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De Afdeling Fysiologie van het
RadboudUMC doet reeds jarenlang
onderzoek naar de gunstige effecten
van bewegen op de gezondheid. Recent
is een nieuw onderzoek gestart naar de
effecten van sporten bij mensen met
overgewicht. Voor dit onderzoek worden
deelnemers gezocht!
Achtergrond
Mensen met overgewicht lopen een
verhoogd risico op het krijgen van
suikerziekte en hart- en vaatziekten.
Wanneer deze mensen starten met
sporten, neemt dit risico af. Dit gebeurt
omdat mensen afvallen, maar mogelijk
ook omdat de kwaliteit van vet- en
spierweefsel verbetert. De afdeling
Fysiologie
van
het
Radboudumc
onderzoekt op dit moment de relatie
tussen sporten en de kwaliteit van vet- en
spierweefsel bij mensen met overgewicht.
Het doel van dit onderzoek is om vast
te stellen of de gunstige effecten van
sporten verklaard kunnen worden door
veranderingen in deze weefsels.

Wie kan meedoen met het onderzoek?
U kunt deelnemen aan het onderzoek als:
- u 18 jaar of ouder bent
- u overgewicht heeft
- u niet rookt
- u geen suikerziekte heeft
Wat houdt het onderzoek in?
Tijdens een aantal meetdagen wordt
de kwaliteit van vet- en spierweefsel,
de suikerstofwisseling, de fitheid
en de vetverdeling onderzocht. Dit
onderzoek zal voorafgaand aan en direct
na een trainingsperiode van 8 weken
plaatsvinden. Voor de metingen wordt
u driemaal op de afdeling Fysiologie van
het Radboudumc verwacht voor een kort
bezoek. De sporttraining vindt plaats
in het Radboudumc en biedt u de kans
onder begeleiding van professionele
(arts-) onderzoekers te sporten.
Meer informatie en aanmelden
Heeft u interesse of vragen? Neem dan
contact op met:
Rebecca Verheggen, arts-onderzoeker
E rebecca.verheggen@radboudumc.nl
T 024-3614906
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De stra

De naam Zonnebloemstraat is voor het
eerst in 1947 vastgesteld (besluit B&W d.d.
op 28 november 1947). In 1933 was de bevoegdheid inzake straatnaamgeving door
de gemeenteraad overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Pas
op 27 december 1950 zou de raad besluiten
om de straatnamen voortaan weer zelf vast
te stellen.
Tegelijk met de Zonnebloemstraat werden
in 1947 de namen Klaverstraat, Korenbloemstraat, Myrtestraat en Papaverstraat
vastgesteld en werd de naam Haagwindestraat (besluit B&W d.d. 6 februari 1940)
ingetrokken. Haagwinde (Convolvulus sepium) is een meerjarig plant uit windefamilie (Convolvulaceae). Al vóór 1940 waren
er plannen voor een straat die van de Floraweg naar de Boschbestraat liep. Door de
Tweede Wereldoorlog is Haagwindestraat
niet gerealiseerd.
In plaats daarvan zijn in of omstreeks 1948
de Korenbloemstraat en de Zonnebloemstraat aangelegd. De Korenbloemstraat
loopt niet verder dan de Varenstraat. Waarom geen van de aangelegde straten de naam
Haagwindestraat kreeg, is onduidelijk. Was
de haagwinde op een of andere manier
‘fout’ in de Tweede Wereldoorlog?
De aanleg van straten en de vaststelling van
de bijbehorende namen verliep in 1946 en
1947 tamelijk chaotisch. In verband met de
verwarring door de onjuiste afwikkeling
van werkzaamheden worden alle genomen
4

Zonnebloemstraat

besluiten door B&W ingetrokken en worden
de straatnamen op 3 september 1948 opnieuw
vastgesteld. De Boschbesstraat heet sindsdien
Bosbesstraat. De Myrtestraat wordt pas later
omgedoopt in Mirtestraat (raadsbesluit d.d.
4 september 1957).

arbeiderswoningen met 23 bergplaatsen. De
bouwvergunning hiervoor is op 30 september 1947 aan dezelfde woningvereniging
verleend. Volgens het adresboek 1948 waren de nummers 1 t/m 23 en 2 t/m 22 nog
onbewoond.

De Zonnebloemstraat is genoemd naar de zonnebloem (Helianthus annuus), een tot 3 meter
hoge eenjarige plant uit de composietenfamilie (Asteraceae). Dit is een toepasselijke naam
voor een straat in het gedeelte van de wijk
Wolfskuil waar de straten genoemd zijn naar
bloemen- en planten. Met de vaststelling van
de naam Floraweg was al in 1891 de basis
gelegd voor de straatnaamgeving van de Rozenbuurt (vanaf 1913) en Bloemen- en plantenbuurt (vanaf 1925). De wijk Wolfskuil lag
tot 2007 in het stadsdeel Nijmegen-West. Dit
stadsdeel bestaat niet meer. Het is met ingang
van 1 januari 2007 opgesplitst in de stadsdelen Nijmegen-Oud-West en Nijmegen NieuwWest. De wijk Wolfskuil vormt samen met
de wijk Biezen het stadsdeel Nijmegen-OudWest.

Het tweede gedeelte dat van de Varenstraat
naar de Bosbesstraat loopt, is breder. In het
midden van de straat ligt een groenstrook
met parkeerplaatsen. Of zijn het parkeerplaatsen met wat groen? Aan beide zijden
van de straat staan panden met benedenen bovenwoningen (appartementen). Deze
maken deel uit van een complex van 110
woningen waarvoor op 23 april 1948 aan
de Woningvereniging Nijmegen bouwvergunning is verleend. De nummers 25 t/m 49
en 24 t/m 48 staan nog niet vermeld in het
adresboek 1948.

Vlak na de oorlog

Alle huizen in de Zonnebloemstraat stammen
uit de periode 1947-1948. De straat bestaat uit
twee delen. Het eerste gedeelte loopt van de
Floraweg tot de Varenstraat. De oneven huisnummers maken deel uit van een complex van
73 woningen met 45 schuurtjes en een hoogspanningsruimte waarvoor op 11 juli 1947
bouwvergunning is verleend aan het Bestuur
van de Woningvereniging Nijmegen (Portaal).
De even huisnummers maken deel uit van 46

De Woningvereniging Nijmegen werd in
1990 omgedoopt in de Woningstichting Nijmegen (WSN) en fuseerde in 2002 met de
Arnhemse corporatie AWBA tot Woningstichting Portaal die vervolgens uitgroeide
tot een van de grotere corporaties in Nederland. Aanvankelijk bestond de straat uitsluitend uit sociale huurwoningen. Door het
beleid inzake de verkoop van corporatiewoningen is hierin verandering gekomen. Een
aantal woningen in de Zonnebloemstraat is
verkocht. De vraagprijs van de appartementen in de Zonnebloemstraat lag in 2014 rond
de € 139.000,- k.k.
Tekst: Rob Essers
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Vlnr. Anneke van Doren, Fred Nett en Jennie Nett

Ze wonen inmiddels het langst in de straat:
Jennie Nett, haar man Fred en Anneke van
Doren. Zoals wel meer Wolfskuulers komen
ze oorspronkelijk uit de Benedenstad. Jennie:
‘Uit de Nonnenstraat, maar toen die huizen gesloopt werden, moesten we er weg. Met veel
tegenzin. We kregen eerst een huis aangeboden in het Waterkwartier, daarna het Willemskwartier, maar dit konden we niet weigeren.
Drie slaapkamers, een voor- en een achtertuin,
beter hadden we het nog niet gehad.’ Jennie
is 72 en haar man Fred 74. Ze leerden elkaar
kennen bij Moeke Pikant, toen een populaire
uitgaansgelegenheid in de Smetiusstraat naast
het Kolpinghuis. Tegenwoordig heet het Bar
Life. Fred: ‘We waren net twaalf en een half
jaar getrouwd toen we in 1971 naar de Zonnebloemstraat verhuisden. De twee kinderen zijn
geboren in de Nonnenstraat maar vooral hier
opgegroeid.’

Water- en vuurwinkeltje

Anneke van Doren is de 70 eveneens gepasseerd. Haar vader was de enige echte sleutelkoning en had een winkel aan de Nieuwe
Nonnendaalseweg. Ook háár familie komt
oorspronkelijk uit de Nonnenstraat. ‘Ik ben
één jaar later dan Jennie en Fred vertrokken.
Daar was echt niet meer te wonen. De ratten
liepen overal, er zaten gaten in de muren en
de schoorsteen. Als de oliekachel brandde en
de wind stond verkeerd, hing alles in de rook,
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Michiel van de Loo en Rob Essers

maar het was een mooie tijd daar.’ Fred: ‘Een
gouden tijd. In de Nonnenstraat had je nog een
water- en vuurwinkeltje van Doorman. Daar
kon je heet water kopen dat op een vuur was
opgewarmd. Ze verkochten er ook gloeiende
kolen om de eigen kachel mee aan te maken.
We waren de eerste met een televisie, dus de
hele buurt kwam bij ons tv kijken. Ik had eigenhandig een douche in elkaar gezet, dat was
ook een primeur in de straat, dus kwam ook
iedereen douchen bij ons.’

Terugkeergarantie

Anneke moest trouwen in 1959. Ze gingen bij
haar ouders inwonen, want de woningnood
was groot. Na haar oudste dochter kwam er
nog een meisje in ’61 en een zoon in ’66. ‘Als
je een huis wilde, ging je praten met Marinus
van Goethem, van woningbouwvereniging
Nijmegen, nu Portaal. Hij bood me deze woning aan en ik was er meteen weg van. Na-

tuurlijk kende ik Jennie al, we waren buren in
de Nonnenstraat.’ Jennie: ‘Zowat de hele Nonnenstraat is hier terecht gekomen. Mijn moeder woonde aan de Korenbloemstraat; toen ze
overleed, trok mijn zoon daar in en mijn broer
woont aan de Floraweg. Toch was het wennen,
dat eerste jaar hier. In de Nonnenstraat hing
overal een touwtje uit de brievenbus, kon je
zó bij iedereen naar binnen. Dat deden ze hier
niet. Ik had terugkeergarantie gekregen en ik
kon op een gegeven moment zelfs terug naar
de Ganzenheuvel, maar ik ben erg blij dat ik
hier gebleven ben. Onze zoon woont hier achter, een kleinzoon heeft daar in de straat nu ook
een huis gekocht. Ze blijven allemaal het liefst
hangen of ze komen weer terug. Je moet wel
het geld hebben om te kunnen kopen.’
Anneke: ‘We hadden vroeger ook wel willen
kopen, maar financieel lukte het nooit om het
rond te krijgen. Toen dat wel lukte, waren we
te oud om nog te kopen.’ Anneke heeft haar
leven lang gewerkt. Zelfs nu ze 74 is, werkt
ze nog wekelijks in café de Beurs, een van de
meest authentieke cafés van de stad in de Lange Hezelstraat. ‘We hebben heel veel trouwe
vaste klanten. Mensen die er al jaren komen,
vroeger te voet of op de fiets en nu op de scootmobiel. Een echt volkscafé voor gewone Nijmegenaren, waar alles kan. Ik heb mijn hele
leven dit werk gedaan; ik voel me een echte
kasteleinsvrouw.’
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Inbraak

De man van Anneke is elf jaar geleden overleden. Toen hij ziek was, kwam er van alle kanten uit de buurt hulp. ‘Mensen staan hier altijd
meteen voor je klaar. Ik voel me hier heel erg
thuis; eigenlijk maar één keer iets vervelends
meegemaakt; een inbraak drie jaar geleden.
Op een zaterdagmiddag; ik was in de Beurs
aan het werk, dat moeten ze geweten hebben.
Via het kelderluikje hebben ze zich met hun
hoofd omlaag naar binnen gewurmd. We wilden met de hele familie een grote reis gaan maken, er was daarom een flinke som spaargeld
in huis. Ook dat moeten ze geweten hebben.
Mijn zoon kwam net twee minuten nadat ze
binnen waren geweest, thuis. Misschien maar
goed, want hij zou weinig van ze heel gelaten hebben. De hele buurt nog afgezocht, maar
niks gevonden. Ik ben er niet bang van geworden, hoor. Ik maak nu alleen alles meteen op
wat ik verdien. Valt er ook niks te halen. Als
ik zelf niet hoef te werken, zit ik graag aan de
ándere kant van de bar.’
Er waren vroeger veel winkeltjes in de directe
omgeving van de Zonnebloemstraat. Aan de
Nieuwe Nonnendaalseweg, de Koninginnelaan, maar ook pal om de hoek waar de weg
de Varenstraat kruist. Jennie: ‘Jos Janssen,
de slager, Maters, een stomerij, Lollipop, een
heel leuk snoepwinkeltje, winkel in babykleding, nog even een fietswinkel, maar ze zijn
allemaal weg op de friettent na. Fred: ‘Ik vind
het een schande, nu wordt alles verbouwd door
een kamerverhuurbedrijf en komt er van alles
te wonen, als het maar geld oplevert. Dat hoort
niet in een volkswijk als de Wolfskuil. Het is
er regelmatig een grote troep. Je ziet het verloederen.’

Geitenwollensokken

Anneke: ‘Als ik hier wegga, wordt het ook
verkocht door Portaal. Ben ik alles wat we hier
zelf aangelegd hebben, kwijt. De cv, de rolluiken, de keuken, zelfs de schutting, want daar

wilde Portaal niet aan meebetalen.’ De huur
van de huizen ligt nu tussen de 350 en 400
euro. Fred: ‘We hebben verder niet te klagen
over Portaal, maar zij ook zeker niet over ons.
We hebben nog steeds dezelfde wc als 45 jaar
geleden. Nog eentje met een trekker. Volgens
Portaal is het bouwkundig te ingewikkeld om
het toilet te vernieuwen. Anneke: ‘Moet je hier
naar de wc gaan; alles staat scheef, voor je gevoel ben je dronken als je erop zit. Maar als er
een huis leeg komt in de straat, knapt Portaal
hem helemaal op en gaat-ie in de verkoop. Er
wonen hierdoor wel steeds meer van die geitenwollensokken-figuren in de wijk. Die zullen
je ook vast wel helpen als het nodig is, je misschien wel groeten, maar een praatje maak je
er niet mee.’

jongens. Eén van de ouders heeft het huis gekocht.’ Fred: ‘Maar of dat zo’n goeie ontwikkeling is in een woonwijk; ik vind van niet.
Ze hebben geen binding met de wijk.’ In zijn
achtertuin kan Fred zó een aantal huizen in de
Korenbloemstraat, die parallel aan de Zonnebloemstraat loopt, aanwijzen, waar inmiddels
ook studenten wonen. Jennie: ‘We hebben al
28 jaar Turkse buren, Hasan en Sakina. Zo’n
leuke mensen. Hun twee kinderen zijn in de
Kuul blijven wonen, toen ze het huis uitgingen. Die hebben de binding met de wijk wel.
Maar nu is Sakina niet zo lang geleden overleden. Het is heel snel gegaan. Ik moet bijna
huilen als ik er weer aan denk. ik mis ze nu
nog vaak.’

Kent iedereen

Het verlengde van de Zonnebloemstraat is de
Clematisstraat. Daar ligt de speeltuin. Jennie: ‘Ik heb daar jarenlang vrijwilligerswerk
gedaan. Hield je met een aantal moeders toezicht zodat er door de kinderen gespeeld kon
worden. Dat was altijd erg gezellig. Iedereen
bracht wel wat te eten en drinken mee. Er
wordt nu nog heel veel gebruik van gemaakt.
Karel, de beheerder, werkt er nu al 25 jaar.’

Fred kent ze allemaal in dit deel van de Zonnebloemstraat en weet ook van iedereen hoe lang
ze er wonen. ‘Ben en Truus, Tonnie en Nel, die
wonen hier ook al een hele tijd en vroeger had
bijna iedereen een bijnaam. In de Rimboe, verderop in de Kuul, vonden ze dit maar een kakstraatje haha.’ Anneke: ‘Ik heb nu een huis vol
studenten als buren. Prima hoor, het zijn goeie

Speeltuin

De Zonnebloemstraat is een relatief drukkere
straat dan de andere zijstraten van de Floraweg; er geldt geen eenrichtingsverkeer. Als
de zon schijnt, verhuist, in tegenstelling tot de
Varenstraat of de Floraweg, niet iedereen meteen naar de voortuin, maar kiest men voor de
achterzijde.
Fred, die vroeger onder andere bij Willem Smit
werkte, rijdt nu af en toe nog een ritje voor
Taxi Braam. Er is een grote sociale controle.
Fred: ‘Ik hou van hieruit als vanzelf in de gaten wat er in de straat gebeurt. Aan verhuizen
wordt niet gedacht. Jennie: ‘Ik zou nooit meer
terug willen naar de Benedenstad. Je kunt al6
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tijd op iemand terugvallen.’ Anneke: ‘Als ik
straks misschien heel slecht ter been ben, zou
ik wel boven Albert Heyn willen wonen, lekker makkelijk, maar dat mag nog lang duren.
Nu gaan Jennie en ik elke middag een paar uur
wandelen door de stad, dat wil ik niet missen.’

Alex de Meijer

Voor het tweede deel van de Zonnebloemstraat
- van de Varenstraat naar de Bosbesstraat met
de appartementen - gaan we naar Alex de Meijer. ‘Ik ben in 1959 geboren in IJzendijke,
Zeeuws-Vlaanderen, na een afgebroken studie in Rotterdam terechtgekomen en daar vrij
lang blijven hangen. Ik hield me ook daar al
als vrijwilliger bezig met milieuproblematiek
en leerde zodoende gelijkgestemde geesten uit
Nijmegen kennen. Op zoek naar een groenere
omgeving ben ik in 1996 uit Rotterdam vertrokken naar hier. Eerst nog gewoond in de
Hatertse Hei, de Bijenkorf, maar toen ik met
mijn inmiddels ex-vrouw ging samenwonen
en dichtbij het station de voorkeur had, zijn
we hier terechtgekomen. Onze twee kinderen,
Marcel van dertien en Inez van elf, zijn hier
met plezier opgegroeid.’

Zonnebloemparkje

Het Zonnebloemparkje maakt in dit jaargetijde
een verrommelde indruk. Net deze week heeft
Bel- en Herstel de vuilnisbakken vervangen die
er maandenlang opgeblazen bijhingen. ‘Die
hele grote boom in het midden is een Amerikaanse eik. Verderop bij de Varenstraat staan
suikeresdoorns.’ Alex weet wat er groeit en
bloeit en wil dat graag beschermen; hij stond
aan de wieg van Milieudefensie Nijmegen,
was bij talloze milieuacties betrokken en werkt
nu bij de Gelderse Natuur- en Milieufederatie.
‘Het park is tien jaar geleden heringericht. De
gemeente had inspraak beloofd, maar zoals zo
vaak, toen de plannen gepresenteerd werden,
was de tijd om er nog iets aan te kunnen veranderen, veel te kort. Meteen na de herinrichting
hebben we met enkele bewoners uit de directe
omgeving een flyer gemaakt, om mensen aan
te sporen het park netjes en hondenpoepvrij te
houden. Ik spreek mensen er ook op aan wanneer ze rotzooi maken. Dat wordt me niet altijd
in dank afgenomen. Het liep zelfs een keer op
een handgemeen uit met iemand die hier geboren en getogen is. Het gebeurde vlak voor de
friettent; die liep meteen leeg en mensen kozen
meteen de zijde van de man die mij de eerste
klap gaf. Hij was een echte Kuuler, en ik niet.
Ze kennen mij wel, maar ik blijf import. Nu
is het park toch weer een hondenpoepveldje
geworden, badminton of een balletje trappen
gebeurt van lieverlee weer op straat. Dat kan
gelukkig, omdat dit deel van de straat al heel
lang afgesloten is.’
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Alex de Meijer

Perry Ubeda

‘Toen de kinderen nog klein waren, zaten we
vaak op straat voor het huis. We hadden contact met andere ouders met kinderen in dezelfde leeftijd. Dan trek je vaak met elkaar op en
zie je elkaar veel. Naarmate de kinderen ouder
worden, wordt dat minder. De bevolkingssamenstelling in de wijk verandert in snel tempo.
Je ziet minder oorspronkelijke bewoners, ook
minder allochtonen, maar meer studenten en
jongere nieuwe stellen in de Wolfskuil. Mensen met een heel andere achtergrond, die hun
woning soms als starterswoning zien en na een
paar jaar weer vertrokken zijn. Die hebben
weinig binding met de straat of wijk. Maar er
zijn er ook die in de wijk hun eigen netwerkje
krijgen, zoals bij het Hobbycentrum waar ik
zelf ook bij betrokken ben. Of de zzp’ers die
regelmatig bij elkaar komen. In de ogen van
de oorspronkelijke Kuulers zijn dat de geitenwollensokken-figuren ja, en ik kan me voorstellen dat ze de wijk met lede ogen zien veranderen. Er was afgelopen zomer een festival
in het park, best leuk georganiseerd al waren
niet veel mensen uit de straat daarin betrokken.
Daar zie je de nieuwe bewoners wel mengen
met de mensen die hier al jaren wonen, maar
het lijkt niet helemaal van harte te gaan. Bij de
opening van het fotoproject Wolfskuil in beeld,
enkele jaren geleden, waar een heel gemêleerde groep aan meedeed, viel me dat ook al op.
We hadden nota bene Perry Ubeda uitgenodigd. Maar nieuwe bewoners worden blijkbaar
gezien als mensen met een andere cultuur, met
pretentie en kapsones. Maar dat de wijk verandert is onomkeerbaar.’

