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De Theresiakerk
In 1928-1929 werd op de hoek Biezenstraat-
Waterstraat de Theresiakerk gebouwd. P.L.D. 
Bellot (1876-1944) was de architect. De kerk 
was bijzonder vanwege het feit dat het de 
enige kerk van Bellot in Nederland was met 
een betonskelet. Speciaal ontworpen zonder 
toren voor de arbeidersbuurt. De kerk had aan 
de voorzijde twee kleine traptorentjes en aan 
de zijkant drie puntgevels. Er was plaats voor 
1.200 bezoekers, maar alleen in de vroegere 
jaren zat het met Kerst vol. De school en de 
pastorie, die er precies naast stonden, waren 
van Dom Bellot en Hendrik van de Leur.
Binnen viel direct de constructie op: de 
dragende delen waren van beton, Dom Bellot 

gebruikte hier voor het eerst de veelhoekige 
boog voor de overspanning van het schip. 

Net zoals bij vele kerken liep ook hier het 
bezoekersaantal terug. Men was gedwongen 
de kerk te sluiten. In de herfst van 1993 is 
de kerk gesloopt. Op deze plaats staat nu 
flatgebouw Fortuna. Bekijk de sloop van de 
kerk op YouTube: http://no.nl/9AM8 (let op: 
hoofdlettergevoelig) Of zoek op Sloop Kerk 
Waterstraat.

Reageren op foto’s of artikel? Of heeft u zelf 
nog oude foto’s die we mogen gebruiken? 
Mail naar dave@aol.nl 

Tekst en foto 2015: Dave van Brenk
Oude foto: Regionaal Archief Nijmegen

Vroeger en nu 
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De straat van de week

Eerste Oude Heselaan – Oude Weurtseweg
De straatnaam Eerste Oude Heselaan be-
staat in 2016 vijftig jaar. Het is een van de 
overblijfselen van de Grooteweg van Nij-
megen door Hees en Neerbosch naar den 
Teersdijk. Deze grindweg begon volgens de 
eerste wegenlegger uit 1858 buiten de He-
zelpoort en liep tot het Tolhuis op de Teers-
dijk. Het eerste deel van deze hoofdweg was 
bekend onder de naam Nijmeegsche laan.

Op de CAART van het Schependom DER 
STADT NIJMEGEN van Van Suchtelen 
& Hollandt uit 1755 staan twee naamloze 
lanen richting Hees. De andere laan op de 
grens van de kadastrale gemeente Neer-
bosch, Sectie A: de Biezen, wordt in 1822 
aangeduid met de naam De Voorstads Laan. 
Deze laan was voor de sloop van de Hezel-
poort alleen via Oude Weurtseweg te berei-
ken. 

Op de kadastrale kaart van de gemeente 
Neerbosch, sectie B: Hees, uit 1822 staat 
de naam De Nijmeegsche Laan. Deze laan 
begon in Hees bij de Kerkstraat. De laanbe-
planting eindigde bij de vestinggronden. Bij 
het gedeelte in de kadastrale gemeente Nij-
megen, Sectie B: de Vesting, staat de naam 
Weg van Hees naar Nijmegen.

De naam Heessche laan ben ik voor het 
eerst tegengekomen in een krantenbericht 
over een zwaar onweer in de Nieuwe Rot-
terdamsche Courant van 25 juli 1851. In 
de tweede helft van de 19e eeuw wordt de 
Nijmeegsche Laan steeds vaker Heessche 
laan genoemd. Over de juiste schrijfwijze 
bestaat tot 1924 onduidelijkheid.

De naam van de laan wordt in het laatste 
kwart van de 19e eeuw steeds vaker voor-

afgegaan door het voorvoegsel Oude. Dit is 
het gevolg van de aanleg van de spoorlijn Arn-
hem-Nijmegen en de bouw van de Nieuwe He-
zelpoort in de periode 1876-1879. Hiervoor is 
de weg gedeeltelijk verlegd en wordt de Voor-
stadslaan de voornaamste verbindingsweg met 
Hees. Het eerste deel van de Oude Heessche-
laan wordt rond 1900 op plattegronden nog 
altijd aangeduid met de naam Weg naar Hees.

Een van de oudste panden in het eerste gedeel-
te is het gebouw voor besmettelijke zieken, 
het zogenaamde Pesthuis, dat in 1882 aan de 
Oude Weurtscheweg is gebouwd. De eerste 
huisbewaarder woont op het adres Hees oude 
heessche laan 503 (= Wijk E, nr. 503). In de 
periode 1900-1910 heeft het pand het adres 
Oude Weurtsche weg 1. In de 20e eeuw ver-
liest het gebouw zijn oorspronkelijke functie. 
Het huisnummer is in 1910 gewijzigd in 29. 
De laatste bewaarster gaat op 1 januari 1938 
met pensioen. Het pand Oude Weurtseweg 29 
bestaat nog steeds.

In het adresboek van 1892 zijn bij de buiten-
wijken straatnamen toegevoegd om de wijkge-
bonden huisnummers te localiseren. Behalve 
Hees oude heessche laan komt in het adres-
boek van 1892 ook de aanduiding Hees wil-
lemshof voor. Het zogenaamde Willemshof 
was een buurtje van ongeveer 40 huisjes tus-
sen de (Eerste) Oude Heselaan en het spoor-
wegemplacement. In 1884 en 1887 was aan 
aannemer J.Th. Kerkhoff (1841-1900) ver-
gunning verleend om hier twee blokken arbei-
derswoningen te bouwen. Vanaf 1910 hadden 
deze woningen allemaal een huisnummer aan 
de Oude Heesschelaan (Oude Heselaan 13 t/m 
93). De huizen zijn in of omstreeks 1965 ge-
sloopt. In 1980 is op deze locatie Vissers Meu-
belen gebouwd.

De straatnaam Oude Heesschelaan is voor 
het eerst op 9 juli 1924 vastgesteld toen de 
gemeenteraad alle 448 namen van straten, 
wegen en pleinen in de gemeente Nijmegen 
opnieuw heeft vastgesteld. Daarmee kwam 
voorlopig een einde aan het verschil van 
mening over de schrijfwijze van de naam. 
Dat duurde tot 1947 toen de naam Oude 
Heesschelaan stilzwijgend werd gewijzigd 
in Oude Heselaan. Dit had te maken met de 
Wet voorschriften schrijfwijze Nederland-
sche taal (Spellingwet) die op 1 mei 1947 
in werking trad.

Een voorstel om de Oude Heselaan en de 
Dorpsstraat (Hees) de naam Heselaan te 
geven werd op 16 oktober 1957 door de ge-
meenteraad aangehouden. Op 27 november 
1957 ging de raad akkoord met de wijziging 
van de naam Dorpsstraat (Hees) in Sche-
pendomlaan. De niet-vastgestelde naam 
Oude Heselaan bleef tot 1966 ongewijzigd. 

Bij de aanleg van de Tunnelweg en de 
stationstunnel wordt de Oude Heselaan 
in tweeën geknipt. Op 15 juni 1966 heeft 
de gemeenteraad de nieuwe namen Eerste 
Oude Heselaan en Tweede Oude Heselaan 
vastgesteld. 
De Eerste Oude Heselaan begon aanvanke-
lijk bij de Voorstadslaan. Sinds 27 augustus 
1986 heet het eerste deel Heselaan. Deze 
laatste wijziging heeft te maken met de be-
bouwing van het terrein van de voormalige 
Papierfabriek Gelderland (Gelderland-Tie-
lens). De huisnummering van het resteren-
de gedeelte van de Eerste Oude Heselaan is 
niet gewijzigd. Het laagste even huisnum-
mer is sindsdien 86.

Tekst: Rob Essers
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Michiel van de Loo en Rob Essers

Oude Weurtseweg
Voor de Oude Weurtseweg gingen we langs 
bij Bo van de Graaf, zeker in muziekkringen 
geen onbekende naam. Bo: ‘Ik ben geboren in 
Wijchen. Mijn moeder was een nazaat van de 
Italiaanse familie Cabalt die vanaf 1884 met 
een poppenkast op de Dam in Amsterdam 
stond. Daar circuleren op YouTube nog film-
pjes van. Dat artistieke zit dus in de familie. 
Toen ik veertien jaar was, verhuisden we naar 
Altrade, de Coehoornstraat. Na mijn middel-
bare school op het Stedelijk Gym ging ik op 
kamers en mijn eerste onderkomen was toe-
vallig hier vlakbij aan de Krayenhofflaan. Het 
was een kamer in een van de oudste huizen, 
gebouwd in 1882. De Krayenhofflaan heette 
toen trouwens nog Koninginnelaan, die liep 
helemaal door. In 2000 ben ik hier terecht ge-
komen, maar daar gaat nog een heel verhaal 
aan vooraf. De gemeente wilde eerst slopen, 
om te beginnen het pand van Van Mameren. 
Daarna zou de bodem gesaneerd moeten wor-
den. Dus leek het de gemeente slim om dit 
pand dan ook maar neer te halen. Dan zouden 
de vrachtwagens makkelijker de vervuilde 
grond af kunnen voeren. De familie Sengers 
woonde toen hier nog. Ze zijn tegen hun zin 
vertrokken, omdat ze écht dachten dat hun huis 
plat zou gaan. Triest. Dat was in 1995. Voor 
de opgroeiende jongeren leek het een ideaal 
jeugdhonk en zij namen het pand enige tijd in 
gebruik. De staat van de woning was dan ook 
niet zo best meer, toen wij er met een aantal 
kunstenaars introkken. Alleen maar achterstal-
lig onderhoud, geen elektra en water. Een paar 
oliekacheltjes moesten het hele huis verwar-
men. Toch hadden we wel ideeën met het pand 
en we zijn met de gemeente rond de tafel gaan 
zitten. Wethouder Jacques Thielen wist geld 
vrij te maken om het pand te renoveren tot een 
woon/werkpand.’

Bo is muzikant. Hij speelt vanaf zijn tiende 
piano en begon op zijn achttiende met de 
saxofoon, het instrument waar hij nationale 
bekendheid mee verwierf. Hij stond aan de 
basis van W.I.M. in O42, toonaangevend in de 
Nijmeegse jazzscene. Met I Compani speelt 
hij op Nederlandse en buitenlandse podia en 

talloos zijn de vele projecten die hij initieerde. 
‘Het idee was om in dit pand een aantal oe-
fenruimtes voor musici te realiseren en dat is 
dus gelukt. Het huis heeft daarom extra dikke 
dubbele deuren om geluidslekken te dichten. 
In eerste instantie werkten hier meerdere kun-
stenaars, maar die zijn vertrokken naar de ate-
liers in de Krayenhoffkazerne.’

Pesthuis
Het pand kent een lange geschiedenis. ‘Het 
is gebouwd in 1882 voor de Dienst Besmet-
telijke Ziektes. Die wilde een geïsoleerd pand, 
het eerste huis in de straat, dat eigenlijk nog 
niet eens een straat was. In de volksmond werd 
het al gauw het pesthuis genoemd. In het ach-
terste deel werden de zieken behandeld. Daar 
zitten de ramen ook zó hoog dat niemand er-

naar binnen kan kijken. Pas in 1910 werd er in 
de straat verder gebouwd en verloor het pand 
zijn functie. Later werden er schoolkinderen 
ontluisd en deed het dienst als consultatiebu-
reau. Hier zat zelfs even nog een deel van het 
kantoor van Papierfabriek Gelderland. De ge-
meente heeft er een aantal jaren in beslag ge-
nomen inboedels opgeslagen en daarna stond 
het pand leeg.’

Het is een rustige straat. Verkeer is er nauwe-
lijks. Van het park met een aantal speeltoe-
stellen wordt dankbaar gebruik gemaakt. De 
hangjongeren die zich in het verleden wel eens 
bij Van Mameren ophielden – vaak ter ver-
hoging van de feestvreugde met een krat bier 
binnen handbereik – zijn door kordate aanpak 
van de wijkbeheerders verdwenen of hangen 

Bo van de Graaf
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elders. Verloop in de straat is er nauwelijks de 
laatste jaren en wat te koop staat, is dat al een 
tijdje. Rondom de Hezelpoort, ook in de rich-
ting van de Heselaan, wordt getippeld. Op weg 
naar huis wordt Bo wel eens aangesproken 
door schaars geklede dames, maar hij ervaart 
dit eerder als een komische interventie dan als 
overlast.
Bo: ‘Ik ben de gemeente nog dankbaar dat ze 
dit mogelijk hebben gemaakt. Of ik hier nog 
lang zal wonen? Voor een muzikant als ik is er 
in het westen van het land veel meer te doen. 
Plannen om te verhuizen zijn er daarom altijd 

geweest.’ Wil je Bo op korte termijn horen 
spelen, dan kun je terecht in het Honigcom-
plex. Op donderdagavond is daar een jazzpo-
dium waarbij het maar om een ding draait: de 
pure muziekbeleving. Bo blaast er regelmatig 
een partijtje mee. Op paaszaterdag 4 april is er 
een groot concert in LUX ter gelegenheid van 
het dertigjarig bestaan van I Compani.

Eerste Oude Heselaan
Om de hoek ligt de Eerste Oude Heselaan. 
Vooral in de zomer speelt de stenen trap, die 
de panden met huisnummer 92 tot en met 100 

verbindt, een centrale rol. De foto op de vol-
gende bladzijde is genomen tijdens het afgelo-
pen WK-voetbal. Maar ook als er niet gevoet-
bald wordt, is de trap de ideale plek om bij te 
praten met de naaste buren, of anders laat Kiki, 
de grote witte huiskat, zich wel lui over de tre-
den naar beneden rollen. 

Eric Nijman
We zijn te gast bij Eric Nijman en de buren 
komen daar op deze koude decemberdag een 
voor een binnendruppelen. Eric is 49, komt 
uit de Achterhoek, en voor zijn studie Engels 
kwam hij naar Nijmegen. ‘Ik maakte de studie 
af, maar ik kwam er al gauw achter dat ik lie-
ver achter een bar dan voor de klas stond.’ Zo 
runde hij vanaf het midden van de jaren negen-
tig tot 2005 en de overname door NDRGRND, 
café Gonzo, dé alternatieve danskelder in Nij-
megen in die tijd. In 1999 koopt hij met zijn 
vrouw Yvette en samen met een bevriend stel 
het souterrain en de benedenverdieping. 

Joke Veenhuis
Joke Veenhuis is 44 jaar. Zij en man Siemen 
verruilden in 2002 de ene studentenstad, Gro-
ningen, voor de andere, Nijmegen. ‘Ik was 
toen bedrijfsjurist bij Heineken en de eerste 
optie was Den Bosch. Daar was niks te vinden 
en de makelaar kwam met dit pand in Nijme-
gen op de proppen. We kochten het van een 
ex-wethouder, Jansen van D66. Hij had het 
pand opgeknapt en verhuurd, maar hij had zijn 
huurders wat zorgvuldiger uit moeten kiezen. 
We kwamen er te laat achter dat we een drugs-
pand hadden gekocht. Het huis was compleet 
uitgeleefd. We kochten het pand op voorwaar-
de dat het leeg zou zijn, maar in het souter-
rain bleek nog een junk te huizen. Die hebben 
we uiteindelijk weggekregen, maar we hebben 
nog tot jaren daarna deurwaarders voor die 
vorige bewoners aan de deur gehad.’ Yvette: 
‘Wij waren blij dat er naast ons een normaal 
gezin kwam wonen. Ik was al meerdere keren 
bedreigd door allerlei ongure types die daar af 
en aan liepen.’ 

Ria Montanus
Ria en Frank Montanus kochten er een huis in 
2002. Zij kwam uit Horst, Limburg, en hij uit 
Leiden. Ria: ‘Bij een wandeling kwamen we 
hier langs en zagen het huis met de erker te 
koop staan. Dat móesten we hebben.’ Vanwe-
ge zijn werk kon Frank niet bij het interview 
zijn. Jammer, want hij is de buurtburgemees-
ter van het gezelschap. Eric: ‘Een tijdje terug 
had Frank een nieuwe heup gekregen. Hij was 
toen ook nog eens jarig en werd 55. We hadden 
buiten voor de deur een mooie luie stoel voor 
hem neergezet en daar heeft hij toen de hele 
dag zijn bezoek in ontvangen.’

Volwassenen vlnr. Ria Montanus, Nienke 
Helmond, Joke Veenhuis, Eric Nijman, Yvette 
Ten Holder en Carmen van der Zwaluw
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Carmen en Nienke
Carmen van der Zwaluw is net dertig geweest. 
‘Ik heb in 2005 gekocht. Iedereen wilde naar 
Oost of naar Bottendaal, maar die huizen wa-
ren te prijzig. Ik heb wel in een dure tijd ge-
kocht, maar nooit spijt gehad.’ Tot slot Nienke 
Helmond. ‘Vrienden van mij hebben hier ge-
woond. Die kochten het en ik huur sinds 2011 
weer van hen. Het pand staat nu weer te koop 
en ik ga dan ook vertrekken. Met Caspar, mijn 
vriend, heb ik een huis aan de Koninginnelaan 
gekocht. Dat moet nog gebouwd worden, maar 
over een half jaartje zijn we hier wel vertrok-
ken. Ik ga het zeker erg missen. Het is een erg 
leuk huis, maar vooral een toffe buurt met ge-
weldige buren.’

