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Belangrijkste maatregelen rond Oud en Nieuw
Hotspots en hotshots
Gemeente, politie, brandweer en overige wijkprofessionals hebben een analyse gemaakt van de fysieke hotspots
in de stad die een relatie hebben met
brandveiligheid en de hotspots waaraan een openbaar-orde-risico kleeft.
Deze probleemgebieden houden we
rond de jaarwisseling extra in de gaten.
Hetzelfde is gedaan voor de zogenaamde hotshots: jongeren, jongerengroepen en volwassenen die tijdens
de vorige jaarwisseling strafbare feiten
hebben begaan. Zij worden goed in de
gaten gehouden of gewaarschuwd, en
als dat nodig is aangepakt.
Verblijfsontzegging en
samenscholingsverbod
De eerder genoemde hotspots zijn gebieden waarvoor een verblijfsontzegging kan worden opgelegd aan personen die de openbare orde verstoren of
dreigen dat te doen. De burgemeester
waarschuwt de hotshots schriftelijk om
zich rond de jaarwisseling te gedragen.
Als ze zich toch misdragen of zich in
het verleden ernstig hebben misdragen, krijgen ze alsnog een verblijfsontzegging. In de APV is al een algemeen
samenscholingsverbod opgenomen.
Dit verbod geldt voor de hele gemeente. Als zich ernstige ordeverstoringen
voordoen of de vrees daarvoor bestaat, kan dit artikel worden toegepast.
Bij het niet voldoen aan dat bevel kan
iemand worden opgepakt en vervolgd.
Cameratoezicht
Tijdens de jaarwisseling wordt actief
gebruik maakt van het reeds bestaande cameratoezicht. Camerabeelden
van risicolocaties worden tijdens de
jaarwisseling rechtstreeks uitgekeken op het politiebureau. Daarmee kan
snel worden opgetreden bij verstoringen van de openbare orde. De brandweer werkt ook dit jaar met camera’s
op helmen, de politie met camera’s
op de schouders van een aantal poli-

tiemensen. Deze camera’s dragen bij
aan de veiligheid van de hulpverleners
en het uit de anonimiteit halen van daders.
Voorlichting
Onder het motto ‘voorkomen is beter
dan genezen’ is dit jaar ook veel aandacht voor het geven van voorlichting.
Over stadsbrede maatregelen en
gedragsregels communiceert de gemeente onder meer via lokale en wijkgerichte media en websites. Jongerenwerkers geven voorlichting op scholen
over de gevaren van vuurwerk.
Activiteiten voor jongeren
De jongerencentra zijn in de kerstvakantie een aantal extra dagen open.
Daarnaast worden stadsbreed en in
de wijken uiteenlopende activiteiten
georganiseerd. Tijdens verschillende
activiteiten wordt ook voorlichting
gegeven, bijvoorbeeld over vuurwerkpreventie en gedragsregels. Zie www.
tandemwelzijn.nl voor een activiteitenoverzicht.
Opruimacties
Jongeren van 12 tot 18 jaar die door
de politie zijn aangehouden voor
bijvoorbeeld vuurwerkoverlast of vernieling rond de jaarwisseling worden
aangepakt met een lik-op-stuk-beleid.
Via een zogenaamde Halt-afdoening
moeten ze op 1 of 2 januari met de
DAR of gemeentemedewerkers vuurwerk opruimen.
Schade voorkomen
Ook dit jaar probeert de gemeente
schade te voorkomen door afvalbakken en andere ‘huftergevoelige’ objecten weg te halen of te beschermen.
Ook plekken waar veel afval of brandbaar materiaal ligt, worden opgeruimd.
Bewoners kunnen in de periode voorafgaand aan de jaarwisseling onveilige
situaties melden bij bureau Toezicht &
Handhaving. Dit via telefoonnummer
14024 of team-wijken@nijmegen.nl.
Toezichthouders zijn 31 december t/m
20.00 uur op straat. Daarna zal de politie middels telefoonnummer 0900-8844
bereikbaar zijn.
Tekst: gemeente Nijmegen
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De stra

Crocusstraat en -plein
De namen Crocusstraat en Crocusplein zijn
op 8 november 1979 door de gemeenteraad
vastgesteld. In hetzelfde besluit staat de
nieuwe naam Geraniumpad en zijn de bestaande namen Anemoonstraat, Anjelierenweg, Geraniumstraat en Violenstraat ingetrokken en opnieuw vastgesteld. Een aantal
beslispunten is pas op 14 oktober 1980 in
werking getreden. Dit betreft het Crocusplein, de Geraniumstraat en de Violenstraat.
De bestaande namen dateren uit 1925 toen
de Woningvereniging ‘Nijmegen’ een groot
aantal volkswoningen in deze buurt liet
bouwen. Een gedeelte van de zogenaamde
Bloemen- en plantenbuurt in de wijk Wolfskuil in het stadsdeel Nijmegen-Oud-West
werd Onder de Bogen genoemd. De Anemoonstraat en Geraniumstraat waren voor
1979 bereikbaar via twee vrijwel identieke
onderdoorgangen in de bebouwing aan de
Koninginnelaan.
In het kader van herstructurering en renovatie zijn de oude woningen gesloopt en enkele straten waaronder de Crocusstraat en
het Crocusplein aan het stratenplan toegevoegd (plan ‘Onder de Bogen’). De bogen
zijn bij de nieuwbouw niet teruggekeerd.
De nieuwbouw in de Crocusstraat en op het
Crocusplein maakt deel uit van de 91 eengezinswoningen en 32 bejaardenwoningen
waarvoor op 13 juni 1979 vergunning is
verleend aan de Woningvereniging ‘Nijmegen’, de rechtsvoorganger van Portaal. De
eerste steen is gelegd op 28 augustus 1979
door buurtbewoner Simon Sip. Deze steen
bevindt zich aan de kant van de Koninginnelaan.
De Crocusstraat loop van de Anemoonstraat
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in noordelijke richting naar de Fresiastraat.
Het Crocusplein ligt aan de zuidzijde van de
Anemoonstraat. De woningen aan het plein
zijn doorlopend genummerd. De nummers 1
t/m 4 liggen aan de oostkant van het plein. De
nummers 5 t/m 11 aan de zuidkant grenzen aan
de achterzijde aan de Geraniumstraat of wat
daar nog van over is.
Van de twee zijstraten van de Koninginnelaan
is niet veel overgebleven. De Geraniumstraat
is gedegradeerd tot een pad zonder huisnummers. Een gedeelte van de ‘openbare’ ruimte is
met hekwerken afgesloten. Straatnaamborden
ontbreken. Van de Anemoonstraat bleef aan
de kant van de Koninginnelaan alleen een pad
over. De verbinding met het eerste gedeelte
van de Anemoonstraat heeft in 2009 plaatsgemaakt voor de bouw van een nieuwe hoofdentree met trappenhuis tussen de twee gebouwen
aan de Crocusstraat en het Crocusplein. Hiervoor is ook een aantal bergingen gedeeltelijk
gesloopt.
In de bouwvergunning van 15 september 2008
(fase 1) staat: ‘plaatselijk bekend Crocusplein
Nijmegen’. In de vergunning van 9 februari
2009 (fase 2) staat: ‘plaatselijke bekend Crocusplein 9 t/m 47 te Nijmegen’. Blijkbaar zijn
burgemeester en wethouders en de ambtelijke
organisatie in verwarring gebracht door hun
eigen onlogische huisnummering.
Door de nieuwe hoofdingang zijn beide panden één geheel geworden. Volgens de Basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) gaat
het nog altijd om twee panden met respectievelijk 12 en 20 verblijfobjecten. Het ene pand
ligt aan de westkant van de Crocusstraat en het
andere aan de westkant van het Crocusplein.

De woningen op de begane grond hebben
een eigen ingang aan de Crocusstraat (nummers 1 t/m 11 oneven) en het Crocusplein
(nummers 12 t/m 17). De woningen op de
eerste en tweede etage zijn genummerd
aan de Anemoonstraat (9 t/m 47 oneven).
De hoofdingang voor de eerste en tweede
etage bevindt zich op het Crocusplein.
Naast de ingang hangt een blauw bord met
de naam Van Essengebouw. Het bord lijkt
op een straatnaambord. Heino J. van Essen
(1947) uit Wijchen was tot 1 januari 2010
voorzitter van de Raad van Commissarissen
van Portaal. Bij zijn afscheid is dit bord geplaatst als eerbetoon voor zijn verdiensten.
Aan de kant van de Koninginnelaan hangt
aan een lantaarnpaal een straatnaambord
met de naam Anemoonstraat met daaronder zwart op wit de huisnummers 9 t/m
47. De Anemoonstraat is vanaf deze zijde
onbereikbaar. Het bord wijst naar de achteringang van het Van Essengebouw waar
een extra bellenbord is aangebracht. De
woningen op de eerste en tweede etage met
de adressen Anemoonstraat 9 t/m 47 zijn
vanaf de Koninginnelaan bereikbaar. De
brievenbussen zitten bij de hoofdingang op
het Crocusplein.
Uit niets blijkt dat een deel van de Anemoonstraat en de Geraniumstraat conform
artikel 9 van de Wegenwet aan het openbaar
verkeer zijn onttrokken. Over het verdwijnen van een deel van de Anemoonstraat is
in de BAG niets terug te vinden. De adressen- en gebouwenregistraties zijn niet aangepast aan de gewijzigde situatie.
Tekst: Rob Essers
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Michiel van de Loo en Rob Essers

We zijn te gast bij Karin Warnawa. Ze woont
op nummer 11 aan het Crocusplein. En ze is
een graag geziene, maar vooral ook een heel
actieve wijkbewoner in de Wolfskuil. Warnawa, haar meisjesnaam die ze ook na haar
huwelijk is blijven dragen, is afgeleid van
Warschau, dus een Poolse afkomst ligt voor de
hand. ‘Nou, ik ben geboren in de Benedenstad
hoor, 66 jaar geleden, de Muchterstraat. Op
mijn achtste verhuisden we naar de Wolfskuil,
de Merelstraat. Daar ook weer uitgevlogen,
nog even in Lindenholt en de Scholeksterstraat gewoond, maar toen dit gebouwd werd
naar hier verhuisd.’ Karin heeft een aantal
mensen uitgenodigd die voor zover ze niet aan
het plein wonen, er in ieder geval op uitkijken,
zoals Joke Jansen. Joke woont aan de Crocusstraat, 80 jaar, geboren in de Eerste Oude
Heselaan, vlakbij het inmiddels gesloopte Willemshof. Ze trouwde in 1955 en ging inwonen
bij haar schoonouders aan de Van ’t Santstraat.
Woonde daarna 41 jaar in de Kolpingwijk en
kwam tien jaar geleden naar de Crocusstraat.
Yvon Arts is 30 jaar, komt oorspronkelijk uit
Wijchen, woonde korte tijd op kamers in de
stad, studeerde in Utrecht, zocht samen met
haar vriend iets ruimers om samen te wonen
en kwam zo eind vorig jaar op het Crocusplein
terecht. Tot slot Flip Worbts. Hij is 65 jaar,
geboren in de Geraniumstraat, toen onder de
bogen nog echt Onder de Bogen was. Woonde
enige tijd in de Hugo de Grootstraat, waar hij
zijn moeder verzorgde tot aan haar dood, nu
twintig jaar geleden. Toen kwam Flip terug
naar de Kuul. Vanaf de galerij van zijn flatje
aan de Anemoonstraat kijkt hij uit op het plein.
Niet zonder trots vertelt Flip dat zijn neef Theo
lang geleden furore maakte bij N.E.C. en dat
hij ook nog familie is van de actrice Kitty
Courbois.

Onder de Bogen

Het is niet de eerste keer dat we in de Wester schrijven over de buurt die vroeger bekend
stond als Onder de Bogen, Achter de Pallen
of vernoemd naar de belangrijkste straat die
er loopt: de Anjelierenbuurt, waar een aantal
grote families de buurt domineerde en die er
nu nog voor een deel wonen. Flip: ‘Het was
de Wester - december 2014

Vlnr. Karin Warnawa, Yvon Arts, Joke Jansen en Flip Worbts

net een cowboyfilm af en toe. Hoorde je iemand heel hard ruzie roepen, dan liet iedereen
alles waar-t-ie mee bezig was uit zijn handen
vallen en rende de straat op. Een beetje sensatie was altijd leuk, want verder gebeurde er
niet zo veel.’ Joke: ‘Vertier was er nauwelijks.
Je had niks, dus de mensen waren al gauw tevreden. We hadden niet meer dan een keuken
en woonkamer. Daar zat je met zijn allen. Ik
breide veel, maar het was gezelliger denk ik
dan tegenwoordig. Nu is iedereen met zichzelf
en zijn mobieltje in de weer. Als het donker
werd, stopte je een dubbeltje in de gasmeter en
had je weer licht.’
Karin: ‘Hoe groot de ruzie ook was, een dag later was iedereen het weer vergeten. De politie

hield zich meestal wijselijk afzijdig, want de
kans was groot dat iedereen zich tegen hen zou
gaan keren. Dat is meermalen gebeurd.’ Flip:
‘Geld om te eten was er vaak niet, maar om te
drinken altijd. Een douche had ook niemand.
Wassen gebeurde in een teiltje in de keuken
of je kreeg op zaterdag een kwartje voor het
badhuis aan de Tulpstraat. Het waren grote
gezinnen die bij elkaar weer één grote familie vormden.’ Karin: ‘Het was vooral de buurt
die je opvoedde. Nu moet je de deur goed in
de gaten houden, maar vroeger liep iedereen
overal in en uit. Alles kwam ook aan de deur:
de bakker, de melk- en de aardappelboer, op
vrijdag de visboer, de huurophaler, verzekeringen, kleine handelaartjes, noem maar op.’
5

Joke: ‘Boodschappen deed je bijvoorbeeld
aan de Koninginnelaan bij de winkeltjes op
de Hoge Stoep. Dat kon lang duren, want alle
boodschappen moesten opgeschreven worden,
want afrekenen gebeurde later, als de kinderbijslag binnenkwam. En altijd opletten dat er
niet met dubbel krijt geschreven werd hè. Een
enkele winkelier probeerde dat wel eens.’ Flip:
‘Moeke de Man, bovenaan de Koninginnelaan, had een van de eerste televisies in de
wijk. Mochten we voor vijf cent naar Tante
Hannie of Okkie Trooy kijken. Zaten we met
zijn allen op de grond voor een klein tv’tje met
een koekje erbij, want dat was inbegrepen bij
de prijs haha.’

Oorlog

Joke heeft de oorlogsjaren nog helder op haar
netvlies staan. ‘O ja, hoor. Bij de eerste bommen in 1940, toen de spoorbrug vernield werd,
gingen bij ons thuis ook alle ruiten aan diggelen. En in 1944 bij het grote bombardement
kwam het plafond naar beneden. Toen vielen
ook bommen op bakker De Bie en slagerij
Brinkhoff. Ik mocht er niet naar kijken van
mijn moeder, maar moest doorlopen Het is
mooi dat er nu gedenkstenen zijn, die hier aan
herinneren.’

Nieuwe bewoner

Terug naar de tegenwoordige tijd. Hoe is het
om als nieuwe bewoner aan het Crocusplein
terecht te komen? Yvon: ‘Er is veel opgeknapt
aan het huis voordat Martijn, mijn vriend, en ik
er introkken. Ik begreep achteraf dat de vorige
bewoners er min of meer uitgezet waren. Maar
geef mij maar een volkswijk, dat is me liever
dan een vinexwijk. Ik vind het rustig hier, terwijl Portaal ons nog wel gewaarschuwd had,
dat er wel eens rondgehangen werd. Nou, dat
valt alles mee. We zitten lekker dicht bij de
stad, er zijn genoeg winkels en er wonen veel
verschillende mensen. Het is een heel diverse
wijk.’ Karin: ‘Ze vallen wel onder een nieuw
huursysteem en betalen daardoor veel meer
dan mensen in een vergelijkbare woning. Wij
zijn 528 euro kaal per maand kwijt en jullie?’
Yvon: ‘Ik geloof 816 euro, maar het grootste
probleem vind ik het parkeren hier. Als Martijn ’s morgens naar zijn werk gaat, wordt zijn
plek meteen ingenomen door bijvoorbeeld
medewerkers van bedrijven in de buurt, die
hier hun auto neerzetten. Als hij van zijn werk
terugkomt, is er ook niet altijd meteen een
plek beschikbaar.’ Karin: ‘En dan vind ik het
kinderachtig wanneer de wijkagent hier de bewoners een bekeuring geeft als ze fout staan,
terwijl dat vaak een direct gevolg is van de
parkeerders in de wijk die hier helemaal niks
te zoeken hebben. Die werklui bij Doornroosje
hebben hier twee jaar lang hun auto gepar6

keerd! Er zijn mensen die op vakantie gaan,
maar in plaats van op Schiphol hier hun auto
neerzetten, want dan kost het niks. Er zijn ook
te weinig parkeerplekken voor invaliden, want
veel mensen zijn moeilijk ter been. Eigenlijk
is er maar één beste oplossing: alleen parkeren
mogelijk maken voor bewoners.’

Doorgang

Tot voor een aantal jaren was er een rechtstreekse doorgang van de Koninginnelaan
naar het Crocusplein. Waarschijnlijk vonden
de architecten van het stadsvernieuwingsproject toentertijd dat op die manier het meest
recht werd gedaan aan de oorspronkelijke
bouw vroeger van Onder de bogen. Karin:
‘Ze creëerde daarmee wel ideale hangplekken
voor de jeugd, ze hingen werkelijk overal en
ik voelde me ook lang niet altijd op mijn gemak. Daar was niet goed over nagedacht. De
bewonersgroep toen, met onder andere Marilyn Koeyers, Claudia van Haren en ik, hebben
samen met de bewoners naar een oplossing
gezocht. Met een nieuwe toegang is dat gevoel
van veiligheid nu wel weer terug. Het afgelopen jaar was de overlast van hangjongeren een
stuk minder. Je wist ook nooit waar ze vandaan kwamen. Nu heeft de Anjelierenweg veel
opgroeiende jeugd, maar over vijf of tien jaar
kan dat weer hier zijn of in het Ridderspoor.’
Joke: ‘Ik ben gelukkig een beetje doof. Ik hoor
nooit wat en dan heb je ook geen last. Laatst
is mijn brommer uit de schuur gejat, niks van
gemerkt. Maar ik zie natuurlijk van alles. Ook
dat er gedeald wordt hier. Als ze me zien, groet
ik ze vriendelijk en loop weer verder.’ Karin:
‘O, maar dan laat ik ze ook rustig hun gang
gaan. Mensen die snuiven, moet je niet storen.
Het brengt wel weer andere randverschijnselen met zich mee. Op de Fresiastraat wordt
getippeld, wel eens met vier tegelijk. En wat
doen die dikke auto’s met Duitse kentekens ’s
avonds bij het UWV-gebouw?’

Beesten

Joke is gek op beesten. ‘Ik heb een grote labrador, die zelf de deur open en dicht maakt,
en drie katten. Ze noemen me wel eens het
kattenvrouwtje, want ooit waren het er acht-

tien. Ik begon met twee en elke maand liet ik
er een helpen. Het waren meest persen, die zó
op elkaar leken dat ik niet meer wist wie wel,
en wie niet geholpen was. Er ging er ook wel
eens eentje dood. Die kwam onder een auto of
zo, maar ineens waren het er achttien, ja. Ik
had twee krantenwijken en bezorgde voor Tip
top om de dieren van te kunnen onderhouden;
dat kost een hoop geld. Ik heb er echter zoveel
plezier van. Ik kan niet leven zonder dieren. Ik
praat tegen ze, net zoals ik tegen jullie praat.’

Handtekeningen

Dat Flip hier nog woont, heeft hij aan een
handtekeningenactie te danken. ‘Ik heb altijd voor mijn moeder gezorgd, maar toen die
overleed, had ik geen recht om te blijven wonen. Ik moest eigenlijk verhuizen, maar er zijn
toen 250 handtekeningen verzameld, bij Portaal aangeboden en ik mocht blijven.’ Karin:
‘Er wordt wel eens met twee maten gemeten.
Een ander had hier begeleid wonen, deed van
alles in de wijk, maar hij moest in een vergelijkbare situatie zijn biezen pakken. Zelfs
de deurwaarder vond het erg. Met een beetje
goede wil had-ie best kunnen blijven, denk ik.’

