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Vroeger en nu 

Havenweg
Sinds 1919 is Gieterij Bennink aan de Weurt-
seweg in Nijmegen gespecialiseerd geweest 
in het gieten van roestvast, hittebestendig en 
slijtvast gietwerk in gietijzer en staal. Daar-
naast omvatte hun gietprogramma koper-, nik-
kel- en kobaltlegeringen. Voor ongelegeerd en 
laaggelegeerd gietwerk en staal kon men ook 
bij hen terecht. Halverwege de jaren 90 van de 
vorige eeuw is het bedrijf gesloopt. Het heeft 

plaatsgemaakt voor een nieuw gedeelte van de 
Havenweg. Dit was nodig omdat het slacht-
huis ging uitbreiden en daardoor een deel van 
de Waalbandijk opeiste. Dit deel tot aan het 
Honigcomplex werd aan het openbaar verkeer 
onttrokken. Ook werd de Waalbandijk bij de 
Hezelpoort/Voorstadslaan afgesloten voor ver-
keer. De enige manier om het slachthuis en de 
haven te bereiken is via een nieuw aangelegde 
weg.

Tekst en foto’s: Dave van Brenk



de Wester - zomer 2015 3

18

In dit nummer

4

8

10

16

De straat van de week

13

14

Sapphire De FotoStudio

Karel Huiser

Henk Amelink

LAYHGO

Scholeksterstraat

40

Nachtegaalplein

Dave van Brenk

Willem Barten
Johan van Eck 7

21 En verder:
Vroeger en nu 2
Column Qader Shafiq 8 
Gastcolumn Ger Hesseling 9
Windenergie 15
Column Rian Panis 16
Mega-tentoonstelling 1912 mislukt 24
Bootcampen in het park 27 
Foto’s Waalhaven 28
Brandgrens 024 30
Sv Nijmegen 31
Wolfskuil 32
Waterkwartier 34
Zzp’ers in de Wolfskuil 43
De Wolf is Los 45 
Initiatievenfonds 45
Nijmeegs Jongenskoor 46
Hardlopers MCOW 47
Stadslab Nijmegen 48
Nieuwe wijkmanager 49
Pastor Nas 60 jaar priester 49 
Ridderspoor gaat los 49 
Agenda 53
Belangrijke nummers 55
Kinderpersbureau 56 



de Wester - zomer 20154

De straat van de week

Scholeksterstraat
De Scholeksterstraat is genoemd naar de 
scholekster (Haematopus ostralegus), een 
zwart-witte vogel uit de orde van steltloper-
achtigen (Charadriiformes). De naam van 
deze straat in de wijk Biezen is in 1984 vast-
gesteld. In hetzelfde raadsbesluit d.d. 11 ja-
nuari 1984 staan de namen Torenuilstraat en 
Boomvalkstraat. Deze straten liggen op het 
terrein van de voormalige ijzergieterij.

Dat de straten op deze locatie naar vogels 
zijn genoemd, is niet zo verwonderlijk. Al 
op 8 februari 1916 schreven burgemeester 
en wethouders aan de gemeenteraad: 
‘In verschillende gemeenten van ons land 
zijn de namen van vogels verbonden aan 
straten in hetzelfde kwartier, welke maat-
regel ertoe leidt dat men, afgaande op den 
naam der straat, spoedig weet in welk ge-
deelte der gemeente zij gelegen is. Zoo wor-
den de stadskwartieren alhier, waar straten 
de namen van schilders, zeehelden dragen, 
reeds vrij algemeen genoemd de Schilders-
buurt en de Zeeheldenbuurt, zoodat men 
niet lang behoeft te zoeken in welk gedeelte 
der stadsbuitenwijken b.v. de Mesdagstraat 
of Piet Heinstraat ligt.
Aan de straten op het terrein tusschen de 
Koninginnelaan, Oude Nonnendaalsche-
weg en Oude Heesschelaan geven wij U in 
overweging de namen van vogels te geven.’

Het oudste deel van de in de zogenaamde 
Vogelbuurt (Vogelenbuurt) heeft in 1916 de 
namen Nachtegaalplein, Putterstraat, Mee-
zenstraat, Kanariestraat, Lijsterstraat, Me-
relstraat en Leeuwerikstraat gekregen. In 
het raadsbesluit d.d. 12 februari 1916 staat 
ook een ‘vreemde’ vogel: Pastoor Zegers-
straat. In de loop der jaren is de buurt in al-
lerlei richtingen uitgebreid, waarbij nieuwe 
straten steeds naar vogels zijn genoemd. 
De naam Feniksplein uit 2008, die op 15 

september 2010 gewijzigd is in Fenikshof, is 
een tweede ‘misser’. Een feniks is geen vogel, 
maar een fabeldier.

De buurtnaam is nooit door de gemeenteraad 
vastgesteld. De juiste naam en de grenzen 
liggen hierdoor niet vast. De Vogelbuurt ligt 
deels in de wijk Biezen en deels in de wijk 
Wolfskuil, maar ook de Meerkolstraat in de 
wijk Hees ligt in deze buurt.

De Scholeksterstraat, Torenuilstraat en Boom-
valkstraat zijn aangelegd na de verplaatsing in 
1981 van de Nijmeegsche IJzergieterij (NIJG) 
naar de Lindenhoutseweg. In 1979 had het 
ministerie van Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne hiervoor een verhuissubsidie toegekend 
van twee miljoen gulden. Het ministerie vond 
deze verplaatsing zeer gewenst omdat de ijzer-
gieterij veel zand, stof en lawaaioverlast ver-
oorzaakte.

1899-1918
Reeds in 1897 kregen de erven van Geurt Wil-
lem van Westrhenen (1848-1895) vergunning 
voor de bouw van een machinefabriek met 
ijzergieterij aan de Voorstadslaan (vanaf 1908: 
huisnummer 75). Na overname door de Nij-
meegsche Tramweg Maatschappij (N.T.M.) 
werd een jaar later begonnen met de bouw van 
de machinefabriek met ijzergieterij, kantoorlo-
kalen, woning en magazijnen. De fabriek van 
stoom- en andere werktuigen, ketelmakerij, 
koper- en ijzergieterij ging in 1899 van start 
onder de naam ‘Nijmeegsche Machinefa-
briek’.

Op het terrein ernaast werden in 1898 een aan-
tal arbeiderswoningen gebouwd die genum-
merd waren aan de Voorstadslaan (vanaf 1908: 
huisnummers 77 t/m 113). Het laantje werd 
in de volksmond ‘Modderlaantje’ genoemd. 
Deze naam spreekt voor zich.

1918-1936
In 1918 besloot het bestuur van de Nij-
meegsche Tramweg Maatschappij om on-
duidelijke redenen om de Nijmeegsche Ma-
chinefabriek op te heffen en over te gaan 
tot liquidatie. Uit het jaarverslag over 1917 
blijkt dat de machinefabriek en ijzergiete-
rij f 19.504,- opleverde. Dat was meer dan 
80 procent van de winst van de N.T.M. De 
werkzaamheden werden voortgezet door de 
Nijmeegsche Machinefabriek en werd de 
N.V. Nijmeegsche IJzergieterij en Machine-
fabriek. De werkzaamheden van dit bedrijf 
werden in 1936 beëindigd. 

Bij een grote vrijwillige verkoop werden 
de totale fabrieksgebouwen met terrein 
en loodsen in december 1936 aan de ge-
meente verkocht. In de jaren daarna waren 
de gebouwen in gebruik bij onder meer 
de Gemeentelijke Electriciteitswerken en 
de Reinigings- en Ontsmettingsdienst. Na 
de Tweede Wereldoorlog was ook het Nij-
meegs Laschbedrijf (N.L.B.) hier geves-
tigd. 

1947-1981
De oprichting van de Nijmeegsche IJzergie-
terij N.V. in 1947 is het werk van H.G.Th. 
Salemink. Zijn vader G.J.H. Salemink was 
bedrijfsleider van de Doetichemsche IJzer-
gieterij geweest en werd president-commis-
saris. Zijn broer D.A. Salemink was pro-
curatiehouder en later mede-directeur. De 
N.V. is in 1972 omgezet in een B.V. 

De fabriek was tot 1981 gevestigd op het 
adres Voorstadslaan 75, waar eerder de Nij-
meegsche Machinefabriek (1899-1918) en 
de N.V. Nijmeegsche IJzergieterij en Ma-
chinefabriek (1918-1936) gevestigd waren.

Tekst: Rob Essers
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Michiel van de Loo en Rob Essers

Greet van Brenk
We zijn te gast bij Greet van Brenk. Ze woont 
aan het pleintje dichtbij het speeltuintje aan de 
kant van de Krayenhofflaan. Greet is één van 
de tien bewoners in het Waterkwartier met een 
waarderingsmarkering aan de gevel voor haar 
verdiensten voor de wijk. Een buurman heeft 
er nog een naamplaatje naast bevestigd: Greets 
Koffiehuis, want het is, zoals ze zelf zegt: ‘al-
tijd een zoete inval hier.’
Greet is 72, afkomstig uit een gezin van tien 
kinderen en opgegroeid in de benedenstad, de 
Grotestraat. Haar eerste huwelijk in ’64 bracht 
Greet naar het westen van het land. Dat ging 
vijfentwintig jaar goed, maar eind jaren tach-
tig kwam Greet terug naar Nijmegen, samen 
met haar zus. ‘Ik was net 46, had altijd wel 
geroepen dat ik terug naar Nijmegen zou gaan, 
maar dit was nog niet gepland. Ik kreeg een 
ruilwoning aan de Torenvalkstraat, hier om de 
hoek. Eerst een tijdje alleen gewoond, totdat 
ik mijn huidige partner leerde kennen; die had 
twee kinderen en toen we iets groters gingen 
zoeken, kwamen we hier uit. Dit heeft drie 
slaapkamers.’

Thea van Heesch
Thea van Heesch is 64 jaar. Ze groeide op in 
de Voorstadslaan en leerde haar man kennen 
tijdens het collecteren voor het Rode Kruis. 
Dat was in 1967. Twee jaar later werd er ge-
trouwd; ze woonden eerst even in bij de ouders 
van haar man totdat ze een woning konden hu-
ren aan de Eemstraat. ‘Daar hebben we 22 jaar 
gewoond. Mijn man wilde graag kopen en dat 
werd een huis in Beuningen, maar hij had zó’n 
heimwee dat we snel weer terug in het Water-
kwartier waren. Dat werd de Scholeksterstraat. 
Mijn man is in 2006 overleden. Ik woon aan 
het andere pleintje. Daar is het veel gezelli-
ger’, lacht ze plagend. ‘Aan deze kant kom ik 
alleen als ik bij Greet op de koffie ga.’

Lucille Bulbaai
Lucille Bulbaai is 44 jaar. Ze kwam met drie 
kinderen in 2000 naar Nijmegen in de hoop dat 
ze hier een betere toekomst zouden hebben. ‘Ik 
had hier al familie en kennissen wonen. We za-
ten eerst een paar jaar in Zellersacker voordat 
we naar de Scholeksterstraat verhuisden.’

Petra van Hugten
Petra van Hugten is 47 jaar. ‘Ik groeide op aan 
de Koninginnelaan in de Wolfskuil. In ’91 ben 
ik gaan samenwonen in Heseveld en in ’96 
met man en kind hier gaan huren. Greet ben 
ik als mijn tweede moeder gaan beschouwen.’ 
Een vergelijking met vroeger is snel getrok-
ken: ‘Die eerste jaren waren veel gezelliger. 
Het was veel meer een groep. Nu wonen er 
meer mensen van buitenlandse afkomst en 
die houden zich toch wat afzijdig. Uitgezon-
derd de Marokkaanse buren van Greet, die ook 
overal aan meededen. In de zomer gingen de 
tafels en stoelen naar buiten en schoof ieder-
een aan. Midden op het plein lag een zwembad 
en iedereen had plezier, maar die tijd komt niet 
meer’, verzucht Petra. Greet: ‘Er woont nu van 

alles door elkaar. Ik had al gedacht om weer 
eens een barbecue te organiseren, maar het 
lukt me niet om het van de grond te krijgen.’ 
Lucille: ‘Ik ga eigenlijk ook alleen maar met 
dezelfde mensen om. Met anderen leg ik veel 
moeilijker contact.’

Pleintje
Thea: ‘Aan mijn kant maak ik wel met ieder-
een een praatje, maar over de vloer kom ik niet 
zo gauw. Een barbecue zou bij ons misschien 
wél lukken.’ Het pleintje bij Thea wordt opge-
fleurd met een fraai mozaïek. ‘Monique Haf-
ner heeft hier gewoond. Ze maakte en verkocht 
van die steentjes. Als een eerbetoon hebben de 
kinderen heel decoratief de verhoging midden 
op het plein met mozaïeksteentjes opgeleukt. 

Vlnr. Greet van Brenk, Thea van Heesch, Lucille Bulbaai en Petra van Hugten
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Ook twee boompjes hebben een breiwerk om 
de stam gekregen en op de bank zit een ge-
denkplaatje voor haar.’

Kidsclub
Greet en Thea zijn ook de drijvende krachten 
achter de Kidsclub. Op woensdagmiddag om 
de veertien dagen in de Biezantijn houden ze 
ruim twintig kinderen bezig. Er zijn snoep, 
chips en iets te drinken. ‘Daar moeten we één 
euro voor vragen, omdat het voor een deel een 
gesubsidieerde activiteit is.’ Elk jaar kunnen 
verenigingen bij de supermarkt van Jan Lin-
ders muntjes sparen. De club met de meeste 
muntjes mag een dagje op reis. We hebben nu 
voor de tweede keer gewonnen en gaan bin-
nenkort met de bus en veertig kinderen naar 
het Wunderland in Kalkar. In de hoek van het 
plein achter bij Greet ligt een fraai speeltuintje. 
Greet: ‘Dat was vroeger een vuilnisbelt. Twin-
tig jaar geleden vonden we dat we er iets mee 
moesten doen. Het is een mooi speeltuintje 
geworden. Elke morgen doe ik de poort open 
en ’s avonds gaat-ie weer op slot om de hang-
jeugd buiten te houden. Vorig jaar hebben we 
van de gemeente nieuwe spulletjes gekregen. 
Dat was ook hard nodig. De heropening was 
een leuke feestdag.’

De hangjeugd laat de Scholeksterstraat links 
liggen. Vooral Greet gaat niks en niemand 
uit de weg om de buurt leefbaar te houden. 

‘Ik vond een keer een naald met bloed. Dan 
schakel ik meteen de politie, Portaal en de ge-
meente in. Of toen er een wietplantage in de 
straat was. Toen de overlast té erg werd, ben 
ik op ze afgestapt en heb ze duidelijk gemaakt 
dat het afgelopen moest zijn. Het hield uitein-
delijk ook op.’

Het zijn pleintjes waar de bewoners bijna alles 
van elkaar zien en meekrijgen. Familieruzies 
worden vaak op straat beslecht. Zo werd tien 
jaar geleden met een auto de voordeur uit een 
woning geramd en heeft een ander ooit een 
straatverbod gekregen omdat hij brand wilde 
stichten. Het zijn uitzonderingen, want verder 
is de overlast minimaal en zijn de bewoners 
er vooral ook voor elkaar als dat nodig is. Lu-
cille: ‘Mijn zoontje was erg ziek. Hij had een 
zeldzame ziekte en kon zich ook maar alleen 
met een rolstoel voortbewegen. Hij overleed 
in 2004 en is maar vijftien jaar geworden. Ze 
kenden hem hier allemaal.’ Ze laat een foto 
zien met daarop een vrolijk lachende jongen. 
‘Hij was overal bij en deed gezellig met alles 
mee als er iets gebeurde op het plein. Toen heb 
ik veel steun gehad van de mensen hier.’

Groen
Over het groen in de wijk hoor je de bewo-
ners niet klagen. Of toch? Petra: ‘Groene zak-
ken zie je overal liggen ja, hele stapels en dat 
gaat stinken. Hebben ze weer niet goed op de 

kalender gekeken, wanneer het aan de straat 
moet staan.’ Aan het pleintje bij Thea wordt 
over het algemeen meer zorg aan de tuintjes 
besteed; ook bij een EK- of WK-voetbal is 
men er iets fanatieker met het oranje optuigen 
van de straat. 

Welkomstpakket
Greet en Thea weten precies wie er allemaal 
nieuw zijn in de straat. Ze bezorgen in het 
hele Waterkwartier een welkomstpakket bij 
de nieuwe bewoners. Bij Greet zijn het afge-
lopen jaar twee nieuwe gezinnen op het plein 
komen wonen, bij Thea welgeteld één. ‘Mijn 
buurvrouw is overleden. Daar wonen nu twee 
studentes. Ik vind dat eigenlijk niet passen in 
een straat als de onze.’ Een geluid dat je steeds 
vaker hoort in volkswijken als het Waterkwar-
tier en de Wolfskuil. 

Ze zien zich allemaal nog wel één keer ver-
huizen. ‘Als je nog maar alleen of met tweeën 
overblijft, zijn de huizen te groot. Maar ze wil-
len wel in de wijk blijven. Gelijkvloers en klei-
ner, behalve Lucille. ‘Ik zou graag terug naar 
Curaçao willen, ik heb veel familie daar en de 
kinderen willen ook wel.’ Greet, Thea en Petra 
zien dat echter nooit gebeuren: ‘Die blijft hier, 
die kan ons echt niet meer missen!’

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Portret van een kind op het sportveld

Johan van Eck 
(11 jaar)

Met wie woon je in huis?
‘Met mijn vader, moeder en mijn twee broer-
tjes van 6 en 2 jaar. Ik ben de oudste. We heb-
ben een vis en een hamster gehad, maar die 
zijn dood.’
In welke klas zit je?
‘In groep 7 van de Aquamarijn bij juffrouw 
Babs. Het is een mooie nieuwe school met 
twee verdiepingen.’
Heb je hobby’s?
‘Ja, ik vind buitenspelen heel erg leuk en voet-
bal. Ik ga drie keer per week voetballen, twee 
trainingen op maandag en donderdag van half 
zes tot half zeven en op zaterdag speel ik een 
wedstrijd. Ik zit bij Blauw-Wit, ik sta opge-
steld als spits. Ik kan goed schieten en ik ben 
snel. Ik voetbal ook met jongens uit de straat. 
Een van mijn beste vrienden woont toevallig 
hier in de straat en hij zit bij mij op school en 
naast me in de klas! Ik speel ook wel compu-
terspelletjes zoals Gta 5, Minecraft, Black Ops 
en Fifa, dat laatste is een voetbalspel. Maar ik 
mag niet iedere dag met computerspelletjes 

‘Ik kan goed schieten, en ik ben snel’
spelen. Als ik de kans krijg speel ik een uurtje, 
maar ik houd meer van buitenspelen.’
Van welke muziek houd jij?
‘Lean On van Major Lazer en DJ Snake. Dat is 
een soort pop of hiphopmuziek.’
Lees je ook wel eens?
‘Ja, de Griezelbus van Paul van Loon, Dolfje 
Weerwolfje en Oorlogsgeheim. Vroeger ook 
wel stripboeken.’
Waar word je blij van?
‘Om met vrienden te zijn en van spelen.’
Wat is je dierbaarste bezit?
‘Mijn familie.’
Waar ben je trots op?
‘Dat ik goed kan voetballen en dat ik een goed 
leven heb.’
Wat vind je het leukste aan jezelf?
‘Dat ik aardig ben en dat ik andere mensen 
help.’
Waar zou je graag naar toe gaan op vakan-
tie?
‘Naar Turkije. Ik ben daar al vijf keer geweest, 
maar de eerste keer weet ik niet meer, want 

toen was ik nog heel klein, pas 1 jaar.’
Met wie zou je een dag willen ruilen?
‘Met Cristiano Ronaldo. Dan weet ik hoe het is 
om een profvoetballer te zijn.’
Als je een dag een dier zou zijn, welk dier zou 
je dan willen zijn?
‘Een tijger, omdat ze heel hoog kunnen sprin-
gen en supersnel kunnen rennen.’
Wat is je favoriete eten?
‘Frites, pizza, spinazie en spaghetti. Maar 
het allerlekkerst vind ik gaan eten bij McDo-
nald’s.’
Wat wil je later worden?
‘Profvoetballer.’
Hoe denk je dat je leven er over tien jaar uit-
ziet?
‘Ik weet het eigenlijk niet precies. Dan woon 
ik niet meer thuis. Dan woon ik op mezelf en 
ben ik verder gegaan met profvoetbal.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Dave van Brenk
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Je ziet er goed uit
Ik was blij toen ik van een vriendin hoorde 
dat ik ietsje afgevallen was. 
Vroeger was ik me niet zo bewust van mijn 
uiterlijk. Sterker nog, in de kringen waarin 
ik me bevond, werd het hechten van be-
lang aan je verpakking (kapsel, kleren, 
auto…) als iets doms en asociaals gezien. 
Ik ben opgegroeid met het gezegde: ‘Het 
mag gescheurd, maar niet met de viezig-
heid besmeurd.’
Ik verlang naar die tijd, waarin je jezelf als 
wie je zelf was wilde laten zien om een 
plek te vinden in de samenleving. Daar 
waar mensen oog hadden voor elkaar en 
elkaars spiegels waren. De tijd waarin de 
straat en de school jouw talenten ontdek-
ten. De tijd toen generaties van jong en 
oud met elkaar communiceerden. De zie-
ken en hulpbehoevende ouderen werden 
gezien, de rechten en plichten van eenie-
der erkend en onrecht alom bestreden. De 
tijd toen een maatschappelijk schouder-
klopje als echt kapitaal gezien werd.
Soms weet ik niet of die tijd echt heeft be-
staan. Misschien romantiseer ik het verre 
verleden?
De mensen uit die tijd zie ik niet meer om 
ze te laten bevestigen of het geluk toen 
werkelijk zo gewoon was. 
‘Je ziet er goed uit.’ Dit is iets wat we graag 
horen. Wij willen pronken met de objecten 
waarmee de markt ons verleidt. Wij zijn 
apart genomen consumenten, prooien 
waarop het vizier van de markt gericht is. 
Hoe individueler, hoe banger en onzeker-
der in het werkelijke leven. 
Er zijn talentenshows op televisie waar wij 
onszelf voor aanmelden. De ontmoetingen 
op straat, de verhalen van oma’s uit de 
buurt en toevertrouwde liefdesgeheimen 
van toen kun je met een iPhone compen-
seren. De schouderklopjes zijn de niet 
voelbare ’likes’ waar we dorstig naar op 
zoek zijn.
Laatst liep ik met een door Nijmegen uitge-
nodigde Afrikaan door onze stad. Met zijn 
ogen kun je de schoonheid van de een-
voud hervinden. 

Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)

Het begint goed te lopen in de nieuwe trai-
ningsruimte van Dansvereniging Sapphire 
in De Biezantijn. Oprichtster Mandy Leli-
veld straalt. ‘Heerlijk. Ik mag drie dagen 
per week gebruik maken van de ruimte in 
het jongerencentrum. Van kleine kinderen 
tot jongeren van een jaar of achttien, dan 
stoppen ze meestal met dit soort dansen. Ik 
heb nu een minioren groep, een jeugdgroep 
en drie solo dansers op dinsdag, woensdag 
en donderdag.’

Mandy heeft haar dansvereniging speciaal 
opgericht voor haar dochter Rifka Aalders. 
Rifka (14 jaar) verloor bij haar oude dansver-
eniging de motivatie, wilde niet meer dansen 
en stopte ermee. Tot ze na de vakantie kwam 
met: ‘Mama, ik mis het dansen zo.’ Omdat de 
enige goede vereniging geen optie was zonder 
altijd beschikbare eigen auto, en ze absoluut 
niet meer terug wilde naar de oude, zag Mandy 
voor haar dochter nog maar één optie. ‘Als je 
echt wil dansen dan start ik dus voor jou een 
eigen vereniging.’
Rifka was drie keer Nederlands kampioen: met 
de showsolo, met de duopresentatie en met de 
showgroep. Ze gaat dit jaar haar passie weer 
beoefenen met showsolo en heeft er super veel 
zin in. ‘Op 2 februari heeft ze haar eerste toer-
nooi gehad. Dat was hartstikke spannend en 
leuk. Ze is nu met de ranking bezig. Straks zijn 
de Nederlandse kampioenschappen. Daar kan 
ze aan deelnemen. En daar zal het erom span-
nen op welke plaats ze eindigt.’ 

Toernooien
Nijmegen heeft twee dansverenigingen: DV 
D’Light en DV Sapphire. Ze dansen bij ver-
schillende bonden. DV Sapphire danst in de 
bond van Dans Federatie Nederland. Mandy 
wil graag de onderlinge sfeer goed houden. 
‘We hebben met het bestuur afgesproken dat 
we geen leden bij anderen gaan weghalen en 

ook geen reacties op sociale media zetten. De 
oprichting is op die manier prima verlopen. En 
je ziet dat de leerlingen toch wel komen.’ 
‘Je moet een groepje van vijf hebben om via 
de bond DFN mee te mogen doen aan lande-
lijke toernooien. We werken naar volgend jaar 
toe. We hopen dat we er meer leden bij krijgen 
zodat we volgend seizoen daarmee kunnen 
starten. Daarnaast kunnen we deelnemen aan 
internationale toernooien in België. En als we 
ons kwalificeren kunnen we zelfs meedoen aan 
de Europese Kampioenschappen.’
‘Drillen vind ik niet nodig. Na elk toernooi 
krijg je een juryrapport mee om aan te wer-
ken. Dat is mooi en dat doen we ook maar dat 
betekent niet dat er pauzes worden overgesla-
gen en de druk wordt opgevoerd. Ons motto is: 
dansen moet leuk zijn en blijven.’

