, waarmee Nijmegen werd aangesloten op
het nationale spoorwegnet. In de Tweede Wereldoorlog werd de middelste boog van de brug
twee keer opgeblazen. De spoorbrug maakte
deel uit van de Waaloversteek, onderdeel van
Operatie Market Garden. In 1984 werd een
nieuwe brug gelegd. De twee zuidelijke bogen
zijn vervangen door één grote boog. De derde
boog is vervangen door een betonnen aanbrug.
Het landhoofd, dat aanvankelijk gesloopt zou
worden, werd een rijksmonument.
Op de kade voor de spoorlijn kwam in 1936
het bedrijf Giezberts NV. Het bedrijf hield zich
voornamelijk bezig met invoer en verkoop van
kolen. Later heeft op deze plek onder andere
een aantal jaren de Gelderlander gezeten. Nu
is men bezig met de bouw van de nieuwe Handelskade. Er komen circa 534 appartementen.
Er is plek voor winkeltjes en een grand café.
Reageren?
Mail naar webredactie@dewester.info
Tekst en foto 2014: Dave van Brenk
Oude foto: Regionaal Archief Nijmegen

Aanbieding!
Bij een pedicurebehandeling
in de maand oktober een
paraffinepakking ter waarde
van 9,50 euro cadeau.
de Wester - oktober 2014

Kom badminton spelen bij Quick 1888
Het is een leuke sport en je kunt het zo intensief maken als je zelf wil. Het is dichtbij
in de buurt en je blijft fit op een aangename
manier.
Elke maandagavond tussen 20.00 en 22.30
uur in de OC Huismanhal, Dennenstraat

Nina Simonestraat 8-10
6541 EA Nijmegen
www.bodyandfacecompany.nl
info@bodyandfacecompany.nl
024 - 373 27 21

Vrije inloop. Proberen is gratis. Kom gerust
een keer kijken en meedoen
Meer informatie:
mail naar badminton@quick1888.nl
of tel/sms naar 06 12 40 66 85 Peti Peelen
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Zaterdag 1 november
van 11.00 tot 14.00 uur

Geef uw kapotte spullen een nieuwe kans!
Bij het Repair Café repareren deskundige buurtbewoners samen met u/ jou de
spullen die meestal in de prullenbak belanden. De helft tot driekwart van de
spullen kan (meestal gratis) gerepareerd worden of u krijgt advies.
Kleding, elektr(on)ische apparaten en gereedschap, fietsen, computers, meubels, enz.

Waar? → Nieuwe Nonnendaalseweg 98,
Hobbycentrum de Nonnendaal

www.repaircafé.nl/nijmegen-west

Toegang, koffie en thee GRATIS ! Tot zaterdag !
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Nijmeegse Mantelzorgdagen 2014: Allemaal verhalen!
met workshops, een heerlijke lunch en een
informatiemarkt.
• Zondag 9 november: beleef de wedstrijd
N.E.C. - VVV! Voor deze wedstrijd zijn
voor Nijmeegse mantelzorgers vijftig kaarten ter beschikking gesteld door stichting
N.E.C. Doelbewust. Na de voetbalwedstrijd
is er gelegenheid om na te praten met een
hapje en een drankje.
• Maandag 17 en dinsdag 18 november: eet
mee bij ROC. Op 17 en 18 november worden mantelzorgers een heerlijk driegangendiner aangeboden, verzorgd door studenten
Horeca van ROC Nijmegen. Mantelzorgers
kunnen samen genieten van een diner met
entertainment.
Op vrijdag 7, zondag 9, maandag 17 en
dinsdag 18 november organiseert het Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning
in samenwerking met stichting N.E.C.
Doelbewust en ROC Nijmegen de Nijmeegse Mantelzorgdagen 2014.
Het motto van dit jaar Allemaal Verhalen!
Iedereen in Nijmegen die zorgt voor iemand
in zijn of haar omgeving kan tijdens de Nijmeegse Mantelzorgdagen even ontspannen,
nuttige informatie krijgen en andere mantelzorgers ontmoeten. Alle Nijmeegse man-