De Eerste Oude Heselaan wordt maar aan één 
kant bewoond. Aan de andere kant ligt bijna 
over de hele lengte van de straat een parkeer-
terrein met ruimte voor heel veel auto’s. Joke: 
‘Ooit zou er een hele garage komen, met koei-
en op het dak, haha. Ik heb de tekeningen ge-
zien, maar dat is niet doorgegaan.’ Ria: ‘We 
hebben nog actie gevoerd tegen de aanleg van 

het parkeerterrein en daarbij wel nog een hele 
mooie boom weten te redden. Het parkeer-
terrein zou alleen gebruikt worden tijdens de 
aanleg van de parkeergarage onder de Van 
Schaeck Mathonsingel. Er hebben nauwelijks 
auto’s gestaan. Je moet ook een treinkaartje 
of een abonnement hebben om er te mogen 
parkeren. Dat doet dus niemand. De kinderen 
hebben er leren fietsen.’ Eric: ‘Maar vooral 
in de zomer gebeurt er van alles wat niet in 
de haak is. Het wordt gebruikt als afwerkplek 
en soms hoor je er ook vrouwenstemmen roe-
pen. Dat klinkt niet echt prettig in de oren. Er 
zijn nog niet zo lang geleden een paar scoo-
ters uitgebrand en je ziet de drugsdeals ook 
daadwerkelijk afgesloten worden. Het is geen 
hangjeugd, dat doen ze meer in de richting van 
Vissers Meubelen. Het is begonnen nadat het 
Kronenburgerpark camera’s heeft gekregen en 
is schoongeveegd.’

Buurtfeest
De bewoners van de huizen bij de trap zoeken 
elkaar regelmatig op. De rest van de straat kent 
men wel van gezicht, maar daar komt men niet 

over de vloer. Er is wél een jaarlijks buurt-
feest in juni samen met de Oude Weurtseweg, 
Krayenhofflaan en Havikstraat. Daar leent het 
veldje aan de Oude Weurtseweg zich prima 
voor. De tuinen aan de achterzijde kennen 
geen afscheiding meer. Toen er ooit een boom 
omwaaide die in één rukwind de schuttingen 
omvertrok, hebben ze het maar zo gelaten. Er 
ontstaan vaak spontane borrels die dan weer 
overgaan in een barbecue. Er wordt onderling 
veel geleend en twee gezinnen delen zelfs een 
auto. In de straat zelf is het nu twee jaar be-
taald parkeren. Daar zijn de bewoners erg te-
vreden over. Daarvóór kon je zelden je eigen 
auto voor de deur kwijt. Behalve Nienke, die 
met pijn in het hart gaat verhuizen, denkt daar 
verder niemand over. Yvette: ‘Wij bij de trap 
zijn ongeveer allemaal van dezelfde leeftijd. 
Onze kinderen zijn ongeveer even oud en spe-
len al van jongs af aan met elkaar. Wat zou je 
nog meer wensen?’

Tekst: Michiel van de Loo
Foto WK: Yvette Ten Holder
Overige foto’s: Dave van Brenk 

WK-voetbal in de Eerste Oude Heselaan
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Roodborstje op 
een kerstboom 
Op een onstuimige dag zat ik voor het raam op 
mijn leven te reflecteren, blind voor het hier en 
nu. Ik kwam tot de ontdekking dat als er een 
‘vier’ in het jaar zit, het mijn jaar niet is.
In 1974, toen wij in een Noord-Afghaanse stad 
woonden, werd ik als kind gepest. Dit omdat 
we thuis een andere taal spraken, mijn moeder 
geen sluier droeg en ze les gaf op de basis-
school waar ik in de eerste klas zat.
In 1984 werd ik als puber flink geslagen omdat 
ik het bestaan van een God die geweld en on-
derdrukking toestaat, in twijfel trok.
In 1994 zwierf ik in Nederland als een vermoei-
de asielzoeker.
In 2004 kwamen de boze politici tussen mij en 
mijn nieuwe land waarvan ik inmiddels hield. De 
toon van het integratiedebat wilde mij weg heb-
ben. Maar ik kon nergens naar toe…
Tenslotte was er de confrontatie met een gera-
dicaliseerde ziel in 2014. Op een najaarsdag 
zag ik, alweer, hoe argeloze menselijke ogen, 
beïnvloed door het kwaad, in satanische blikken 
veranderden.
Als je niet weet waar je vandaan komt. Als je 
altijd naar de halve verhalen van slechte vertel-
lers hebt geluisterd en continu bent verleid door 
de belofte van een snelle weg naar een beter 
leven. Een schijnweg die je niet kon afleggen… 
Dan kom je in een labyrint van taboes en onge-
makkelijke keuzes terecht. Je draait door tot de 
volledige duizeligheid. Dan komen de vertellers 
van verzonnen verhalen weer op je af. Gekleed 
als redders en verlossers nemen ze je mee om 
hun weg af te leggen. Je bent daar welkom. Je 
wordt daar op handen gedragen en ze geven je 
het gevoel op de ware weg te zijn... De weg van 
haat en nijd die met dreigementen, bomgordels 
en onthoofdingen verdedigd moet worden. Het 
kind van een beschaafde samenleving wordt 
een cadet van het duistere leger die het licht wil 
bestrijden. Omdat de wereld waar hij werkelijk 
toe behoort, hem niet accepteert. 
Toen een roodborstje op de kerstboom in mijn 
voortuin kwam zitten, klapte ik het zwarte boek 
dicht. Want het vogeltje zat op de boom die een 
aantal jaren geleden door uitgefeeste mensen 
weggegooid was. Als een bewijs van het goede 
in mij, groeit hij nu in onze tuin op.
In de woorden van filosoof Deng Ming-Dao 
zocht ik hoop voor 2015: ‘Een woelige zee 
wordt eens kalm. Een bosbrand is eens uitge-
woed. Op elke ramp volgt stilte en herstel.’ 

Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)

Op een vroege zondagochtend staat Moha-
med Darai mij al op te wachten bij de in-
gang van de moskee. Ik krijg een uitgebrei-
de rondleiding door het gebouw, de beide 
gebedsruimtes, voor mannen beneden, voor 
vrouwen boven, de aparte wasruimtes voor 
mannen en vrouwen, de klaslokalen, de kof-
fieruimte en de winkel. 

In de gang staan rekken waarop iedereen haar 
of zijn schoenen kan neerzetten voordat hij of 
zij de gebedsruimte binnengaat. We strijken 
uiteindelijk neer in het kleine kantoortje bij de 
ingang, waar veel foto’s van de verbouwing in 
2006 aan de muur hangen.

‘In december 2014 ben ik twee jaar voorzit-
ter van deze moskee. We hebben een bestuur 
van zeven mensen, allemaal vrijwilligers, die 
het naast hun werk doen. Ieder heeft zijn ei-
gen taken. We hebben een penningmeester en 
een secretaris en we vergaderen een keer per 

maand. Mijn taak als voorzitter bestaat vooral 
uit het coördineren van de verschillende taken 
van de bestuursleden. Daarnaast ben ik ook 
woordvoerder bijvoorbeeld naar de gemeente. 
Als er een vergadering is met de burgemeester, 
ga ik daar heen. Ik ontvang mensen en beant-
woord vragen over de moskee, over het geloof 
in het algemeen, en over de islamitische ge-
meenschap. Ik ben hier elke vrijdag van 13.00 
tot 15.00 uur en op zondag van 10.00 tot 15.00 
uur. Daarnaast zijn er vergaderingen en andere 
zaken die ik telefonisch afhandel.’

Gebedshuis
‘Deze moskee is opgericht in 1985. Het ge-
bouw is gekocht van de kerk en bestaat sinds 
1913, dat staat boven de voordeur. Er zat een 
lagere school in, de Bethelschool. We hebben 
goede contacten met de bewoners uit de straat. 
Bij drukke tijden zoals met de Ramadan en het 
Offerfeest, waarschuwen we de buurtbewo-
ners. Aan het eind van de Ramadan delen we 
koekjes uit in de buurt en geven we een bloe-
metje. Met Kerstmis sturen we een kaartje.
In eerste instantie is de moskee een gebeds-
huis. Het is de plek waar de gelovigen komen 
bidden. Dat is de hoofdactiviteit. Moslims 
bidden vijf keer per dag. Het gebedshuis is 
daarom zeven dagen per week open vanaf het 
eerste ochtendgebed tot en met het avondge-
bed. Vrijwilligers openen en sluiten de mos-
kee. Niet iedereen kan vijf keer per dag naar 
de moskee komen, omdat mensen werken of 
andere activiteiten hebben. Door de week is de 
opkomst wisselend, maar bij het vrijdaggebed 
is het altijd heel druk. Het vrijdaggebed is een 
soort feest, een wekelijkse ontmoeting. We ko-
men bij elkaar, je luistert naar de lezing van de 
imam en je hoort wat er speelt in de gemeen-
schap. De onderwerpen die in de stad of lande-
lijk spelen komen dan ook aan bod. De lezing 
van het vrijdaggebed is in het Arabisch. Maar 
we hebben een vertaler, die de lezing daarna 
vertaalt in het Nederlands.’ 

‘In de moskee vinden ook nog veel andere 
activiteiten plaats. In het weekend geven le-
raren les aan kinderen, Arabisch voor begin-

Mohamed Darai
Voorzitter van de Abibakrmoskee 
aan de Pastoor Zegersstraat
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ners, een uur Koranles en een uur islamles. 
Die laatste twee lessen zijn in het Nederlands. 
We hebben sinds een jaar ook een onafhanke-
lijke jongerencommissie. Zij organiseert in sa-
menwerking met het bestuur activiteiten voor 
jongeren, zoals bijvoorbeeld open dagen en 
lezingen. Die activiteiten worden gepromoot 
via flyers, facebook, internet en onze websi-
te: www.abibakrmoskee.nl. Hierop staan ook 
onze gebedstijden. In de gebedsdienst zitten 
mannen en vrouwen apart. Maar deze jonge-
rencommissie is gemengd, evenals de lessen.’

Geboorteland
‘In augustus 1990 ben ik in Nederland geko-
men, ik was 23 jaar. Mijn vader woont hier 
sinds 1964. Hij heeft eerst gewerkt in de mij-
nen in Sittard. Na een tijdje is mijn moeder 
met een aantal broers en zussen naar Neder-
land vertrokken. Ik ben toen in Marokko ge-
bleven omdat ik nog naar school ging. We zijn 
thuis met zijn tienen. Mijn ouders hebben het 
heel goed gedaan, ze hebben heel veel offers 
gebracht. Ze leven allebei nog en wonen in 
Amsterdam.’

‘In Marokko woonden we in een dorp. Mijn 
vader is naar Nederland gekomen met het idee 

dat het maar tijdelijk was. Hij dacht, we doen 
het voor onze kinderen. Ook toen de eerste 
generatie gastarbeiders vrouwen en kinderen 
over liet komen, hadden ze nog steeds dat idee: 
wij gaan terug. De tweede generatie heeft af-
stand gedaan van dat gedachtegoed. Marokko 
blijft wel mijn geboorteland. Dat is de enige 
verbinding die niet verbroken kan worden. Dat 
zit in je hart.’

Klokken
‘In 1990 ben ik van Marokko met de trein via 
Spanje, Frankrijk en België naar Amsterdam 
gereisd. Alles lijkt hetzelfde in Nederland. 
Sommige mensen kunnen dat saai vinden, 
maar voor mij betekent dat dat Nederland een 
ontwikkeld land is zonder grote verschillen 
tussen arm en rijk. In Marokko heb je twee 
grote steden die alles hebben, ziekenhuizen en 
zo, en de rest heeft niks. Dan is Nederland ge-
woon een totaal andere wereld. Nederlanders 
zijn mensen van de klok. In Marokko heeft 
de tijd een andere waarde. Als je met iemand 
een afspraak maakt, maak je dat niet op een 
bepaalde tijd. Het precieze uur is niet belang-
rijk. Je spreekt ’s ochtends af, of ’s middags of 
’s avonds. In Marokko zitten mensen ruim in 
hun tijd, er is geen werk. Mensen hebben geen 

vaste verplichtingen en niet zo veel te doen. In 
Nederland hangen overal klokken, in stations, 
op kerkgebouwen en inmiddels ook bij iedere 
bushalte. Ik dacht: iedereen heeft toch een hor-
loge, waarom al die klokken? Het lijkt wel of 
mensen in Nederland tijd tekort hebben, ze 
moeten blijkbaar erg op hun tijd letten. Toen ik 
25 jaar geleden uit Marokko vertrok, was dat 
daar zeker niet het geval. Dat is wel veranderd. 
Marokko wil zich graag ontwikkelen en heeft 
ook veel potentie, maar de mensen daar leven 
toch nog in een andere wereld. Ik ken beide 
werelden en voel me in allebei thuis. Dat heeft 
me verrijkt. Ik denk dat het goed is dat mensen 
van verschillende landen elkaar leren kennen 
en begrijpen. Daarom vind ik het volgende 
vers uit de Koran ook het allermooiste, en daar 
wil ik mee eindigen: O mensheid, wij hebben 
jullie geschapen uit een man en een vrouw en 
wij hebben jullie tot volkeren en stammen ge-
maakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voor-
waar, de meest edele van jullie is bij Allah de-
gene die het meest vreest. Voorwaar Allah is 
van alles op de hoogte, altijd (Sura 49, vers 
13).’

Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Ger Neijenhuyzen



de Wester - februari 201510

De showroom van Auto-Resto aan de Weurt-
seweg staat vol oldtimers; om je vingers bij 
af te likken. Ze staan er voor de verkoop, 
maar één auto - een Jaguar XJ6 - zal niet 
snel meer van eigenaar verwisselen. 

De garage bestaat inmiddels tien jaar, en naast 
regulier onderhoud aan alle voorkomende 
merken heeft de garage zich gespecialiseerd 
in het restaureren van Porsches en Jaguars. 
Trotse eigenaar is Michel van de Putte, 39 jaar, 
geboren in Nijmegen-Oost, maar hij woont 
nu al een tijdje in de benedenstad. Michel: ‘Ik 
moet de Stevenstoren kunnen zien, als ik wak-
ker word.’ 
‘Na de lagere school heb ik eerst vliegtuig-
techniek gestudeerd aan de Anthony Fokker-
school. Maar Fokker ging failliet en toen ben 
ik geswitcht. Ik lag vanaf mijn 15e jaar toch 
al onder auto’s te klungelen in een kleine ga-
rage aan de Groesbeeksedwarsweg in de oude 
schoenfabriek van Wellen. Daar knapte ik 
auto’s op, eerst vooral Eendjes en Mini’s. Zo 
sleutelde ik van project naar project. Elk vrij 
uurtje was ik in de garage bezig. Mijn belang-
stelling voor oldtimers was er altijd.’

Rome
‘Zo zag ik in 1998 een advertentie van deze 
Jaguar in een autoblad. Een oom had precies 
zo’n auto. Als klein kind had ik daar ooit in 
gezeten. Die sensatie is me altijd bijgebleven. 
De auto stond in Rome en met een kennis die 
er op dat moment net iets meer van wist, ben 
ik gaan kijken. De auto stond op een brug, de 

motorkap open, gereedschap verspreid erom-
heen en alles onder een duimdikke laag stof. 
De garage was al jaren niet meer in bedrijf. Ik 
kocht hem voor 3.750 gulden. Daarvoor werd 
hij gratis bij me afgeleverd. Ik heb hem opge-
knapt en voor 15.000 gulden verkocht aan een 
goede vriend. Later heb ik hem weer terugge-
nomen en nu doe ik hem niet meer weg.’

Het gaat dus om een Jaguar XJ6, serie 1, 
bouwjaar 1970. Kleur: British Racing Green. 
Hij rijdt 1:5, is 4-deurs en heeft een maximum 
snelheid van 190 kilometer per uur. Michel: 
‘Dat kan-ie halen ja. Je zoeft alles en iedereen 
voorbij, maar leuk vindt de auto dat niet. Ik zit 
er af en toe mee op de weg, maar dan moet het 
wel mooi weer zijn. Hij rijdt heel makkelijk, 
soepel. Hij glijdt bijna door de bocht. Je kunt 
hem met je pink besturen. Daarin wordt hij wel 
vergeleken met een Mercedes 280 of een Rolls 
Royce. Dat waren ook de concurrenten. Er is 
in elk land wel een oldtimerclub van de Jaguar 
- overigens niet mijn ding - en de onderdelen 
zijn toch wel makkelijk te krijgen.’

Vanaf 1935
De eerste Jaguar rolde in 1935 van de band. 
Het bedrijf was van meet af aan betrokken bij 
de autosport. Het Britse bedrijf had in 1990 het 
Amerikaanse Ford nodig om het hoofd boven 
water te houden. Michel: ‘In 1970 was deze 
auto een noviteit, ook een ingewikkelde, rede-
lijk complexe auto. Nu kijkt men daar anders 
tegenaan en is de techniek juist heel simpel 
vergeleken met de computergestuurde appara-
tuur die nu gebruikt wordt. Ik ben er heel zui-
nig op. De auto is onlangs nog helemaal gepo-
lijst, van binnen en buiten. Hij gaat regelmatig 
in het vet en ik zorg er zelfs voor dat-ie niet te 
vaak in de zon staat.’

‘Het restaureren is vaak leuker dan het bezit, 
maar dit is een blijvertje. Na een ritje even 
stoppen bij een terrasje voor een drankje en er 
dan op een afstandje naar kijken. Niks mooier 
dan dat.’

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

Jaguar XJ6

Michel van de Putte
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Portret van een kind in zijn slaapkamer

Met wie woon je in huis?
‘Met mijn moeder, zus, broertje, tante, mijn 
hond Snowy en de hamster, die heeft een rare 
naam, Poezpoez. De hamster heb ik van mijn 
nichtje gekregen.’
In welke klas zit je?
‘Ik zit in groep 7 op de Daltonschool De Wie-
ken bij juf Ingrid en juf Lucienne.’
Wat zijn je hobby’s?
‘Voetbal. Ik train één keer in de week op 
woensdag van vijf tot zes en ik speel wed-
strijden. Tot 31 januari was er een winterstop. 
Daarna zijn we weer begonnen. We hebben 
een meisjeselftal en we spelen tegen meisjes 
en tegen jongens. Ik houd van doelpunten ma-
ken. In alle wedstrijden die ik gespeeld heb, 
heb ik wel eens gescoord. Ik sta in de spits en 
ben wel fanatiek.’
Van welke muziek houd je?
‘Van rustige muziek. Bijvoorbeeld de liedjes 
van Fabienne Bergmans. Zij heeft twee jaar 
geleden gewonnen bij de Voice Kids. Haar 
liedjes Feelings en Hou me vast vind ik wel 
leuk.’
Wat is jouw favoriete televisieprogramma?