Punten halen
Rifka heeft haar danstalent niet van een vreem-
de. Mandy heeft van haar vierde tot veertiende 
jaar zelf ook gedanst. Ze is Europees kampi-
oen en Nederlands kampioen solo geweest. Ze 
trainde vijf dagen in de week, ging twee dagen 
op toernooi en was altijd met dansen bezig. De 
ambitie kwam helemaal uit haarzelf. Ze wilde 
de top halen. Mandy: ‘Als de punten hoger 
waren dan de vorige keer dan sprong ik een 
gat in de lucht, legde de lat nog wat hoger en 

 Dansvereniging Sapphire

Mandy Leliveld: 
‘Dansen moet leuk 

zijn en blijven’
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Gastcolumn

Leefbaarheid en sociale 
samenhang in de wijk
Hoe bevorderen we de sociale samenhang 
en leefbaarheid in wijken en buurten? De 
gemeente heeft veel vrijheid hoe ze daar 
invulling aan geeft en welke prioriteiten ze 
daarbij stelt. De verschillen in behoeften 
variëren per buurt en hangen vaak af van 
de bevolkingssamenstelling. Om de vijf 
jaar zijn er wijkschouwen waar bewoners 
hun wensen kenbaar kunnen maken. Het 
is jammer dat de opkomst vaak maar mi-
nimaal is (maak er gebruik van). Om de 
sociale samenhang en leefbaarheid te 
bevorderen, zijn er belangrijke uitgangs-
punten. Echter, de sociale samenhang 
en de leefbaarheid is niet alleen een taak 
van de gemeente, maar het gaat ook om 
de inzet van de bewoners zelf. Een leef-
bare woonomgeving heeft immers geen 
vast format, maar wordt bepaald door de 
bewoners zelf. We horen vele buurtbewo-
ners mopperen dat er regelmatig zwerfvuil 
in straten en parken ligt. Maar dat komt 
niet uit de hemel vallen. Daar kunnen we 
samen wat aan doen. Hoe? Door elkaar 
aan te spreken. Als straten en parken er 
netjes bijliggen, is de gemeente ook meer 
bereid om aan de wensen van bewoners 
te voldoen. Het ligt dan ook voor de hand 
dat de gemeente bij de uitwerking van dit 
beleidsterrein aansluit bij wensen en initia-
tieven van de bewoners. Dat ze dergelijke 
wensen en initiatieven stimuleert, om er-
voor te zorgen dat de voorzieningen in de 
wijk optimaal aansluiten bij de wensen en 
behoeften van de bewoners. Ik noem hier 
enkele voorbeelden: een buurtcentrum 
en een buurtwinkel waar bewoners elkaar 
kunnen spreken, speel- en sportvoorzienin-
gen, groen, goed openbaar vervoer, een 
medisch centrum enzovoort. Tot slot: als 
we met z’n allen de schouders eronder zet-
ten, dan weet ik zeker dat we een fijne wijk 
krijgen en houden om in te wonen.

Ger Hesseling
(Foto: Dave van Brenk)

ging nog veel harder trainen. Ik ging nooit naar 
kinderfeestjes, ging nergens heen. Tot ik in de 
pubertijd een vriendje kreeg en begon te stei-
geren. Ik telde mijn overwinningen en dacht: 
‘Oké nu stop ik ermee.’ Ze smeet de hele boel 
in de hoek om er niet meer naar om te kijken. 
Jaren van vrijheid. Tot acht jaar geleden haar 
dochter met een nichtje mee ging naar training 
en ook begon te dansen. Al snel viel Rifka op 
door haar solotalent. Mandy werd uitgenodigd 
om les te komen geven. ‘Ik heb mijn trainings-
cursus met vlag en wimpel gehaald.’ 

Het is er Mandy alles aangelegen om zoveel 
mogelijk kinderen aan het dansen te krijgen in 
het Waterkwartier. Ze heeft via de gemeente 
Nijmegen een startersjaar met een nultarief in 
De Biezantijn. Mandy is op zoek naar dansta-
lentjes tussen vier en achttien jaar. Kinderen 
vanaf vier jaar kunnen vier gratis proeflessen 
krijgen. Op de site staan foto’s en informatie: 
www.dvsapphire.nl

Tekst: Carla Dijs
Foto’s: Dave van Brenk

Rifka Aalders en Mandy Leliveld
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Het was anderhalf jaar geleden een vreem-
de gewaarwording, wanneer hij door het 
Waterkwartier, zijn wijk, wandelde. Men-
sen die hem vroeger altijd groetten of een 
praatje maakten, zeiden ineens niks meer 
tegen hem. Ze zagen hem niet meer staan en 
negeerden hem straal. 

Dave: ‘Dat was heel apart ja, maar sommige 
mensen herkenden me niet meer. Het was ook 
nogal een verschil hè, zeventig kilo minder in 
een korte tijd. Het was voor mezelf evengoed 
wennen, als ik in de spiegel keek, maar ik zit 
nu veel beter in mijn vel, letterlijk en figuur-
lijk.’

Dave van Brenk werd 47 jaar geleden geboren 
in de Schipbeekstraat. Zijn moeder heet Kreb-
bers, ook al een bekende naam in de Biezen. 

Zijn vader was vrachtwagenchauffeur en doet 
veel vrijwilligerswerk bij SCH. Opa Krebbers 
hielp het Gemeenschapshuis mee opbouwen. 
Zo raakte Dave al gauw betrokken bij het wel 
en wee in de wijk.

Gerrit Posma
‘Ik wilde vroeger schilder worden, dus na de 
lagere school ging ik naar de lts. Ik heb ook als 
schilder op de bouw gestaan, maar ik kreeg al 
snel overal eczeem op mijn handen. Ik bleek 
allergisch te zijn voor allerlei chemicaliën die 
in verf zitten. Daarna ging ik varen, voor een 
Zwitserse baas, van Mannheim naar Rotter-
dam en weer terug, waarbij het elke keer weer 
heel speciaal was wanneer we langs Nijmegen 
voeren. Maar hier hetzelfde verhaal: er wer-
den voornamelijk chemicaliën vervoerd waar 
ik uitslag van kreeg, dus die carrière was ook 

snel voorbij. Gerrit Posma, hij leeft helaas niet 
meer, benaderde mij op een avond in het buurt-
centrum, of ik iets voor de jongeren in het Wa-
terkwartier wilde doen. Het was 1988. Siem 
Sip, ook al niet zo lang geleden overleden, was 
er net mee gestopt. Ik kon toen al moeilijk nee 
zeggen, dus ik ging er disco’s draaien, stond 
achter de bar, organiseerde droppings, griezel-
tochten, dart- en biljarttoernooien, noem maar 
op. Later ook als begeleider: als jongeren er-
gens mee zaten, probeerde ik ze te helpen of 
dóór te verwijzen.’ Stip avant la lettre.

Fotograferen
‘Ooit werd er op het wijkcentrum een cursus 
fotografie gegeven en mijn belangstelling was 
gewekt. Het digitale tijdperk was nog ver weg, 
dus het ontwikkelen van foto’s gebeurde nog 
in donkere kamers. Gerrit Posma bracht me 

‘Dit had ik veel eerder moeten doen’
Dave van Brenk
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in contact met Jan van Teeffelen, de bekend-
ste fotograaf die Nijmegen ooit gehad heeft. 
Van hem heb ik veel opgestoken. Met een 
goedkoop cameraatje begon ik met fotogra-
feren, vooral in de wijk. Veel van die eerste 
foto’s heb ik helaas niet meer door foutief sys-
teembeheer op mijn computer. Nu heb ik mijn 
archief op meerdere computers staan, dus dat 
kan niet meer fout gaan. Ik ben erg geïnteres-
seerd in het verleden, de geschiedenis. Foto’s 
horen daarbij. Dat zijn momentopnames die 
nooit meer terug komen.’

Wijkblad Oud-West
Dave kon begin jaren negentig aan de slag bij 
STOUW, Stichting Toekomst Oud-West, in 
een periode dat iedereen het over sociale ver-
nieuwing had. De stichting was een initiatief 
van bewonersorganisaties die aan de hand van 
een werkplan de werkloosheid, vandalisme en 
criminaliteit aan wilde pakken om de woon-
omgeving in Oud-West leefbaar te houden. 
Er was landelijk aandacht en waardering voor 
deze aanpak. Er kwam subsidie voor. Het re-
sulteerde in onder andere een crèche voor al-
lochtone kinderen, het knelpuntenfonds, een 
wijkonderhoudsgroep, een banenpool én een 
nieuw wijkblad. Dave: ‘Eerst hadden Wolfs-
kuil en Waterkwartier een eigen wijkkrant. La-
ter werd dat samengevoegd tot één Wijkblad 
Oud-West. Een gestencild zwart-wit krantje 
van enkele pagina’s. Dat deed ik in het be-
gin bijna in mijn eentje, terwijl Jan Groos de 
meeste tekst aanleverde. Later kwamen daar 
Carla Dijs en Leo Woudstra bij.’

Wegener
‘In 2003 werd ik ernstig ziek. De ziekte van 
Wegener werd geconstateerd. Dat is een auto-
immuunziekte. De oorzaak is onbekend. De 
ziekte is moeilijk vast te stellen en niet te ge-
nezen. Daar word je niet vrolijk van als je dat 
hoort. Ik was nog maar 35 jaar. Ik heb een half 
jaar in het ziekenhuis gelegen, en daarna alleen 
maar door blijven sukkelen. Ik kreeg morfine 
om de pijn te onderdrukken, maar daar kreeg ik 
weer hartritmestoornissen van. De ziekte van 
Wegener gaat op en af. Soms weken, maanden 
zelfs dat er niks aan de hand is, maar ineens 
is het er weer. Als een duveltje uit een doosje. 
Dat je er om de dag last van hebt en je alleen 
maar pijn hebt en niks kunt doen. Een vakantie 
plannen bijvoorbeeld, dat zit er niet in.’

‘Zo goed en zo kwaad als het ging, bleef ik 
voor STOUW aan het werk. Ik onderhield in-
middels ook de site van het Waterkwartier, was 
voorzitter van SJOW, Stichting Jongeren Or-
ganisatie Waterkwartier, maar hield me net zo 
goed bezig met activiteiten voor kinderen en 
ouderen. De gemeente draaide echter enkele 

jaren geleden de subsidiekraan naar STOUW 
dicht, en de stichting hield op te bestaan. Voor 
mij veranderde er gelukkig niet al te veel: ik 
kon eerst via Wijkwerk en daarna onder de 
vlag van Breed mijn activiteiten voor de wijk 
voortzetten. Er kwam een nieuw wijkblad, de 
Wester, en een nieuwe site voor Oud-West, 
www.dewester.info. Wist je trouwens dat de 
site al meer dan tienduizend unieke bezoekers 
per maand telt?’

Operatie
‘Lichamelijk bleef het tobben. Door de ziekte 
van Wegener miste ik inmiddels een nier. Het 
hoge suikergehalte in mijn bloed was met pil-
len slikken en spuiten niet onder controle te 
krijgen. Mijn overgewicht, mede het gevolg 
van al die fysieke kwalen, ook niet. De inter-
nist kwam met het voorstel mijn maag te ver-
kleinen en mijn darmen in te korten. Hierdoor 
wordt de insuline op een andere manier aange-
maakt en is de kans groot dat het suikergehalte 
gaat dalen. Ik was super gemotiveerd om hier-
mee aan de slag te gaan, want ik voelde ook 
wel dat er drastisch iets moest gebeuren.’

‘Dokters gaan, voordat ze aan zo’n operatie 
beginnen, niet over één nacht ijs. Ik kwam 
in een groep met negen lotgenoten terecht, 
die voorafgaande aan de operatie bijna twee 
maanden lang iedere week elkaar ontmoetten 
om te praten, over jezelf, de anderen en wat er 
ging gebeuren. We kwamen bij elkaar in Velp. 
Daar zit een Nederlandse Obesitas Kliniek. Er 
volgden gesprekken met allerlei betrokkenen 
om te onderzoeken of ik de operatie aan zou 
kunnen en om vast te stellen dat het overge-
wicht geen directe emotionele oorzaak had. Ik 
kreeg ontzettend veel informatie. Ik werd hele-
maal voorbereid op een nieuw leven, want dat 
is wel wat er met me gebeurde.’

Sportschool
‘Ik woog 160 kilo toen ik in het Rijnstate Zie-
kenhuis in Arnhem geopereerd werd. Na een 
paar dagen mocht ik naar huis en meteen vlo-Dave in 2013

Dave in gesprek met Marloes van Portaal voor zijn werkzaamheden voor de website van de Wester
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gen de kilo’s eraf. Ik voelde me steeds beter en 
leefde op een roze wolk. Wat ook veranderde 
was mijn eetpatroon. Kleinere porties, dus je 
eet wat vaker en op andere tijden. Mijn maag 
heeft nu nog maar de grootte van een kiwi, 
dat was het formaat van een meloen. De sui-
ker verdween, mijn hoge bloeddruk daalde, ik 
voelde me met de dag gezonder. En inderdaad, 
mensen herkenden me vaak niet op straat. Een 
enkele keer wel handig, haha, maar vooral ver-
velend ook. Vroeger pakte ik voor de kleinste 
boodschap de auto, nu loop ik in vier dagen 
tweehonderd kilometer. De teller van de weeg-
schaal blijft nu op 90 kilo steken. De ziekte 
van Wegener bleef, dat wist ik, maar ook de 
hartritmestoornissen. Daar heb ik enkele 
maanden geleden nog een paar dagen voor in 
het Radboud gelegen. Ik ben echter meer dan 
tevreden met het resultaat. Natuurlijk gaat het 
niet vanzelf. Ik kom drie keer per week in de 
sportschool. Maar nu heb ik vooral spijt dat ik 
dit niet tien jaar eerder gedaan heb.’

Vierdaagse
‘Ineens kon ik dingen doen die ik nooit voor 
mogelijk had gehouden. Zo wilde ik heel 
graag een keer de Vierdaagse lopen. Nooit ge-
dacht dat die wens nog eens in vervulling zou 
kunnen gaan. Ik ging fanatiek trainen daar-

voor. Vaak hele dagen, soms een heel weekend 
en afgelopen jaar was het zover. Bij de intocht 
stond een van de dokters die me begeleid had 
me op te wachten met een bos gladiolen. Dat 
deed me wel wat. Wandelen is nu een grote 

hobby van me. Wat dat betreft klopt het wat ze 
zeiden voor ik aan de operatie begon. Je krijgt 
écht een nieuw leven. Thuiszitten is nooit iets 
voor mij geweest. Elke week trek ik er nu wel 
op uit. Soms dicht bij huis in de Ooy, maar 
liever nog in de duinen of de Kampina in het 
hart van Brabant. Ik vind het leuk om nieuwe 
mensen te ontmoeten, een praatje te maken. 
Je komt werkelijk van alles tegen. Laatst nog, 
liep ik op met een topman van de KLM, bleek 
achteraf. Hij nodigde me daarop uit voor een 
persoonlijke rondleiding op Schiphol. Daar 
ging ik graag op in.’

Radboud Oncologie Fonds
Over ruim een maand start de 99ste Vierdaag-
se. Dave hoopt dat-ie tot die tijd van alle fy-
sieke ongemakken gespaard blijft, want hij is 
weer van de partij. ‘Er zijn veel wandelaars 
die zich laten sponsoren voor een goed doel. 
Ik doe daar graag aan mee. Mijn goede doel 
is het Radboud Oncologie Fonds. Ga naar de 
website www.vierdaagsestad.nl en sponsors 
kunnen ervan verzekerd zijn dat al hun geld 
rechtstreeks naar het doel gaat waarvoor het 
bestemd is, in dit geval het Radboud.’

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: collectie Dave van BrenkDave van Brenk op de Veluwe
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Ze zijn al ruim een jaar verantwoordelijk 
voor bijna alle foto’s op de middenpagina 
van de Wester: de FotoStudio. Dat is een 
leerplek voor fotografie die opereert onder 
de vlag van de RIBW, een regionale instel-
ling voor begeleiding bij wonen, dagbeste-
ding en werk, bestemd voor mensen die 
door een psychiatrische aandoening voor 
langere tijd deze ondersteuning nodig heb-
ben. 

Theo de Waal is professioneel begeleider 
van deze groep en wordt daarin bijgestaan 
door Yon, stagiair vanuit zijn opleiding bij de 
SPH, Sociaal Pedagogische Hulpverlening. 
De groep bestaat op dit moment uit zo’n tien 
mensen, allemaal met hun eigen drijfveren om 
voor deze vorm van dagbesteding te kiezen. 
Wij spraken met een aantal van hen over fo-
tografie in het algemeen en de FotoStudio in 
het bijzonder.

Sjaak is 52 jaar en heeft een voorliefde voor 
het fotograferen in de natuur, om het resul-
taat vervolgens na te schilderen op het witte 
doek. Voor Raymond, 49 jaar, is fotografie 
een passie die hij al op jonge leeftijd ontwik-
kelde, mede door zijn vader. Marije, 37, deed 
eerder een kunstopleiding en hoopt vanuit haar 
belangstelling voor fotografie hier meer over 
te leren. Maikel, 38 jaar, is het langst aan de 
FotoStudio verbonden. Werk van hem is op dit 
moment te zien in Villa Lux, de expo DROOM 
tot augustus 2015.

Fotograferen kan iedereen
Raymond: ‘Klopt, iedereen doet het ook, maar 
motorrijden kan in principe ook iedereen, maar 
dan ben je nog geen goede chauffeur. Je moet 
er oog voor hebben en weten dat er ook nog 
zoiets als diafragma of sluitertijd is waarmee 
je rekening moet houden.’ Marije: ‘Voordat 
ik hier op de opleiding zat, heb ik regelmatig 
mooie foto’s gemaakt. Ik weet nu dat het toe-
valstreffers waren. Ik leer nu hoe ik vaker ge-
slaagde foto’s kan maken.’ Maikel: ‘Niets kan 
zo krachtig zijn als een foto. Natuurlijk komt 
daar ook geluk bij kijken, maar de compositie, 
of iets links, rechts of in het midden weerge-
geven moet worden, dat bepaalt de fotograaf.’

Fotograferen voor de Wester
Yon: ‘Meestal gaan we daar op woensdag voor 
op pad. We kijken eerst of er een bepaalde op-
dracht van de Wester ligt. Of we bijvoorbeeld 
naar de Wolfskuil of het Waterkwartier moeten. 
Daarna het onderwerp, maar meestal zijn we 
daar helemaal vrij in en bedenken we zelf iets. 
Dan gaan we met de hele groep een paar uur 
op pad en gaan we foto’s maken. De ene cur-
sist komt daarna met 150 foto’s terug, terwijl 
een ander soms met tien al tevreden is. Dat is 
voor iedereen verschillend. Bij het selecteren 
wordt puur op kwaliteit gelet, niet wie de foto 
gemaakt heeft. We kijken welke belichting is 
gebruikt, de instellingen, compositie. Daar leer 
je voor de volgende keer weer van. We kie-
zen de beste foto’s uit en jullie eindredacteur 
bepaalt uiteindelijk welke afgedrukt worden.’

Je mooiste foto en nog een speciale wens?
Sjaak: ‘Mijn mooiste foto tot nu toe is een 
serie over het bos bij Malden. Nageschilderd 
zijn die ook erg mooi geworden. In de toe-
komst zou ik ook eens graag portretten willen 
gaan doen.’ Raymond: ‘Ik heb een paar foto’s 
gemaakt van een vogel op het moment dat-ie 
opvliegt uit het water, je ziet de vleugels bijna 
bewegen. Dan moet je een beetje geluk hebben 
met de precieze sluitertijd. Het lijkt me mooi 
om eens met een drone boven een ingewikkeld 
verkeersknooppunt, waar allerlei snelwegen 
op verschillende niveaus bij elkaar komen, te 
gaan hangen en daar fotografisch een mooie 
compositie van te maken.’  Marije: ‘Voor 
mijn kunstopleiding heb ik een serie portret-
ten gemaakt, daar was ik heel tevreden over. 
Voor een meer journalistieke invalshoek zou ik 
bijvoorbeeld een keer kinderen in een ontwik-
kelingsland zélf een camera willen geven om 
hún wereld, zoals zij die zien, vast te laten leg-
gen. Dat is ook al eerder gebeurd, hoor, maar 
je kunt je voorstellen dat dit een heel andere 
werkelijkheid laat zien.’ Maikel: ‘Ik ben erg 
trots op mijn foto’s van het Valkhoffestival, die 
nu in Villa Lux hangen. Wat ik in de toekomst 
nog eens zou willen, daar zou ik goed over na 
moeten denken.’ Stagiair Yon zou graag onder 
water willen fotograferen en begeleider Theo 
lijkt een fotoverslag van een roadtrip door de 
Verenigde Staten wel wat.

Talentontwikkeling is belangrijk, en de deel-
nemers zijn reëel genoeg om te weten dat de 
baantjes in dit vak niet voor het oprapen lig-
gen. Theo: ‘Daar gaat het ook niet om. Men-
sen groeien toch wel door. Hier kunnen ze 
hun eigen stijl ontwikkelen en creëren, in hun 
eigen tempo. Fotoboeken bekijken, naar ten-
toonstellingen gaan, dat hoort er allemaal bij.’ 
Theo is steeds actief bezig opdrachten voor de 
FotoStudio binnen te hengelen en niet zonder 
succes. Het Valkhoffestival, het Gebroeders 
van Limburgfestival, het Bakkerscafé, de kle-
dingbank, het RIBW zelf, ze maakten allemaal 
gebruik van de FotoStudio. 

Deelnemers aan de FotoStudio komen elke 
week van maandag tot en met woensdag van 
9.00 tot 17.00 uur bij elkaar voor het werken 
aan opdrachten, het volgen van fotografiecur-
sussen en workshops. Tijdens de cursus bouwt 
iedere deelnemer zijn eigen portfolio op. Meer 
informatie vindt u op www.ribw-fotostudio.nl

Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk

De mensen achter de FotoStudio

Van links naar rechts: Raymond, Yon, Maikel en Marije
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De receptie was begin april bij de Leemkuil 
om te vieren dat Karel 25 jaar bij speeltuin 
’t Veldje beheerder was. De speeltuin ligt in 
de Wolfskuil aan de Clematisstraat, waar 
tot die tijd een trapveldje lag en waar Karel 
zelf toen hij jong was een balletje trapte met 
de andere jongens uit de buurt. ’t Veldje nu 
is ongeveer vijftig bij vijftig meter, en telt 
al gauw dertig verschillende speeltoestellen.

Karel Huiser is 56 jaar. Geboren en getogen 
aan de Nonnendaalsedwarsweg. Tegenwoor-
dig woont hij aan de Graafseweg, tegenover 
de Rozenstraat. ‘Ik zat vroeger in de bouw. 
Ook nog bij de CVD, de voorloper van de Dar, 
gewerkt, maar ik kreeg al op jonge leeftijd pro-
blemen met mijn hart en mocht dat zware werk 
niet meer doen. Toen kwam hier een werkplek 
vrij, ik solliciteerde en werd aangenomen. Dat 
was dus 25 jaar geleden. In het begin werkte 
ik hier samen met Nol Kusters. Toen was het 
nog voor 36 uur in de week. Door alle bezui-
nigingen van de laatste jaren zijn daar nu 20 
uur van over.’

Gebroken pols
Die bezuinigingen hadden tot gevolg dat er 
in de weekenden geen beheer meer mogelijk 
was. Toch komen er in een weekend behoorlijk 
veel kinderen naar de speeltuin, zeker als het 
weer meewerkt. Natuurlijk zijn er altijd ouders 
die een oogje in het zeil houden, maar bij een 
calamiteit weten die niet altijd adequaat op 
te treden. Een beheerder heeft alle hulpverle-
ningsdiploma’s om direct hulp te kunnen bie-
den wanneer dat nodig is. Karel: ‘Dat is ge-
lukkig nog niet vaak voorgekomen. De ergste 
verwonding was ooit een gebroken pols, en dat 
was van een moeder die van haar fiets viel toen 
ze hier weg wilde rijden. Ook meegemaakt dat 
een kind bevangen was door de hitte. Met natte 
doeken kon ik eerste hulp verlenen voordat ze 
naar het ziekenhuis werd gebracht. De ouders 
kwamen me daarvoor de volgende dag bedan-
ken.’
Niet alleen de kinderen weten ’t Veldje te vin-
den. Het is ook een favoriete ontmoetingsplek 
voor veel ouderen in de wijk. Vandaag zijn 
het Gerrit, Elly, Marijke en Sofia. Ze kwamen 
hier al toen hun kinderen nog klein waren en 
nemen nu nóg vaak lekkers en iets te drinken 
voor de kinderen mee. Ze dragen Karel op 
handen: Elly: ‘Zo’n goeie beheerder krijgen 
we hier nooit meer. Vorig jaar was Karel erg 
ziek, hij heeft zelfs op de intensive care ge-
legen. We hebben hem toen erg gemist. Hij is 
heel goed met kinderen en zijn vrouw komt 
hier ook vaak.’ 

Nieuw spelmateriaal
De gemeente had dit jaar goed nieuws voor 
de speeltuinen in Nijmegen. Een deel van de 
bezuinigingen wordt teruggedraaid en dat be-
tekent dat er bij het uitkomen van dit nummer 
van de Wester ook in het weekend weer be-
heerders aanwezig kunnen zijn. Karel: ‘Daar 
zijn we als team heel blij mee. Niet alleen voor 
de veiligheid van de kinderen, maar ook voor 
de hygiëne bijvoorbeeld. Nu kunnen ze in het 
weekend nergens anders hun behoefte doen 
dan in de struiken rondom het speelterrein en 
ook de afvalbakken puilen uit. Op maandagen 
moet ik vooral schoonmaken hier.’ 

De gemeente deed nog iets meer. Karel: ‘We 
mochten ook voor 5.000 euro nieuw spelma-
teriaal aanschaffen. Voor dat geld hebben we 
een draaimolen en veiligheidsschommels aan-
geschaft. Daar kunnen ze tenminste niet uit-
vallen. En mogelijk komt er binnen een paar 
jaar een nieuw hekwerk.’ Er is echter ook min-
der goed nieuws. Het zwembadje moet zeer 
waarschijnlijk weg. De verantwoordelijke 
gemeentelijke ambtenaar Jan-Willem Reijnen 
bevestigt dit: ‘De wetgeving over het beheren 
van zwembaden wordt binnenkort strenger. 
Ook wij moeten ons aan die nieuwe wetge-
ving houden en dat betekent dat we eigenlijk 
het hele bad moeten vervangen. De vraag is of 
hiervoor voldoende geld beschikbaar is.’ Ka-

rel hoopt dat er alternatieven gevonden kun-
nen worden: ‘Het zou ook goed zijn wanneer 
de verschillende wijkraden eens met elkaar in 
overleg zouden gaan om de voorzieningen be-
ter op elkaar af te stemmen.’