Duivenmelkers

Alex kent de mensen die aan zijn kant van de
straat wonen. Met de overkant is nauwelijks
contact. ‘Tijdens de herinrichting van het parkje was dat er wel even. Daar woonde iemand
die toen in een loterij de honderdduizend won,

hij is nu verhuisd. We hebben wel eens een
buurtbarbecue overwogen, maar het is er niet
van gekomen. Er is een steeds kleinere groep
die hier lang woont. Manuel, die woont hier
met zijn gehandicapte moeder, hangt in december de gevels vol kerstverlichting en zorgt
ervoor dat de vuurwerkrommel met nieuwjaar
weer wordt opgeruimd. Dat is een heel betrokken bewoner. Toen ik vroeger uit het raam
aan de achterkant keek, zag ik altijd drie duivenmelkers in de weer. Dat is er nu nog maar
eentje. De appartementen zijn wel wat gehorig, maar van onze buren hebben we gelukkig
nooit last. In het parkje bivakkeren wel eens
hangjongeren, zoals dat wordt genoemd, maar
dat zijn er vooral uit de Zonnebloemstraat zelf.
Dat hangen kunnen ze beter hier doen dan elders in de stad, toch?’

Ludieke acties

Alex was bij twee min of meer ludieke acties
betrokken in de wijk. Het afplakken van alle
verwijzingen naar natuur in straatnaambordjes, als protest tegen het natuurbeleid van
toenmalig minister Henk Bleeker. ‘We konden
in de Wolfskuil ons hart ophalen, alleen in die
naam zit al wolf en uil. Een andere actie was in
samenwerking met stichting GAST. Vluchtelingen timmerden op het Hobbycentrum voor
gierzwaluwen honderd nestkastjes in elkaar,
die later in de wijk verspreid zijn en die je nu
links en rechts ziet hangen aan woningen. De
gierzwaluw hoort hier thuis. Ik had eerder al
een nest ontdekt aan de achterkant van het huis
en Marcel even later aan de voorkant nog een.
Als het goed is, komen ze nu in april en mei
met honderden broeden in de wijk. Best spannend, een reden te meer om hier te blijven wonen, want aan verhuizen, nee, daar heb ik nooit
aan gedacht.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Farkhonda, een
verkoolde treurwilg
Al weken voor het nieuwe zonkalenderjaar
kon je de aankomst van de lente voelen.
De veelkleurige krokussen, de vrolijke vogelzang en wazig geelgroene treurwilgen
kondigden het einde van het seizoen van
koud en grauw aan.
Ik was trots op mezelf vanwege mijn grote
prestatie tijdens de Stevensloop. Met mijn
deelname aan de eerste Nijmeegse halve
marathon wilde ik mijn grenzen verleggen
en mijn betrokkenheid bij mijn stad laten
zien. Ik liep voor de restauratie van het
door de oorlog getroffen symbool, de Stevenskerk. Daar zou ik over schrijven.
Maar een droevig bericht uit mijn geboortestad overtuigde mijn pen dat er niets te
vieren valt.
Op de laatste winterdag werd Farkhonda,
dat zalig betekent, op straat, in het openbaar door een grote menigte mannen op
gruwelijke wijze in elkaar geslagen, vertrapt, vermoord en vervolgens verbrand.
Farkhonda riep dat zij niet gedaan had
waarvan zij beschuldigd werd. Zij had de
pagina’s van het heilige boek niet verbrand. Wie zou naar haar luisteren? De
tientallen mannen die aan haar het paradijs
wilden verdienen? De aanwezige politiemacht? Het is niet stoer om een hoogopgeleide vrouw te beschermen.
Hoe zou het gaan met de moeders, de
zusters, de vrouwen en dochters van al
die mannen die haar sloegen, toekeken of
filmden?
Farkhonda was 27 jaar oud. Zij was 13
toen de beschaafde westerse wereld Afghanistan binnenviel om haar en alle andere miljoenen vrouwen daar hun rechten
terug te geven.
Op de eerste lentedag rende ik langs de
oever van de Waal van waar de Stevenstoren goed te zien is. Ik zag het beeld van
Farkhonda met warrige haren voor me.
Op mijn nieuwjaarsdag huilde ik om een
verkoolde treurwilg.
Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Vijf jaar fit, vijf jaar feest op
brede school Michiel de Ruyter
Half negen maandagochtend. Jonge sportdocenten in een trainingspak, directeur
Mascha Bies, kinderen en leerkrachten lopen over het schoolplein. De kinderen mogen nog niet naar binnen. Maar na vijf jaar
dit ritueel zijn ze dat inmiddels al een beetje
gewend. De Fitte Weken op de Michiel: er
wordt dit jaar een heus lustrum gevierd.
Het thema dit jaar is Lentekriebels. Het is er
de tijd van het jaar voor. Alles kriebelt, je kunt
weer naar buiten, in de moestuin komen de
eerste plantjes op.
Boem! De speakers gaan open. Op de klanken van Follow the leader gaan alle handen
in de lucht, wordt er gesprongen, gedanst en
gedeind.

Wat wil de Michiel bereiken?

Bij de Fitte Weken draait het allemaal om een
gezond, fit en gelukkig leven. Overal lees en
hoor je dat men zich zorgen maakt over de manier waarop mensen door het leven gaan. Kinderen spelen te weinig buiten, bewegen niet
genoeg en zitten te veel achter de vele schermen die voorhanden zijn. Sportverenigingen
tellen minder leden. Je kunt kiezen uit 25 verschillende soorten frisdranken. Ouders hebben er moeite mee om hun kinderen genoeg
groenten en fruit te laten eten. Het allerbelangrijkste daarbij is natuurlijk dat veel mensen
dat zelf ook wel voelen. Je voelt je hangerig,
niet lekker in je vel, je doet niet echt mee. Het

kost moeite om in beweging te komen en je
gewoonten te veranderen. Het kost zelfs nog
meer moeite om in beweging te blijven. Maar
iedereen weet ook, meestal uit eigen ervaring,
dat je met een beetje meer gezond leven al een
hoop wint. Dan hoef je echt de marathon niet
meteen te rennen!
Jong geleerd is oud gedaan. Daarom wil brede
school Michiel de Ruyter stilstaan bij een fitte
en gezonde leefstijl voor iedereen. De school
wil kinderen stimuleren lekker te bewegen en
te genieten van gezond en vooral lekker eten.
Want op school leer je alles, van rekenen tot lezen en schrijven. Waarom zou je dan niet goed
voor jezelf leren zorgen?

Vignet Gezonde School

Al vijf jaar flink wat weken achter elkaar aandacht besteden aan een gezonde leefstijl, dat
doet de Michiel dus. Het initiatief wordt ieder
jaar weer genomen door de vakleerkracht sport
van de Michiel, Kevin Bosch. Samen met
Rian Panis, gezondheidsmakelaar bij de GGD
Gelderland-Zuid, pakken ze de draad weer op
om hem elk jaar een stukje verder uit te rollen. De draden worden vervolgens door alle
medewerkers van de Michiel de Ruyter aan
elkaar geknoopt: iedereen is betrokken. Maar
het betekent niet dat de brede school het voor
de rest van het jaar wel gelooft. Bewegen blijft
het hele jaar door belangrijk, met sportdagen,
voetbaltoernooien, verkiezingen van sporters
van de maand. Tijdens de lestijd leren de kinde Wester - april 2015

deren heel wat over gezondheid en je fit voelen. Daar hoort ook goed met elkaar omgaan
bij, een positief zelfbeeld hebben en voor jezelf durven opkomen.
Elke groep is een keer aan de beurt om samen
met Riet te koken. Op het activiteitenplein tijdens de uren na schooltijd bieden de medewerkers van Tandem de gelegenheid om te sporten, te dansen, maar ook om gezond te koken.
De peutergroep en naschoolse opvang van
KION hebben net zo goed oog voor het stimuleren van een gezonde ontwikkeling van hun
kleine grut. Al die activiteit en inspanning hebben er dit jaar toe geleid dat de brede school
het vignet Gezonde School heeft aangevraagd.
Iedereen was het erover eens dat de school
zichzelf dit cadeautje moest gunnen. Het vignet kan aangevraagd worden bij een landelijke
organisatie, het loket Gezond Leven van het
RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid
en Milieu). Dit loket beoordeelt de uitgebreide
vragenlijst en toetst de meegestuurde informatie. Het opperbeste nieuws: brede school
Michiel de Ruyter heeft het vignet toegekend
gekregen. Daarmee is het de derde school in
de Wester - april 2015

Nijmegen die dit bordje op zijn gevel mag
schroeven!

Op het programma

Dit jaar is het programma echt weer een feestje
voor iedereen. De aftrap met het hele schoolplein vol springende en dansende kinderen
trekt meteen de aandacht. Dit jaar is de pers
ook vertegenwoordigd. Het is extra stimulerend als de inspanningen een keer breed aandacht krijgen.
Sportdocent Kevin heeft clinics georganiseerd
waarin de kinderen kunnen kennismaken met
verschillende vormen van beweging. Zo zijn
er speciale lessen over skaten en weerbaarheid. Diezelfde sportdocent bezoekt zoveel
mogelijk verenigingen waar de leerlingen in
hun vrije tijd sporten, om eens te kijken wat
kinderen daar doen en wat ze meemaken.
Verder komt er een kliko op school vol met
sport- en spelmateriaal voor in de pauze op
school. Er horen spelkaarten bij, zodat ook de
leerkrachten in de pauze de kinderen ideetjes
voor spel aan de hand kunnen doen. De school

heeft een schooltuin. Dit jaar bekijken de kinderen of ze een plannetje kunnen verzinnen
om die schooltuin te onderhouden. Ze maken
een insectenhotel zodat ze het kruipende en
vliegende spul wat beter kunnen bekijken. Ze
proberen groenten en kruiden te kweken. Want
bij je fit voelen hoort ook een bord met gezond
eten. Dus zijn er ook kookworkshops op het
activiteitenplein en wordt er met groep 3 gezond gekookt op vrijdag. Alle groepen, tot en
met de peuters uit de peutergroep, lopen een
ommetje door de buurt (ken je wijk!), met een
quiz en een prijsje. Bovendien loopt de bovenbouw mee met Wandelen voor Water. Dat is
een groot landelijk evenement, hier georganiseerd door de Rotary. Daarbij wordt geld ingezameld voor een waterput op Sri Lanka. De
kinderen ervaren wat het betekent om schoon
water van ver te moeten halen. De hele school
drinkt water in die week.
Als dit niet inspirerend is voor de hele wijk en
voor andere scholen…
Tekst: Rian Panis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Ron de Groot
‘N.E.C. is en blijft een club van het volk’
Zijn ouderlijk huis waar hij tot zijn 22e jaar
gewoond heeft, staat er nog steeds. Een maisonnette op de hoek van de Bosbesstraat
en de Mirtestraat. Aan de overkant van de
straat lag toen nog een groot braakliggend
terrein. Dat liep door tot aan waar we nu
Albert Heijn en de Aldi vinden aan de Molenweg en werd omsloten door aan de ene
kant de Mirtestraat en aan de andere kant
door waar nu voor een deel de Clematisstraat ligt.
Op dat terrein stonden ook lang de houten
keetjes van Don Bosco en een speeltuin met
louter houten spelmateriaal, wat daarom wel
eens in rook opging. Daar was verder ruimte
genoeg om te crossen, te vliegeren, maar
vooral ook om te voetballen, waarbij een paar
afgezaagde boomstronken als doelpaal functioneerde. Begin jaren tachtig werd het terrein
volgebouwd en was er alleen nog maar plek
voor een opgeknapte speeltuin. Ron de Groot,
54 jaar, sinds 1992 assistent-trainer bij N.E.C.,
kende elke grasspriet van dat veldje tegenover
zijn geboortehuis. ‘We, de andere jongens uit
de buurt, en ik waren er altijd te vinden. In de
pauzes, na schooltijd, we waren altijd aan het
voetballen. Er werd ook veel meer geleefd op
straat.’

SCH, Blauw-Wit en N.E.C.

Ron komt uit een gezin van drie kinderen. Hij
heeft nog een oudere en jongere zus. Zijn vader runde vanuit huis een oud ijzerhandel met
nog een pakhuis in de Benedenstad. ‘Ik was
een rustige jongen thuis. De meeste vriendjes
uit de buurt gingen in de Wieken naar de lagere
school, maar ik zat op de Bethelschool aan de
Pastoor Zegersstraat. Uit de buurt gingen de
meeste jongens voetballen bij SCH in het Waterkwartier, dus ik ook. Daar tot mijn twaalfde
gebleven. Er was in die tijd jaarlijks een wijktoernooi waar allerlei verschillende buurtteams tegen elkaar uitkwamen. Veel jongens
uit de Wolfskuil deden eraan mee. Daar werd
ik door Blauw-Wit benaderd en zo vervolgens
nog een jaar aan de Energieweg gespeeld. Samen met onder andere Appie Helsper ben ik
op mijn vijftiende naar N.E.C. gehaald en ben
daar in de B-jeugd begonnen. Voetbal kwam
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bij mij altijd op de eerste plaats. Het was mijn
droom om profvoetballer te worden. School
interesseerde me niet zo veel. Als ik dan toch
een beroep moest kiezen, dan maar automonteur en zo kwam ik op de LTS terecht. In het
examenjaar werd ik echter geselecteerd voor,
ik dacht, het nationale elftal onder 17 jaar. De
school wilde me daarvoor toen geen vrijgeven,
maar ik ging toch, met als gevolg dat ik van
school werd gestuurd. Ik mocht uiteindelijk
nog wel het eindexamen doen en heb mijn diploma gehaald, maar professioneel nooit onder
de motorkap van een auto gekeken.’

Johan Cruyff

Ron debuteert in het eerste van N.E.C. op 24
september 1978 tegen PEC Zwolle. Beide
teams spelen dat seizoen in de Eredivisie. De
wedstrijd zou eindigen in 0-0. Hij werd tijdens
zijn voetbalcarrière omschreven als: een kleine linksbenige middenvelder, die ook verdedigend en aanvallend uit de voeten kan. Hij weet
altijd goed positie te kiezen en zijn spel getuigt
van inzicht. Hij is balvast, maar vooral vinnig
en brutaal; een speler die nooit verzaakt en altijd voorop gaat in de strijd. Al die eigenschappen maakten hem tot een publiekslieveling. ‘Ja
ja, ik kon wel een tikje hebben. De bijnaam
Bikkel had ik trouwens al veel eerder gekregen
van de jongens uit de buurt. Iedereen had wel
een bijnaam. Als voetballer waren voor mij de
hoogtepunten altijd de wedstrijden tegen de
echte topteams in Nederland en het Europese
avontuur in 1983 tegen het Noorse SK Brann
Bergen en Barcelona.’ Ter illustratie hangt in
de portettengalerij in de hal bij de familie de
Groot tussen de vier generaties familie een actiefoto van Ron in duel met Johan Cruyff in het
Feyenoordshirt, het seizoen 1983/1984.

Afgekeurd

Ron speelde meer dan tweehonderd wedstrijden in de hoofdmacht van N.E.C., maar zijn
actieve voetbalcarrière zou maar van relatief
korte duur zijn. ‘Al op jonge leeftijd had ik
last van mijn enkel en voetgewrichten en dat
heeft me uiteindelijk opgebroken. Het ging zeker niet van de ene op de andere dag; ik ben
er vaak aan geopereerd, dan weer revalideren
en opnieuw proberen, maar op mijn 27ste ben

ik voor het profvoetbal afgekeurd. Nog wel in
amateurteams gespeeld daarna, maar niet meer
het niveau dat ik gewend was. Dat was een
grote teleurstelling, maar het voetbalwereldje
beviel me wel, dus als ik het zelf niet meer
kan, dan maar als trainer; ik wist van mezelf
dat ik ook tactisch wel zicht op het spelletje
had. Eerst bij amateurclubs gaan trainen, zoals
NDT en Sint Jan, en toen ik mijn trainersdiploma had in 1992 bij N.E.C. als assistent-trainer
onder Jan Pruyn begonnen.’

Trainer

Ron werkte samen met Jan Pruyn, Cees van
Kooten, Wim Koevermans, Jimmy Calderwood, Johan Neeskens, Cees Lok, Mario
Been, Dwight Lodeweges, Wiljan Vloet, Alex
Pastoor, Anton Janssen en nu sinds 2014 met
Ruud Brood. Een imposant rijtje. ‘Het zijn er
twaalf, hè. Als ik er een paar moet noemen die
er uitspringen, dan zijn dat toch Neeskens met
wie we 5e werden, Been met het succes in Europa, maar ook Jimmy Calderwood, van wie
ik veel geleerd heb. Ik had vroeger ook wel de
ambitie om hoofdtrainer te worden, maar dan
niet bij N.E.C. Je hebt geen moment rust. Als
eindverantwoordelijke bij een club in de plaats
waar je zelf woont, is werk en privé niet meer
te scheiden. Dat heb ik gemerkt die keren dat
ik interim hoofdcoach was. Het gaat nu fantastisch met N.E.C.; kampioen met een record
aantal punten, bij vlagen heel goed spel, maar
het was voor de club ook noodzakelijk meteen
te promoveren naar de Eredivisie. Ruud blijft
en we kunnen volgend seizoen met een volwaardig elftal weer meespelen op het hoogste
niveau. De degradatie was heel triest. Voor
veel mensen ook persoonlijk een drama. Dat
kan nu misschien weer positief uitpakken. De
wedstrijden tegen Vitesse heb ik wel gemist,
ja. Maar de hele sfeer in de Jupiler League is
anders. Thuis is het altijd oké, N.E.C. heeft een
heel trouw publiek, maar bij uitwedstrijden zit
er vaak geen hond op de tribune. Daar word je
niet vrolijk van.’
‘Voor de toekomst is het belangrijk dat het stadion wordt uitgebreid, dan kan N.E.C. verder
doorgroeien en investeren. Als je qua begroting op hetzelfde niveau blijft zitten, lukt dat
de Wester - april 2015

niet. Wanneer er een grote investeerder komt,
of dat nu Marcel Boekhoorn is of iemand anders, dan moet je niet meteen denken in de top
van de Eredivisie mee te kunnen spelen, want
alles heeft zijn tijd nodig. Daarbij moet je ook
de traditie en cultuur van de club blijven bewaken. Kijk hoe het gaat bij FC Utrecht, die
hebben ook een grote geldschieter, maar dat
betekent niet dat je direct gaat meedoen in de
top. Of zoals nu bij Vitesse; als daar de stekker eruit gaat, hebben ze een groot probleem.
N.E.C. is en blijft een club van het volk.’

Bram en Daan

Ron is Oud-West altijd trouw gebleven. ‘Ik
heb Nicole, mijn vrouw, in 1986 leren kennen.
Ze werkte achter de bar bij café Old Daddy aan
de Molenstraat, waar nu de Compagnie zit. Ze
woonde boven autoshop de Tunnel hier schuin
tegenover, ook aan de Marialaan. Toen we verkering kregen al snel bij haar ingetrokken. Getrouwd zijn we pas toen Nicole zwanger werd
in 1997. We hebben nu twee zoons: Daan is
de jongste, hij speelt nu ook bij N.E.C. in de
B-jeugd en zit er op de voetbalschool. Hij is
behoorlijk fanatiek, heeft wat dat betreft wel
een aardje naar zijn vaartje. De oudste is Bram
van 17, die heeft voor waterpolo gekozen en
doet dat heel goed.’
‘Met de gezondheid gaat het prima. Oktober
2009 was wel even schrikken ja, die hartstilstand en dat ik na een training gereanimeerd
moest worden. Maar alles is heel stabiel nu. Ik
heb medicatie die de hartslag kunstmatig laag
houdt en ik laat me elk jaar uitgebreid onderzoeken.’