Dilara Braam 
(10 jaar)

‘Ik houd van doelpunten maken’
‘Moeilijke vraag. Ik kijk het liefst naar GTST 
en ook wel naar Nickelodeon.’
Lees je wel eens?
‘Ja, op school en ook wel thuis. Ik heb samen 
met mijn zus vier boeken van Carry Slee. Ze 
heten Afblijven, Radeloos en Spijt. De laatste 
titel weet ik niet meer. We hebben die boeken 
gekregen van mijn moeder. Op school lees ik 
van alles, want daar kun je gewoon pakken wat 
je wilt. Lezen vind ik leuk, maar het is geen 
hobby zoals voetbal.’
Als je een dier zou zijn, welk dier zou je dan 
zijn?
‘Een hond, omdat ik dat heel leuke dieren vind. 
Ik heb er zelf een en ik vind ze heel speels.’
Heb je ook hartsvriendinnen?
‘Ja, Baylee en Danisha. Ze zitten bij mij op 
school in de klas. Ik heb een ketting gekregen 
met best friends erop.’
Krijg je ook zakgeld?
‘Ja, 2,50 euro per week. Ik spaar en als ik geld 
genoeg heb ga ik naar de bioscoop. Gisteren 
ben ik naar de film Annie geweest. Ik mag er 
ook kleding van kopen die ik graag wil, maar 
ik mag niet alleen naar de stad.’

Wat is je dierbaarste bezit?
‘Mijn moeder, broertje en mijn zus.’
Waar ben je trots op?
‘Op mijn kamer. En de foto van mijn buurjon-
gen Melle van twee jaar vind ik het mooist.’
Wat is je favoriete vakantieland?
‘Turkije. Ik ben er al een keer geweest, maar 
toen was ik heel klein. Deze zomer gaan we er 
misschien heen met mama en met mijn nicht. 
Mijn nicht blijft zes weken, maar als wij gaan, 
gaan we al na twee weken terug.’
Wat is je favoriete eten?
‘Macaroni en voor ontbijt vind ik fruit het lek-
kerst, maar ik eet ook vaak yoghurt met mues-
li, maar muesli vind ik niet zo lekker.’
Wat wil je later worden?
‘Met kleine kinderen werken. Maar mijn vrien-
din en ik willen ook een nagel- en haarstudio 
gaan beginnen.’
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
‘Dan heb ik misschien een eigen huis en ben ik 
aan het studeren.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Morgen
Handen schudden, smak, smak, smak: de 
afgelopen weken hebben bol gestaan van de 
recepties ter ere van 2015. Het meest geuit 
werden de beste wensen en de goede voor-
nemens. Elk nieuw jaar is het weer smullen 
voor de sportscholen, de Weight Watchers 
en de Sonja Bakkers onder ons. In één 
maand tijd krijgen ze meer aanmeldingen en 
verkopen ze meer boeken dan in alle maan-
den daarna. Nieuwe start, nieuwe kansen, 
je bent er klaar voor: afvallen, bewegen, je 
verslaving onder ogen zien. Hoe ontmoedi-
gend is het dan om te lezen dat de meeste 
mensen alweer binnen een maand afgehaakt 
zijn. Dat heeft onderzoek uitgewezen. Maar 
waar dat aan ligt, daar kan niet duidelijk de 
vinger op worden gelegd. Misschien ont-
breekt een diepgevoelde motivatie en begin 
je vooral omdat de buitenwereld dat van je 
verwacht. Oude gewoontes en gedrag blijken 
hardnekkig. Het resultaat laat vaak langer 
op zich wachten dan gewenst. En je wordt 
er evenmin meteen een beter mens van. 
Zoiets?
Ook datingsites kennen aan het begin van 
het verse jaar een massale toeloop. Op 1 
januari kun je nauwelijks inloggen. Vooral 
het idee dat het dit jaar je geluksjaar gaat 
worden, zal de grote belangstelling verkla-
ren. Goede voornemens lijken me niet direct 
gelinkt aan het zoeken van een nieuwe part-
ner. Het voornemen om nu de ware te gaan 
vinden, lijkt me een lastige. Want iedereen is 
de ware tot het tegendeel gebleken is.
Ik heb ook een goed voornemen. Ik wil meer 
langs me af laten glijden. Me niet druk ma-
ken over dingen waar ik toch niets aan kan 
doen. Dingen waar ikzelf last van heb, maar 
de tegenpartij niet, zoals eindeloos gedwon-
gen aan de telefoon hangen met energie- en 
telecombedrijven. En ik houd het echt de rest 
van mijn leven vol. Ik begin snel. Morgen!

Rian Panis
(Foto: Ger Neijenhuyzen)

Het aantal woninginbraken in Nijmegen is 
de afgelopen jaren flink gestegen. Met name 
de inbraakcijfers over de Wolfskuil zijn 
zorgwekkend. 

Volgens Hans Zweers, de wijkagent in de 
Wolfskuil, komt dit vooral omdat veel oor-
spronkelijke bewoners verhuisd zijn en stu-
denten tijdelijk die panden bewonen om leeg-
stand en verloedering tegen te gaan. De sloop 
en nieuwbouw heeft vooral ten gevolge van 
de crisis vertraging opgelopen, en de tijdelijke 
bewoners besteden weinig of geen geld aan 
een betere beveiliging van hun woning. Hier-
door zijn juist deze, vaak verouderde, panden 
een makkelijke prooi voor een inbreker, die op 
elke kamer wel iets van zijn gading kan vin-
den. Enkele cijfers: tot en met november van 
het vorig jaar werd er in 2014 63 maal ingebro-
ken in de Wolfskuil tegen 42 keer in het Water-
kwartier. De gemeente Nijmegen, samen met 
de politie en woningcorporaties, willen hier 
iets aan doen. Daarom is op 2 december een 
bijeenkomst voor bewoners in Oud-West ge-
houden in voorzieningenhart de Biezantijn om 
tips te geven over inbraakpreventie. Zo’n 75 
mensen maakten van de gelegenheid gebruik. 

Burgemeester Hubert Bruls, eerst verantwoor-
delijke in Nijmegen voor onze veiligheid, nam 
na de opening het woord: ‘Het is ingrijpend als 
iemand in je huis is geweest en aan je spul-
len heeft gezeten. Slachtoffers hebben vaak, 
behalve het verlies van hun spullen, jaren later 
nog last van gevoelens van onveiligheid in hun 
eigen huis. U mag van ons verwachten dat wij 
er alles aan doen om inbrekers op te sporen, 
zoals extra inzet van politie. Maar ik vraag ook 

van u om zelf een handje te helpen. Kijk of u 
met enkele aanpassingen uw eigen veiligheid 
kunt vergroten. En bel altijd de politie als er 
iets is. Zij komen altijd naar u toe, ook als het 
om een poging tot inbraak gaat. Maatregelen 
nemen, de politie bellen: het helpt echt.’

Woninginbraken
Hans Zweers gaf vervolgens informatie over 
de inbraakaantallen in deze wijken en veel 
voorkomende inbraakmethodes en inbraakpre-
ventie-tips. 

Inbraakmethodes
• 90 procent van de inbraken wordt gepleegd 
door gelegenheidsinbrekers die weinig tot 
niets voorbereiden.
• Ze gebruiken vaak klein gereedschap, heb-
ben angst om ontdekt te worden en gaan er met 
een relatief kleine buit vandoor.
• Inbrekers komen vaak binnen door een raam 
of deur open te breken of in te slaan.
• Ze gebruiken ook methodes als flipperen en 
hengelen of ze boren gaten.
• Sommige mensen ‘praten zich naar binnen’ 
en slaan zo hun slag.
• Vaak staan de achterpoorten open, waardoor 
men ongezien naar binnen kan glippen.

Tips om inbraak te voorkomen
• Zorg voor degelijk hang- en sluitwerk; op 
www.politiekeurmerk.nl staan tips voor hoe de 
woning het best beveiligd kan worden tegen 
inbraak.
• Zet geen kliko’s onder een raam, laat ramen 
nooit open staan of zorg voor spijlen over-
dwars, zodat er niemand naar binnen kan klim-
men.

Hoe houd je een dief buiten de deur?
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Lieve graffiti
Ik reis wel eens naar 020 en wat me dan altijd 
opvalt, is de domme vijandige lelijke graffiti 
die op je afgevuurd wordt. Langs het spoor 
spuiten kleine criminelen hun busjes leeg, 
blurpen wat tags op het beton, verpesten rond-
uit de efficiënte orde van een openbare ruimte 
alsof het om hun eigen slaapkamer gaat. Ik 
begrijp niets van hun taal, van de afkortingen, 
van de kinderachtige figuurtjes die als onaffe 
tatoeages worden verlaten. Ze maken hun 
werk niet eens af! Dat ze zich tot hun eigen 
kamers of ledematen beperken! Val ons er niet 
mee lastig!

Gelukkig reis ik van Amsterdam altijd ook weer 
terug naar het mooie 024, naar mijn eigen wijk 
in Nijmegen-West. Als ik uit de tunnel kom, 
dan zie ik ineens het aandoenlijke Ik doe maar 
wat! In letters die ik nog kan begrijpen ook. 
Verrassend. Dat doe ik ook. Even verderop 
verschijnt het woordje Peace op een trans-
formatorhuisje dat niemand ooit kwaad heeft 
gedaan. Met een hartje erbij. Zo’n saai kastje 
doet me ineens goed. Bijna net zo goed als 
de sterkste van de laatste jaren: Meer liefde. 
In oranje krulletters. Ik zag het langs de 
Graafseweg, maar ook langs het spoor bij de 
Groenestraat. Ineens stel ik me voor dat zo’n 
spreuk een leven kan redden.

Je weet pas dat je goed bezig bent, als je op-
merkingen ook reacties oproepen. Vlak nadat 
ik voor het eerst Meer liefde opmerkte, las ik 
in zwarte, iets minder krullerige letters Meer 
haat. Oké, dacht ik, we leven in een stad van 
vrije meningsuiting. Later zag ik Meer porno, 
ook op de Groenestraat. Dat was humor, vond 
ik. Maar toen ik in witte letters Meer luiheid 
zag staan, moest ik pas echt lachen. 

Begrijp me goed: ik ben tegen graffiti. De 
vervuiler betaalt, dat lijkt me fair. Mij zie je niet 
met zo’n busje lopen. Maar als je dan toch zo 
nodig moet, maak het dan positief. Zorg dan 
dat anderen er ook wat aan hebben. Zoals de 
You are awesome, die ik laatst tegenkwam. En 
nog een vraag: Waar ìs Wally?

Stefan van Dierendonck
(Foto: Dave van Brenk)

• Laat geen dure spullen in het zicht liggen.
• Draai altijd de deur op het nachtslot, ook 
als u thuis bent. Of zet een haak op de deur, 
waarmee u deze kunt afsluiten. U kunt ook een 
deurspion of camera aanbrengen of een slot 
met kierstandhouder.
• Breng een lamp aan bij de voordeur die rea-
geert op beweging.
• Laat nooit zo maar iemand binnen; vraag al-
tijd om legitimatie. Vertrouwt u het niet? Laat 
die persoon dan niet binnen.
• Gaat u op vakantie? Laat dan een bewoonde 
indruk achter (geen stapels post uit de brieven-
bus of op de mat), schakel uw (vaste) telefoon 
door.
• Laat struikwerk snoeien en kapotte lampen 
repareren. 
• Noteer kenmerken van uw spullen of maak 
er een foto van. Mocht er iets gestolen worden, 
dan zijn uw spullen makkelijker te traceren.
• U kunt met medebewoners een buurtpreven-
tieteam oprichten. De wijkagent kan u hier 
meer informatie over geven.

Aangifte doen
Doe altijd aangifte van een inbraak, ook als het 
om een poging gaat. Dan kan de politie actie 
ondernemen. U kunt zich ook aanmelden voor 
Burgernet. Via Burgernet worden tips gegeven 
over (woning)inbraken, vermiste personen en 
calamiteiten. U kunt zich hiervoor gratis aan-
melden via www.burgernet.nl. 
Gebeurt er toch iets? Bel dan de politie: 112 bij 
spoed, 0900-8844 bij niet-spoed of via www.
politie.nl. Bent u slecht ter been? Vraag dan of 
er iemand bij u langskomt. U kunt ook bellen 
met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Een ex-inbreker aan het woord
‘Het nemen van maatregelen tegen inbraak is 

zeker effectief’, aldus Frans Janssen, ex-inbre-
ker. Frans, inmiddels werkzaam bij de RIBW, 
was in zijn jongere jaren zeer actief als gele-
genheidsinbreker. Op de vraag van Bas Be-
rends, wijkagent Waterkwartier, hoe hij ertoe 
kwam om dit te doen, antwoordde hij dat zijn 
drugsgebruik de directe aanleiding was. ‘Als 
gelegenheidsinbreker ben je op zoek naar snel 
geld, dus ga je snel te werk. En dan zie je dat 
veel mensen niet weten hoe eenvoudig het is 
om hun huis binnen te komen en spullen mee 
te nemen. En er is altijd een afzetmarkt’, bena-
drukt Janssen. ‘Dat maakt het ook lastig om dit 
op grote schaal aan te pakken.’ 
‘Maar je kunt er wel zelf iets aan doen. Door 
het huis veiliger te maken. De gelegenheids-
inbreker bekijkt heel snel de situatie’, aldus 
Janssen. ‘Als het via de ene deur niet lukt, 
ga je door naar de volgende. En zo ga je de 
hele buurt af. Voorkennis is ook belangrijk: als 
er post in de gang ligt of de lampen gaan ’s 
avonds niet aan, dan is het duidelijk dat men-
sen niet thuis zijn. Zorg er dus voor dat de wo-
ning er altijd bewoond uitziet. Zorg voor goe-
de sloten. Laat geen ramen, deuren of poorten 
openstaan. Zet geen pallets of kliko’s naast de 
woning. Laat niet weten dat je weg bent via de 
social media. Het helpt!’

Informatiestands
Het plenaire gedeelte van de avond werd afge-
sloten met een gezamenlijke markt van politie, 
bureau Toezicht, woningcorporaties en Slacht-
offerhulp. Bij diverse stands konden bezoekers 
informatie halen, vragen stellen en hun erva-
ringen delen.

Tekst: gemeente Nijmegen en Michiel van de Loo
Foto slot: Dave van Brenk. Foto inbreker: 
stichting Nationale Inbraakpreventie Weken 
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‘Het steilste park van Nijmegen is ongetwij-
feld het Florapark, aan de rand van de wijk 
Wolfskuil. Het park is aangelegd op een uit-
loper van de stuwwal waarop Nijmegen is ge-
bouwd.’
 
‘De hoogteverschillen geven het park een bij-
zonder, haast buitenlands karakter. Met het 
lindelaantje, de oude bomen en het dierenwei-
tje, het trapveld, de volkstuintjes, het honden-
veldje en de speelweide is het Florapark een 
prachtig voorbeeld van een park dat iedereen 
wat te bieden heeft. De inrichting is bepaald 
in nauwe samenspraak met de bewoners van 
de Wolfskuil. Bovenaan het park staat de witte 
looimolen, waar nog steeds meel wordt gema-
len, maar waar u ook kunt eten of op het terras 
zitten.’

Tot zover de tekst op www.dagjeweg.nl om 
recreanten over te halen een bezoekje te bren-
gen aan het Florapark dat zich uitstrekt van de 
Oude Azaleaweg tot aan de Wolfskuilseweg. 
De Wolfskuil met het Florapark als toeristi-
sche attractie, waarom ook niet?

Verantwoordelijk voor het toezicht in het park 
is het bestuur van Stichting Florapark die hier-
voor twee parkwachters in dienst heeft. Over 
het verleden, heden en toekomst van het park 
spraken we onafhankelijk van elkaar met Peter 
Sturkenboom, penningmeester van het bestuur 
en de twee parkwachters Rob en Theo Hen-
driks.

Geschiedenis
In de 18e eeuw werden de boeren in deze om-
geving belaagd door bloeddorstige wolven die 
het op al het vee hadden gemunt. De molenaar 
zag het als zijn taak in de wieken van zijn mo-
len te klimmen en, wanneer hij een roedel zag 
naderen, op de trompet te blazen om de boeren 
te waarschuwen, zodat die met netten, knup-
pels en hooivorken de wolven aan konden val-
len en in een kuil jagen. De wolfskuil. Peter: 
‘Toen het Florapark in 1995 geopend werd, 
hebben we dit stukje geschiedenis laten herbe-
leven. Ik heb me aan een van de wieken laten 
vastbinden en me omhoog laten wentelen en 
ik kan je verzekeren: je hebt een fantastisch 
uitzicht!’

Peter Sturkenboom was een van de molenaars 
van de Witte Molen en zodoende direct betrok-
ken en initiatiefnemer van het Florapark. Pe-
ter: ‘Er was in de jaren daaraan voorafgaand 
een hele strijd gaande tussen de wijk en de ge-

meente. In de eerste plannen had de gemeente 
een groot deel van het gebied al met rijtjeshui-
zen ingetekend. Er werd uiteindelijk gelukkig 
voor een park gekozen en in 1994 is men met 
de aanleg begonnen. Gebouwd werd alleen op 
het voormalige crossterreintje. Daar verrees de 
Wolverlei vier jaar later.’