Organiseren

De bewonersgroep wordt aangestuurd door
professionals van Tandem. Ze organiseert onder andere een rommelmarkt, opschoondagen
en doet wat ze kan tegen de eerder vermelde
overlast. De tweede en derde generatie gastarbeiders, de meeste afkomstig uit Turkije, laten
zich steeds vaker zien bij de wijkactiviteiten.
Ook dat is een positieve ontwikkeling. Er staat
van alles te gebeuren, de komende jaren, rond
dit stukje Nijmegen. Er zullen méér bewoners
als Yvon en Martijn komen, die de plaats van
de oorspronkelijke Wolfskuuler gaan overnemen. Of dat erg is? Karin: ‘Bewoners kunnen
vaak veel meer voor elkaar betekenen dan ze
zelf erg in hebben. Daar moet je wel open voor
staan en wanneer nieuwe wijkbewoners betrokken worden en raken bij hun buurt, is dat
alleen maar goed.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Portret van een kind in zijn slaapkamer

Ibrahim Aidet (11 jaar)

‘In Algerije is het altijd warm’
Met wie woon je in huis?
‘Met mijn vader, moeder en de kat Mischoe.’
In welke klas zit je?
‘In groep 8 van de Aquamarijn. Dat is een
hele mooie nieuwe school. Volgend jaar ga ik
heel misschien naar SSGN of naar het Canisius College in Lent. Dat is afhankelijk van
mijn Citotoets. Ik ben wel goed in rekenen en
taal.’
Wat zijn je hobby’s?
‘Voetballen en fitness. Vandaag ga ik ook naar
de fitness. Lekker rennen op een loopband en
boksen. We hebben een soort pop en daar zit
water in. Daar moet je dan tegenaan slaan.’
Van welke muziek houd je?
‘ Van dubstep. Een dj husselt dan verschillende
liedjes door elkaar en daar maakt hij een liedje
van. Ik houd ook van Disfigure Blank.’
Wat is je favoriete televisieprogramma?
‘Fat N’ Furious van Discovery en SpongeBob.’
Lees je wel eens?
‘Ja, dat boek staat nu boven. Het heet Aartsrivalen en gaat over een voetballer. Daarna wil
ik Broergeheim gaan lezen, maar dat is nu uitde Wester - december 2014

geleend bij de bieb. Dat is ook een spannend
boek.’
Als je een dier zou kunnen zijn, welk dier zou
je dan zijn?
‘Een kat, ze zijn schattig zoals ze rennen en
springen. Onze kat is nu anderhalf jaar.’
Heb je ook boezemvrienden?
‘Ja Aijman. Hij zit bij mij op school in de klas.’
Krijg je ook zakgeld?
‘Ja, 20 euro per maand. Dat verdien ik met
taken in huis, zoals mijn kamer opruimen en
aardappelen schillen. Ik spaar voor vuurwerk.
Daar ga ik mee knallen op 31 december samen
met mijn vader en mijn vrienden. Mijn ouders
zeggen wel heel vaak, kijk uit en zo.’
Wat is je dierbaarste bezit?
‘Mijn PlayStation. Daar speelde ik vroeger
veel mee. Dan ging ik ieder weekend met
PlayStation spelen. Nu speel ik het niet meer.
Het is nu saai geworden.’
Waar ben je trots op?
‘Dat ik goed kan voetballen en dat ik heel goed
in rekenen ben.’
Wat vind je het leukst aan jezelf?

‘Dat ik aardig ben en sportief.’
Wat vind je het minst leuk aan jezelf?
‘Soms ben ik wel irritant. Op school en thuis.’
Wat vind je het mooist in je slaapkamer?
‘Mijn bed, omdat ik zo’n mooi hoeslaken heb
van SpongeBob.’
Wat is jouw favoriete vakantieland?
‘Algerije. Daar ga ik elk jaar naartoe. Daar is
het altijd warm en er is zee. Onze hele familie
woont er. In Nederland hebben we geen familie.’
Wat is je favoriete eten?
‘Macaroni en voor ontbijt een broodje met
kaas of pindakaas met noten.’
Wat wil je later worden?
‘Dokter of tandarts. Het liefst tandarts, want
dan kan ik veel geld verdienen. Dan kan ik
voor mijn kinderen veel spullen kopen en een
leuke auto en een mooi huis.’
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
‘Ik denk een beetje studeren voor tandarts.’
Tekst: Irma Bogers
Foto: Dave van Brenk
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Lucienne Klaus, onderwijzeres bij De Wieken

‘Wij zijn een heel warme school’
Aarden aan de Waal
Het migrantenbestaan kent momenten waarop
de pijn van ontworteling hevig gevoeld wordt.
Ruim twintig jaar geleden kwam ik als asielzoeker naar Nijmegen. Hier woonde ik samen
met een kleine groep lotgenoten in een tijdelijke
woning. Anderhalf jaar lang wist ik niet of ik in
Nederland mocht blijven. Ik wist niet of mijn
dierbaren in mijn geboortestad, die in de vlammen van oorlog brandde, nog leefden. Met lezen
en wandelen schudde ik de gevoelens van angst
en onzekerheid van me af. Mijn nieuwsgierigheid
hielp mij deze nieuwe wereld te ontdekken.
Soms leidde het tot teleurstellingen. Zoals toen
ik halte voor halte de route van buslijn 5 naar
Berg en Dal volgde. Het woord ‘berg’ was een
van mijn vroegste Nederlandse woorden. De
heimwee in mij bracht mij helemaal naar het
Duitse dorp Wyler, maar ik trof geen berg aan.
Ik werd een kind van de stad aan de Waal.
Laatst hing een groep vluchtelingen aan mijn
lippen, omdat ik ze zou vertellen hoe ze aan een
relevant netwerk kunnen komen dat hun participatie op de arbeidsmarkt mogelijk zou maken.
Veel van deze mannen en vrouwen moesten
jaren op een verblijfsvergunning wachten. Ze
zijn Nederland dankbaar voor het veilige nest.
Ze willen hier graag aan de slag.
Ik tekende een boom met diepe wortels en vervolgens een zaag waarmee de boom ontworteld
wordt. De verwijderde stam die een lange route
naar acculturatie aflegde, komt naar een ander
land. De overlevingsdrang zorgt ervoor dat de
stam nieuwe scheuten krijgt en uiteindelijk hier
aardt. Op de oorspronkelijke wortels groeien
nieuwe takken en bladeren. Het enten van de
afgesneden boomstam op de achtergebleven
wortels is niet mogelijk. De mensen: je familie,
vrienden en collega’s die je daar om je heen
had, moet je hier in de nieuwe samenleving
compenseren… Wij rouwden samen om ons
verleden, maar waren het met elkaar eens: kijk
vooruit!
Een paar dagen later zat ik aan een kroegtafel
met een groep vrienden en kennissen. Ongeveer na elk nieuw drankje wisselden we van
onderwerp. Toen de dreigende wereldellende
ISIS ter sprake kwam, barstte een aanwezige
vrouw in tranen uit: ‘Ik heb twee zonen en wil
niet dat zij de ellende van de oorlog meemaken.
Ik ben bang voor jullie moslims. Jullie hebben
hier niets te zoeken…’ Ze keek mij, de enige
niet-autochtoon, aan. Ik schrok want zij kon een
werkgever, een collega, arts of docente zijn.
De politieke kortzichtigheid en polariserende mediasensaties bepalen de verhouding tussen haar
en mij hier in Nijmegen. Dit terwijl we allebei uit
dezelfde tap drinken.

Het interview met Lucienne Klaus, onderwijzeres op basisschool De Wieken, vindt
bij mij plaats. Dat is rustiger praten dan bij
haar thuis met twee kleine kinderen, of op
school, waar haar deur altijd openstaat. Ze
heeft oppas geregeld en komt tien minuten
te vroeg, want, zegt ze, ze is altijd erg op
tijd.
‘Ik ben een zomerkindje, geboren in Nijmegen
op 30 juni 1978. Mijn broer is elf jaar ouder en
woont in Aruba, net als mijn moeder. Mijn ouders zijn gescheiden en mijn vader, die inmiddels is gepensioneerd, was architect en woont
in Wijchen. Hij werkte bij de gemeente en
heeft half Wijchen getekend. Mijn moeder is
heel ondernemend. Ze heeft lang op de markt
in Cuijk gestaan en kleding verkocht. Ook had
ze allemaal eigen bedrijfjes. Mijn moeder is
een fladderaar en ik ben juist heel geordend.
Ik woon samen met Ivo en samen hebben we
twee zonen, Beau van 4½ en Che van 2 jaar.
Ivo’s zus Inge is mijn beste vriendin en werkt
ook op De Wieken.’
‘Mijn mavo-diploma heb ik bij het Lindenholt College gehaald. Ik ben altijd erg bezig
geweest met ballet, dus meteen daarna ging ik
met 16 jaar naar de balletacademie in Tilburg.
Maar ik was te jong toen ik aan die opleiding
begon. Na een jaar ben ik gestopt en naar de

vhbo gegaan. Nu weet ik dat dansen als beroep niet voor mij is weggelegd, maar ik heb
er nooit spijt van gehad. Mijn lerares economie vond dat ik de heao-opleiding moest gaan
volgen omdat ik heel goed was in wiskunde
en economie, maar ik wilde juist met kinderen of mensen werken. In 1998 ben ik naar de
pabo gegaan. Inmiddels werk ik al weer veertien jaar bij De Wieken. Toen ik tijdens mijn
stage bij De Wieken met de kindjes in aanraking kwam, dacht ik, ja, dit is het, dit is mijn
roeping.’

Huiselijk

‘In het basisonderwijs ben je een jaar lang met
dezelfde kinderen bezig. Je krijgt een enorme
band met de kinderen en hun ouders. Sommige
gezinnen ken ik al dertien jaar door alle broertjes en zusjes die ik in de klas heb gehad. Ik
werk nu drie dagen en mijn duo-partner Ingrid
werkt twee dagen. Als mijn jongste naar de basisschool gaat wil ik weer meer gaan werken,
gewoon helemaal mijn eigen groep. Ik heb bijna altijd groep zeven gehad. Ik ben niet zo van
het knutselen. In mijn klas zitten nu negentien
kinderen en die krijgen veel, maar creativiteit
moeten ze bij de andere leerkrachten zoeken.
De Wieken is een open school. Iedereen kan
altijd binnenlopen, ook in mijn klas. ’s Ochtends staat de koffie altijd klaar. De hal zit dan
helemaal vol moeders. Erg huiselijk. We zijn

Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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een heel warme school. We hebben een fijn
team, heel hartelijk, en we kunnen het allemaal
goed met elkaar vinden.’

Daltononderwijs

‘Als school zijn we een tijdje minder populair
geweest, maar dat is voorbij. We zijn nu een
betere afspiegeling van de wijk. De Wieken is
nu drie jaar een daltonschool. Officieel hebben
we sinds vorig jaar het certificaat. Roger, onze
directeur, zei nadat ik viereneenhalf jaar geleden terugkwam van zwangerschapsverlof, dat
we een daltonopleiding gingen volgen. Ikzelf
gaf altijd het liefst klassikaal les, dan had ik
overzicht. Dus ik zag wel op tegen die opleiding. Maar nu denk ik, wat ik vroeger deed,
was middeleeuws, dertig kinderen uit hetzelfde boek laten werken. Bij het daltononderwijs
zijn de belangrijkste uitgangspunten zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid. Alles wat een kind zelf kan doen, moet je
het kind zelf laten doen. Kinderen krijgen les
op hun eigen niveau. In ons daltononderwijs
krijgt de leerling de gelegenheid om in eigen
tempo, op zijn eigen wijze en in eigen volgorde een taak af te maken.
Sinds oktober van dit jaar zijn we ook Integraal Kind Centrum (IKC). Dat betekent dat
kinderen vanaf 12 weken tot en met 12 jaar bij
ons komen. Het is een doorlopende lijn. Het
KION is erbij gekomen en kinderen blijven
in hetzelfde gebouw als ze van de crèche naar
de basisschool gaan. Dat is voor een kind heel
de Wester - december 2014

veilig. De pedagogisch medewerkers van het
KION vergaderen met ons en ze gaan nu ook
de daltonopleiding volgen. We werken dus
vanuit dezelfde visie.
In het onderwijs kijken we nu meer naar de
mogelijkheden en capaciteiten van het kind,
adaptief onderwijs noemen we dat. Dat is
een goede ontwikkeling. Tegelijkertijd is het
papierwerk de afgelopen vijf jaar steeds toegenomen. Dossiers bijhouden, handelings- en
groepsplannen schrijven, noem maar op. We
worden wel geholpen door een zorgteam, maar
als leerkracht moet je veel zelf invullen, omdat
jij de leerling goed kent. Jij hebt het allemaal
in je hoofd. Ons team is een gepassioneerd
team, dus wij klagen niet zo snel, maar van die
papierwinkel beginnen we wel last te krijgen.’

Creacafé

‘Bij De Wieken organiseren we ontzettend
veel extra voor de kinderen. We gaan met de
kinderen naar De Lindenberg, of het theater
komt bij ons op school, zoals de theatervoorstelling Ziezus, die elk jaar tijdens de kinderboekenweek wordt opgevoerd. We organiseren
ook het Creacafé voor kinderen. Dan laten de
leerkrachten zich van hun creatieve kant zien.
Mijn talent is dansen. Bij mij kunnen de kinderen een dansworkshop van een aantal weken
volgen. Bij andere leerkrachten gaan ze naar
een knutsel- of tekenworkshop. Dat doen we
op woensdag- en vrijdagmiddag tijdens de lesuren. Daarnaast hebben we de buitenschoolse

activiteiten, zoals kookles, sport en make-uples. Omdat we een brede school plus zijn werken we samen met het KION en de stichting
Sint Josephscholen. In september zijn we met
de fiets op kamp geweest, 35 kilometer heen
en 35 kilometer terug. We zijn niet voor niets
een gezonde leefstijlschool. Dat betekent niet
alleen fruit als traktatie bij verjaardagen, maar
ook lekker bewegen, dus op de fiets.’

Persoonlijk

‘Met vaders en moeders heb ik vaak gesprekken over hun kind, maar ook over hoe het thuis
gaat. Gaat alles goed of zijn er problemen en
hoe kunnen we daar een oplossing voor zoeken? Ik heb een opleiding ervaringsgerichte
psychosociale therapie gevolgd om ouders bij
dat soort vragen te begeleiden. Met mij is alles
bespreekbaar. Ik ben heel persoonlijk en vertel ook dingen over mezelf als dat zinvol is. Ik
praat ook veel met de kinderen, we hebben samen kringgesprekken. Zelf ben ik heel positief
ingesteld en ik geniet erg van het leven, van
mijn kinderen op school, van mijn collega’s en
van mijn familie. Maar ik kan alleen een goede
leerkracht zijn omdat ik in een professioneel,
gedreven en gezellig team werk. We doen het
met zijn allen, de kinderen, ouders en het IKCteam. Daarom kan ik mijn werk goed doen en
een leuke juf zijn.’
Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Dave van Brenk
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Ruud de Vries
‘Iemand moet het doen, hè’
Bij de laatste vergadering van Wijkvereniging Ons Waterkwartier was de stoel naast
voorzitter Ruud de Vries leeg. Het was de
vaste plek van Jo Arts, die begin oktober
overleed. Ruud: ‘Zijn afscheid heeft veel
met me gedaan. Hij was vaak mijn steun
en toeverlaat. We hebben samen iets moois
opgebouwd in de wijk. Jo was overal bij
aanwezig. Ik had, voordat de vergadering
begon, expres mijn tas op de stoel naast me
neergezet. Daar mocht nog even niemand
gaan zitten. Uit respect voor Jo.’
Ze waren leeftijdgenoten. Jo 67, en Ruud is
nog maar een paar maanden geleden 70 geworden. ‘Ik was een oorlogskindje, van september
1944. Ik ben gemaakt en geboren in de schuilkelder onder de trap, zei mijn moeder altijd. Ze
kwam uit Kekerdom. Mijn vader was van oorsprong een Fries, uit Dokkum, die bij de Honig
kwam te werken. Na hun trouwen woonden ze
eerst in het Willemskwartier, de Brederostraat,
en ze verhuisden enkele jaren daarna naar de
Niersstraat. Ik was de vijfde en jongste zoon.
Na mij kwam nog mijn enige zusje.’
‘Mijn moeder deed al veel in het verenigingsleven hier. Ik moest later voor haar de notulen
uitwerken van de vergaderingen. Mijn vader
verzorgde bij Honig de Sinterklaasfeesten.
Het is er met de paplepel ingegoten dat ik zelf
ook actief zou worden in de wijk. Moeder ging
vaak met drie verschillende organisaties mee
op zomerkampen als kokkin. Mijn vader had
een ijsmachine. Als we in de zomer op straat
speelden, riep hij ons naar binnen en trakteerde dan op ijs. Het was een zoete inval aan de
Niersstraat, maar algauw stond mijn moeder er
alleen voor. Ik was 13 toen pa aan acute leukemie overleed. Hij was pas 51. Net op het moment dat iedereen in Nederland het een klein
beetje beter begon te krijgen, bleef mijn moeder met zes kinderen alleen achter.’

Van Hout-Ververgaard

Ruud volgde het lager onderwijs aan de St. Josephschool aan de Waterstraat en ging daarna
naar de Mulo, maar switchte halverwege naar
de ambachtsschool. ‘Ik zat bij de verkennerij
en viel bij een klauterpartij uit een boom, bede Wester - december 2014

zeerde daarbij mijn ruggengraat en ik kreeg
het dringende advies om vooral zittend werk te
gaan zoeken, bijvoorbeeld klokken- of horlogemaker. Ik was bijna 18 toen ik in september
1962 kon beginnen bij Van Hout-Ververgaard,
toen nog aan de Broerstraat. Daar werkten
maar liefst 38 mensen. Eind van de maand zou
ik jarig zijn. De gewoonte was dat er getrakteerd werd op saucijzenbroodjes. Ik verdiende
negen gulden per week, maar dat was aan het
eind van de maand helaas niet genoeg om de
traktatie van te betalen. Ik heb er twaalf jaar
gewerkt en klom op tot chef horlogemaker totdat ik werd weggekaapt door een juwelier aan
de Willemsweg. Ik kon er het dubbele verdienen. Hij deed joods en was daarom nooit op
zaterdag open vanwege de sabbat, maar altijd
op zondag. Die zaak liep als een tierelier, maar
de eigenaar hield er een dubbele moraal op na.
Als zijn vrouw niet thuis was, dook hij met een
winkelhulp de bedstee in en moest ik met een
collega de winkel én de werkplaats runnen. Ik
ben geen moraalridder, maar dát vond ik toch
te gek worden en op een dag heb ik gezegd wat
ik ervan vond. Ik kon meteen vertrekken.’

Waterstraat

Ruud had gouden handjes voor het vak, daar
was-ie zelf inmiddels ook van overtuigd en hij
begon voor zichzelf. Eerst nog aan de Niersstraat met kleine reparaties, maar tegenover
het Gemeenschapshuis aan de Waterstraat
kwam nummer 109 leeg te staan en vlak voor
Sinterklaas in 1976 opende hij daar zijn eerste
eigen zaak. ‘Ik was dik tevreden met wat ik
in mijn eerste week daar had omgezet. Met de
kerst voor de deur had ik met dat verdiende
geld een paar grote bestellingen gedaan en in
huis gehaald. Daar zaten ook een paar gallons
met pure schoonmaakalcohol tussen. In de
haast had ik die te dicht bij de kachel gezet en
toen dat vlam vatte, hielp er geen moedertje
lief aan. Ik werd een verdieping hoger wakker
en kon nog nauwelijks ademen. Ik probeerde
een raam open te wrikken, want ik wilde weg.
Toen me dat eindelijk gelukt was, volgde er
een enorme steekvlam. Daar houdt mijn herinnering even op. Het schijnt dat ik daarna in
de dakgoot ben geklommen en uiteindelijk ook
beneden ben gekomen, maar ik kwam zelf pas

weer bij mijn positieven toen ik volkomen verdwaasd met mijn hoofd tegen een boom stond
te bonken. Ik zat er compleet doorheen. Ik was
een paar uur daarvoor doodmoe, maar heel
tevreden gaan slapen, omdat het allemaal zo
lekker begonnen was met mijn eigen toko. Nu
was daar niks meer van over. Volledig uitgebrand en wat nog veel erger was: door die extra bestellingen, die ik nog niet eens uitgepakt
had, was ik zwaar onderverzekerd.’