Opa Giessen

‘Het huis waar we nu wonen zit ook al een
tijdje in de familie van Nicole. Een oudtante
Aleida woonde hier. Naar haar is het huis ook
vernoemd: Alida. Maar haar grootvader woonde hier ook. Die had een café aan de Tweede
Oude Heselaan, vooraan waar nu groenteboer
Looischilder zit. Na sluitingstijd slingerde opa
Giessen dan via een paadje hier achterom, van
de kroeg naar huis, heb ik Nicole wel eens horen vertellen. We hebben dit huis eerst gehuurd
en daarna gekocht. Ik zal niet snel verhuizen,
want waar je ook terechtkomt, het trainersvak
is altijd een onzeker bestaan; het kan zo gebeurd zijn. Ik heb trouwens geen enkele reden
om weg te willen bij N.E.C. Ik heb een contract voor onbepaalde tijd en ik zie me hier tot
mijn pensioen wel zitten. Ook daarna blijft er
altijd wel iets te doen bij de club. Ik hou van
voetbal en zal dat altijd leuk blijven vinden.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk
de Wester - april 2015
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Op de kermis gebeurde het vroeger
Poesie
Het is Boekenweek als ik dit schrijf. Ik ben
naar het Nijmeegs Boekenfeest geweest dat
elk jaar drukker lijkt te worden. Gezellig was
het al vanaf de start. Ik hoorde Dimitri Verhulst,
schrijver van het Boekenweekgeschenk, met
zijn prachtige stem vol Vlaamse klanken mooie
dingen zeggen. Hij snapt er niks van dat mensen zo neerkijken op het boekenbal. Want dat
er een feest wordt gegeven ter ere van het
boek, van het geschreven woord, dat vindt hij
het mooiste dat er is. Dat mensen alles wat ze
denken of verzinnen mogen opschrijven, dat
moet je vieren. Ik ben het met hem eens.
In die week vond ik ook mijn poesiealbum
terug. Een roze met grijs geruit boekje met een
rood etiketje: poesie. Een woord dat klinkt als
een klein huisdier, maar natuurlijk verwijst naar
poëzie. Maar dat bedacht ik pas veel later. In
de jaren ’60 volgeschreven door mijn beste
vriendinnen. Plaatjes met glitters erbij waren
je van het. Gedichtjes vol wijze raad die je ook
pas jaren erna begreep. O wee als degene die
in je poesie schreef het niet netjes had gedaan!
Mijn hele familie was net zo goed de klos. Mijn
broertje schreef dapper wat uit een meegeleverd boekje over en had niet in de gaten dat
het twee gedichtjes waren. Hele bladzijde verpest. Ook dit staat erin:
Eer zal de keukenmeid te Rome mosterd halen
Eer zal mijn zondagskleed met duizend lappen
pralen
Eer geeft men in de kerk muziek, concert of bal
Eer ik mijn lieve Rian vergeten zal
Voor de schrijfster hiervan was dit het meest
onvoorstelbare dat ooit kon gebeuren. Inmiddels weten we beter. Een paar grenzen overwippen om bepaald voedsel te halen is helemaal geen uitzondering. Voor een spijkerbroek
vol scheuren wordt makkelijk 100 euro neergeteld. Poptempel Paradiso was ooit een kerk.
En onze eigen Stevenskerk doet dapper mee.
De schrijfster was mijn oma. Ze is al heel lang
geleden overleden. Als ze het eeuwige leven
had gehad, was ze me inmiddels vergeten……
Rian Panis
(Foto: Ger Neijenhuyzen)
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De Nijmeegse zomerkermis van 1961 kunnen ze zich allebei nog goed herinneren.
Lenie was er met haar zus en Peter flaneerde er met een kameraad langs de botsautootjes, de draaimolen, schommels en de
rupsbaan. Op de kermis gebeurde het, want
veel ándere plekken om een nieuwe liefde
te ontmoeten, waren er niet. Peter: ‘En als
je elkaar dan drie keer tegenkwam, moest
er getrakteerd worden. Nou, dat was geen
probleem, ik zorgde wel dat we elkaar weer
zagen.’
Peter Sengers (70) en Lenie van Ingen (73)
vierden 9 april jl. dat ze vijftig jaar geleden
elkaar het ja-woord gaven, al stroomde er na
die eerste ontmoeting op de Nijmeegse kermis
nog heel wat water door de Waal voor het zover was. Lenie: ‘Er was een leeftijdsverschil.
Ik ben drie jaar ouder dan Peter; toen we elkaar
leerden kennen was ik al 20 en Peter pas 17.’
Peter: ‘Dat was lang niet het ergste. Wij waren
katholiek, maar bij Lenie thuis waren ze protestant. Dat kon toen echt niet.’
Lenie: ‘Ik ben geboren en opgegroeid in Weurt.
Iedereen was er katholiek, behalve wij. Iedere
dag moesten we te voet naar Beuningen, daar
was een protestantse lagere school. Klas 1, 2
en 3 zaten bij de juffrouw en de hogere klassen
4, 5 en 6 bij de meester. Op Koninginnedag
waren alle scholen leuk versierd, behalve die
van ons. Wij mochten nergens aan meedoen,
we werden ketters genoemd.’
Peter: ‘Na een paar jaar stiekem verkering, zag
de vader van Lenie ook wel in dat de liefde
sterker was dan het geloof. Ik kon bij hem
op de kwekerij wat bijverdienen, maar als er
getrouwd ging worden, moest het wel in een
protestantse kerk. Daar hadden we geen moeite mee. Mijn moeder had aan de katholieke
kerk niet de beste herinneringen. Ik werd ooit
de kerk uitgezet, omdat ik geen geld voor de

collecte bij me had. Dat was de Heilig Hartkerk aan de Krayenhofflaan, waar later Vissers
meubelen zou gaan verkopen.’ Zijn eigen vader heeft Peter nooit gekend. ‘Tien dagen na
mijn geboorte in oktober 1944 was er aan de
Marialaan waar we toen in een schuilkelder
zaten een granaatinslag. Mijn vader boog zich
om mij te beschermen over de wieg heen; toen
werd-ie zelf getroffen en was op slag dood.’
Ze konden na hun trouwen gaan wonen aan
de Oude Weurtseweg, het pesthuisje, waar de
Wester in het vorige nummer uitgebreid over
geschreven heeft. Ze kregen er drie kinderen:
Corina (1967), Peter (1970) en Edwin in 1973.
Het pand zou gesloopt worden en heel even
overwoog Peter een van de nieuwbouwwoningen te kopen die er in 1984 gebouwd waren. Daar werd toch maar van afgezien. Huren
in de nieuwbouw was ook niet te betalen; de
huur zou van 200 naar 600 gulden gaan. Na
lang zoeken vonden Peter en Lenie een hoekwoning aan de Eemstraat, waar ze nu nog met
heel veel plezier wonen. ‘We hebben het altijd
jammer gevonden dat we weg moesten aan de
Oude Weurtseweg, zeker omdat het achteraf
niet nodig was geweest, omdat het pand nooit
gesloopt is. Nee, excuses hebben we van de
gemeente nooit gekregen.’
Peter werkte bij ASW, Cremers installatiebedrijf, bij Philips in het onderhoud en 38 jaar
bij Daalderop in Tiel totdat hij negen jaar geleden vervroegd met pensioen ging. Lenie verdiende bij heren confectieatelier DON aan de
Weurtseweg, waar later de C1000 zou komen.
De kinderen zijn al lang het huis uit, maar hun
plek wordt regelmatig ingenomen door een
van de vier kleinkinderen en hun twee schoondochters. Vervelen doen ze zich niet. Peter:
‘Ik ben gek op video’s filmen. Die daarna zelf
monteren op de computer en bewerken met
muziek en tekst. Ik heb dat mezelf aangeleerd
en zo al veel familiegebeurtenissen vastgede Wester - april 2015

Raak schieten
Hij is sinds een paar dagen weer terug in het
land. Niet voor lang, vermoed ik, maar wel
zonder twijfel. We weten het dankzij een foto
van zo te zien niet meer dan 3 megapixel. Het
mythische monster van Roodkapje, van de Dodenrit van Drs. P, van onze eigen kuul. De wolf.
Ik zie hem lopen met de kop naar beneden, als
een hardloper langs de weg. Met zakelijke tred.
Een marathonloper, volgens de wolvenexperts.
Tientallen kilometers per dag legt zo’n jong
mannetje af. Vanuit Duitsland komt hij aanstappen, laat zich fotograferen en kachelt verder.
Ineens is iedereen bezorgd voor zijn schapen
of het wegblijven van toeristen, voor enge ziekten. Er blijkt een heel wolvenplan opgesteld.
Het roofdier heeft geen idee wat hij aanricht.
Zoveel aandacht voor een zwerver.

Lenie en Peter
legd. Maar ook voorvallen in de wijk, zoals de
sloop van de woningen aan de Kreekweg, omdat mijn vrouw daar vroeger gewoond heeft.’
Lenie: ‘Ik ben gek op tuinieren, niet raar omdat we vroeger thuis een kwekerij hadden. Zo
won ik een paar jaar geleden nog de Gouden
Tuinkabouter, omdat ik het mooiste voortuintje had. De laatste tijd wel meer last van mijn
rug gekregen, een lichte artrose. Gelukkig kan
ik er prima mee fietsen en wandelen, want dat
doe ik ook graag.’ Peter: ‘Ik heb vijftien jaar
geleden een lichte hartaanval gehad. Dat was
in een vervelende periode met een aantal sterfgevallen in de familie. Ik ben een binnenvetter
en ik kon daar moeilijker mee omgaan dan ik
dacht. Daar heb ik van geleerd.’
de Wester - april 2015

Die 9e april 1965 was een mooie zonnige dag.
The Beatles en The Stones stonden aan het
begin van hun carrière, maar Peter en Lenie
hielden meer van de rock and roll helden uit
hun pubertijd: Elvis, Pat Boone en Cliff Richard and the Shadows. Lenie viel op Peter
zijn glimlach, ‘hij lachte altijd’, en Peter op
haar karakter, ‘ze was altijd bezorgd, als een
tweede moeder.’ Nu, vijftig later, is er weinig
veranderd wat dat betreft, want daarin ligt het
geheim van hun goede huwelijk besloten: ‘Altijd veel respect voor elkaar hebben en de ander altijd in zijn of haar waarde laten.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk

Kregen onze eigen dieren die maar. De pony
van dierweide Kobus die hinnikt terwijl ik haastig voorbij loop. De drentelende geiten en kippen aan de Oscar Carréstraat die altijd honger
hebben. Honden die door hun trouwe baasjes
naar de uitlaatplaatsen worden gevoerd. Altijd aan de lijn, om een boete van 140 euro
te voorkomen. Even uitrusten op het bankje,
terwijl je getemde rover los gaat. Kijk hoe hij
zich trillend ontlast.
Steeds weer heb ik de indruk dat onze dieren
tekort komen. Ze zijn niet vrij om te gaan waar
ze willen. Ze staan daar maar in de regen, achter een hek van draadstaal. Weinig afwisseling
in hun leven, veel routine. Elke dag hetzelfde
aantal stappen door dezelfde straat. Ook mijn
poes Woody lijkt tevreden met een paar minuten buiten de deur en een bak vol voer. Dat
dacht ik, tot ik haar laatst zag spelen met een
muisje dat ze in de tuin had gevonden. Wat
een moordfeest! Wat een wilde energie ineens!
Sindsdien weet ik het zeker: de natuur is nooit
ver weg. Houd je camera bij de hand.

Stefan van Dierendonck
(Foto: Dave van Brenk)
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Wim Timmermans
26 jaar huisarts in het Waterkwartier
Voor zijn eerste kennismaking met het Waterkwartier moeten we terug naar 1970. Hij
was een weekend op bezoek bij een middelbare schoolvriend die één jaar eerder dan
Wim in Nijmegen was gaan studeren en een
kamer had gevonden aan de Waterstraat,
tegenover het Gemeenschapshuis.
‘Het was winter, de grote imposante Theresiakerk domineerde de straat, die verder helemaal
verlaten leek. In mijn herinnering zag ik alleen
maar lege straten. Toen ik zelf een jaar later in
Nijmegen ging studeren, vond ik een kamer in
Bottendaal.’
Wim Timmermans is geboren in Venray in februari 1952. Hemelsbreed 36 kilometer, maar
een wereld van verschil met de stad waar hij
ging studeren. ‘Ik had in het begin wat moeite
mijn draai te vinden, maar heb toch uiteindelijk
zonder al te veel problemen in december 1979
mijn artsendiploma gehaald. Ik wilde meteen
door met de huisartsenopleiding, maar er was
een wachttijd van een half jaar, en gedurende
die tijd werkte ik bij de GGD. De huisartsenopleiding was toen nog één jaar, inmiddels zijn
dat er drie en is het net zo’n specialisatie als
bijvoorbeeld longarts.’

Hein Wernik

‘Het was daarna bijna onmogelijk om aan een
praktijk te komen. Je had altijd meer geld nodig dan je kon lenen. De praktijk was ook vaak
aan een huis verbonden, dan was het helemaal
niet meer te betalen. Daarbij kwam dat, als
er al een keer gekozen kon worden, er vaak
voorkeur voor een vrouw was. Noodgedwongen was ik vooral aan het waarnemen, invallen, overal. Tot in Venray toe haha. Toen wist
ik ook dat ik daar niet meer zou terugkeren.
Zelfs nog een tijdje in de Achterhoek gezeten, maar die volksaard stond mijlenver van
me af. Het was ook een periode dat ik even
twijfelde aan mijn beroepskeuze. Wilde ik nog
wel huisarts worden? Naast mijn waarneembaan als huisarts ben ik aan een tweede studie
tandheelkunde begonnen. Om een alternatief
te hebben. In die tijd heb ik veel waargenomen
voor de waarneemgroep van Hein Wernik aan
de Prinsenlaan. Toen hij in 1989 met pensioen
ging, kon ik op de baan solliciteren. Toen was
de wet zo, dat een huisarts niet zijn eigen opvolger mocht kiezen. Die macht lag bij de gemeente en voor elke procedure werd een heel
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brede sollicitatiecommissie in het leven geroepen. Uit tachtig kandidaten werd ik gekozen en
1 januari 1989 ging ik aan het werk.’

Waterstraat

‘Die hele sollicitatieprocedure kreeg nog een
lang staartje. De Plaatselijke Huisartsen Vereniging - PHV - vond dat de gemeentes die
macht ten onrechte naar zich toe getrokken
hadden en ging naar de rechter met mijn sollicitatie als voorbeeld. Ik verloor, ook het kort
geding wat er op volgde. Een aantal patiënten
heeft zich tot het uiterste voor me ingezet toen.
De PHV was echter een dooie club, met een
bestuur dat van alles regelde zonder ruggenspraak en met nauwelijks input van de leden.
Die leden hebben uiteindelijk besloten dat ondanks de uitspraak van de rechter ik gedoogd
zou worden en mijn beroep aan de Prinsenlaan
kon blijven uitoefenen. Ik had de praktijk bij
hem aan huis in eerste instantie gewoon voortgezet. Na anderhalf jaar kon ik een huis aan
de Waterstraat kopen en ben ik daar verder gegaan.’
‘Toen ik het Waterkwartier kwam, was de wijk
net aan veranderen. De Theresiakerk, mijn
eerste herinnering aan de wijk, werd toen ik
nog maar een paar jaar hier zat, gesloopt. De
stadsvernieuwing was begonnen. Veel mensen
verhuisden en hun kinderen verlieten de wijk
ook, naar Dukenburg of Beuningen. De mensen die geen baan konden vinden, bleven. Vaak
mensen met problemen, sociaal en psychisch.
Mensen die vaak ongezond leefden met een
verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Mensen leefden hier aantoonbaar korter dan elders
in de stad. Ook door kanker. Dat is onderzocht.
Want het kon ook met het industriegebied hier
vlakbij te maken hebben. Echte bewijzen daarvoor zijn nooit gevonden. Nu is alles gelukkig
weer ten goede gekeerd. De slechte woningen
zijn verdwenen en de wijk is er zichtbaar erg
op vooruit gegaan. Ik vind het prachtig. Hiermee veranderde ook de samenstelling van de
bevolking en is het veel leefbaarder geworden.’

Groepspraktijk

‘Vroeger had je verspreid over de wijken en
over de stad allemaal losse huisartsenpraktijken. Het gaf heel veel voordelen een aantal van die praktijken samen te voegen. Oók
in het Waterkwartier. Ik was het pionieren

in mijn eentje een beetje beu. In 2003 stond
zowat de hele bedrijfsruimte onder Leeuwenstein aan de Marialaan leeg. We staken met
een aantal huisartsen de koppen bij elkaar en
hebben lang over alles gepraat. Het was een
miljoeneninvestering; het ging om een ruimte
van 1300 m2; er moest nog flink verbouwd
worden, maar het is ons gelukt! We waren de
eerste in Nijmegen met een groepspraktijk. Ik
had me vooraf de volgende doelen gesteld: er
moesten huisartsen opgeleid kunnen worden;
we zouden parttime kunnen werken; efficiënter en korter en het belangrijkste: ik wilde na
mijn pensioen iets voor de mensen achterlaten.
Het is allemaal gelukt, behalve het efficiënter
en korter werken. Doordat we veel samenwerken, moet er ook veel overlegd worden. Dat is
een nadeel. Ook dat het voor de patiënten iets
minder persoonlijk is, omdat we met meerdere
huisartsen en ook nog met gespecialiseerde
praktijkondersteuners werken. Daarom is het
echter ook zorg op hoog niveau. We zijn nog
steeds in ontwikkeling en we zijn geaccrediteerd, dat wil zeggen dat we aan een bepaalde norm voldoen; dat kunnen lang niet alle
praktijken zeggen. We hebben in totaal ruim
13.000 patiënten.’
‘Het beroep is natuurlijk ook veranderd door
de jaren heen. De patiënt is veel mondiger
geworden. Ze brengen vaak informatie die ze
over hun kwaal op internet gevonden hebben
mee naar het spreekuur. Ik vind dat prima. Het
bevordert het contact. Respect over en weer
is er altijd geweest voor mijn gevoel. Vroeger
hadden mensen soms een ingebakken overdreven ontzag voor de dokter. Dat is gelukkig niet
meer. Heel soms zie ik het terug bij mensen
met een allochtone achtergrond. Huisartsen
werken vooral meer preventief. Voorkómen
dat iemand in de wachtkamer terecht komt. De
overheid heeft dat opgepakt met allerlei campagnes. Het is ook een maatschappelijk probleem. Ik kan wel roepen dat roken en drinken slecht voor je is, vaak wordt er geluisterd,
maar het aankaarten moet ook vanuit de maatschappij gebeuren. Overgewicht bij kinderen
is net zo’n probleem. Niet alleen de huisartsen,
maar ook de maatschappij moet aandacht voor
dit probleem hebben.’
‘Er is veel meer veranderd. Neem de houding
van de maatschappij ten opzichte van euthanasie. Ik heb het verschillende keren van nade Wester - april 2015

bij mee gemaakt. Het heeft ongelooflijk veel
impact. Op alle betrokkenen. De maatschappij kijkt daar nu bijna luchtig tegenaan. Daar
schrik ik van. Alsof euthanasie ieders recht
is, wat altijd maar moet kunnen. Door de jaren heen is er voor de huisarts ook veel meer
administratie bijgekomen. Ik ben nog maar
75% van mijn tijd met patiënten bezig, dat was
100%. Jammer, maar onvermijdelijk. Prima
dat het ziekenfonds is afgeschaft. Dat verschil
met particuliere patiënten sloeg nergens op.
Nu moet je oppassen dat de verzekeraars het
niet te veel voor het zeggen krijgen. Ik merk
ook dat mensen niet behandeld willen worden,
omdat het ten koste van het eigen risico gaat.
Begrijpelijk als je weinig geld hebt. Het gaat
ook moeilijk in de thuiszorg, bejaardenhuizen
verdwijnen; ik kan me om al die ontwikkelingen wel druk maken. Dat straks de goede zorg
alleen nog voor mensen met een dikke portemonnee te veroorloven is.’
‘Ik heb eens uitgerekend dat in de 26 jaar dat
ik hier huisarts was, er zo’n 700 à 800 mensen zijn gestorven in mijn praktijk. Dat zijn er
bijna dertig per jaar en dat is best veel. Ik heb
ook veel oudere patiënten, maar ook mensen
die ik nauwelijks ken, die ik weinig zie, omdat
ze zelden iets mankeren. Wanneer iemand van
negentig jaar overlijdt, iemand die alles gedaan en meegemaakt heeft, kan ik daar vrede
mee hebben. Jonge mensen, of kinderen, dat
blijft verschrikkelijk. Met sommige patiënten
krijg je een heel intensieve band; wanneer daar
iets mee gebeurt, dan hakt er dat bij mij ook
in.’