Ook de aanwezige ouderen zouden het een 
kleine ramp vinden als het zwembadje weg 
zou moeten. Gerrit: ‘Ga eens als ouder met een 
paar kinderen naar Zwembad-West. Je bent zó 
twintig euro kwijt. Dat kunnen veel mensen 
hier niet betalen. Doodzonde toch?’ 

De speeltuin is bedoeld voor kinderen tot 12 
jaar. Oudere kinderen worden geweigerd, het 
moet geen hangplek worden. Ouders, opa’s en 
oma’s, ze zijn allemaal van harte welkom. Het 
komt maar zelden voor dat hij op moet treden 
tegen kinderen die vervelend zijn. ‘De kinde-
ren zijn door de jaren heen wel iets brutaler 
geworden. Ze durven en ze doen meer. Maar 
dat is nu eenmaal de tijd waarin we nu leven.’ 

Ranja
Karel kent alle kinderen bij naam en wanneer 
hij een nieuw gezicht ziet, stapt hij daar met-
een op af. Ouders weten dat ze hun kinderen 
onbezorgd kunnen achterlaten, wanneer er een 
beheerder aanwezig is. Karel: ‘Het gebeurt 
vaak dat ze hun kinderen hier droppen en dan 
zelf boodschappen gaan doen. Na 15.00 uur 
wordt het altijd snel druk. Maar ook in de win-
ter hoor, als er sneeuw ligt. En er is altijd wel 
een glas ranja voor de kinderen die hier komen 
spelen.’ De gemeentelijke ambtenaar haast 
zich hieraan toe te voegen dat de beheerders 
van de speeltuinen in Nijmegen geen verant-
woordelijkheid kunnen dragen voor de kinde-
ren die daar spelen. De speeltuin is tenslotte 
geen crèche.

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

Openingstijden (dagelijks vanaf juni)
• Maart en april: poort open 10.00 uur; 
beheer aanwezig 12.00-17.00 uur
• Mei t/m augustus: poort open 10.00 
uur; beheer aanwezig 12.00-18.00 uur
• September en oktober: poort open 
10.00; beheer aanwezig 12.00-17.00 uur
• November t/m februari: poort open 
10.00; beheer aanwezig 12.00-16.00 uur 

Karel Huiser - 25 jaar ‘t Veldje
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Op 29 mei vormden kinderen en team van 
basisschool De Wieken, samen met veel 
andere Nijmegenaren, een Levende Wind-
molen om windenergie te promoten. Een 
initiatief van WindpowerNijmegen. Deze 
coöperatie heeft al ruim 650 leden en wil dit 
voorjaar groeien tot duizend of meer leden. 
Daarmee kan men een windpark realiseren in 
Nijmegen-Noord. Vijf moderne windmolens 
gaan evenveel opbrengen als 59 voetbalvelden 
met zonnepanelen, goed voor de stroom van 
zo’n 8.900 huishoudens.

Televisie, vaatwasser, laptop, verlichting, 
smartphone: we verbruiken steeds meer ener-
gie met z’n allen. Maar liefst 96 procent van 
die energie is niet duurzaam opgewekt, met 
veel negatieve gevolgen voor het klimaat en 
onze leefomgeving. Naast energiebesparing - 
erg belangrijk! - is het daarom nodig om nú 
de overstap te maken naar hernieuwbare ener-
giebronnen. Gelukkig schijnt de zon vaak en 
waait het dagelijks in Nederland. Die energie 
kunnen we vangen en benutten. Dat hoeven we 
niet aan grote bedrijven over te laten. Burgers 
kunnen het ook zelf, en een deel van de op-
brengst weer herinvesteren in nog meer lokale 
duurzame energie.

WindpowerNijmegen gaat dat doen, met bur-
gercoöperaties in binnen- en buitenland als 
voorbeeld. De actieve betrokkenheid van bur-
gers versterkt het draagvlak voor windmolens. 
In Nijmegen schreven we zelfs geschiedenis 
toen op 1 oktober 2014 het bestemmingsplan 
bijna unaniem werd vastgesteld door de ge-
meenteraad. Er zijn daarna slechts enkele be-
roepen ingesteld, die op 6 mei door de Raad 
van State ongegrond zijn verklaard. De weg is 
dus vrij om te gaan bouwen. 

Actieve leden in Oud-West
Het windpark en de coöperatie zijn binnen 
Nijmegen-West niet onopgemerkt gebleven. 
Diverse wijkbewoners zijn betrokken, zoals de 
schrijver van dit artikel, Olav Buunen en Ineke 
de Jong. Voor de duidelijkheid: Ineke is naam-
genoot, maar níet de voormalige secretaris van 
Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’. Ineke 
woont met haar partner op een woonschip in 
de Waalhaven en is bestuurslid van de coö-
peratie. ‘Als Nijmegenaar en wereldbewoner, 
zet ik me graag in voor duurzame energie. Ik 
ben trots op ons burgerinitiatief en straks nog 
veel trotser als we langs ons eigen Windpark 
Nijmegen-Betuwe kunnen fietsen. Groene en 
lokale energie, voor een gezonde en duurzame 
toekomst!’

Olav Buunen, bewoner van de Bosduifstraat, 
is op allerlei gebieden actief voor duurzaam-
heid. Hij is mede-initiatiefnemer van de repair 
cafés in Nijmegen en lid van het eerste uur van 
WindpowerNijmegen. ‘We hebben nog veel 
meer ideeën voor een duurzame regio, met een 
belangrijke rol voor mensen en bedrijven uit 
de buurt’, vertelt hij. ‘Maar eerst gaan we het 
windpark realiseren, en daar zijn veel nieuwe 
leden voor nodig. Dus kom erbij en sluit je 
aan!’

Samen investeren
Iedereen die zich voor 25 juli - de laatste dag 
van de Vierdaagse - aanmeldt als lid van de 
coöperatie krijgt voorrang bij de aankoop van 
aandelen in Windpark Nijmegen-Betuwe. Het 
zijn zogenaamde ledencertificaten van 250 
euro per stuk, tot een maximum aantal van 
tachtig per persoon. Misschien haalt de co-
operatie onder de leden wel meteen genoeg 
geld op (2 miljoen op een investering van 18,5 

miljoen) om het windpark te kunnen bouwen. 
Lukt dat niet, dan vindt in het najaar een extra 
wervingscampagne plaats. Het gaat zéker luk-
ken.

Goed rendement
Wanneer het windpark - naar verwachting 
eind 2016 - is gebouwd en gaat produceren, 
ontvangt een lid-certificaathouder een jaar of 
twintig (de levensduur van een windpark) een 
goed rendement. Boven 7 procent rendement 
gaat een deel van de opbrengst naar een duur-
zaam energiefonds. Daarmee worden nieuwe 
initiatieven in de regio mogelijk gemaakt.
De coöperatie steunt onder andere het plan 
voor een Groene Centrale, met naast het wind-
park enkele velden met totaal 34.000 zonnepa-
nelen. Er moeten nog wel wat hordes worden 
genomen. Als het allemaal lukt, dan wordt 
de opbrengst van wind en zon in de Groene 
Centrale deels omgezet naar het warmtenet, en 
wordt de levering van stroom aan het elektrici-
teitsnet heel stabiel. Een belangrijke innovatie.

Met Windpark Nijmegen-Betuwe draagt coö-
peratie WindpowerNijmegen bij aan het doel 
van een klimaatneutrale stad en regio. Na het 
windpark wil de coöperatie nog meer mooie 
projecten realiseren. Meer weten of lid wor-
den? Kijk op www.windparknijmegenbetuwe.
nl

Tekst en foto caravan: Alex de Meijer
Foto Johan: Henny van Roomen

‘Steek energie in eigen windmolen’

Johan Vollenbroek
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Na een flinke klim sta ik boven voor de witte 
Looimolen. Ik bel aan bij het hoekhuis er 
recht tegenover en word hartelijk begroet 
door Henk Amelink en zijn partner Afsa-
neh. Ondernemer noemt hij zichzelf. Zo 
stond hij aan de wieg van ’t Sfeerhuys en 
heeft hij in de textiel gezeten. Tegenwoordig 
heeft hij nog een aantal panden in Nijme-
gen, Venlo en Turkije. 

We zitten met een kopje thee aan de eettafel 
bij de open keuken. Rechts is de zitkamer waar 
een grote vleugel staat met een accordeon er-
naast.
‘Iedereen herkent mij aan mijn Twentse ac-
cent. Wat de meeste mensen niet weten is dat 
mijn moeder oorspronkelijk een Nijmeegse is. 
Ze woonde aan de Weurtseweg. In de oorlog 
was ze verloofd met mijn vader. Hij woonde 
nog op de boerderij vlakbij Enschede. Mijn va-
der heeft haar na het bombardement in februari 
1944 opgehaald en naar Twente gebracht. Hij 
vond het hier te gevaarlijk. Ze is daar op de 
boerderij komen wonen. In 1945 zijn ze ge-
trouwd en ik ben een van de zes kinderen. La-
ter heb ik op kostschool in Nijmegen gezeten 
en daarna de hogere textielschool in Enschede 
gevolgd, de commercieel technische kant. Ik 
ben gediplomeerd textielingenieur. Mijn vader 
is na de oorlog een textielzaak begonnen in 
Enschede en in 1953 heeft hij ook in Nijmegen 
in de Bloemerstraat een vestiging geopend.’

Afbetaling
‘Na de oorlog was de financiële situatie van 
veel mensen penibel. Als ze iets wilden kopen 
ging dat vaak op afbetaling. Als ze nieuwe kle-
ding nodig hadden, bijvoorbeeld een broek, 
dan kwamen ze naar de winkel en kochten ze 
die broek op de pof. Die schuld werd eens per 
week of eens per maand afbetaald. Voor ons 
een duur systeem, want we hadden mensen in 
dienst om het geld op te halen.’

‘Op mijn 23ste ben ik in de zaak in Nijmegen 
gaan werken. Ik ben jong getrouwd, al op mijn 
twintigste, dus ik was heel doelgericht bezig. 
Ik kreeg een gezin, daar wilde ik voor kunnen 
zorgen. Na het overlijden van mijn vader in 
1976 heb ik met mijn jongste broer de zaken 
overgenomen. We hebben de zaak gesaneerd 
en ons meer geconcentreerd op de woningin-
richting en tapijthandel. De zaak heb ik aan 
mijn zoon overgedaan toen mijn vrouw José 
in 2000 ziek werd. Wij zijn gaan reizen en een 
deel van het jaar in Turkije gaan wonen. Vijf 
jaar geleden is mijn vrouw overleden. We heb-
ben twee kinderen en vier kleinkinderen.’

Molen
‘In 1974 heb ik dit huis samen met de mole-
naarswoning en de Looimolen gekocht. De 
molen heb ik direct aan de gemeente doorver-
kocht voor een symbolisch bedrag. Daarbij is 
vastgelegd dat de gemeente de molen zal on-

Ondernemer Henk Amelink: 
‘Het is een prima plek hier!’

Zorg
Je kunt geen krant openslaan, geen praat-
programma aanzetten of het gaat om zorgen 
om de zorg. Staatssecretaris Van Rijn gaf zelf 
de aftrap door zijn gesprek bij Pauw over de 
kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Daarover 
hoef ik vast niets meer te vertellen. Momenteel 
wordt om zijn vertrek gevraagd vanwege de 
wantoestanden rondom het persoonsgebon-
den budget (pgb). Dat is een budget waarmee 
mensen hun eigen zorg regelen. En dat wordt 
niet, niet op tijd of niet juist uitgekeerd. In Nij-
megen spatten soms ook de zorgwekkende 
verhalen van de krantenpagina’s. Mensen met 
geestelijke problemen weten niet meer wat ze 
moeten doen. Kwetsbare Nijmegenaren krijgen 
niet de juiste zorg en lopen van het kastje naar 
de muur. Voor veel bewoners bevestigt het het 
gevoel dat het - nog - niet goed loopt. Zorgvra-
gers en zorgverleners zitten in de knel.
Toch zijn de veranderingen in de zorg niet 
ingezet vanwege bezuinigingen. Oké, er kan 
minder geld aan de zorg worden besteed dan 
we gewend waren. De kosten dreigden de pan 
uit te rijzen. Maar de wens van bijvoorbeeld 
de ouder wordende Nijmegenaren om langer 
thuis te kunnen blijven wonen, was ook luid en 
duidelijk hoorbaar. De bijbehorende vraag is: 
wat hebben bewoners nodig om dat daadwer-
kelijk te kunnen? Dan gaat het toch ook om 
het versterken van de dingen die je zelf nog 
wel kunt. Bovendien kan de zorg ook dichterbij 
de wijkbewoners georganiseerd worden, zo-
dat de signalen eerder opgepakt worden. Je 
eigen geldzaken blijven regelen, als iemand 
dichtbij je daarbij zo kan helpen dat je het ook 
zelf leert, is alleen maar goed. Er zelf ook aan 
bijdragen dat je zo fit en vitaal mogelijk ouder 
wordt: mooi! Dat is de redenering.

Blijft staan dat de zorg alle aandacht heeft. 
De Wester zou graag in contact komen met 
mensen die kopzorgen hebben om de zorg. Of 
die juist heel goede ervaringen hebben en een 
positief verhaal kunnen vertellen over hoe ze 
geholpen zijn. Wij willen graag de verhalen van 
beide kanten vertellen. Om ervan te leren als 
Nijmegen Oud-West, als bewoners en werkers.

Rian Panis
(Foto: Ger Neijenhuyzen)
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derhouden. De Looimolen is een van de weini-
ge molens in Nederland die volop in bedrijf is. 
Er werken vier mensen die er een boterham aan 
verdienen. De molen is bovendien een mooie 
trekpleister. Als je ziet hoeveel mensen plezier 
hebben van de molen en hoeveel foto’s er hier 
gemaakt worden. Het is een prima plek hier. In 
de molenaarswoning, in wat nu ’t Sfeerhuys is, 
zijn wij in 1974 met een nieuwe textielwinkel 
begonnen. Dat gebouwtje dateert uit 1820. De 
ruimtes achter de winkel hebben we verhuurd. 
Daar heeft een meubelstoffeerderij in gezeten 
en een meubelgroothandel. Rond de molen 
was het toen nog allemaal bebouwd. De ge-
meente kwam indertijd met het onzalige idee 
om de Graafseweg te gaan verbreden. Daar 
hebben we met iedereen uit de Wolfskuil en 
de Rozenbuurt bezwaar tegen gemaakt. Wij 
wilden dat het hier groen bleef. Zo is de stich-
ting het Florapark ontstaan in 1994. Eerst was 
het één club, maar dierenweide Kobus heeft 
later zelf een stichting opgericht. Onze actie 
had succes en uiteindelijk hadden we 4½ hec-
tare grond tot onze beschikking. Dat hebben 
we tot park bestempeld. We zeiden: dat blijft 
openbaar, een park voor de wijk. De Wolfskuil 
is inmiddels helemaal gesaneerd en nu laat 
de gemeente trots aan andere gemeenten zien 

hoe mooi het Florapark en dierenweide Kobus 
daarin passen.’

Overlast
‘Het pleintje voor de molen met het prachtige 
uitzicht op de dierenweide en de wijk is ook 
een aantrekkelijk punt voor jongeren. Zij ko-
men hier graag. Ik heb er geen last van. Ik heb 
met bijna alle jongens die hier komen contact. 
Ze krijgen van mij een Grolschpilsje als Twen-
te wint van NEC. De verhoudingen zijn goed, 
maar je moet wel contact met ze houden. Ik 
let wel op dat er hier geen harddrugs komen, 
of dat er wordt gedeald. Natuurlijk wordt hier 
wel een jointje gerookt, maar in Nederland 
is het gebruik van softdrugs legaal. Oudere 
mensen lopen vaak met een grote boog om de 
auto’s heen waarin de jongeren zitten. Wat mij 
betreft hebben de jongeren net zo veel recht op 
die plek als ouderen die er hun hond uitlaten… 
en vaak de stront niet opruimen. Ik loop hier 
twee of drie keer per week rond met een plastic 
zak om het vuil rond de molen weg te halen. Ik 
vind dat mijn burgerplicht en ik woon graag in 
een schone omgeving.’

Muziek
‘Mijn moeder speelde piano en ik speel piano 

en accordeon. De familie van mijn moeder 
was erg muzikaal. Een van mijn ooms speelde 
viool en zat bij het Gelders orkest. Muziek 
hoorde erbij in mijn jeugd. Als kind heb ik al 
accordeon leren spelen en ik zat in een koor. 
Ik heb altijd graag gezongen. Drie of vier jaar 
geleden heb ik de muziek weer opgepakt. Ik 
zit nu bij twee koren, een mannenkoor De 
Hofbrouwers in Beek en een gemengd koor, 
de Kolpingsingers, in Nijmegen. Ik begeleid 
ze op de accordeon. We treden op in bejaar-
denhuizen en met carnaval. Pianospelen doe ik 
voor mijn plezier, ik ben geen beroepsmuzi-
kant. Op zondagmorgen heb ik wel eens in ’t 
Sfeerhuys piano gespeeld.’
‘Met mijn huidige partner Afsaneh is er weer 
nieuwe muziek in mijn leven gekomen. Afsa-
neh komt uit Iran en ik heb haar bij haar zus 
in Venlo ontmoet. Met mijn vrouw José heb ik 
tijdens haar ziekte heel veel gereisd en ik heb 
nog steeds veel contacten met mensen in het 
buitenland. Dat Afsaneh uit een andere cultuur 
komt is dus voor mij geen enkel probleem. Ze 
is gewoon een heerlijke meid en we wonen 
hier samen op een geweldige plek.’

Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Dave van Brenk
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Zijn vader was een sjacheraar die elke 
maandagochtend op de Lusemert stond. 
Dan moest Willem vaak mee om een handje 
te helpen. ‘Ik was een jaar of zes. Toen kwam 
hij op een dag met een accordeon thuis, die 
hij ergens opgekocht gehad. Het instrument 
stond eerst maandenlang boven op een kast, 
maar ik was er meteen door geobsedeerd. 
Men vraagt en wij draaien was toentertijd 

een populair verzoekplatenprogramma met 
veel Zangeres Zonder Naam-repertoire en 
daarbij heb ik op een keer de accordeon ge-
pakt en geprobeerd mee te spelen.’

Dat was de eerste kennismaking van Willem 
Barten met het instrument waar hij later nog 
veel furore mee zou maken. Hij woont sinds 
drie jaar aan de Uiverplaats. Een bijna idyl-

lisch verscholen binnenplaatsje ergens tussen 
de Krayenhofflaan en de Voorstadslaan. In 
Oud-West wonen en woonden veel talentvol-
le muzikanten. In deze Wester lichten we de 
doopceel van Willem Barten.

Willemskwartier
‘Ik ben geboren in het Willemskwartier, de 
Brederostraat, in 1958. Zoals gezegd, mijn 
vader was een handelaartje. We hadden vijf 
kinderen thuis en waren eigenlijk straatarm, 
maar daar was wel altijd muziek. Ik heb les 
gehad op die eerste accordeon, maar op mijn 
twaalfde was ik er op uitgekeken en heb hem 
verkocht. Daarvoor in plaats kwam een orgel. 
Zo’n Yamaha-ding met ritmeboxen. Ik ging 
daar helemaal op los, lessen in gekregen en op 
mijn veertiende was mijn eerste optreden in de 
Kajuit, aan de Hazekampseweg. Ik zong mee-
deiners als Rosamunde en Zwarte Zigeuner.’

Vlaamse Gas
‘Het eerste bandje was een trio. The Guinee-
Pigs: gitaar, drum en ik op het orgel. We traden 
elke zaterdag op in Afferden op camping Hen-
geland, nog steeds wel met oubollig repertoire, 
maar ook daar kun je een eigen draai aan ge-
ven. Toen ik 16 was speelde ik in La Quador. 
Rob Langendam had me daarvoor gevraagd. 
Dat was vooral veel country, John Denver, 
Merle Haggard, eenvoudige muziek om te be-
geleiden. Wéér een jaar later zat ik in Strings 
Music. Dat waren goeie muzikanten: Rudy 
Hendriks, bassist, Willy Balvoort op drums en 
Johnny speelde gitaar, maar die had een busje 
en dat was belangrijker. We konden muzikaal 
goed improviseren, eindeloos doorgaan op een 
thema. We speelden in elke kroeg in de stad en 
verdienden geld als water. Het was 1975. De 
koppelbazen maakten de dienst uit, ook in het 
uitgaansleven. We speelden bijna elk weekend 
in Las Palmas in de Vlaamse Gas. Die kroeg 
was van Fransje Kunst, een beruchte koppel-
baas toen. Veel funk, Earth Wind & Fire, dat 
werk. Met onze kopstemmen klonk het vocaal 
als een klok. Ons geluid leende zich ook prima 
voor nummers van the Eagles. Dat zongen we 
ook.’

‘Leo Lucassen deed het management. We 
deden ineens ook optredens in Duitsland, in 
kazernes. Net als bij de koppelbazen ging het 
bij Lucassen vaak zwart. Dat was toen veel 
meer een nationale hobby dan het nu is. Het 
kon ook veel makkelijker: de automatisering 
was nog niet overal doorgevoerd. Als er even 
geen optredens waren, deden we ander werk 
voor die koppelbazen. Het was een mooi vrij 
leventje, maar de band viel uit elkaar in 1978. 
Ik ben alleen gaan wonen en deed onder an-
dere vrijwilligerswerk op de Sprokkelenburg 

‘De drang om te presteren 
zit er nog steeds’
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in Horstacker, en werkte op het A.I.D. met 
weggelopen jongeren. Met Paul Wijnen begon 
ik een pianozaak annex werkplaats, waarbij ik 
de reparaties aan de piano’s deed wanneer dat 
nodig was. Dat is nu Wijnen & Van Oosterom 
aan de Begijnenstraat.’

Londen en Parijs
‘Ik heb een fascinatie voor Woody Guthrie, 
altijd gehad, een groot invloedrijk folkartiest, 
maar vooral ook voor zijn leven als hobo, een 
zwerver. Met niks meer dan mijn gitaar ben ik 
een half jaar naar London gegaan en speelde 
daar in de metro. Nummers van Leonard Co-
hen, Bob Dylan, the Stones. Er waren die zo-
mer vaak relletjes in de stad. Boven op straat 
het oproer en onder de grond mijn muziek. 
Dit heb ik ook een paar maanden in Parijs ge-
daan. Ik had meestal wel adresjes waar ik kon 
slapen: in London bij een uiterst vriendelijke 
Sikhs-familie en in Parijs bij een Israëlische 
geheim agent. Nee, dat verzin je niet, haha. 
Een leerzame periode. Ik speelde overal. En 
als het niks werd, dan ging ik weer en probeer-
de het ergens anders opnieuw. Bij een mindere 
dag moest ik ook wel eens op straat slapen.’

‘Het zal 1980 geweest zijn: ik ging wel eens 
darten in coffeeshop Labda en raakte daar aan 

de praat met de twee eigenaars Rob en Rob. Ze 
kenden mijn muziekverleden en zo ontstond 
het idee om een muziekcafé te beginnen. Aan 
de Voorstadslaan was net een pand met horeca-
bestemming vrijgekomen: Corrina. Dat doop-
ten we om tot Loonies. Ik bouwde een P.A. en 
we organiseerden elke weekend jamsessies. Ik 
kende genoeg muzikanten om dat van de grond 
te tillen en binnen no time draaide het als een 
tierelier. Als het zo uitkwam stond ik ook bier 
te tappen, maar ik was alleen verantwoordelijk 
voor de muziek. De kroeg werd ook populair 
bij de Waterkwartierders. Dat wilden we ook. 
Het was een buurtkroeg en dat moest het blij-
ven. De geluidsoverlast hebben we altijd tot 
het minimum weten te beperken. We hadden 
afgesproken dat wanneer het écht geld op zou 
gaan leveren, ik in de winst mee ging delen. 
Zover is het nooit gekomen. Die winst ver-
dween vooral in de neus van Rob. Met Loonies 
ging het ook allengs minder. Toch heb ik er een 
aantal bandjes gevormd, die overal optraden.’

Hemel
‘Tussen de bedrijven door begeleidde ik ook 
een volksdansgroep: de Pierewaaiers. Het wa-
ren de jaren dat economisch de bomen tot in de 
hemel groeiden, alles kon. Zo gaf Shell eens 
een personeelsfeestje in Syrië, Damascus. Wij 

mochten daar optreden. We sliepen in het She-
raton Hotel en werden daar als VIP’s behan-
deld. De volksdansgroep danste de Driekus-
man. Op klompen! Nou, daar werden die olie-
sjeiks wild van. Eén van die sjeiks wilde per 
se mijn klompen hebben en ook gaan dansen. 
Ik heb ze niet meer teruggezien, dus ergens in 
Damascus loopt nog steeds een sjeik op mijn 
houten klompen rond. Diezelfde Driekusman 
hebben we ook nog ooit backstage bij de Sto-
nes gedanst, toen ze hier in de Goffert optra-
den. Ideetje van de manager: zo’n klompen-
dans vindt iedereen leuk, dus ook de Stones. 
Hij had gelijk.’