Voorstadslaan

Ruud herpakte zich. Hij had zich natuurlijk
failliet moeten laten verklaren, maar trots
weerhield hem daarvan. Hij was ervan overtuigd dat hij een eigen juwelierszaak tot een
succes kon maken. Hij slaagde erin bij de bank
zes ton los te peuteren en nog geen half jaar later kon hij tijdelijk terecht op Waterstraat 121,
boven een stomerij. Daar kon hij één jaar blijven. Inmiddels was de eigenaar van drogisterij
Brinkhuis aan de Voorstadslaan 248 ernstig
ziek geworden. Dat pand stond te koop voor
395.000 gulden. Een hoop geld, dat Ruud niet
had. ‘Het kostte me al moeite om de rente en
aflossing van mijn eerste lening elke maand
te betalen, maar ik kreeg gelukkig hulp. Een
goede kennis kwam over de brug en leende
met een lage rente het bedrag om dit pand
te kunnen kopen. In april 1978 begon ik met
de verkoop, eerst tijdelijk aan de achterzijde.
In augustus van dat jaar, nadat het pand opgeknapt en verbouwd was, is het officieel geopend. Met totaal een schuld van één miljoen
gulden, ja. Ik moest ter zekerheidsstelling een
peperdure levensverzekering afsluiten. Zonder
hulp van die goede kennis was me dit nooit gelukt. Zijn weduwe komt nog steeds als klant af
en toe in de winkel.’
Het was goeie handel en de zaken liepen prima.
‘Ik had er in de beginjaren wel aparte klanten
tussen zitten, hoor. Koppelbazen die elk jaar
een paar keer bij me langs kwamen omdat ze
alles aan hun nieuwe Mercedes verguld wilden
hebben. Je kent ze wel, van die lui die hun sigaar met een briefje van honderd aansteken.’
Een juwelierszaak is letterlijk en figuurlijk een
goudhandel. Er zullen altijd onverlaten zijn die
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denken dat er wat te halen valt. Het is al vrij
snel raak aan de Voorstadslaan. ‘De verbouwing was nog niet eens klaar. Ik werd vlak bij
de deur met de weekopbrengst ruw een auto
ingesleurd en we scheurden naar Neerbosch.
Ik heb moeten vechten om los te komen. Dat
is me gelukt, maar de weekopbrengst was ik
kwijt. Met de jaren is de beveiliging ondertussen optimaal, maar er zijn toch vaker pogingen
geweest. De laatste keer in dezelfde week als
de overval bij Kamerbeek aan Plein ‘44, maar
ik hou zoiets als het even kan uit de media.
Je moet wel altijd op je qui-vive zijn tijdens
het werk. Zo hebben ze ook ooit een boterbom
naar binnen gegooid. Zelfs de politie had er
nog nooit van gehoord. Zwaar vuurwerk verpakt in boter, zo groot als een voetbal. Het was
oudjaar. De deur ging open, een vent gooide
dat ding naar binnen en was meteen weer weg.
De bal ontplofte en werkelijk alles zat onder
de boter. Het hele interieur. Zoiets gebeurt me
één keer, daarna niet meer, daar zorg ik wel
voor.’
‘De toko zal natuurlijk ooit stoppen. Er zijn
nu al mensen die het pand over willen nemen,
maar bij leven en welzijn hoop ik hier nog enkele jaren mee door te gaan.’

Trek op die muren

Parallel aan zijn werkzame leven als juwelier/
horloger lopen zijn activiteiten voor het Waterkwartier. Hij is bij elke activiteit betrokken,
zit overal in, en als niemand anders zijn vin12

ger opsteekt, doet Ruud wel weer een stapje
naar voren. Ruim tien jaar geleden werd Ruud
mede voor zijn activiteiten in het Waterkwartier geridderd in de Orde van Oranje Nassau.
Zijn cv met wijkactiviteiten beslaat nu al vier
pagina’s en die moet hij voor de laatste vijftien
jaar nog aanvullen. ‘Veel van mijn leeftijdgenoten gingen op een gegeven moment trouwen, trokken vaak de wijk uit naar Dukenburg
of Lindenholt. Sommigen zijn gelukkig weer
teruggekomen, maar ik ben altijd gebleven. Op
de lagere school wilde ik al overal bij zijn. De
scouting, misdienaar, het zangkoor en Hercules, de sportvereniging die hier meer dan 600
leden had. Mijn eerste bestuursfunctie was onder andere bij AHOJ, de jeugdvereniging, maar
alle verenigingen draaiden toen, begin zestiger
jaren, top. Wat wil je met al die kinderrijke gezinnen hier? Al die clubjes hadden echter nauwelijks een plek om bij elkaar te komen, dat
gebeurde vaak in kelders. Zo ontstond de actie
Trek op die muren. Jo Holland was bouwkundige en hij had ergens bij Amsterdam een karkas van een oude school voor weinig geld op
de kop getikt. Dat sloeg-ie op achter de Theresiakerk. Het idee was om dat te gebruiken voor
de bouw van een parochieel centrum, het latere
Gemeenschapshuis. Er werden acties om geld
in te zamelen georganiseerd en al die stuivers,
dubbeltjes en kwartjes brachten 1.200 gulden
op. Wat we te kort kwamen, 160.000 gulden,
konden we van de Theresiakerk lenen. Heel
veel Waterkwartierders, ik ook, zijn altijd heel
erg bij het gebouw betrokken geweest.

Ik leek ook iets ouder dan ik in werkelijkheid
was, waardoor mensen toch sneller geneigd
waren om te luisteren en iets van me aan te
nemen. Ik merkte ook vrij snel dat mensen op
me begonnen te steunen, bepaalde zaken graag
aan me overlieten en dan ben je snel verkocht.
Als er dan weer eens een Sinterklaas nodig is,
die multi-inzetbaar is, ook op de scholen en in
de wijk, en niemand komt naar voren, ach, dan
deed ik het maar. Had ik hier in de zaak zes
mensen in dienst, stond ik zelf ergens anders
weer voor Sinterklaas te spelen. Omdat ik zelf
weet hoe moeilijk het is om dingen te organiseren, ondersteun ik verenigingen altijd. Ik
heb respect voor mensen die belangeloos bezig
zijn en zich inzetten voor een goede zaak. Als
die een beroep op me doen, kunnen ze op me
rekenen.

Politiek

Ik ben lid van het CDA, alhoewel ik me wel
eens afvraag waarom eigenlijk nog. Rita Verdonk vond ik top. Ik ben zelf heel vaak gevraagd om op een lijst te gaan staan, maar politiek is me te vaag. Ik vertegenwoordig liever
een wijk. Dat is veel concreter. Je kunt tenminste tastbaar iets voor elkaar krijgen. Ik heb
goede contacten op het stadhuis, maar als ik
iets voor mezelf gedaan moet krijgen, loop ik
harder tegen een muur dan andere Nijmegenaren, denk ik wel eens. Door allerlei oorzaken
is mijn huis iets aan het verzakken. Daar moest
wat aan gebeuren en dan heb je vergunningen
nodig. Ik werd gek van de ambtenarij op het
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stadhuis. Moest ik ineens deuren opengooien
die tientallen jaren dichtgemetseld zaten. Of
toen we een vergunning nodig hadden om een
groepje wandelaars in Sonnehaert te kunnen
laten slapen. Zestien ambtenaren waren er mee
bezig. Ik moest een noodplan verlichting indienen voor het hele gebouw, terwijl we maar
een paar kantoren nodig hadden. Uiteindelijk
is het door tussenkomst van wethouder Hannie
Kunst geregeld, al kwam de vergunning pas
vier maanden ná de Vierdaagse los. Ik heb dat
later wel bij burgemeester Bruls aangekaart.
Wethouders kennen vaak de ambtenaren niet
die ze moeten aansturen. Dan krijg je dit.’

Ambtsketen

‘De eerste burgemeester die me ooit opbelde
of ze eens langs mocht komen was Guusje ter
Horst. Ik had toen al de bijnaam op het stadhuis Burgemeester van het Waterkwartier. Ze
wilde nader kennis met me maken. Ik leerde
haar later nog beter kennen, toen ze weer eens
in de winkel kwam om voor een vriend iets te
kopen. Dat schept een band. Thom de Graaf
was ook hier. Door een sneeuwstorm kwam-ie
aanfietsen en als een sneeuwpop kwam-ie binnen. Met een paar wijnflessen in een fraaie box
kwam hij zijn excuses aanbieden. Dat zat zo:
de burgemeester moest een extra ambtsketen
hebben. Het kleinood mocht 4.000 euro kosten
en alle juweliers uit de stad konden daarop inschrijven. Ik ook. Ik diende er een in met een
begroting van 11.000 en gaf daarbij aan, dat
ik de ambtsketen voor 7.000 zou sponsoren,
zodat het de gemeente per saldo niet meer dan
4.000 euro zou kosten. Wat denk je? De klus
werd voor 12.000 euro aan een buitenlandse
juwelier gegund. Werkelijk te grof en te zot
voor woorden en ik heb daarop een klacht ingediend. Thom de Graaf hoopte dat met een
paar flessen wijn goed te kunnen maken. Op
woensdag bij de intocht van de Vierdaagse
neemt de burgemeester altijd contact met me
op en komen ze ook altijd even kijken.’

Biezantijn

‘We hadden het Gemeenschapshuis in eigen beheer. De eisen aan het gebouw werden
steeds strenger. We zagen twintig jaar geleden
al aankomen dat aldoor aanpassen geen optie
zou blijven. Ik zat er inmiddels ook met privégeld in en dat is nooit gezond. Het gebouw is
voor 386.000 euro verkocht aan de gemeente.
In feite de grond dus, want de rest ging plat.
Toen alle mensen die nog geld tegoed hadden,
waren betaald bleef er drie ton over als ‘eigen’
geld voor de Biezantijn. Dat is maar 2½ procent van het totaal van 12 miljoen, maar we
hebben in verhouding veel meer inbreng in
het geheel weten te creëren. De mensen die er
werken, het dreamteam, zijn ook onze verantde Wester - december 2014

woordelijkheid. Daar gaat nog iemand bijkomen, een aanjager, iemand die de activiteiten
gaat opstarten. Dat salaris komt voor de helft
voor onze rekening. We zijn er 17 jaar mee bezig geweest, de plannen veranderden voortdurend. De school kwam erbij, even later de woningen erboven. Toen moest alles ineens Europees aanbesteed worden. Maar het is gelukt
en ik denk dat de hele wijk trots kan zijn. Voor
de opening hadden we eerst koningin Maxima
uitgenodigd, een jaar geleden al, maar die kon
jammer genoeg niet. Toen vroegen we Thijs
Holland of hij als Romein wilde opdraven,
maar die bleef liever gastheer die dag. Tja, en
als er dan weer niemand zijn vinger opsteekt,
trek ik die jurk wel weer aan haha. De Biezantijn is eigenlijk alweer te klein. De totale
begroting was eerst ook 24 miljoen. Daar is de
helft van overgebleven. De Waoterjokers kunnen er hun spullen niet in kwijt. Daarom pleit
ik ervoor een container erbij te plaatsen om
extra ruimte te creëren.’

Waoterjokers

De Waoterjokers van het eerste uur zijn bijna
allemaal overleden. Hun kinderen zijn uitgewaaierd, waardoor de binding met de wijk
minder lijkt. Ook voor de feesten moest men
noodgedwongen uitwijken naar Café van Buren aan de Molenstraat. Volgens Ruud niet de
meest gezellige locatie. Vergaderen en repeteren doet de vereniging wél in de Biezantijn.
Ooit, 51 jaar geleden, begon Ruud er als vrijwilliger. Daarna werd hij secretaris, voorzitter, president en nu nog steeds senator. In het
seizoen 1993/’94 ging hij als Prins Ruud de
Tweede van Knotsenburg door het leven en
had hij enkele dagen de sleutel van de stad om
zijn nek hangen.

Kevin

Sinds vorig jaar augustus heeft Ruud een
geregistreerd partnerschap met Kevin, een
plechtigheid waar het halve gemeentebestuur
getuige van was. ‘Toen ik een jaar of twintig
was, wist ik voor mezelf dat ik de liefde niet
met dames kon delen. Wel geprobeerd, hoor.
De familie heeft het altijd gewaardeerd dat ik
dezelfde persoon ben gebleven: een zoon van
mijn moeder en een broer voor mijn broers en
zus. Ik was 29 toen ik Bert leerde kennen. Hij
was mijn eerste grote liefde en trok al vrij snel
bij me in. Ter gelegenheid daarvan had ik veel
mensen uitgenodigd en een groot feest gegeven dat twee dagen duurde. De acceptatie ging
daarna als vanzelf. Ik ben ook altijd mezelf
gebleven, nooit uit de band gesprongen, want
zo ben ik niet.’ Bert is 23 jaar gebleven. Toen
hij plots verliefd werd op een ander en Ruud
vertelde dat hij hem ging verlaten, stortte voor
even zijn wereld in.

‘Het kwam totaal onverwacht. Ik wist even
met mezelf geen raad. Ik ben ’s nachts in de
auto gestapt en gaan rijden. Doelloos. Ik kan
me herinneren dat ik bij de begraafplaats van
het Jonkerbos uitkwam. Dat ik er aan kwam
rijden en de lichten er aanfloepten, maar totaal
niet wist wat ik in godsnaam daar deed. Zo
reed ik verder door de stad richting Waalkade.
Daar in de buurt mijn auto neergezet, uitgestapt en de sleuteltjes weggegooid. Vastbesloten om... Toen ik in de richting van de Waal
liep, het water hoorde kabbelen, werd ik eindelijk rustiger en kwam ik langzaam weer bij
zinnen. Ik kon weer een beetje helder denken,
ben omgedraaid en daarna naar huis gelopen.’
Drie jaar geleden leerde Ruud de nu 37-jarige
Kevin kennen. Hij studeerde op dat moment in
Engeland aan wat wij hier een landbouwhogeschool noemen. Nu zit hij op een gevorderde
cursus Nederlands, want hij wil onze taal zo
snel mogelijk onder de knie krijgen. ‘Het ligt
in de lijn der verwachtingen dat hij me overleeft. Dan moet-ie zich hier in Nederland
weten te redden en is de taal heel belangrijk.
Daarom hebben we ook zoveel mogelijk notarieel geregeld, dat niemand voor verrassingen
komt te staan.’

Gezondheid

Ruuds eigen gezondheid blijft een bron van
zorg. Sinds een paar jaar weet hij dat er kanker in zijn blaas zit. Soms goed-, maar ook wel
eens kwaadaardig, al wisten de doktoren tot nu
toe de foute cellen te verwijderen. Dat is inmiddels al zeven keer gebeurd. Ruud kijkt met
een gezonde spanning uit naar het volgende
controlemoment in het CWZ. ‘Ik had begin
oktober al gemoeten, maar juist toen overleed
Jo. Ik was bijna twee maanden lang dagelijks
bij hem. Toen hij ziek werd, 10 augustus, belde
hij me op. Dat hij zich niet lekker voelde. Ik
erheen. Het was heet die dag, en hij zat in zijn
korte broek. Zijn benen zagen toen al knalgeel;
ik schrok ervan. We hebben veel gepraat. Diepgaande gesprekken, want er zat een zware operatie aan te komen. Dat heeft niet meer mogen
gebeuren. We hadden veel gemeen met elkaar.
Allebei niet getrouwd. Jo niet om goed voor
zijn moeder te kunnen zorgen. Misschien ook
dat we daarom allebei zoveel tijd en energie in
de wijk stopten. Samen met Thijs hebben we
een mooi afscheid voor hem weten te regelen.’

Op zoek

Ruud is nu op zoek naar mensen, die de werkzaamheden van Jo over willen nemen. Tot nu
toe is dat vooral Ruud zelf, want ‘iemand moet
het doen, hè.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Wellekome
Een vrouw vertelde me over haar zorgen.
Ze lag vaak wakker van alle ellende in de
wereld. Vooral over de kinderen maakte
ze zich druk. Al dat verdriet, al die verloren
jeugdjaren. Ze moest er letterlijk van huilen.
Ze vertelde me ook haar droom. Waarom
niet al die kinderen naar een plek gebracht
waar de werkelijkheid van alledag een stuk
vriendelijker zou zijn? Om ze vervolgens
pas weer terug te brengen als hun ouders
gestopt zouden zijn met elkaar de kop inslaan. Natuurlijk beseft ze dat dat niet kan.
Misschien waren er ook wel betere ideeën
dan het hare, maar ik was het vast met haar
eens dat het momenteel bar en boos was.
Meteen schoot me een ander gesprek te
binnen. Dat had ik met een echtpaar dat
me vertelde over de zegeningen van gezond oud worden. Ze waren in de gelukkige
omstandigheid dat ze elkaar nog hadden
en dat ze goed ter been waren. Beetje vergeetachtig, maar niks om je zorgen over te
maken. Ze genoten van wat de dag bracht:
een ommetje door de wijk, samen eten. Mevrouw hield ook van spelletjes, vooral van
sjoelen. Er bleek een sjoelclub in de wijk.
Ze trok de stoute schoenen aan en meldde
zich. Toen ze wilde gaan zitten, werd haar
duidelijk gemaakt dat dat niet zou gaan.
Daar zat al iemand. Zes stoelen verder kon
ze gaan zitten. Daar hing nog geen bordje
met gereserveerd aan. Er was ook niemand
die haar een hand gaf. Deze vrouw was
er in één keer klaar mee. Voor haar geen
sjoelclub meer, ze voelde zich niet welkom.
Dan denk ik: de wereldvrede oplossen, alle
kinderen hun jeugd teruggeven, ga er maar
eens aan staan. Temeer omdat we in één
en dezelfde wijk soms de deur niet eens
opendoen voor de buren.
Ik wens iedereen een open deur in 2015!
Rian Panis
(Foto: Ger Neijenhuyzen)
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KunstExpress maakt meedoen mogelijk
KunstExpress maatjesproject zoekt materialen om kinderen in het project te helpen
zich positief te ontwikkelen. KunstExpress
helpt kinderen in Nijmegen-West die in armoede leven hun zelfvertrouwen te vergroten. Het kind gaat samen met een maatje de
wereld van kunst en cultuur ontdekken.
Je bent negen en je houdt van foto’s maken,
maar er is niemand in je gezin die daar meer
over weet. Er is ook geen camera. Die komt
er ook niet, want het is al moeilijk om eten en
kleren te kopen. Houdt het dan op? Of je bent
tien jaar, je houdt van muziek maken, maar
thuis is er geen instrument en je ouders hebben
geen geld om je lessen te laten volgen. Wat doe
je dan? Dan meld je je aan bij KunstExpress.
Voor de activiteiten van deze kinderen zoekt
KunstExpress materialen om mee te knutselen
en audiovisuele apparatuur zoals fotocamera’s
en filmapparatuur. Ook hebben we behoefte
aan akoestische instrumenten, zoals een gitaar,
blaasinstrumenten en percussie-instrumenten.
Als jij ons hiermee kunt helpen en iets aan de
KunstExpress wilt doneren, neem dan contact
met ons op.
Afgelopen schooljaar zijn voor het eerst kinderen en maatjes aan de slag gegaan. Ze maakten
samen muziek, gingen op pad met fotocamera
of filmcamera, knutselden, dansten en speelden toneel. KunstExpress is een project van
Stichting Aroma en is in januari 2014 van start
gegaan in Nijmegen Oud-West. Het maat-

jesproject is voor kinderen in de leeftijd van
9 tot 13 jaar die interesse hebben in muziek,
toneel, dans, schrijven of beeldende kunst.
Deze kinderen komen uit een gezin waar geen
geld is voor kunsteducatie. Ze leven in een armoedesituatie. Doordat het kind persoonlijke
aandacht krijgt van een maatje, groeit zijn of
haar zelfvertrouwen. KunstExpress stimuleert
creatief talent, helpt de identiteit van het kind
te ontwikkelen en maakt meedoen mogelijk.
Dit seizoen gaan 25 kinderen en maatjes samen aan de slag. De kinderen en hun maatjes
ontmoeten elkaar één keer per week vanaf 26
november tot aan de zomervakantie op woensdagmiddag. Ze ondernemen leuke en creatieve
activiteiten zoals schilderen, muziek maken,
striptekenen, handwerken, toneelspelen, een
museum en voorstelling bezoeken en meer.
Het kind en het maatje bepalen gezamenlijk
welke activiteiten ze gaan doen. Maatjes zijn
tussen de 18 en de 30 jaar en verbinden zich
als vrijwilliger een seizoen lang aan de KunstExpress.
Het KunstExpress maatjesproject wordt mede
mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, het
VSB Fonds en de gemeente Nijmegen.
Voor meer informatie of om materialen ter beschikking te stellen kun je contact opnemen
met Jorine de Bruin en Janneke Wijdeveld,
kunstexpress@stichtingaroma.nl
Tekst en foto: Stichting Aroma
de Wester - december 2014

een hoop. Omdat ik voor de oldtimerregeling
gekozen heb, moet ik hem wel van december
tot maart van de weg halen. Hij rijdt 1 op 8 in
de stad en 1 op 11 daarbuiten. Dit blauw is ook
de originele kleur. Hij is een keer overgespoten
en ze worden nog steeds in dit blauw gemaakt.
Ik ben zelf geen sleutelaar. Een waterpomp
vervangen, oké, maar als er echt wat aan de
hand is, gaat hij naar een garage. Gemiddeld
rijd ik er om de dag in en ga er ook wel eens
mee naar mijn werk. Het is een mooie, ruime
auto met een onverslijtbaar motorblok. Vorige
oude auto’s wilden nog wel eens weigeren,
deze nog nooit.’