Santiago de Compostella

‘Er waren ruim driehonderd mensen bij mijn
afscheidsreceptie. Ik had vooraf laten weten,
dat wanneer men iets wilde doneren, de opbrengst naar de Voedselbank zou gaan. Dat
heeft mooi € 1.132,00 opgebracht. Nu ben ik
vooral nog bezig met het afhandelen van allerlei zaken met betrekking tot de overdracht
enzo. Ik ga echt niet in een zwart gat vallen,
want ik was al eerder korter gaan werken om
meer tijd voor mijn kleinkind te hebben. Ik
heb me ook meteen weer aangemeld als waarnemend arts en klussen doe ik ook graag. Als
jullie dit lezen ben ik misschien wel net vertrokken voor een voetreis naar Santiago de
Compostella. Als ik daarvan terug ben staat
de Vierdaagse alweer voor de deur.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk

Foto rechts: Wim Timmermans (midden) overhandigt een pakket aan Ad Jansen (links) van
de Voedselbank.
de Wester - april 2015
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Foto’s: De FotoStudio
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Portret van een kind in haar slaapkamer

Sayenna van Doorn
(11 jaar)

‘Het liefste ga ik met de hond wandelen’
Met wie woon je in huis?
‘Met mijn broer, zus, ouders, de twee honden
Shila en Bowie, de papegaai Chico en de hamster Snuffie. Ik ben de jongste, want mijn broer
is 19 en mijn zus 18. Het is wel leuk om de
jongste te zijn, want ik krijg bijna nooit ergens
de schuld van, bijvoorbeeld als ik per ongeluk
iets laat vallen of zo.’
In welke klas zit je?
‘In groep 7 op de Michiel de Ruyterschool.
Volgend jaar ga ik of naar het Mondialcollege
of naar Helicon.’
Heb je ook hobby’s?
‘Nee, maar ik houd wel van buitenspelen en
van computerspelletjes zoals Sims. Ik kijk
bijna elke dag tv, naar Nickelodeon. Mijn favoriete programma’s zijn Sam & Cat. Maar het
liefste ga ik met de kleine hond Shila wandelen.’
Wat vind je de leukste les op school?
‘Spelling, daar ben ik goed in.’
Als je een dag een dier zou zijn, welk dier zou
je dan willen zijn?
de Wester - april 2015

‘Ik denk een kat, omdat die altijd op zijn pootjes terechtkomt.’
Wat is je dierbaarste bezit?
‘De hond Shila. Zij is al 7 of 8 jaar. Ik was nog
heel klein toen we haar kregen. We hadden nog
een hond en die kreeg puppy’s en daar zat zij
bij en toen mocht ik haar houden. Ik houd erg
van honden. Ik laat Shila iedere ochtend, middag en avond uit. Ik ga niet heel lang met haar
lopen, want die kleine kan niet heel lang lopen.
De grote hond Bowie wordt door mijn vader
en broer uitgelaten. De papegaai bijt mij. Die
is eenkennig. Alleen mijn moeder kan met de
papegaai overweg.’
Wie zijn je beste vrienden of vriendinnen?
‘Jasmin en Silvana. Ik ga naar hen toe, maar
ze komen hier ook vaak en dan gaan we naar
boven om computerspelletjes te spelen. Als het
mooi weer is gaan we naar buiten.’
Wat vind je het leukst aan jezelf?
‘Mijn haren, omdat ze zo lang zijn.’
Wat vind je het mooist in je slaapkamer?
‘Mijn roze bed, roze wekker en roze muur.

Bijna alles is roze. Ik houd niet meer zo veel
van roze, maar die roze kamer is al van een
tijd terug.’
Wat is je favoriete vakantieland?
‘Griekenland. Daar gaan we dit jaar naar toe,
met mijn ouders en peetoom.’
Met wie zou je een dag willen ruilen?
‘Met mijn vriendin. Zij is Thais en zij gaat ook
in de vakantie vaak naar Thailand. Daar zou ik
ook wel een keertje naar toe willen.’
Wat is jouw favoriete eten?
‘Spaghetti en voor ontbijt cornflakes, maar dat
eet ik niet iedere dag.’
Wat wil je later worden?
‘Kapper.’
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
‘Geen idee. Ik denk dat ik dan op mezelf woon.
Ik ben dan aan het werken, want studeren vind
ik niet echt leuk. Ik denk dat ik een vriendje
heb en ik woon niet meer bij mijn ouders.’
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Is Everybody Happy?
Amateurmuzikanten die kunnen terugkijken op een periode waarin ze jaarlijks meer
dan honderd optredens wisten te boeken,
zijn er niet veel. The Happy Maker kreeg het
voor elkaar. Hij haalt met veel plezier herinneringen uit die tijd op.

De laatste jaren is met de crisis ook de klad
in de boekingen gekomen en daar is the
Happy Maker minder gelukkig mee. Daarom een kennismaking met deze allround
muzikant die al decennia in het Waterkwartier woont.

Peter Wullings, 60 jaar, is the Happy Maker
en wordt bij zijn optredens steevast bijgestaan
door zijn metgezel Wim Geerlings, 72 jaar, die
als een soort Manusje-van-alles functioneert.
Beide heren ontvangen ons hartelijk in het huis
van Peter aan de Oude Weurtseweg.

Goochelen

Peter: ‘Ik ben geboren in een van de noodwoningen, die stonden in dat wijkje tussen de
Groenewoudseweg en de Driehuizerweg. Toen
die gesloopt werden naar het Waterkwartier
verhuisd. De laatste 27 jaar woon ik hier nu
alleen aan de Oude Weurtseweg. Ik ben altijd
met muziek bezig geweest. Dat begon al met
zingen in het koor de Jonkers van het jongenspensionaat Jonkerbos. Later twee jaar zangles
gehad, daarom heb ik een geschoolde stem.
Daarna ook nog twee en een half jaar goochelles gehad van een Joegoslaaf, die was erg
goed, maar ook duur: 25 gulden per uur. Van
hem heb ik een aantal goocheltrucs gekocht.
Soms goedkoop, voor een tientje, maar er ook
wel eens 80 gulden voor betaald. Veel van die
trucs doe ik nu nog, tussen de optredens door,
samen met het publiek. Vinden ze prachtig.’
‘Ik heb nog wel op de LTS aan de Hatertseweg
gezeten, maar wilde altijd al muzikant worden.
In 1967, ik was dertien, met optreden begonnen. Boven hangt daar een foto van. Sta ik op
met mijn accordeon, maar ik speel ook piano,
gitaar, blokfluit, mondharmonica, orgel en bij
mijn optredens gebruik ik mijn keyboard. Dan
draait er ook een lichtkrant mee. Die wordt
door Wim bediend. Wim kan alles, hij had ook
een lichtbak voor me in elkaar gezet, maar die
is bij een optreden helaas gestolen. Dat was
erg vervelend.’

Doornroosje

‘Toen ik ging optreden, werd ik steeds vaker
gevraagd. Zo is het balletje gaan rollen. Ik
werd steeds bekender, zeker nadat ik op televisie was geweest. In totaal zeven keer, maar
liefst. In het programma van Menno Büch, dat
staat nu nog op You Tube, bij Carlo Boszhard
en Robert Jensen. Die laatste twee vond ik
niet zo leuk. Ze probeerden me allebei alleen
maar af te zeiken. Zoiets doe je toch niet. Over
de rug van een ander lollig gaan wezen. Dat
soort tv-optredens wil ik niet meer. Ik heb ook
heel veel in studentenverenigingen opgetreden. Daar probeerden ze me eerst ook altijd te
kleineren. Dat heb ik ze wel afgeleerd. Ik ben
ook moeilijke woorden gaan leren en die gaan
gebruiken. Nergens meer last van gehad haha.
Bij een andere studentenvereniging S.A.G.A.
een meidendispuut, begonnen ze elkaar met
kippenpoten te bekogelen, werd ik ook per ongeluk geraakt op mijn mooie blouse, maar dat
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Gastcolumn

Peter Wullings (links) en Wim Geerlings

hebben ze keurig voor me schoongemaakt. Ik
stond bij de Olifant, een dispuut van Carolus
Magnus, op het podium, bij Diogenes, en laatst
nog in het nieuwe Doornroosje. Ik heb overal
gestaan: over de grens in Mönchengladbach en
Kleve, in Turnhout België, Spakenburg, heel
vaak in de feestboerderij Breyenburg in Ledeacker tot die in 2013 afbrandde, de Petjesbar in
Overlangel bij Ravenstein, in bejaardencentra,
voor militairen, feestavonden van voetbalverenigingen, trouwpartijen, the Happy Maker
was er. We hebben de gekste dingen meegemaakt. Bij een optreden in Groesbeek vlogen
ooit de gehaktballen door de lucht. Het gebeurt
ook wel dat ik eens struikel over een kabel of
Wim van het podium kukelt; het publiek vindt
dat prachtig, die denken dat het bij de act
hoort.’

Maxima

‘Bij een optreden zit ik achter mijn keyboard
en zing ik smartlappen, tango’s, walsen, country, feestnummers, ik kan zingen in het Frans,
Duits, Engels, Spaans, Indonesisch; het is zo’n
beetje men vraagt en wij draaien. Tussen de
liedjes door doe ik dan mijn goocheltrucs, ga
ik sneldichten en tap ik moppen, ja dat doe ik
ook. Mensen vinden het allemaal prachtig. Ze
kunnen me boeken voor twintig minuten, een
uur, twee uur, maakt niet uit. Ik vraag ook niet
veel, want ik heb hiernaast gewoon een baan.
Ik werk al bijna veertig jaar voor Breed. Sorteerwerk, dingen in elkaar zetten, prima vol te
houden, laatst hadden we koningin Maxima
nog op bezoek. Heb ik boven ook een foto van.
Als ik onder werktijd een boeking krijg, neem
ik gewoon een paar snipperuren op.’
The Happy Maker heeft diverse onderscheidingen gekregen door de jaren heen, zoals in
2000 van burgemeester d’Hondt, omdat hij in
de Wester - april 2015

dat jaar de beste musicus van Nijmegen was.
Hij staat op foto’s als beste vrienden met Jantje Smit, Arne Janssen en Koos Alberts, maar
er is meer. ‘Ik componeer ook liedjes, schrijf
daar zelf de tekst bij. Vaak over dingen die veel
indruk op me gemaakt hebben, zoals de dood
van mijn tante en broer. Ook voor mijn hond,
toen die overleden was. Die nummers zing ik
niet op het podium. Die hou ik voor mezelf,
want ik word daar nog steeds erg emotioneel
van.’

Reuma

‘Vroeger had ik een vrouwelijke assistente.
Ze ging altijd met me mee. Dat waren ook de
drukste jaren met soms wel meer dan honderd
optredens in een jaar. Toen ze er mee ophield,
moest ik alles alleen doen ineens, daarom ben
ik ook zo blij met Wim nu. Hij is er in 2000
bijgekomen en weet en doet alles. Ik ben jonger, maar Wim is sterker. Ik begin al een beetje
reuma in mijn vingers en mijn voeten te krijgen. Ik heb allerlei kwaaltjes, maar nog lang
niet genoeg om me te weerhouden van optreden. Dat is het mooiste dat er is. Nu er minder
optredens zijn mis ik de gezelligheid, lachende
gezichten, de vrolijke meedeinende mensen.
Ik heb niet zoveel vrienden meer. De meesten
zijn al dood, maar mijn grootste vriend heb
ik nog: de muziek, het biedt me troost en het
beurt me op. Dat probeer ik op het podium
over te brengen.’

Belevenis

Camp of niet; the Happy Maker is altijd een
belevenis. U kunt hem bellen op 024-3770815
of mailen via Wim: w.m.geerlings137@gmail.
com
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk

De Wolfskuil
Ik ben nu acht jaar wijkagent in de Wolfskuil.
Voor die tijd werkte ik ook al in de Wolfskuil. Alles bij elkaar werk ik al vanaf 1994 in de Wolfskuil. Bij de politie, toen nog op de Mariënburg,
werd een nieuw team opgericht en hier maakten
de wijken Wolfskuil, Waterkwartier, Hees/Heseveld en Neerbosch-Oost deel van uit. In 1999
vertrokken we naar de Stieltjesstraat (hoofdbureau) en een paar jaar later naar het wijkbureau
op de Tweede Oude Heselaan. Inmiddels ben ik
op de Muntweg beland en werk vanaf hier voor
de wijk.
En geloof me mensen, ik vind echt dat de
Wolfskuil enorme stappen heeft gemaakt. In die
dagen was de wijk nog een zogenaamde aanpakwijk. Eigenlijk een ander woord voor probleemwijk. En geloof me, dit is geen verkooppraatje of een niet gemeend verhaal. De wijk
heeft echt stappen gemaakt en is zeker geen
aanpakwijk meer. Er zijn ook mensen die dat
vinden maar er niet echt blij mee zijn, die vonden het vroeger gezelliger in de wijk en vonden
dat er toen meer saamhorigheid was.
Laten we het er dan maar op houden dat de
wijk sterk veranderd is. Ik zal een paar dingen
noemen. Het gebied aan de voorzijde van
De Wieken en achter de toenmalige friettent.
Compleet afgebroken en weer opgebouwd. Het
Nachtegaalplein natuurlijk, compleet verdwenen
en met de nodige vertraging toch weer opgebouwd. De huidige grootschalige renovatie op
de Pastoor Zegersstraat is er ook een. En de
mix van kopen en huren heeft ook voor nieuwe
bewoners gezorgd.
En er komen er nog meer aan. Een stuk in de
Rozenbuurt dat plat gaat, de volgende fase in
de omgeving Oude Nonnendaalseweg/Nonnendaalsedwarsstraat dat afgebroken wordt,
het Jacobsterrein wat tzt weer bebouwd gaat
worden, de westzijde van het station dat op de
schop gaat en zo zijn er nog wel meer veranderingen die eraan zitten te komen.
Kortom, de veranderingen blijven doorgaan.
Hans Zweers, wijkagent
(Foto: Ger Neijenhuyzen)
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Agnes van Loon: ‘We trainen vooral de kaakspieren’
Via via krijgt de Wester de tip om eens contact te zoeken met de trimclub van Agnes
van Loon. Dat doen we en daarom zitten fotograaf Ger en ik op een woensdagavond in
de sportzaal van de Titus. Meteen is duidelijk: deze trimclub doet het vooral voor de
gezelligheid. ‘We delen vooral lief en leed,
al zeker 35 jaar. Waarschijnlijk nog langer’,
aldus de voorganger van de groep, Agnes
(59). Er zijn vrouwen bij gekomen en ook
weggegaan, altijd vriendinnen of familie.
De club telt nu acht leden. ‘Dat is genoeg,
daar houden we het bij.’
Zij begint heel voortvarend met rondjes door
de zaal. De rest volgt direct. Ook de rek- en
strekoefeningen gaan er in als koek. Een welgemeend ‘poehhhh, fanatiek vandaag’ klinkt
door de zaal. ‘Ik doe het wat kalmer aan’, zegt
Bep (63). ‘Mijn conditie is niet super. Maar ik
kom elke keer en dat geldt ook voor de rest.
Er moet iets geks gebeurd zijn dat we afzeggen. De oudste groep kent elkaar vooral via de
mannen. Die voetbalden bij de personeelsclub
van PGM, de elektriciteitsmaatschappij. Dat
deden ze op de velden aan de Weurtseweg, tot
ze er af moesten. Dat was vanwege de aanleg
van de nieuwe brug, de Oversteek. Wij vrouwen wilden ook een eigen club. Dus die kwam
er. Kinderen zaten op de basisschool, we hadden tijd. We mochten gebruikmaken van de
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velden en van de kantine. Trainen en dan een
kop koffie en kwebbel-de-kwebbel. Vergis je
niet, hoor. We waren best fanatiek. We renden
rondjes om het veld, deden oefeningen.’

Faber en zijn vrouw, die ook Will heet: twee
Willen. We kregen hardlooptraining, deden
voor de gein handbal- en volleybalpartijtjes.
We hebben zelfs nog getennist. We betaalden
niets, ook niet aan de trainer. Die kreeg wel elk
jaar een presentje van ons natuurlijk. We namen zelf koffie mee. We spaarden het geld dat
we anders aan contributie kwijt zouden zijn
op voor een dagje uit met zijn allen, zo’n drie
keer per jaar. En dat doen we na al die jaren
nog steeds. We hebben alles met elkaar meegemaakt, we hebben bruiloften gevierd en kinderen gekregen. Daarom zijn we zo vertrouwd
met elkaar en houden we het bij dit cluppie.
We huilen en we lachen samen.’

Weer of geen weer

In de Titus

Inmiddels staat de hele groep om ons heen.
Dat zijn, behalve Agnes en Bep, Ria (69; pas
6,5 jaar lid), Lydia (58), Nel (69), Gea (57),
Ans (57 en de benjamin) en Lies (61, vandaag
afwezig en zus van Ria). Ze vullen elkaar in
één vloeiende lijn aan in het verhaal over hun
vriendschap.
‘Als het maar een beetje weer was, gingen we
buiten aan de slag. Het moest echt pijpenstelen
regenen wilden we naar binnen gaan. Ook als
er sneeuw lag, bleven we graag buiten. Pasten
we het programma aan de weersomstandigheden aan en gingen sleetje rijden en sneeuwballen gooien. We hadden een eigen trainer, Wil

Omdat de Oversteek werd aangelegd, moesten de dames verkassen. Dat is nu een dikke
zeven jaar geleden. Omdat het merendeel uit
deze wijk komt of er in elk geval een band mee
heeft, viel hun oog op de sportzaal van wijkcentrum Titus Brandsma. De beheerders kennen het clubje: ‘Ze komen hier al zo lang. Het
zijn ontzettend leuke vrouwen en hun mondje
staat nooit stil.’
‘Ja’, zegt Gea, ‘we zijn hier welkom. Toch
hebben we allemaal een beetje heimwee naar
de Weurtseweg. We zijn nu altijd binnen. Buiten op de velden was het toch anders.’ Toen
de Wester - april 2015

Vroeger en nu
trainer Wil ophield, nam Agnes het over.
‘Ik kan dat wel, ik heb zo vaak zelf meegedaan. We maken er het beste van. We willen
elkaar niet uit het oog verliezen. Dus passen we ons aan. Soms staat er een tv’tje hier
in de zaal met oefeningen op muziek die we
na kunnen doen. Gym voor 50-plussers met
Olga Commandeur. Of zumba. Man, wat
we al niet hebben gedaan in al die jaren!’

Eropuit

De uitjes zijn even zo grote hoogtepunten
als de wekelijkse trimclub. Op mijn vraag
waar ze dan zoal heengaan, barst de hele
groep los. Door elkaar, allemaal tegelijk.
‘Sowieso sluiten we in juni altijd samen het
jaar af. En met kerst gaan we lekker eten.
Voor de rest is het belangrijkste dat we iets
doen. We zijn niet van het achterover hangen. Zo waren we een dag in Deventer, dat
helemaal in Charles Dickensstijl was omgebouwd. Het was bijna kerst en het sneeuwde. Iedereen was uitgedost in Oud Engelse
kledij en alle tentjes waren ook bijpassend
omgetoverd. Zo romantisch en mooi. Ook
rond kerst waren we eens in Maastricht.
Daar liep een kerstman en Agnes vond het
nodig aan zijn baard te trekken. Die man
was een chagrijn en werd vreselijk boos.
Hij probeerde haar met zijn bel te slaan.
Wat hebben we gelachen. Oudhollandse
spelen, een groot succes. Klompvaren en
kleiduiven schieten. We zijn zelfs naar
Londen geweest. Gea spreekt een beetje
Engels en die stond de weg te vragen. Wij
zaten al in de bus…en daar ging ie. Zonder
Gea. Je snapt dat we niet meer bijkwamen
van het lachen. We gaan altijd met de trein.
Daar gaat het al los. We houden niet op met
kletsen en koffie drinken is een heel belangrijk onderdeel. Gea beheert de centjes.
We houden haar goed in de gaten, want ze
gaat er echt niet alleen vandoor naar de Bahama’s met een dikke portemonnee!’ Een
dikke knipoog volgt op deze laatste zin.
Ik zal ze er de volgende keer op wijzen dat
de Bahama’s niet te bereiken zijn met de
trein. Lang leve deze vriendschap!
Tekst: Rian Panis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Op de oude foto is een pand te zien uit vermoedelijk eind 19e eeuw. Het was één van de eerste panden aan de Tweede Oude Heselaan, die
toen nog de Oude Heesschelaan heette. Z.H.B.
café billard Bussel staat op de gevel van het
pand op nummer 358. Z.H.B. is een verzamelmerknaam voor verschillende biersoorten
van de Zuid-Hollandsche Bierbrouwerij. Deze
Haagse brouwerij bestond van 1881 tot 1974.
Voordat hier een kroeg kwam, zat er een kruidenierswinkel, maar deze werd mét inventaris
ter overname aangeboden, zoals te lezen is in
een advertentie in de Gelderlander van 7 mei
1930. Eén van de eigenaren van de kroeg was
de heer Giessen, die vanachter zijn huis aan
de Marialaan via een paadje rechtstreeks naar
de kroeg kon lopen. In 1967, toen het pand
overgenomen is door de heer Looischilder,
werd het weer een kruidenierswinkeltje. De
heer Looischilder begint er een groentewinkel,
Tunnelzicht. Hij wordt in 1977 door zijn zoon

Johan Looischilder opgevolgd. Er is niet zo
heel veel informatie over dit pand te vinden,
dus weet u meer? Mail dan naar webredactie@
dewester.info
Bronnen: Wikipedia, archief de Gelderlander,
Rob Essers.
Tekst en foto 2015: Dave van Brenk
Oude foto: Regionaal Archief Nijmegen
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VERGETEN VERLEDEN

Elektriciteitstentoonstelling in 1910

De Rodelbaan.