Stichting Wijkwerk
Er moest toezicht komen bij het park en de 
gemeente stuurde er een paar medewerkers 
van Bureau Toezicht op af. Dat werkte niet. 
Ze kenden de wijk en de wijkbewoners niet. 
Peter: ‘We moesten iets anders bedenken. 
Het waren ook de jaren van de Melkertbanen, 
maar als bestuur hadden we er niet zoveel trek 
in om als werkgever te functioneren met alles 
wat daarbij komt kijken. Met Frans Brukx, die 
toen opbouwmedewerker was bij Tandem en 
ook betrokken bij Stouw – Stichting Toekomst 
Oud West – zijn de handen ineen geslagen. 
Daar vloeide Stichting Wijkwerk uit voort. Zo 
konden al die kleine stichtingen, die met Mel-
kertbanen in de weer waren, ze onderbrengen 
bij Wijkwerk, een mooi particulier initiatief 
dus.’

Rob: ‘En toen kreeg ik een uitnodiging om 
te solliciteren. Het was zomer, ik stond op de 
camping. Ik had op dat moment geen werk en 
een uitkering. Aan de ene kant beviel me dat 
vrije leventje wel, maar ik wist ook wel dat ik 
verder moest. Zoveel alternatieven had ik niet. 
Er kwam een gesprek en ik werd aangenomen 
met nog twee collega’s in 1996. Na drie jaar, 

toen ik alleen overgebleven was, volgde er een 
nieuwe sollicitatieronde en viel de keus op 
Theo, mijn broer.’

Rob Hendriks is 45 jaar. Zijn broer Theo zeven 
jaar ouder. Ze komen uit een gezin van zeven 
kinderen en groeiden op in de Irisstraat, toen-
tertijd midden in de Rimboe. De straat is met 
de komst van de nieuwbouw verdwenen. Hun 
vader liep voorop met Kobus in een optocht 
naar het gemeentehuis om betere wijkvoorzie-
ningen af te dwingen. Rob en Theo kennen de 
wijk en haar bewoners door en door.

Vandalisme
Theo: ‘De wijk is wel veel veranderd, hoor. 
Vroeger zat iedereen overal op straat, was er 
een veel grotere sociale controle. Er was ook 
meer respect voor elkaar. Nu hebben ze bij het 
minste of geringste meteen een grote mond. 
Onze belangrijkste taak is om vandalisme te 
voorkomen. Daarom moeten we veel en dui-
delijk aanwezig zijn. Sommige jongeren mo-
gen van ons best rondhangen, achter de Wie-
ken bijvoorbeeld. Daar hebben ze vaak zelf op 
school gezeten. Maar alcohol of drugs zijn ta-
boe. Dan grijpen we in.’ Rob: ‘Natuurlijk heb-
ben we vroeger zelf ook wel het een en ander 
uitgehaald. Dan kreeg je van thuis een schop 
onder je kont en daarna was iedereen er klaar 
mee. Nu moet je niemand aanraken. Dat doen 
we ook niet. Nu is het zaak als er problemen 
zijn, dit met praten op te lossen. En als jon-
geren zich ernstiger misdragen, en vaak weten 
we waar ze wonen, dan gaan we bij de ouders 

De parkwachters motte blieve!

Peter Sturkenboom



de Wester - februari 2015 15

langs. Dat helpt vaak heel goed. Pas in het 
uiterste geval halen we de politie erbij, maar 
dat doen we liever niet. Die geven die jongens 
vaak een boete en wie moeten daar uiteindelijk 
voor opdraaien? De ouders of opa en oma.’

Bel- en herstel
Theo: ‘In de zomer is het natuurlijk het drukst 
voor ons. Dan voelen we ons wel eens 24 uur 
per dag parkwachter. De jeugd is wezen stap-
pen en als ze om vijf uur uit de kroeg rollen, 
komen ze deze kant op. Hangen. En het liefst 
boven bij de molen en het kapelletje. Heb je 
een mooi uitzicht over de Kuul. Maar stil zijn 
ze niet en dan gaan buurtbewoners ons bel-
len of we niet even kunnen komen.’ Rob: ‘Bij 
dat kapelletje moeten ze sowieso wegblijven, 
vind ik. Dat is van de wijk en dat zet kwaad 
bloed. Dat moet je niet doen. Of ik wel eens 
bang ben geweest? Zie ik er zo uit? Haha, nee 
hoor, maar we zijn ook nooit alleen, hè. Er is 
altijd back-up van de ander.’ Theo: ‘Het zijn 
ook steeds wisselende groepjes, die in die om-
geving rondhangen. Vaak niet eens uit de wijk, 
maar we spreken hun taal en daar moeten we 
het mee oplossen. We hebben regelmatig con-
tact met wijkagent Hans Zweers. Zit er ergens 
een trottoirtegel los, waar oudere mensen hun 
nek over kunnen breken, dan zorgen wij via 
bel- en herstel dat het meteen gemaakt wordt.’

Vier jaar geleden veranderde de situatie voor 
de parkwachters. De gemeente moest bezui-
nigen en de gesubsidieerde arbeid kwam op 
de tocht te staan. Rob Hendriks liep toenter-
tijd voorop om het tij te kunnen keren. Te-
vergeefs. Even leek het doek te vallen, maar 
voor de directe loonkosten wist het bestuur 
een oplossing te vinden. Men kon echter niet 
voorkomen dat één parkwachter - ze waren op 
dat moment weer met drieën - wegbezuinigd 
moest worden.

Veiligheid Wolfskuil in geding
Peter: ‘Het bestuur is heel erg tevreden over de 
parkwachters. Ik vind dat ze veel te bescheiden 
zijn. Het wordt als vanzelfsprekend ervaren, 
de manier waarop zij hun werk doen, maar zo 
vanzelf gaat dat niet. Ze zijn in de Kuul ge-
worteld, kennen de cultuur en, omdat ze vroe-
ger zelf ook geen lieverdjes waren, weten ze 
precies hoe ze de zaken onder controle moeten 
houden. Daarnaast geven ze rondleidingen aan 
klassen van basisscholen uit de directe omge-
ving. Ik was woest toen wijkmanager Michiel 
ten Dolle suggereerde dat ze misschien wel 
overbodig zouden zijn. Ik kan je verzekeren, 
dat het grote gevolgen zal hebben als ze weg-
bezuinigd worden, niet alleen voor de veilig-
heid rondom het Florapark, maar voor de hele 
Kuul!’ Rob: ‘We waren stomverbaasd toen we Theo (links) en Rob Hendriks
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die opmerking van de wijkmanager hoorden. 
Hij is hier nog nóóit geweest. Hij heeft geen 
flauw idee hoe wij hier werken en wat we 
doen. Als hij maar een uurtje mee zou lopen, 
zou hij meteen heel anders reageren.’

Wat is het probleem? De loonkosten van de 
parkwachters zijn gedekt. Ze maken echter 
ook onkosten om hun taken uit te kunnen voe-
ren. Ze hebben een duidelijk herkenbaar pak 
aan, ze maken telefoonkosten, drinken wel 
eens koffie en ze maken gebruik van een (piep)
klein kamertje in de oude Mariaschool. Dat 
kost allemaal geld. Peter: ‘In het verleden wa-
ren die bijkomende kosten ruim 2.000 euro per 
jaar. Dat hebben we teruggebracht tot 1.300 
euro. Peanuts als je bedenkt wat je er voor te-
rugkrijgt. De stichting Florapark heeft dat geld 
niet, maar het gaat niet om het park alléén. De 
veiligheid van de bewoners in de directe om-
geving is ook in het geding. Als de controle 
over die groepen jongeren wegvalt, wie garan-
deert dan dat ze de wijk niet intrekken en de 
hele Wolfskuil er last mee krijgt?’ 

Toegevoegde waarde
Theo: ‘Toen we nog onder Stichting Wijkwerk 
vielen, hebben we allebei onze beveiligings-
diploma’s kunnen halen. We hebben EHBO-
cursussen gevolgd, allemaal om ons werk zo 

goed mogelijk uit te kunnen voeren. Die in-
vestering is dan ook weggegooid geld.’ Rob: 
‘Het is ontzettend vervelend als je niet weet 
waar je aan toe bent. Die onzekerheid weer. 
Natuurlijk willen we hier blijven. We heb-
ben een duidelijk toegevoegde waarde, alleen 
wordt dat niet door iedereen gezien. Door puur 
vandalisme wordt er veel vernield in de stad. 
Voor heel veel geld. Wij proberen dat hier te 
voorkomen. Wat kost een vernielde afvalbak? 
Of een bushokje dat in diggelen ligt? Tiendui-
zenden euro’s!’

Gesprek
Peter: ‘Woensdag 14 januari hadden we een 
gesprek met wethouder Renske Helmer. Leo 
Woudstra, de voorzitter van de Wijkraad 
Wolfskuil, was er ook bij. De wethouder, hierin 
gesteund door de wijkmanager, bleef op haar 
standpunt dat die 1.300 euro door de betrokken 
organisaties opgehoest moet worden. Dus door 
bijvoorbeeld Dierenweide Kobus, basisschool 
de Wieken of de Witte Molen. Alsof die daar 
allemaal een apart potje voor gereserveerd 
hebben. Samen met de Wijkraad vind ik dat 
het handhaven van de veiligheid een taak van 
de overheid is, in dit geval dus de gemeente.’ 
Ook Leo Woudstra is diep teleurgesteld in de 
opstelling van de wethouder. Leo: ‘Ze woont 
nota bene bij ons in de Kuul. Haar partij, de SP, 

heeft heel veel aanhang in de wijk. Ik denk niet 
dat de mensen dit begrijpen.’

Collectebus
Peter: ‘De deur is gelukkig nog niet helemaal 
dicht. Er is nu afgesproken dat iedereen die 
bij de veiligheid in en rondom het Florapark 
betrokken is, het belang van de parkwachters 
gaat onderschrijven. De school, de Dieren-
weide, wij, iedereen. Iets wat we overigens 
de afgelopen twintig jaar al heel vaak hebben 
moeten doen. Ik weet al precies hoe dat dan 
verder gaat. Komt er een werkgroep met al-
lerlei ambtenaren die daar weer eindeloos over 
vergaderen, rapporten schrijven, uiteindelijk 
met een advies naar de wethouder gaan, weer 
over beraadslagen enzovoort enzovoort. Wat 
denk je wat dat allemaal kost? Al die uren? Ze 
kunnen soms zo kortzichtig zijn daar op het 
stadhuis.’

‘Ik kan het aan niemand uitleggen’, verzucht 
Leo, ‘dat de gemeente voor de veiligheid van 
de wijk en om te voorkomen dat er van alles 
vernield wordt, dat luttele bedrag niet wil be-
talen. Moeten we nu met een collectebus door 
de wijk om dat bedrag bij elkaar te schooien?’

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Gastcolumn

Rondje West-Noord 
 
De Oversteek moet toch voor iedereen in 
Nijmegen-West een uitdaging zijn om eens een 
tocht te maken naar de overkant, in het gebied 
van de Waalsprong of zoals de gemeente het 
aanduidt Nijmegen-Noord. Ik heb dat zelf al 
heel wat keren gedaan, want in Noord liggen 
heel wat verhalen en verrassingen. De wande-
ling over de brug is natuurlijk al direct een erva-
ring. Kijk eens om aan de Lentse zijde. Kijk naar 
de Waal, de 3,5 kilometer lange kade van de 
stad. Nijmegen als stad aan de rivier is hier pas 
echt te voelen. Natuurlijk sta je aan de Ooster-
houtsedijk even stil bij de het monument van de 
gesneuvelde Amerikanen (september 1944). 
Loop of fiets ook eens door naar het landgoed 
Oosterhout. De tuin rond het Huis van Boet-
zelaer is al in 1898 aangelegd. Sinds de jaren 
60 van de vorige eeuw wordt hier onderzoek 
gedaan naar koolmezen. En dat heeft veel ken-
nis over de klimaatveranderingen opgeleverd. 
Zoek ook eens de Historische Tuin van Lent 
aan de Griftdijk op. Ervaar hier hoe de tuinders 
in Lent vroeger hun fruit en groenten teelden. 
Let in de tuin op de bijzondere namen van de 
rassen. Elke naam is bijzonder: Sijden Hemdje, 
Gieser Wildeman, Oomskinderpeer, om maar 
eens wat te noemen. Zoek hierna weer de Oos-
terhoutsedijk op. Kijk eens naar Fort Beneden 
Lent (1862). Duik hier naar binnen. Proef hier 
het verleden en de natuur rond de fortwal. Let 
verderop op villa Bato, een rijksmonument ooit 
gebouwd door de rijke familie Rijnders, een 
brouwersfamilie. Ooit stond bij de villa ook nog 
een molen. 
Ga verder naar het hart van Veur-Lent. Let op 
de oude schuur aan de Oosterhoutsedijk, ooit 
eigendom van het waterschap. Naast de schuur 
lag de toegangsweg naar het veerpont Zelden 
Rust dat Lent eeuwenlang met Nijmegen ver-
bond. 
Laat je op de tocht op de noordoever van de 
Waal niet alleen verrassen door het verleden. 
Maar kijk vooral naar het werk voor de aanleg 
van de nevengeul van de Waal. Imponerend. 
Sta ook eens stil bij de kansen die de nieuwe 
geul de stad straks gaat bieden. Hier is sprake 
van een unieke combinatie van maatregelen 
voor hoogwaterveiligheid, nieuwe natuur en 
recreatie. Dit rivierpark biedt de stad nieuwe 
kansen. En oh ja, als de zon schijnt, dan schijnt 
die het langst aan de Lentse zijde.

Rob Jaspers
Journalist de Gelderlander

Door de feestdagen en de winterstop was 
er de laatste weken weinig voetbal op ons 
sportpark. Dit betekende een korte vakan-
tie voor onze vele vrijwilligers.

Helaas dachten een paar inbrekers hier anders 
over. Zij zorgden ervoor dat sv Nijmegen het 
goede jaar 2014 toch nog vervelend afsloot. 
Voor de mensen die het nog niet weten een 
korte uitleg. 
Op 30 december werd er in ons clubhuis inge-
broken en werden een aantal dingen gesloopt. 
Deze inbrekers vonden het voordat ze weg-
gingen ook nog leuk om de bierkranen in het 
clubhuis open te zetten. Hierdoor bleef er een 
ravage over in het clubhuis. Maar mede door 
de inzet van goedwillende vrijwilligers werd 
de rotzooi opgeruimd.

2015
Door deze goede inzet kon de nieuwjaarsre-
ceptie die gepland stond voor zaterdag 3 ja-
nuari gewoon doorgaan. En gelukkig, want 
het was weer supergezellig en erg druk in ons 
clubhuis.
Op deze receptie bleek ook maar weer dat sv 
Nijmegen beschikt over leden die lang blijven 
hangen bij de club. Er werden maar liefst elf 
mensen gehuldigd, van wie zelfs vijf mensen 
die al 50 jaar lid waren. Een mooi begin van 
2015. 25 jaar lid waren Mark Knoop, Martijn 
Weijers, Frank Janssen, Rini Weijers en Huib 
Kaldenberg. 40 jaar lid was Mark Kokke. 50 

jaar lid waren Ton Kokke, Henk Wolters, Co 
Massa, Henk van Dalen en Henk Spanjaard.

Al met al was het weer een geslaagd feest en 
het volgende feest staat alweer snel voor de 
deur. Op zaterdag 14 februari staat het (kinder)
carnaval op het programma, leuk voor jong en 
oud. De organisatie heeft het programma al-
weer klaar, iedereen is van harte welkom vanaf 
14.00 uur.

Naast de hierboven beschreven feesten is er 
natuurlijk ook voetbal bij sv Nijmegen. In 
mei 2015 zijn er weer de Jan Weijers Jeugd-
toernooien. En ook het Reünie Toernooi, een 
groot succes in 2014, zal in 2015 terugkeren. 
Informatie over deze toernooien zal op onze 
website komen te staan.

Zin om eens naar een van onze wedstrijden 
te komen kijken? Dat kan! Op zondag spelen 
een aantal seniorenteams en op zaterdag spe-
len niet alleen onze jeugdteams, maar ook een 
zaterdag 2-team en een veteranenteam. Deze 
teams zorgen samen ook voor gezelligheid na 
afloop van hun wedstrijden in het clubhuis.

Op naar een sportief 2015 met naast het voet-
bal ook gezelligheid, zoals we gewend zijn bij 
sv Nijmegen. 

Tekst: Patrick Weijers
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

sv Nijmegen
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Wolfskuil

Nieuwe ruimte 
bij dierenweitje 
Kobus
Er komt een nieuwe ruimte voor de op-
vang van bezoekers bij dierenweide Kobus 
aan de Floraweg. De gemeente investeert 
300.000 euro in de bouw hiervan. 

De oude portacabin, die nu midden op de 
weide staat, zal verdwijnen. Deze portacabin 
is er jaren geleden geplaatst als vervanging 
van een nog oudere keet die dienst deed voor 
educatieve activiteiten. De wijk is blij met de 
nieuwbouw.
Volgens wethouder Renske Helmer biedt de 
kinderboerderij niet alleen mogelijkheden 
voor kinderen om in een stadse omgeving in 
aanraking te komen met kleinvee, maar kun-
nen kinderen hier ook meer informatie krijgen 
over dieren en hun leefomgeving en de pro-
ducten die dieren voortbrengen.
Naar verwachting kan in augustus begonnen 
worden met de bouw. Jan Willem Reijnen, 
teamleider recreatie, wil van Kobus een mul-
ticulturele kinderboerderij maken met kippen 
van over de hele wereld. De wethouder denkt 
dat een nieuw gebouw bij Kobus kansen biedt 
de educatietaak en de binding tussen scholen 
en de kinderboerderij te vergroten. Zo denkt 
zij aan een speciaal lesprogramma voor de ba-
sisscholen in de omgeving van Kobus. Ze wil 
de nieuwe ruimte ook openstellen voor kinder-
feesten.
Met de buurt is het afgelopen jaar al over de 
invulling van het nieuwe gebouw gesproken.