Ouderwets lekker

Jeroen Coumans

Ford Transit 100: populair bij overvallen
Wat doe je als je een gezin hebt met vijf
kinderen en je wilt ze allemaal tegelijk mee
op vakantie nemen in de auto en stapelen is
geen optie? Dan koop je een busje!

Holland. Er zat net een nieuw plafond in, de
stoelen waren opnieuw bekleed, het treetje bij
de deur was juist vervangen, ik was meteen
verkocht.’

Zo dachten Jeroen Coumans en zijn wederhelft
Leontien er ook over. Jeroen: ‘Ik heb mijn
hele leven in oudere auto’s gereden, Peugeot,
Renault 4 en toen er kinderen kwamen als eerste een Volkswagenbusje. Maar die werd bij
het vierde kind te klein en ik ben toen overgeschakeld naar de Ford Transit. De eerste was
er eentje uit ’74. Die had minder ruimte voorin
dan deze uit 1981: Ford Transit 100, 9 seater.
Dat wil zeggen dat er plek is voor negen personen en er dus ook nog een vriendje of vriendinnetje in de auto mee kan.’

Van gas naar benzine

‘Toen ik de auto aanschafte, reed hij nog op
gas. Nu op benzine, want anders is de motorrijtuigenbelasting van 1.600 euro per jaar niet te
betalen. Ik ben nu 120 euro kwijt. Dat scheelt

De Ford Transit is een populaire auto bij overvallen. In Engeland volgens Top Gear zelfs in
95 procent van de gevallen. Hier noemden we
het ook wel Turkenbusje, want in de zomer
ging de halve huisraad op de imperiaal richting
de Bosporus. ‘Ik weet eerlijk gezegd niet hoe
vaak de teller al rond is geweest, maar zonder
stuurbekrachtiging blijft het ouderwets lekker
rijden in zo’n auto. Natuurlijk ben ik er zuinig
op, maar niet overdreven. Een deukje of krasje
kan nu eenmaal gebeuren. Mensen reageren
bijna allemaal enthousiast op de auto en als we
op de weg een andere Ford Transit tegenkomen, wordt er bijna altijd een keer getoeterd
of gezwaaid.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Jeroen is 45 jaar. Hij werkt in de zorg en woont
met zijn gezin in de Krayenhofflaan. In zijn
jongere jaren ging hij ooit met vrienden in een
busje Europa door. Met zijn Ford Transit ging
hij afgelopen jaren al twee keer met zijn gezin
naar Italië en Zweden.

Zeven miljoen

De Ford Transit rolt in 1953 voor het eerst
van de band en sindsdien zijn er zo’n zeven
miljoen gefabriceerd. Een aantal jaren werd
de auto ook in ons land gemaakt, totdat in december 1981 de Fordfabriek in Amsterdam
gesloten werd. Inmiddels kennen we vijf generaties Ford Transit, waarbij elke generatie staat
voor een facelift die de bus heeft ondergaan.
De Transit van Jeroen is van de tweede generatie. ‘Ik heb deze begin 2011 gekocht voor
2.900 euro via marktplaats in Schoorl, Noordde Wester - december 2014
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Wethouder zorg en welzijn Bert Frings

‘Mensen zijn voortaan betrokken
bij de beslissing over hun zorg’
‘De belangrijkste vraag is: wat hebt u nodig?’ Dat zegt wethouder Bert Frings over
de veranderingen in de zorg. ‘Natuurlijk
gaan er dingen mis per 1 januari. Maar er is
een vangnet: een helpdesk waarbij mensen
terechtkunnen.’
Op 1 januari vinden grote veranderingen
in de zorg plaats. Tot nu toe regelde de gemeente onder andere hulp in de huishouding,
rolstoelen, woningaanpassingen, vervoer en
hulpmiddelen. Dat blijft zo. Voortaan gaat de
gemeente meer hulp en ondersteuning regelen,
bijvoorbeeld woonbegeleiding, dagopvang of
jeugdhulp. Het Rijk organiseert alleen nog de
zorg voor mensen die in een instelling wonen
of thuis intensieve verzorging en verpleging
krijgen.

Ongerustheid

Deze veranderingen leiden tot grote ongerustheid. Er wordt flink bezuinigd. Elke gemeente
kan het gekorte zorgpakket deels naar eigen
smaak invullen. De situatie kan dus in Nijmegen anders zijn dan in Arnhem.
‘Er gaat heel veel veranderen’, bevestigt
Frings. ‘Alles wat met zorg (care) te maken heeft, komt naar de gemeentes. Dat is 8
miljard euro per jaar. Alles wat medisch is
(cure) gaat naar de zorgverzekeraars. Dat is
ongeveer 65 miljard. Het rare is: de care kan
volgens de regering goedkoper, de cure niet.
AWBZ en jeugdzorg vallen onder care. Op de
AWBZ wordt 20 tot 25 procent bezuinigd, op
de jeugdzorg 4 tot 15 procent. De cure mag 1,5
procent groeien!’

Geen schoonheidsprijs

‘Ik snap die grote zorgen’, vervolgt Frings.
‘Elke bestuurder die zegt dat hij precies weet
wat er gebeurt, kletst uit zijn nek. Het hele proces verdient geen schoonheidsprijs. Een voorbeeld: alle cliënten van de AWBZ met indicatie 5 of hoger kregen in oktober te horen dat
de Wester - december 2014

ze voor 11 november moesten beslissen of ze
over willen gaan naar de gemeente of naar een
zorgverzekeraar. Dat gaat om 14.000 mensen.’

Eens met veranderen

de cliënt of er mensen in zijn of haar omgeving
zijn die kunnen helpen. Als die er niet zijn kan
er professionele hulp komen. Kinderen, vrienden of buren zijn nooit verplicht om te helpen.’

‘Toch ben ik het ermee eens dat de gezondheidszorg wordt veranderd. Ten eerste: nu
medicaliseren we een probleem. Dan krijg je
er geld voor beschikbaar. Als je bijvoorbeeld
dyslectisch bent, wordt dit medisch tegen hoge
kosten aangepakt, terwijl je dezelfde resultaten
op een andere manier goedkoper kunt bereiken. Ten tweede: Als we met de huidige situatie doorgaan moeten we straks 40 procent van
alles wat we verdienen aan de zorg betalen.’

‘In verschillende stadsdelen werken al sociale
wijkteams. In 75 procent van de gevallen is de
uitkomst zoals nu: professionele begeleiding
is nodig. 15 procent heeft familie, vrienden of
buurtbewoners als hulp. 10 procent heeft een
combinatie. 100 procent van de mensen gaf
voor de nieuwe situatie een hoger rapportcijfer
dan voorheen. De reden: ze zijn zelf betrokken bij de beslissing. Ze houden de touwtjes
in handen.’

‘Er is 174 miljoen euro beschikbaar voor de
zorg in Nijmegen. Dat is inclusief organisaties
als Tandem. Maar het kan de gemeente meer
gaan kosten. Er zijn namelijk twee open eindes waarop de gemeente geen enkele invloed
heeft: 1. de huisartsen blijven verwijzen, de
gemeente betaalt en 2. de rechter beslist, de
gemeente betaalt.’

Keukentafelgesprekken

‘8100 Nijmegenaren die in de zorg zijn, komen
naar de gemeente. Iedereen heeft de angst: ben
ik mijn zorg kwijt? Dat gaat niet gebeuren. Iedereen die een indicatie voor jeugdzorg heeft,
houdt volgend jaar dezelfde aanbieder als in
2014. Mensen met een AWBZ-indicatie houden voorlopig dezelfde zorg, maar niet per se
bij dezelfde aanbieder. We hebben aan de zorgorganisaties gevraagd: we willen zorg. Regel
dat als clubs gezamenlijk. Als je samenwerkt,
kun je de mensen beter van dienst zijn. Ze krijgen 80 procent van het budget van 2013. Daar
moeten ze alles voor doen.’

Wijkteams

‘Er komen elf sociale wijkteams in Nijmegen. In Dukenburg heeft het team een dubbele
bezetting. In de teams zitten praktijkdeskundigen, zoals wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Elk team kijkt samen met

De sociale wijkteams gaan met alle mensen
die zorg nodig hebben praten. Dat zijn de zogenaamde keukentafelgesprekken. Frings: ‘De
belangrijkste vraag is: wat hebt u nodig? Neem
altijd iemand die je vertrouwt mee naar zo’n
gesprek. Als je die niet hebt: er zijn cliëntvertegenwoordigers beschikbaar. Mensen zijn tot
veel meer bereid dan we denken. Ik vertrouw
enorm op de professionals als ze samen met
cliënten de zaak bespreken. Ik kan niet per persoon zeggen of er wel of geen veranderingen
plaatsvinden.’

Zelfsturend

‘Zijn wij in staat om mensen te laten meedoen
doordat ze hun problemen oplossen en zo lang
mogelijk de regie over hun eigen leven voeren? Daar gaat het om. We gaan wel ongelijkheid tussen gemeentes creëren. Dat vind ik niet
erg. Dat heb je met de gemeentelijke belastingen ook. We gaan terug naar de kleinschaligheid, dat je iedereen kent, bijvoorbeeld door de
wijkverpleegster. De grote fusies zijn voorbij.
We gaan naar zelfsturende teams in een gebied
die zelf alles regelen in de buurt.’
Tekst: René van Berlo en Michiel van de Loo
Foto: Jacqueline van den Boom
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Gastcolumn
Kinderfeest
Nijmegen is een betrokken stad. Daar was
ik al snel achter toen ik hier tien jaar geleden kwam wonen en het is één van de vele
redenen waarom ik hier nooit meer weg wil.
Het aantal mensen dat de handen uit de
mouwen steekt voor hun buurt, sportclub,
stichting of vereniging is schier eindeloos.
En die belangeloze inzet heeft niets te maken met leeftijd. Dat bewezen onlangs elf
jonge helden die voor hun verdiensten door
burgemeester Bruls werden onderscheiden
met een kinderlintje. Een prachtige traditie,
die wat mij betreft voor eeuwig in stand
wordt gehouden.
In diezelfde week viel mijn oog op een
(voor mij) nieuw fenomeen: de Nijmeegse
Sinterklaasbank. Sinds drie jaar zet deze
stichting zich in om ook kinderen uit gezinnen met betalingsproblemen een onvergetelijk Sinterklaasfeest te bezorgen in de
vorm van een schoencadeautje. In de krant
lichtte initiatiefneemster Marga Bokdam
haar motivatie voor het opzetten van dit
project op hartverwarmende wijze toe: ‘Ik
hoorde een verhaal over een jongetje dat
geen cadeautjes had gekregen met Sinterklaas. Hij vroeg zich af of hij misschien niet
goed genoeg had gezongen of dat Zwarte
Piet zijn tekening niet mooi genoeg vond.
Zo schrijnend.’
Onlangs werd bekend gemaakt dat maar
liefst 605.000 kinderen in Nederland leven
onder de armoedegrens. Voor hen is een
gezonde maaltijd op tafel of een cadeautje
met de feestdagen vaak niet weggelegd.
Voor een rijk land als Nederland is dat een
grof schandaal en daarom zijn initiatieven
als de Sinterklaasbank harder nodig dan
ooit. Op het moment van schrijven heeft de
stichting al 200 kinderen in Nijmegen met
een kadootje kunnen verblijden. Als het
aan mij ligt zijn dat er volgend jaar nog veel
meer, zodat ieder kind in Nijmegen op 5 december krijgt wat het verdient: een heerlijk
avondje. Ik hoop dat u komend jaar aan dit
initiatief wilt terugdenken als de feestdagen
weer voor de deur staan. Wilt u hier aan bijdragen? Kijk dan eens hoe u dat kunt doen
op www.sinterklaasbank.nl
Fijne feestdagen en hartelijke groet,
Stijn Vat
Gemeenteraadslid SP
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T T T TALKING ’BOUT MY GENERATION
Popmuziek in de sixties in het Waterkwartier
Rob Langendam is 64 jaar en was tot zijn
vijftigste
semiprofessioneel
muzikant.
Daarna werkte hij onder andere als cameraman bij RTV Nijmegen1. Hij is geboren
en getogen in het Waterkwartier, de Schipbeekstraat. Al zijn belevenissen als popmuzikant heeft hij opgetekend, en in deze Wester een klein hoofdstuk daaruit: hoe hij in
de jaren 60 met een van zijn eerste serieuze
bandjes furore hoopte te maken.
De band bestond uit Rein, Harry en broer
Joop, Johnny de nieuwkomer en gitarist, en
ikzelf. Het geheel klikte ook heel goed en de
band maakte dan ook, muzikaal gezien, goede
vorderingen.
Wij repeteerden toen nog op allerlei verschillende plaatsen en ik kan me nog herinneren
dat we op een dag neerstreken op een nieuwe
repetitielocatie in de Tooropstraat. Daar stond,
en staat nu nog, een vrijstaand boerderijtje. De
mensen die daar woonden vonden het prachtig
om ons een ruimte te verschaffen om muziek
in te maken. Daarna repeteerden we op de
meest vreemde plaatsen. In het klooster aan de
Waterstraat, in het wijkcentrum en zelfs in de
kerk pontificaal voor het altaar.
Het klooster heb ik nog zien bouwen. Dit was
op een terrein waar tijdens de oorlog een bom
was neergedonderd en een grote krater had
achtergelaten. Tijdens de repetities in de kerk
zijn geluidsopnamen gemaakt, maar die zijn
helaas van de aardbodem verdwenen. Best wel
zonde, als je bedenkt dat tijdens deze opnamen
het kerkorgel was gebruikt. Het orgel werd
toen bespeeld door de vaste kerkorganist, die
na enig overleg met ons de nummers ook mee
kon spelen.
Maar kerk weg, opname weg.
Ik zou er veel voor overhebben dít nog eens
terug te horen.
Eindelijk kregen we een vaste repetitieruimte
in het wijkcentrum van onze buurt en wel in
een van de kelders. Als tegenprestatie moesten
we beloven te spelen tijdens een fancy-fair die
ook in het wijkcentrum werd georganiseerd.
Dit was voor ons een ideale manier om te wennen aan eventueel aanwezig publiek tijdens
optredens.
Eén van de dingen die toen tot een wekelijks
ritueel behoorden, was het halen van een ge-

Rob Langendam in de jaren 60

drukt exemplaar van de toen vermaarde Veronica Top 40. Elke week trouw ging ik dan ook
op zaterdag naar een platenwinkel op de Grote
Markt een exemplaar halen. De eigenaar van
de winkel zag me dus elke zaterdag komen,
maar zag me nooit terug om een plaat te kopen. Dit was niet de bedoeling, er moest omzet
gedraaid worden. Vanaf een bepaald moment
moest ik daarvoor dan ook een stuiver per
exemplaar gaan betalen.
Zoals ik al zei, ging het met de band wel goed,
maar mijn vorderingen op school lieten wel
wat te wensen over. Ik was inmiddels hard op
weg een driejarige opleiding als elektricien in
zes jaar te gaan doen. Mijn vader opperde toen
het volgende goed doordachte idee. Hij zei:
‘Jongen, je krijgt nú van mij een versterker,
maar als jij dit jaar niet slaagt, lever jij én die
versterker én je gitaar in.’ Dat was de adder
onder het gras. Kortom: het lukte me eindelijk
om mijn lts-diploma te halen en zodoende de
versterker én mijn gitaar te behouden.
Als bandnaam hadden we trouwens een erg
originele naam gekozen die ook later nooit ergens anders is opgedoken. De naam was Liquid
Love, wat zoveel betekent als vloeibare liefde geef je eigen uitleg daar maar aan. Deze naam
was overigens zonder bijbedoelingen gekozen.
Hij bekte gewoon lekker.
de Wester - december 2014

Opnamen in de Rivierstraat voor De straat van de week van RTV Nijmegen1. Vlnr. Rob Essers, Michiel van de Loo en Rob Langendam.
Ons eerste echte officiële optreden was bij de
korfbalvereniging Novio. Ik weet nog als de
dag van gister, dat ons repertoire lang niet toereikend was voor een hele avond. Maar door
het uitrekken van onze topnummers, zoals
Gloria van Them tot een minuut of tien, werd
onze speeltijd aanzienlijk langer. De pauzes
werden opgevuld met ‘live plaatjes draaien’
en zo zorgden we er toch voor dat niemand in
de gaten kreeg dat we weinig tot zeer weinig
konden spelen.
Eén optreden weet ik me nog bijzonder goed
te herinneren. We moesten spelen op het recreatiepark De Messemaker in Cuijk waar de ouders van Johnny voor het hele seizoen een tent
hadden staan. Mijn broer zou die dag voor het
vervoer zorgen. Omdat we in de buitenlucht
moesten spelen, werden voor die gelegenheid
twee grote versterkers gehuurd. Dit werd gedaan bij een verhuurbedrijf waar ik later, bij
andere bands, kind aan huis zou worden. Deze
gehuurde versterkers moesten nog even voor
het optreden worden getest. Dit gebeurde bij
Johnny thuis, omdat zijn ouders - het was imde Wester - december 2014

mers vakantietijd - er toch niet waren. Het was
midden zomer dus de ramen gingen dan ook
open. Dat was maar goed ook, want anders
hadden we ze er waarschijnlijk uitgeblazen.
Zo’n volume hadden we nog nooit gebruikt.
We stonden als schriele kereltjes voor een geluidstoren van 1,80 meter hoog en we vonden
onszelf geweldig. Dit was het helemaal. Als
ze ons niet zagen, dan zagen ze op z’n minst
deze imposante geluidstorens die we hadden
(gehuurd). We voelden ons dan ook op dat
moment echte muzikanten en zagen uit naar
de avond om dat te gaan bewijzen. Wat we
echter niet in de gaten hadden, was, dat de
tropische vissen die de vader van Johnny als
hobby hield, niet tegen de herrie van de basdreun konden. Het gevolg was dan ook, dat na
het testen van de versterkers, wat de hele middag duurde om de buurt te imponeren, menig
vis levenloos op zijn rug ronddreef. Er werd
natuurlijk naderhand wel collectief voor vervangende vissen gezorgd. Toen wisten we ook
gelijk dat het houden van tropische vissen een
dure hobby is. Weg zakgeld.