Max Tax
‘In 1995 krijg ik een telefoontje uit Tilburg. 
Max Tax y sus Banditos zochten een organist/
accordeonist. Max Tax is een Brabantse feest-
band, geïnspireerd door de muziek uit het zui-
den van de Verenigde Staten en Mexico. De 
muziekstijl is een mengeling van cajun, blues, 
zydeco, bluegrass, texmex en polka. Het ligt 
in het verlengde van Captain Gumbo en Row-
wen Hèze, die toen net doorgebroken waren. 
We traden ook vaak met elkaar op. Max Tax 
werd ook de begeleidingsband tijdens tournees 
van Flaco Jimenez. Columbia Records raakte 
geïnteresseerd. Max Tax kreeg zelfs een pla-

Willem Barten
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tencontract en bracht drie singles en een cd uit. 
We speelden ook de herkenningsmelodie van 
Keek op de Week van Koot en Bie. Het was 
een drukke tijd. Honderd optredens per jaar 
waren geen uitzondering. We speelden alle 
festivals plat. De Parade, Valkhof, noem maar 
op. Overal kwam je dezelfde mensen en muzi-
kanten tegen. Het was een klein wereldje.’

Schuldsanering
‘Na drie jaar - Max Tax werd teveel een brui-
loftsorkestje - speelde ik weer in een ander 

trio: Hallo Hallo. Aanstekelijke Nederlandsta-
lige muziek met onder andere de bassist van 
Gruppo Sportivo. We werden veel gevraagd en 
het verdiende heel goed. Maanden van vijf- of 
zesduizend gulden waren geen uitzondering. 
Ik had een platbodem gekocht, bij Malden 
nog een zeilboot voor anker liggen, een paar 
BMW’s voor de deur, het kon niet op leek het. 
We kwamen bij het management van Gerard 
van der Kolk, inmiddels failliet, maar toen 
een hele grote jongen. We traden vaak op tot 
in Spanje toe. Stonden we met Tavares op het 
podium. Vaak wekenlang. Als we zelf niet op 
hoefden te treden, stonden we bij de deur een 
beetje als portier mensen te verwelkomen. Zo-
iets is even leuk, maar dan houdt het op. De 
groep kreeg minder te doen en ik werd er on-
gelukkig van. In 2003 was het afgelopen. Ik 
stond ineens op straat met eigenlijk niks meer, 
ja een hypotheek op de boot en met auto’s die 
niet afbetaald waren. Spaargeld was er niet zo 
veel. Ik moest alles verkopen en kwam in de 
schuldsanering terecht.’

‘Ik kreeg een baan bij de nachtopvang aan de 
Van Schevichavenstraat. Ik spreek hun taal, 
begrijp ze en ik kan er goed mee omgaan. Ik 
had een jaarcontract bij Iriszorg, al ging al-
les wat ik verdiende naar de schuldsanering. 
Ik werkte bij RIBW, Driestroom en tot slot als 
begeleider in een woongroep voor mensen met 
een licht verstandelijke handicap. Al mijn er-
varing heb ik van de straat; ik heb er nooit iets 
voor geleerd.’

Herseninfarct
‘Ik had heel lang in Malvert gewoond, in de 
maisonnettes. Toen die gesloopt werden, 
kwam ik in Nijmegen-Oost terecht, de Hugo 
de Grootstraat. Daar werd ik op een ochtend 
wakker. Ik ging douchen, wilde me aankleden 
en kon ik ineens de knoop van mijn broek niet 
meer dichtkrijgen. Daarna mijn veters niet 
strikken. Het voelde vreemd in mijn arm en 
mijn gezicht. De linkerkant wilde niet meer. 
Accordeon spelen dus ook niet meer, schoot 
het door mijn hoofd. In die toestand naar de 
huisartsenpost gefietst. Daar werd het duide-
lijk: een herseninfarct. Dat was vier jaar ge-
leden.’

‘Na dat infarct begon het revalideren: met 
stressballetjes spelen bijvoorbeeld om de 
vingervlugheid weer terug te krijgen. Ik ben 
sindsdien wel emotioneler geworden, maar 
ook geduldiger en ik voel me een stuk rusti-
ger. De drang om te presteren, het uiterste uit 
mezelf halen, dat zit er nog steeds. Ik heb nog 
éénmalig een toertje van een week gedaan 
met Max Tax. Amsterdam, 013 in Tilburg, de 
Zwarte Cross met Debby Harry in de kleedka-

mer, haha. Maar ik voel wel dat ik geen twintig 
meer ben.’

‘In mijn manier van leven was nooit plaats 
voor een relatie, laat staan kinderen. Dat wist 
ik al heel vroeg. Ik heb me bewust laten steri-
liseren toen ik 21 jaar was. Relaties mochten 
ook nooit te dichtbij komen en dat gebeurde 
ook niet. Met Kerst moest ik bijvoorbeeld al-
tijd optreden. Daar hoefde nooit over gedis-
cussieerd te worden.’

Snackbar
Het is onmogelijk om volledig te zijn wan-
neer je het leven van Willem Barten in één ar-
tikel wilt vangen. Daar is minimaal een boek 
voor vereist. Ik heb niks geschreven over Trio 
Florijn, de Brintaas, het Luiaardsgilde en de 
schoolconcerten die Willem gaf. Ik heb Arthur 
Ebeling nog niet genoemd, Boh Foi Toch en 
Red Rooster niet, vier seizoenen Nimweegs 
Soaptheater overgeslagen. Willem voerde in-
takegesprekken voor Vluchtelingenwerk Nij-
megen, programmamaker en acteur bij Rad-
boud Kinder TV, was eindverantwoordelijk 
voor camera en geluid bij de speelfilm Abraca 
me, een daklozenproject. Hij jamde met Cuby 
& Blizzards en Toots Thielemans. Tot slot run-
de Willem ook nog een jaar lang een snackbar 
in Cuijk.

Uiverstudio
‘Ik woon nu drie jaar aan de Uiverplaats. Het is 
heel rustig wonen hier. Ik heb de tuin mooi op-
geknapt. Op de bovenverdieping van het huis 
heb ik eigenhandig een studio gebouwd met 
een aparte regieruimte die via een intercom 
met elkaar in verbinding staan. Niet alleen om 
mijn eigen ideeën vorm te kunnen geven, maar 
ik wil die ruimtes ook beschikbaar stellen aan 
muzikanten uit de wijk. Iedereen weet dat stu-
dioruimte huren nauwelijks te betalen is. Voor 
een paar tientjes kan een bandje, een rapper, 
wie maar wil, een hele middag hier opnames 
maken en dingen uitproberen. Ik heb de inven-
taris langzaam uitgebreid en zo is de Uiverstu-
dio ontstaan. Moet je horen, wat een heerlijk 
droog geluid. Geen echo, niks. Het geluid kan 
nergens heen. Piepschuim aan de wanden en 
in de vorm van kegeltjes aan het plafond. Het 
kerstlied van de arme drommels van Karel 
Bosman is hier bijvoorbeeld opgenomen. Zie 
deze studio maar als mijn cadeautje voor Oud-
West. Talent moet zich kunnen ontwikkelen en 
ik draag daar graag mijn steentje aan bij.’

Meer informatie over de Uiverstudio en om je 
aan te melden: www.facebook.com/wtbarten

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Nachtegaalplein 
en omgeving 
De tussenbalans
Vier jaar geleden, mei 2011, namen de oud-
bewoners van het Nachtegaalplein afscheid 
van hun vertrouwde woonomgeving in dit 
authentieke stukje Wolfskuil. Er werden 
270 woningen gesloopt en er zouden 208 
nieuwe woningen gebouwd worden. Er 
werd voortvarend met de sloop begonnen, 
maar de nieuwbouw stagneerde. Alleen op 
de folders en de billboards die her en der 
geplaatst werden, was te zien hoe het plein 
en omgeving er in de toekomst uit zouden 
gaan zien. In augustus 2012 waren er wel-
geteld twee nieuwbouwhuizen verkocht. 
Veel te weinig om te bouwen, vond Portaal. 
Het verwilderde braakliggende terrein zou 
tijdelijk als buurtpark beter dienst kunnen 
doen. 

Portaal slaagde er echter in bij het Waarborg-
fonds Sociale Woningbouw extra geld los te 
peuteren en kondigde in mei 2013 aan dat er 
begonnen ging worden met de voorbereidin-
gen van de bouw van 24 huurappartementen 
en de renovatie van het poortgebouw. Eind 
2014 werden de eerste nieuwe woningen op-
geleverd. De Wester sprak met enkele nieuwe 
bewoners op een moment dat eindelijk na vier 

jaar het nieuwe Nachtegaalplein weer een 
beetje gezicht begint te krijgen. 

Nivine en Kasper
Nivine en Kasper, allebei 29 jaar, zijn nieuwe 
huurders bij Portaal. Nivine: ‘We hebben el-
kaar leren kennen toen we buren waren op de 
bovenste etage van de Fenikshof, een van de 
laatste nieuwbouwprojecten in het Waterkwar-
tier.’ Kasper: ‘Ik had er een prachtig uitzicht, 
de mooiste zonsondergangen, maar we wilden 
samen iets zoeken. Dat was financieel ook veel 
gunstiger. Hier zijn we samen 880 euro kwijt, 
in de Fenikshof was dat 760 euro per persoon. 
Maar we wilden ook heel graag samenwonen 
en we hadden al eerder in de Wolfskuil rond-
gekeken.’ Nivine: ‘In plaats van één hebben 
we nu drie verdiepingen en de Wolfskuil is 
mijn favoriete wijk, overal dichtbij, mooie lo-
catie en een huis met een tuin.’ Kasper: ‘We 
hadden via de site van Portaal gereageerd. De 
telefoon stond ineens roodgloeiend, zó opge-
togen waren ze bij de woningbouwvereniging 
dat er iemand belangstelling had. We konden 
nog kiezen tussen de Pastoor Zegersstraat en 
de Koninginnelaan. We kozen voor het laat-
ste.’ Ze wonen nu in het hoekpand Merelstraat/

Koninginnelaan. Een rij van zes huizen, die 
erg op elkaar lijken, maar door kleine, speelse 
accentverschillen toch weer anders zijn. Om-
dat het een hoekpand is, heeft het huis een op-
vallende erker. Nivine: ‘Mooi hè. Toen we de 
eerste keer gingen kijken, stond alles nog in 
de steigers. Omdat de opzichter niet aanwezig 
was, mochten we van één van de bouwvakkers 
even binnen kijken. Daarna hebben we meteen 
gemaild dat we het wilde hebben. In november 
was alles geregeld en in januari zijn we er in-
getrokken.’

Keuken
Kasper: ‘De oplevering ging niet helemaal 
soepel. We moesten drie weken op de keuken 
wachten en dat is heel lastig. Er was ook nog 
gedoe over een buitenkraantje. Toen we aan-
gaven dat we die wel wilden, was de bouw 
daarvoor al te ver gevorderd. De buren hadden 
problemen met de riolering, die was tijdens de 
bouw vernield.’ Nivine: ‘Met die buren heb-
ben we al kennisgemaakt; we gaan samen met 
de tuin aan de slag. Bij een andere buurvrouw 
iets verderop hebben ze al proberen in te bre-
ken. Bij de bouw had men de deurklink ver-
keerd gemonteerd, kon je zó van buiten los-
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schroeven. Maar we hebben leuk contact met 
elkaar. Ik merk nu al dat mensen hier moeite 
voor elkaar willen doen.’

Helemaal blij is Kasper ook niet met de lan-
taarnpaal die geplaatst is aan de Merelstraat. 
‘Het zet de tuin vol in het licht. En die led-
lampen zijn veel feller. Ik heb het gemeld bij 
Bel- en Herstel en nu maar hopen dat er iets 
mee gebeurt.’ Nivine: ‘En ik hoop dat er snel 
een oplossing voor het parkeerprobleem komt, 
wat mij betreft gaan ze met vergunningen wer-

ken. Er worden hier overal auto’s geparkeerd 
door figuren die daarna naar het station lopen 
en met de trein verder reizen. Ik kan mijn auto 
nergens kwijt.’

Kim
Kim, 42 jaar, haar man en zoontje Mo hadden 
terugkeergarantie en kozen voor de nieuw-
bouw aan de Pastoor Zegersstraat tegenover 
de kerk en de moskee. Kim: ‘Zoveel te kiezen 
was er niet meer: bewoners met een langere 
inschrijftijd kwamen eerder aan de beurt, maar 

we zijn hier erg tevreden mee. De sleutel kre-
gen we in november en een maand later zijn 
we verhuisd. De moskee geeft alleen op vrij-
dag wat extra drukte, maar ik hou daar wel 
van. Een levendige straat hoort bij een volks-
wijk als deze.’

‘We woonden aan de Merelstraat. Na de sloop 
hebben we vijf jaar aan de Dukaatstraat bij het 
Goffertpark gewoond. Prima hoor, dat wel, 
maar wel lang als je weet dat het maar tijdelijk 
is. Mo, hij is nu 7 jaar, zat al op de Wieken. 
Maar het bevalt uitstekend hoor. Het is een fijn 
huis. Normaal hou ik helemaal niet van nieuw-
bouw, maar dit is een mooie steensoort en het 
huis is hoog en breed.
Over de oplevering hadden ze niks te klagen, 
dat verliep goed. ‘In huis waren een paar din-
gen die we anders gedaan zouden hebben. De 
extra wc staat pal naast de douche, terwijl er 
anderhalve meter ongebruikt is en de wasma-
chineaansluiting op zolder hebben we ook niet 
zelf bedacht, maar dat passen we nog wel een 
keer aan. Mijn ervaring met Portaal is dat het 
geregeld lastig is de juiste persoon te spreken 
te krijgen. Terugbelafspraken komen ze niet zo 
goed na. Dat is jammer.’

Inrichting plein
Ze hebben een pasje gekregen waardoor ze 
hun auto nu nog zonder problemen kunnen 
parkeren bij het poortgebouw. Maar hoe dat 
zal gaan als alles klaar en bewoond is, durft 
Kim niet te zeggen. ‘Ik hoop wel dat het plein 
écht gezellig wordt. Het zou mooi zijn wan-
neer we als bewoners daarover mee mogen 
denken. Ik zie het al voor me: bankjes, en voor 
de kinderen een boomhut. Vooral voor hen 
moet het een leuke plek worden.’ Haar zoontje 
Mo en zijn vriendinnetje Tara weten het wel: 
een familieschommel met een mandje, schiet-
spelletjes, watergevechten. Mo is blij weer 
dichter bij school te wonen en voor de judo in 
Titus Brandsma hoeft hij nog maar één straat 
over te steken. 
Vincent Meijers, wijkbeheerder van Oud-West 
over de inrichting van het Nachtegaalplein: ‘In 
de loop van het jaar wordt het plein door Por-
taal opgeleverd, zodat we er mee aan de slag 
kunnen. Dat is sneller dan verwacht. Project-
leider Mark Vermeulen zal iedereen in het hele 
blok aanschrijven om er in samenspraak met 
de omwonenden iets moois van te maken.’
Kim: ‘Al met al weer fijn om in de wijk terug 
te zijn. Met de buren hebben we ook al kennis-
gemaakt. In de voortuin wil ik snel een magno-
liaboom planten en groot zien worden.’

Pastoor Zegersstraat
Naast al deze nieuwbouw is er ook druk ge-
renoveerd. De Pastoor Zegersstraat was als 

Nivine en Kasper
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eerste aan de beurt. Tijdens een EK- of WK-
voetbal is dit altijd één van de meest oranje 
versierde straten van de wijk en de stad. Nu 
nóg zijn er restjes rood, wit, blauw en oranje 
zichtbaar van het WK vorig jaar in Brazilië. 
Dat zegt iets over de sociale verbondenheid in 
zo’n straat. De renovatie zou vóór de afgelo-
pen jaarwisseling voltooid zijn. Dat was een 
misrekening. De straat stond toen nog steeds 
vol met een veertigtal containers waar de be-
woners tijdelijk hun huisraad in opgeslagen 
hadden. Een aantal van hen zat in die dagen 
rillend van de kou bij een klein elektrisch 
straalkacheltje, de enige warmtebron. Tiny: 
‘We hadden geen gas, konden niet douchen 
en maar een halve huiskamer om in te wonen. 
Vier weken lang, hartje winter. En we kregen 
uiteindelijk van Portaal  50 euro ter compen-
satie van de extra elektriciteitskosten. Dat is 
toch een lachertje. We hebben veel te lang in 
de rotzooi gezeten. Ze hebben ons op onkos-
ten gejaagd waar we niet op gerekend hadden.’ 
Josanna: ‘Ik dank God op mijn blote knieën 
dat ik niet meegedaan heb met de renovatie, 
al heeft Portaal behoorlijk gepusht om me 
daartoe over te halen.’ Tiny: ‘We mogen geen 
zonnescherm ophangen, want daar kunnen 
lekkages van komen, als de centrifuge aan-
slaat beginnen de vloeren te trillen en zo zou 
ik nog wel even door kunnen gaan. Nee, als ik 
alles van tevoren geweten had, zou ik ook niet 
meegedaan hebben. Ik woon hier al 42 jaar en 

heb écht overwogen om te vertrekken, en meer 
mensen wilden dat hier.’ 

Compensatie
Portaal is vol begrip voor de kritiek, maar stelt 
dat het niet te vermijden is dat zo’n groot re-
novatieproject uitloopt en daarmee de overlast 
toeneemt. Sigrid Punt, namens Portaal: ‘Daar 
hebben de bewoners 300 euro ter compensa-
tie voor gekregen. We proberen vooraf zoveel 
mogelijk bewoners in het project mee te krij-
gen, want als dat niet minimaal 70 procent 
is, gaat de hele renovatie niet door.’ Er speelt 
momenteel nog meer in de straat. Josanna: ‘Er 
zijn zeven woningen leeg komen te staan door 
de renovatie. Ik heb gehoord dat er allemaal 
Marokkaanse families komen te wonen. Prima 
mensen, maar de verhoudingen in de straat 
worden wel scheef getrokken als dat werke-
lijk gaat gebeuren. Daar zit hier niemand op te 
wachten.’ Portaal begrijpt niet waar dit verhaal 
vandaan komt. Sigrid Punt: ‘Er is tot nu toe 
één woning toegezegd aan een mevrouw met 
stadsvernieuwingsurgentie. De overige wonin-
gen worden via Entrée aangeboden. Daar kan 
iedereen op reageren.’ Tiny: ‘Positief is dat de 
huur maar 15 euro gaat stijgen, dat wordt voor 
mij dan 393 euro, maar voor de nieuwe bewo-
ners in de straat wordt dat meteen 600 euro.’

Kanniewaarzijn
Om hun ongenoegen wereldkundig te maken, 

hadden de bewoners enkele maanden geleden 
het VARA-televisieprogramma Kanniewaar-
zijn aangeschreven. Het programma stelt ab-
surde situaties aan de orde, waar burgers in 
verzeild kunnen raken. De redactie oordeelde 
echter dat de omstandigheden net niet absur-
distisch genoeg waren om er een camerateam 
op af te sturen.

Fasen II en III
Nu de Pastoor Zegersstraat is opgeleverd ver-
wacht Portaal eind dit jaar te gaan slopen voor 
fase II: de Spreeuwenstraat, de Kwartelstraat 
en een aantal panden aan de Oude en Nieuwe 
Nonnendaalseweg. De laatste bewoners moe-
ten er uiterlijk 30 september vertrokken zijn en 
Portaal zal ze helpen bij het zoeken naar pas-
sende vervangende woonruimte. Ze hebben 
ook een terugkeergarantie en komen met voor-
rang in aanmerking voor de nieuw te bouwen 
woningen. Als alles volgens planning verloopt 
verwacht Portaal in 2016 te kunnen starten met 
de bouw van 54 eengezinswoningen, 30 huur 
en 24 koop. 
De plannen voor fase III, Oude en Nieuwe 
Nonnendaalseweg, en Nonnendaalsedwars-
weg zijn nog in ontwikkeling, maar het gaat 
uiteindelijk om 38 woningen, waarvan 24 huur 
en 14 koop.

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

Tara en Mo
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In de zomer van 1912 vond op het Kelfkens-
bos, onderaan het Valkhof en in het Hun-
nerpark een mega-tentoonstelling plaats. 
Het werd een grote teleurstelling.

In 1910 was in Nijmegen een grote Elektrici-
teitstentoonstelling (zie de Wester nummer 2 
van dit jaar). Op het Kelfkensbos stond een 
groot tentoonstellingsgebouw, onder aan het 
Valkhof was Klein Zwitserland gebouwd. 
Vooral dit laatste was populair. De tentoonstel-
ling trok 200.000 bezoekers.

Groter
Dit succes verleidde betrokkenen twee jaar la-
ter een nóg grotere tentoonstelling in te rich-
ten. Op 30 januari 1912 berichtte het Algemeen 
Handelsblad: ‘De Vereeniging tot bevordering 
van Kunst, Nijverheid en Sport te Nijmegen 
organiseert een tentoonstelling van sport, 
schilderijen, bloemen, paarden, vee, pluim-
vee en konijnen (...) Doel is de verschillende 
voortbrengselen der nijverheid (op gebied 
van sport) onder de aandacht van het publiek 
te brengen, terwijl daarnevens een schilde-

rijententoonstelling gehouden zal worden in 
afzonderlijke lokalen. Bovendien zal op het 
tentoonstellingsterrein een bloemententoon-
stelling plaats vinden, die, naar men hoopt, 
veel zal bijdragen tot verfraaiing van het ge-
heel. Voorts zal gedurende enkele dagen een 
tentoonstelling van paarden, vee en pluimvee 
gehouden worden op een afzonderlijk daar-
voor bestemd terrein.’ Dit zou plaatsvinden op 
het Gerard Noodtplein.

Wat er te zien was
De opening vond plaats op maandag 1 juli. Het 
kreeg veel aandacht in de landelijke pers. In de 
Tilburgsche Courant van 3 juli 1912 stond een 
voor die tijd kort artikel (328 woorden): ‘De 
tentoonstelling te Nijmegen en Oud-Heidel-
berg. De bloeiende, vooruitstrevende stad van 
Carolus Magnus, die oude, altijd nog levens-
lustige Waalstad, zoo vroolijk en schoon gele-
gen op haar zeven heuvels, welke telkens ten-
gevolge van een voortvarend streven van een 
deel der burgerij in grooten getale de vreem-
delingen trekt, viert opnieuw een tentoonstel-
lingsfestijn. Na de zoo opperbest geslaagde 

electriciteits tentoonstelling van 1910 werden 
al spoedig weer plannen gemaakt en uit een 
chaos van denkbeelden, die in den boezem 
van de initiatief-nemers geopperd werden, is 
nu de expositie voor kunstnijverheid, sport, 
bloemen, paarden en rundvee met het feestter-
rein ,,Oud-Heidelberg” geboren. Eergisteren 
te twee uren is deze tentoonstelling in tegen-
woordigheid van den beschermheer, Nijme-
gen’s eersten burger, burgemeester F.M.A. van 
Schaeck Mathon geopend. De tentoonstelling 
strekt zich uit over het Kelfkensbosch, waar 
zich een monumentaal hoofdgebouw ver-
heft met Grieksch front, dat herinnert aan het 
voorportaal van het Parthenon. Twee obelisk-
vormige beeldzuilen en de prachtige tooi van 
hortensia’s en andere bloeiende planten geven 
aan de entree een fraai aanzien. Vijf breede 
poorten nooden gul en gastvrij tot binnenko-
men. De beide torens van het hoofdgebouw, 
van boven geheel van gekleurd glas in lood en 
‘s avonds verlicht door onzichtbare gloeilamp-

Mega-tentoonstelling 1912 mislukt
Weer en slecht concept zijn spelbrekers

VERGETEN VERLEDEN
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jes, maken een verrassend effect. In dit hoofd-
gebouw bevinden zich het sportpaleis, aquaria 
van de Nederl. Heide-Maatschappij, en de ten-
toonstellingen van werken van levende Hol-
landsche meesters en van Kerkelijke Kunst. 
Deze laatste expositie, door den heer Toorop 
met Prof. M.J. Nieuwbarn in orde gebracht, is 
de eerste serieuse tentoonstelling op dit gebied 
in ons vaderland. Op het Beneden-Valkhof is 
een Oud-Heidelberg verrezen met geheel in 
oorspronkelijken stijl ingerichte gebouwen, 
den historischen Neckarthorbau, de studenten 
soos, een raadhuis, Wirtschaften enz. Door de 
oude Neckarbrucke, die over den Voerweg is 
geslagen, heeft men de verbinding gekregen 
met het Heidelberger-Slotterrein, waar een 
permanente bloemen tentoonstelling wordt ge-
houden. Verschillende prachtige bouwwerken 
ziet men er, zooals den ouden Ruprechtbouw, 
den „Frauen Zimmerbau” de bronnenhal, enz. 
Zelfs het Heidelberger-vat ontbreekt niet. Een 
kunstijsbaan zal veel vermaak geven. De ten-
toonstelling duurt tot 2 September.’ Het slot-
terrein was in het Hunnerpark.

Bovenstaand artikel was een korte versie. Het 
Nieuws van de Dag had twee dagen eerder de 
complete versie gepubliceerd. Dit omvatte 
1849 woorden, dus ruim 5½ keer zo lang.

Kritiek
De tentoonstelling bleek niet zo succesvol 
als die van twee jaar eerder. Er kwam kritiek, 
bijvoorbeeld in het geïllustreerde weekblad 
De Revue Der Sporten van 6 augustus 1912: 
‘Nijmegen, het oude Nijmegen aan de Waal, 
herbergt oogenblikkelijk eene tentoonstelling, 
welke behalve aan kunst ook aan de sport ge-
wijd is. Over de expositie loopen de meenin-
gen zeer uiteen. De opinie van velen is, dat de 
tentoonstelling bijzaak is en Heidelberg, de 
lustplaats dezer show, ‘t belangrijkste gedeelte. 
Dit zou o. m. ook blijken uit den geweldigen 
loop van bezoekers naar de imitatie van het be-
roemde Duitsche stadje en ‘t schier negeeren 
ven het gedeelte, hetwelk men tentoonstelling 
noemt. Ons kwam ter oore, dat de commis-
sie in de oude Keizer Karel-stad, die voor de 
belangen dezer onderneming waakt, zich dan 
ook genoodzaakt had gezien, aan den ingang 
der expositie een bord te plaatsen, waarop het 
veelzeggende verzoek, Heidelberg (...), slechts 
te betreden door de tentoonstellings-zaal heen. 
Of men hier moet spreken van een fiasco, 
schijnt naar veler meening vast te staan.’