Tekst: Leo Woudstra

Dinsdag 12 januari 2015 heeft het college 
besloten om het benodigde bedrag voor de 
nieuwbouw bij kinderboerderij Kobus be-
schikbaar te stellen. 

Zoals de gemeente eerder heeft laten weten 
komt het gebouw in de plaats van de tijdelij-
ke portacabin die nu op het terrein staat. Het 
wordt een gebouw dat voor verschillende acti-
viteiten gebruikt kan worden.
De plannen voor de nieuwbouw krijgen steeds 
meer vorm. Op maandag 9 februari om 19.30 
uur vindt in wijkcentrum Villa Nova, Derde 
van Hezewijkstraat 2, een informatieavond 
plaats, waar medewerkers van de gemeente 
deze plannen zullen toelichten. 
Tijdens deze informatieavond komt ook de 
verandering in het beheer van de kinderboer-

derij aan bod. Eind 2014 is daar namelijk het 
een en ander in gewijzigd: naast Breed zijn nu 
ook mensen van de zorginstellingen Plurijn en 
de Driestroom werkzaam in het beheer. 
Medewerkers van de gemeente informeren u 
deze avond, waarbij wethouder Renske Hel-
mer ook aanwezig zal zijn, over beide onder-
werpen en zijn graag bereid antwoord te geven 
op mogelijke vragen.

Namens de wethouder nodig ik u van harte uit 
voor deze informatieavond. Mocht u vooraf 
nog vragen hebben, neem dan contact met mij 
op via telefoonnummer 06 25 17 96 58 of e-
mailadres n.scholten@nijmegen.nl

Tekst: Nanny Scholten, projectleider
Foto: Ger Neijenhuyzen

Uitnodiging gemeente voor 
informatieavond over Kobus
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Onder dit motto zijn wij, drie actieve 
vrijwilligers uit de Wolfskuil, een spor-
tief nieuw initiatief gestart.

Een initiatief dat vooral voortkomt uit mijn 
eigen goede voornemens, en helaas beroer-
de resultaten… Al jaren probeer ik name-
lijk met enige regelmaat te sporten, vooral 
hardlopen en fietsen. Maar dat lukt maar 
matig. Ik ben vooral bezig met beginnen. 
Hoe vaak ik de afgelopen jaren opnieuw 
begonnen ben, weet ik niet. Maar vaak, heel 
vaak. Na vier weken is de discipline zoek 
en een paar weken later begint het ‘feestje’ 
weer opnieuw. Vrijwel elk jaar schrijf ik 
me ook in voor een sportschool. En na vijf 
keer is dan de lol eraf. Zonde van het geld 
en de verspilde energie. Ik wil wel meer 
bewegen, maar mis een goede stok achter 
de deur. Ook dit jaar weer dezelfde goede 
voornemens. En weer de grote twijfel of het 
dit keer wel gaat lukken…

Nu zie ik in onze wijk wel vaker mensen 
hardlopen. Sommigen lopen als een jonge 

hinde. ‘Die doen zeker even een half mara-
thonnetje’, denk ik dan jaloers. Maar gelukkig 
voor mij (gedeelde smart is halve smart) zie 
ik ook buren zwoegen met hun rondje door de 
wijk. Zij zijn dan ook weer opnieuw begonnen 
met hardlopen (joggen). Met een rode kop en 
alle pijntjes van dien. 

Herkenbaar? Had jij ook goede voornemens 
voor 2015 maar kost het moeite om in bewe-
ging te blijven? Of lijkt het je gewoon leuker 
om met mensen uit de buurt samen actief te 
zijn? Sluit je dan bij ons aan!

Wij vormen een platform voor mensen uit de 
Wolfskuil (en directe omgeving), die graag 
sporten. We kunnen daar echter wel een stok 
achter de deur bij gebruiken. Door met buren 
af te spreken om samen te gaan sporten, heb je 
die stok achter de deur. Bijkomend voordeel: 
je leert meer mensen uit je eigen buurt kennen. 
Meedoen aan dit platform en de activiteiten 
kost niets.

Dus sluit je bij ons aan. Op dit moment gaan 

we iedere woensdagochtend hardlopen. 
We starten om 9 uur in wijkcentrum Titus 
Brandsma en zijn daar voor 10 uur weer te-
rug. Je bent van harte welkom!

Als je wel wilt sporten, maar op een ander 
moment of een andere sport, laat het ons 
dan weten. Mail ons welke sport je op welk 
moment van de week wilt doen. Dan pro-
beren we je te koppelen aan buurtgenoten 
met dezelfde interesses. We hopen dat er in 
de loop van 2015 op meerdere momenten 
in de week sportgroepjes actief zijn, zodat 
jij kunt meedoen met de groep die jou het 
best past.

Meld je aan en laat een bericht achter op 
onze openbare facebookgroep De Wolf is 
los! Heb je geen Facebook, mail dan naar 
dewolfislos@gmail.com.

Laat de Wolf in je los!

Tekst: Lidwien de Groot, Sophie Burgers en
Roy ten Holder. Foto: Playbuzz

De Wolf is los! Ga mee door de Kuul!
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Wat doet 
de wijkraad?
Wij komen op voor de belangen van bewoners 
uit de Wolfskuil. Dit doen wij door met hen in 
de bres te springen richting medebewoners en 
maatschappelijke organisaties, zoals gemeen-
te, politie, Dar, Portaal, Tandem en scholen.
We denken na over en werken mee aan bij-
voorbeeld de nieuwbouw op het Nachtegaal-
plein, de ontwikkeling van het Jacobsterrein 
en de plannen bij de dierenweide. Maar ook 
jongerenwerk, sportaccommodaties en ver-
keersveiligheid krijgen onze aandacht. Door 
middel van opruimacties pakken we vuil en 
hondenpoep in de wijk aan en houden we het 
groen en de speeltuinen in de wijk schoon.
Bij persoonlijke problemen, zoals burenruzies, 
gezinsproblemen of schulden, verwijzen wij 
door naar het Stip of Sociaal Wijkteam.

De wijkraad kent ongeveer vijftien leden. Het 
bestuur bestaat uit Leo Woudstra, voorzitter, 
Michiel van de Loo, penningmeester, en Ed-
ward Bosma, secretaris. We zijn bereikbaar 
via: wijkraadwolfskuil@gmail.com

Tekst: Leo Woudstra
Foto’s: Dave van Brenk

Vergaderingen 
van Wijkraad 
Wolfskuil
Op dinsdag 3 februari vergadert het al-
gemeen bestuur van de Wijkraad Wolfs-
kuil. 

Op dinsdag 3 maart is het periodiek 
overleg met de gemeente, Portaal, politie 
en Tandem.

De vergaderingen zijn in het wijkcen-
trum Titus Brandsma van 20.00 tot 22.00 
uur en zijn openbaar. 

Indien u als wijkbewoner vragen hebt, 
dan kunt u contact met ons opnemen via 
e-mail wijkraadwolfskuil@gmail.com

Tekst: Leo Woudstra
Nachtegaalplein. Foto: De FotoStudio
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Anita van Kempen 
Anita van Kempen (1-3-1954) is een veelzijdig kunstenares. Zij schildert op 
zijde vanaf 1989 en op linnen vanaf 2010. Ze maakt zowel autonoom werk 
als toegepaste kunst. Zij houdt ervan om groot te werken. Haar doeken 
variëren van 30 x 30 tot 140 x 140 centimeter. Bij het schilderen op zijde 
gebruikt ze materialen als zout, alcohol en was. Schilderen op linnen doet 
ze met acryl. Onderwerpen zijn overwegend figuren en portretten. Zij laat 
zich hierbij onder andere inspireren door de mythologie en de klassieken. In 
haar werk toont zij overwegend de zijnde in tegenstelling tot de handelende 
mens.
Haar toegepaste werk bestaat uit zijden stropdassen en shawls die net als 
haar schilderijen over de hele wereld verkocht werden. Hier zijn de thema’s 
decoratiever van aard en variëren van pauwenogen tot Amsterdamse huis-
jes. 
Haar onlangs ontwikkelde serie Coco’s, waarin zij een halve kokosnoot op 
linnen plakt en dan beschildert, getuigt van humor en fantasie.

Arjanke Koster
Spelenderwijs verwerken en 
ontwikkelen.
Hiervoor kunnen kinderen 
en ouders terecht bij mij 
in mijn praktijk Vuurvlin-

ders Speltherapie. Spel is ‘de taal’ 
van kinderen. Soms zit een kind niet lekker 

in z’n vel. In spel kunnen ze laten zien wat hen dwars-
zit en wat hen kan helpen. De één tekent graag. De ander maakt 

een wereld in de zandbak. Sommigen leven zich uit met het ridderkasteel 
of maken een verhaal in de poppenkast. In de spelkamer kan heel veel. Er wordt 
gespeeld over leuke en over moeilijke dingen. Spelenderwijs gaan we samen op 
ontdekkingstocht. Ik kijk hoe het kind contact maakt, hoe het speelt, waar het te-
genaan loopt, maar vooral ook waar de kwaliteiten van een kind liggen.
Al bijna twintig jaar woon ik in Nijmegen-West. Het leuke van mijn wijk vind ik het 
gemêleerde publiek. Ik vind het fijn dat ik mijn werk als speltherapeut hier in Nijme-
gen-West kan uitvoeren. 

www.speltherapienijmegen.nl, info@vuurvlinders.nl

Linus Wiggers
Even kennismaken: Linus Wiggers, 36 jaar. Als zelfstandig ondernemer maak ik 
websites in het populaire WordPress-systeem. Ik heb hart voor ict, ondernemen, 
maar vooral voor mensen. Ik sta er dan ook niet alleen voor bij het maken van 
websites, maar werk samen met allerlei experts in http://wordpress-nijmegen.nl. 
Van ontwerper tot seo-specialist en van fotograaf tot social-mediatrainer, in ons 
samenwerkingsverband vind je iedere specialist die je nodig hebt voor een écht 
goede website.
Ik woon vijftien jaar in Nijmegen en sinds een jaar in West. Ik ben betrokken bij 
meerdere mooie maatschappelijke projecten in de stad. Regelmatig ben ik te 
vinden op Waarmaakdagen, waar ik begrijpelijke uitleg geef over websites en an-
dere ondernemers verder help. Daarnaast draag ik mijn steentje bij aan Nijmegen 
Deelstad, een verfrissend initiatief over de ‘nieuwe economie’. Meer weten of een 
keer kennismaken? Neem contact op via http://linuswiggers.nl
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Waterkwartier

Herdenking val 
V1-bom hoek 
Waterstraat-
Biezenstraat 
op 18 februari
Woensdag 18 februari is het exact 70 
jaar geleden dat de hoek Waterstraat 
en Biezenstraat getroffen werd door 
een V1-bom, waarbij vier doden en 
diverse gewonden waren te betreuren.

Jaarlijks wordt er bij het monumentje dat 
aan de gevel van het klooster De Bron is 
bevestigd, stilgestaan bij deze gebeurte-
nis. Deze keer wordt er extra aandacht 
aan gegeven. De basisschool Aquamarijn 
besteedt aandacht aan deze gebeurtenis 
om de jeugd te laten meebeleven dat er 
nog altijd – in de hele wereld – mensen 
omkomen door geweld. Er zijn dit jaar 
sprekers en een muzikale omlijsting zal 
de bloemenhulde nog indrukwekkender 
maken.

Diverse organisaties en raadsfracties 
vanuit de gemeente Nijmegen zijn jaar-
lijks vertegenwoordigd. Maar ook vele 
wijkbewoners en vooral ook de naaste 
familieleden van de toen omgekomen 
mensen zijn jaarlijks aanwezig. Nu dit 
herinneringsjaar het getal 70 draagt, no-
digen wij iedereen uit bij deze korte her-
denking aanwezig te zijn. 

De aanvang is om 10.00 uur, na afloop 
is iedereen welkom in De Biezantijn om 
na te praten onder het genot van een kop 
koffie.

Tekst: Ruud de Vries

Slechts een aantal mensen weten van de verborgen schuilkelder in de achtertuin van 
een aantal huizen aan de Waterstraat. 

Vergaderdata van Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’

Dinsdagen dinsdag 24 maart en 19 mei 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. 
De agendacommissie komt ter voorbereiding op de vergadering op 10 maart en 28 
april 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

Schuilkelder Waterstraat

De schuilkelder is vermoedelijk aangelegd 
door een van de bewoners tussen 1942 en 
1944. De schuilkelder is in 2010 ontdekt 
door Anton Ruyters tijdens zijn speurtocht 
voor het V1-monument, dat hangt aan het 
klooster aan de Biezenstraat. Tijdens dit on-
derzoek kwam de heer Ruyters in gesprek 
met Wim Giesbers, zoon van de voormalige 
opzichter van Portaal/Woningvereniging 
Nijmegen in het Waterkwartier. Die vertel-
de hem dat er indertijd, onder supervisie van 
zijn vader, aan de Waterstraat een schuilkel-
der was aangelegd waar de bewoners hun 
toevlucht konden nemen bij een luchtalarm. 
De constructie is een meter of twee breed en 
ongeveer vijf meter lang, en strekt zich on-
dergronds uit ongeveer tot waar vroeger het 
badhuis stond op het Maasplein, zo’n beetje 
in het midden van het huidige flatcomplex 
Mercurius.

Tekst en foto’s: Dave van Brenk 
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Begin december werden wij via de media 
verrast door de toekomstige naamge-
vingen in het project Koningsdaal (een 
naam die als projectnaam door de pro-
jectontwikkelaar is benoemd) tussen de 
Weurtseweg en de rivier de Waal.

Het verbaasde ons ten zeerste dat de com-
missie Straatnaamgeving totaal geen reke-
ning had gehouden met de wensen die in 
de wijk Biezen/Waterkwartier leefden, en 
dat zelfs geen enkele moeite was genomen 
voor mogelijk overleg in deze. De raadsle-
den en fractieleden van de gemeente Nij-
megen zouden als hamerstuk het voorstel 
van de commissie Straatnaamgeving moe-
ten accepteren, zo bleek uit onze informa-
tie. Dat deze handelswijze niet de onze is, 
hebben wij per omgaand laten merken door 
een inspraakprocedure aan te vragen in de 
raadscommissie. In de raadscommissie van 
14 januari hebben wij ons bezwaar bekend 
gemaakt en aangeboden om als wijkvereni-
ging mee te denken over de mogelijke alter-
natieven. Met spoed is toen een denktank 
samengesteld, bestaande uit Ineke de Jong, 
Carla Dijs, Carla Boukamp, Ruud de Vries, 
Ger Hesseling en Rob Essers. Op 29 de-
cember hebben wij in een gesprek met wet-
houder Ben van Hees een compleet nieuw 
voorstel Naamgevingen aangeboden. 

Respect
Met respect voor de Oost-Indische naamge-
vingen hebben wij wel geadviseerd om de 
naamgeving in lanen te veranderen in stra-
ten (Wilhelm Linnemannlaan veranderen in 
Wilhelm Linnemannstraat, en zo nog acht 

Verkeer
De werkzaamheden aan de Weurtseweg 
ter voorbereiding van de toekomstige 
woningbouw zijn in volle gang. 

De archeologen zijn weer de sporen van de 
oude Romeinen aan het ontdekken en ook 
de kabel(ver)leggers zijn gestart met hun 
werk.
De omleidingsroute voor het vrachtverkeer 
leidt niet tot grote problemen op de alter-
natieve route. De aan- en afvoer voor het 
slachthuis en ten behoeve van de werkzaam-

heden aan de Handelskade ging eerst over de 
Weurtseweg, nu rijden ze via de Industrieweg, 
Marialaan, Tunnelweg, Kronenburgersingel, 
Hezelpoort en Weurtseweg. Het aangepaste 
kruispunt Hezelstraat en Kronenburgersingel 

is voor fietsers en voetgangers een stuk vei-
liger gemaakt, en er zijn geluiden van de 
bewoners in de omgeving dat het desnoods 
in de toekomst te handhaven is.
Voor de schoolgaande jeugd is het veilig 
dat het vrachtverkeer niet meer door de zeer 
drukke Waterstraat rijdt.
De aanpassing en omleiding zal zeker tot 
eind mei voortduren, toch blijft de oplet-
tendheid van alle weggebruikers zeer raad-
zaam, om elkaar daar waar mogelijk de 
ruimte te geven die nodig is.

Tekst: Ruud de Vries
Foto: Dave van Brenk

Opgraving Weurtseweg

Naamgeving Koningsdaal

andere benamingen). Nijmegen-West heeft 
wel enkele lanen, maar dat zijn dan ook echte 
met bomen gerealiseerde lanen, zoals de Kray-
enhofflaan. Voor de wijk met de Oost-Indische 
naam hebben wij de wijknaam Batavia voor-
gesteld, aangezien de naam Koningsdaal een 
werknaam is van de projectontwikkelaar. Met 
deze voorstellen waren afgevaardigden c.q. fa-
milieleden van de Oost-Indiëgangers achteraf 
zeer in hun nopjes, aangezien zij vernomen 
hadden dat wij absoluut tegen de naamvoor-
stellen waren. De voorstellen werden zelfs 
als meer positief gewaarmerkt, en met respect 
voor het verleden. 