telzorgers zijn van harte welkom!
Wie structureel voor een ander zorgt, heeft
meestal een hectisch leven. Niet alleen de zorg
zelf, maar ook de boodschappen, gesprekken
met artsen, werk, school, je eigen gezin, het
huishouden... Mantelzorg heeft vele kanten en
iedere mantelzorger heeft zijn eigen verhaal.
En houdt vaak heel veel ballen tegelijk in de
lucht. Tijdens de mantelzorgdagen is er even
tijd voor iets heel anders en is er aandacht voor
individuele verhalen van mantelzorgers.
• Vrijdag 7 november: Nijmeegse Dag van de
Mantelzorg. Een dag in het Goffertstadion,

Aanmelding en meer informatie

Nijmeegse mantelzorgers kunnen gratis
deelnemen aan de Dag van de Mantelzorg
(7 november) plus een van de andere activiteiten (wedstrijd of diner). Kiezen voor één
dag kan natuurlijk ook. Meer informatie:
www.mantelzorg-nijmegen.nl
Aanmelden kan tot en met 30 oktober via
www.inschrijven.swon.nl. Lukt dit niet, dan
kun je je zich telefonisch aanmelden via
ROC Nijmegen, tel. (024) 890 40 54.
Tekst: Swon het seniorennetwerk

Website bundelt cursussen en activiteiten voor senioren
Wie als oudere Nijmegenaar een cursus of
activiteit zoekt waarbij rekening wordt gehouden met zijn wensen en interesses, kan
vanaf nu terecht op een speciale activiteitensite. Swon het seniorennetwerk lanceert
een website met een overzicht van het cursus- en activiteitenaanbod voor senioren in
Nijmegen.
Naast cursussen en activiteiten die voorheen
onder de vlag van Swon plaatsvonden, wordt
hier ook aanbod van andere organisaties opgenomen. De site is nog in ontwikkeling: over
enkele maanden vinden senioren hier een zo
volledig mogelijk aanbod van activiteiten in
Nijmegen. Men kan zoeken op thema, bijvoorbeeld kunst en cultuur of een talencursus.
Maar ook kun je kijken wat er te doen is in je
eigen wijk.

Paraplu

De activiteitensite is te vergelijken met een paraplu of startpagina: Swon verzamelt en geeft
puur door wat er voor senioren te doen is. Code Wester - oktober 2014

ördinator Laura Thijssen: ‘Vanaf dit cursusseizoen opereren de cursussen en activiteiten
voor senioren in Nijmegen niet langer onder
de vlag van Swon. Dat is een keuze geweest
vanuit onze kerntaak, waarbij de focus ligt op
het bij elkaar brengen en stimuleren van initiatief. Het is belangrijker dat mensen weten
wat er waar te doen is dan dat wij het letterlijk gaan regelen. Uiteindelijk wordt daarmee
het aanbod ruimer en veelkleuriger. Vanuit die
gedachte brengen we het cursus- en activiteitenaanbod voor senioren – ook dat van andere
organisaties – samen op een website. Wie zelf
een cursus of activiteit organiseert en deze op
de website wil plaatsen, kan contact opnemen
met Swon, tel. (024) 365 01 90 of l.thijssen@
swon.nl. Hoe completer het overzicht, hoe
meer er te kiezen valt voor ouderen.’

Geen internet?