Restauratie ‘Zum Alpenrösli’ in Klein Zwitserland. Rechtsboven de Belvédère.
Het organiseren van grote manifestaties in
Nijmegen is ouder dan menigeen denkt. In
1910 werd een grote elektriciteitstentoonstelling georganiseerd, waar 200.000 bezoekers op afkwamen.
In 1908 besloot de gemeenteraad met algemene stemmen een elektriciteitscentrale in Nijmegen te bouwen. Enkele raadsleden vonden
het belangrijk het publiek te tonen voor welke
doelen stroom gebruikt kon worden. Per slot
van rekening had nog bijna niemand elektriciteit. Deze raadsleden waren tevens lid van de
Maatschappij van Nijverheid. De maatschappij had op het Valkhof een sociëteit: Burgerlust. Het pand stond op de plek waar toen en nu
het spoorwegmonument te vinden is. Nabij die
sociëteit was van 2 juli tot en met 15 augustus
1910 een grote tentoonstelling.

Kelfkensbos en Valkhof

Hoofdgebouw en ‘restauratielokalen’ waren
op het Kelfkensbos (1195 m2). Onderaan het
Valkhof, op en naast de Voerweg, kwam een
feestterrein, genaamd Klein Zwitserland. De
exploitatie werd uitbesteed. In de Gelderlander van 15 mei 1910 stond hiervoor een advertentie. Verpacht werd (in twaalf percelen) de
exploitatie van ‘een restaurant, een tearoom,
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een sigaren- en bloemenkiosk op het Tentoonstellingsterrein (Kelfkensbosch)’ en van een
‘restaurant, tearoom, bierknijp, champagnebar
tevens bodega, boerderij tevens melk- en chocoladehuis, sigaren-, bloemen-, galanterie-,
fotografie- en gebakkiosk op het Feestterrein
(Klein Zwitserland).’ Op dit terrein kwamen
stellages met geschilderd achterdoek met daarop bergen. Om een en ander te financieren kon
de burgerij aandelen kopen.

De Gelderlander

Op 1 april 1910 publiceerde de Gelderlander
een groot artikel over de ‘Electriciteitstentoonstelling’. Enkele citaten: ‘Wat de feestelijkheden betreft, die aan de tentoonstelling
verbonden zullen zijn, hieromtrent zullen later
nadere mededeelingen worden gedaan. Voor ’t
oogenblik kunnen wij intusschen zeggen, dat
het plan bestaat, elken Donderdag een eliteavond te geven, waartoe eerste-klas-muziekgezelschappen worden uitgenoodigd. Deze
buitengewone kunst concerten zullen worden gegeeven in het hooge gedeelte van het
Valkhof. De toegangsprijs zal bedragen f 1,50
waarvoor men na afloop tevens toegang heeft
tot klein Zwitserland, waar een bal-champêtre
den avond zal besluiten.’
De normale toegangsprijzen waren 50 cent

Opening fotografiekiosk.
voor de tentoonstelling en 25 cent voor Klein
Zwitserland. Er waren ook bonnenboekjes.
Ook aan de arbeiders was gedacht: ‘Ten einde
ook de minder bemiddelden in de gelegenheid
te stellen, de tentoonstelling te zien en van de
feestelijkheden te genieten, zullen er bepaalde
volksdagen zijn, waarop een verlaagd tarief
geldt.’

Tentoongestelde waren

In diverse artikelen beschreef de Gelderlander wat er allemaal te bewonderen viel. Op
het voorplein van het tentoonstellingsgebouw
stonden een ‘klaterende fontein en twee hoge
Venetiaanse masten’. In het hoofdgebouw was
een ‘groote dynamo van den heer Tasche’ te
zien. Er was verlichting: lampen van Osram,
Philips, Volt, ‘de firma Stokvis uit Arnhem
met onder andere electrische kronen’ en Verkade’s theelichtjes. De eetzaal was elektrisch
verlicht en had elektrische tafelversiering.
Er was een elektrische piano. Er waren ook
elektrische machines: drukmachines (gasmotoren of stoommachines waren gebruikelijk),
machines voor chocoladebereiding (Van de
Dungen), snelnaaimachines van Singer, draaide Wester - april 2015

Teehaus ‘Zur schönen Auszicht’.
banken, machines voor het bakkersbedrijf,
voor smeden, voor slagers (worstmachines)
en suikerspinmachines. Er was ook elektrisch
speelgoed: ‘miniatuur spoortreintje, met twee
electrische lampjes vóór aan de locomotief’ en
een miniatuur-zeppelin.
Niet-elektrisch, maar toch een belangrijke vernieuwing was te zien bij de kantoorartikelen:
een losbladig kantoorboek in plaats van het
oude, ingebonden kantoorboek. ‘Daardoor
vervalt toch de tijdroovende noodzakelijkheid
van het overschrijven in een nieuw boek, als
het oude volgeschreven is.’ Ook nieuw was
een kaartsysteem als vervanging van administratieboeken. Natuurlijk was de schrijfmachine te bewonderen.

Klein Zwitserland

In het Zwitserse dorp waren een groot restaurant, kegelbaan, theehuis met uitzichttoren, boerderij met melkhuis en waterval, een
fontein, dorpsraadhuis met hoge trap en een
waarzegster (‘orakel der Alpen’). Van het hoge
deel van het Valkhof kon men een rodelbaan
naar beneden nemen. Er was ‘een electrische
vischvijver. In een bekken zullen vischjes
zwemmen van hout met kopermontuur die met
behulp van houten, met koperdraad omwoelde
hengels zullen moeten opgehaald worden.’
Gedurende de gehele tentoonstelling was in
Klein Zwitserland een nationale kegelwedstrijd, alleen voor heren.
Er was een officiële gids met catalogus en
plattegronden, uitgegeven door B. de Graaf uit
Nijmegen. Deze kostte 15 cent.
De elektriciteitstentoonstelling was bedoeld
voor heel Nederland. Er stonden advertenties
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Tentoonstellingsgebouw op het Kelfkensbos.
in onder meer de Telegraaf, de Graafschapbode, Leeuwarder Courant, Algemeen Handelsblad en de Tijd. Op 1 juli stond het openingsprogramma in de Gelderlander: ‘Op het
terrein wordt thans de laatste hand gelegd aan
het restauratiegebouw, dat a.s. Zaterdag moet
dienst doen bij de plechtige opening door den
minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid
(de heer Talma, RvB). De minister, die om
halfdrie verwacht wordt, zal aan den hoofdingang door het Tentoonstellings-comité worden
begroet en daarna naar de feestzaal geleid. Aldaar zullen ook de tweede eere-voorzitter, de
Commissaris der Koningin in Gelderland, jhr.
S. van Citters, de Burgemeester met de Wethouders en den Gemeente-secretaris, de garnizoens-commandant Bischoff van Heemskerck
en verdere autoriteiten aanwezig zijn.’
‘Overigens hebben alleen de genoodigden
toegang met hun dames, voor welke laatste
zitplaatsen zullen beschikbaar zijn, terwijl de

heeren zich wegens de beperkte ruimte met
staanplaatsen zullen moeten vergenoegen.’
Gedurende de tentoonstelling kwam veel
meer volk naar Klein Zwitserland dan naar de
stands. Op de slotdag waren er zeven- tot achtduizend bezoekers. Het totaal aantal bezoekers
was 200.000. Een deel kwam vaker kijken.
Men schatte het aantal ‘unieke bezoekers’ (om
een huidige term te gebruiken) op 160.000. De
meerderheid kwam van buiten de stad. Nijmegen had in die tijd 57.000 inwoners.

Nog een

Twee jaar later was er weer een grote tentoonstelling. Dit keer over kunst, nijverheid en
sport. Op het Kelfkensbos stond weer een speciaal tentoonstellingsgebouw. Onder aan het
Valkhof had men Oud Heidelberg nagebouwd.
Tekst: René van Berlo
Foto's: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Waterkwartier

Oud-West
in de avond

Foto’s: Dave van Brenk

Looimolen
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De Biezantijn

Mariakapel Florapark
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Waalhaven
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Maasplein

Tunnel Voorstadslaan
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Werken bij Stip Oud-West, een mega mooie job!
Aan het woord is Ismène Josso, vrijwilliger
bij Stip Oud-West. Ik heb met haar afgesproken in het wijkcentrum Titus Brandsma. Daar vind je dit loket voor informatie
en advies in de eigen wijk meteen als je door
de voordeur naar binnen loopt. Het is druk,
maar dat is het meestal. Mensen zitten op
hun beurt te wachten op de bank of aan tafel.
Het enthousiasme straalt af van Ismènes gezicht. ‘Je kunt hier terecht met al je vragen.
Of het nou om werk, opvoeden, uitkeringen
of sporten gaat, iedereen kan langskomen. Bij
eenvoudige vragen kunnen wij meteen antwoord geven of helpen. Anders moeten we de
bezoekers naar een andere organisatie verwijzen. Ze komen soms binnen met een gezicht
vol zorgen. Maar ze gaan altijd opgelucht en
met een glimlach weg. Ze zijn een stap verder
met het oplossen van hun probleem. Je ziet ze
hun rug rechten. Mooi is dat.’
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‘Onze Stip is feestelijk geopend op 27 september 2014 met een braderie en veel gezelligheid. We draaien dus een half jaar. Overal
in Nijmegen komen Stips. In totaal zijn dat er
negen. Momenteel zijn er al vijf open. Samen
met Stip Dukenburg zijn wij een XL-versie:
we zijn groter en zitten onder één dak met o.a
het sociaal wijkteam, het Inter-Lokaal en de
sociaal raadslieden. Dat is erg handig, je kunt
hun deskundigheid gemakkelijker inzetten.
Het Inter-lokaal had hier al een spreekuur. Ze
geven hulp bij schuldhulpverlening en andere
materiële dienstverlening en kunnen postadressen regelen voor dak- en thuislozen. Die
kennis hebben we vaak nodig.’

die de bezoekers opvangen als ze binnenkomen’, antwoordt ze. ‘Deze gastvrouwen noteren je postcode en je hulpvraag. Die postcode
vragen we alleen om een beetje zicht te krijgen
op waar de bezoekers vandaan komen. Komen
ze uit heel andere buurten, dan vertellen we
dat er dichterbij ook Stips zijn. Maar sommige
mensen komen speciaal naar Oud-West. Omdat ze een band hebben met deze wijk, omdat
ze hier al eens goed geholpen zijn. Maar ook
wel omdat ze niet altijd in de eigen buurt gezien willen worden als hulpvrager. Vervolgens
komt een van de vrijwilligers je met je vraag
helpen.’

Gastvrouwen

‘Zoals ik net al zei: je mag alles vragen. Maar
of we iedereen ook meteen kunnen helpen,
hangt af van de ingewikkeldheid van je vraag.
We hebben nu nog veel vragen van mensen die
geen raad weten met hun formulieren. Dat kan
van alles zijn, zoals formulieren van verzeke-

Ik vertel Ismène dat ik, toen ik binnenkwam
lopen, direct werd benaderd door een dame
die me vroeg waarvoor ik kwam. Ik vraag haar
hoe het nou werkt als je je bij Stip Oud-West
meldt met een vraag. ‘We hebben gastvrouwen

Eenvoudig en ingewikkeld
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ringsmaatschappijen, van de belastingdienst,
van uitkeringsinstanties. En ja, ook van de gemeente. We geven uitleg en we helpen met het
invullen. Met de nadruk op helpen. We nemen
de pen het liefst niet letterlijk in onze eigen
hand. We stimuleren mensen om een eventueel bijbehorend telefoontje zelf te doen. Sommigen vinden dat echt enorm moeilijk. Men
voelt zich onzeker en als het niet lukt helpen
we een extra handje. We helpen graag mee aan
het ontwikkelen van de eigen zelfredzaamheid. Momenteel kunnen we 70 procent van de
vragen direct behandelen, direct oplossen. En
soms is het een stuk ingewikkelder, bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict. Dan kunnen we
mensen gelijk doorverwijzen naar de wetswinkel, advocaat of het zelfregiecentrum. We
leggen uit welke stappen een wijkbewoner kan
nemen. We kunnen ook een afspraak maken
met de formulierenbrigade, belastingspreekuur of schuldhulpverlening.’

Vragen over regels en papieren?
Een goed idee voor de buurt?
Zorg of hulp nodig?
Andere mensen helpen?
Nieuwe mensen ontmoeten?

Stip Oud-West
Wijkcentrum Titus Brandsma
Tweede Oude Heselaan 386
Maandag t/m donderdag: 9.30 – 12.00 en
13:30 – 16.00 uur, Vrijdag: 9.30 – 12.00 uur
oud-west@stipnijmegen.nl

Andere vragen

‘De laatste tijd zien we ook andere vragen. Er
zijn mensen die vrijwilligerswerk willen doen.
We werken samen met de vrijwilligerscentrale, dus dan kan men daar terecht. Of wijkbewoners zoeken een maatje om samen iets mee
te ondernemen, maar ze beschikken niet zelf
over een uitgebreid netwerk. Of ze willen weten waar ze kunnen sporten. We willen zoveel
mogelijk in kaart brengen van wat er allemaal
is in deze wijk om mensen steeds beter te kunnen bedienen bij dergelijke vragen. Er zijn ook
mensen die helemaal in de knoop zitten, bijvoorbeeld met hun kinderen. Dat kunnen we
niet meteen oplossen. Dan verwijzen we naar
het sociaal wijkteam. Samen met de hulpzoekenden bekijken zij wat het best past in de situatie. Daar is geen standaard oplossing voor.
Daartegenover staan de leun- en steuncontacten. Er zijn gewoon ook mensen die om een
praatje verlegen zitten, al was het alleen maar
om hun eigen stem weer eens te horen. Daar
zijn we ook voor.’

Wie zijn de Stippers in Oud-West?

‘Ons team bestaat in totaal uit 17 mensen’,
zegt Ismène. Coördinator Jacqueline Verspeek
is een betaalde professional. De rest van het
team werkt op vrijwillige basis. En een van
de Stippers doet dat vanuit een gesubsidieerde
baan. Maar we hebben een heel diverse achtergrond. Zo werken hier huisvrouwen, maar ook
mensen die uit de zorg, UWV of re-integratieorganisaties komen. We hebben ook medewerkers met een juridische achtergrond. Sommigen van ons zijn hun baan kwijtgeraakt. Dan
is trouwens dit werk tijdelijk, je moet beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Dat betekent ook dat er wisselingen zijn, al hebben we
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Kom naar
de Stip!
Samen maken
we de wijk

een vaste kern. Want we hebben ook mensen
die afgekeurd zijn of al gepensioneerd. Onze
medewerkers zijn heel kleurrijk en komen onder andere uit Armenië, Bosnië, Turkije en Afghanistan. Door die grote verscheidenheid leer
je veel van elkaar. Je hebt hier de hele wereld!’
Op mijn vraag of je niet van heel veel op de
hoogte moet zijn voor dit werk, zegt Ismène
dat dat goed geregeld wordt. ‘Onze coördinator houdt in de gaten waar we als team niet
voldoende van weten. Beroepskrachten van
organisaties als het NIM (maatschappelijk
werk), Het Inter-lokaal of de gemeente zorgen
dan voor bijscholing op het gebied van bijvoorbeeld de veranderde bijstand en participatiewet, regelgeving en toeslagen. Ook op het
gebied van sociale en communicatieve vaardigheden worden we geschoold.’

Wat je zoal meemaakt

Ik denk terug aan wat Ismène zei over mensen die hun formulieren niet kunnen invullen.
Ik vermoed dat er heel wat mensen zijn die er
weinig van begrijpen. En dat zijn niet alleen
mensen van allochtone afkomst. Ik maak me
daar zorgen over: er is een hele groep mensen
die de vaardigheden niet in huis heeft om al
die informatie goed te begrijpen. Ik check dat
bij Ismène. ‘Daar heb je een punt’, geeft zij
ten antwoord. ’Een hele groep mensen is eigenlijk niet in staat om bijvoorbeeld, brieven
van overheden te begrijpen. Je ziet natuurlijk
ook veel mensen die nog geen Nederlands beheersen. Dat moeten ze nog leren. Dan is Nederlands niet de gemakkelijkste taal.’ Als we
bedenken welke uitdrukkingen en gezegdes

er al niet zijn in de Nederlandse taal, schieten
we samen in de lach. Stuk in je kraag, poppen
aan het dansen, de meeste zijn niet letterlijk
te vertalen!

Schrijnende dingen

‘Soms maak je wel schrijnende dingen mee,
hoor. Zo kwam er een vrouw met de vraag of
hun uitvaartverzekering voldoende was om
haar man, die op sterven lag, te begraven in
zijn land van herkomst. Je denkt: redelijk eenvoudige vraag. Maar daar zat een wereld van
verdriet onder. Het gezin was al ontwricht door
de naderende dood van vader en had behoefte
aan sociale en emotionele steun. Geld werd
een probleem. Dat moeder na de dood van
haar man een eigen bankrekening nodig had,
had nog niemand bedacht. Dan hebben we het
sociaal wijkteam nodig. Je kunt hier ook een
aanvraag doen om gebruik te kunnen maken
van de voedselbank. Ook daar zit zoveel achter. Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt.
Mensen die relationeel in de knel zitten en te
maken krijgen met scheidingen die hen, ook
financieel, niet in de koude kleren gaan zitten.
Achter simpele vragen zit soms zoveel meer.’
Er staat plots een collega in de kamer. Of Ismène misschien even mee kan komen. Er zit
boven iemand die een vraag heeft, maar alleen
maar Engels spreekt. ‘Tja’, zegt Ismène, ‘dat
heb je ook en dat kan niet iedereen zomaar.’
We nemen afscheid en Ismène gaat haar mega
mooie job uitvoeren.
Tekst: Rian Panis
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Waterkwartier
Korte nieuwtjes uit
het Waterwartier
• Op 1 april heeft Paul Jeurens de coördinatie bij Kindcentrum Aquamarijn
verruild voor de brede school Prins Maurits in het stadsdeel Dukenburg. Paul is
13 jaar werkzaam geweest bij de openwijkschool Aquamarijn, en zal worden
opgevolgd door Petra Herbrink, een
nieuw gezicht binnen de organisatie Tandem van waaruit deze functie wordt ondersteund. Wij wensen Paul veel succes
in zijn nieuwe functie en Petra van harte
welkom.
• Zondag 12 april is er weer de jaarlijkse
open dag onder de naam Festival VasimNU. Voor de dertiende keer wordt het
festival gehouden, het is gratis toegankelijk en duurt van 13.00 uur tot 20.00 uur.
• Maandag 13 april organiseert de Stichting Nijmegen Blijft in Beeld twee
voorstellingen in het kader van 100 jaar
concertgebouw De Vereeniging en Podiumkunsten. Om 14.00 en om 20.00 uur
kunt u anderhalf uur lang beelden van
muziekgezelschappen en andere optredens van Nijmeegse bodem uit het verre
verleden bekijken. Kaarten zijn verkrijgbaar via (024) 344 06 43.
• Zondag 14 juni houdt het Clarissenklooster De Bron aan de Waterstraat een
open dag. Een mooie gelegenheid om de
zusters Clarissen beter te leren kennen en
te waarderen in deze samenleving.
• Dinsdag 23 juni tussen 15.00 uur en
17.00 uur zal het volledige College van
Burgemeester en Wethouders een bezoek brengen aan het Waterkwartier. Het
zal een kort maar intensief bezoek zijn
waarin de wijk het Waterkwartier in al
zijn geledingen onder de aandacht gebracht zal worden.
Tekst: Ruud de Vries
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V1-bom-herdenking
Woensdag 18 februari was het zeventig
jaar geleden dat de V1-bom was gevallen
op de hoek Waterstraat/Biezenstraat.

volle wijze gehouden in het bijzijn van burgemeester Hubert Bruls, overlevenden en
nabestaanden en vele buurtbewoners. Na
afloop is in het voorzieningenhart De Biezantijn nog lang nagepraat.