Voorstellen
Tevens hebben wij voorstellen gedaan voor 
naamgevingen in het hele Waalfrontgebied. 
Het Waalkwartier willen wij straatnamen ge-
ven die recht doen aan het Romeinse verleden 
van onze wijk en de archeologische vondsten 
die in het Waterkwartier gedaan zijn. Enkele 
voorbeelden zijn Amfitheaterstraat, Pecuni-
astraat, Grafveldstraat, Romeinsestraat, Tem-
pelstraat en Ulpiastraat. Deze wijk hebben wij 
voorgesteld als Ulpia. Het Dijkkwartier heb-
ben wij voorgesteld met namen die recht doen 
aan het industriële verleden van onze wijk, zo-
als Cellulosestraat, Koelstraat, Lijnbaanstraat 

en Overslagstraat. De wijknaam hebben 
wij als Fabrica voorgesteld. Haven/Eiland 
is een projectnaam. Die willen wij graag 
Waalhaven als buurtnaam geven. Deze buurt 
heeft een relatie met de namen genoemd op 
de Handelskade, en het voorstel onzerzijds 
is straatnamen als Ankerweg, Meerpaal-
weg, Parlevinkerweg en Havenweg. Bij het 
nieuwe Nymaplein is door de straatnaam-
commissie Waaischeveldweg voorgesteld. 
Ook deze naam hebben wij voorgesteld te 
veranderen in Nymaweg. Graag willen wij 
de Waalbandijk handhaven, waarvan een 
gedeelte de naam meekrijgt van Straat of 
Laan van Oost-Indië.
Dit alles hebben wij in een compleet voor-
stel verwerkt. Inmiddels hebben wij bericht 
mogen ontvangen dat zowel commissie 
Straatnaamgeving en college van B en W 
alsmede de raadsleden enorm verheugd zijn 
over hetgeen wij als wijkvereniging hebben 
voorgesteld. Het is reeds een gegeven dat 
zeer veel uit ons voorstel nu en in de toe-
komstige bouw zal worden meegenomen. 
Er is beloofd dat wij voortaan betrokken 
blijven bij de komende besluitvormingen.

Tekst: Ruud de Vries
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Toen ik op 1 januari 1989 de praktijk van 
mijn voorganger dr Wernik mocht over-
nemen, waren de wijk en zijn bewoners 
eigenlijk helemaal nieuw voor me. 

In die tijd waren de bewoners nog veelal 
werknemers van een van de fabrieken in 
de buurt. Ik leerde ze kennen als recht-toe-
recht-aan Waoterkwartierders, die het hart 
op de tong hadden en met wie ik uitstekend 
kon opschieten. In de afgelopen 26 jaar is 
mijn patiëntengroep wel heel anders van 
samenstelling geworden: de wijk trekt nu 
ook veel mensen van buiten. Vanzelfspre-
kend heeft dat het karakter van de wijk 
sterk veranderd, ook al kleuren vele straten 
nog steeds oranje als Nederland voetbalt.

Die veranderingen zijn ook erg duidelijk 
in de gebouwen van de buurt: de kerk is 
verdwenen, er zijn veel flats gekomen en 
hele straten zijn vernieuwd.

Ons Medisch Centrum Oud-West, gesticht 

in 2006 aan de Marialaan, heeft een eigen 
steentje aan de wijkverbetering bijgedragen. 
Ik ben er trots op dat ik hieraan heb kunnen 
meewerken.

In februari word ik 63 jaar. Ik ben ruim een 
jaar geleden grootvader geworden en ben 
daarmee in een nieuwe levensfase beland: 
die van part-time oppas-opa. Ik ben de laatste 
jaren al een dagje minder gaan werken, maar 
de verantwoordelijkheid voor de hele praktijk 
brengt met zich mee dat ik er toch de hele 
week mee bezig ben. Ik vind mijn werk nog 
steeds leuk, maar ik wil niet meer de eige-
naar van de winkel zijn. Ik ga met pensioen, 
maar verheug mij er op om straks regelmatig 
als waarnemer een dagje te werken in het 
gezondheidscentrum en dan toch weer mijn 
patiënten te ontmoeten.

Opvolger
Als centrum hebben we mijn opvolger met 
zorg uitgekozen: Dennis Kienhuis, die zich in 
de vorige Wester zelf al heeft voorgesteld. 

26 februari is mijn laatste werkdag en op 
vrijdagmiddag 27 februari is er gelegenheid 
om persoonlijk afscheid te komen nemen 
in het wijkcentrum in het Waterkwartier. 
Mijn patiënten krijgen hier een persoonlijke 
uitnodiging voor. (En huisarts is de mooiste 
baan van de wereld.)

Wim Timmermans
(Foto: Ger Neijenhuyzen)

In het volgende nummer van de Wester 
een uitgebreid interview met Wim Timmer-
mans.

Afscheid huisarts Timmermans

Het was per ongeluk dat het mooie initi-
atief van wijkbewoners Peter en Ariëtte 
ons ter ore kwam. Een praktische vraag 
aan Portaal bracht het gesprek op een 
oliebollenactie voor bewoners van senio-
renflat Fortuna.

Het idee is vorig jaar ontstaan toen Peter 
zijn zelfgebakken oliebollen bij zijn moe-
der in de Fortuna ging brengen. Het viel 
hem op hoeveel mensen rond de jaarwisse-
ling alleen zijn. Voor die mensen wilde hij 
iets doen. Samen met zijn vriendin bereidde 
hij met veel enthousiasme het idee voor om 
oliebollen voor de hele flat te bakken. Het 
resultaat was geweldig! 
Dinsdag 30 december 2014 rond 10.00 uur 

kwamen Peter en Ariëtte met een kruiwa-
gen volgeladen over de Waterstraat. Een 
paar frituurpannen, emmers beslag, keuken-
rol, schalen. Ze hadden overal aan gedacht. 
Buiten bij de ingang van de flat gingen ze 
aan de slag. Op het moment dat de eerste 
oliebollen uit het vet werden gehaald, ston-
den hulptroepen klaar om de oliebollen aan 
de mensen uit te delen. Ook voorbijgangers 
en bewoners uit de omliggende flats werden 
getrakteerd. Een hartverwarmend initiatief 
waar veel mensen blij van zijn geworden. 

Peter en Ariëtte, bedankt!

Tekst: Sabine Janssen
Foto’s: Dave van Brenk

Wethouders bezoeken 
het Waalfront
Op 13 februari is op verzoek van de 
Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ 
een mini-collegebezoek gepland met 
de wethouders Bert Velthuis, Renske 
Helmer en Harriët Tiemens. 

In anderhalf uur zal overlegd en ge-
sproken worden over enkele zaken die 
behandeld moeten zijn voorafgaand aan 
het totale collegebezoek van B en W dat 
in de maand mei gepland staat.
Op de fiets zal het gezelschap langs de 
diverse aandachtspunten rijden en daar-
na de probleemstellingen bespreken aan 
de vergadertafel. Zaken die aan de orde 
zullen komen zijn onder andere de ont-
manteling van de roltrap bij de Hezel-
poort, het verkeer bij de Handelskade, 
de havenkraan op de kop van de Waal-
haven, het slachthuis, de ontwikkelingen 
rond Koningsdaal en het Fort Kraayen-
hoff, de vernielde lift bij de Oversteek en 
de plannen met de Vasim.
De wijkvereniging zal namens vele wijk-
bewoners haar zorg en wensen bespre-
ken en daarvan verkort verslag doen in 
de volgende Wester.

Tekst: Ruud de Vries

Oliebollenactie Waterkwartier
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Honigcomplex

Foto’s: De FotoStudio
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Als wijkbeheerder van het stadsdeel Oud-West ben ik voor uw 
wijk het aanspreekpunt voor onze openbare ruimte. Ik vind het 
belangrijk om samen met u als betrokken bewoner, te zorgen dat 
de goede keuzes gemaakt worden voor de verbetering van die 
openbare ruimte. Een wijkbeheerplan is hiervoor de basis en  
de jaarlijkse wijkschouw op de fiets eveneens. Met uw inbreng 
worden de keuzes van de gemeente zo goed mogelijk vastgesteld 
aan de hand van beschikbaar budget en prioriteiten.

In deze brief kunt u lezen wat we onder andere het afgelopen 
jaar in uw wijk hebben gerealiseerd en wat we het komende jaar 
van plan zijn. Het komend jaar ga ik ook weer graag met u aan  
de slag met bewonersparticipatie en met uw initiatieven voor  
het verbeteren van de openbare ruimte. Ook wordt het wijk-
beheer plan voor de wijk Biezen in 2015 afgerond.  
U vindt de wijkbeheerplannen op de gemeentesite.
Ik wil u bedanken voor uw betrokkenheid. 

Daarbij vertrouw ik ook het 
komend jaar op uw aandacht 
en inzet voor het beheer van 
uw wijk zodat u er zich thuis 
voelt.

Vriendelijke groeten,
Vincent Meijers 
wijkbeheerder stadsdelen Oud en 
Nieuw-West.

 Beste bewoner van Nijmegen-Oud West

twitter.com/NMGNwest NijmegenWest

Contact
Kleine gebreken, zoals een losliggende stoeptegel en kapotte straatverlichting, of klachten  
over onderhoud kunt u direct doorgeven met uw smartphone via de Bel&HerstelApp,  
via het Digitaal Loket op de website of via tel. 14 024. Heeft u andere opmerkingen  
of vragen mail ze dan naar wijkbeheer@nijmegen.nl of bel (024) 329 30 31

Als nieuwe wethouder van openbare ruimte wil ik graag dat  
u zich thuis voelt in Nijmegen. En met plezier in uw wijk en 
straat woont. 

Als gemeente investeren we daarom in het beheer en onderhoud 
van de openbare ruimte: de straten, het groen, de rioleringen en 
verlichting. Zodat de stad schoon, heel en veilig is. We proberen 
daarin zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden.  
En we vragen aan u om mee te denken en mee te doen. Heeft u 
een goed idee, laat het me weten. Goede plannen ondersteunen 
we van harte!

Afgelopen jaar is er weer veel gebeurd: per wijk kunt u hier lezen 
wat er in 2014 is gerealiseerd en wat voor 2015 op de agenda 
staat. Voor Biezen  is een nieuw wijkbeheerplan gemaakt en 
leest u de samenvatting hiervan. Ik wens u een inspirerend en 
mooi 2015 toe!

Dat we ons allemáál thuis 
voelen. Daar wil ik samen  
met u aan werken. 

Hartelijke groet,
Renske Helmer-Englebert 
Wethouder Openbare Ruimte

www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.
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Dit hebben we o.a. gedaan in 2014:

1  Hekjes geplaatst onderaan de Dijkstraat voor de veiligheid 
van voetgangers en fi etsverkeer vanaf de Waalbandijk.

2 Bomen vervangen en toegevoegd in het Westerpark.
3  Kanaalstraat opnieuw ingericht tussen Oude Rijnstraat en 

Rivierstraat: asfalt eruit, klinkers erin, straat versmald, 
bomen erbij, aanleg groenvakken en extra parkeerplaatsen.

4  Dode planten aan het Maasplein zijn vervangen.
5  De buitenruimte rondom voorzieningenhart De Biezantijn 

aan de Waterstraat is ingericht.
6  Bij de haven zijn tegelpaadjes aangelegd vanaf de trappen 

langs de Waalbandijk naar het snelfi etspad.
7  De Buurtspeeltuin ‘Het Kwetternest’ aan de 

Scholeksterstraat samen met de bewoners opgeknapt.
8  De trottoirs en parkeerplaatsen van de Oude Weurtseweg 

zijn deels opnieuw bestraat.
9  Trottoirs Zwaluwstraat zijn deels opnieuw gelegd. Het 

plantsoentje op de hoek Zwaluwstraat - Marialaan knappen 
we samen met bewoners op. Zij maken daarvoor een plan.

10  Trottoirs en fi etspaden aan de Industrieweg zijn opgeknapt.

   Bewonersinitiatieven ondersteund, waaronder een aantal 
participatieprojecten, zoals: het Westerpark, de 
Aalscholverplaats en de Kanaalstraat. 

 
Dit gaan we o.a. doen in 2015:

11  Met bewoners een goede oplossing bedenken voor de oude 
bussluis (Kanaalstraat in het Westerpark).

12  Parkeervakken op de kade aan de Waalhaven opnieuw 
indelen en aanbrengen.

13  Sommige bewoners willen meer groen op het Maasplein. 
We onderzoeken of hier kansen zijn voor extra groen. 

14  Reparatie historische contouren van Romeinse gebouwen in 
de bestrating van de Maasstraat.

15 Deel van trottoirs aan de Waterstraat opnieuw bestraten.
16  Opknappen van een groen parkje aan de Niersstraat en een 

aantal plantvakken aan de Eemstraat opnieuw beplanten.
17  Onderzoeken hoe zwerfafval en rommel voorkomen kan 

worden in de Fenikshof en omgeving. 
18  In overleg met bewoners aanleggen van een nieuw parkje 

aan de Spechtstraat op de oude schoollocatie (Aquamarijn).
19  Aansluiten bij bouwplannen in de wijk Handelskade en 

Koningsdael bij ontwikkelen van prettige openbare ruimte.

   Bewonersinitiatieven ondersteunen (raad, daad en spullen) 
bij bijvoorbeeld participatie in het groen (Flavus) of acties 
tegen zwerfafval en hondenpoep. 
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Wijkschouw
Wij nodigen u dit jaar uit voor 
de wijkschouw via uw wijkblad 
of met een huis-aan-huisbrief. 
En u vindt de informatie te 
zijner tijd in weekblad De Brug 
en op www.nijmegen.nl/wijken.

www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.

Biezen
Voortgang wijkbeheerplan 2014 | 2015
Stadsdeel Nijmegen-Oud West

www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart. twitter.com/NMGNwest NijmegenWest

/ Waterkwartier
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Dit hebben we o.a. gedaan in 2014:

1  In de Rozenstraat, de Leliestraat en langs de Molenweg zijn 
nieuwe plantvakken aangelegd op de stenige pleintjes.

2  Beplanting rondom de speellocatie aan de Clematisstraat, 
op talud Anjelierenweg en Ridderspoor is gesnoeid.

3  De bomen aan de Koninginnelaan zijn gesnoeid.
4  Verkeerslichten vernieuwd en kruising Wolfskuilseweg-

Floraweg veiliger gemaakt voor fi etsers en voetgangers. 
5  Vervangen asfalt op de Wolfskuilseweg uitgesteld, omdat 

andere wegen een hogere prioriteit hebben.
6  Bewoners Oude Azaleastraat geïnformeerd over zelf 

aanleggen geveltuintjes (informatie ook op nijmegen.nl)
7  Actie tegen dumpen van afval bij ondergrondse 

afvalcontainers (Molenweg).

   Bewonersinitiatieven gesteund, waaronder project 
Azaleaplein. 

 
Dit gaan we o.a. doen in 2015:

8   Riool Tweede Oude Heselaan (tot Kanariestraat) vervangen 
en in overleg met omwonenden gaan we bekijken in 
hoeverre we ook de veiligheid kunnen verbeteren.

9  Opknappen verkeersgeleider in bocht Tweede Oude Heselaan 
- Molenweg. 

10  In overleg met bewoners groenvak en parkeervak. 
Mirtestraat wijzigen.

11  Onderzoeken draagvlak voor andere invulling plantvakken 
Bosbesstraat en in overleg met de bewoners anders invullen.

12  Overleggen overlast perenbomen met bewoners Palmstraat.
13 Omvorming van plantvak Anemoonstraat - Koninginnelaan.
14  Opknappen trottoir en groen langs parkeerplaats Oude 

Azaleastraat – Graafseweg.
15  Nieuw uurwerk voor de straatklok aan de Wolfskuilseweg.

   Bewonersinitiatieven ondersteunen (raad, daad en spullen) 
bij bijvoorbeeld participatie in het groen of acties tegen 
zwerfafval en hondenpoep. 

14
Wijkschouw
Wij nodigen u dit jaar uit voor 
de wijkschouw via uw wijkblad 
of met een huis-aan-huisbrief. 
En u vindt de informatie te 
zijner tijd in weekblad De Brug 
en op www.nijmegen.nl/wijken.

www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.

Wolfskuil
Voortgang wijkbeheerplan 2014–2015
Stadsdeel Nijmegen-Oud West

twitter.com/NMGNwest NijmegenWest
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024-3772408 info@koopmankappers.nl www.koopmankappers.nl Molenweg 179 - nijmegen024-3772408

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! 

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 
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. 

Openingstijden:

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
zaterdagzaterdag   8:30 - 16:00 uur

Wij werken met en zonder 
afspraak

Adverteren in de Wester?
Neem contact op met Michiel van de Loo

Telefoon: 06 24 17 05 72
E-mail: vandeloo@chello.nl

Nieuws vanuit het 
Initiatievenfonds
Het nieuwe jaar is al volop begonnen, wat 
betekent dat de feestdagen alweer achter 
ons liggen en het ‘gewone’ leven is begon-
nen. Het begin van het nieuwe jaar is altijd 
een bijzonder moment. Het is de tijd om te-
rug te blikken op het afgelopen jaar, maar 
ook vooral het moment om te beginnen met 
goede voornemens voor het nieuwe jaar.

Terugkijkend vanuit het initiatievenfonds naar 
2014 hebben we kunnen vaststellen dat er in 
totaal dertien aanvragen via het initiatieven-
fonds zijn binnengekomen en de gemeente 
3.500 euro, van de in totaal 20.000 euro, aan 
beschikbare subsidie voor initiatieven uit de 
wijk heeft beschikt. 
Een simpel rekensommetje leert ons dat het 
geld dat beschikbaar is gesteld door de ge-
meente niet volledig besteed is aan initiatieven 
uit de wijk. Zou het niet geweldig zijn wan-
neer we aankomend jaar zoveel activiteiten en 
initiatieven met elkaar organiseren, zodat de 
subsidiepot voor initiatieven uit de wijk aan 
het einde van het 2015 helemaal opgebruikt is? 