In de loop van dit jaar heeft elke wijk in Nijmegen een Stip. Wie geen beschikking heeft
over een computer of internet, kan zich richten
tot de Stip in zijn eigen wijk. De Stip-mede-

werkers kijken graag mee. Ook kan men bellen met de Stip Informatie- en Advieslijn, tel.
(088) 00 11 300. Voor meer informatie of voor
een link naar de activiteitensite: www.swon.nl
Tekst: Swon het seniorennetwerk

Prijsvraag!!!
Welk voorwerp zien we in het logo van
de Body & Face Company?
Dat is de prijsvraag van deze keer. Onder
de goede inzendingen wordt een makeover verloot, beschikbaar gesteld door
kapsalon Lustrina en beautysalon Body
& Face Company. 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.
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Prodimed
Van uw zomerkilo’s af?

Snel, medisch verantwoord en
blijvend afvallen met Prodimed,
hèt eiwitdieet.
Intakegesprek en wekelijkse
begeleiding kosteloos

Nina Simonestraat 8-10
6541 EA Nijmegen
www.bodyandfacecompany.nl
info@bodyandfacecompany.nl
024 - 373 27 21

Fysiotherapie / manuele therapie / sportfysiotherapie /
kinderfysiotherapie / geriatrie fysiotherapie /
bekkenbodemtherapie / fysiotherapie aan huis / revalidatie

Nu ook
wintersporttraining!

Vanaf oktober ook
wintersporttraining!*
Goed voorbereid de
piste op? Neem dan
deel aan deze training.

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.

Voor meer informatie
kunt u ons bellen of
mailen.
*Bij voldoende animo

Fysiotherapie Danielsplein / Danielsplein 3b / 6543 NA Nijmegen / 024-3030022
administratie@fysiotherapiedanielsplein.nl / www.fysiotherapie-danielsplein-nijmegen.nl

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
de Wester - oktober 2014

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

MOLENWEG

fysiotherapie / manuele therapie / sportfysiotherapie

MOLUKKENSTRAAT

bedrijfsfysiotherapie / dry needling

UW DRANKENSPECIALISTEN,
MEER DAN 250 SOORTEN
SPECIAALBIER,
LEUKE GESCHENKEN,
VERRASSENDE WIJNEN,
EN
NATUURLIJK EEN UITGEBREID
ASSORTIMENT WHISKEY EN
ANDER GEDISTILLEERD.

telefoon

(024) 373 33 22

mail
internet

partner van

info@fysionovio.nl
www.fysionovio.nl

Voorstadslaan 254 / 6542 TG Nijmegen

Molenweg 104
024-3771100

Molukkenstraat 21
024-3249237

Bolder 6 / 6582 BZ Heumen (Sportpiazza Malden)

Actuele informatie over Oud-West
kunt u elk moment van de dag
lezen op www.dewester.info
de Wester - oktober 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
• 19 oktober: Oosterse markt, Honigcomplex Nijmegen
Waalbandijk, 9.30 uur.
• 19 oktober: Bingo Timmerhuis, Eerste Oude Heselaan
254, 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
• 20 oktober: Expositie Bevrijding – Vrijheid, Isiris,
Augustinusklooster, Graafseweg 274, 9.00 uur.
• 23 oktober: Circusinstuif, Vasim, Winselingseweg,
14.00 uur.
• 30 oktober: Opening IVC en Intercity (op die dag
wordt de nieuwe naam bekend gemaakt), Derde van Hezewijkstraat 6, 9.30 uur.
• 29 november: Herfstdrift Festival. Met diverse houseen techno-dj’s, Vasim, 13.00 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.
• Biezantijn 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.
• Bingo Timmerhuis, Eerste Oude Heselaan 254, iedere
zondagavond, 20.00 uur, zaal open 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 20.0021.00 uur.
• Line Dance, Sonnehaert, iedere maandagavond 19.3022.30 uur.
Gespreksgroepen en bijeenkomsten
• 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.
Jongeren
• Inloop De Biezantijn Waterkwartier (Waterstraat 146),
maandag: 15.30-17.30, vrijdag: 15.30-17.30 en 19.0021.00 (13+).
• Inloop Driesprong de Wolfskuil (Fuchsiastraat 10), dinsdag: 15.30-17.30, woensdag: 14.00-16.00 en 19.00-21.00.
• Zaalvoetbalactiviteit Sporthal de Zwaluw (Zwaluwstraat
200), maandag: 18.00-19.00, woensdag: 17.00-18.00.
Kaarten
• Swon kaarten, Titus Brandsma, elke dinsdag 12.3016.30 uur.
de Wester - oktober 2014