Slecht weer
Het weer werkte niet mee. Augustus 1912 was 
de natste maand sinds het begin van de neer-
slagwaarnemingen in 1849 (220,5 millimeter 
in De Bilt). Dat record staat nog steeds. Het 
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bezoekersaantal van twee jaar eerder werd bij 
lange na niet gehaald. Op 26 augustus meldde 
Algemeen Handelsblad de 80.000ste bezoeker, 
‘Mejuffrouw S. uit Arnhem’. 

Een dag later kwam de nekslag. Op 27 augus-
tus 1912 stond langs de kust de zwaarste zo-
merstorm van de eeuw met een uurgemiddelde 
van kracht 10 en windstoten tot 148 kilometer 
per uur. In Nijmegen stortte het nagebouwde 
Slot Heidelberg in.

Evaluatie
De Nieuwe Tilburgsche Courant publiceerde 
op 5 september 1912 een slotartikel, dat ook in 
andere bladen verscheen: ‘De Tentoonstelling 
van Kunst, Nijverheid en Sport te Nijmegen 
is Maandagavond gesloten. Zelden heeft een 
onderneming in Nijmegen met grooter tegen-
spoed te kampen gehad dan deze tentoonstel-
ling en voor een groot deel mag dan ook hare 
mislukking op rekening worden geschreven 
van den allerdroevigsten zomer, dien 1912 ons 
bracht. De ,,Nijm. Crt.” noemt echter ook nog 
andere oorzaken van dezen reuzen-tegenval-
ler. Bij den geheelen opzet heeft geen leidende 
gedachten op den voorgrond gestaan. Men 
schiep van alles en nog wat. En of het oogen-
blik al gekomen was om - na de welgeslaagde 
Electriciteitstentoonstelling - dadelijk weder 
een onderneming van nog grooter omvang te 
ontwerpen, mag nog betwijfeld worden.
De tentoonstelling heeft teleurstelling ge-
bracht voor bijna iedereen: voor de vaders van 
het idee, om Oud-Heidelberg in Nijmegen po-

pulair te maken; voor de menschen, die hun 
gelden beschikbaar stelden voor een Waar-
borgfonds dat door den ,,zondvloed” werd 

opgeslokt en voor de gemeente, die zoo gul 
was om niet minder dan f 10,000 van de be-
lastingpenningen in de onderneming te wagen; 
teleurstelling voor de leveranciers, die - naar 
verluidt - een aanzienlijk verlies op hun vor-
deringen zullen lijden; teleurstelling voor de 
pachters van buffetten en huisjes, die groote 
pachtsommen betaalden en magere zaken 
maakten; teleurstelling voor het publiek dat 
vermaak zocht en het niet vinden kon; teleur-
stelling voor de Nijmeegsche neringdoenden, 
in wier belang de Tentoonstelling heette op 
touw te zijn gezet en die er maar heel weinig 
van bemerkten; teleurstelling...... voor bijna 
iedereen. Laat ons, zegt het blad, de Schilderij-
ententoonstelling uitzonderen, zij was belang-
rijk en degelijk, maar...... leeft te Nijmegen wel 
de ware liefde voor de schilderkunst en heeft 
men wel voldoende het vele schoone, dat hier 
bijeengebracht was, gewaardeerd? Ieder, die 
het wel meent met Nijmegen, zal den droevi-
gen afloop van deze Tentoonstelling moeten 
betreuren, want zij zal nog jaren lang druk-
ken op den ondernemingsgeest van allen en 
als afschrikwekkend voorbeeld dienst doen als 
nieuwe plannen mochten worden geopperd.’

Tekst: René van Berlo
Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Interieur tentoonstelling met padvinders- en sportartikelenstand.

Ruïne Slot Heidelberg na de storm van 27 augustus 1912, gezien vanaf brug naar de Belvédère.
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De vraag kwam van bewoners zelf en stond 
geformuleerd in het wijkaanpakplan. Hoe 
kunnen we ervoor zorgen dat zowel het 
Westerpark als het Florapark meer uitno-
digen om er te bewegen? Ewart van der 
Putten, projectleider bij de gemeente, legde 
de vraag voor aan Sportservice Nijmegen. 
Laat daar nou Carla Stokman (29) in dienst 
zijn, die sportdocent is op kindcentrum de 
Aquamarijn en ook betrokken bij bewegen 
in de wijk. 

Om elkaar niet in de weg te lopen, inventari-
seerde ze eerst samen met Tandem wat er zoal 
in de buurt aan activiteiten loopt en waaraan 
behoefte is. Een nieuw idee werd geboren: 
bootcampen voor iedereen tussen 16 en 60 jaar 
in beide parken.

Vrienden van het Westerpark
En zo trok Carla de stoute sportschoenen aan 
en ging aan de slag. ‘Ik heb eerst een korte bel-
ronde gehouden. Zo kwam ik in contact met de 
Vrienden van het Westerpark, met Greet Rijn-
ders in het bijzonder. Zij zijn ontzettend actief 
geweest met reclame maken. Overal werd er 
geflyerd. Ik hoorde  in de wijk steeds dat men-
sen op allerlei plekken de flyertjes toegestopt 
kregen of mee konden nemen. Ze waren echt 
overal gedropt. Dat hielp me enorm. Ik kreeg 
leuke en enthousiaste reacties. Ik durfde het 
wel aan. Ik ben gewoon gestart met wie er op 
de afgesproken plek klaar stonden. Dat waren 
de eerste keer in het Westerpark vijf mensen. 
Het aantal mensen dat stond te kijken was gro-
ter! Maar dat laat ik niet zomaar over mijn kant 
gaan. Hup jongens, meedoen, is mijn devies. 
Nu heb ik dus per keer minimaal twaalf deel-
nemers, in het Florapark soms iets minder.’

En bootcamp is…
Je hoort het idee van bootcamp steeds va-
ker. Maar wat houdt het in? Of beter gezegd: 
wat doet Carla precies? ‘Stel je niet een soort 
stormbaan voor, hè. Bootcamp is een full body 
workout voor iedereen. Ongeacht geslacht, 
postuur, leeftijd of conditie. Iedereen kan op 
zijn eigen tempo en intensiteit meedoen. De 
deelnemers leren lekker buiten in hun eigen 
tempo conditie en kracht op te bouwen.  We 
beginnen met warming-up. De spieren los en 
warm maken, rekken en strekken.  Buikspier-
oefeningen vind ik belangrijk. Ik zet van al-
lerlei circuitjes uit die je achter elkaar kunt 
afwerken. Touwtje springen, bijvoorbeeld, 

stukjes sprinten. En graag joggend van het ene 
onderdeel naar het andere. Waar ik zelf van 
geniet, is dat de deelnemers er zo blij van wor-
den. Staat er iemand naast me met een rood en 
bezweet hoofd, die dan zegt ik voel me toch 
zo goed hè. Of een deelnemer die richting het 
Florapark op het fietsje omhoog komt getrapt 
en dan roept dat ik eens naar haar nieuwe 
sportschoenen moet kijken. Dat ze er helemaal 
klaar voor is en haar best gaat doen. Daar krij-
gen we met zijn allen best goede zin van.’ Op 
mijn vraag of mensen een doel hebben als ze 
zich melden bij de bootcamp (ze willen afval-
len bijvoorbeeld), zegt Carla dat er echt geen 
dringende reden nodig is om mee te doen. Je 
hoeft evenmin getraind te zijn. ‘Wat ik wel zie 
is dat mensen die meedoen vaak al een hele 
poos niet in beweging zijn gekomen. Dat doet 
me wel goed. Ze zetten een eerste stap om zich 
fitter te voelen en hopelijk krijgen ze de spirit 
om het te blijven doen.’

De Wolf is Los en verder
Voorlopig staan er drie maanden bootcamp ge-
pland, tot aan de zomervakantie. Maar daarna 
is het niet gedaan. Om te zorgen dat het een 

blijvende activiteit kan worden, heeft Carla 
de verbinding met de Wolf is Los gezocht. Dat 
is een groep mensen die heel actief is op het 
gebied van sporten en dan met name hardlo-
pen. In een korte tijd is het initiatiefnemer Roy 
Ten Holder gelukt om veel aandacht te wek-
ken voor zijn activiteiten in de Wolfskuil. De 
populariteit neemt zienderogen toe. Carla sluit 
zich graag bij hen aan. ‘Ik zocht een manier 
om met anderen samen dit plan duurzaam te 
maken’, zegt Carla hierover. ‘Zo kwam ik bij 
de Wolf is Los terecht. Zij ondersteunen onze 
activiteit en je kunt je dan ook via hun Face-
book pagina aanmelden. Dat hoeft niet, maar 
dat helpt wel. Want als je aangeeft dat je komt, 
is het een stukje lastiger om je eronderuit te 
wurmen. Vooral als je tegelijk ziet dat anderen 
gaan, ben je eerder gemotiveerd. Een beetje 
sociale steun, dat doet het wel.’
Als Carla na de zomer haar droom in vervul-
ling laat gaan en op wereldreis vertrekt, is er 
inmiddels al iemand die  zich heeft aangemeld 
om de groep te blijven begeleiden. Geheel op 
vrijwillige basis. Marco Zijlstra, leerkracht 
van groep 4 van de Aquamarijn, is net als 
Carla enthousiast over het bootcampen. ‘Ik wil 
wel eerst een cursus volgen. Ik wil namelijk 
wel graag weten wat ik doe en waar ik op moet 
letten. Ik heb zelf al enkele keren meegedaan 
en één keer een les overgenomen. Als ik dat 
enthousiasme zie en hoe geweldig mensen het 
vinden als ze stapjes vooruit gaan, dan denk 
ik: dit wil ik graag begeleiden’, aldus Marco.

Ik wens iedereen veel succes bij het bootcam-
pen in het park, opnieuw een mooi initiatief in 
Nijmegen Oud-West!

Tekst: Rian Panis
Foto: Dave van Brenk

Bootcampen 
in het park

Bootcamp in het Park is er voor mensen 
van 16 tot 60 jaar op de woensdagen van 
19.00 tot 20.00 uur. In de oneven weken 
ben je welkom in het Westerpark, aan het 
begin van het park (Rivierstraat). In de 
even weken wordt er verzameld bij de 
Looimolen, bij het Florapark.
Aanmelden kun je je bij de Facebookpa-
gina van de Wolf is Los. Maar je mag ook 
gewoon komen zonder je aan te melden. 
Kosten: je eigen inzet en enthousiasme. 
Voldoening achteraf is de beloning!
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Waalhaven
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Foto’s: De FotoStudio
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BRANDGRENS 024

Op dinsdag 22 februari 1944, exact om 
13.28 uur, wierpen Amerikaanse vliegtuigen 
na een mislukte missie boven Duitsland op 
de terugweg hun bommen uit boven Nij-
megen. Ze maakten die 22e februari fatale 
inschattingsfouten. De jonge vliegers wis-
ten niet goed waar ze zich bevonden, boven 
Duits of Nederlands grondgebied? Bijna 
achthonderd doden en duizenden gewonden 
waren de trieste balans van hun actie. Het 
historisch stadshart van Nijmegen was in 
een klap weggevaagd.

Afgelopen 22 februari 2015, 71 jaar nadat het 
bombardement op Nijmegen plaatsvond, zijn 
wij het project Brandgrens024 gestart. We wil-
len de brandgrens van het bombardement op 
Nijmegen zichtbaar markeren in het centrum 
van de stad. Dit willen we gaan doen door mid-
del van, liefst achthonderd, subtiele metalen 
plaatjes die vastzitten in de grond. Symbolisch 
voor elk slachtoffer een herinnering. De kleine 
ronde plaatjes in het stratenpatroon verwijzen 
direct naar het bombardement. Ze trekken de 
aandacht doordat ze glinsteren in het licht.

Gemeente Nijmegen heeft positief gereageerd 
op het initiatief. Ook is beperkte steun toege-
zegd. Maar het project moet vooral gedragen 
worden door de Nijmegenaren zelf. Er lopen 
nog enkele subsidieverzoeken, maar we gaan 
ervan uit dat we de herinnering vooral met de 
hulp van stadgenoten - en anderen die dit pro-
ject een warm hart toedragen - gaan realiseren.

‘Mag dit uit de naam van mijn moeder? Zij is 
het oorlogsslachtoffer en zou absoluut hebben 
meegedaan, met deze actie. Haar verdriet ligt 
daar op de Burchtstraat voor eeuwig.’

Bij de 70e herdenking in 2014 hebben we - 
Bregje Jaspers, eigenaar van STUDIO 0404, 
en Rob Jaspers (journalist bij de Gelderlan-
der) in samenwerking met Gilde Nijmegen 
en met hulp van Bart Janssen (van het boek 
De pijn die blijft en kenner op gebied van het 
bombardement op Nijmegen) en Joost Ro-
sendaal (historicus en schrijver van het boek 
Nijmegen ’44) en met medewerking van het 
Regionaal Archief Nijmegen - de wandelroute 
Brandhaarden Bombardement ontwikkeld. 

Wandelboekje
We maakten een handzaam wandelboekje met 
22 bijzondere verhalen over het oorlogs-dra-
ma. Al meer dan 4.800 routeboekjes zijn afge-
nomen. Ook liepen meer dan 1.200 mensen de 
route onder begeleiding van gidsen van Gilde 
Nijmegen. Zij lopen de route ook in 2015 weer, 
(iedere eerste en derde zaterdag van de maand 
in de periode april tot en met oktober 2015, zie 
www.gildenijmegen.nl). Dat de herinnering 
aan het bombardement leeft in de stad is wel 
duidelijk. Maar wij vinden het ook belangrijk 
dat de brandgrens permanent zichtbaar wordt 
voor iedereen, ook voor mensen die een dagje 
naar Nijmegen komen. De pijn van 1944 ver-
dient nog steeds uitleg, waar is het oude Nij-
megen, het historische hart, gebleven?

Deze aanduidingen zullen niet alleen in het 
centrum van Nijmegen zichtbaar zijn maar op 
vrijwel alle grenzen waar bommen gevallen 
zijn. Zo ook in Nijmegen-West, bij bakkerij 
de Bie aan de Krayenhofflaan, die samen met 
naastgelegen slagerij Brinkhoff verwoest is bij 
het bombardement. 
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‘Wij willen doneren omdat onze opa bij het 
bombardement omgekomen is.’

Hoe ver zijn we nu?
Inmiddels loopt het project drie maanden en 
hebben we voor 200 (!) herinneringsplaatjes 
aan (toegezegde) donaties binnen. Dit is na-
tuurlijk super! Dat is 12.000 euro en dit bete-
kent dat we definitief doorgaan met het project 
en concrete vervolgstappen gaan zetten. Want 
met 200 plaatjes kunnen we de brandgrens 
goed aangeven en we hebben gezegd dat dit 
het minimale aantal plaatjes is om te kunnen 
starten met het project. Maar we gaan door, 
want we gaan voor de 800 herinneringsplaat-
jes, voor ieder slachtoffer symbolisch een her-
inneringspunt. Daarvoor is in totaal 48.000 
euro nodig. 
 
‘Ter nagedachtenis aan Jan en Gerrit van Erp 
die met de trein uit Oss op het verkeerde mo-
ment naar Nijmegen waren gekomen. Uitste-
kend initiatief! Een belangrijk aandenken aan 
een ingrijpende gebeurtenis. Zo blijft de stad 
levend en verbonden met de bewoners van Nij-
megen.’

Wij vragen u nu om dit project ook te omar-
men. Symbolisch kunt u een heel of een ge-
deelte van een herinneringsplaatje van de 
brandgrens sponsoren. Een heel herdenkings-
plaatje inclusief plaatsen kost 60 euro, maar u 
kunt bijvoorbeeld ook een half of een kwart 
sponsoren (30 of 15 euro). Elke bijdrage is 
welkom. 

Hoe doneren?
Op de website www.brandgrens024.nl vindt u 
alle informatie over het doneren.

Doneren kan op twee manieren:
1. Rechtstreeks op het rekeningnummer van 
het Stedelijk 4&5 mei Comité Nijmegen: 
NL56 FVLB 0225 1699 59 onder vermelding 
van Brandgrens024.
Gelet op de vele enthousiaste reacties gaan wij 
ervan uit dat het project slaagt. Mocht het on-
verhoeds niet zo zijn, dan komen de gelden ten 
goede aan de werkgroep Oorlogsdoden Nijme-
gen. Zie de site www.oorlogsdodennijmegen.
nl
2. Directe aanmelding kan ook via ons formu-
lier op de site www.brandgrens024.nl. Hier 
kunt u op aangeven dat en hoeveel u wilt bij-
dragen. Overboeken is dan pas nodig na ont-
vangst van een factuur. En die factuur sturen 
we pas als zeker is dat we voldoende sponsor-
aanmeldingen binnen hebben.

Tekst: Bregje Jaspers 
Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Met het uitkomen van deze Wester is het 
seizoen 2014-2015 ten einde en zijn we al 
weer volop bezig met de voorbereidingen op 
het nieuwe seizoen. De laatste maanden van 
het seizoen waren weer mooi, en dan vooral 
op voetbalgebied. 
  
Dit seizoen had sv Nijmegen drie kampioenen 
bij de seniorenteams. 
• De eerste kampioen werd onze Dames 1. 
Een ploeg die zowel de eerste als de tweede 
periode pakte en niet alleen over een hechte 
groep beschikt, maar ook op het veld laat zien 
dat ze goed kunnen voetballen. Door dit kam-
pioenschap zullen ze volgend seizoen gaan uit-
komen in de tweede klasse. Een topprestatie.
• De tweede kampioen viel op de zaterdag. Sv 
Nijmegen Zaterdag 2 kwam deze zomer bij sv 
Nijmegen voetballen. Zaterdag 2, een jonge 
groep met een aantal oud-sv Nijmegenspe-
lers, aangevuld met goede voetballers van de 
andere clubs in de omgeving, wonnen behalve 
de laatste wedstrijd uit bij Achilles (3-3) al de 
andere wedstrijden. Met een eindstand van 20 
wedstrijden waarvan 19 gewonnen en 1 gelijk. 
Een doelsaldo van 110 doelpunten voor en 21 
tegen. Ze waren de terechte kampioen.
• De laatste en derde kampioen. Voor het 
laatst was het tien jaar geleden dat een tweede 
zondagelftal kampioen werd. Op 3 mei 2015 
kwam hier een vervolg op. Sv Nijmegen 
Zondag 2, dat getraind wordt door Jos Loef, 
pakte weer een prijs. Lang stond dit team 
bovenaan. Maar na de winterstop maakte dit 
team het zich nog even moeilijk door te ver-
liezen van de concurrentie. Hierdoor kon 
deze dichterbij komen. Sv Nijmegen Zon-
dag 2 bleef de voorsprong houden, met twee 
punten verschil op nummer 2 Union. Zo kon 
ook dit team van sv Nijmegen de kampi-
oensschaal omhoog houden en feestvieren. 

 
Dat het tweede goed draaide was ook te mer-
ken bij het eerste selectieteam. Dit team pro-
moveerde vorig seizoen naar de vierde klasse 
en deed het daarin buitengewoon goed. Lang 
had het zicht op een periode, maar moest hem 
toch aan een ander team laten. Wel sloten ze 
het seizoen af met een mooie vierde plaats. 
Hierdoor zullen ze ook volgend seizoen spelen 
in de vierde klasse.

Toernooien
De laatste weken van het seizoen kon op de 
velden weer genoten worden van diverse toer-
nooien. 
• Mei werd afgesloten met het JWJ-toernooi, 
een toernooi voor onze jeugd, waar naast 
twee Duitse clubs dit seizoen ook een En-
gels team te bewonderen was. Goed en leuk 
voetbal, goed weer en druk in het clubhuis. 
Dus geslaagd voor de club Sv Nijmegen. 
• Op 6 juni organiseerde onze veteranen voor 
de tweede keer een reünietoernooi. Een toer-
nooi waar spelers, die vroeger bij diverse 
clubs in het eerste voetbalde, nog een keer de 
voetbalschoenen aantrokken om in hun oude 
shirt er een gezellige dag van te maken. Dit 
seizoen waren op dit toernooi aanwezig de 
clubs SJN, Nijmeegse Boys, NDT, Sv Nij-
megen, Bottendaal en als laatste een mystery 
team. Gezelligheid en lekker voetballen staan 
voorop bij dit toernooi. Dus het werd een 
goede eerste, tweede maar ook derde helft. 
 
Als laatste wensen wij iedereen een hele goede 
vakantie.
  
Tekst: Patrick Weijers 
Foto: sv Nijmegen

Foto boven: JWJ-Toernooi: het Engelse team te-
gen sv Nijmegen D1

Sv Nijmegen
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Wolfskuil

Zoutschade
Op de hoek Molenweg/Tweede Oude He-
slaan is zoutschade ontstaan aan de beplan-
ting in de middengeleiders. De beplanting 
is doodgegaan en eruit gehaald, meldt Vin-
cent Meijers, beheerder groen in Oud-West. 
Hierdoor is een kale strook ontstaan van 1 
à 2 meter zand langs de straatbanden. In het 
midden staat nog een wel een aantal bomen 
en struiken. Die blijven er ook staan. Als 
oplossing heeft de gemeente besloten om 

Vergaderingen van 
wijkraad Wolfskuil
Op 1 september komt het algemeen be-
stuur van de wijkraad Wolfskuil bij el-
kaar. Op 15 september is er 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

Oud-kraakpanden Wolfskuilseweg opgeknapt

de kale randen te bestraten met voegstones. 
De wijkraad merkt op dat er weer groen 
verdwijnt voor klinkers, net als het stuk 
op de Molenweg dat in zijn geheel is be-
klinkerd. Vracht- en busverkeer zullen de 
beklinkerde randen voortaan gebruiken om 
de bochten wat ruimer te nemen op deze ge-
vaarlijke kruising. Over de aanpak van dit 
plan is weinig overleg geweest. Volgens de 
beheerder groen van de gemeente Nijmegen 
zal een en ander voor de Vierdaagse worden 
uitgevoerd.

Tekst en foto: Leo Woudstra

Vorig jaar augustus zijn de krakers uit de panden aan de Wolfskuilse-
weg vertrokken. Bijna een jaar hebben de panden weer leeg gestaan. 
De raam- en deurkozijnen waren dichtgetimmerd. De panden zijn nu 

eindelijk verhuurd en opgeknapt. Voor de omwonenden en de omge-
ving een genot. Zie het verschil op de foto’s. 
(Tekst en foto’s: Leo Woudstra)
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Zomaar een kiekje in wijkcentrum Villa Nova. Een heel goed initiatief: de Kidsclub Villa. 
De Kidsclub is op woensdagmiddag, een keer in de twee weken van 15.30 tot 16.30. Kom 
ook eens langs. De eerstvolgende is op 17 juni. (Tekst en foto: Leo Woudstra)

8 april waren wij, stichting en vrienden 
van het Florapark, wijkraad Wolfskuil, 
basisschool de Wieken, het Sfeerhuis, Aza-
leaplein, op bezoek bij wethouder Renske 
Helmer om gezamenlijk een impasse te 
doorbreken en nog eens te praten over de 
subsidie voor de parkwachten van het Flo-
rapark. 

In de Wester nummer 1 hebt u het interview 
over onze parkwachten kunnen lezen. Wij vin-
den het noodzakelijk dat de parkwachten blij-
ven. De redenen waarom wij de parkwachten 
willen handhaven, hebben wij per organisatie 
op papier gezet en aangeboden aan wethouder 
Renske Helmer. De afspraak was dat ook de 
wethouder haar huiswerk zou doen aangaande 
dit probleem.
De wethouder vindt dat de inzet van de park-
wachters wordt gezien en gewaardeerd. De 
gemeente is bereid om ter dekking van de kos-
ten een bijdrage uit het wijkbudget te leveren. 
Maar het gaat om een bijdrage, geen 100 pro-
cent dekking (is conform de subsidierichtlij-
nen). Stichting Florapark vindt het waarborgen 
van de veiligheid een zaak van de gemeente.
De wethouder geeft aan dat hiervoor bureau 
Toezicht ingezet kan worden. 
De meerwaarde van de parkwachters is dat 
zij bijna altijd aanwezig zijn. De taken van 
de parkwachten zijn ook veel uitgebreider 
dan die van een toezichthouder. Parkwachten 

gaan in gesprek met lastige jongeren. Zij lopen 
hun rondje Florapark, geven excursies aan de 
scholen, helpen en zien toe op de dierenweide 
Kobus en het Azaleaplein. Het is een vrij groot 
gebied geworden, zo zeggen de vertegenwoor-
digers uit de wijk. De wethouder erkent de 
meerwaarde van de inzet van de parkwachters, 
maar geeft daarbij aan dat zij de subsidie wel 
moet kunnen verantwoorden.
Wijkmanager Michiel ten Dolle geeft aan dat 
de gemeente op basis van een activiteitenplan 

Gesprek met wethouder Renske Helmer over de parkwachten

De gemeente kan dan een bijdrage leveren, geen 100 procent

Parkwachters Theo en Rob Hendriks

en een begroting een financiële bijdrage kan 
bepalen. 
De vrienden van het Florapark zijn aan het 
groeien. Het bruist. De groep organiseert 
grootschalige activiteiten. Zo heeft ze de par-
kendag voorbereid met alle organisaties uit het 
park. Ze zal zeker doorgaan met andere acti-
viteiten.
Het voorstel van de wethouder is als volgt: de 
stichting Florapark krijgt een subsidie van 650 
euro als dekking voor de bijkomende kosten 
voor de parkwachten. De stichting gebruikt de 
komende maanden om samen met alle betrok-
kenen een activiteitenplan op te stellen voor het 
Florapark, waarbij de inzet van de parkwach-
ten een onderdeel is van het totale plan. Op ba-
sis hiervan kan een subsidieaanvraag worden 
ingediend bij de gemeente. De gemeente kan 
een bijdrage aan de begroting leveren, maar 
geen 100 procent. De hoogte hangt af van de 
omvang van de activiteit. Daarnaast zal ook de 
overeenkomst met de stichting uit 1996 moe-
ten worden herzien.
Dit voorstel wordt door vrijwel alle betrok-
kenen positief ontvangen. Als de stichting of 
vrienden Florapark groter worden, kunnen zij 
zelf de aanvrager van subsidie zijn voor het to-
taalplan. De stichting zal de parkwachten blij-
ven begeleiden en aansturen.
Basisschool de Wieken wil graag meedenken 
over het werven van inkomsten, bijvoorbeeld 
een sponsorloop.