Het werd langzaamaan tijd en we gingen op
pad. Nu had mijn broer in die tijd een Mini
Cooper bestel en moest twee keer op en neer
rijden om alles te kunnen vervoeren.
Het laden ging als volgt. Twee man voorin en
achterin een deel van de versterkers met daar
bovenop bandleden in opgevouwen toestand.
Om op de plaats van bestemming te komen
moesten wij met de pont de Maas over. De
pont op ging wel, want dat ging bergafwaarts.
Maar om de pont af te komen moesten we met
vereende krachten de auto de berg omhoog duwen, wat de nodige inspanning kostte, omdat
dat kleine autootje veel te zwaar was beladen.
Een geluk dat we toen niet werden aangehouden. De avond zelf werd een groot succes
waardoor we ons voor de eerste keer echte muzikanten voelden.
In de tijd daarna werd er van alles aan gedaan
om de show, als daar al sprake van was, boeiender te maken. Ons grote voorbeeld, The
Who, eindigde hun optredens altijd met het
in elkaar slaan van instrumentarium en versterkers. Wijzelf speelden totaal niets van die
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band, omdat dat toen voor ons veel te moeilijk
was. Maar je moest een idool hebben, toch?
Om onze spullen na een optreden ook te slopen ging ons iets te ver, maar daar hadden we
het volgende op gevonden. We namen grote
kartonnen dozen, lieten die eruitzien als luidsprekerkasten, zorgden er vervolgens voor dat
er ook nog een luidspreker uit kon rollen en
klaar was Kees. Menigeen heeft op die manier
gedacht dat het geld ons op de rug groeide en
wij maar lachen.
Eén optreden, althans een poging daartoe, zal
ik ook niet licht vergeten. Begin april stond er
in een krant dat je je kon inschrijven voor een
groots opgezet spektakel, dat zou plaatsvinden
op Plein 1944 in het hartje van de stad Nijmegen. Natuurlijk vond ik dat we er rijp voor
waren en schreef de band - dit zonder overleg
vooraf - in. Dit spektakel werd georganiseerd
om de bevrijding te vieren. Versterkers en een
drumstel meenemen was niet nodig omdat alles daar aanwezig was. Het kostte me daarna
wel enige overredingskracht, maar de band
stemde er uiteindelijk in toe mee te doen.
Het werd 5 mei en we gingen vol goede moed
in de auto van Henk naar de stad. Op het plein
stond buiten een massa volk, een podium opgesteld van minstens twee meter hoog en zo’n
tien meter breed, iets wat er voor ons zeer
dreigend uitzag. Daarop stond een band te
spelen die in onze ogen al had gewonnen, zo
goed vonden we die klinken. We meldden ons
aan en moesten op onze beurt wachten. Hier
sloegen de zenuwen toe en onze stoppen door.
Ik maar volhouden dat het ging lukken en de
anderen maar zeggen dat we beter naar huis
konden gaan. We werden afgeroepen om ons
klaar te maken om te beginnen, maar we waren
Johnny kwijt. Nergens meer te vinden.
De organisatie van het geheel probeerde ons
nog het podium op te krijgen, om alsnog - zonder Johnny - te gaan spelen. Dit overigens, omdat er niet zoveel bands waren ingeschreven
voor die dag. Maar omdat het zelfvertrouwen
al danig in de schoenen was gezakt, leek het
ons geen goed idee zonder Johnny te spelen.
Hij was weg en bleef weg. We meldden ons af
door te zeggen dat de gitarist een zenuwaanval
had gekregen en niet kon spelen. We kregen
nog een herinneringsvaantje en konden gaan.
Later vonden we het verloren schaap terug in
de Hema waar hij verdwaasd rondliep met zijn
gitaar onder zijn arm, happend in de toen al
vermaarde rookworst. Hij kreeg dan wel de
schuld van dit alles, maar iedereen was blij
niet te zijn afgegaan op dat volle plein. Ik heb
nooit verteld dat ik ook de broek bijna vol had
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Rob Langendam treedt op in een kerk

gehad. We hadden, in dit geval ik, iets te hoog
gegrepen.
De optredens werden, na verloop van tijd,
steeds frequenter en we hebben het dan ook
volgehouden tot eind 1968, waarna we moesten stoppen omdat de meeste jongens buiten
de stad hun studie moesten voortzetten. Het
laatste optreden was een door ons georganiseerde Love-in, een fenomeen dat toentertijd
erg populair was. Daar werden daadwerkelijk
op het eind van de avond het drumstel en verschillende andere dingen in puin geslagen. Dit
om daadwerkelijk te stoppen.

Na deze avond zijn we eigenlijk uit elkaar
gegroeid. Er moest buiten de stad gestudeerd
worden en er bleef weinig tijd meer over om
samen muziek te maken.
Dit was het einde van Liquid Love, de band
waarin ik zelfs redelijk heb leren spelen. Al
was het nog steeds vrij matig te noemen. Zo
zie je maar. Buiten de lol steek je er toch ook
nog wat van op.
Tekst: Rob Langendam
Foto’s: archief Rob Langendam
de Wester - december 2014

Mijn eerste column

Even voorstellen
Als kersverse columnist heeft de hoofdredacteur van de Wester me gevraagd om me
even voor te stellen. Met plezier! Jullie gaan
me regelmatig tegenkomen in ons eigen
wijkblad: het is alleen maar fair dat jullie
wat meer van me weten. Vooral van mijn
woonbiografie.
Wie me hoort praten weet het meteen: hier
spreekt een Brabander met een accent dat
hij wel nooit meer zal verliezen. Getogen in
Budel, net zoals Nijmegen pal aan de grens,
maar dan met België en Limburg. Landelijke
omgeving, gemoedelijke mensen, carnaval en
bier, katholieke kerktorens elke paar kilometer. Daarna volgde mijn eerste kennismaking
met de stad: Den Bosch. Nog steeds Brabant,
maar nu dicht bij de A2 en de rest van Nederland. In een uurtje in Amsterdam. Sneller nog
in Utrecht. Ik studeerde er graag, al voelde ik
me er nooit echt thuis. Ik huurde er een kamertje. Slechts op bezoek.
Dat gold ook voor de woonplaatsen die volgden: Handel, Elshout en Rome, waar ik het
uiteindelijk maar drie jaar heb uitgehouden.
de Wester - december 2014

Liever keerde ik terug naar Nederland, naar
Nijmegen in het bijzonder. De eerste woonplaats waar ik zelf voor had gekozen. Er stond
een universiteit waar ik nog zaken mee wilde
doen, een binnenstad die me meteen beviel
door de ruïne in het hart en de machtige rivier die erlangs stroomde. De oudste stad kon
geen vergissing zijn. Inmiddels woon ik hier al
twaalf jaar met veel plezier. Het was misschien
wel de beste keuze die ik heb gemaakt in mijn
leven (behalve het nemen van een kat).
Wat je van mij kunt verwachten? Ik weet het
zelf nog niet. Ik weet wel dat ik graag door
mijn wijk wandel, dat ik nog liever hardloop
over de nieuwe Oversteek en langs de Snelbinder en de haven terug. Je wijk moet belopen
worden, denk ik, als je hem wilt leren kennen.
En als je rondloopt, moet je de rust nemen om
te kijken. Er is zoveel te zien. Nijmegen-West
is zo rijk. Het moet gevangen worden, ook in
taal. Mijn wijk moet beschreven. Dat verdient
ze.
Tekst: Stefan van Dierendonck
Foto: Dave van Brenk

Als ik denk aan mijn wijk, dan denk ik eerst
aan mijn bed. Aan hoe het elke keer dat
ik me omdraai protesteert en bonkt zoals
koeien in de stal. Onvoorspelbaar. Het is
een warm nest waar ik veel te vroeg uit moet
kruipen. Ik reik naar het gordijn dat we op
maat lieten maken op de meubelboulevard
aan de Wijchenseweg en ophingen aan witte
rails. Ik schuif de donkere stof opzij, veeg de
condens van de ruit weg en zie het eindelijk.
Mijn wijk. Oranje daken die als een erelint
van de opgetrokken schouders van de stad
naar beneden vallen. Donkerbruine gevels en
witte kozijnen in precies de juiste verhoudingen. Zo hoort een huis eruit te zien - een tussenwoning tenminste. Met achtertuinen die
vol staan van muren en het groen van een
verdwaalde, onhandig gesnoeide pruimenboom. Schuurtjes van lange platen asbest die
onwillig wachten langs een blind middenpad.
Het is een puzzel waarvan de stukjes perfect
passen tot ik mijn bril opzet. Geen weiland of
kuul te zien.
Vroeger noemden ze die wijk de jungle,
waarschuwde iemand mij voordat ik de knoop
had doorgehakt. Er woonden messentrekkers
wist een ander, veel te veel buitenlanders
vond een derde. Het was niet zo sjiek als
Oost. Ik hoorde dat hele straten tegen de
vlakte zouden gaan voor een nobel plan van
wijkverbetering. Er kwam een brug. Dit zou
het nieuwe Bottendaal worden, fluisterde de
makelaar. Maar zij kon niets garanderen.
Toen ik er in 2007 op mijn gemak doorheen
reed, viel me op hoe rustig het er was. Zeker
vergeleken met de Bloemerstraat waar ik
eerst had gewoond. Ik vond er meteen een
parkeerplaats, ook handig. Er stonden hoge
frisse watercipressen in de straat, die volgens
Wikipedia ook nog met uitsterven bedreigd
werden. Een apenboom met stekelige schubben, nog zo’n klassieker. Mensen groetten
me, maakten een praatje, glimlachten terwijl
ze genoten van de zon in hun voortuin. Ze
woonden er al generaties lang.
Goede grond om te wortelen.
Stefan van Dierendonck
(Foto: Dave van Brenk)
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Herfst
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Foto’s: De FotoStudio
de Wester - december 2014
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Waterkwartier

Havenkraan op kop
De nieuwbouw aan de Handelskade
vordert. De contouren van het grote
nieuwe restaurant aan de kop zijn al
zichtbaar.
Voor de toekomstige bewoners staat de
monumentale Havenkraan aan de overkant straks prominent in beeld. Een van
de gebouwen gaat dan ook Havenkraan
heten. Er zijn redenen genoeg om de
kraan op die plek te willen houden en
er een goede functie voor te bedenken.
Maar er moet wel wat gebeuren. De historische kraan is aan onderhoud toe en
staat er nu nog wat verloren bij. Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ zoekt samen met eigenaar Leon Berkers en NNP
Nieuw Nijmeegs Peil naar mogelijkheden om de landtong al tijdens de bouwperiode aantrekkelijker te maken. En dit
uitkijkpunt te betrekken bij recente ontwikkelingen op en rond het water bij de
Lindenberghaven, Nevengeul en Waalhaven. Bijvoorbeeld door in afwachting
van de geplande brug over de haveningang aan te sluiten op de recreatieve
wandel- en waterroutes Struinen aan de
rivier. En met een pontje het Waalfrontgebied alvast via het water te ontsluiten.
Wordt vervolgd.
Tekst: Carla Dijs
Foto: Havang(nl)
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Proficiat aan de Kids-Club
De supermarktketen van Jan Linders
organiseerde de laatste weken een Club
Spaar Actie.
De klanten konden muntjes in een koker
stoppen, wat resulteerde in een geweldige
opbrengst voor de plaatselijke organisaties.
Frank Grisel, de bedrijfsleider van Jan Linders aan het Fenikshof, kon aan vier organisaties in Nijmegen-West een totaalbedrag
van 4.000 euro overhandigen.
De Kids-Club / Kwetternest onder leiding

van Greet van Brenk mocht maar liefst
1472 euro in ontvangst nemen, Sportvereniging Blauw-Wit 1.014 euro, sv Nijmegen 764 euro en Basketvereniging 749 euro.
Een proficiat waardig, met enorme dank
aan de supermarktketen Jan Linders. Landelijk in hun 57 winkels is een bedrag van
228.000 euro uitgekeerd aan de goede doelen. Een geweldig initiatief!
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Dave van Brenk

Inbraakpreventie in Nijmegen-West
Op 2 december jongstleden is een informatieavond geweest over woninginbraakpreventie in Nijmegen-West.
Op de druk bezochte avond in de Biezantijn
zijn zeer bruikbare tips ter sprake gebracht
om de inbraakpreventie onder ieders aandacht te brengen.
In Nijmegen-West wordt de laatste tijd
meer dan gemiddeld in woningen ingebroken. De politie is natuurlijk alert maar kan
niet overal op wacht staan. De bewoners

moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen om hun woning zo goed als mogelijk
te beveiligen tegen inbraak.
Mocht u vragen hebben over woninginbraken, dan kunt u contact opnemen met het
Veiliger Wijk Team Wolfskuil via 09008844 of per e-mail met uw wijkagent. Voor
de wijk Wolfskuil: hans.zweers@politie.
nl, voor de Biezen/Waterkwartier: bas.berents@politie.nl
Tekst: Ruud de Vries
de Wester - december 2014

De Oversteek

West Wil
Groene Buffer
De vernieuwde Kanaalstraat

Uit de Commissie Verkeer
De Commissie Verkeer van de Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ is nog
steeds in gesprek met de gemeente Nijmegen over de aanpassing van de twee
voetgangersoversteekplaatsen op de Waterstraat.
Er wordt naar een oplossing gezocht. In
de tussentijd wees voorzichtig met oversteken en maak gebruik van de aanwezige
oversteekplaatsen. Ook wordt de ouders gevraagd de kinderen niet pal voor de school
af te zetten, maar op de daarvoor ingerichte
Kiss and Ride op de Biezendwarsstraat.

Afsluiting Weurtseweg

In verband met de rioleringwerkzaamheden
voor het toekomstig Koningsdaal wordt
deze maand het gedeelte van de Weurtseweg tussen de Winselingseweg en de Waterstraat volledig afgesloten. Deze werkzaamheden zullen ongeveer zes maanden in
beslag gaan nemen. Tevens wordt de Weurtseweg na de werkzaamheden opnieuw ingericht en zal het een 30-kilometerzone
worden.

Alternatieve route voor
Slachthuis en Handelskade

Door deze werkzaamheden zal de aan- en afvoerroute voor het slachthuis en de bouw op
de Handelskade via een alternatieve route gereden worden. Voor de komende zes maanden
gaat het verkeer van en naar de Handelskade
via de Energieweg, Marialaan, Tunnelweg,
Kronenburgersingel en Hezelstraat, van en
naar het slachthuis via de Weurtseweg. Borden
zullen aangeven dat dit vrachtverkeer niet door
de wijk mag rijden.

Kanaalstraat voltooid

Het tweede gedeelte van de Kanaalstraat is
ook volgens de bewoners fraai en perfect uitgevoerd. Het is een pluim op de hoed voor de
gemeente Nijmegen dat men deze reconstructie nog dit jaar heeft kunnen verwezenlijken.
Het is prachtig geworden.
Over de afsluiting van de oude bussluis in het
Westerpark wordt nog overleg gepleegd aangezien dat wel een doorgang moet blijven voor
onder andere het Vierdaagselegioen.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Dave van Brenk

Vergaderdata van Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’
Dinsdag 3 februari en dinsdag 24 maart 2015 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 20 januari en 10 maart 2015 bijeen. U kunt eventuele bespreek-, agenda- of discussiepunten
inbrengen bij Ineke de Jong (secretariaat), telefoon (024) 377 85 25 of e-mail: ineke.
de.jong@me.com
				
Tekst: Ruud de Vries
de Wester - december 2014

De actiegroep WWGB (West Wil
Groene Buffer) heeft de afgelopen jaren veel bereikt.
De groep heeft ruim drieduizend handtekeningen verzameld en deze in een
petitie aan de gemeenteraad van Nijmegen aangeboden. Hierdoor is een raadsbesluit aangenomen dat de aanleg, uitvoering en controle van de gevolgen van
De Oversteek beter worden onderzocht.
De hoeveelheid fijnstof in de lucht en de
verkeersveiligheid worden goed gecontroleerd en voor mogelijke aanpassingen
is een miljoen euro gereserveerd.
Deze controle beslaat de komende vijf
jaar en de bevindingen van alle metingen worden weergegeven op de website www.westenweurt.nl. Deze website
wordt op dit moment aangepast en aangevuld met eventuele onvolkomenheden
die alsnog verduidelijkt moeten worden.
Vanuit de wijken in Oud- en Nieuw-West
is in samenwerking met de gemeente
Nijmegen besloten om de actiegroep
WWGB voortaan te laten vertegenwoordigen door de wijkorganisaties en
de overleggen te laten plaatsvinden als
daar namens een van de partijen noodzaak voor is. ‘Ons Waterkwartier’ zal
hierin vertegenwoordigd worden door
Rik aan den Boom (06 11 34 21 36) en
Ruud de Vries (06 53 89 27 96). De wijken kunnen zich bij laten staan door het
adviesorgaan 'Het Kronenburgerforum'.
Hierin zijn alle regionale grote bedrijven
en organisaties en de gemeente vertegenwoordigd.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Portaal is verhuisd

Groene hoek verdwijnt
De 32 bol-acasias’s bij palingkwekerij
Nijvis op de hoek Weurtseweg-Winselingseweg worden rond maart/april
2015 weggehaald met de sloop van de
opstallen.
Op verzoek van de wijkvereniging is
onderzocht of een tweede leven voor de
volwassen bomen mogelijk is. Dat blijkt
erg duur te worden (450 euro per stuk)
en de overlevingskans bij verplaatsen
is slechts 20 procent. Om het zoveelste
verlies van groen volume in de wijk wat
te verzachten, biedt het OntwikkelingsBedrijf Waalfront OBW in overleg met
de klankbordgroep Waalfront een aantal
nieuwe grote bomen aan voor elders in
de wijk.
Tekst en foto: Carla Dijs

Opening Buffetrestaurant
Onder grote belangstelling opende
wethouder Tankir dinsdag 2 december het Buffetrestaurant aan de Vlietstraat.

Van oudsher beslaat de wijk twee gedeelten,
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We zijn dan ook trots dat we sinds augustus vanuit ons nieuwe wijkkantoor in De
Biezantijn kunnen werken.

Op de plaats waar jarenlang onze ouderen in het toenmalige Sonneheart hun
natje en droogje kregen, is na maanden
van verbouwing een sfeervol restaurant
in oosterse sferen verschenen. In een
mooie ambiance is het gezellig vertoeven. Het is een aanwinst voor Nijmegen-West dat er weer een restaurant bij
is gekomen. Het is beslist een bezoekje
waard, met in de zomertijd zelfs een terras. De uitbater, de heer Ziya Osturk, zal
u met zijn personeel van harte welkom
heten.

Mocht u vragen hebben of iets willen
bespreken, dan kunt u elke maandag tussen 10.00 uur en 12.00 uur terecht bij
onze wijkbeheerder Marloes Hermans.
Ze houdt dan haar wekelijkse spreekuur.
Voor tussentijdse vragen kunt u altijd
bellen naar het telefoonnummer van Portaal 0800- 767 82 25.

Tekst: Ruud de Vries
Foto: Buffetrestaurant

Tekst: Portaal
Foto: Dave van Brenk

Naam Waterkwartier moet blijven
Het is de leden van Wijkvereniging ‘Ons
Waterkwartier’ opgevallen dat de naam
Waterkwartier als aanduiding voor de
hele wijk lijkt te verdwijnen. Steeds vaker staat op officiële stukken alleen nog
maar Biezen.

In september is De Biezantijn feestelijk geopend onder grote belangstelling van wijkbewoners. Een mooi gebouw dat de rijke geschiedenis van het
Waterkwartier uitademt.

namelijk de Biezen en het Waterkwartier. In de
volksmond wordt de naam Waterkwartier gebruikt voor de hele wijk, maar de gemeente en
ook veel nieuwe bedrijven hanteren bij voorkeur Biezen. Nu veel van de geplande nieuwbouw is gerealiseerd en ook fase Koningsdaal
in het Waalfront op stoom lijkt te komen, horen we graag van medewijkbewoners of zij

Tot ziens op ons nieuwe adres aan de
Waterstraat 146. We hebben een eigen
ingang naast de centrale ingang van de
woningen boven De Biezantijn.

ook nog steeds trots zijn op een naam die
zo duidelijk verwijst naar het industriële en
volkse verleden van de wijk. Wij pleiten ervoor dat op alle officiële documenten altijd
Biezen Waterkwartier staat. Daarnaast onderzoeken we of het mogelijk is de naam
te beschermen als waardevol cultureelhistorisch erfgoed. Reacties op de naam Waterkwartier zijn van harte welkom.
Tekst: Carla Dijs
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Verhuizing Talis
Sinds 10 november jongstleden is het
kantoor van Talis gehuisvest op het terrein van het Honigcomplex.
Het nieuwe kantoor past bij de wijze waarop Talis steeds meer gaat werken: flexibel
en in verbinding met elkaar, hun klanten en
samenwerkingspartners.
Talis heeft niet alleen uit kostenoverwegingen deze beslissing genomen, maar ook
omdat op deze locatie de komende jaren
veel moet gebeuren. Samen met andere or-

ganisaties gaat Talis hier ook sociale huurwoningen bouwen.
Wij hopen op een goede samenwerking
en prettige voortzetting van de onderlinge
contacten die hier in Nijmegen-West reeds
aanwezig zijn.
Het nieuwe kantooradres van Talis is:
Waalbandijk 18, 6541 AJ Nijmegen
Postbus 628, 6500 AP Nijmegen
Telefoon (024) 352 39 11, maandag tot en
met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
E-mail: welkom@talis.nl
Website: www.talis.nl
Tekst: Talis

Carnavalsweekend 10 en 11 januari 2015
van carnavalsvereniging ‘De Waoterjokers’
Zoals u weet stond voorheen op de plaats
van het huidige – overigens schitterende – Voorzieningenhart De Biezantijn
het voor ons oude vertrouwde Gemeenschapshuis, de thuisbasis van onze Carnavalsvereniging De Waoterjokers.
Hier vierden wij onze carnavalsdagen en
hielden wij in november onze pronkzittingen. Helaas hebben we wegens gebrek aan
een goede locatie enkele jaren geen pronkzittingen kunnen houden. Dat was een groot
gemis binnen onze vereniging. In de nieuwe
Biezantijn is het wederom mogelijk geworden. Met de gemeente Nijmegen hebben wij
goede afspraken kunnen maken tot het gebruik van De Waoterjokerzaal en de gehele
organisatie daar omheen.