• Bridgeclub, Titus Brandsma, elke dinsdag 19.30-23.30
uur.
• 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 13.00-15.00
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 12.0014.00 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 webredactie@
dewester.info of vul jezelf activiteit in op de agenda van
de Wester www.dewester.info en het komt ook in het blad.
Deadline voor het volgende nummer is 23 november
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
Een interview met de eigenaar van
Café d’n Hertog: Erik van Rossum
Ik ben in de stad geweest voor mijn

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

interview met Erik van Rossum. Erik
is een eigenaar van het café d’n Hertog. Hij is 50 jaar oud en hij heeft
twee meiden en hij woont samen met
zijn vrouw Miranda van Rossum.
Ik (Janne S.) ben samen met Amr naar
Ze zijn samen getrouwd met elkaar.
Hoi ik ben Shirley. Samen met Bjorn zijn
een danswinkel geweest. Die winkel
Café d’n Hertog bestaat al 4 jaar. Hij
wij naar Sterrenwacht Saturnus geweest. We
heet Podium. Ik ben naar die winkel
heeft nog een café gehad maar dat
kwamen binnen en we maakten kennis met
gegaan omdat ik zelf ook dans en dan
café is vorig jaar verkocht. Hij heeft
meneer John Arts. We liepen naar de ruimte
koop ik ook daar mijn danskleren.
er al 17 jaar in gewerkt. In Café d’n
van de kinderclub en daar zagen we ruimteIk heb een interview gehouden met
Hertog kan je verschillende feesten
schepen die de kinderen zelf gemaakt hebben
Petra Föllings. Ik heb haar 12 vragen
houden bijvoorbeeld verjaardagop zaterdag.
gesteld en de eerste vraag was waarom
feesten en afkoop feesten met live
Toen gingen we naar de posters in de gang en
ze dit vak gekozen heeft. Haar antwoord
muziek. Cafe d’n Hertog is elke maandag, woensdag
en donderdag
open maar
daar
zag je allemaal
ruimteschepen en foto’s
was dat ze vroeger eerst nog maatschapsoms ook op vrijdag is er ook wel eens feest. Dinsdag is het café altijd dicht. In het café werkt zijn
van
André
Kuipers.
Toen
gingen we naar bopelijk werkster was en dat ze daarna
dochter Romy van Rossum, zijn vrouw Miranda van Rossum en zijn moeder Jet van Rossum. Erik
ven
en
daar
liet
John
een
grote
sterrenkijker
samen met haar vriend een winkel voor
heeft vroeger ook aan sport meegedaan. Hij is vroeger profvoetballer geweest in NEC, FC Twente,
zien.
Je
kan
daarmee
foto’s
maken
en je kan
theater begonnen was. En de tweede
Willem II, Germinal Eekeren, Plymouth, Argyle.
daar
heel
goed
mee
planeten
en
sterren
zien.
vraag was of ze dit vroeger ook wou
Hij heeft ook 2 jaar in Japan gevoetbald. Hij moest
De
maan
kan
je
het
beste
zien.
Wat
wel
jamworden. Haar antwoord daarop was nee.
eigenlijk ook heel veel reizen als die uitwedstrijmer
is
is
dat
de
sterrenwacht
in
de
stad
ligt
en
Ze wist nog niet wat ze vroeger wou
den moest voetballen. Hij heeft ook nog een huisdat
je
’s
avonds
niet
zo
goed
kan
kijken
omdat
worden. Ik stelde ook nog de vraag of
dier en het is een hond die hond heet Dushi. Erik
er lantaarnpalen staan en die geven veel licht.
ze het leuk vond. Haar antwoord daarop
doet het liefst voetballen dat is echt zijn hobby.
Daarna gingen we naar een grote ruimte waar
was ja! De winkel is ook van haar. De
Erik komt aan de naam café d`n Hertog omdat het
ze wel eens les geven en daar stonden nog
winkel is geopend in 1985 en bestaat
in de Hertogstraat ligt. Ik vond het heel leuk, gemeer sterrenkijkers, alleen kleiner, en nagedit jaar 28 jaar. Ze heeft hiervoor bij de
zellig en ook interessant omdat hij vroeger profbouwde ruimtestations en raketten.
gemeente Heumen gewerkt. Het raarste
voetballer is geweest!
Door Lakishaw