Tekst: Leo Woudstra
Foto: Dave van Brenk
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Waterkwartier

Vierdaagse
Van dinsdag 21 juli tot en met vrij-
dag 24 juli loopt het vierdaagselegioen 
weer over en door het Nijmeegse land-
schap en zijn heuvels.

Op woensdag 22 juli is de traditionele in-
tocht door het Waterkwartier. Vanaf het 
Westerpark, via de Kanaalstraat, Water-
straat, Biezenstraat en de Voorstadslaan 
verlaten de lopers door de Hezelpoort 
weer onze wijk. Het is uniek wat de be-
woners van deze straten voor de lopers 
allemaal uit de kast trekken. De vier-
daagselopers komen over een echte Via 
Gladiola met muziek, vlaggen en ver-
siering door de wijk. Ze worden als het 
ware door de wijk gedragen.
Echt super gaaf!

Ook dit jaar vragen wij uw medewerking 
om de straten autovrij te maken, uw hui-
zen en straten te versieren en daar waar 
mogelijk met elkaar rekening te houden 
als het over de geluidssterkte gaat. Wij 
rekenen weer op u allen.

Het afgelopen jaar heeft de Stichting 
Zevenheuvelenloop die ook de Ste-
vensloop organiseert, haar parcours door 
het Waterkwartier via de Hezelpoort, 
Voorstadslaan, Niersstraat, Waterstraat, 
Weurtseweg richting De Oversteek laten 
lopen. De organisatie wil deze route ook 
in 2016 handhaven. Deze zal gehouden 
worden op zondag 13 maart 2016. Dat 
is een mooie gelegenheid om voor deze 
lopers eveneens een doorgang te geven 
met versierde huizen en straten. Heeft u 
een idee over de aankleding van de stra-
ten? Laat het ons weten via  redactie@
dewester.info. Vele handen maken ook in 
de organisatie daarvan het werk lichter.

Tekst: Ruud de Vries

Op dinsdag 23 juni tussen 15.00 en 17.00 
uur brengt het voltallige college van B en 
W een bezoek aan Biezen/Waterkwartier. 

Met het zonnetreintje zal het college diverse 

Bezoek uit Europa
In Nederland zijn er heel veel verschil-
lende organisaties (projecten) die finan-
cieel ondersteund worden door ‘Europa’. 

Om te laten zien wat er met dit geld ge-
beurt, worden ieder jaar de Europa om de 
hoek kijkdagen georganiseerd. Tijdens de 
kijkdagen openen veel van deze projecten 
hun deuren voor het grote publiek. Zij or-
ganiseren dan bijvoorbeeld rondleidingen 
of extra activiteiten. Op deze manier krijgen 

de bezoekers een beter beeld van wat Eu-
ropa ook bij hen ‘om de hoek’ doet en wat 
dit oplevert.

Ook De Biezantijn heeft haar deuren ge-
opend tijdens de kijkdagen. Er was een 
rondleiding georganiseerd. Er was een aan-
tal activiteiten, onder andere koersbal. Ook 
hebben jongeren gekookt voor de bezoe-
kers. Om een indruk te krijgen, zie boven-
staande foto.

Tekst: Suzanne Arts
Foto: Dave van Brenk

punten in de wijk bezoeken en bekijken, al-
waar het op de hoogte gebracht zal worden 
van de positieve of minder positieve zaken. 

Na 17.00 uur is het gezelschap terug in het 
voorzieningenhart De Biezantijn, waarbij 
ook de wijkbewoners aanwezig kunnen zijn 
en de mogelijkheid hebben om met het col-
lege in contact te komen. Natuurlijk zal niet 
alles aan bod kunnen komen, maar wij zul-
len ons best doen om het Waterkwartier met 
al zijn plus- en minpunten goed onder de 
aandacht te brengen.

Tekst: Ruud de Vries
Foto: gemeente Nijmegen

Bezoek B en W op 23 juni 2015



Presentatie
geschiedenis 
Waterkwartier
Onder deze titel geeft René van Hoften 
op vrijdagavond 19 juni in het Voor-
zieningenhart De Biezantijn een pre-
sentatie over de historie van het Wa-
terkwartier.

Met behulp van een serie mooie pro-
jectiebeelden en verhalen komt het ver-
leden van de wijk vanaf ongeveer 1500 
tot leven. Onderwerpen die hierbij de 
revue passeren zijn de oude vestingwal-
len, het landelijk karakter, voorbij trek-
kende legers, de oude herberg Batavia en 
andere landgoederen die hier lagen. Uit 
het recentere verleden komen aan bod de 
industrialisatie, de arbeidersbuurt en het 
vroegere straatleven in de wijk. Een en 
ander wordt ondersteund met oude lied-
jes en met kunstuitingen van wijkbewo-
ner Joop Russon. Ook de nieuwste ont-
wikkelingen worden meegenomen, zoals 
grootschalige nieuwbouw en de ontwik-
kelingen op het voormalige Honigter-
rein. Een leuke en interactieve gelegen-
heid om de wortels van uw wijk beter te 
leren kennen of daarover herinneringen 
op te halen. 
René van Hoften is oud-wijkbewoner en 
heeft over de geschiedenis van Nijmegen 
diverse boeken geschreven en presen-
taties verzorgd. De presentatie waarbij 
iedereen maar vooral uit Nijmegen-
West van harte wordt uitgenodigd vindt 
plaats op vrijdag 19 juni om 20.00 uur. 
Het duurt twee keer drie kwartier met 
een pauze ertussen. De toegang is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. Een zeer unieke avond voor 
de ‘oude’ maar ook voor de nieuwe en 
toekomstige bewoners in de wijk Biezen/
Waterkwartier/Batavia. 

Tekst: Ruud de Vries
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Eind vorig jaar kwamen er plannen 
voor nieuwbouw in het Waalfront. In die 
plannen is geen enkele aandacht voor de 
geschiedenis van het gebied. Wijkvereni-
ging ‘Ons Waterkwartier’ en de cultuur-
historische instellingen van Nijmegen 
voelen zich buitenspel gezet. 

Oud-West is een prachtig stadsdeel met een 
geschiedenis van meer dan 2000 jaar. Als je 
op deze plek gaat bouwen, is het dom om 
die geschiedenis weg te stoppen. En dat is 
precies wat de gemeente Nijmegen en Rabo 
Vastgoed nu wél doen. Eind 2015 kwamen 
ze plotseling met hernieuwde bouwplannen 
voor het Waalfront, het zogeheten plan-
Koningsdaal. De enige verwijzing naar de 
geschiedenis is dat de huizen zijn gebaseerd 
op jaren-dertigwoningen uit Nijmegen-
Oost. 

Masterplan Waalfront
In 2008 stelde de gemeente het Masterplan 
Waalfront vast, met ideeën voor een nieu-
we woonwijk tussen de Weurtseweg en de 
Waal. Het Cultuurhistorisch Platform Rijk 
van Nijmegen (CPRN), waarin zo’n dertig 
cultuurhistorische instanties van Nijmegen 
zijn vertegenwoordigd, was daar niet ge-
lukkig mee. Weliswaar zou Fort Krayen-
hoff weer zichtbaar worden gemaakt, maar 
van de Romeinse stad Ulpia Noviomagus 
zou helemaal niets te zien zijn. De crisis 
zette echter een streep door de plannen en 
het masterplan verdween in de prullenbak. 
Wethouder Kunst beloofde dat het CPRN 
mee mocht denken als er weer nieuwe plan-
nen gemaakt zouden worden. Ook met ‘Ons 
Waterkwartier’ was geregeld overleg.

Koningsdaal
En plotseling waren ze er, de bouwplannen 
voor nieuwbouw in het Waalfront. Zonder 

overleg met ‘Ons Waterkwartier’, zonder 
overleg met CPRN. Achteraf gezien is het 
zeer duidelijk waarom de gemeente en Rabo 
hebben gezwegen: de nieuwbouwplannen 
zijn alleen gemaakt om snel de geïnvesteer-
de gelden terug te verdienen. De geschiede-
nis van het gebied heeft de bouwers kenne-
lijk helemaal niets geïnteresseerd. Dat blijkt 
al uit de gekozen naam voor het eerste buur-
tje, Koningsdaal: dat heeft helemaal niets te 
maken met de geschiedenis van Oud-West. 
Gelukkig gaat deze naam veranderen in Ba-
tavia, maar of zeven (!) van deze retro-Nij-
megen-Oostbuurten zijn tegen te houden, is 
nog de vraag. Het toekomstige overleg voor 
de straatnaamgeving is wel toegezegd.

Petitie
CPRN en Wijkvereniging ‘Ons Waterkwar-
tier’ hebben samen een petitie ingediend bij 
de gemeente. Ze zijn niet tegen nieuwbouw, 
integendeel. Het is een prima plek om te 
wonen. Maar als je als Nijmegen beweert 
dat je de oudste stad van Nederland bent, 
en vervolgens niets van die oudste stad 
laat zien, ben je niet geloofwaardig naar je 
eigen bewoners en naar bezoekers van de 
stad. Je laat hiermee heel veel kansen lig-
gen, niet alleen om bewoners trots te laten 
zijn op hun stad en wijk, maar ook com-
mercieel. Want een wijk met een voelbare 
geschiedenis is aantrekkelijker dan de zo-
veelste jaren-dertigwijk die ook in een wil-
lekeurige polder kan staan. Tijd voor actie. 
Wilt u meedenken en meedoen? Meldt u via 
redactie@dewester.info

(Lees ook de gemeenschappelijke brief van 
Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ en 
CPRN op www.cprn.nl)

Tekst: Piet Timmermans en Ruud de Vries
Tekening: Peter Nuyten

Waalfront beroofd
van geschiedenis?
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Zwerfvuil is één van de grootste ergernis-
sen van de inwoners van de gemeente 
Nijmegen lees ik op de site van de ge-
meente. Waarom zijn er dan toch zoveel 
inwoners die hun afval op straat dumpen 
en wie zijn die mensen eigenlijk? Ik be-
sluit om een aantal uren te bekijken wat 
er zoal gebeurt rondom de glas- en kle-
dingbakken in onze wijk (Fenikshof).

Zondagavond. De ervaring leert dat het extra 
druk zal zijn bij de glas- en kledingbakken.
Het weekend is immers voorbij en mensen 
hebben weer een hoop afval verzameld. Ge-
durende de dag is er ook al een hoop afval 
naast de bakken gegooid.
Ik hoef niet lang te wachten want daar komt 
een bejaarde meneer aangefietst. Hij kan 
zijn evenwicht nauwelijks bewaren. Dat is 
ook moeilijk als je met één hand het stuur 
recht moet houden en aan de andere hand 
een grote blauwe vuilniszak meezeult. Met 
gevaar voor eigen leven fietst hij op de glas-
bak af om vervolgens de zak achter de bak 
te gooien. Rustig stapt hij nu af om op zijn 
gemak tegen de muur van Villa Voorstad aan 
te urineren. Daarna loopt hij naar de winkels 
met de fiets aan de hand.
Even daarna stopt er een auto. De bestuur-
der haalt twee plastic tassen uit de auto en 
begint keurig al het glas in de glasbak te 
gooien. Fijn! Maar ik heb te vroeg gejuicht, 
want de twee lege plastic tassen schudt 
hij uit om ze vervolgens nonchalant weg te 
gooien. Veel mensen werpen het glas wel in 
de bakken, maar laten hun vieze plastic zak-
ken achter bij de bakken. Hetzelfde gebeurt 
met kartonnen dozen. 
Een paar minuten later komt er een mevrouw 
aangewandeld met een stevige boodschap-
pentas van een bekende supermarkt, vol met 
glas. Blijkbaar is het teveel werk om het glas 
even in de daarvoor bestemde bakken te 
doen, dus zet ze de volle tas achteloos naast 
de glasbak. Ze kijkt nog wel even schichtig 
om zich heen en loopt dan snel weg.
Ik zie een mevrouw met een rollator aan 

komen lopen. Zij loopt langzaam maar doelge-
richt richting de glasbak en kijkt keurend naar 
de rotzooi rondom de bakken. Haar oog valt 
op de stevige boodschappentas. Zij ‘parkeert’ 
de rollator en loopt naar de tas en keert hem 
met een zwaai om. Al het glas valt op de grond, 
maar dat maakt haar niet uit want zij heeft haar 
boodschappentas. Zij loopt weer naar haar rol-
lator en stopt de tas triomfantelijk in het mandje 
voorop en gaat boodschappen doen.
Er komt een keurige, bejaarde mevrouw aan-
gefietst. Op haar uiterlijk afgaande verwacht ik 
geen asociaal gedrag. Ze begint glas uit haar 
fietstassen te laden en gooit het netjes in de 
daarvoor bestemde bakken. Gelukkig, denk 
ik. Maar nee, ze is nog niet klaar. Ze maakt de 
tas open die ze in haar hand heeft en lijkt naar 
iets op zoek. Afval! De keurige mevrouw gooit 
de rotzooi uit haar tas, alsof het de normaalste 
zaak is van de wereld, achter de glasbak.
Met grote snelheid komt er een meneer op een 
scootmobiel aangereden. Hij vervoert voorop 
een grote gevulde paarse sporttas. Met preci-
sie stopt hij naast de kledingbak. Zonder af te 
stappen tilt hij de sporttas op en laat hem op de 
grond vallen. Vervolgens vertrekt hij met de-
zelfde hoge snelheid. Even later ziet een me-
neer de sporttas staan. Hij is blijkbaar benieuwd 
wat er inzit want hij buigt zicht voorover, maakt 
de ritsen open en graait in de tas. De inhoud 
verspreidt zich voor een gedeelte. Helaas, er 
zit niks voor hem bij, dus laat hij de inhoud op 
straat liggen en loopt weg. Het is opvallend 
hoeveel mensen het afval bekijken. Ze schop-
pen er tegenaan en maken zakken open. Als 
het waait verspreidt het afval zich over het par-
keerterrein. 
Er is veel verkeer omdat de supermarkten nog 
open zijn. De rotzooi rondom de bakken trekt 
veel aandacht. Mensen kijken afkeurend maar 
zijn ook nieuwsgierig. Een automobilist, op weg 
naar het parkeerterrein, stopt abrupt. Blijkbaar 
heeft de paarse sporttas zijn aandacht getrok-
ken. Een passagier stapt uit, pakt de tas op 
zonder er verder in te kijken en zet de tas in 
de auto. Nou dat is in ieder geval wat rotzooi 
minder!

Het begint te schemeren en de winkels zijn 
inmiddels dicht. Nu wordt er vooral afval 
gedumpt door automobilisten. Er stopt een 
mevrouw. Zij loopt moeilijk. Toch lukt het 
haar om een staande schemerlamp uit haar 
auto te tillen. Ze kijkt eerst om zich heen en 
gooit dan de grote lampenkap op de grond. 
Vervolgens komt de lange voet van de lamp 
uit de auto en legt ze deze naast de kleding-
bak. Ze stapt in en rijdt weg.
Net als ik denk dat ik alles wel heb gezien 
vanavond stopt er weer een auto. De me-
neer haalt met gemak twee grote grijze 
vuilniszakken uit de achterbak en gooit ze 
met een zwaai tegen de glasbak aan. Snel 
vertrekt hij weer. We zien veel mensen die 
grijze zakken vanuit de auto bij de bakken 
dumpen. 
Helaas wordt ook de kledingbak veel ge-
bruikt voor alle soorten afval die met de auto 
worden gebracht.
Tijdens mijn onderzoek heb ik allerlei soorten 
afval voorbij zien komen. Wat te denken van 
een complete kinderbox of pannen met fri-
tuurvet, huisraad en huisvuil? Wat voor men-
sen, die dit asociale gedrag vertonen, heb 
ik nu voorbij zien komen? Opvallend is dat 
jonge mensen zich over het algemeen keurig 
gedragen. Het gaat vooral om mensen van 
middelbare leeftijd en bejaarde autochtone 
Nederlanders. Zowel mannen als vrouwen 
dumpen hun rotzooi. Daarnaast valt het op 
dat vooral oudere mensen speciaal op het 
afval lijken af te komen. Ze komen op een 
fiets waaraan grote fietstassen hangen en 
daarin vervoeren ze de gevonden voorwer-
pen. 
Maandagochtend. De Dar is al weer vroeg in 
de weer om al uw rotzooi op te ruimen.
Wij, de bewoners van de wijk, zijn ze erg 
dankbaar. Maar wat moet het voor deze 
mensen ondankbaar werk zijn, want nog 
geen half uur later staat de eerste wasmand 
(!) alweer naast de bak. Maar u bent gewaar-
schuwd, u bent niet zo anoniem als u denkt!

Ik ben een bewoner van de Fenikshof.

Naam en adres bekend bij de redactie van 
de Wester

Honig Events
Er komen steeds meer activiteiten op het 
Honigterrein. Het wordt een bruisend 
hart van Nijmegen, dat uniek wordt in 
deze omgeving. Een geweldig initiatief 
om de gebouwen de komende jaren te 
laten exploiteren door ruim honderd be-
drijven en organisaties.

Dat het een aantrekkingskracht heeft, blijkt 

uit het gegeven dat er regelmatig te weinig 
parkeerruimte is op de Waalbandijk en op het 
terrein van de Honig zelf. Er wordt hard aan 
gewerkt - door gebouwen te slopen - om meer 
parkeerruimte op de naastliggende terreinen te 
realiseren.

Er worden ook grote evenementen georga-
niseerd, waarbij wel tussen de 1000 en 5000 
personen aanwezig kunnen zijn. Met de orga-
nisatie daarvan is thans een goed overleg. De 
wijkbewoners tussen Kanaalstraat en Lijn-

baanstraat worden bij grote evenementen 
op de hoogte gebracht middels een duidelij-
ke brief met daarin ook een meldpunt voor 
eventuele overlast. 

De organisatie zal alles in het werk stellen 
om het geheel goed te laten verlopen door 
inzet van verkeerregelaars, goede parkeer-
voorziening, geluidsmetingen en voldoende 
afvalbakken.

Tekst: Ruud de Vries

Hoe er omgegaan wordt met vuil!
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De Watercrea’s, de knutselclub die iedere 
dinsdag bijeenkomt in De Biezantijn, draait 
als een tierelier. De belangstelling is zelfs 
zo groot dat er nu al een ledenstop is inge-
steld. Een gezelligheidsavond voor de aan-
wezige dames.

Open dag De Bron. Het Clarissenklooster 
De Bron in de Waterstraat houdt op zondag 
14 juni open huis. Een mooie gelegenheid 
om de werkzaamheden van de zusters Cla-
rissen beter te leren kennen. U bent welkom 
vanaf 14.15 uur. Om 14.30 uur start een 
programma dat tot 16.30 uur duurt. Door de 
deuren daadwerkelijk open te zetten kunt u 
kennis maken met de zusters in de commu-
niteit en hun werkzame leven. 

Kookclub vraagt vrijwilligers. Iedere 
woensdag wordt vanaf 14.00 uur in De 
Biezantijn begonnen met het koken van 
warme maaltijden. Vanaf 17.00 uur kunnen 
de maaltijden afgehaald en gegeten worden. 
Voor dit lovende en unieke wijkinitiatief is 
nog hulp van vrijwilligers nodig. Kom eens 
kijken en vraag naar de heer In den Bosch.

Het Lentefestijn, dat voor de eerste keer 
op zondag 17 mei in het Westerpark is ge-
houden, was een daverend succes. Bij een 
70-tal kramen was van alles te koop en te 
zien. Voor de kinderen waren er vertier en 
demonstraties van diverse sporten. De or-
ganisatie verwacht voor volgend jaar een 
uitbreiding te kunnen realiseren naar 150 
kramen. De weergoden waren die dag goed 
gezind. Daardoor was er de gehele dag veel 
belangstelling. Een pluim voor de organisa-
tie.

Eerste papiercontainer in Nijmegen kwam 
te staan in het Waterkwartier en werd hoogst 
persoonlijk door de wethouder Renske Helmer 
overhandigd aan Simone Nicolasen op Het 
Zwin.

Bloembakken bij de Honig worden omkleed 
met houten stellages. Dat komt de bakken erg 
ten goede. De uitstraling c.q. aankleding van 
het Honigterrein verfraait hierdoor. Het is al-
leen erg jammer te moeten constateren dat 
de prachtige bloemenzee blijkbaar niet door 
iedereen wordt gewaardeerd: vernielingen 
worden aangericht en planten worden ge-
stolen. Laat s.v.p. iedereen in zijn waarde en 

Korte nieuwtjes uit het Waterkwartier

aan de mensen die daar zo graag vernielen 
een vriendelijk verzoek: koop zelf een paar 
plantjes voor bij u in de tuin of op het bal-
kon!

Jan Linders, de geweldige supermarkt op 
de Fenikshof, heeft weer letterlijk en figuur-
lijk flink in de bus geblazen. De kinderen en 
hun leidsters van de Kidsclub en het speel-
tuintje van de Scholeksterstraat zijn met een 
touringcar op kosten van Jan Linders naar 
het speelcentrum Wunderland bij Kalkar in 
Duitsland geweest. Ook heeft Jan Linders 
de Bond voor Ouderen in het Waterkwar-
tier verrast met een waardecheque van maar 
liefst 197 euro. Een geweldige geste!

Batavia is de nieuwe naam voor de buurt 
Koningsdaal. De Wijkvereniging ‘Ons 
Waterkwartier’ heeft alles in het werk ge-
steld om straat- en wijkaanduidingen in het 
Waalfront aangepast te krijgen. Het totale 
college van B en W alsmede alle raadsle-
den zijn achter dit initiatief gaan staan en 
de naam is definitief vastgesteld. Nu nog de 
projectontwikkelaar en Rabo Vastgoed…

Tekst: Ruud de Vries
Foto’s: Dave van Brenk

Kookclub

Simone Nicolasen en Renske Helmer

Kidsclub

Bond voor Ouderen
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Werkzaamheden Weurtseweg
Indien de aannemer zich aan zijn afspraken 
houdt, is rond 15 juni de Weurtseweg weer 
als nieuw opgeleverd en zijn de verkeers-
omleidingen voorlopig weer van de baan. 
Dat wil niet zeggen dat alle werkzaamhe-
den klaar zijn, maar de overlast van de om-
leiding is dan in ieder geval geen ergernis 
meer. De omleiding van het vrachtverkeer 
voor de Handelskade en het Slachthuis via 
de stationstunnel en de Kronenburgersin-
gel komt hiermede te vervallen. De Win-
selingseweg zal voorlopig nog afgesloten 
blijven. Daar zijn de werkzaamheden nog 
volop bezig.

Snelfietsroute
Deze heeft door de werkzaamheden bij Ba-
tavia heel wat te verwerken. Aangezien de 
Waalbandijk ook door de werkzaamheden 
in beslag wordt genomen, wordt deze naar 
de noordzijde van de Winselingseweg ver-
legd. De bestaande muur wordt afgebroken, 
waardoor er meer ruimte ontstaat. Voor de 
fietsers wordt de route dan verlegd naar en 
over de vernieuwde Weurtseweg. Het zal 
voor de fietsers wederom een aanpassing 
zijn. Helaas duurt het nog een aanzienlijke 
tijd eer de snelfietsroute over Nijmeegse 
grond zijn definitieve en vaste route heeft 
hervonden.

De commissie verkeer heeft samen met ver-
tegenwoordigers uit Weurt en Beuningen 
en de gemeente Nijmegen de snelfietsroute 
bekeken voor eventuele aanpassingen. Zo 
wordt bekeken of na de sluis van Weurt de 
fietsers gebruik kunnen gaan maken van de 
afrit aan de noordzijde, dus de oprit. Die 
zou twee rijrichtingen kunnen krijgen, zo-
dat men niet meer de ‘omweg’ door het tun-
neltje behoeft te maken.
De fietsers hebben in de omgeving van de 
nieuwe brug De Oversteek en in de omge-
ving bij de Dar geen duidelijke verwijzing 
hoe men zo snel mogelijk richting Weurt/
Beuninen kan rijden. Gevaarlijke over-
steekpunten zijn hier het gevolg van. Beslo-
ten is dat duidelijke richtingsborden worden 
aangebracht.
De nog altijd veel gebruikte fietsroute over 
de Marialaan/Industrieweg richting de sluis 
van Weurt heeft ook aandacht gekregen, 
omdat de oversteek bij de Industrierotonde 
thans drie verkeerslichten voor fietsers telt. 
Er wordt bekeken of het gehele fietspad aan 

de zuidzijde van de Industrieweg - dus aan 
de zijde van Karwei - ook in twee richtin-
gen gereden kan worden. Dit blijkt in de 
praktijk reeds veel gedaan te worden. Geza-
menlijk worden de voorgestelde verbeterin-
gen in de gaten gehouden.

Voetgangersoversteek Waterstraat
De voetgangersoversteekplaats op de Wa-
terstraat ter hoogte van de Niersstraat wordt 
verplaatst naar de directe omgeving van 
het voorzieningenhart De Biezantijn. Dit 
vanwege de gevaarlijke oversteek voor 
de schoolkinderen. Met de ouders van de 
schoolgaande jeugd in de Aquamarijn is 
overleg om daar ook volwassen verkeers-
brigadiers in te zetten. 

Bussluis
De voormalige bussluis in de Kanaalstraat 
die gelegen is in het Westerpark blijft een 
bron van ergernis. Het komt nog regelma-
tig voor dat automobilisten - ondanks dat 
het redelijk goed is afgesloten - er via het 
fietspad of via het gazon doorheen rijden. 
Een absurde situatie die leidt tot irritatie van 
bewoners. Een nog betere afzetting wordt 
bekeken, maar de brutaliteit van de automo-
bilist, daar moet iets aan veranderen!