Wat staat er op stapel?

• Zaterdagavond 10 januari zal de Carnavals Pronkzitting worden gehouden met een
keur aan eigen artiesten met humoristische
acts en verrassende optredens met een mude Wester - december 2014

zikale omlijsting. Deze avond is natuurlijk
voor onze leden, maar ook voor de andere
carnavalsverenigingen en organisaties. Een
zeer beperkt aantal kaarten is in de verkoop
voor 11 euro. Deze zijn te bestellen via email secretariaat@waoterjokers.nl
• Zondagmiddag 11 januari vanaf 14.00 uur
herhalen wij bijna alle acts, we nodigen alle
wijkbewoners van harte uit deze middag
mee te maken. De toegang is geheel gratis.
Alle bewoners van de seniorenflats Fortuna,
Mercurius, Waterman en Griffioen zijn van
harte welkom, zo mogelijk zal het gratis
vervoer met de Zonnetrein gebeuren.
De Carnavalsvereniging De Waoterjokers
wil met dit carnavalsweekend weer de traditie voortzetten. Het bestuur nodigt u van
harte uit om u te laten verrassen. Meer informatie kunt u vinden op www.waoterjokers.nl
Tekst: Benito Kleinschiphorst en Ruud
de Vries. Foto: Benito Kleinschiphorst

Beste wijkbewoners
Mijn naam is Dennis Kienhuis en ik mag
me deze keer in de Wester voorstellen
als nieuwe huisarts binnen het Medisch
Centrum Oud-West.
Sinds 22 september van dit jaar ben ik
werkzaam als huisarts bij Medisch Centrum Oud-West. Hiervoor ben ik in de
afgelopen drie jaar werkzaam geweest
als waarnemend huisarts in Nijmegen,
Oss, Den Bosch en omstreken. Ik ben
daarnaast ook altijd met veel liefde bezig
geweest als docent aan artsen in opleiding aan het Radboudumc. Als huisarts
vind ik het belangrijk om met aandacht
voor, en samen met de patiënt de beste
zorg te leveren.
Voor ik huisarts werd heb ik de geneeskundeopleiding ook in Nijmegen gedaan
en in de vijftien jaar dat ik hier nu woon,
ook al ben ik een rasechte Brabander,
steeds meer verknocht geraakt aan
Nijmegen. Ik heb hier een lieve vriendin
gevonden en in het afgelopen jaar ben
ik een gelukkige vader geworden van
een schitterend zoontje. Hoewel hij veel
van mijn tijd opslokt ben ik op zondag
toch nog regelmatig te vinden op de
Nijmeegse hockeyvelden om mij daar
van mijn sportiefste kant te laten zien.
In de overgebleven tijd vul ik mijn dagen
graag met koken en lekker eten.
Binnen het medisch centrum vervang
ik momenteel dokter Iris Klein Breteler
tijdens haar zwangerschapsverlof. Zodra
zij terug is van haar verlof zal ik mij meer
bezig gaan houden met de praktijk van
dokter Wim Timmermans. In het komend
jaar zal hij met pensioen gaan en ik voel
me vereerd om te mogen zeggen dat
ik hem hierna zal gaan opvolgen in zijn
praktijk.
Mocht het nodig zijn, dan ben ik u graag
van dienst bij MCOW.
Dennis Kienhuis
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Wolfskuil

Nachtegaalplein

Korte nieuwtjes uit de kuul
Groen in de wijk

Sint Nicolaas is nog maar net terug naar
Spanje vertrokken - zie foto die gemaakt is
in de Varenstraat - of de kerst staat alweer
voor de deur.
Er zijn deze maand in de wijk maar liefst twee
kerstmarkten: op 17 december in De Wieken
en op 20 december in het Zonnebloemparkje.
Tijdens de kerstperiode is bij Dierenweide
Kobus de kerststal weer te bewonderen.

Nachtegaalplein

Het zal u zeker opgevallen zijn dat op het
Nachtegaalplein en aan de Pastoor Zegersstraat
de eerste terugkomers of nieuwe bewoners
naar hun nieuwe woning zijn verhuisd. Het
eerste gedeelte van de huizen rondom het
Nachtegaalplein is half november opgeleverd.
Het resultaat is echt mooi, alleen mis ik nog
het groen, maar dat zal zeker komen.
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Het verbaast de wijkraad steeds opnieuw dat
de gemeente het niet zo nauw neemt met het
groen in de wijk, terwijl diverse politieke partijen toch hadden beloofd bij de laatste verkiezingen dat Oud-West groener moest worden,
en dan ook écht groen. Het tegenovergestelde
gebeurt: op de Molenweg heeft de gemeente
de laatste planten verwijderd. Eerst werden ze
jarenlang verwaarloosd en natuurlijk maakten daarna deze armzalige roosjes geen schijn
van kans meer. Nu gaan er weer klinkers in en
een bloembak met slappe kansloze plantjes.
Jammer van onze mooie Molenweg: die verdient een betere uitstraling.

Kruiswerkgebouw gesloopt

Op het terrein naast het braakliggend veld
waar voorheen Jacobs zijn tuincentrum had,
is het gebouw waar vroeger Maatschappelijk
Werk en Kruiswerk was gevestigd, gesloopt.
Er komt - hopelijk snel - nieuwbouw.

aantal winkeliers erg actief, maar ze konden
het niet redden tegen de grote jongens aan de
Molenweg.

Dierenweide Kobus

Op het terrein bij Dierenweide Kobus zijn dure
ijzeren platen met een waarde van 4.000 euro
gestolen. De platen zijn bedoeld om de mestvaalt op de dierenweide te bedekken. De dieven moeten wel met meerdere personen zijn
geweest, want de platen waren erg zwaar.

Oude GAK-gebouw bij de tunnel

In het oude GAK-gebouw worden 240 appartementen gerealiseerd. Ook voor de wijkraad,
die dit nieuws in de krant moest lezen, een
grote verrassing, want de gemeente had enkele
weken eerder nog verklaard, dat er vooralsnog
geen plannen waren met het pand. Ik ben benieuwd hoe de gemeente dit ons – de wijkraad
– maar vooral ook aan de buurtbewoners uit
gaat leggen.
Tekst en kleine foto’s: Leo Woudstra
Foto Nachtegaalplein: De FotoStudio

Cafetaria in Varenstraat

Gelukkig gaat binnenkort de cafetaria in de
Varenstraat na een grote verbouwing weer
open. Even leek het er aan de buitenkant op
dat de laatste winkel in dit stukje Varenstraat
ook dicht zou gaan, maar het krijgt een doorstart. Enkele jaren geleden was hier nog een

Molenweg
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Schoolontbijt met
de burgemeester
Begin november jongstleden werd
voor de twaalfde keer de Week van het
Nationale Schoolontbijt gehouden.

Wethouders Renske Helmer (rode jas) en Bert Velthuis (blauwe jas)

Wethouders op Azaleaplein
Op uitnodiging van de participatiewerkgroep Azaleaplein hebben de wethouders
Renske Helmer en Bert Velthuis op 8
november een bezoek gebracht aan het
Azaleaplein in de Wolfskuil.

een combinatie van meerdere functies in het
gebouw. Een afgevaardigde van vastgoed
die ook aanwezig is, vertelt dat verandering
van functies ook van invloed kunnen zijn op
het Azaleaplein en het voorterrein.

Het bezoek stond in het teken van zowel de
afronding van de eerste fase als van de omzetting van het voorlopige bestemmingsplan
van vijf jaar in een definitief bestemmingsplan, nodig om de tweede en derde fase te
kunnen realiseren voor de afronding van de
totale herinrichting van het Azaleaplein.
Het gezelschap werd rondgeleid door Jan
de Vos, Corina Vonk, Louise Maas, Cyril
Crutz, Jackelien Top, Wim Krabbendam en
contactpersoon Geert Schiks. Met veel belangstelling hebben beide wethouders zich
kunnen inleven in de ins en outs van de herinrichting en het positief terugdringen van
de overlast.

Terugkomend op het Azaleaplein is tijdens
de eerste fase ontdekt dat daar een bouwbestemming op ligt. Gelukkig is dat omgezet
naar een wijziging dat er de eerste vijf jaar
niet gebouwd mag worden. Daarbij willen
de participatiewerkgroep en andere belanghebbenden uit de wijk de gehele groenstrook/stuwwal vanaf de Oude Azaleastraat
tot aan de Wolfskuilseweg handhaven als
een groene long in de wijk.

Na de rondwandeling heeft het gesprek zich
voortgezet in het atelier van Geert Schiks.
Tijdens dit gesprek is het duidelijk geworden dat er nog heel wat water door de Waal
moet stromen voordat er een definitief bestemmingsplan is. Dit heeft te maken met
het feit dat het huidige plein met de voormalige Mariaschool (momenteel ateliergebouw) eigendom is van de vastgoedafdeling van de gemeente Nijmegen. Omdat het
beeldbepalende gebouw schade heeft opgelopen door achterstallig onderhoud is de tijd
rijp voor onderhoud en eventueel ook voor
de Wester - december 2014

Tijdens het gesprek is er enige mate van
teleurstelling ontstaan bij de werkgroep,
omdat het nog enige tijd kan duren om verder te gaan. Er is heel hard gewerkt aan de
herinrichting, juist om de veilige leefomgeving te vergroten door terugdringing van de
overlast. Ook wil de werkgroep verbindingen leggen met andere wijkgerichte organisaties, opdat er bijvoorbeeld andere educatieve projecten kunnen plaatsvinden op het
Azaleaplein, een belangrijke toegevoegde
waarde aan de openbare ruimte inzake dit
plein. Hoe je het ook wendt of keert, de
werkgroep wil toch verder gaan als een
nieuwe generatie wolven.
Tekst: Geert Schiks
Foto: Dave van Brenk

Op 2 november kwamen 22 kinderen uit
groep 8 van Basisschool de Wieken naar
het stadhuis om met burgemeester Bruls
te ontbijten. Met dit ontbijt onderstrepen
de gemeente Nijmegen en Basisschool
de Wieken het belang van een gezond
ontbijt voor een goede start van de dag.
Zó reageerden een aantal kinderen:
‘We gingen maandag 2 november naar
de burgemeester. Wij zijn als school uitgekozen om samen met de burgemeester
te ontbijten. Het ontbijt was lekker en
heel gezellig. We mochten ook vragen
stellen. Ik vroeg of de burgemeester de
ambtsketting altijd moest dragen, maar
dat hoefde alleen bij belangrijke zaken.
Groetjes Justin Woudstra’
‘Groep 8 was maandag 2 november
uitgenodigd bij de burgemeester om
te ontbijten. We fietsten naar het stadhuis. Toen moesten we naar een zaal,
daar stond een hele grote tafel met
stokbrood, croissantjes, krakers, appelsap en melk. De burgemeester ging
daarna vertellen over zijn beroep.
We mochten vragen stellen, bijvoorbeeld hoelang hij al burgemeester was.
Het was leuk.
Groetjes Amelia Kroon’
‘Maandag 2 november gingen wij ontbijten bij de burgemeester. Het was heel
gezellig en lekker. We hadden broodjes,
croissantjes, kaas, melk en biologische
appelsap. We gingen daar met de fiets
heen. De burgemeester is een hele lieve
en gezellige man. We mochten ook wat
persoonlijke vragen stellen. Hij zei dat
hij twee dochters heeft.
Groetjes Sadaf Rahim’
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Kuulse

Kerstmarkt
In Dickensstijl

Zaterdag
20 december
16.00 tot 21.30
21.30 uur
Elmeran, hoek
Zonnebloemstraat
Kraam huren?
huren?

tel: 06 29 40 82 01

Kerstmarkt in de Wolfskuil
Op zaterdag 20 december is er weer
een kerstmarkt in de wijk Wolfskuil.
Deze zal plaatsvinden in het Zonnebloempark en de Bosbesstraat van 16.00
uur tot 21.30 uur. We zijn nog op zoek
naar mensen die een kraam willen huren. U kunt met kerstartikelen en nieuwe spullen, maar ook met tweedehands
spullen, terecht op onze markt. De kosten
zijn 20 euro per kraam. Voor kraamverhuur kunt u bellen naar 06 29 40 82 01
of kijk op onze Facebookpagina: www.
facebookcom/kuulsewijkfestival

Halloween 2014
Ook dit jaar werd er weer een
Halloweenoptocht door de Wolfskuil gehouden. Met dank aan de vele vrijwilligers die voor een griezelige herinnering
hebben gezorgd. Sommige vrijwilligers
gingen zichzelf ver te buiten met hun
griezelige uitdossingen en capriolen, chapeau!
De start van de optocht ging dit jaar dwars
door het huis van Toos en Willy. In hun
aanbouw werd eerst een spannend verhaal
verteld aan de kinderen. Daarna ging de
tocht door de achterpaden en de tuinen van
omwonenden in de Varenstraat, waar de bewoners snoep uitdeelden aan de kinderen.
Vervolgens langs Dierenweide Kobus, via
het Florapark het kuulse bos in, waar het
spannendste gedeelte van de optocht plaats-

vond. Toen de optocht het bos uitkwam,
waren de vele bange gezichten bij de kinderen alsook bij sommige ouders goed te zien!
Veel kinderen waren dit jaar weer prachtig verkleed en de organisatie heeft voor
de mooiste uitdossing een beker en een
waardebon beschikbaar gesteld. De overige
kinderen kregen na afloop van de griezeltocht een lekker broodje en een kop warme
chocolademelk en een cadeautje. Langzaam
keerde de rust in de Wolfskuil terug.
De vele vrijwilligers hadden hun taak er
weer op zitten en werden in het clubhuis
ontvangen met een kop heerlijke snert om
weer bij te komen van de spanning en de
kou.
Met dank aan alle sponsoren en vrijwilligers, parkwachten, Dierenweide Kobus en
Albert Heijn Molenweg.
Tekst: Leo Woudstra
Foto: Dave van Brenk

Gezellige middag voor
bewoners uit de Kuul
Op zondag 18 januari aanstaande
organiseren de vrijwilligers van het
Kuulse Festival een 55-plusmiddag.
Deze middag wordt gehouden in Cafe
Elmeran van 12.00 tot 17.00 uur. Het
gaat een bijzondere middag worden
met muziek en leuke verrassingen. Ook
wordt er gezorgd voor eten en consumptiebonnen. Deze middag is bedoeld voor
mensen uit de Wolfskuil. U kunt zich opgeven bij Cafe Elmeran of bellen naar 06
18 81 47 13. De kosten van deze middag
zijn € 2,50 per persoon.
Komt allen!
Tekst: Het Kuulse Festival
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STEP: opening en nieuwe naam IVC-Intercity

De oude computers zorgden voor veel vertraging en frustratie.
STEP organiseert educatieve activiteiten
voor anderstalige volwassenen in Nijmegen. De meeste deelnemers van STEP hebben een laag inkomen en een achterstand
in basisvaardigheden. STEP biedt hun een
veilige en laagdrempelige plek waar zij zich
kunnen ontwikkelen en onderling contact
kunnen hebben. Van hieruit wordt gewerkt
aan een actievere deelname in de samenleving.
Tijdens de lessen Nederlands en digitale
vaardigheden wordt gebruik gemaakt van
computers. Omdat de huidige lescomputers
zeer verouderd zijn en heel erg traag werken is STEP blij met de bijdrage van het
Oranje Fonds en de Fundatie Luden van
Stoutenberg. Het stelt STEP in staat de sterk
verouderde computers te vervangen.

Sinds 30 oktober heeft IVC-Intercity een nieuwe naam: STEP (Steunpunt Taal Educatie en
Participatie). Het nieuwe onderkomen van STEP, gevestigd op de Derde van Hezewijkstraat
6, werd op feestelijke wijze geopend door wethouder Bert Frings en voorzitter Betty de Vries.

STEP ontvangt 10.000 euro voor lesmateriaal
STEP - Steunpunt Taal Educatie en Participatie - is zeer blij met de bijdrages
van het Oranje Fonds van 8.000 euro en

van de Fundatie Luden van Stoutenberg
van 2.000 euro. Het stelt STEP in staat de
sterk verouderde computers te vervangen.

Voor informatie over STEP kunt u contact
opnemen met Karoline Snip, via e-mail:
k.snip@stepnijmegen.nl. STEP vindt u aan
de Derde van Hezewijkstraat 6, 6542 JP,
telefoon (024) 323 32 35, internet: www.
stepnijmegen.nl
Tekst: STEP Nijmegen
Foto: Ger Neijenhuyzen

IKC De Wieken
geopend
Onder grote belangstelling van ouders,
kinderen, leerkrachten en andere belanghebbenden vond maandagochtend
13 oktober de officiële opening plaats van
het Integraal Kind Centrum – IKC – De
Wieken aan de Floraweg.
Bestuur en directie van de St. Josephscholen, KION kinderopvang en basisschool De
Wieken hebben de handen ineen geslagen
en sinds het nieuwe schooljaar is er op IKC
De Wieken plaats voor basisonderwijs, een
kinderdagverblijf, een peutergroep en tussenschoolse en buitenschoolse opvang. De
kinderen zelf verrichten de opening op het
schoolplein en verzorgden een rondleiding.
Het activiteitenplein van welzijnsorganisatie Tandem blijft ook actief binnen het IKC.
Tekst en foto: Leo Woudstra
de Wester - december 2014
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Anita’s hairstyling : Fijne feestdagen

Gratis

Bedankt voor uw bezoek in 2014 en graag tot ziens in het nieuwe jaar!
Wij wensen u prettige feestdagen en een fantastisch 2015.
Openingstijden
Voorstadslaan :

Maandag
Dinsdag
Woensdag

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

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

Voorstadslaan 263 • T (024) 82 00 262 • St. Agnetenweg 50 • T (024) 378 31 37
www.anitahairstyling.nl • info@anitahairstyling.nl
Extensions • Haarwerken • Kinderfeestjes • (Bruids)visagie • Metamorfoses
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Wonen van

Eerste koopwoning? Portaal opent deuren!
Ga naar kopenbijportaal.nl
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Bed & Breakfast WestZijde
Onderaan de Graafse brug, in een van de
witte spoorweghuizen, runt Antoinet Broeder
B&B WestZijde. Er zijn vier gastenkamers
met elk een badkamer, een tv (met dvd),
gratis wifi en bijvoorbeeld de mogelijkheid
om koffie en thee te maken. In de grote
woonkeuken wordt een uitgebreid ontbijt geserveerd. Het ontbreekt de gasten aan niets.
Veel gasten kiezen voor B&B WestZijde
omdat het lekker dicht bij de stad is en men
tegelijkertijd kan genieten van een rust die
men hier aan de Graafseweg niet verwacht.
De kamers liggen aan de achterzijde van het
huis en de grote tuin zorgt voor een bijna
landelijke sfeer.
Mensen uit de Wolfskuil weten WestZijde te
vinden wanneer zij onderdak zoeken voor
vrienden of familieleden die op bezoek komen en waarvoor men in eigen huis onvoldoende logeermogelijkheid heeft.
Wilt u meer weten over B&B WestZijde, kijk
op www.westzijde.com

Wilbert Friederichs
Leverancier van tekst en muziek
Wat mijn beroep is? Daar vraag je me
wat. Ik heb wel tien beroepen. Achter
elkaar gezet klinkt het spectaculair. Kijk
maar: ik ben zanger, componist, tekstschrijver, dirigent, contrabassist, pianist,
presentator, journalist, docent, voorlezer… En dan vergeet ik vast nog wat.
Maar het betekent vooral dat ik niks zó
goed kan dat ik alleen daar de kost mee
kan verdienen. Dat is ook niet erg, ik
houd van afwisseling.
Voordeel is dat ik makkelijk inzetbaar ben
bij allerlei vormen van muziek en theater.
Eerst in mijn eigen gezelschappen Mezzo
Macho en Klater, waarvoor ik teksten en
muziek schreef, waarin ik zong, waarbij
ik diverse instrumenten én het publiek
bespeelde. Vandaar werd ik gevraagd om
producties te leiden, liedjes te schrijven,
les te geven. Noem maar op.
Mijn beroep? Ja zeggen als iemand iets
wil op het gebied van tekst en muziek.
www.wilbertfriederichs.nl
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15 januari organiseert ‘Broodje Fonds’ het 3e Broodfonds van Nijmegen
Word je als ondernemer ziek, dan heb je tijdelijk geen inkomen. Een groot probleem voor
de meesten. AOV’s zijn duur en niet transparant. Hoe kan je dat risico anders afdekken?
Samen met andere ondernemers. In een broodfonds ondersteun je elkaar op vrijwillige en
gelijkwaardige basis. Ben je langer dan een jaar ondernemer? Dan is een broodfonds misschien iets voor jou.
Een broodfonds is opgericht door minimaal twintig ondernemers en kan doorgroeien tot
maximaal vijftig. Mensen die je kent en vertrouwt.
Je kiest een maandelijkse inleg die past bij jouw inkomen en spaart dat elke maand op je
eigen broodfondsrekening. Dat geld blijft van jou. Wordt iemand in je broodfonds ziek, dan
krijgt hij/zij kleine nettoschenkingen van alle anderen. Een tijdelijk inkomen om van te leven,
voor maximaal twee jaar.