Sluitingsdata 2015
De eerste sluitingsdatum van 2015 voor het in-
dienen van aanvragen voor initiatieven uit de 
wijk is inmiddels verstreken. De ingediende 
aanvragen voor deze aanvraagronde zijn reeds 
in behandeling genomen.
De eerstvolgende sluitingsdatum voor het in-
dienen voor aanvragen is woensdag 13 mei. De 
overige sluitingsdata voor 2015 zijn woens-
dag 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
Wilt u ook een aanvraag indienen voor een ini-
tiatief (denk bijvoorbeeld aan het organiseren 
van een straatfeest of een openluchtbioscoop)? 
Dan kunt u hiervoor een aanvraagformulier 
invullen en indienen via initiatievenfondsoud-
west@gmail.com.
De aanvraagformulieren met daarop ook de 
‘spelregels’ zijn af te halen in het wijkcentrum 
Titus Brandsma en voorzieningenhart De Bie-
zantijn. Uiteraard kunt u ook een e-mail sturen 
naar initiatievenfondsoudwest@gmail.com. U 
krijgt dan zo snel mogelijk een aanvraagfor-
mulier toegestuurd.

Tekst: Lidwien de Groot
30
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Carnavalsvereniging De Waoterjokers is na 
drie jaar weer terug op haar thuisbasis. 

Toen in 1963 de bouw van het toenmalige Ge-
meenschapshuis klaar was, werd dit gevierd 
met een feestje voor en door de wijkbewoners 
en werkers. Dat feestje beviel zo goed dat 
daarmee het ontstaan van de carnavalsvereni-
ging een feit was. De naam was ook snel ge-
vonden; de toeschouwers vonden ze de jokers 
van het Waterkwartier, De Waoterjokers.
Vijftig jaar lang heeft de vereniging niet al-
leen feest gevierd in het Gemeenschapshuis. 
De bouwploeg van weleer zorgde ook voor 
het totale onderhoud binnen en buiten het Ge-
meenschapshuis. De zes grote verbouwingen 
die in de afgelopen jaren hebben plaatsge-
vonden werden ook door deze jokers ter hand 
genomen. De grootste zaal werd tweeënhalf 
keer zo groot door de bibliotheekruimte erbij 
te betrekken, de kelder werd uitgegraven waar 
een keuken in gerealiseerd werd, de achter-
zaal werd ook uitgegraven en door er een ver-
hoogde vloer in te maken werd de ruimte twee 
keer zo groot. Er kwamen compleet nieuwe 
toiletunits en toen het Gemeenschapshuis ja-
renlang de uitvalsbasis voor de huisartsen in 
Nijmegen-West moest worden, kwam er weer 
een aanpassing voor de werkers aan.
Al die jaren werd deze plek als een thuis er-
varen, maar het Gemeenschapshuis stond na-
tuurlijk open voor alle verenigingen en festivi-
teiten en alle andere organisaties in Nijmegen.

Zittingen
Zo werd vele jaren lang in november een car-
navalszitting gehouden, altijd met een the-
ma: zeemansavond, jaren 50, Beierse avond, 
sprookjesavond, Franse avond enzovoort. 
Deze zittingen werden door eigen artiesten ge-
presenteerd. Er was zelfs een eigen buutrede-
naar, Hent uut de Biezentent. Het staan in een 
buutton is een vak apart, want na Hent heb-
ben de jongeren het altijd op andere manieren 
ingevuld. Muzikaal talent werd geboren, er 
is een Hofkapel en wie kent niet The Lucky 
Scouts, kortom een kunstzinnige rijkdom waar 
menig carnavalsvereniging jaloers op kan zijn. 
Mede om die reden was het ook zo jammer 
dat in de tijdelijke huisvesting van Huize Son-
nehaert aan de Vlietstraat geen ruimte was 
om carnavalszittingen te houden. Wel werd er 
jaarlijks voor de bewoners een gezellige carna-
valsavond gehouden.

Drie lange jaren
Na drie jaar konden de decorbouwers en de be-
denkers voor de diverse acts weer hun ei kwijt, 

Carnaval met De Waoterjokers

in het nieuwe voorzieningenhart De Biezantijn 
is wel ruimte voor nieuwe zittingen.
Na maanden van voorbereiding was het zater-
dag 10 januari zover, het spektakelstuk kon ge-
presenteerd worden aan de leden. Er was een 
complete burcht gemaakt met kasteeltorens 
waarin geklommen werd en een fantastisch 
achterdecor met toegangspoorten. Ruim drie-
honderd personen hebben bijna vier uur lang 
kunnen genieten van zang, acteerkunst en een 
schitterend schouwspel. 
Ook was er nog een bezoek van Zijne Door-
luchtige Hoogheid Prins Simon de Eerste van 
Knotsenburg met zijn voltallige Kabinet. Dit 
jaar mag in het Kabinet van de Prins een Page 
vanuit onze vereniging deelnemen en wel 
Laura Holland, een heel bijzondere ervaring 
om dat mee te mogen beleven. 

Op zondag waren alle wijkbewoners uitgeno-
digd om gratis kennis te kunnen maken met 
de carnavalsvereniging De Waoterjokers, het 
totale spektakel werd weer opgevoerd en aan-
gevuld met de zanggroep De Kleppers. Deze 
middag kregen we zelfs bezoek van twee Prin-
selijke Hoogheden. Naast Prins Simon de Eer-
ste, werden we verrast met een bezoek van de 
Jeugdprins Koen de Eerste en zijn voltallige 
Kabinet. Ook in dit kabinet is onze vereniging 
goed vertegenwoordigd. Zowel een Adjudant 
als de Chef Protocol zijn senator van De Wao-
terjokers. Jeugdprins Koen had een leuke ver-
rassing voor de mooist uitgedoste persoon, een 
verrassing voor een mevrouw uit de Griffioen 
die was aangekleed als een heuse slang. Voor 
de ouderen uit de wijk was er gratis vervoer 
middels het zonnetreintje dat altijd aan de rand 
van het Waterkwartier bij de Hezelpoort ge-
parkeerd staat.
Dat het griepvirus dat weekend hard om zich 
heen had geslagen, bleek uit het gegeven dat er 

helaas maar weinig ouderen gebruik van heb-
ben kunnen maken. Dat neemt niet weg dat de 
ruim honderdvijftig aanwezigen een onverge-
telijke middag hebben beleefd.
Tijdens de carnavalsdagen wordt Nijmegen 
omgedoopt in Knotsenburg en zijn De Waoter-
jokers meer in het centrum te vinden.

Krupertje
Met de carnavalsdagen – van vrijdag 14 tot en 
met dinsdag 17 februari – zijn De Waoterjo-
kers te vinden in de Molenstraat en wel in de 
cafés van Van Buren die dan omgedoopt zijn in 
de Waotermolen. Ook daar zijn alle wijkbewo-
ners wederom van harte welkom. 
De carnavalsvereniging heeft zelfs sinds 
het afgelopen jaar een geheel eigen drankje 
op de markt gebracht. Iedereen kent wel het 
Schobbelaartje of het Flugeltje, maar wat is 
er mooier dan met deze dolle dagen ook een 
eigen drankje te hebben? Dat is het Krupertje 
geworden. Diverse cafés en uitgaansgelegen-
heden hebben het reeds in hun assortiment op-
genomen. De gedachte achter de naamgeving 
is het Nijmeegse volkslied Al Mo We Krupe, 
jarenlang door Gradus van Nimwegen gezon-
gen en bijna iedere inwoner van Nijmegen kan 
het meezingen.
De Waoterjokers zouden ook geen carnava-
listen zijn als er op de Molenstraat ook geen 
echte krupersbaan gerealiseerd zou worden. 
Dit is een soort hindernisbaan die al kruipend 
moet worden afgelegd.
Reden temeer om tijdens de carnavalsdagen 
eens een kijkje te komen nemen en de sfeer te 
proeven. Het sociale contact, de vriendschap 
en de vrolijkheid gezamenlijk beleven, daar 
wordt u allen voor uitgenodigd. 

Tekst: Ruud de Vries
Foto’s: Dave van Brenk
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Fysiotherapie  /   manuele therapie   /   sportfysiotherapie   /   
kinderfysiotherapie   /   geriatrie fysiotherapie   /    
bekkenbodemtherapie   /   fysiotherapie aan huis   /   revalidatie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  
   

 

Hardloop- 
training: 

€20,- p.maand 
 
Naast fysiotherapie kunt u 
binnen onze praktijk ook 
terecht voor 
hardlooptraining onder 
begeleiding van onze 
sportfysiotherapeut.  Dit 
vindt elke zaterdag plaats. 
Voor € 20,- per maand 
kunt u deelnemen. Voor 
meer informatie kunt u 
ons bellen, mailen, of  
de praktijk bezoeken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MULTIDAG 
  Nijmegen – Arnhem – Oss 
 ’s-Gravenhage – Utrecht 
[    

CULTUURSENSITIEVE ZORG 
 begeleiding groep 
 begeleiding individueel 
 thuiszorg in samenwerking  

 

Van Hogendorpstraat 132 - 6535 VC  Nijmegen 
 Postbus 605 - 6500 AP  Nijmegen 

t  024-7370069/7370104 - f  024-7370216 
e  info@multidag.org - i   www.multidag.org 
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  Nijmegen – Arnhem – Oss 
 ’s-Gravenhage – Utrecht 
[    

CULTUURSENSITIEVE ZORG 
 begeleiding groep 
 begeleiding individueel 
 thuiszorg in samenwerking  

 

Van Hogendorpstraat 132 - 6535 VC  Nijmegen 
 Postbus 605 - 6500 AP  Nijmegen 

t  024-7370069/7370104 - f  024-7370216 
e  info@multidag.org - i   www.multidag.org 

Postzegel-totaal
Postzegelvereniging Noviopost is sinds 
september 2014, na meer dan dertig 
jaar in De Klokketoren, verhuisd naar 
wijkcentrum Titus Brandsma aan de 
Tweede Oude Heselaan 386.

Daar houdt de Filatelistenvereniging No-
viopost op zondag 1 maart 2015 Postze-
gel-totaal van 10.00 tot 16.00 uur. Hier 
vindt u onder andere een postzegelkraam 
die gevuld wordt door actieve Novio-
postleden, een tafel voor de jeugd en een 
‘rommeltafel’. U kunt inlichtingen krij-
gen over de diverse activiteiten binnen 
de vereniging. Er is meer dan 100 meter 
aan postzegelstands met vele handelaren.

Ook vindt hier het Jo Toussaint Tournooi 
(KNFB-bekertoernooi) plaats met le-
zingen over verschillende filatelistische 
onderwerpen. Er is tevens een mogelijk-
heid om uw verzameling gratis te laten 
taxeren. Inlichtingen zijn te verkrijgen: 
telefonisch: (024) 358 43 32 of via www.
noviopost.nl. Tot ziens op 1 maart in 
wijkcentrum Titus Brandsma.

Tekst: Noviopost
Foto: Postfabriek

Prijsvraag!!!
Welk merkproduct wordt in kapsalon 
Lustrina gebruikt?

Dat is de prijsvraag van deze keer. Onder 
de goede inzendingen wordt een make-
over verloot, beschikbaar gesteld door 
Kapsalon Lustrina en beautysalon Body 
& Face Company. Mail uw oplossing 
naar redactie@dewester.info. Bij de ma-
ke-over zal een fotograaf van de Wester 
aanwezig zijn en het resultaat zal te zien 
zijn in de volgende Wester.

Luchtfoto 1938. Foto: collectie Rijkswaterstaat
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Actuele informatie over Oud-West 
kunt u elk moment van de dag 

lezen op www.dewester.info

Op 19 december organiseerde het Initiatie-
venfonds Oud-West in samenwerking met 
de gemeente Nijmegen een avond voor de 
vrijwilligers. 

Omdat zij zich altijd belangeloos inzetten voor 
hun wijk vond het initiatievenfonds het tijd de 
vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
De avond was een groot succes. Ruim tachtig 
vrijwilligers waren aanwezig in het wijkcen-
trum Titus Brandsma. Zij werden verwelkomd 
door kerstelfjes en voorzien van allerlei win-
terse hapjes en drankjes. Voor de gelegenheid 
namen diverse professionals uit Oud-West de 
bediening voor hun rekening: voor een avond 
waren zij nu de vrijwilligers.

Programma
Na een woordje van wethouder Renske Hel-
mer-Englebert hadden de vrijwilligers tijd om 
hun wensen voor de wijk op een wensbal te 
schrijven en deze op te hangen in de wens-
boom. Verder waren er muziek en een vrijwil-
ligersquiz met uiteenlopende vragen over het 
Waterkwartier en de Wolfskuil, waarbij mooie 
prijzen te winnen waren.

Kerstelfjes
Voor de kerstelfjes was gedurende de avond 
nog een belangrijke rol weggelegd: zij moedig-
den de vrijwilligers op verschillende manieren 
aan om zich in 2015 actief in te blijven zetten 
voor zowel bestaande projecten en thema’s als 
nieuwe initiatieven voor de wijk. Zij deelden 
de vrijwilligersagenda 2015 uit, bedoeld om 
vrijwilligers aan te moedigen het nieuwe jaar 
nog meer initiatieven te plannen. Daarnaast 
liepen zij rond met ronde-borden waarop de 
sluitingsdata voor het aanvragen van subsidie 
voor initiatieven in de wijk stonden vermeld. 

Geslaagd
Het initiatievenfonds vond de avond zeer ge-
slaagd: de vrijwilligers zijn voor hun inspan-
ning in het zonnetje gezet. Tegelijkertijd zijn 
zij aangemoedigd om in het komende jaar nog 
meer mooie activiteiten voor de wijk te ont-
plooien.

Tekst: Lidwien de Groot 
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Fietslabyrint voor 
bewoners Terra
Win én maak een ander blij!

In het weekend van 21 en 22 februari 
2015 verkopen de medewerkers van 
beschermde woonvorm Terra, die ge-
vestigd is aan de Sperwerstraat-Gras-
pieperhof, lootjes, waarmee u als wijk-
bewoner mooie prijzen kunt winnen. 

De totale opbrengst gaat naar een zoge-
noemd fietslabyrint. Een lang gewenste 
gift aan de bewoners van Terra, waarmee 
ze op een gezonde wijze in beweging 
kunnen blijven. 

Fietslabyrint
Het fietslabyrint bestaat uit twee fietsen, 
gekoppeld aan één televisiescherm. Op 
het scherm worden fietsroutes getoond 
in de stad en op het platteland. Zelfs de 
stad Nijmegen staat in het systeem. Op 
die manier wordt fietsen een gezellige 
activiteit, en hebben de fietsers ook echt 
het gevoel buiten te zijn. 

Benieuwd?
Op 21 en 22 februari bent u tussen 10.00 
uur en 17.00 uur van harte welkom om 
het fietslabyrint uit te proberen op Terra, 
Graspieperhof 166-170. Uiteraard wordt 
het op prijs gesteld als u een lootje koopt, 
waarmee u prijzen als een boodschap-
penpakket, waardebonnen en nog veel 
meer kunt winnen. De opbrengst gaat in 
zijn geheel naar het fietslabyrint voor de 
bewoners van Terra. 

Samenwerking
De prijzen van de loterij worden mede 
mogelijk gemaakt door lokale onder-
nemers, onder andere Koelewijn vis-
specialiteiten, Ruud de Vries juwelier, 
Trekpleister, Fotostudio Rob Maartense, 
Bloemenveld XL, Stadsbakkerij De Bie, 
Body & Face company, Mediq Apo-
theek, Vila Voorstad, Haar & Zo, Sieze-
nis Tweewielers, Telesuper.nl

Tekst: Sofie Clemens

Vrijwilligersavond op 19 december

De prijswinnaars van de vrijwilligersquiz 
zijn bekend en hebben inmiddels bericht 
gehad:
1e prijs: mw. F. Veerman
2e prijs: dhr. M. van de Loo
 mw. M. Sip-van Haalen
 mw. A. van Vorsselen
 mw./dhr. A. Rozendaal



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 Contact Openingstijden
Waterstraat 108 Telefoon: 024-3778338 Maandag t/m vrijdag:   08:00 - 17:00 uur
6541 TL Nijmegen Web: www.auto-vanbon.nl Zaterdag:         10:00 - 16:00 uur

Je eerste eigen huis kopen? 
Dit is het moment!
Ga naar kopenbijportaal.nl
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Zes deelnemers aan het project Woonzorg-
brigade ontvingen eind vorig jaar hun mbo- 
diploma Zorghulp in het wijkcentrum de 
Biezantijn in het Waterkwartier.

De Woonzorgbrigade is een initiatief van ZZG 
zorggroep in samenwerking met gemeente 
Nijmegen, WZW (Werkgeversvereniging 
Zorg en Welzijn), Portaal, OPPstap, ROC en 
verschillende welzijnsorganisaties zoals Swon 
en Tandem.

Najaar 2013 zijn negen kandidaten geselec-
teerd om met behoud van uitkering mee te 
doen met de Woonzorgbrigade. Ze kregen de 
opleiding tot zorghulp aangeboden. Daarnaast 
liepen zij stage bij ouderen in de wijken Wa-
terkwartier en Hatert die niet in aanmerking 
kwamen voor een Wmo-indicatie. Ze gingen 
(samen) boodschappen doen of naar de markt, 
(samen) het huis opruimen en schoonmaken, 
kleine klusjes in en rondom het huis, wande-
len, gezelschap bieden enzovoort.

Zo sneed het mes aan twee kanten; de oude-
ren werden geholpen tegen een aantrekkelijke 
uurprijs, de bijstandsgerechtigde volgde een 
opleiding en deed werkervaring op.

Je vertrouwt je kind niet zo maar toe aan 
een ander. Wij weten dat. Breng je zoon of 
dochter met een gerust hart bij onze opvang 
zodat je kunt werken of studeren. Wij zijn 
er voor jou en we zijn in de buurt. Wij zor-
gen voor opvang die past bij jouw wensen, 
ook als deze anders-dan-anders zijn. Samen 
komen we tot verrassende oplossingen.

Eind januari hebben we huis-aan-huis in Nij-
megen-West en in Weurt een krant verspreid 
met informatie over alle KION-locaties in dit 
gebied. Om ouders zo een goed overzicht te 
geven van de keuzes die zij kunnen maken 
voor de opvang van hun kind(eren). 