Hezelpoort
De omgeving van de Hezelpoort is een bron 
van zorg voor voetgangers en fietsers. Ook 
voor de toekomstige bewoners die op de 
Handelskade komen te wonen en richting 
centrum willen lopen.
Fietsers die gebruik willen gaan maken van 
de Snelbinder, moeten nog altijd hun fiets 
naar boven sjouwen. De roltrap is verdwe-
nen - het gevaarlijke gat bestaat nog steeds 
- terwijl aan de noordzijde eigenlijk al een 
goed alternatief bestaat. Dat is eigendom 
van Prorail. Het is de opgang voor herstel-
werkzaamheden van de spoorbrug: dat is 
reeds een fraaie oprit. 
Vanuit de Wijkvereniging ‘Ons Waterkwar-
tier’ worden voorstellen gedaan om zowel 
de Hezelpoort zelf maar ook de plaats van 
de verdwenen roltrap een mooier aanzien te 
geven. We moeten toch heel reëel zijn om 
te stellen dat het op dit moment geen ‘poort’ 
is om op een fraaie en uitnodigende manier 
Nijmegen-West te betreden c.q. binnen te 
rijden.

Tekst: Ruud de Vries

Oproep voor 
bestuursleden voor 
Wijkvereniging 
‘Ons Waterkwartier’
Sinds enige tijd zijn wij op zoek naar 
enthousiaste personen die zich in wil-
len zetten voor een geweldig leuke 
vrijetijdsbesteding ‘met een lange 
adem’, namelijk je inzetten voor het 
wel en wee van onze gemeenschap in 
Nijmegen-West. 

De wijkvereniging is een samenspraak-
orgaan dat zeven maal per jaar bijeen-
komt en waarbij alle geledingen rond de 
tafel zitten. Alle wijkorganisaties, poli-
tie, sociale instellingen, gemeente Nij-
megen, medisch centrum enzovoort, in 
totaal tussen de 35 en 50 personen.
Men komt op dinsdag bijeen van 19.30 
tot 21.30 uur. Twee weken voorafgaand 
aan de vergadering is er een bijeenkomst 
van de agendacommissie die de agenda 
van de grote bijeenkomst samenstelt. 
Daarnaast wordt van de bestuursleden 
gevraagd op de hoogte te zijn van de 
diverse commissies. Het is vanzelfspre-
kend dat een affiniteit met Nijmegen-
West en met name het Waterkwartier 
aanwezig moet zijn. Inlichtingen kunt u 
verkrijgen bij de voorzitter van de Wijk-
vereniging ‘Ons Waterkwartier’, Ruud 
de Vries, telefoon (024) 377 33 48. 

Tekst: Ruud de Vries

Vergaderdata van 
‘Ons Waterkwartier’
Dinsdagen 30 juni en 8 september 2015 
zijn de reguliere vergaderingen van Wijk-
vereniging ‘Ons Waterkwartier’. Ze vin-
den 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 16 
juni en 25 augustus 2015 bijeen. U kunt 
eventuele bespreek-, agenda- of discus-
siepunten inbrengen bij het tijdelijk se-
cretariaat: Carla Boukamp, (024) 356 01 
82, e-mail: c.boukamp@chello.nl           

Tekst: Ruud de Vries

Verkeersnieuws in het Waterkwartier



de Wester - zomer 2015 39

Op 14 september is het nieuwe voorzie-
ningenhart De Biezantijn geopend. De 
bewoners weten de weg ernaartoe inmid-
dels goed te vinden. 

In het bruisende hart van de wijk vinden 
veel verschillende activiteiten plaats, onder 
andere dans, handvaardigheid, cursussen en 
vergaderingen. Ook kan men er terecht voor 
ontspanningsactiviteiten zoals kaarten, bin-
go en biljarten. En er zijn permanente ge-
bruikers, namelijk Portaal, fysiotherapie De 
Fysioo en De Driekracht.
De bezoekers zijn enthousiast over het ge-
bouw. Gaandeweg groeit ook de juiste uit-
straling van de zalen in het pand. Een uit-
straling die past bij de bezoekers. 

Zalen
In De Biezantijn zijn verschillende zalen 
beschikbaar. De tarieven voor het gebruik 
hiervan zijn bekend bij het beheer. In het 
gebouw is een leskeuken aanwezig. Voor 
deze leskeuken gelden de volgende aange-
paste tarieven: algemeen tarief: € 14,60 per 
uur; tarief voor wijkbewoners (dit geldt al-

leen voor wijkgerichte activiteiten): € 7,60 per 
uur (minimaal twee uur de leskeuken huren).

Vrijwilligers
De beheerders en huidige vrijwilligers zijn vol-
ledig ingewerkt in het nieuwe gebouw. Mocht 
u het leuk vinden om uw steentje bij te dragen 
door bijvoorbeeld het beheer of activiteiten in 
De Biezantijn te ondersteunen, dan bent u van 
harte welkom. U kunt hierover contact opne-
men met het beheer van De Biezantijn. Zij zijn 
te bereiken via telefoonnummer (024) 378 31 
90 of via de mail debiezantijn@nijmegen.nl. 
U kunt natuurlijk ook altijd even binnenlopen.

Ik ben Lisanne van Kuppevelt. Na mijn 
opleiding bij Social Studies aan de HAN 
heb ik verschillende projecten in wijken 
gedaan. Hierin heb ik bewoners dichter 
bij elkaar gebracht, in contact gebracht 
met elkaar of het gewoon een beetje beter 
of gezelliger gemaakt in een straat. 

Mijn passie ligt in het werkelijk spreken 
van mensen, horen wat hen beweegt en 
goed rondkijken waar ik een rol van beteke-
nis kan zijn. Op die manier wil ik zorgen 
dat mensen beter betrokken raken. Flexibel, 
sociaal en betrokken, dat zijn kernwoorden 
die bij mij passen.
Een aantal van u (de lezers) kent mij mo-
gelijk vanuit het begeleiden van studenten 
in opdrachten rondom Oud-West en het Ho-
nigcomplex. Dat blijf ik met plezier doen. 
Vanaf juni 2015 zal ik ook de taak van 
kwartiermaker De Biezantijn op mij ne-
men. Deze taak zal bestaan uit het in kaart 
brengen van de verschillende gebruikers 
van het pand, wensen inventariseren van 

bewoners, organisaties en andere belangheb-
benden. Daarnaast wordt gezamenlijk een 
cultureel en wijkgericht programma gemaakt 
en uitgevoerd. Uitgangspunt daarbij is dat 
buurtbewoners meer betrokken worden bij het 
programma. Ook zal in samenwerking met 
Stichting COEN het culturele aanbod worden 
vormgegeven. Mijn rol zal zijn het opbouwen, 
structureren en verstevigen van het lokale net-
werk in de wijk. 

De afdeling Vastgoed, Sportservice en Ac-
commodaties van de gemeente Nijmegen is 
de opdrachtgever. De dagelijkse aansturing/
begeleiding van mij, de kwartiermaker, ligt 
bij de teamleider van VSA van De Biezan-
tijn, Suzanne Arts. De opdrachten worden 
in samenspraak met haar, in het belang van 
de wijk, uitgezet.
Mijn basis werkplek is in voorzieningenhart 
De Biezantijn. Ook ga ik veel de wijk in. 
Dan kunt u me gerust aanschieten voor een 
praatje.
In de Wester wordt u op de hoogte gehou-
den van de ontwikkelingen. Ik ben te berei-
ken via telefoonnummer 06 24 17 65 58 of 
via de mail info@lisannevankuppevelt.nl
Mocht u vragen hebben over mijn rol en de 
opdrachten, dan kunt u contact opnemen 
met Suzanne Arts, teamleider van De Bie-
zantijn. Zij is te bereiken via telefoonnum-
mer 06 25 04 01 16 of via de mail s2.arts@
nijmegen.nl

Tekst: Lisanne van Kuppevelt

Even voorstellen: Lisanne van Kuppevelt

Welkom in voorzieningenhart De Biezantijn
Openingstijden en reserveren
Het gebouw is geopend van maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur 
en van 18.30 uur tot 23.00 uur. Tijdens va-
kantieperiodes kunnen de openingstijden 
afwijken. 
Voor grote wijkgerichte activiteiten kan, in 
overleg met het beheer, De Biezantijn in het 
weekend open gaan. U moet hiervoor tijdig 
contact opnemen met het beheer. Voor klei-
nere activiteiten in het weekend verwijzen 
wij u naar wijkcentrum Titus Brandsma, 
Tweede Oude Heselaan 386.

Hebt u vragen? Of wilt u een zaal reserve-
ren? Dan kunt u hierover contact opnemen 
met het beheer. Zij zijn te bereiken via de 
gegevens die hierboven vermeld staan. Ook 
kunt u contact opnemen met Suzanne Arts, 
de teamleider van De Biezantijn (telefoon 
06 25 04 01 16).
We hopen u snel te zien in het bruisende 
hart van de wijk!

Tekst: Suzanne Arts
Foto: Dave van Brenk
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Het Honigcomplex is erg in trek bij ondernemers. Met de komst 
van LAYHGO is er een groot decorbouwbedrijf voor evenementen 
toegevoegd. In één klap is de voormalige emballagehal met buiten-
ruimte aan de Waal van zo’n 5.300 vierkante meter verhuurd. En 
inmiddels ook al ingewijd met een daverend evenement. Nieuwsgie-
rig naar wat we als wijk kunnen verwachten van een bedrijf met 
een dergelijke omvang en ambitie praten we met één van de drie 
eigenaren, Eric Sommerdijk.

Eric woont al 25 jaar in Nijmegen. Lang in Oost, de laatste tien jaar in 
Bottendaal. Hij heeft binding met de wijk Waterkwartier via het zaal-
voetbal op vrijdagavond in sporthal de Zwaluw. Als ik vraag naar zijn 
beroep legt hij uit dat hij van alle markten thuis is. ‘Ik ben heel vroeg 
zelfstandig geworden. Ik ben op mijn drieëntwintigste samen met mijn 
broer het galeriewezen ingedoken. Na een jaar of zeven, acht ingestapt 
in de groothandel en verder gegaan met een groothandel in authentieke 
muziekinstrumenten. Die heb ik nog steeds. Een jaar of zes geleden 
ben ik Miquel Penso en Eric van de Pas tegengekomen. Beiden als 
zzp’er meer dan vijftien jaar actief in de evenementenwereld: Miquel 
met het bouwen van decors en Eric met een eigen ontwerpbureau voor 
evenementen. Samen hebben we een decorbedrijf en een tentenbedrijf 
opgezet en meteen uitgebouwd. We zagen markt om grote decors weg 
te zetten in het evenementenwereldje vooral bij dance. Vanaf drie- tot 
vijfduizend bezoekers komen wij in beeld, omdat er bij die aantallen 

budgetten vrijgemaakt kunnen worden voor het bouwen van decors 
en dergelijke. We zagen door de toename van het aantal evenementen 
groeimogelijkheden. Per jaar bouwen we nu zo’n 130 decors. Nationaal 
en internationaal. Van twintig tot dertig meter breed en tien tot vijftien 
meter hoog. We bouwen voor Matrixx, Dance Valley, Decibel, Pacha 
en Dominator.’

Concept uitdragen
Het succes van de drie eigenaren is niet alleen te danken aan het sa-
menbrengen van hun kwaliteiten op het gebied van financiën inkoop/
verkoop, goede contacten, bouwervaring en eigentijds ontwerpen.
‘We zijn zo gegroeid omdat we een concept uitdragen. Een modulair 
systeem. Denk aan legoblokjes. LAYHER GO. De naam zegt het al. Wij 
gaan altijd terug naar het Layher, het steigermateriaal. Onze decorstuk-
ken hebben een modulair karakter, zijn via een catalogus te huren. Je 
kunt ze aan elkaar koppelen. Zo bouw je een eigen uniek decor van pal-
letdeksels, bamboe palen, flaneldoek enzovoort.’ Alles is mogelijk bij 
Layhgo. Van zelfbouwen tot het laten ontwerpen en uitvoeren van een 
compleet decor. In eigen beheer worden nu zelfs speciaal ontworpen 
meubels gemaakt, podia opgeslagen en verhuurd.

Uit de voegen gesprongen
Het snel groeiende bedrijf komt uit Beers waar ze met maar 1.000 vier-
kante meter oppervlak ruimtegebrek kregen. ‘Het Honigcomplex met 
5.300 vierkante meter biedt nu mogelijkheden voor een betere orga-
nisatie, betere werkruimte, meer opslag en efficiënter werken. Maar 
daar blijft het niet bij. We gaan ons hier echt uitleven, ook met andere 
verdienmodellen zoals De Dock steigercafé en Klimpaleis. Het café 
is dan een nieuwe vorm van decor. We bouwen een layherbar die ook 
weer uitermate geschikt is voor het evenementenwereldje. Hij is nu 
gebouwd als modulair systeem op tien meter, maar kan oneindig lang 
worden en diverse vormen aannemen. Als decorbedrijf denken we zelfs 
mee over hoe het imago van een nieuw bier neergezet kan worden. We 
zijn eigenwijs en denken out of the box. Dat is een toegevoegde waarde 
voor een brouwerij. Daarmee begeven we ons ook weer op een ander 
platform, bouwen we aan een nieuwe klantenkring naast de dancewe-
reld. Een maand geleden hebben we bedacht dat we een bar bouwen 
met een modulair karakter, zodanig dat we die straks kunnen klonen 
voor evenementen.’

Ik vind het verrassend te horen dat we als buurtbewoners vanaf 30 mei 
niet simpel van een broodje en een drankje genieten bij De Dock stei-
gercafé, maar tegelijkertijd onderdeel zijn van een vernieuwend con-
cept in een proefopstelling. Deels gesponsord door Grolsch op zoek 
naar nieuwe creatieve processen om biertje Kornuit in het land via 
creatieve barinrichtingen te beleven. Dat betekent echter niet per se 
dat het in de uitprobeerfase super goedkoop genieten wordt. Eric: ‘Ik 
denk dat we hier een zeer betaalbaar biertje neer kunnen zetten. Ik ben 
tegen concurrentie vervalsende activiteiten. Het is ook gewoon een 
laagdrempelig grandcafé met een kleine keuken, waar iedereen aan kan 
schuiven.’ 

Klimpaleis
‘Het steigercafé gaat een centrale rol spelen in dit deel van het gebouw. 
We gaan er een klimpaleis omheen zetten, waar de horeca een belang-
rijke functie in heeft. Tegelijkertijd is Klimpaleis ook weer een decor-
beleving. Klimpaleis staat voor apenkooiachtige activiteiten, geschikt 
voor kinderen en tieners. Met speeltoestellen maar waar je ook kennis-

Eric Sommerdijk: ‘De buurt moet wél komen’

Eric Sommerdijk en Miquel Penso
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maakt met een virtuele audiovisuele wereld, techniek en kunst. Daar-
naast is het ook mogelijk om kinderen voor maximaal twee uur op te 
laten vangen. Dit kan interessant zijn voor de buurt maar ook voor Ho-
nigondernemers zelf. Wie wil zijn kind nu niet afzetten bij een klimpa-
leis waar gediplomeerde gecertificeerde mensen de opvang verzorgen?’

Angela Vissers, educatief medewerkster van kunstpodium de Expoplu, 
pedagogisch medewerker en bedrijfsleider, gaat invulling geven aan dit 
concept. De opening is nog niet bekend. Op de site wordt duidelijk 
hoe het complete programma eruit gaat zien. Gepland staan workshops, 
verjaardagen, peuterochtenden, activiteiten op woensdagmiddagen. En 
een afwisselend aanbod van workshops kunst en techniek in aparte 
ruimtes voor de jeugd. Niet alleen bedoeld voor Nijmegen en het Wa-
terkwartier, want schoolreisjes uit het hele land zijn hier welkom. Er is 
zelfs gedacht aan stilteruimtes voor ouders met zicht op de kinderen. 
Blijven werken terwijl de kinderen spelen is een optie. 

Naast de ruimte van Klimpaleis komt ook een stepracebaan. De tussen-
hal wordt vrijgemaakt, zodat er tussen de verschillende evenementen 
door een permanente racebaan aanwezig is. Openingstijden en actuele 
informatie zijn te vinden op www.klimpaleis.nl

Proefjaar De Kube
Om de in aanbouw zijnde drie grote hallen in de maten large, small en 
medium optimaal te kunnen gebruiken, heeft de gemeente Nijmegen 
voor dit jaar vergunning verleend voor twaalf evenementen en twee 
grotere dancefeesten. Het is een proefjaar van waaruit verdere groei 
mogelijk is. De twaalf evenementen worden nog ingevuld. Daarbij kan 
het gaan om popevenementen, maar congressen en beurzen zijn ook 
mogelijk. Eric, Miquel en Eric dragen de buurt een warm hart toe. Ze 
staan in contact met wijkbewoners over de toekomstige programmering 
en doen er alles aan om geluids- en parkeeroverlast te voorkomen. 

Welkom
Een mooi plan voor december ligt al klaar. Dan komt er een ijsbaan 
langs de Waal waar iedereen van kan meegenieten. De buurt is ook al 
eerder welkom. Layhgo doet het voorstel om samen met de wijk een 
buurt BBQ te organiseren op het buitenterrein. Eric nodigt buurtbewo-
ners uit om met hem een plan daarvoor te maken. ‘Het is een buurtcon-
tact met een geste. We gaan het niet helemaal financieren. Voor ons is 
belangrijk dat er aansluiting gevonden kan worden.’

Bon
Als speciale uitnodiging krijgen bewoners van Nijmegen Oud-West 
korting op een bezoek aan Klimpaleis via onderstaande bon. 

Tekst: Carla Dijs. Foto’s: Dave van Brenk

2,50 KORTINGSBON KLIMPALEIS

www.klimpaleis.nl adres: Waalbandijk 20 b Nijmegen

Email adres:

Voor de lezers van de Wester 
geven wij een korting van 2,50  
per persoon op de normale 
toegangsprijs van 7,50. 
Geldig voor max. 2 personen.
Deze kortingsbon is alleen geldig 
in de maand augustus 2015.

LAYHGO
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ANKO haarwerkspecialist
Slecht, dun of tijdelijk geen haar? Wij ontnemen u uw zorgen! Niemand hoeft te zien dat u een haarwerk draagt. 
Door met u mee te denken en te kijken wat écht bij u past zoeken we samen naar een prachtig eindresultaat!  
Anita onderscheidt zich door haar jarenlange expertise in het kappersvak te combineren met haar 

specialisatie in haarwerken. De meer dan ruime keuze in haarwerken wordt door Anita geknipt 
en gestyled tot een model wat gegarandeerd bij uw gezicht, stijl en persoonlijkheid past.  

Wij declareren rechtstreeks voor u bij alle zorgverzekeraars!
Deskundig en eerlijk advies  •  Veel privacy  •  Bezoek aan huis mogelijk  

Kwalitatief hoogwaardige haarwerken  •  Maatwerk  •  Make-up advies   
Meer dan 100 (kleur)mogelijkheden  •  Leuke  accessoires  

Persoonlijk  •  eerlijk  •  discreet
Neem contact met ons op voor een afspraak in één van onze salons. U kunt 6 dagen 

per week bij ons terecht voor een gratis en geheel vrijblijvend advies. 

G
ec

er
ti�

 c
ee

rd
  A

N
KO

 h
aa

rw
er

k 
sp

ec
ia

lis
t

St. Agnetenweg 50  •  T (024) 378 31 37  •  Voorstadslaan 263  •   T (024)  82 00 262                                                         
www.anitahairstyling.nl/haarwerken  •   info@anitahairstyling.nl

Extensions  •  Haarwerken  •  Kinderfeestjes  •  (Bruids)visagie  •  Metamorfoses

AGB-code 
zorgverlener: 

76-087176
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Je eerste eigen huis kopen? 
Dit is het moment!
Ga naar kopenbijportaal.nl
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Sylvia Habraken
Genezing begint met aanraking. 
Een drukpunten-stoelmassage op 
mijn werk op een architectenbureau 
raakte mij diep. Voor mij begon 
hiermee mijn opleiding tot shiat-
sutherapeut. Inmiddels heb ik als 
zzp’er mijn eigen praktijk aan de 
Tulpstraat. Shiatsu is een krachtige 
massagetechniek met wortels in de 
Oosterse filosofie. Kort gezegd is 
shiatsu acupunctuur met de handen, 
zonder naalden. Ik behandel klanten 
met uiteenlopende klachten zoals 
hoofdpijn, rugklachten, menstruatie-
klachten, vermoeidheid, maagklach-
ten, reuma, slecht slapen of burn-
out. Shiatsutherapie maakt je weer 
energiek, fit, gezond en ontspannen. 
Omdat ik ben aangesloten bij een 
beroepsvereniging wordt de therapie 
door zorgverzekeraars (gedeelte-
lijk) vergoed bij een aanvullende 
verzekering. Naast shiatsutherapie 
ben ik ook gespecialiseerd in zwan-
gerschapsmassage, stoelmassage, 
ontspanningsmassage en sportmas-
sage.
Genezen is aangeraakt worden. 
Laat je door mij raken!

Sylvia Habraken 
Shiatsupraktijk HARA
Telefoon: 06 41 11 25 35
E-mail: sylviahabraken@hotmail.com
Website: www.shiatsupraktijk-hara.nl

Sarvata
Een plek om je gezondheid naar een 
hoger niveau te tillen. 

Loop je binnen bij Sarvata dan valt de 
goede sfeer je direct op. Het is goed 
toeven daarbinnen en je voelt je er 
beter. En dat is om een reden. Wij 
weten het beste uit de reguliere en 
alternatieve geneeswijzen te combine-
ren, voor een effectief resultaat. Er is 
persoonlijke aandacht en er wordt ge-
keken naar de hele mens, niet alleen 
naar symptomen. Heb je het idee dat 
je door de reguliere geneeskunde niet 
(goed genoeg) geholpen wordt, kijk 
dan eens of er mogelijkheden zijn voor 
je binnen Sarvata. Het liefst helpen we 

zo goed dat je je beter, fitter en vitaler 
gaat voelen zodat de kans op ziekte 
kleiner wordt. En díe zorg en aandacht 
voel je binnen Sarvata.

Sarvata: Centrum voor Gezondheid en 
Welzijn, Schependomlaan 17E, Nijme-
gen. Telefoon: 06 27 23 48 30
info@sarvata.nl, www.sarvata.nl

José Koster
Mijn naam is José Koster en ik ben 
Tuinvrouw van Nature. Mijn specia-
lisme is om mensen meer van hun tuin 
te laten genieten. 

Ik doe dat onder meer door samen met 
hen in hun tuin te werken. Ik beant-
woord hun tuinvragen en geef advies 
over alles wat met natuurrijke en eet-
bare tuinen te maken heeft. Daarnaast 
verzorg ik beplantingen en tuinonder-
houd. 

Ieder jaar geef ik de cursus ZIN in je 
tuin: in vier dagdelen verspreid over 
het jaar krijg je tips om niet alleen met 
hoofd en handen, maar ook met je hart 
in je tuin te zijn. Dat is mijn passie die 
ik graag deel: dat mensen zich meer 
verbonden voelen met hun tuin. Het 
verdiept en verrijkt je leven. 

Nieuwsgierig? Ga naar www.tuin-
vrouwvannature.nl en ontvang gratis 
elf tips om meer van je tuin te genie-
ten. Of bel 06 17 77 49 65. Ik maak 
graag kennis met u en uw tuin!
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De leukste en grootste ladiesrun van Neder-
land, de Marikenloop, vond dit jaar op zon-
dag 17 mei plaats. Een prachtige dag voor 
bijna 9.000 hardlopers. Een heerlijk zonne-
tje en niet al te hoge temperaturen zorgden 
voor een uitstekende sportieve dag. Wolvin-
nen Saskia, Sophie en Gina liepen de 5 kilo-
meter en Biljana de 10 kilometer.

Begin dit jaar zijn we begonnen met de Wolf 
is Los: gezellig, ontspannen, sportief. Na een 
paar maanden heb je de nodige kilometers ‘in 
de benen’ en ben je klaar om deel te nemen aan 
andere loopevenementen. De Marikenloop is 
er één van.

Wat vonden de wolvinnen van de Mariken-
loop? 
‘Waar ben ik aan begonnen? Een gedachte die 

Wij wonen in de Wolfskuil en directe om-
geving (Waterkwartier, Heseveld en Hees) 
en gaan samen ‘los’. We vinden het leuk om 
meer mensen uit de buurt te leren kennen 
tijdens het sporten. 

Dat kan nu tijdens het hardlopen (meerdere ke-
ren per week) of tijdens een wekelijkse boot-
camp op woensdagavond. Onze groep bestaat 
uit ongeveer vijftig mensen. Sommigen doen 
soms mee, anderen wekelijks.

De hardlopers verzamelen bij Wijkcentrum 
Titus Brandsma op woensdagochtend om 9.00 
uur, woensdagavond om 20.00 uur en vrijdag-
ochtend om 9.00 uur. We lopen gezamenlijk: 
samen uit, samen thuis. De snelsten lopen ge-
woon een paar rondjes extra (het zogenaamde 
‘lussen’). De bootcampers trainen afwisselend 
in het Florapark en Westerpark op woensdag-
avond om 19.00 uur. 

De Wolf is Los is een informeel hard-
loopinitiatief van buurtgenoten uit de 
Wolfskuil en Nijmegen-West. Sporten is 
gezond en samen hardlopen is een ple-
zierige manier om elkaar, maar ook de 
buurt te leren kennen. Laat de Wolf in je 
los en meld je aan via facebook De Wolf 
is Los of via mail: dewolfislos@gmail.
com. Of kom gewoon een keer langs bij 
een van de activiteiten.

‘De Wolf is Los!’