Deze herdenking werd door bijna honderd
mensen bijgewoond en is op een zeer stijl-

Tekst: Ruud de Vries
Foto: Dave van Brenk

Stevensloop

Voor de eerste keer is op zondag 15 maart
de Stevensloop gehouden.
Het parcours liep onder andere door een
groot gedeelte van de wijk het Waterkwartier, door de Voorstadslaan, Niersstraat,
Waterstraat, Kanaalstraat, Weurtseweg en
over de totaal afgesloten nieuwe brug De
Oversteek. Van de lopers hebben wij mogen
vernemen dat het een enthousiast onthaal
was en de gekozen route werd als zeer goed
ervaren. Daarom is het een idee om, indien
het parcours komend jaar op dezelfde wijze
zal plaatsvinden, de doorgangsstraten te
vragen de alom geroemde vierdaagsesfeer
in het Waterkwartier te verzorgen. Wij gaan
met de organisatie van de Stevensloop in
overleg over de mogelijkheden van de route
alsmede over de informatieverstrekking
naar de omwonenden.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Dave van Brenk
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Verkeer

Riverland Meidagen
@ Westerpark
Komende meivakantie zullen in het
Westerpark verschillende sportactiviteiten worden georganiseerd.

Omleidingsroute

De werkzaamheden aan de Weurtseweg
voor de toekomstige nieuwe woningen
aan het Waalfront zijn nog enkele maanden aan de gang.
Hierdoor blijft de omleidingsroute van het
vrachtverkeer voor de Handelskade en het
slachthuis via de Marialaan, Tunnelweg,
Kronenburgersingel en Hezelpoort nog gehandhaafd.
Dat de aangepaste kruising Kronenburgersingel/Hezelstraat niet in ieders ogen de
meest ideale oplossing is, blijkt uit reacties van ouders die schoolgaande kinderen
hebben op basisschool Petrus Canisius. Er
is door het verkeersmanagement en met de
commissie verkeer uitvoerig overleg geweest voor de meest haalbare goede oplossing welke voor een half jaar gehandhaafd
moest blijven. De verlegde fiets- en voetgangersoversteek is en blijft een noodoplossing die acceptabel maar niet als ideaal
wordt aangemerkt. Indien alle weggebruikers de komende maanden hun gezonde
verstand blijven gebruiken, zijn wij allen
ervan overtuigd dat er ook minder bijnaongelukken zullen voorvallen.

Groen
In het voorjaar zullen zeven plantenvakken in de Waterstraat tussen Kanaalstraat en Weurtseweg en drie plantenvakken in de Eemstraat/Flietsebeekstraat
worden opgeknapt en beplant.
Eind februari hebben alle bewoners in de
genoemde straten een brief hierover gekregen. De exacte uitvoeringsdatum is nog niet
de Wester - april 2015

Snelfietsroute langs de Waalbandijk

Om onverklaarbare reden is de snelfietsroute voor een zeer groot gedeelte weer
opgebroken. De anderhalf jaar geleden aangelegde route is aan de achterzijde van de
palingkwekerij opgebroken voor de komende bouwactiviteiten, maar dat het overgrote
gedeelte tot aan de Dijkstraat eveneens niet
meer aanwezig is, is op dit moment niet uit
te leggen. Hierdoor zijn veel parkeerplaatsen verloren gegaan en het is natuurlijk voor
de vele fietsers een vervelend stukje fietsen
geworden, doordat het voorlopig nog veel
te smal is voor de vele verkeersbewegingen
op de Waalbandijk.
Het is uitkijken geblazen, vooral op het
smalste gedeelte waar aan de andere zijde
van de weg de muur nog aanwezig is.

Voetgangersoversteek bij Biezantijn

Er wordt gewerkt aan de verplaatsing van
de oversteekplaats op de Waterstraat bij de
hoek Niersstraat richting de Biezantijn. In
de praktijk blijkt dat veel schoolkinderen op
die plaats de overkant kiezen. Om die reden
is na veel overleg daartoe besloten.

Voor kinderen en jongeren in de leeftijd
van 5 tot 21 jaar zijn er leuke clinics georganiseerd door de staf van Riverland
Healthcentre.
Wat gaan we doen? Voetballen, breakdance, kickboksen, hoelahoopen, knutselen, circuittrainingen en veel meer?
Zorg dan dat jij er bij bent!
Op 6 en 7 mei kun je sporten in het park.
8 mei is de afsluitende dag. Dan kun je
als VIP kennismaken met sporten op locatie bij Riverland Healthcentre zelf.
Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12
jaar zijn de clinics tussen 11.00 en 13.00
uur. Voor jongeren tussen 13 en 21 jaar
worden tussen 14.00 en 16.00 uur clinics
gegeven.
Neem voor elke dag 1 euro mee, dan kun
je gezellig meedoen. Aanmelden en inschrijven kan bij de picknickbankjes in
het park.

Lentefestijn 17 mei Westerpark

Op 17 mei organiseren de Vrienden van
het Westerpark het lentefestijn. Op deze
dag zijn er een braderie, kinderkleedjesmarkt, luchtkussen, diverse workshop en
live muziek van de 4 Sensations. Informatie of voor huur van een kraam bel
je Greet: 06 14 11 21 78, Wilma: 06 54
93 62 53 of Martin: 06 51 02 51 01. De
plaats voor kinderkleedjes is gratis.

31 mei dag van het (Wester)park

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan
kunt u zich richten tot de groenregisseur in
Nijmegen-West, Angelique van der Heijden. Tel. 024-3293925 of e-mail: a.van.der.
heijden@nijmegen.nl

Groen verbindt. Een dag om samen buiten de natuur te beleven. Van stadspark
tot wilde natuur. De Vrienden van het
Westerpark nodigen je graag uit om op de
Dag van het park van 12 tot 16 uur aanwezig te zijn. Het wordt een bankjesdag:
op deze dag kunt u gezellig op één van
de bankjes in het Westerpark uw wijkgenoten leren kennen. Als u zelf voor een
hapje zorgt, dan zorgen de vrienden voor
de koffie, thee en muziek. Op deze dag
kun je ook meedoen met één van de vele
sportactiviteiten, zoals voetbal, korfbal,
kickboxen, hoelahoep, darts en meer.

Tekst: Ruud de Vries

Tekst: Dave van Brenk

Tekst: Ruud de Vries
Foto: Dave van Brenk

bekend, maar zal daags voor de uitvoering
door de aannemer aangekondigd worden bij
de direct aanwonenden.
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Overleg Honig
en bewoners
Met de komst van grootgebruiker
Kube in op het Honigterrein, in de
grootste hal direct naast en achter het
kantoorgebouw van Talis, is er een
spoedoverleg geweest tussen een afvaardiging van de directe bewoners en
de gebruikers van de hal.
Er kunnen 3500 bezoekers in deze hal. In
dit overleg werden de aandachtspunten
parkeren, mobiliteit en geluid bij grote
evenementen besproken.
Zolang de Weurtseweg nog geen doorgaande verbinding heeft, is het risico
aanwezig dat er parkeeroverlast in de
wijk kan plaatsvinden. Er zijn goede afspraken gemaakt om dat zoveel mogelijk
te voorkomen, alsmede natuurlijk overlast na afloop van de activiteiten.
Op zaterdag 28 maart is de open dag van
de Honig gehouden en zijn alle buurtbewoners uitgenodigd via affiches en persmededelingen. Na 28 maart - bij het ter
perse gaan van deze editie was de datum
nog niet bekend - wordt een extra bijeenkomst georganiseerd voor de direct
omwonenden van de Weurtseweg, Lijnbaanstraat, Pater van Hoofstraat, Marsstraat, Dijkstraat en Havenweg, om nader kennis te maken met Kube.
De Wijkvereniging Ons Waterkwartier
zal samen met de wijkbewoners een regelmatig overleg blijven houden met de
organisatoren van de diverse festiviteiten. In de agenda van de Wester worden
de activiteiten vermeld.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Peter Saras
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Naamgeving Koningsdaal/Batavia
In de vorige uitgave van de Wester hebben wij weergegeven dat wij zeer verrast
waren over de door de projectontwikkelaar bedachte projectnaam Koningsdaal
en over de straatnaamgeving in dat gebied. We hebben als Wijkvereniging Ons
Waterkwartier een eigen plan ingediend.
Op de politieke avond van 18 maart jongstleden stond dit op de agenda en hebben we
in de burgerronde enkele zaken nog duidelijker onder de aandacht kunnen brengen.
Na een half uur debatteren met de raadsleden in de kamerronde is besloten om de
wethouder nog enkele aanpassingen te laten
doen, en is afgesproken het huidige voorstel
te agenderen als debatstuk tijdens de besluitronde van woensdag 1 april 2015, aanvang
20.30 uur.
De resultaten tot op heden zijn:
1. Met respect voor de Oost-Indische naamgevingen wordt ons voorstel om de naamgeving in lanen te veranderen in straten
overgenomen (Wilhelm Linnemannlaan

wordt dus definitief veranderd in Wilhelm
Linnemannstraat en zo natuurlijk alle acht
andere straatnamen).
2. De projectnaam Koningsdaal wordt de
wijknaam Batavia.
3. De Wijkvereniging Ons Waterkwartier
wordt in het vervolg betrokken bij de wijkindelingen en straatnaamgeving, samen met
de Werkgroep Straatnaamgeving.
Ons voorstel om de Waalbandijk ook de
Waalbandijk in zijn geheel te blijven noemen vormt nog een discussiepunt, aangezien het voorstel op tafel ligt om het
gedeelte tussen de Winselingseweg en de
aftakking naar de Weurtseweg ter hoogte
van voorheen Schraven de naam Laan van
Oost-Indië te geven. Indien dit voorstel
wordt uitgevoerd, blijft alleen nog de tijdelijke snelfietsroute die voor de Waalhaeve
loopt, nog Waalbandijk heten, en dat vinden
wij geen recht doen aan deze naam.
Tekst: Ruud de Vries
Tekening: gemeente Nijmegen

Vergaderdata van Wijkvereniging Ons Waterkwartier
Dinsdagen 19 mei en 30 juni 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 28 april en 16 juni 2015 bijeen. U kunt eventuele bespreek-, agenda- of discussiepunten
inbrengen bij het tijdelijk secretariaat: Carla Boukamp, Flavus 48, 6541 LK Nijmegen,
telefoon (024) 356 01 82, e-mail: c.boukamp@chello.nl
Tekst: Ruud de Vries
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wordt een deel van de Waalbandijk Laan
van Oost-Indië en een deel Nymaweg.

Waalbandijk en Waalhalla

Zodra de Weurtseweg klaar is, is het de
beurt aan de Waalbandijk. Ook deze weg
zal rond de zomer een tijd worden afgesloten. Uiteraard blijft het Honigcomplex bereikbaar via het terrein van De Gelderlander
en Waalhalla. Waalhalla en bijgelegen panden worden na 1 juli gesloopt. Fietsers gaan
dan langs de Weurtseweg.

Parkeren Honig en Bataviapark

Het Honigcomplex en omgeving zoals het er binnenkort (ongeveer) uitziet.

Bouw huizen in het Waalfront
Het Waalfront krijgt steeds meer vorm.
De Handelskade gaat de hoogte in en
langs de Weurtseweg wordt de grond
bouwrijp gemaakt voor de huizen van
het project Koningsdaal.
Dat betekent ook dat er de komende jaren
nog veel gaat gebeuren. De Weurtseweg
is nu voor een deel afgesloten (tussen de
Winselingseweg en de Waterstraat) en
waarschijnlijk in juni klaar. Nu het archeologisch onderzoek klaar is, zorgen we ervoor dat het warmtenet, riolering, kabels en
leidingen naar het nieuwe gebied getrokken
worden en bouwwegen aangelegd. Ook
vervangen we waar nodig bestaande kabels,
leidingen en riolering langs de Weurtse- en
de Winselingseweg. De Weurtseweg wordt
alvast voorbereid om straks 30-km weg te
worden.

Nijvis gesloopt en het terrein bouwrijp gemaakt. Hoe de nieuwe straten in dit gebied
gaan heten besluit de Nijmeegse raad op 1
april. Waarschijnlijk krijgen de straten namen
die gebaseerd zijn op Indische Nijmegenaren en de industrie die hier gestaan heeft. Zo

Naast het Honigcomplex, ongeveer waar nu
Waalhalla zit, maken we een nieuw park,
het Bataviapark. Zolang het Honigcomplex
nog in bedrijf is wordt hier een tijdelijke invulling aan gegeven, vooral voor parkeren.
Bij de inrichting van het park gaan we in
overleg met de buurt en toekomstige bewoners.
Ondertussen zien we dat het Honigcomplex
een prachtige hotspot voor jonge creatieve
ondernemers is geworden. Je kunt er prima
terecht voor horeca, muziek, film, kunst,
sport, bedrijven uit de maakindustrie en nog
veel meer. Kom een kijkje nemen!
Meer informatie: waalfrontnijmegen.nl,
honigcomplex.nl, handelskade.nu, koningsdaal.nl.
Tekst: Jeanine Adriaansen
Luchtfoto: gemeente Nijmegen
Tekening: Theo van Leur

Sloop Nijvis

Vanaf juni start de bouw van de eerste woningen tussen de Weurtseweg en de Waalbandijk. Ze worden in het voorjaar van
2016 opgeleverd. Het worden er in totaal
zo’n vijfhonderd in het westen van het
Waalfront. De komende twee maanden
wordt ook het pand van de palingkwekerij

de Wester - april 2015

De nieuwe woningen van Koningsdaal.
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Hondenpoepoverlast
in het Waterkwartier
Enkele bewoners, Vrienden van het
Westerpark en de Wijkvereniging Ons
Waterkwartier hebben het initiatief
genomen om in een groot gedeelte van
de wijk een brief te bezorgen over de
steeds toenemende overlast van hondenpoep.
De gemeente Nijmegen heeft fors
geïnvesteerd in het aanleggen van
hondenlosloopgebieden en hondenuitlaatplaatsen en het plaatsen van hondenpoepbakken. Toch wordt hier nog
weinig gebruik van gemaakt.
Hondenlosloopgebieden zijn ruime gebieden waar de honden niet aan de lijn
hoeven. De hondenpoep moet door de
eigenaar opgeruimd worden. In de wijk
bevindt zich een losloopgebied bij het
Westerpark langs de Weurtseweg en de
Mercuriusstraat en bij de Waalbandijk
tussen de Marsstraat en Lijnbaanstraat.
Hondenuitlaatplaatsen zijn van gras en
omheind met een hek. Honden kunnen
er los rondlopen en het opruimen van
de hondenpoep is niet verplicht. Deze
plaatsen zijn aanzienlijk kleiner. Deze
bevinden zich aan de Lijnbaanstraat en
bij het Westerpark aan de Biezen (bij
EKI), Kanaalstraat (bij de oude bussluis)
en Rivierstraat/Weurtseweg.
Wanneer er geen hondenuitlaatplaats in
de buurt is, dan moet de hondeneigenaar
de poep van zijn viervoeter in een zakje
doen en deze in de speciale hondenpoepbakken doen of thuis in een afvalbak
gooien. Deze speciale bakken bevinden
zich bij alle hondenuitlaatplaatsen en
losloopgebieden.
De medewerkers van Bureau Toezicht en
Handhaving pakken de overlast regulier
op tijdens de surveillance en treden te
allen tijde handhavend op. Hondenbezitters die de poep van hun viervoeter
niet opruimen krijgen een boete van 140
euro.
Heeft u na het lezen hiervan opmerkingen, ideeën of meldingen? Mail naar:
hondenpoepwaterkwartier@hotmail.
com
Tekst: Ruud de Vries
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Nationale Pannenkoekendag in De Biezantijn
Vrijdag 27 maart was
het weer Nationale
Pannenkoekendag.
Dat betekent dat die
dag geen spruitjes, andijvie of hutspot op
tafel komen, maar er
wordt gesmuld van
pannenkoeken. Kinderen van groep 8 van
Kindcentrum
Aquamarijn hebben onder
begeleiding van juf
Marloes en een aantal
ouders heerlijke pannenkoeken gebakken
voor de senioren uit het Waterkwartier. De
kinderen hebben ze zelf gebakken in de leskeuken van voorzieninghart De Biezantijn.

Samenwerking
De Wijkvereniging Ons Waterkwartier
heeft een ondersteunende stem gegeven
aan het Cultuur Historisch Platform
Rijk van Nijmegen voor het mogelijke
behoud van het Romeinse en het Industriële verleden aan het Waalfront.
Doordat de bouwgronden in het verleden
in verhouding veel te duur zijn aangekocht
door de gemeente Nijmegen en het RaboBouwfonds, ontbreken nu en in de toekomst
financiën om op enigerlei wijze het rijke
Romeinse verleden weer te geven.
Wij pleiten voor onder andere meer zicht-

Zandwinning
De gemeente Beuningen gaat vanaf
2018/2019 in de Beuningse Plas zandwinnen.
Om het zand af te voeren naar het MaasWaalkanaal is met de gemeente Nijmegen
een intentieverklaring ondertekend om een
transportband aan te leggen op grondgebied
van de gemeente Nijmegen. Voor het winnen van het zand uit de Beuningse Plas en
de wijze van afvoer is een ontgrondingsvergunning nodig. De gemeente Beuningen

Na afloop was er voor elke kok nog één
pannenkoek over!
Tekst en foto: Ger Neijenhuyzen

baar maken van Fort Krayenhoff dan wat
men nu voor ogen heeft, of van de poorten
die op verschillende plaatsen hebben gestaan. Er zullen voorstellen gedaan worden om op een zinvolle maar ook betaalbare wijze zaken te gaan weergeven. Geen
bouwsels van dure marmeren steen, maar
een moderne manier van bouwen zoals je
die tegenwoordig kunt zien van gaas met
stenen ertussen. Indien er bij u als lezer van
deze Wester voorstellen of ideeën opkomen,
horen we dat graag. We hopen hierdoor een
kleine maar zinvolle bijdrage te leveren in
de discussie tot eerherstel van het oude Romeinse en Industriële verleden.
Tekst: Ruud de Vries

heeft deze vergunning bij provincie Gelderland op 4 december 2014 aangevraagd.
Het is de bedoeling om bij de Duitse Bocht
van de A73 de Beuningse Plas te realiseren
en deze zandwinning de komende jaren te
gaan uitvoeren. Het zand zal per schip moeten worden afgevoerd, om die reden zal er
een transportband worden aangelegd.
De Wijkvereniging Ons Waterkwartier heeft
zitting in het overlegorgaan Kronenburgerforum waarin deze aangelegenheid tussen
Beuningen en Nijmegen wordt besproken.
Tekst: Ruud de Vries
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Cees Bastings

David Müskens
Heb je last van pijn in je voeten,
knie, heup of lage rug? Dan zou dat
zomaar de oorzaak kunnen zijn van
een afwijkende voetstand. Om dit te
laten onderzoeken kun je naar de
podotherapeut; dé specialist op voetengebied. Als recent ex-bewoner
van de Wolfskuil en mede-eigenaar
van Podotherapie Huissen zorg ik
er voor dat mensen weer pijnvrij hun
werk en hobby’s kunnen uitoefenen.
Onze voeten zijn de basis van het
lichaam. Maar bij een podotherapeutisch onderzoek wordt er ook gekeken naar de stand en de beweeglijkheid van de rest van het lichaam.
Mijn hoofdtherapie bestaat uit het
aanmeten van steunzolen maar ook
uit het voorschrijven van oefeningen
of schoenadvies.
Door mijn speciaal ontwikkelde therapie voor in de turnschoen sta ik
bekend als dé turnpodotherapeut
van Nederland. En vanaf april dit
jaar start ik samen met een energetisch therapeut een nieuw project
zodat je binnen 1 dag van je hielspoor klachten af bent.
Nieuwsgierig?
David Müskens
DaviLuxe turnpodotherapie
www.turnpodotherapie.com
de Wester - april 2015

In de Distelstraat woont en
werkt karikatuurtekenaar
Cees Bastings. ‘Vroeger
vertoonde ik m’n kunsten
vooral als sneltekenaar op feesten en partijen. Tegenwoordig pik ik
nog af en toe een feestje mee, maar
teken ik vooral thuis in m’n studio,
aan de hand van foto’s. Je zou m’n
tekeningen kunnen kennen van onder
andere de Beste Vrienden Quiz, een
dagelijkse kennisquiz voor de jeugd
op NPO3. Iedere maandag komt er
een tekening van mij in voorbij. De
kandidaten moeten raden wie ik heb
vereeuwigd.’

digitaal tekentablet. ‘Ook op feesten
en evenementen teken ik tegenwoordig vrijwel alleen nog digitaal. Hoewel
het er heel modern uitziet, werkt het
eigenlijk precies hetzelfde als tekenen
op papier. Je krijgt er alleen geen vieze
vingers meer van.’