Aanmelden: bestuur.broodje_fonds@broodfonds.nl. Meer informatie: www.broodfonds.nl
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Uitzending jeugdjournaal speciaal
Woensdag 29 oktober werd het Aquamarijnjournaal uitgezonden op RTV Nijmegen 1. Deze Aquamarijnspecial is nu nog
steeds te zien via internet, You Tube.
Dit jeugdjournaal is gemaakt door Glenn,
Ahlam, Yagmur, Levi, Mikaël en Angelo uit
groep 7 en 8 van Kindcentrum Aquamarijn.
Medewerkers Robin en Kevin van NimmaTV,
de Nijmeegse jongerenzender, zijn al vóór de
zomervakantie met dit reportageteam aan de

slag gegaan om de verhuizing van de school en
de bouw en de opening van het nieuwe Kindcentrum Aquamarijn en de Biezantijn vast te leggen
in een nieuwsuitzending.

Razend enthousiast

Daarna zijn ze nog druk bezig geweest met monteren en het inspreken van voice-overs. Toen de
jonge tv-ploeg aan een volle zaal kinderen van

de Aquamarijn met trots hun journaal als
primeur konden vertonen, was het publiek
razend enthousiast want veel van hen herkenden zichzelf op de prachtig gefilmde, en soms
hilarische beelden. Ook de interviews (onder andere met de burgemeester) waren van
hoge kwaliteit. Voorafgaand aan de vertoning
hebben de talentvolle redactieleden aan hun
medeleerlingen uitgelegd hoe ze het journaal
gemaakt hebben en wat ze daarbij allemaal
geleerd hebben.
Tekst: Aquamarijn

Nieuws Initiatievenfonds

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

Nu ook
wintersporttraining!

Vanaf oktober ook
wintersporttraining!*

De laatste sluitingsdatum van 2014 voor
het voor het indienen van aanvragen
voor initiatieven uit de wijk is inmiddels
verstreken. De ingediende aanvragen
voor het deze aanvraagronde zijn reeds
in behandeling genomen.

Nieuwe penningmeester
In verband met het overlijden van Jo Arts
was de vacature van penningmeester van
het initiatievenfonds ontstaan. Wij zijn
zeer verheugd te kunnen melden dat deze
functie vanaf heden wordt ingevuld door
Jan van Gent.

Goed voorbereid de piste
op? Neem dan deel aan
deze training.
Voor meer informatie
kunt u ons bellen of
mailen.

Sluitingsdata 2015

*Bij voldoende animo

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

Bij aankoop van een DSH kastenwand
een tegoedbon van:

Voor 2015 heeft het initiatievenfonds weer
vier sluitingsdata vastgesteld voor het indienen van de aanvragen. Voor 2015 zijn
de sluitingsdata: woensdag 14 januari,
woensdag 13 mei, woensdag 19 augustus
en woensdag 21 oktober. Na elke sluitingsdatum komt het initiatievenfonds samen
om de aanvragen te beoordelen en de gemeente te adviseren over de toekenning
van een bijdrage aan een initiatief.

Indienen aanvragen

€ 100,

00

el
zie voorwaarden in de wink

Geldig van 1 december 2014 tot en met 31 januari 2015

van WERKHOVEN BOUWMARKT
Oude Graafseweg 96 Nijmegen Tel. 024 377 42 00
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Wilt u ook een aanvraag indienen voor
een initiatief (denk bijvoorbeeld aan het
organiseren van een optocht met carnaval
of een nieuwjaarsbijeenkomst)? Dan kunt
u hiervoor een aanvraagformulier invullen en indienen via initiatievenfondsoudwest@gmail.com.
De aanvraagformulieren met daarop ook de
‘spelregels’ zijn af te halen in het wijkcentrum Titus Brandsma en Voorzieningenhart
De Biezantijn. Uiteraard kunt u ook een
e-mail sturen naar initiatievenfondsoudwest@gmail.com. U krijgt dan zo snel mogelijk een aanvraagformulier toegestuurd.
Tekst: Lidwien de Groot
de Wester - december 2014

Milieustraat Kanaalstraat weer open
Sinds 1 december is de vernieuwde milieustraat aan de Kanaalstraat weer geopend.
Deze nieuwe milieustraat heeft nu een
soortgelijke indeling als de milieustraat op
Bijsterhuizen.
Vanaf 1 december is ook de afvalpas verplicht.
Deze moet u dus altijd meenemen als u de
milieustraat bezoekt. Vroeger werd het afval,

waarvoor moest worden betaald, geschat door
het personeel van de DAR. Nu wordt alles gewogen en gaan inwoners per kilo betalen.

Gratis en betaald

De milieustraat kent een gedeelte voor gratis
afvalsoorten (zoals oud papier, snoeiafval en
textiel) en een gedeelte met betaalde afvalsoorten (zoals restafval en puin).

Wat doet Jongerenwerk in de vakantie?
Het jongerenwerk stopt niet in de kerstvakantie. Tijdens de kerstdagen zijn we
gesloten, maar tijdens de rest van de
kerstvakantie gaan onze activiteiten gewoon door.
Zo gaan we naar de groepen 7 en 8 van de
basisscholen in de wijk om les te geven in
veilig omgaan met vuurwerk. Het nieuwe
jaar gaan we daarna knallend in met de
Tandem Cup. Het oudejaarsvoetbaltoernooi
waarbij verschillende teams strijden om de
Tandemcup. Deze vindt plaats op 30 en 31
december in de Ark van Oost (Cipresstraat
154). Zorg ervoor dat je je team uiterlijk 21
december inschrijft (dit doe je samen met
de jongerenwerker).
Wij zetten in op een actieve houding van
jongeren. Daarom gaan we in de kerstvakantie samen met jongeren een aantal activiteiten op poten zetten, zoals een Pannatoernooi en een grafitti-workshop. Ook gaan
we rond de jaarwisseling extra de straat op
om de jongeren in Oud-West te wijzen op
veilig omgaan met vuurwerk.
Wij wensen iedereen in Oud-West alvast
gezonde en gelukkige feestdagen toe. Tot
2015!
de Wester - december 2014

Jongerenwerkers Tandem Welzijn
• Guido Groenendijk, 06 26 86 49 63
g.groenendijk@tandemwelzijn.nl
• Lieke Peeters, 06 57 54 36 73
l.peeters@tandemwelzijn.nl
• Je kunt ook vrienden met ons worden op
Facebook: Facebook.com/Jongerenwerk
Oud-West

Activiteiten in de wijk
• Inloop De Biezantijn Waterkwartier (Waterstraat 146): maandag: 15.30-17.30 uur,
vrijdag: 15.30-17.30 uur en 19.00-21.00
uur (13+).
• Inloop Driesprong de Wolfskuil (Fuchsiastraat 10): dinsdag: 15.30-17.30 uur,
woensdag: 14.00-16.00 uur en 19.00-21.00
uur.
• Zaalvoetbal in Sporthal de Zwaluw (Zwaluwstraat 200): maandag: 18.00-19.00 uur,
woensdag: 17.00-18.00 uur.
• Tandem Cup 2014 (Ark van Oost, Cipresstraat 154): dinsdag 30 december:
10.00-16.00 uur, woensdag 31 december:
10.00-16.00 uur.
Tekst: Jongerenwerk Oud-West

Naast de inwoners van Nijmegen mogen ook
de inwoners van Ubbergen en Beuningen gebruik maken van de milieustraten.
Mocht u de afvalpas zijn kwijtgeraakt of nooit
hebben ontvangen, neem dan contact op met
de Dar. Ze zullen u binnen vijf werkdagen een
nieuwe toezenden en de oude blokkeren. De
Dar is bereikbaar op (024) 371 60 00 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)
Tekst en foto: Dave van Brenk

Stip Oud-West
loopt goed
Sinds de officiële opening van Stip
Oud-West eind september zijn er ruim
zeshonderd bezoekers geweest.
Het enthousiaste team van medewerkers
geeft antwoord op de meest uiteenlopende vragen over wonen, inkomen, schulden, formulieren en zorg en opvoeding.
Maar ook over activiteiten in de wijk en
aanbod om buurtgenoten te helpen.
Heeft u een vraag waar u zelf niet goed
uitkomt, kom dan gerust eens langs, wij
helpen u graag verder.
De hal van het wijkgebouw Titus Brandsma wordt nu verbouwd zodat het bij Stip
nog prettiger binnenkomen is.
De openingstijden zijn maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30
tot 12.30 en van 13.30 tot 16.00. Op vrijdag van 9.30 tot 16.00.
Dagelijks kunt u bellen met de telefonische Stip info- en advieslijn, telefoonnummer 088-0011300 of mailen naar
info@stipnijmegen.nl
Tekst: Stip Oud-West
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Fijne feestdagen en
een fleurig 2015!

www.krayenhoff.nl
024 - 377 53 05

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

De Straatmakers
De straatmakers zijn bewoners met hart
voor hun straat en/of hun wijk. Ieder
draagt op zijn of haar manier bij om die
straat gezelliger, leefbaarder of mooier te
maken.
Door ons als groep aan elkaar te verbinden,
met ieders verschillende talenten, bundelen
we onze krachten. Zo ontstaat een gemêleerde groep van betrokken bewoners die
met elkaar een netwerk vormen in de wijk.
We helpen elkaar bijvoorbeeld met onze
specifieke kennis, ondersteunen elkaar met
activiteiten die we organiseren, of wijzen
buurtbewoners de weg naar voorzieningen
en proberen bewoners met elkaar in contact
te brengen, zodat zij samen iets kunnen ondernemen.
Heb jij ook een talent dat je graag met je
straat of de wijk wilt delen? Of wil je graag
gebruik maken van het talent van een ander? Schroom niet, stel je vraag, bied je aan,
help elkaar!

Hoe werkt het?

Plaats een bericht op onze Facebookpagina
www.facebook.com/StraatmakersOud-

Ommetje Waterkwartier
Op 4 september 2014 was weer de traditionele Nacht van het Ommetje in het Waterkwartier (kortom, een wandeling door de
wijk). Het ommetje ging deze keer over het
historisch verleden en de grote hoeveelheid
winkels, bedrijven en scholen die er in de
wijk waren.
De start was in het nieuwe Voorzieningenhart
De Biezantijn. Daar werden de mensen hartelijk verwelkomd door de organisatie en er
werd een heerlijk kopje koffie aangeboden.
In het begin vreesde de organisatie dat de opkomst tegen zou vallen omdat er om 19.30 uur
nog niet zoveel mensen aanwezig waren. Gelukkig stroomden steeds meer mensen binnen.
Uiteindelijk waren er 64 deelnemers, zowel
oude als nieuwe bewoners.
Ruud de Vries, voorzitter van de Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’, deed het openingswoord. Voormalig wethouder Hannie Kunst
was ook onder de aanwezigen. Karel Bosman,
die jaarlijks het ommetje opluistert met zijn
liedjes en leuke teksten, bracht de stemming
erin met een openinglied, waarna men van
start ging. Alle aanwezigen kregen de route en
de nodige informatie over winkels, bedrijven
de Wester - december 2014

West, Stuur een mailtje naar straatmakersoudwest@gmail.com Of bel onze contactpersoon
Karin: (024) 848 78 31 en volg ons op Twitter!
@StraatmakersOW.
Laten we eens gaan ontdekken wat voor talenten er allemaal in onze straten leven en daar
gebruik van maken! En laat vooral je eigen
talent zien!
Enkele voorbeelden waarin je een goede buur
voor elkaar kunt zijn: hulp bij de administratie, tuinieren, basiskennis van de computer,
een wandelmaatje, hulp bij de boodschappen,
klusjes in en rondom het huis, kennis van de

wijk, een straatactiviteit organiseren of vul
zelf maar aan.
Leer elkaar eens op een andere manier kennen dan alleen bij het gedag zeggen, de
boodschappen doen of de hond uitlaten.
Profiteer van de kwaliteiten van een ander
bij je in de straat. Hoe makkelijk kan het
zijn? En hoe fijn is het wel niet om een ander blij te maken met iets wat je zelf leuk
vindt om te doen? Dus laat je zien!

en scholen. De deelnemers werden door de organisatie door de gang langs de fotowand geleid om ze te laten zien hoe het Waterkwartier
er in het verleden uitzag. Daardoor kwamen al
vele herinneringen naar boven.
De route liep via de Waterstraat richting
Weurtseweg. Op de Weurtseweg werd bij de
buurtwinkel van Jan Linders stilgestaan. Els
Linders, oud-eigenaar, vertelde hoe zij met
haar man Jan begonnen was in het Waterkwartier. Hierbij kwamen mooie anekdotes naar
boven. Karel Bosman bracht op deze locatie een liedje op de wijs van: Van voor naar
achter, van links naar rechts. Na het tweede
couplet zong iedereen naar hartenlust mee.
De weg werd vervolgd tot de voormalige directievilla van houthandel Key. Daar werden
de wandelaars getrakteerd op een klein borreltje. Na dit bezoek werd er stilgestaan bij de
voormalige boterfabriek Batava aan het Krayenhoffpark. De route ging verder via de Voorstadslaan tot de hoek van de Heselaan. Daar
werd stilgestaan bij de vele bedrijvigheid die
in de Waalhaven in de jaren 60 heeft plaatsgevonden. Karel Bosman heeft hier een lied ten
gehore gebracht over de kaaisjouwers ter herinnering dat tot in de jaren 60 de schepen met
de hand werden gelost. Vervolgens ging het via
de Heselaan, Krayenhofflaan, Sperwerstraat

JAN LINDERS

Tekst: Tandem
Foto: Ger Neijenhuyzen

(Wijze: Van voor naar achter)
Jan Linders, winkeltje in de buurt,
daar werd ik door moeder naartoe gestuurd! (2x)
Jan Linders, winkeltje waar ik kwam
voor kaas en boter en achterham… (2x)
Jan Linders, winkeltje om de hoek,
maar nu is dus wel de C1000 zoek… (2x)
Van voor (linkerbeen) naar achter (rechterbeen)
van links (linkerbeen) naar rechts (rechterbeen) (2x)
Dat kleine winkeltje in de buurt
heeft de C1000 naar huis gestuurd! (2x)
Tekst: Karel Bosman
Het liedje is te horen op website www.dewester.info

richting Villa Voorstad aan de Marialaan. Daar
kregen alle aanwezigen een ansichtkaart aangeboden met een afbeelding van de oude Rijnstraat. Met op de hoek het winkelpand van de
kruidenierszaak Janssen waar de oudjes altijd
hun biertje dronken. Tevens het café van Dirk
van Straten in de Waterstraat en het pand van
bakker Zegers en het pand van Diny’s Wolwinkel, dat in de jaren 60 een fietsenzaak was.
We kunnen als organisatie weer terugkijken op
een geslaagde avond.
Tekst: Ger Hesseling
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Molenweg 36, Nijmegen, Tel. 024 – 3770503
Tegenover de Albert Heijn 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

Kelly vóór
38

Kelly ná
de Wester - december 2014

WIJKBEELD

Nijmegen-West viert het delen
op Deeldag 24 januari 2015
We kennen het allemaal, een zolder, schuur
of huis zo vol met spullen dat je je soms afvraagt: wat moet ik er mee?
Een boormachine die je maar één keertje per
maand gebruikt, een grasmaaier terwijl je al
lang geen gras meer hebt in je tuin. Tegelijkertijd is er vast iemand in de buurt die net even
nodig heeft wat jij hebt liggen. Die net even
nodig heeft wat jij misschien wel zou willen
delen. Om zichtbaar en vindbaar te maken wat
er allemaal te delen valt in Nijmegen-West, is
er op zaterdag 24 januari een Deeldag in en om
de Wijkfabriek aan de Nieuwe Nonnendaalseweg.
Ongetwijfeld leen je je ladder al uit aan je buren en help je je vrienden met verhuizen. Op
de Deeldag ontdek je wat er allemaal nog meer
te delen valt in de buurt. Wie kun jij blij maken
met wat je te delen hebt en waar kun je zelf
vinden wat jij nodig hebt? Denk aan spullen,
hulp of kennis die je wilt delen.
Op de Deeldag komen sowieso deze mensen
uit Nijmegen-West al delen wat zij willen delen. Angèle Jorna komt mooie verhalen vertellen. Serge van Eerkelen komt helpen met
computervraagstukken. Bij Bosshardt deelt
eten. De Papierfabriek van Janneke Wijdeveld
laat zien hoe je van je oud papier, nieuw papier
kan maken. Studenten van de opleiding cmv
(culturele en maatschappelijke vorming) helpen zowel tijdens de voorbereiding als op de
dag zelf.
Op deze Deeldag wordt er ook gestart met het
invullen van het Deelwinkeltje, een opzoekde Wester - december 2014

boek waarin aangegeven staat wat mensen in
de buurt met elkaar willen delen. Dit kan een
boormachine zijn, maar ook een fiets, computer of juist kennis. Op de 24e kun je aangeven
wat je wilt en kunt delen.
Ook zal tijdens de Deeldag de Kast van Overvloed worden geopend. In deze kast kunnen
buurtbewoners klusmaterialen achterlaten,
waar zij zelf geen waarde meer aan hechten.
Deze klusmaterialen kunnen vervolgens gebruikt worden door buurtbewoners wanneer
zij een kleine klus te doen hebben.
Wil je wat leren over de verschillende online
deelplatformen die er zijn? Ook daarvoor kun
je op de Deeldag terecht. Je zult stap voor stap
leren hoe je je bij deze platformen kunt aanmelden en wat je hier eigenlijk mee kunt.
Deeldag West wordt georganiseerd door wijkbewoners, lokale ondernemers, de mensen van
Hobbycentrum West en Nijmegen Deelstad.
Meer weten? Wil je meehelpen op de Deeldag?
Dat, het actuele programma en meer vind je
op http://nijmegendeelstad.nl/deeldag-west24-januari. Meld je daar ook aan. Toegang,
koffie en lunch is vrij.
Deeldag West
Zaterdag 24 januari 2015
Inkoop 9.30
Open van 10.00 tot 16.00 uur
In en om de Wijkfabriek aan de Nieuwe Nonnendaalseweg

Foto’s: De FotoStudio

Tekst en foto: organisatie Deeldag
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Park Leeuwenstein
Aan de Voorstadslaan tussen de Marialaan
en de Meerkolstraat ligt Park Leeuwenstein. Het park is een restant van de tuin van
de in het midden van de negentiende eeuw
gebouwde villa Leeuwenstein, de villa lag
in het nog buiten de stad gelegen dorp Hees.
De villa werd in 1958 afgebroken en een
deel van de tuin werd een park. Aan de
rand van dat park, aan de Voorstadslaan
313, staat nog steeds het koetshuis van villa
Leeuwenstein. Kennelijk is de eerste steen
voor het koetshuis in 1864 gelegd door het
echtpaar Metz-van Holst.
Bij het leggen van de eerste steen is Menso
Johannes Metz circa 47 jaar oud en zijn
echtgenote Wilhelmina Arnolda van Holst
bijna twee jaar ouder. Hij overlijdt op 6 juni
1886 in Hees (Nijmegen), 68 jaar oud. Zijn

Vroeger en nu
weduwe Wilhelmina is overleden op 27 april
1897 in Nijmegen, 81 jaar oud. Niets wijst er
op dat het echtpaar kinderen heeft. Vermoedelijk is de villa toen verkocht aan M.G.F. Verdonck.
Na de oorlog waren in de villa enkele weggebombardeerde gezinnen uit de binnenstad
gehuisvest.