Aanbod
In Nijmegen-West hebben we diverse kinder-
dagverblijven, peutergroepen en locaties voor 
buitenschoolse opvang. Elke locatie heeft een 
eigen uitstraling met unieke kenmerken en ac-
tiviteiten. In Nijmegen-West zijn ook diverse 
gastouders actief voor opvang in de thuissitu-
atie.

Het beste voor kinderen in Nijmegen-West

Diploma’s voor woonzorgbrigadiers Nijmegen

Ook in 2015 een Woonzorgbrigade
Mocht u interesse hebben voor de Woonzorg-
brigade: u kunt contact opnemen met Miriam 
Blum bereikbaar maandag tot en met donder-
dag tussen 9.00 en 17.00 uur op nummer 06 53 
43 04 83. Zij komt dan bij u langs, bespreekt 
uw hulpvraag en tevens of de Woonzorgbri-
gade u kan helpen. De kosten voor dit jaar zijn 
vastgesteld op 7 euro per uur.

Op dit moment vindt de werving plaats van 
nieuwe kandidaten. Wanneer we een groep van 

twaalf tot vijftien kandidaten hebben, kunnen 
we rond februari/maart van start gaan. 
Omdat de Woonzorgbrigade nog kleinschalig 
is, zal zij zich vooralsnog beperken tot de wij-
ken Hatert en Waterkwartier. Woont u in een 
aanpalende wijk dan kunt u ook een aanvraag 
indienen. Op een later tijdstip zal bekend wor-
den welke wijken definitief mee kunnen doen. 
Dit hangt mede af van het aantal hulpvragen 
uit betreffende wijken.

Tekst en foto: ZZG zorggroep

Bij de kinderdagverblijven bieden we de 
gehele dag opvang voor kinderen van nul 
tot en met vier jaar. Bij de buitenschoolse 
opvang kunnen kinderen vanaf vier jaar 
terecht voor en na schooltijd. De KION-
peutergroepen kennen verschillende ope-
ningstijden en zijn voor peuters van twee 
tot vier jaar. In samenwerking met school 
bieden we Voor- en Vroegschoolse Educa-
tie voor een zo goed mogelijke start op de 
basisschool. 

Bij alle locaties ben je op elk moment wel-
kom om (samen met je kind) een kijkje te 
komen nemen. Op onze website www.kion.
nl vind je een overzicht van de betreffende 
locaties en kun je een aanvraag indienen 
voor een vrijblijvende rondleiding. Wil 
je liever direct iemand spreken, neem dan 
contact op met de medewerkers van afde-
ling Klantrelaties via (024) 382 26 55. Zij 
helpen je graag verder. 

Tekst en foto: KION
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Nina Simonestraat 8-10
6541 EA Nijmegen
www.bodyandfacecompany.nl
info@bodyandfacecompany.nl
024 - 373 27 21
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Molenweg 36, Nijmegen, Tel. 024 – 3770503

Tegenover de Albert Heijn Nijmegen West

Body & Face Company en Kapsalon Lustrína

Make-Over

Tamara vóór Tamara ná

 
Kopkracht & co is een kleinschalige, 

laagdrempelige praktijk voor kinderen, 

jongeren en volwassenen in Nijmegen-West.

> www.kopkrachtenco.nl

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.

praktijk voor psychologische 
en pedagogische hulp

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

Karin Eijgenraam  Orthopedagoog | GZ-psycholoog
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• Zaterdag 14 februari, 14.00 uur, Kindercarnaval, sv 
Nijmegen, Oscar Carréstraat.
• Dinsdag 17 februari, 14.00-16.00 uur, Postzegel-
Totaal, seniorenmiddag, Titus Brandsma.
• Woensdag 18 februari, 10.00 uur, Herdenking inslag 
Duitse V1-bom, hoek Biezenstraat/Waterstaat.
• Donderdag 19 februari, 14.00 uur, Shakira Buikdans-
workshop, 1001 nacht-studio Honigcomplex.
• Zondag 22 februari, 11.00 uur, Ontmoetingen in 
oorlogstijd, Museum Het Valkhof.
• Donderdag 5 maart 20.30 uur, Big Band Ravenstein, 
Brebl Honigcomplex.
• Vrijdag 6 maart, EP-release: The Hubschrauber - I 
Want To Buy A Farm With, Brebl Honigcomplex
• Zondag 8 maart, 10.00 uur, Pottenbakkersmarkt/Ke-
ramiekmarkt, Vasimhal, Winselingseweg 41.
• Dindsdag 17 maart, 14.00-16.00 uur, Postzegel-Totaal, 
seniorenmiddag, Titus Brandsma.
• Maandag 23 maart, 19.00 uur, Cursus Omgaan met 
dementie, Graafseweg 274 (voormalig Augustinuskloos-
ter).
• Maandag 23 maart, 20.00-22.00 uur, Postzegel-Totaal, 
regionale ruilavond, Titus Brandsma.
• Zaterdag 28 maart, 21.00 uur, Bauhauz (Duitse hard 
techno), De Vasim, Winselingseweg 41.

Vaste activiteiten in Oud-West
Biljarten
• Vrij biljarten, Café De Driesprong, elke donderdag 
15.00-1.00 uur.
• Biljarten, Villa Nova, elke dag 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, elke woensdag aanvang 19.30 
uur.
• Bingo Timmerhuis, Eerste Oude Heselaan 254, elke 
zondag aanvang 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 
20.00-21.00 uur.
• Line Dance, De Biezantijn, elke maandag 19.30-22.30 
uur.

Geloof
• Missen, RK Parochie H. Stefanus, locatie Betlehem, 
Tweede Oude Heselaan 171, elke zaterdag 19.00 uur en 
elke zondag 10.00 uur.
• Vrijdaggebed, Abibakr moskee, Pastoor Zegersstraat, 
13.00-13.45 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.
• Swon Salon, Biezantijn, elke dinsdag 12.00-16.00 uur. 

Hobby
• Hobbyclub De Heksenkring , Varenstraat 40, elke 
woensdag 20.00-22.30 uur.
• Koffie-/hobbyclub, Titus Brandsma, elke donderdag 
9.30-11.30 uur.
• Vlijtig Liesje , Titus Brandsma, elke donderdag 9.30-
11.30 uur.
• Cursus kleding maken, Villa Nova, elke dinsdag en 
vrijdag, 19.00-21.00 uur.

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
• Kaartclub PGEM, Biezantijn, elke maandag 19.30-
22.30 uur.
• Swon kaarten, Titus Brandsma, elke dinsdag 12.30-
16.30 uur.
• Bridgeclub, Titus Brandsma, elke dinsdag 19.30-23.30 
uur.
• Kaartclub Gezelligheid Troef, Biezantijn, elke dinsdag 
aanvang 19.30 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. 

Kinderen
• Kids club, Biezantijn, elke woensdagmiddag, 13.00-
16.00 uur.

Muziek
• Vrijwilligerskoor, Griffioen, alle oneven dinsdagen 
aanvang 14.30 uur.
• Hofkapel cv De Waoterjokers, Biezantijn, elke woens-
dag 19.00-21.00 uur.
• Koor Plica Vocalis, Biezantijn, elke woensdag 19.00-
22.00 uur. 
• Smartlappenkoor De Kleppers, Biezantijn, elke woens-
dag 19.30-22.30 uur.
• Zanin Balkanorkest, Titus Brandsma, elke donderdag 
19.30-22.00 uur.

Ontspanning
• Swon Yoga, Titus Brandsma, elke maandag 13.00-
16.00 uur.
• Opstap Hatha Yoga, Titus Brandsma, elke maandag 
18.45-21.45 uur.

Sport en recreactie
• Judo Centre Tomoda, Titus Brandsma, elke maandag 
16.30-18.00, 18.00-21.00 en 19.30-21.30 uur en elke 
woensdag 15.00-19.00 uur.
• Budokan, Titus Brandsma, elke dinsdag en vrijdag 
18.45-20.45 uur.
• Badminton, Sporthal De Dennen, Dennenstraat 25,
elke maandag 20.00-22:30 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.
• Sport en spel, Sporthal De Dennen, Dennenstraat 25,
elke maandag 14.00-15.00 en 19.00-20.00 uur, elke 
woensdag 15.00-16.00 uur, elke donderdag 20.30-21.30 
uur en elke vrijdag 14.00-15.00 uur.

• Gos Sportmassage, Titus Brandsma, elke maandag 
19.00-22.00 uur.
• Trimclub Van Loon, Titus Brandsma, elke woensdag 
19.30-20.30 uur.
• Griffioen: Gym, elke maandag en donderdag aanvang 
10.15 uur.
• Bowls, Sporthal De Dennen, elke woensdag en vrijdag 
9.30-12.00 uur. Nieuwe spelers welkom!
• Sjoelen, Griffioen, elke donderdag aanvang 14.15 uur.
• Rummikub, Griffioen, elke vrijdag aanvang 19.30 uur.
• Ouden Gym. Biezantijn, elke dinsdag 9.30-10.30 uur.
• Showdansen Sapphire, Biezantijn, elke dinsdag en 
donderdag 19.00 uur. 
• Showdansen Sapphire, Biezantijn, elke woensdag 
13.00-16.00 uur.
• Koersbal, Biezantijn, elke donderdag 13.30-16.00 uur.

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

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 13.00-
16.00 uur.
• Handwerken, Griffioen, elke maandag aanvang 14.30 
uur
• Schilderclub, Villa Nova, iedere donderdag van19.00-
23.00 uur.
• Zelf kleding maken, Biezantijn, elke dinsdag vanaf 
19.30 uur. 
• Knutselclub de Watercrea’s, Biezantijn, elke dinsdag 
19.30 uur.
 
Een activiteit in de agenda? 
Neem contact op met Dave van Brenk via webredactie@
dewester.info of vul jezelf activiteit in op de agenda van 
de Wester www.dewester.info en het komt ook in het 
blad. Deadline voor het volgende nummer is 22 maart 
2015.

Minitje
Minitjes zijn commerciële mini-adverten-
ties. De kosten zijn € 2,00 per regel (inclu-
sief kop). Ook een advertentie plaatsen? 
Mail naar redactie@dewester.info

Levensverhaal schrijven
Laat uw LEVENSVERHAAL schrijven! 
Professioneel schrijfster interviewt bij u 
thuis. Voor info of vrijblijvende afspraak, 06 
37 40 57 90 of uwlevenverhaald@gmail.com
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Bakkerij de Niers overgenomen
Na ruim 27 jaar met plezier en toewijding hun bakkerij te hebben gerund, 
heeft de familie Bruisten een stapje terug gedaan. Zaterdag 10 januari 
hebben Theo en Angeline afscheid genomen van hun trouwe klanten. 
De bakkerij is vorig jaar overgenomen door Elly en Wilco Janssen, die 
een ervaring van meer dan dertig jaar met zich meebrengen. Wilco is 
de afgelopen jaren nauw betrokken geweest bij diverse functies binnen 
diverse bakkerijsectoren in Nederland, maar ook in het buitenland in 
onder andere de commercie en productontwikkeling. Voor de klant heeft 
de bedrijfsovername nauwelijks merkbare veranderingen tot gevolg. 
Bakkerij de Niers blijft het vertrouwde adres voor uw heerlijke producten 
en ze garanderen de service die u de afgelopen jaren gewend was en 
men probeert langzaam wat zaken uit te breiden zoals bijvoorbeeld met 
het Biezenbrood.

Tekst: Michiel van de Loo. Foto: Ger Neijenhuyzen
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Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen 
en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met 

een bekend gezicht.  Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. 
Op kantoor, via internet of app.  RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

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

VAN WERKHOVEN

ACTIE SCHUIFWANDKASTEN!
Ruimtebesparend en functioneel 

Lage- of hoge deuren, 
lastige hoeken??
Het maakt ons niet uit! 
Onze vakmensen staan 
voor u klaar met advies 
en handige tips, wij doen 
dit al jaren. Een eigentijds 
ontwerp is voor ons een 
uitdaging, want wij leveren 
maatwerk en kunnen alles 
zagen in onze eigen zagerij 
Dus hout en plaat op maat!

Oude Graafseweg 96, Nijmegen
(024) 377 42 00

www.bouwmarktvanwerkhoven.nl

Bij aankoop van een 

schuifwandkast

een 

TEGOEDBON 

van 100,- 

cadeau

geldig t/m eind januari 2015

LAAT ONS MAAR
SCHUIVEN

geldig t/m eind februari 2015
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De Huidpraktijk is gespecialiseerd in het behandelen van lymfoedeem 

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

Huidtherapeute Anne van Schaaijk - gevestigd 
in het Waterkwartier aan de Marialaan - is ge-
specialiseerd in de behandeling van lymfoe-
deem. Lymfoedeem is een teveel aan vocht 
dat vaak ontstaat door bestraling en/of verwij-
dering 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 borst-
besparende operatie. Dit betekent meestal dat 
er ook bestraling plaatsvindt. Veel vrouwen 
krijgen vaak last van vochtophopingen in de 
arm of de borst. Dit kan zorgen voor verhar-
dingen 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 on-
der 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 afge-
voerd 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 aange-
sloten 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 behande-
len van lymfoedeem.
Behandeling wordt vergoed vanuit de basis en/ 
of aanvullende verzekering. Meer informatie? 
Maak dan een afspraak voor een gratis intake-
gesprek.

• 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,
wijkraadwolfskuil@gmail.com

• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl

Belangrijke nummers



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

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

over sterren of ruimte of ruimteschepen of de 

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

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

Het was erg leuk op de sterrenwacht. 

Door Shirley

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

Door Janne S. Door Janne O.

Rebus

ben we meneer John gevraagd naar persoon-

Kinderpersbureau

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Shoppen!!
Hallo, ik ben Meyssa ik ga het hebben 
over shoppen en het is heel leuk. Shop-
pen is leuk en gezellig, vooral met je 
vriendinnen & bff’s. Je vermaakt je in 
een keer. Het is leuk bij de McDonald’s 
en vooral bij de Primark, Van Haren, 
Clairs en CoolCat. Duss… zoek je iets? 
Ga shoppen! En vraag zeker je vrien-
dinnen mee.

Door Meyssa

Ik ben Chutima en ik heb 
een interview gedaan met 
mijn vader. Dit interview 
deed ik samen met Cyen-
na, Meyssa en Sara en we 
gingen daarvoor naar zijn 
werk. Hij werkt bij Innovio 
Papers. Mijn vader heet Jo-
han Arntz. Hij is 46 jaar en 
hij werkt al 28 jaar bij de 
papierfabriek. 
 
Hij vindt het fijn om hier te werken want je 
hebt leuke en fijne collega’s die heel goed 
naar je luisteren. Hij is hier ook gaan wer-
ken omdat het hier heel erg afwisselend is 
en hij vond het hier wel leuk. 
 
De fabriek maakt ongeveer 552 duizend 
kilo papier per dag en deze papierfabriek 
bestaat al 43 jaar. Er zijn ook hele belangrij-
ke regels bij deze papierfabriek: veiligheid 
is heel belangrijk en daarom hadden we 
ook veiligheidsbrillen op, oordoppen in en 
vestjes aan. Dat is heel belangrijk hier. Het 
papier kan ook worden gemaakt van oud 
papier wat afgekeurd is. Ze maken er dan 
eerst pap van en daarna papier. Het breedste 

Kinderafdeling 
van het CWZ
Wij hebben een interview gehouden met 
een arts-assistent van de kinderafdeling 
van het CWZ. Haar naam is Sylke Nik-
kels. Ze werkt er al 4 maanden. Je moet 
wel havo of vwo hebben als advies en 
natuur en gezondheid doen op het VO. 
Daarna moet je 6 jaar naar school voor-
dat je dokter bent. Sylke wilde kinderarts 
worden omdat de kindergeneeskunde 
heel breed is. 

De kinderen hebben verschillende pro-
blemen, bijvoorbeeld met je hoofd of 
met je buik. Soms werkt ze ook ’s nachts. 
De kleinste kinderen in de kinderafde-
ling zijn 1 dag oud en de oudste kinderen 
in de kinderafdeling zijn 18 jaar oud. Er 
zijn speciale dingen voor kinderen in het 
ziekenhuis, zoals computers, speelka-
mers en nog meer dingen. We kregen na 
het interview ook een rondleiding over 
de kinderafdeling en we zagen de speel-
kamers.
Sommige kinderen op de kinderafdeling 
zijn heel ziek en hebben kanker. Als ze 
een chemo moeten doen dan kunnen ze 
hun ouders gewoon zien. Die mogen ook 
blijven slapen.
Bij kanker gaan de cellen in je lichaam 
verkeerd delen. Als je beenkanker hebt 
dan kan je been eraf gaan maar dat hoeft 
niet per se, maar alleen als het erg is.
Het was heel erg interessant en leuk om 
de afdeling te zien. We zijn ook nog op 
de foto geweest in een speelkamer.

Door Sude, Serenay en Manal

INNOVIO
PAPERS

papier is 4,85 meter. De grootste machine 
is de PM 7. PM betekent PapierMachine. 
Als het papier klaar is, wordt het in grote 
verpakkingen gedaan. We maken hier in 
Nijmegen geen gekleurd papier. Er gebeu-
ren hier wel eens ongelukjes: we doen hier 
veel proefjes om nieuw soort papier te ma-
ken en die proefjes mislukken dan wel eens.

Ze werken hier 24 uur per dag, maar na-
tuurlijk niet één persoon de hele dag. Er 
zijn verschillende ploegen die dan och-
tenddienst hebben of middagdienst of 
avonddienst. Per dag werken ze 8 uur.  
We hebben ook nog een rondleiding gekre-
gen door de fabriek en dat was superleuk. 
We hebben toen ook een groepsfoto ge-
maakt.

Door Chutima  