Podium

Sterrenwacht Saturnus

Daar gingen wij John interviewen en hij vertelde over sterrenwacht Saturnus, zijn hobby’s
en dat hij dit als vrijwilliger doet. De stervoor Nissan
toen hijbestaat
zijn dochter
renwacht
Saturnus
nu al elastieken
26 jaar. Erbandjes zag
maken. 20
Toen
kwam hij op hetinidee
Rainbow
zijn
ongeveer
sterrenwachten
Nederland
Loom
te gaanandere
ontwerpen.
eerste
met
allemaal
namen,Zijn
soms
van prototype
plaheette Twistz Bandz. Toen kregen ze concurrentie
neten.
Hij zei dat je bij de sterrenwacht veel
op de markt dat ook Twist Bands werd genoemd en
van elkaar kan leren. Als je iets nieuws ziet
toen kwamen zijn broer en nicht erop om het Rainga
je Loom
er eerst
over lezen en daarna pas met
bow
te noemen.
elkaar
over
praten.
geven zeLoom
dan ook
Dit was mijn stukje Soms
over Rainbow
voor de
presentaties
aan
elkaar.
Sommige
leden
van
krant. Je hebt ook nog Band-it maar dat is hetzelfde
de
sterrenwacht
hebben
ook
thuis
een
eigen
als Rainbow Loom, alleen een ander merk. Ook in
sterrenkijker
eigenzekoepel.
De ledenikpraten
de Huiskameren
maken
elastiekbandjes,
heb er
Door
Mick
foto’s
van gemaakt.
		
met
elkaar
ook alleen
maar over sterren,
niet
over het weer of voetbal.
Een ster is eigenlijk een rond bolletje. Met
licht natuurlijk. De sterren bestaan uit waterstof en dat brandt en dat geeft licht. Je kan
sterren zien met de sterrenkijker daarom heet
armbandje. Het is uitgeroepen tot speelgoed van het het zo.
jaar
2014
tijdens
Door
Janne
S. de TOTY Awards. Sinds septem- Meneer John Arts wist heel veel van planeten
ber 2013 zijn er al 1,2 miljoen zakjes verkocht!
en sterren en de maan en de zon. En toen hebdat ze verkoopt zijn tutu’s voor volwassenen. Er is gelukkig nog nooit ingebroken maar er is wel eens een ruit in
gegooid. In de winkel werken zij zelf en
nog een personeelslid. Ze hebben met
de winkel 2 keer een jubileum gevierd
(10-jarig en 20-jarig jubileum. Bij 25
jaar zijn ze het vergeten).
De winkel heet Podium omdat dat het
beste bij de winkel paste. Ze weet niet
precies hoeveel schoenen ze heeft in de
winkel, maar ze weet wel dat ze meer
dan 100 schoenen heeft.
Petra heeft verschillende soorten schoenen: leren
balletschoenen,
jazzballet,
Rainbow
Loom
is de rage van dit
moment. De Maspitzen, en stijldansschoenen.
WeChoon
heb- heeft
leisisch-Chinees-Amerikaan
Cheong
hetben
in Amerika,
Novi,
Michigan
ontworpen.
nog in het
magazijn
gekeken,
daar Rainbow
Loom
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ook
heelmaar
veelspeelgoed
schoenenwaarmee
in alle van gekleurde
elastiekjes
worden gemaakt tot een
maten.
Het wasringen
er leuk.