Het potlood en schetsboek hebben
inmiddels plaatsgemaakt voor een

De creaties van Cees zijn te vinden op
zijn site: www.casekarikaturen.nl

Daniëlle Groeneveld
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Mijn drijfveer is mensen met een beperking helpen te integreren in de
samenleving, middels sport of arbeid.
Daarvoor zet ik mij in op de voor mij
kenmerkende manier: enthousiast,
sociaal en gedreven. Ik ben een echte
(D)aanpakker!
Voor mensen met een psychiatrische
beperking is het nou eenmaal moeilijker om een (vrijwilligers)baan te bemachtigen. Gelukkig is, om die mogelijkheid te vergroten, door RIBW (Regionale Instellingen voor Beschermende
Woonvormen) een aantal arbeidsmatige projecten opgezet waarmee binnen
een veilige omgeving arbeidsvaardigheden opgedaan kunnen worden.
Daarnaast ben ik projectleider van
Special Olympics Nationale Spelen
2016. Dit is hét sportevenement voor
mensen met een verstandelijke beperking. De regio Nijmegen kent het
grootst aantal zorgaanbieders. Maar
het sportaanbod voor deze doelgroep
kan veel beter. Dit grootse evenement
wordt dan ook als vliegwiel gebruikt om
het aangepast sporten op een hoger
plan te krijgen. Aan mijn inzet, en die
van vele anderen, zal het in elk geval
niet liggen!
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Wolfskuil
Talent gezocht
voor nacht van
de ommetjes
Zaterdag 3 oktober is de nacht van de
ommetjes waarin de Nijmeegse wijken
zich op een leuke manier presenteren
met een avondwandeling langs interessante plekken en mensen/organisaties.
Een fantastische manier om je wijk en je
buurtbewoners te leren kennen. We willen dit jaar als Wolfskuil ook meedoen.
Hiervoor zoeken we mensen die iets
moois of leuks kunnen of hebben. Het
kan van alles zijn; muziek, dans, een verhaal of een andere creatieve uiting. Wil
jij je talent showen? Stuur een mailtje
naar wijkraadwolfskuil@gmail.com

Korte nieuwtjes uit de kuul
Film

Er komt een korte film over de Wolfskuil. De
geschiedenis en samenstelling van de wijk
komen aan bod en ook de initiatieven en ontwikkelingen in de kuul. Het idee is om veel
beelden te maken en interviews te doen met
bewoners. De opnames zijn eind april, de film
is half mei af en zal dan te zien zijn op de wijkwebsite www.dewester.info. De film wordt gesubsidieerd door de gemeente Nijmegen.

Op 12 mei komt het algemeen bestuur
van de wijkraad Wolfskuil weer bij elkaar. Op 2 juni is er weer periodiek overleg met de gemeente, Portaal, politie en
Tandem. De vergaderingen zijn in het
Wijkcentrum Titus Brandsma van 20.00
tot 22.00 uur en zijn openbaar.
Indien u als wijkbewoner vragen heeft,
kunt u contact met ons opnemen via
wijkraadwolfskuil@gmail.com.
Tekst: Leo Woudstra
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Dit grote gebouw wordt voor een periode van
tien jaar verhuurd aan bijzondere doelgroepen.
Het is nog niet bekend welke doelgroepen dit
zijn, binnenkort horen we dat van de gemeente. In ieder geval zal er niet gesloopt gaan worden. We houden u op de hoogte.

Nieuwe werkwijze Kobus

Sinds vorig jaar is op de dierenweide Kobus
met de Driestroom en Plurijn een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Er zal vanuit deze twee organisaties begeleiding en aansturing gegeven
worden aan mensen met een beperking die op
de Kobus gaan meehelpen met de dagelijkse
activiteiten, zoals het voeren van de dieren en
de schoonmaak. Graag willen de mensen van
de boerderij in contact komen met de buurtbewoners en zich aansluiten bij het wijknetwerk.

Parkwachters

Tekst: Roy ten Holder en Edward Bosma

Vergaderingen van
wijkraad Wolfskuil

GAK/UWV-gebouw

Vluchtheuvel Molenweg

De vluchtheuvel Tweede Oude Heselaan-Molenweg wordt opgeknapt, zoals de gemeente
had verteld. De wijkraad hoopt dat er wat
groen op komt, in plaats van alleen maar stenen zoals op de Molenweg. Want meer groen
kan de kuul wel gebruiken!

De resultaten van het gesprek op 26 maart met
wethouder Renske Helmer over het behoud
van de twee parkwachten laten nog even op
zich wachten. Dit omdat het gesprek na de kopijsluiting van deze Wester heeft plaatsgevonden. We brengen u op hoogte in de komende
de Wester nummer 3.
Tekst en foto’s: Leo Woudstra

Budget voor meer groen

Er is budget voor meer groen in de wijken.
Bewoners die willen meedenken waar meer
groen moet komen, kunnen zich melden bij
het secretariaat van de Wijkraad, wolfskuil@
gmail.com. Gezamenlijk kunnen we dan een
aanvraag doen bij Vincent Meyers, beheerder
van het groen bij de gemeente.
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Nieuwe activiteiten

Momenteel zijn er al belangstellenden voor
een hardloopgroep ’s avonds (8 tot 12 kilometer), een wandelgroep (5 tot 10 kilometer) en een wielrengroep op zaterdag of
zondagmorgen (30 tot 40 kilometer). Steeds
staat hierbij de sportieve gezelligheid voorop.

Ga mee door de KUUL!

De WOLF is los!
In de vorige Wester hebben we ons initiatief De WOLF is los! aan je voorgesteld.
Stel, je wilt wel hardlopen, maar het komt er
niet van. Of je vindt het leuk om eens samen
met mensen uit de buurt te gaan wielrennen. Dan biedt De Wolf is los! je daarvoor
de mogelijkheid.
Met dit initiatief willen we jou (en onszelf)
helpen om samen te gaan sporten. Zo wordt
sporten gezellig en leer je nieuwe mensen

uit je eigen buurt kennen. En voor wie het kan
gebruiken, biedt dit ook een mooie stok achter
de deur om te gaan en blijven sporten.

Hardlopen

Wil je meedoen? Word dan ‘lid’ van onze
openbare Facebookgroep De Wolf is los! Je
kunt dan zien wanneer activiteiten plaatsvinden en jezelf aanmelden om mee te
doen. Je kunt ook zelf een evenement aanmaken (ook als je andere tijden, afstanden
of sporten wilt) en zo buurtgenoten uitnodigen om mee te gaan.
Heb je geen Facebook? Mail dan naar dewolfislos@gmail.com. Of kom gewoon een
keer naar de Titus Brandsma en loop mee…
Meedoen aan de activiteiten kost niets!
Reserveer ook alvast zondag 31 mei 2015 in
je agenda! De WOLF is namelijk los voor
een evenement tijdens de Parkendag in Nijmegen-West!! We organiseren dan diverse
(hard)loopactiviteiten in de parken van ons
mooie stadsdeel.

Op dit moment gaan we iedere woensdagochtend en vrijdagochtend om 9.00 uur hardlopen (we stemmen de loopafstanden af op de
behoeften). Dit doen we nu met een groepje
van circa tien buurtgenoten. Bij voldoende belangstelling lopen we vanaf 8 april ook stan- Laat de WOLF in je los!
daard op woensdagavond om 20.00 uur (5 tot 7
kilometer). We vertrekken vanaf wijkcentrum Tekst: Roy ten Holder, Sophie Burgers en
Lidwien de Kobus
Groot. Foto: Dave van Brenk
Titus Brandsma.
Educatiecentrum kinderboerderij

Stand van zaken bij Kinderboerderij Kobus
Op maandag 9 februari hebben medewerkers van de gemeente Nijmegen tijdens een informatieavond in Villa Nova
uitleg gegeven over de stand van zaken
bij Kinderboerderij Kobus.
Als eerste zijn de veranderingen in het beheer van Kobus besproken. In een samenwerkingsverband tussen Breed, Pluryn en
De Driestroom zullen medewerkers van
deze drie instanties het beheer vormgeven
op de kinderboerderij. Ook zullen er nieuwe
activiteiten op de kinderboerderij worden
georganiseerd en de wijk en haar bewoners
zullen hier meer bij worden betrokken.
Hierna zijn de schetsen van de nieuwbouw
van het educatief multifunctioneel gebouw
toegelicht. Met de wensen van de wijk is rekening gehouden. Het gebouw wordt gesitueerd in de heuvel achter het hoofdgebouw
de Wester - april 2015

Educatiecentrum

waardoor het weidse uitzicht blijft bestaan. De achterliggende hondenuitlaatplaats zal
De Commissie Beeldkwaliteit heeft al naar tijdens de bouw gehalveerd worden maar
het ontwerp gekeken en kan zich grotendeels wel toegankelijk blijven.
Zuid-west
gevelweek is uit de aanbe- Voor overige vragen kunt u contact ophierin vinden.
Afgelopen
steding gekomen dat de bouw uitgevoerd zal nemen met projectleider Nanny Scholworden door aannemer Cuppens. De planning ten van de gemeente Nijmegen, e-mail:
is dat er misschien nog net voor de zomerva- n.scholten@nijmegen.nl
kantie en anders direct na de zomervakantie
gestart zal worden met het uitgraven en de fun- Tekst: Nanny Scholten
10 november 2014
1
dering. Verwachte oplevering december
2015. Tekening: gemeente Nijmegen
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Samen een huis kopen?
Dit is het moment!
Ga naar kopenbijportaal.nl

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

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

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

Zamora presenteert op 1 mei debuutalbum in Doornroosje
Dat in de Wolfskuil veel muzikaal talent rondloopt wisten we natuurlijk al. Dat geldt zeker
ook voor de Oude Azaleastraat. Daar werd het
afgelopen jaar achter de schermen hard gewerkt aan het debuutalbum van indierockband
Zamora. Op vrijdag 1 mei presenteert Zamora
dit album, getiteld Waves, in Doornroosje.
Zanger en songwriter Cyril Crutz (in het verleden onder andere actief in Celestial Season)
speelde begin vorig jaar al een keer met Zamora in een uitverkocht Merleyn. Ook speelde
de band afgelopen zomer op het Valkhof Festival. De rest van het jaar werkte de bands aan
haar album. In het najaar sloot toetsenist Frank
Boeijen zich aan bij de band en verhuisde gelijk ook naar… de Oude Azaleastraat. Beide
heren worden vergezeld door Nijmegenaren
Isabel Poyck (drums) en Pim van Zanen (guitar) en Eindhovenaar Nick Sanders (bas).
Het album verhaalt over een moeilijke periode
in het leven van de zanger. De liedjes worden
in Doorroosje versterkt met beelden die door
een vj live in elkaar worden gemixt. Dat belooft een bijzondere avond te worden!

Zaterdag 2 mei, 6 juni, 4 juli
van 11.00 tot 14.00 uur

Geef uw kapotte spullen een nieuwe kans!
Bij het Repair Café repareren deskundige buurtbewoners samen met u/ jou de
spullen die meestal in de prullenbak belanden. De helft tot driekwart van de
spullen kan (meestal gratis) gerepareerd worden of u krijgt advies.

Kleding, elektr(on)ische apparaten, fietsen, computers, meubels
Waar? → Nieuwe Nonnendaalseweg 98,
Hobbycentrum de Nonnendaal

www.repaircafé.nl/nijmegen-west

Toegang, koffie en thee GRATIS ! Tot zaterdag !

Ga met Kobus mee de wereld in !a

In samenwerking met de bewonersgroep van het Azaleaplein, ’t Sfeerhuys,
de Molen en kinderboerderij Kobus wordt op zondag 31 mei ‘De Dag van
het Park’ georganiseerd.a
Je kunt op deze dag, van 12:00 – 17:00, samen met Kobus mee de wereld
in! 1000 kleuren, Kobus de wereld in. Dit is dé slagzin en daarmee ook het
thema voor de dag bij de kinderboerderij. Een dag vol leuke activiteiten
waarin verschillende culturen en landen naar voren komen. Kinderboerderij
Kobus gaat samen met de vrienden van het Florapark er voor zorgen dat dit
een dag wordt voor jong én oud. Denk bijvoorbeeld aan een
voetbaltoernooi, een talentenjacht en verschillende podia met
muziekverenigingen. a
Wil jij als organisatie, bedrijf, vereniging, familie of individu meewerken aan
dit leuke evenement? Neem dan contact op met: a
hechtlivecommunicatie@gmail.com of bel naar 06-29314408! a
Voor iedereen is een plekje te vinden op deze gezellige dag en ga ook mee
met Kobus de wereld in!a
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De vrijwilligers van
Swon zijn ouderen
graag van dienst
Swon het seniorennetwerk heeft verschillende vrijwilligersdiensten die het ouderen
makkelijker maken om zelfstandig te wonen. Zo bieden de Klus Service en de vrijwillige chauffeurs van Swon al veel senioren
uitkomst.

Voor alle vormen van Fysiotherapie, waaronder
COPD, Claudicatio en Parkinson
Wij komen ook bij u aan huis

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

Klus Service
Een kast verplaatsen. De buitenlamp repareren. Grof vuil aan de straat zetten. Of eindelijk
eens dat schilderij ophangen dat al zo lang in
de hoek tegen de muur staat. Als je dat zelf niet
(meer) kan of als je niemand in de buurt hebt
die erbij kan helpen, kan de Klus Service van
Swon uitkomst bieden. Voor elke soort klus –
zoals timmer-, elektra- of loodgietersklussen –
is er in principe een vakman of -vrouw in huis.
De Klus Service is er voor senioren en mensen met een functiebeperking die zelfstandig
wonen. Doordat de klussen worden uitgevoerd
door vrijwilligers, is de klushulp betaalbaar en
laagdrempelig. De vrijwilligers geven ook tips
om de woning veiliger of comfortabeler te maken. Het normale onderhoud van het huis – zoals verven, behangen of het onderhoud van de
tuin – valt niet onder de werkzaamheden van
de Klus Service. Bij twijfel of de klus door
Swon kan worden uitgevoerd, kunt u altijd
overleggen met Swon.
Hulp van de Klus Service kost het eerste uur
6 euro. Ieder daarop volgend half uur kost 3
euro. Deze kosten betaalt de klant per eenmalige machtiging. Wanneer er materialen aangeschaft moeten worden, verrekent de klant deze
kosten met de vrijwilliger
Vervoer door een vrijwilliger
Wie zelf geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, kan door een vrijwillige chauffeur naar de plaats van bestemming gebracht
worden. Bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of
een cursus. Weer thuis brengen en eventueel
begeleiden in het ziekenhuis is ook mogelijk.
De dienst geldt voor vervoer binnen Nijmegen
tegen een vaste kilometerprijs (€ 0,39 p/km,
gerekend vanaf het huis van de vrijwilliger)
plus eventuele parkeerkosten.
Meer weten?
Kijk op www.swon.nl of
bel naar (024) 365 01 90.
Tekst: Susan Dijkstra
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Geslaagde valrisico-ochtend in De Biezantijn
In Nederland komt iedere 7 minuten een 65-plusser zo ernstig ten val, dat hij of zij
naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis moet. Veel van dit soort gevallen
zijn te voorkomen door tijdig in te grijpen.
Om deze reden organiseerde Woudy Loen van SportService Nijmegen en Miriam
van Erp van De Fysioo op 3 februari j.l. een ochtend in de Biezantijn waarbij senioren uit het Waterkwartier zich -onder het genot van een kopje koffie en een gezellig
praatje- gratis konden laten testen op een mogelijk valrisico.
De Fysioo
Al direct bij het startsignaal om 9.30u stonden de eerste deelnemers - veelal dames
- klaar voor het invullen van de vragenlijst en de eerste testen bij De Fysioo. Al snel
werd het zo druk dat de hele wachtkamer gevuld was. Een extra kopje koffie bood
gelukkig een goede uitkomst.
Sportservice Nijmegen
Het beweegparcours dat vervolgens werd afgelegd bij de SportService Nijmegen zat
vol met herkenbare valkuilen uit het dagelijks leven: stoepjes, ongelijke ondergronden, reiken en grijpen naar de hoogte en de grond.
Als afsluiting was er voor iedere deelnemer een persoonlijke afsluiting met het uitreiken van de testresultaten met bijbehorende adviezen door De Fysioo. Het werd
uiteindelijk een hele drukke, maar vooral gezellige en hopelijk leerzame ochtend.
Mocht u deze ochtend nou gemist hebben en wilt u zich graag alsnog laten testen of
alleen wat meer informatie? Neem dan gerust contact op, u bent van harte welkom!
De Fysioo				

SportService Nijmegen

Miriam van Erp				
waterstraat@defysioo.nl		
06-52475353				

Roel van Teeffelen
r.van.teeffelen@nijmegen.nl
06-54230694

De leukste huisdierenverkiezing 2015

Laat op een creatieve manier zien hoe
ontzettend leuk je huisdier is en win
een prijs! De avond is van 19.00 uur
tot 20.00 uur en iedereen is welkom
om te komen kijken. We maken er een
heel gezellige avond van.

8 mei 2015 19.00 uur
Wijkcentrum Titus Brandsma
2e Oude Heselaan 386

Meedoen?
Stuur voor 1 mei 2015 een foto,
filmpje, collage of iets anders naar
straatmakersoudwest@gmail.com
De drie meest creatieve en leuke
inzendingen worden met hun huisdier
uitgenodigd om aanwezig te zijn en
worden beloond met een prijs. Doe
mee en ga aan de slag!

Straatmakers Oud-West
Meer info? Kijk op www.dewester.info en doe mee!!
Facebookpagina : www.facebook.com/StraatmakersOudWest
Stuur een mail : straatmakersoudwest@gmail.com
Twitter!
: @StraatmakersOW
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Je kunt ook een inzending afgeven bij:
Sonia Davelaar van Tandem
Tweede Oude Heselaan 386
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International Cargo Bike Festival 2015

BakfietsTreffen 2015

Flexibel en betrokken
Wij verlenen al 25 jaar alle zorg of begeleiding die thuis gegeven kan worden.
Van een enkel moment per dag tot 24-uurs zorg. Ondersteuning in en om het
huishouden of gezamenlijke activiteiten ondernemen behoren ook tot de mogelijkheden.
En uw mantelzorger is bij ons aan het goede adres voor ondersteuning.
Uw specifieke zorgvraag is en blijft het uitgangspunt waar wij onze zorg op afstemmen.
Informeer gerust naar de mogelijkheden.
St. Annastraat 198C • 6525 GX Nijmegen • Tel. 024-354 06 08
info@tvnzorgt.nl • www.tvnzorgt.nl

Openingstijden:
024-3772408

info@koopmankappers.nl

www.koopmankappers.nl

Molenweg 179 - nijmegen

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

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

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

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

Actie:
T/m eind december 2014 ontvangt u:

€2,50 korting op iedere

knipbehandeling

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.