Rijkdom

Het park heeft een grote rijkdom aan verschillende bomen, merendeels exoten, zoals
de trompetboom, de Magnolia acuminata, de
watercypres, de ginkgo, de lollipoptree, de
Libanon-ceder en de mammoetboom. De laatste, ook wel reuzensequoia genoemd, is voor
zover bekend de boom die de hoogste leeftijd
van alle boomsoorten ter wereld kan bereiken.

Prijsvraag!!!
Wat zijn de namen van de meiden 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 make-over zal een fotograaf van de Wester
aanwezig zijn en het resultaat zal te zien
zijn in de volgende Wester.

In de Amerikaanse staat Californië staan
exemplaren van drieduizend jaar oud.
Behalve dat koetshuis herinnert nog een
ander gebouw, nummer 311, aan het verleden van deze stek. Het is de conciërgewoning van de Rijks Tuinbouw Winterschool,
in 1957 omgedoopt tot Rijks Middelbare
Tuinbouw School, die hier van 1919 tot
1976 stond. In 1976 verhuisde de school
naar de Energieweg en ging de school bij
park Leeuwenstein plat. Op deze plaats zijn
woningen gebouwd
Leeuwenstein is sinds dit jaar ook de naam
van voormalig Sonnehaert tegenover het
park.
Bronnen: Rob Essers, Geert Geenen (de
Gelderlander), Noviomagus.nl
Tekst en foto 2014: Dave van Brenk
Oude foto: Regionaal Archief Nijmegen

Openingstijden:
024-3772408

info@koopmankappers.nl

www.koopmankappers.nl

Molenweg 179 - nijmegen

Koopman Kappers is vernieuwd! Nog steeds dezelfde gastvrijheid en de
beste service, maar in een vernieuwde salon én met nieuwe exclusieve
producten van het Zwitserse premium merk TRINITY haircare. Maak
kennis met onze vernieuwde salon en profiteer bovendien van onze
speciale actiekortingen!

maandag 9:30 - 17:30 uur
dinsdag
9:30 - 17:30 uur
woensdag 8:30 - 17:30 uur
donderdag 8:30 - 17:30 uur
vrijdag
8:30 - 17:30 uur
zaterdag 8:30 - 16:00 uur
Wij werken met en zonder
afspraak

Bij Koopman Kappers kunt u terecht voor al uw haarwensen:
-

Knippen en kleuren volgens de laatste trends
Zowel voor dames als heren
Volume of haarverlengingen
Permanentbehandelingen
Haarwerken

Actie:
T/m eind december 2014 ontvangt u:

€2,50 korting op iedere

knipbehandeling

Actuele informatie over Oud-West
kunt u elk moment van de dag
lezen op www.dewester.info
de Wester - december 2014

of

€5,00 korting op iedere knip-/

kleurbehandeling

Acties zijn niet geldig i.c.m. andere acties en/of stempelkaart
en uitsluitend geldig bij inlevering van deze advertentie of de flyer.
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sv Nijmegen
Met het uitkomen van deze editie van de
Wester komt het einde van jaar 2014 in het
zicht. Een mooi moment om even terug te
blikken op het jaar.
Aan het einde van seizoen 2013-2014 kon sv
Nijmegen 1 via de nacompetitie promoveren naar de 4e klasse. In deze 4e klasse doen
ze het dit seizoen zeker niet slecht, want met
het schrijven van dit verhaal stonden ze netjes in de middenmoot. Sommige wedstrijden waren zelfs erg goed; thuis tegen DVETrajanus werd een achterstand op wilskracht

Graag willen wij ons aan U voorstellen.
Wij zijn de nieuwe uitbaters van de Nijmeegse Mitra-slijterijen. U bent van harte
welkom bij Yvon die onze winkel runt aan
de Molenweg of Jos die dat doet aan de
Molukkenstraat.
Na jaren in dienst te zijn geweest als
filiaalbeheerders bij Mitra hebben we in
de loop van dit jaar de sprong gewaagd
en zijn als eigen ondernemers verder
gegaan. Hierdoor kunnen wij ons nog
verder ontplooien en U nog beter van
dienst zijn met Uw specifieke vragen en
wensen.
We hebben ons assortiment inmiddels
flink uitgebreid met een aantal interessante producten, zowel op het gebied
van wijn alsmede speciaal bier (± 250
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omgebogen. Helaas waren er ook wedstrijden
waarin onnodig puntverlies werd geleden.
Ook sv Nijmegen 2 doet het goed! Deze groep
staat netjes in de bovenste regionen.
Dit seizoen is er ook weer een hoogste elftal
bij de jeugd, de A1. Een team met goede begeleiding, bezig om deze jongens klaar te stomen
voor onze selectie. Want wat is er mooier dan
eigen jeugd in de selectieteams?
Onze vrijwilligers bij de jeugd hebben het jaar
2014 weer de nodige activiteiten georganiseerd. Zo stond de herfstvakantie dit seizoen
niet in het teken van een trainingsweek, maar

soorten). Ook het gedistilleerd heeft diverse aanvullingen gekregen. We kunnen
U ook van dienst zijn met advies over
relatiegeschenken, cadeaus voor allerlei
gelegenheden. Ook hebben we leuke en
verrassende suggesties als U meer wilt
weten over combinaties van drank en

werd er een FIFA 2015 toernooi op de Playstation gespeeld. Waar normaal het kunstgras gebruikt wordt om van elkaar te winnen met een
partij, was deze week het clubhuis het decor.
En ook achter een scherm met een controller
in de hand bleek maar weer dat er een hoop
voetbaltalent bij sv Nijmegen rondloopt.
De decembermaand wordt traditiegetrouw
weer gebruikt voor onze jongere jeugd. Op 3
december was Sint met zijn Pieten in ons clubhuis om al de jongere leden van onze club te
bezoeken. Een spannende maar altijd leuke
avond voor deze leeftijdsgroep.
Verder kwam in het jaar 2014, na de heropening van de Biezantijn, de bingo van sv Nijmegen weer terug. Iedere woensdagavond bent u
welkom om gezellig mee te bingoën.
Wat het jaar 2015 ons als club gaat brengen?
In ieder geval de Goede Doelen Actie voor de
stichting KIKA. Over deze actie heeft u kunnen lezen in de vorige editie van de Wester.
Namens sv Nijmegen wil ik eenieder alvast
fijne feestdagen en een heel goed en sportief
2015 toewensen!
Tekst: Patrick Weijers
Foto: Ger Neijenhuyzen

spijs, want buiten combinaties met wijn
kun je ook leuk combineren met speciale
bieren.
Voor de komende feestdagen hebben wij
een leuke aanbieding voor U met onze
eigen geïmporteerde “bubbel” uit de
Saumur. Onze Moulin de l`Horizon is verkrijgbaar in de smaken Brut, Demi-sec,
Brut rosé en zelfs in een rode variant. De
“bubbel” kost € 12,99 per fles. Wij bieden
U deze aan tot en met 31 december voor
€ 10,99 per fles.
Misschien tot ziens in een van onze winkels.
Wij wensen U fijne kerstdagen en een
bruisend 2015.
Jos van Haastregt en Yvon Lamers
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Altijd in de buurt

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

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.

fysiotherapie / manuele therapie / sportfysiotherapie
bedrijfsfysiotherapie / dry needling

Welkom!

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

telefoon

(024) 373 33 22

mail
internet

partner van

info@fysionovio.nl
www.fysionovio.nl

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

> Voorstadslaan 254, Nijmegen
> 06 - 11 51 24 15
> info@kopkrachtenco.nl

praktijk voor psychologische
en pedagogische hulp

Kopkracht & co is een kleinschalige,
laagdrempelige praktijk voor kinderen,
jongeren en volwassen in Nijmegen-West.
Heb je last van stress, heb je vaak ruzie,
voel je je gespannen, angstig of somber?
En belemmert dit je steeds meer in je
dagelijkse functioneren? Iedereen heeft wel
eens wat, meestal waait het vanzelf over of je
vindt er zelf een oplossing voor. Maar soms lukt dat
niet en kun je er wel wat hulp bij gebruiken. Bij Kopkracht & co
ben je hiervoor aan het goede adres. De praktijk biedt
onder andere cognitieve gedragstherapie en EMDR.
Karin Eijgenraam Orthopedagoog | GZ-psycholoog

> www.kopkrachtenco.nl
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De Huidpraktijk is gespecialiseerd in het behandelen van lymfoedeem
Huidtherapeute Anne van Schaaijk - gevestigd
in het Waterkwartier aan de Marialaan - is gespecialiseerd in de behandeling van lymfoedeem. Lymfoedeem is een teveel aan vocht
wat vaak ontstaat door bestraling en/of verwijdering van de lymfevaten. Het lymfesysteem
is beschadigd waardoor vocht niet meer goed
wordt afgevoerd.
Anne van Schaaijk ziet vaak vrouwen met
borstkanker in de praktijk. ‘Tegenwoordig
wordt er steeds meer gekozen voor een borstbesparende operatie. Dit betekent meestal dat
er ook bestraling plaatsvindt. Veel vrouwen
krijgen last van vochtophopingen in de arm
of de borst. Dit kan zorgen voor verhardingen
in de borst of de arm en dat kan zeer pijnlijk
zijn.’

Zelf oedeem controleren

Wanneer je een kuiltje kunt drukken met je
vinger op de plaats waar je denkt oedeem te
hebben en er blijft een putje achter, dan is er
sprake van oedeem. Dit gaat vaak gepaard met
klachten zoals een gespannen, glanzende huid
en een zwaar gevoel in arm of borst.
Behandeling bij de Huidpraktijk bestaat onder andere uit manuele lymfedrainage, dit is
een massage waarbij de vochtopname wordt
gestimuleerd. ‘Ook maak ik gebruik van de
lymphapress. Dit is een apparaat waarbij men
met de benen en de armen in een manchet ligt.
De luchtkamers in de manchet pompen één
voor één op waardoor het vocht wordt afgevoerd naar plekken waar het wel naartoe kan.
Soms is het nodig om te zwachtelen. Dit is het
aanleggen van een drukverband. Als het vocht

voldoende is afgenomen wordt er in de meeste
gevallen een therapeutische elastische kous
aangemeten. Ook hiervoor kan men terecht
bij de Huidpraktijk. Verharding van de huid
en ook verkleefde littekens kunnen heel mooi
soepeler gemaakt worden met littekenmassage
en het LPG-apparaat speciaal voor littekens.’
De Huidpraktijk staat geregistreerd in het
kwaliteitsregister voor paramedici en is aangesloten bij het Mammacarenetwerk Nijmegen.
Anne van Schaaijk heeft de 4-jarige opleiding
Huidtherapie in Utrecht gevolgd en met succes
afgerond en is gespecialiseerd in het behandelen van lymfoedeem.
Behandeling wordt vergoed vanuit de basis en/
of aanvullende verzekering. Meer informatie?
Maak dan een afspraak voor een gratis intakegesprek.

De Huidpraktijk – Marialaan 116 – Nijmegen – www.dehuidpraktijk.com - T. 06 16669430

MULTIDAG
Nijmegen - Arnhem - Tiel - Oss

multiculturele dagbegeleiding

CULTUURSENSITIEVE ZORG
 begeleiding groep
 begeleiding individueel
 thuiszorg in samenwerking

De redactie van

de Wester
wenst u
fijne feestdagen
en een
voorspoedig 2015

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

e info@multidag.org - i www.multidag.org
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TAPIJTSHOP HAEFKENS

TAPIJTSHOP HAEFKENS
John Haefkens
Wolfkuilseweg 67
6542 JC Nijmegen
Tel. 024-3976407
Mob. 06-46080804
www.tapijtshophaefkens.nl
Ook ingang Klimopstraat 26
6543 SK Nijmegen

ma. t/m za. 09.00-18.00 uur
za. 27 dec. 08.00-22.00 uur
ma. 29 dec. 08.00-22.00 uur
di. 30 dec. 08.00-22.00 uur
wo. 31 dec. 08.00-22.00 uur
zaterdag 27 december en
zondag 28 december
extra voorverkoopdagen
van 11.00 tot 18.00 uur

TAPIJTSHOP HAEFKENS

LET OP! Losse verkoop vanaf 29 december!

Agenda
• 10 december tot eind januari, Expositie Keramiek, met
kunst van Elst en Leonie, Bij Bosshardt Molenweg 97.
• 12 december, 18.00 uur, Kerst- en Curiosamarkt, Westerpark.
• 14 december, 15.00 uur, Vasim Familietheater ‘Het Feestboekbeest’, Vasim.
• 20 & 21 december, 15.00 uur, SMKMRKT Winter, Vasim.
• 20 december, 16.00 uur, Kerstmarkt Zonnebloempark,
Bosbesstraat.
• 26 december, 22.00 uur, Kerstsaus, Vasim.
• 31 december, 22.00 uur, Fuif=In!, Vasim.
• 18 januari, 12.00 uur, 55-plusmiddag, Café zaal Elmeran,
Nieuwe Nonnedaalseweg.
• 25 januari, 13.30 uur, Verhalenmiddag in Jewel Heart,
Hatertseveldweg 284.

Kerst- en Oud-en-Nieuwvieringen

Parochie H. Stefanus, locatie Betlehem, Tweede Oude Heselaan 171.
• Woensdag 24 december, Kerstavond, 18.00 uur, Gezinsviering.
• Woensdag 24 december, Kerstavond, 20.00 uur, Pastor
J.Nass en G. Ritmeijer.
Donderdag 25 december, 1e Kerstdag, 10.00 uur, Pastor C.
van Vught.			
• Tweede Kerstdag, géén viering.
• Zondag 28 december, H. Familie, 10.00 uur, Pastor E.
Kamphuis.
• Woensdag 31 december, Oudjaar, 19.00 uur, G. Ritmeijer.
• Donderdag 1 januari, Nieuwjaar, 10.00 uur, Pastor C. van
Vught.
• Zaterdag 3 januari, géén viering.
• Zondag 4 januari, Openbaring des Heren, 10.00 uur, G.
Ritmeijer Wo/Comm.

Vaste activiteiten in Oud-West
Biljarten
• Vrij biljarten, Café De Driesprong, elke donderdag 15.001.00 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, De Biezantijn, iedere maandagavond 19.3022.30 uur.
Gespreksgroepen en bijeenkomsten
• Tafelgesprekken voor dames, Titus Brandsma, start 17
maart, vijf maandagochtenden 9.30-11.30 uur.
• Voedselbank, Titus Brandsma, elke vrijdag 9.00-12.00 uur.
• Moedergroep, Titus Brandsma, elke woensdag 20.00-22.00
uur.
Hobby
• Hobbyclub De Heksenkring , Varenstraat 40, elke woensdag
20.00-22.30 uur.
• Koffie-/hobbyclub, Titus Brandsma, elke donderdag 9.3011.30 uur.
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• Vlijtig Liesje , Titus Brandsma, elke donderdag 9.30-11.30
uur.
• Cursus kleding maken, Villa Nova, elke dinsdag en vrijdag,
19.00-21.00 uur.
Jongeren
• 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.
Kaarten
• Swon kaarten, Titus Brandsma, elke dinsdag 12.30-16.30
uur.
• Bridgeclub, Titus Brandsma, elke dinsdag 19.30-23.30 uur.
• Swon bridge, Titus Brandsma, elke woensdag 13.00-17.00
uur.
• Kaarten, Griffioen, elke zondag en dinsdag 19.30 uur en
elke woensdag 14.30 uur.
Muziek
• 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 18.4521.45 uur.
Sport en recreactie
• Judo Centre Tomoda, Titus Brandsma, elke maandag 16.3018.00, 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 18.4520.45 uur.
• Sport Service, Titus Brandsma, elke dinsdag 13.00-15.00
uur en elke vrijdag 9.30-10.30 uur.
• Koprol Sport, Titus Brandsma, elke donderdag 17.00-18.00
en 18.00-19.00 uur.
• Gos Sportmassage, Titus Brandsma, elke maandag 19.0022.00 uur.
• Trimclub Van Loon, Titus Brandsma, elke woensdag 19.3020.30 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 13.00-16.00
uur en elke dinsdag 10.00-12.00 uur.
• Gilde Frans, Titus Brandsma, elke woensdag 14.30-16.30
uur.
• Gilde Spaanse les, Titus Brandsma, elke maandag 12.0014.00 uur.
• Swon taalles, Titus Brandsma, elke vrijdag 10.00-12.00 uur.
Workshops
• Swon Schilderen, Titus Brandsma, elke vrijdag 9.00-12.00
uur.
• Bloemschikken, Titus Brandsma, elke woensdag 9.30-11.30
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 van19.00-23.00
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.
wDeadline voor het volgende nummer is 18 januari 2015.

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
Interview directeur Mascha Bies
van de Michiel de Ruyterschool
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Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Sterrenwacht Saturnus
Hoi ik ben Shirley. Samen met Bjorn zijn
wij naar Sterrenwacht Saturnus geweest. We
kwamen binnen en we maakten kennis met
meneer John Arts. We liepen naar de ruimte
van de kinderclub en daar zagen we ruimteschepen die de kinderen zelf gemaakt hebben
Goed
voor mezelf zorgen.
op
zaterdag.
Wat isgingen
uw grootste
blunder?
Toen
we naar
de posters in de gang en
‘Ik heb
toen ik iets
ging bakken met
mijn
daar
zagooit
je allemaal
ruimteschepen
en foto’s
vriendinnen
te veel melk
een bakwe
gegoten
en
van
André Kuipers.
Toenin gingen
naar botoen werd het een soort soep.’
ven en daar liet John een grote sterrenkijker
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en die geven veel licht.
‘Ja.’ gingen we naar een grote ruimte waar
Daarna
ze wel eens les geven en daar stonden nog
Door Sude, Manal en Meriam
meer sterrenkijkers, alleen kleiner, en nagebouwde ruimtestations en raketten.
Daar gingen wij John interviewen en hij vertelde over sterrenwacht Saturnus, zijn hobby’s
en dat hij dit als vrijwilliger doet. De sterrenwacht Saturnus bestaat nu al 26 jaar. Er
zijn ongeveer 20 sterrenwachten in Nederland
met allemaal andere namen, soms van planeten. Hij zei dat je bij de sterrenwacht veel
van elkaar kan leren. Als je iets nieuws ziet
ga je er eerst over lezen en daarna pas met
elkaar over praten. Soms geven ze dan ook
presentaties aan elkaar. Sommige leden van
de sterrenwacht hebben ook thuis een eigen
sterrenkijker en eigen koepel. De leden praten
met elkaar ook alleen maar over sterren, niet
over het weer of voetbal.
Een ster is eigenlijk een rond bolletje. Met
licht natuurlijk. De sterren bestaan uit waterstof en dat brandt en dat geeft licht. Je kan
sterren zien met de sterrenkijker daarom heet
het zo.
Meneer John Arts wist heel veel van planeten
en sterren en de maan en de zon. En toen heb-
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Mondzorg voor Kids
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Rebus

Door Romy en Meriam

Door Janne O.