Rainbow Loom

Cheong Choon was in 2010 crash-testingenieur

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Een écht kijkje
achter de schermen
ben we meneer John gevraagd naar persoon-
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Hij isWij
59zijn
jaarnaar
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hier al
allemaal.
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ge-7
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weest. Om precies te zijn Calypso. Toen we
overeenmaal
sterrenbinnen
of ruimte
of kregen
ruimteschepen
of de
waren,
we een slushpuppy en gingen we even zitten. Toen kregen
PDDQ0DDUPHHVWDONORSSHQGH¿OPVQLHW
we te horen bij
dat explosies
we popcorn
maken.
(bijvoorbeeld
inmochten
de ruimte,
die
We
kregen
uiteraard
ook
een
bekertje
vol
met
kan je helemaal niet horen want in de ruimte
popcorn. Daarna
was het tijd om de vragen
LVJHHQJHOXLG
+LMYLQGWGH¿OP6WDUZDUV
te stellen. De vrouw die we hadden geïnterleuk en houdt van boeken lezen. Hij is voor
viewd heet Manon Teunissen, die hier al bijna
zijnvier
werk
voor
middelbaar
jaaradviseur
werkt. De
lievelingsfilm
vanonderManon
wijs.
En
hij
vindt
bergwandelen
en
het weer
is de Hunger Games. Er worden ongeveer
10
bestuderen
films perook
dag leuk.
afgespeeld bij de Calypso. De
meest bekeken films van de laatste tijd zijn

en Rio.
kaartje
een
Op Spider-man
15 en 16 maart
2013Een
waren
er devoor
landekost 7,75 en als Maar
je 3D ook
wil kijken
lijkekind
sterrenkijkdagen.
daarnamoet
is er
2,50temeer
Een kaartje
voor volnogjeveel
doenbetalen.
voor kinderen
en volwaswassen
kost
9,50
en
in
3D
12
euro.
Hetook
duursenen op de sterrenwacht. Ze hebben
een
ste snoepgoed zijn de nacho’s (5 euro) en de
website: www.sterrenwachtsaturnus.nl

goedkoopste zijn de chup-a-chup lolly’s (50
cent). Er werken 40 mensen verdeeld over de
HetCalypso
was ergenleuk
op de sterrenwacht.
de Carolus,
want deze twee bioscopen horen bij elkaar. Als je bij de bioscoop
Door
Shirley
werkt,
moet je een heleboel werk doen, zoals
popcorn maken, de zalen schoonmaken, bij
de kassa staan, de films in de projector doen
en controleren of alles goed gaat. Als je bij
de bioscoop wil komen werken, kan je op je
15e beginnen. Als je 16 jaar bent krijg je 3,03
plus 25 cent extra buffettoeslag. Als je achter
de snoep en drank balie werkt heet dat buffet. Als je in de bioscoop werkt, hoef je niet
alle films te zien. Je kan wel gratis naar alle
films gaan en je mag een vriend of vriendin
meenemen voor maar 4 euro. Als je 10 jaar
oud bent, mag je wel naar een 12-jaar en ouder film, maar als je 15 bent mag je niet naar
een 16 jaar en ouder film. De 16-jaar grens
is veel strenger. Later vroegen we of we de
filmprojectors mochten zien en dat mochten
we ook. Dat was heel erg leuk. We hebben
ook de 3D-lens gezien. Als laatste zijn we
op de foto gegaan en we kregen een poster.
Door Janne O.

Rebus

Groetjes van de charmante Sude en Serenay