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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Op zaterdag 18 en zondag 19 april 2015
vindt het vierde International Cargo Bike
Festival plaats op het terrein van Cultuurspinnerij de Vasim, Winselingseweg 41 in
Nijmegen.
Op zaterdag is er een internationale conferentie voor en met professionals uit heel Europa,
Taiwan, de VS en Canada. In de ochtend zijn
er drie plenaire presentaties en ’s midddags
vinden verschillende, lezingen, workshops en
discussies plaats op het gebied van bak- en
transportfietsen. Keynote spreker is de nieuwe
‘fietsprofessor’ van de Radboud Universiteit,
dr. Kevin J. Krizek. Op zaterdagavond is de
FietsFilmNacht bij de buren in het Dutch Bicycle Centre in het Honigcomplex.
BakfietsTreffen
Op zondag 19 april is de publieksmarkt voor
iedereen die bak- en transportfietsen leuk
vindt. De toegang is gratis. Ontwerpers, producenten en dealers uit allerlei landen zullen hier hun producten presenteren. Er wordt
een grote ruimte vrijgehouden om de bak- en
transportfietsen te kunnen uitproberen. Net als
vorig jaar ligt de nadruk op bak- en transportfietsen voor zakelijk gebruik. Daarnaast zal er
aandacht zijn voor familiebakfietsen en meerpersoonsfietsen. Dit jaar zal er ook een aantal
aanbieders van aangepaste fietsen voor mensen met beperkingen met een stand aanwezig
zijn. Er zijn diverse leuke activiteiten speciaal
voor kinderen, zoals de Dieromdom en Fiets
je Schilderij.
Ook dit jaar zullen er zelfbouwers aanwezig
zijn met klassieke en innovatieve eigen bakfietsen. ‘Op vuur en vlam’ neemt de catering
weer voor zijn rekening met ‘Il forno mobile’, de pizza-oven-bakfiets, met de Grill &
Bakfiets, de Frietfiets, Juice on Wheels en
verschillende andere culinaire bakfietsen. Het
wordt weer mooi!
NK Slowbiking Battle
Tijdens het BakfietsTreffen vindt ook de NK
Slowbiking Battle plaats en speciaal voor het
Cargo Bike Festival wordt een wedstrijd voor
SlowCargobiking georganiseerd: http://www.
slowbiking.org/nk-slowbiking-battle-tour/
Meer informatie vindt u op de vernieuwde
website: www.bakfietstreffen.nl en www.cargobikefestival.com
Tekst: Jos Sluijsmans
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Sv Nijmegen
Met het uitkomen van deze editie van de
Wester zitten we alweer in maand april en
daarmee loopt het seizoen langzaam ten einde. Wat gaan de komende maanden ons nog
brengen en wat is er veranderd na de laatste
uitgave van dit blad?
De grootste verandering op dit moment zit in
de Heren 1. Trainer Martin de Winkel en het
hoofdbestuur hebben in de winterstop in een
gezamenlijk overleg het contract van Martin ontbonden. Zijn taken zijn daarna overgenomen door Harold van den Hurk. Harold
loopt alweer een hele tijd rond bij onze club
en speelde ook in ons eerste elftal. Op dit moment combineert hij het trainerschap met het
zelf voetballen bij een van onze zaterdag seniorenteams (de veteranen).

VROUWENCLUB IN DE BIEZANTIJN
In de Biezantijn zit een vrouwenclub met op dit moment 24 leden. Wij komen 1 keer per
maand op maandagavond bij elkaar en doen leuke dingen, bijvoorbeeld Bingo, kaartavond,
spellenavond, hobby-avond, bloemschikken, lekker uit eten en nog veel meer. Voor de avonden
betaalt u een kleine vergoeding per kwartaal.
Bent u nieuwsgierig kom dan gerust langs. Als u een avond bijwoont betaalt u € 3,50. Wordt
u lid dan wordt dit verrekend met de kwartaalbijdrage. U krijgt van ons op de avond altijd een
kop koffie/thee met koek.
Onze avonden zijn op 20 april (uit eten, dit is voor eigen rekening), 18 mei en 22 juni. In de
maanden juli en augustus zijn er nooit geen clubavonden in verband met vakanties.

GRAAG TOT ZIENS IN DE BIEZANTIJN!
Met vriendelijke groet, Marianna van der Zwaard, Vrouwenclub De Schakel

Resultaten

Wat betreft de resultaten van Heren 1 dit seizoen, deze zijn zeer netjes te noemen. Met
het schrijven van dit stukje waren ze vanaf de
winterstop nog steeds zonder verliespartij en
stonden ze op een zeer nette plek in de middenmoot (5e). Dit is voor een vorig seizoen gepromoveerde ploeg dus zeker goed te noemen.

Kampioensfeesten

De komende maanden zal sv Nijmegen hopelijk een aantal kampioensfeesten vieren. Zowel
bij de jeugd als bij de senioren staan een aantal
teams op dit moment bovenaan. Het zou mooi
zijn als deze teams dat kunnen volhouden.

Bling Fashion

Nijmegen is een nieuwe fashionstore rijker: onlangs opende Bling Fashion haar deuren aan de Molenweg.
‘Een droom die werkelijkheid is geworden’, zo omschrijft Sharon Tuasela haar winkel. ‘Ik wilde al jaren
een eigen modezaak openen en dat is nu gelukt.’ Jong en oud slagen bij Bling Fashion gegarandeerd
voor een mooie outfit. ‘En dat tegen een zeer scherpe prijs. Kleding hoeft immers niet duur te zijn om
er modebewust bij te lopen.’ De collectie van Bling Fashion wordt wekelijks aangevuld met nieuwe
items. ‘Van een simpel setje tot hippe uitgaanskleding en dat alles met een bling-bling accent zowel in
kleine als grotere maten. Ook de huispakken zijn ontzettend populair. Ik ben net de Roy Donders van
Nijmegen. Hoog tijd om zelf een bezoek te brengen aan Bling Fashion. ‘U kunt de auto gratis parkeren,
de koffie staat altijd klaar en voor kinderen hebben we een leuk speelhoekje. Iedereen is welkom!

Bling Fashion

-

Toernooien

Verder zullen de maanden mei en juni weer
in het teken staan van een aantal toernooien
bij sv Nijmegen. In mei zal het Jan Weijers
Jeugdtoernooi voor de negende keer georganiseerd worden. Een reeds terugkerend jeugdtoernooi waar onze jeugdteams zich kunnen
meten aan clubs in de wijde regio, waar ze
in hun competitie niet tegen spelen. Ook de
maand juni brengt ons een toernooi, het vorig
seizoen voor de eerste keer georganiseerde
Reünietoernooi. Vorig jaar deden er teams mee
van Oud NDT 1, Oud Nijmeegse Boys 1, Oud
sv Nijmegen 1 en zelfs een team van oud Bottendaal 1. De eerste keer was toen een zeer geslaagd toernooi te noemen en dus dit seizoen
voor herhaling vatbaar.
Iedereen is van harte welkom om naar de wedstrijden en toernooien op ons sportpark aan de
Oscar Carrestraat te komen kijken.

Molenweg 193

-

Nijmegen

Kom samen op gewicht!
Groepscursussen: afvallen, voeding en gezondheid
Voor volwassenen en gezinnen

De ingrediënten
deze cursussen:
De van
ingrediënten
van deze cursussen:
De ingrediënten van deze cursussen:

 Gezelligheid!
Gezelligheid!
 Gezelligheid!


Gezond
énlekker
lekker
eten.
Gezond én
eten.



Doorbreken
van
je gewoontes.
Doorbreken van
je gewoontes.

 Gezond én lekker eten.

 Doorbreken
vanenen
jemotivatie
gewoontes.
motivatie
 Inspiratie
Inspiratie
van van

elkaar
engewichtscoach
gewichtscoach
Karina!
elkaar en
Karina!
Vanaf
verschillende
Vanaf20
20april
aprilstarten
starten
verschillende
cursussen in Oud-West. Vergoeding is
cursussen
in
Oud-West.
Vergoeding
mogelijk door zorgverzekering.
Kijk op
is
mogelijk
door
zorgverzekering.
komopgewicht.com of mail mij
Kijk op komopgewicht.com of mail
karina@komopgewicht.com
Data:
verschillen per cursus, zie website
mij karina@komopgewicht.com.

Tekst: Patrick Weijers
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flow yoga
yoga & dans
lessen & workshops

Ben je op zoek naar meer rust en ontspanning,
wil je leren om je beter te kunnen concentreren
en meer vanuit je hoofd naar je lijf te gaan?

Yoga & dans

Dan is mindful yoga iets voor jou!
•
•
•
•

10 lessen op de vrijdagochtend van 10.45 tot 12.15u
Locatie: zaal Terra, Bosduifstraat 1
Kosten: € 125,- voor 10 lessen
Opgeven kan bij yoga Luna (info@yogaluna.nl)
of bij praktijk Sentio (info@praktijk-sentio.nl)

Verbindt harmonie en levensvreugde
Locatie: zaal Terra, Bosduifstraat 1
Vrijdag: 9.15 - 10.30 uur
Proefles 5 euro

Meer informatie:
Jacqueline in den Haak, yogadocente
(T: 06-48405117)
Diana Rozestraten, mindfulnesstrainer
(T: 06-19049545 )

Zie voor meer informatie www.praktijk-sentio.nl

Voor meer info:

Jacqueline In den Haak
fysiotherapeute & yogadocente
www.yogaluna.nl
info@yogaluna.nl
06 48 40 51 17

D66 Nijmegen bedankt Nijmegen-West
voor de gastvrijheid en mooie verhalen

Kijk op nijmegen.d66.nl voor foto’s en verhalen van afgelopen week.
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> Voorstadslaan 254, Nijmegen
> 06 - 11 51 24 15
> info@kopkrachtenco.nl

praktijk voor psychologische
en pedagogische hulp

Kopkracht & co is een kleinschalige,
laagdrempelige praktijk voor kinderen,
jongeren en volwassenen in Nijmegen-West.
Heb je last van stress, heb je vaak ruzie,
voel je je gespannen, angstig of somber?
En belemmert dit je steeds meer in je
dagelijkse functioneren? Iedereen heeft wel
eens wat, meestal waait het vanzelf over of je
vindt er zelf een oplossing voor. Maar soms lukt dat
niet en kun je er wel wat hulp bij gebruiken. Bij Kopkracht & co
ben je hiervoor aan het goede adres. De praktijk biedt
onder andere cognitieve gedragstherapie en EMDR.
Karin Eijgenraam Orthopedagoog | GZ-psycholoog
Molenweg 36, Nijmegen, Tel. 024 – 3770503

> www.kopkrachtenco.nl

Tegenover de Albert Heijn Nijmegen West

Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden
voor binnen en buiten
Nu ook 80 soorten PVC-vloeren • Vrijblijvend prijsopgaaf
06-460 808 04
j.haefkens1@chello.nl
www.tapijtshophaefkens.nl
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Agenda
(Brebl en De Kube bevinden zich op het Honigcomplex)
• 12 april 13.00 uur: Festival VasimNu, Vasim.
• 12 april 15.00 uur: Tango aan de Waal, Brebl.
• 15 april 20.15 uur: Tijdgeest, muziek en theater,
Brebl.
• 15 april 20.30 uur: Tangelder presenteert: Greg
Trooper, muziek, Brebl.
• 16 april 23.00 ur: Metro Kollektief, dansen, Brebbl.
• 18-19 april 10.00 uur: Cargo Bike Festival en Conferentie, Cultuurspinnerij De Vasim.
• 18 april 14.00 uur: XXLerator Raw, festival, De
Kube (buiten)
• 19 april 15.00 uur: Tea dance, Brebl.
• 23 april 21.00 uur: Phat Cool Big Band@JazzinBrebl, live muziek, Brebl.
• 26 april 13.00 uur: Hagelslag, live muziek, Brebl.
• 30 april 21.00 uur: One Room Ensemble+Frogtime
Poetry@JazzinBrebl, live muziek, Brebl.
• 6-7-8 mei 11.00 uur: Riverland Meidagen, Westerpark, Rivierstraat.
• 8 mei 19.00 uur: Leukste huisdierverkiezing 2015,
Wijkcentrum Titus Brandsma.
• 10 mei 15.00 uur: Tango, Brebl.
• 16 mei 14.00 uur: Heisa Festival, De Kube (buiten).
• 17 mei 11.00 uur: Lentefestijn Westerpark, Rivierstraat.
• 17 mei 15.00 uur: Tea Dance, Brebl.
• 24 mei 15.00 uur: Hagelslag, live muziek, Brebl.
• 24 mei 17.00 uur: BreblCoustic, live muziek, Brebl.
• 24 mei 22.00 uur: Machine Elves, avonddansen,
Brebl.
• 30 mei 22.00 uur: Shindig!, avonddansen, Brebl.
• 31 mei 12.00 uur: Dag van het park, Westerpark,
Rivierstraat.

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.
• Open middag kaarten/biljarten, woensdag en vrijdag,
12.30 tot 16.30 uur, Biezantijn.
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, Biezantijn, elke maandag 19.30-22.30
uur.
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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, vijf
maandagochtenden 9.30-11.30 uur.
• Voedselbank, Titus Brandsma, elke vrijdag 9.00-12.00
uur.
• Moedergroep, Titus Brandsma, elke woensdag 20.0022.00 uur.
• 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 9.3011.30 uur.
• Cursus kleding maken, Villa Nova, elke dinsdag en
vrijdag, 19.00-21.00 uur.
Jongeren
• Inloop De Biezantijn Waterkwartier (Waterstraat 146),
maandag: 15.30-17.30, vrijdag: 15.30-17.30 en 19.0021.00 (13+).
• Inloop Driesprong de Wolfskuil (Fuchsiastraat 10),
dinsdag: 15.30-17.30, woensdag: 14.00-16.00 en 19.0021.00.
• Zaalvoetbalactiviteit Sporthal de Zwaluw (Zwaluwstraat 200), maandag: 18.00-19.00, woensdag: 17.0018.00.
Kaarten
• Kaartclub PGEM, Biezantijn, elke maandag 19.3022.30 uur.
• Swon kaarten, Titus Brandsma, elke dinsdag 12.3016.30 uur.
• Bridgeclub, Titus Brandsma, elke dinsdag 19.3023.30 uur.
• Kaartclub Gezelligheid Troef, Biezantijn, elke dinsdag aanvang 19.30 uur.
• Swon bridge, Titus Brandsma, elke woensdag 13.0017.00 uur.
• Open middag kaarten/biljarten, woensdag en vrijdag,
12.30 tot 16.30 uur, Biezantijn.
• Kaarten, Griffioen, elke zondag en dinsdag 19.30 uur
en elke woensdag 14.30 uur.
Kinderen
• Kids club, Biezantijn, elke woensdagmiddag, 13.0016.00 uur.
Muziek
• Vrijwilligerskoor, Griffioen, alle oneven dinsdagen
aanvang 14.30 uur.
• Hofkapel cv De Waoterjokers, Biezantijn, elke
woensdag 19.00-21.00 uur.
• Koor Plica Vocalis, Biezantijn, elke woensdag 19.0022.00 uur.
• Smartlappenkoor De Kleppers, Biezantijn, elke
woensdag 19.30-22.30 uur.
• Zanin Balkanorkest, Titus Brandsma, elke donderdag
19.30-22.00 uur.
Ontspanning
• Swon Yoga, Titus Brandsma, elke maandag 13.0016.00 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 13.0015.00 uur en elke vrijdag 9.30-10.30 uur.
• Koprol Sport, Titus Brandsma, elke donderdag 17.0018.00 en 18.00-19.00 uur.
• 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.
• Sjoelen, Griffioen, elke donderdag aanvang 14.15 uur.
• Rummikub, Griffioen, elke vrijdag aanvang 19.30
uur.
• Ouderengym, Biezantijn, elke dinsdag 9.30-10.30 uur.
• Showdansen Sapphire, Biezantijn, elke woensdag
13.00-16.00 uur en elke dinsdag en donderdag 19.00
uur.
• Koersbal, Biezantijn, elke donderdag 13.30-16.00 uur.
Taal
• Gilde Engels, Titus Brandsma, elke maandag 13.0016.00 uur en elke dinsdag 10.00-12.00 uur.
• Gilde Frans, Titus Brandsma, elke woensdag 14.3016.30 uur.
• Gilde Spaanse les, Titus Brandsma, elke maandag
12.00-14.00 uur.
• Swon taalles, Titus Brandsma, elke vrijdag 10.0012.00 uur.
Workshops
• Swon Schilderen, Titus Brandsma, elke vrijdag 9.0012.00 uur.
• Bloemschikken, Titus Brandsma, elke woensdag
9.30-11.30 uur.
• Bloemschikken, Villa Nova 13.00-15.00 uur, kosten
7,50 euro.
• 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 van19.0023.00 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
24 mei 2015.
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Altijd in de buurt

ACTIE SCHUIFWANDKASTEN!
Ruimtebesparend en functioneel

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!

Klassiek modern,
alle stijlen mogelijk
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!

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

Zie voorwaarden in de winkel.

Oude Graafseweg 96, Nijmegen
(024) 377 42 00
www.bouwmarktvanwerkhoven.nl

Frank Zonwerings outlet

IE

T
AK

• montage gratis
• 3 jaar garantie
Knikarmschermen semi cassette
Elektrisch bediend frame 9001
Keuze uit 60 kleuren doek

Alle standaard
maten

AK

TIE

1050,=

De goedkoopste
in de hele regio!!!
Showroom Cargadoorweg 4c Nijmegen

open op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur en op afspraak ook na 18.00 uur
tel. 06 170 17 074 b.g.g. 06 579 54 031
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Pak acne aan!
Maar liefst 90% van de mensen krijgt op
enig moment in zijn leven te maken met
acne. Dat zijn niet alleen tieners, maar ook
volwassen mannen en vrouwen. Acne komt
vaker voor dan alle andere huidaandoeningen bij elkaar. Toch zoekt maar een klein
deel van de mensen professionele hulp. ‘Dat
is jammer, want aan acne is veel te doen’,
vertelt Huidtherapeute Anne van Schaaijk.
Van Schaaijk: ‘In de praktijk zie ik veel jongeren maar ook vrouwen rond de 30 die last
hebben van acne. De één vindt 1 pukkel al vreselijk om mee rond te lopen, de ander heeft er
al jaren veel last van en gaat dan pas bekijken
of er iets aan te doel valt. Zonde, want hoe eer-

der je er wat aan doet, hoe kleiner de kans dat
er littekens of pigmentvlekjes ontstaan.’
Bij de Huidpraktijk kan men terecht voor het
behandelen van acne. Tijdens de intake wordt
bekeken welke klachten centraal staan en
wordt er een behandelplan opgesteld. Deze
bestaat uit een aantal praktijkbehandelingen
waarbij de huid op een grondige manier wordt
gereinigd. ‘Vaak maak ik gebruik van peelings
waarbij dode huicellen in een versneld tempo worden verwijderd. Er ontstaan hierdoor
minder snel talgverstoppingen in de huid. In
combinatie met de medische producten voor
thuisgebruik van Dermatoloog Dr. Zein Obagi
geeft dit heel snel mooie resultaten’, vertelt
van Schaaijk.
Mocht er niet op tijd gestart zijn met behande-

ling en zijn er toch littekens ontstaan, dan is
behandeling met de Dermapen heel geschikt.
Deze pen prikt gecontroleerd hele kleine gaatjes in de huid. De huid reageert hier op met het
aanmaken van nieuw huidweefsel, collageen
en elastine. De littekens, vaak te zien als kleine
kuiltjes in de huid, worden hiermee opgevuld
en zo minder zichtbaar. Er zijn gemiddeld 5
behandelingen nodig, die 1 keer per 4 weken
plaatsvinden.
Vanuit de aanvullende verzekeringen zijn er
vergoedingen voor het behandelen van acne
en acnelittekens. Men kan hier gebruik van
maken zonder eerst het eigen risico te hoeven
betalen. De Huidpraktijk heeft contracten met
alle zorgverzekeraars. Voor het maken van een
afspraak of voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen.

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

Belangrijke nummers
• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297
• Bureau Toezicht: 14 024
• Bel- en Herstellijn: 14 024
bel&herstellijn@nijmegen.nl
• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
• Meldpunt Kindermishandeling:
(026) 442 42 22, 0900 123 123 0
• Slachtofferhulp:
(024) 323 33 22, 0900 01 01
• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld:
0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl
• Kindertelefoon: 0800 04 32
• Centrum voor Jeugd en Gezin: 088 001 13 11
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
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• 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, welkom@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
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Kinderpersbureau
Podium

Makro Nijmegen

dag na haar verjaardag. Ze is getrouwd met
een brandweerman. Ze heeft gekozen voor
dit werk omdat ze het leuk vindt om met
mensen te werken en mensen te helpen. Ze
heeft geen bijbaantje. Ze raadt mensen aan
om dit werk te doen. Ze had na de basisHet
Kinderpersbureau
is eenBij
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we voor meneer Mart zijn baby nog een
bordje en bestek uitgezocht.

Op bezoek bij
de Prénatal

Rebus

Door Serenay en Sude

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