Wolvinnen gespot tijdens Marikenloop
door mijn hoofd gaat als ik het terrein oploop. 
Maar eenmaal over de startstreep is er geen 
stoppen meer aan! Het was mooi en heftig; 
over de finish gaan is fantastisch. Ik heb het 
toch maar weer geflikt!’, zegt Biljana.
‘Het was verschrikkelijk en fantastisch. Ik 
denk altijd tijdens het lopen dat het verschrik-
kelijk is en ga een paar keer ‘dood’ onderweg, 
maar als ik over de finish ben, dan voel ik 
me bijna euforisch. Volgend jaar doe ik weer 
mee’,  zegt Gina.
‘Drie maanden geleden, na een hele lange pau-
ze, eindelijk weer begonnen met hardlopen. 
Door de Wolf is Los ook doorgezet en nu bij 
de Marikenloop voor het eerst weer onder de 
35 minuten gelopen. Een hele overwinning op 
mezelf’, zegt Saskia.

Tekst: Biljana Markovic

Naast deze activiteiten willen we een wandel-
groep en een wielergroep opzetten. Net als bij 
het hardlopen en bootcampen zal dit steeds 1 
tot 1,5 uur duren. Heb je interesse? Laat het 
weten. 
Al onze activiteiten worden door en voor 
buurtgenoten georganiseerd en zijn daarom 
altijd gratis. Laat de Wolf in je los! En ga mee 
door de Kuul!

Tekst: Roy ten Holder

Nieuws uit het 
Initiatievenfonds
Op 13 mei was de tweede sluitings-
datum in 2015 voor het indienen van 
subsidieaanvragen voor initiatieven 
uit de wijk. De ingediende aanvragen 
voor deze aanvraagronde zijn reeds in 
behandeling genomen.

Indienen van aanvragen
Wilt u ook een subsidieaanvraag in-
dienen voor een initiatief (denk bij-
voorbeeld aan het organiseren van 
een spelletjesmiddag of een openlucht 
filmavond)? Stuur dan een mail naar 
initiatievenfondsoudwest@gmail.com. 
U krijgt dan zo snel mogelijk een aan-
vraagformulier toegestuurd. Dit aan-
vraagformulier vult u in en stuurt u terug 
naar hetzelfde e-mailadres.

De aanvraagformulieren met de ‘spelre-
gels’ liggen overigens ook in het wijk-
centrum Titus Brandsma en voorzienin-
genhart De Biezantijn.

Persoonlijk advies
Wilt u persoonlijk advies bij het indie-
nen van een aanvraag of heeft u een 
andere vraag? Stuur dan een mail naar  
initiatievenfondsoudwest@gmail.com. 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact 
met u op. Of u belt naar Jan van Gent, 06 
23 11 45 03 (tussen 19.00 en 20.00 uur).  

Sluitingsdata 2015
De eerstvolgende sluitingsdatum voor 
het indienen van aanvragen voor activi-
teiten uit de wijk is op woensdag 19 au-
gustus. De laatste sluitingsdatum in 2015 
is woensdag 21 oktober. Na elke slui-
tingsdatum komt het initiatievenfonds 
samen om de aanvragen te beoordelen en 
de gemeente te adviseren over de toeken-
ning van een bijdrage aan een initiatief. 

Tekst: Lidwien de Groot, Jan van Gent, 
Ruud de Vries en Leo Woudstra

De volgende Wester verschijnt 
op 28 augustus.

Alle medewerkers van de Wester 
wensen u een fijne zomer en 

prettige vakantie!
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Naast fysiotherapie kunt u 

binnen onze praktijk ook 

terecht voor medisch fitness. 

Hierbij kunt u fitnessen 

onder begeleiding van één 

van onze fysiotherapeuten.  

Voor meer informatie 

kunt u ons bellen, mailen, 

of de praktijk bezoeken.

Al vanaf €40,- per 

maand!

Medische 
fitness: vanaf 

€40,- p.maand
Fysiotherapie  /  manuele therapie  /  sportfysiotherapie  /  kinderfysiotherapie  /   
geriatrie fysiotherapie  /  bekkenbodemtherapie  /  fysiotherapie aan huis  / 
Behandeling bij COPD, Claudicatio, Parkinson

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

Binnenkort gaat 
het Nijmeegs 
Jongenskoor 
van start
Het Nijmeegs Jongenskoor annex de 
koorschool is een initiatief van het Au-
gustijns Centrum de Boskapel en diri-
gente Wilma Drenthen. 

Veel jongens denken: zingen is voor 
meisjes. Maar met de slogan zingen is 
stoer gaat de Boskapel de uitdaging aan 
om juist jongens weer aan het zingen te 
krijgen. In gemengde kinderkoren zijn 
vaak de meisjes in de meerderheid en 
voelen jongens zich wat minder thuis. 
De gevolgen zijn nu al merkbaar: vol-
wassen koren hebben steeds meer moei-
te om mannen te vinden. Onlangs stelde 
het NOS-Journaal dit probleem aan de 
orde.

Oude traditie
Met het Nijmeegs Jongenskoor steekt de 
Boskapel de oude traditie in een nieuw 
jasje. Het wordt dan ook geen kerkkoor, 
ook al zullen de jongens uiteraard ook 
eens in een zondagse viering zingen. 
In eerste instantie gaat het erom de jon-
gens een wel heel bijzondere ervaring te 
bieden. Ze zullen leren zingen en door 
stemgebruik, ademtechniek en notenle-
zen hun talent ontwikkelen. Tegelijker-
tijd ontdekken ze hoe gaaf klassieke, 
maar ook andere muziek kan zijn.
Maar vooral is koorzingen een team-
sport: je hebt elkaar nodig en je zet sa-
men iets neer.

Het Nijmeegs Jongenskoor is bedoeld 
voor jongens in groep 4/5/6 die open-
staan voor een bijzondere ervaring. De 
repetities starten op woensdag 2 septem-
ber.

Informatie
Kijk voor meer informatie en achter-
gronden op www.boskapel.nl/jongens-
koor, klik op de afbeelding of bel (024) 
356 00 70 (Marjolijn Esser).

Namens het team van het Nijmeegs 
Jongenskoor,
Ekkehard Muth en Wilma Drenthen
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Allesbinder
Vanuit Allesbinder zijn wij bezig met het 
ontwerpen van een interactieve rondlei-
ding voor kinderen op het Honigcom-
plex. Het doel hiervan is om kinderen 
op een leuke en speelse manier kennis 
te laten maken met het Honigxomplex 
en ze de mogelijkheden hiervan te la-
ten ontdekken. Vanaf juni kunnen kin-
deren aan de rondleiding deelnemen. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar 
cmvallesbinder@gmail.com of langs ko-
men in onze ruimte op de Honig (Waal-
bandijk 12L).

Tekst: Steffy Jansen

 

Zaterdag 4 juli en 5 september 
van 11.00 tot 14.00 uur 

 

 

Geef uw kapotte spullen een nieuwe kans! 
 

Gezocht: Coördinator (8 tot 16 uur per maand) 
Info: Frederik Leuschel: 06 – 37 47 76 78 

 

Kleding, elektr(on)ische apparaten, fietsen, computers, meubels 

 

Waar? → Nieuwe Nonnendaalseweg 98, 
Hobbycentrum de Nonnendaal 

 

 www.repaircafenijmegen.nl 
 

Toegang, koffie en thee GRATIS !   Tot zaterdag ! 
 

Repair Café Nijmegen-West 
zoekt coördinator 
 
Het betreft een vrijwillige functie van minimaal 
8 tot maximaal 16 uur per maand. Het werk 
kan deels thuis worden uitgevoerd en deels 
op locatie. De werkzaamheden bestaan onder 
andere uit: 
• P.R. (persberichten voor plaatselijke media, 
de website bijhouden (Wordpress), posters, 
flyers). • Vrijwilligersbestand bijhouden, mail-
contact. • Lichte administratieve en financiële 
werkzaamheden. • Organisatie en eventueel 
helpen bij inschrijving op de dag zelf (1x per 
maand van 9.30 tot 15.00 uur). • Contact met 
Hobbycentrum en Bij Bosshardt.  
Meer informatie: Frederik Leuschel, 
06 37 47 76 78 of r.f.leuschel@xmsnet.nl 

In de winter is het idee onder onze mede-
werkers van Medisch Centrum Oud-West 
ontstaan om mee te doen aan de Stevensloop 
en de Marikenloop. 

De aanleiding hiervoor was dat in de gezond-
heidscijfers van onze wijk het Waterkwartier 
was te zien dat er steeds meer mensen kam-
pen met overgewicht. We willen hier dit jaar 
extra aandacht aan besteden, aangezien we 
ook steeds meer daar aan gerelateerde ziektes, 
zoals suikerziekte en gewrichtspijnen, op de 
praktijk zien.
Onder het motto Goed voorbeeld doet goed 
volgen zijn enkele van onze assistentes en 
huisartsen gaan trainen voor deze hardloop-
wedstrijden. In de weekenden werd afgespro-
ken om samen te trainen. Natuurlijk dienden 
ze wel in herkenbare tenues te lopen, waarvoor 
we hardloopshirtjes hebben laten maken. 
De Stevensloop werd op 15 maart onder 
koude omstandigheden door het Waterkwar-
tier gelopen, wat als erg leuk werd ervaren. 
De Marikenloop is 17 mei onder prettigere 
weersomstandigheden rondom de bossen van 
Heumensoord gelopen. Aan alle afstanden van 
beide lopen hebben uiteindelijk enkele mede-
werkers naar tevredenheid meegedaan (van 5 
kilometer tot aan de halve marathon toe). In to-
taal hebben vijftien medewerkers meegedaan 
aan beide hardloopwedstrijden.

Vervolg
Het thema overgewicht is hiermee nog niet 
afgesloten. We zouden hier graag een vervolg 
aan geven. Afgesproken is om bijvoorbeeld bij 
verjaardagen gezonde fruitsnacks te maken en 
verjaardagen te combineren, zodat het niet elke 
dag een feestdag is. We zijn nog aan het kijken 
op welke manier we overgewicht bij ons in de 
wijk het beste onder de aandacht kunnen bren-
gen en aan kunnen pakken. Te denken valt aan 

een wandelgroep onder begeleiding van een 
huisarts. Wordt vervolgd, zeg maar.

Meer bewegen en minder eten
Qua overgewicht maak ik van de gelegen-
heid gebruik om stil te staan bij wat iemand 
er zelf aan kan doen. Overgewicht kun je op 
verschillende manieren aanpakken, maar de 
basis blijft toch altijd bestaan uit meer bewe-
gen en minder eten. Bewegen zorgt dat je een 
betere conditie houdt en dat je op een pretti-
gere manier oud wordt. Andere voordelen zijn 
dat je minder snel valt, er vaak sociale contac-
ten zijn, bewegen leuk en ontspannend is en 
je minder snel pijntjes hebt aan je gewrichten 
zoals rug, knieën en schouders. Bewegen wil 
niet altijd zeggen dat je er zweetdruppels voor 
nodig hebt om effecten te krijgen. Een half uur 
wandelen of fietsen geeft ook al een flinke ver-
betering van je conditie.

Qua eten zijn er vele diëten populair geweest 
door de jaren heen. Wie kent niet het montig-
naccen of sonja-bakkeren. Er is echter geen 
duidelijk beste dieet. Feitelijk komen alle dië-
ten er op neer dat je bewuster eet en minder ca-
lorieën binnen krijgt. In onze huidige wereld is 
de verleiding erg groot en het is ook zeer mak-
kelijk om meer calorieën te eten dan je strikt 
nodig hebt. Kortom, je mag echt alles blijven 
eten, maar in kleine beetjes. Zorg daarbij dat 
je erop let dat je niet aankomt in gewicht, dus 
weeg je zo nu en dan ook eens! 

Wij zullen bij MCOW nu verder trainen voor 
de Zevenheuvelenloop. In ieder geval hoop ik 
dat we bij de volgende Stevensloop nog meer 
Waterkwartierders aan de start zullen zien als 
teken dat we de aanpak van overgewicht be-
langrijk vinden!

Tekst en foto: Gerco Lokate

Hardlopende medewerkers MCOW
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024-3772408 info@koopmankappers.nl www.koopmankappers.nl Molenweg 179 - nijmegen024-3772408

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

Bij Koopman Kappers kunt u terecht voor al uw haarwensen:

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

Actie:

T/m eind december 2014 ontvangt u:

€2,50 korting op iedere 
             knipbehandeling 
of
€5,00 korting op iedere knip-/
                          kleurbehandeling
Acties zijn niet geldig i.c.m. andere acties en/of stempelkaart

en uitsluitend geldig bij inlevering van deze advertentie of de flyer. 

Openingstijden:

maandag  9:30 - 17:30 uur
dinsdag   9:30 - 17:30 uur
woensdag  8:30 - 17:30 uur
donderdag 8:30 - 17:30 uur
vrijdag    8:30 - 17:30 uur
zaterdagzaterdag   8:30 - 16:00 uur

Wij werken met en zonder 
afspraak

Verbeter je buurt 
samen met 
Stadslab Nijmegen
Heb je een idee om je buurt te verbe-
teren, echter kom je er zelf niet uit hoe 
dit te realiseren? Kijk dan of Stadslab 
Nijmegen je kan helpen. Zij zetten 
zich namelijk in voor actieve bewoners 
om samen van Nijmegen een nog fij-
nere woonplaats te maken. 

Er is in Nijmegen enorm veel activiteit 
op het gebied van stedelijke ontwikke-
ling. Grootschalige voorbeelden hier-
van zijn de aanleg van de nevengeul 
bij de Waal en de ontwikkeling van het 
Waalfront. Ook op kleinere schaal wordt 
er op diverse plaatsen in de stad gewerkt 
aan allerlei ruimtelijke projecten. Regel-
matig zijn dit ook initiatieven vanuit be-
woners zelf. Echter zijn er ook bewoners 
die wel een idee hebben, maar het lastig 
vinden hier concreet mee aan de slag te 
gaan. 
Stadslab Nijmegen gaat graag met dit 
soort initiatieven in gesprek om te kij-
ken of zij wellicht haar netwerk, kennis 
en kunde kan inzetten om het initiatief 
verder te helpen. De bewoners blijven 
hierbij de trekker, Stadslab Nijmegen 
ondersteunt. 
Heb jij nu een idee om je wijk, buurt of 
straat mooier te maken, maar vind je het 
lastig deze te realiseren? Neem dan con-
tact op met Stadslab Nijmegen middels 
het invullen van het webformulier op 
www.stadslabnijmegen.nl

Tekst: Bram Lamberts
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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

Flexibel en betrokken
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Anne-Marie Nannen
nieuwe wijkmanager 
voor Oud-West
Anne-Marie Nannen wordt per 15 juni de 
nieuwe wijkmanager voor Oud-West en 
Hees/Heseveld. Zij volgt Michiel ten Dolle 
op die zich bij wijkmanagement  op andere 
taken zal gaan richten. 

Anne-Marie Nannen is werkzaam bij de ge-
meente Nijmegen, binnen de afdeling Ruimte-
lijke ontwikkeling als coördinator Ruimtelijke 
Kwaliteitsteams en als projectleider Tijdelijk 
Anders Gebruiken en heeft al veel contact met 
de afdeling wijkmanagement. Zij zal zich de 
komende tijd voorstellen in de verschillende 
wijken en wijknetwerken. In het volgende 
nummer van de Wester komt een nadere ken-
nismaking met Anne-Marie.

Michiel ten Dolle
Michiel werkte in Oud-West en Hees/Hese-
veld sinds eind 2011. Michiel blijft in de func-
tie wijkmanager, maar zonder vast stadsdeel. 
Hij zal zich gaan richten op de ondersteuning 
van het programma-management van de afde-
ling Wijkontwikkeling. Hij zal zorgen voor 
een goede overdracht naar Anne-Marie. Zijn 
kennis van de wijken blijft beschikbaar. 

Bezetting team Oud-West
De bezetting van het team voor Oud-West ziet 
er dan als volgt uit:
• Wijkmanager: Anne-Marie Nannen
a.nannen@nijmegen.nl, (024) 329 28 03
• Wijkbeheerder: Vincent Meijers
v.meijers@nijmegen.nl, (024) 329 26 22
• Projectleider: Ewart van der Putten 
e.van.der.putten@nijmegen.nl, (024) 329 24 70
• Procesregisseur overlast- en multiprobleem-
huishoudens: Moniek Somsen 
m.somsen@nijmegen.nl, (024) 329 98 40
• Secretariaat: Marian Eikholt 
m.eikholt@nijmegen.nl, (024) 329 29 28
Sanne Teuwsen 
s.teuwsen@nijmegen.nl, (024) 329 27 31

Tekst: Birgit van Kerkoerle
Afdelingshoofd Wijkmanagement
(024) 329 24 63

Pastor Nas 60 jaar priester

Op 4 juni was het zestig jaar geleden dat 
Pastor J. Nas in de Bossche St. Jan tot 
priester werd gewijd. 

Een jubileum dat veel priesters niet beleven 
en hij is dan ook dankbaar dat hij dit nog 
wel beleven mag. Omdat Pastor Nas zich 
nog altijd tot onze parochie aangetrokken 
voelt - hij heeft er dan ook meer dan de helft 
van zijn priesterleven geleefd en gewerkt - 
en hij nog regelmatig bij mensen op bezoek 
gaat, zou hij in onze kerk graag een H. Mis 
uit dankbaarheid lezen. 

Daarom zal er op zondag 5 juli om 10.00 
u. een viering uit dankbaarheid zijn in onze 
kerk, Tweede Oude Heselaan 171. Pater 
Halters, bekend met onze parochie, zal in 
die dienst, samen met Pastor Nas voorgaan. 

Iedereen is van harte welkom! 

Tekst: J. Lucassen, Locatiebestuur

Ridderspoor gaat los
Op zaterdag 13 juni wordt er op Ridder-
spoor voor het eerst sinds een aantal ja-
ren weer een straatfeest gehouden. 

De middag begint om 15.00 uur met een on-
derlinge ruil- en rommelmarkt. Tegelijker-
tijd is er onder begeleiding van Tandem een 
voetbaltoernooitje voor de jeugd vanaf 12 
jaar. Om 17.00 uur wordt een oud succes-
nummer herhaald: de wasgoedrace, waarbij 

telkens twee teams met elkaar de strijd aan-
gaan wie het snelste is. Vanaf 18.00 uur is er 
een gezamelijke maaltijd. Iedereen die aan 
wil schuiven, brengt zelf eten mee. Het is 
de bedoeling om over en weer van elkaars 
gerechten te proeven. Na het eten volgt de 
trekking van de loterij, waarna er nog nage-
praat kan worden onder het genot van een 
drankje en muziek tot middernacht. 

We maken er met zijn allen weer een spet-
terend feest van!

Een groep actieve mensen uit Oud-West 
is op zoek naar wat bewoners beweegt, 
wat hun passies, kwaliteiten en talenten 
zijn. En wat zij met hun passie zouden 
willen (kunnen) doen.

Om het ophalen en vooral het delen van 
passies van bewoners  handen en voeten te 
geven organiseren we op zaterdag 4 juli een 
Passiedag. Om 13.00 uur verzamelen we bij 
de Wijkfabriek aan de Oude Nonnendaalse-
weg 96. We starten met een stiltewandeling 
en eindigen met een picknick in het Wester-
park. Voor de picknick vragen we iedereen 
zelf een klein hapje mee te nemen om met 

elkaar te delen. Kleedjes en kussens zijn 
aanwezig. Tijdens de picknick bespreken 
we onze passies en wat we ermee zouden 
willen. Het definitieve programma van deze 
dag maken we via de website van de Wes-
ter en via sociale media bekend (Facebook: 
Straatmakers Oud-West, Twitter: @straat-
makersOW).
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden?
Mail dan vóór maandag 29 juni naar: 
straatmakersoudwest@gmail.com
 
Deelnemers zijn de Straatmakers, mede-
werkers van STIP, ondernemende bewoners 
uit Oud-West en de Wijkfabriek.

Passiedag in Oud-West vanaf de Wijkfabriek
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Kopkracht & co is een kleinschalige, 

laagdrempelige praktijk voor kinderen, 

jongeren en volwassenen in Nijmegen-West.

> www.kopkrachtenco.nl

Heb je last van stress, heb je vaak ruzie,  
voel je je gespannen, angstig of somber?   
En belemmert dit je steeds meer in je 
dagelijkse functioneren? Iedereen heeft wel 
eens wat, meestal waait het vanzelf over of je 
vindt er zelf een oplossing voor. Maar soms lukt dat 
niet en kun je er wel wat hulp bij gebruiken. Bij Kopkracht & co 

ben je hiervoor aan het goede adres. De praktijk biedt  
onder andere cognitieve gedragstherapie en EMDR.

praktijk voor psychologische 
en pedagogische hulp

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

Karin Eijgenraam  Orthopedagoog | GZ-psycholoog
Molenweg 36, Nijmegen, Tel. 024 – 3770503

Tegenover de Albert Heijn Nijmegen West

Een mooie oogopslag met 
wimperextensions one-by-one

Kennismakingsaanbieding 
in de maand juni voor

€ 50,-

Nina Simonestraat 8-10
6541 EA Nijmegen

(vooraan bij de Weurtseweg)
www.bodyandfacecompany.nl
info@bodyandfacecompany.nl

Telefoon 024 - 373 27 21

voor na

1:2

20 cm

30 cm

BIJZONDERHEDEN:

- Alles wordt geprint!

Maria Engels
S c h i l d e r s b e d r i j f

E-mail: info@mariaengels.demon.nl

van Dulckenstraat 50
Nijmegen
Tel : 024 - 360 85 86
Mob : 06 - 181 799 04

2x magneetplaten



ZOMER IN CENTRUM NIJMEGEN

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP

CENTRUMNIJMEGEN.NL

CULTUUR, SHOPPEN EN UITGAAN IN DE BINNENSTAD VAN NIJMEGEN

WAT IS ER TE DOEN?

WAT IS ER TE DOEN?

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP CENTRUMNIJMEGEN.NL

26-28 JUNI  FOOD TRUCK FESTIVAL TREK

18-24 JULI  VIERDAAGSEFEESTEN EN MARSEN 

21 AUGUSTUS NIJMEGEN ZINGT

28-30 AUGUSTUS  GEBROEDERS VAN LIMBURG 

3-6 SEPTEMBER VALKHOF THEATER AVENUE  

5-6 SEPTEMBER SAMBAFESTIVAL 
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Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden 
voor binnen en buiten

Nu ook 80 soorten PVC-vloeren
Vrijblijvend prijsopgaaf

 06-460 808 04
j.haefkens1@chello.nl

www.tapijtshophaefkens.nl

adv Haefkens 2.indd   1 26-10-2014   17:18:35
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Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden 
voor binnen en buiten

Nu ook 80 soorten PVC-vloeren • Vrijblijvend prijsopgaaf
 06-460 808 04

j.haefkens1@chello.nl
www.tapijtshophaefkens.nl

APK-keuringsstation Autobedrijf van Bon te Nijmegen is al jaren het adres voor uw APK-keuring in Nijmegen en omgeving. Zonder 
afspraak en klaar terwijl u wacht, met gratis herkeuring, en de koffie staat al klaar. Neutraal, dus altijd een eerlijk oordeel. Dit houdt in dat u 
eventuele reparaties niet bij ons hoeft uit te voeren. Wij hebben daarom ook geen baat bij het afkeuren van uw auto omdat wij zelf 
eventueel noodzakelijke reparaties niet per se uitvoeren. Neutraliteit is dus gegarandeerd bij uw keuring. Uiteraard worden de keuringen 
volgens voorgeschreven regels uitgevoerd. APK-keuringen worden afgemeld bij de RDW met als gevolg dat wij steekproefsgewijs 
gecontroleerd worden, waardoor u door een eventuele steekproef de auto 1,5 uur moet kunnen laten staan. Mocht uw auto af worden 
gekeurd dan krijgt u van ons 14 dagen de tijd om dit te laten repareren. Kleine reparaties voeren wij meestal direct en gratis voor u uit. 

Kosten APK
Benzine of diesel € 49.-. Dit is inclusief BTW, afmeldkosten en binnen 14 dagen gratis herkeuring. 

Occasions
Bent u op zoek naar een auto die bij u past? Wij hebben ook een ruim aanbod voor u op voorraad. U bent ook van harte welkom om bij 
ons langs te komen om de auto’s die uw interesse hebben gewekt, te komen bekijken! Behalve voor verkoop van auto’s, kunt u bij ons ook 
terecht voor reparatie en onderhoud. Al onze occasions worden grondig nagekeken, alvorens ze u worden aangeboden en zijn APK 
gekeurd. Wij nodigen u graag uit bij ons langs te komen.

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



de Wester - zomer 2015

Agenda

53

• 14 juni, Rommelmarkt Pastoorzegersstraat, 10.00-
16.00 uur (info over een kraam boeken bel  06 21 28 
63 69 of 06 55 90 20 65)
• 14 juni, Open kloosterdag, klooster De Bron, Water-
straat 141, aanvang 14.30 uur
• 17 juni, Teenage Boredom - openluchtbios, Cul-
tuurspinnerij De Vasim, 21.00 uur
•  18 en 19 juni, Twister - Reset, Cultuurspinnerij De 
Vasim, 20.30 uur
• 20 juni, Twister - Reset, Cultuurspinnerij De Vasim, 
14.00 en 20.30 uur
• 21 juni, Rommelmarkt Koninginnelaan, aanvang 
10.00 uur, info: 06 14 11 40 77
• 27 juni, Holi Fusion Festival Nijmegen, Cultuur-
spinnerij De Vasim, 12.00 uur
• 12 juli, Workshop Nia 5 stages, 13.30 uur, meer 
info: www.bemoved-beyou.eu
• 22 juli, Vierdaagse doorkomst door het Water-
kwartier, Kanaal-, Water-, Biezenstraat en Voorstads-
laan, vanaf 10.00 uur
• 29 juli, Grote kinderkermis in speeltuin ’t Veldje 
met een zweefmolen, luchtkussen, suikerspinnen etc.

Vaste activiteiten in Oud-West

In verband met de vakantieperiode geldt voor 
diverse activiteiten een zomerstop.

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 donder-
dag 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.
• Showdansen Sapphire, Biezantijn, elke woensdag 
13.00-16.00 uur en elke dinsdag en donderdag 19.00 
uur. 

Geloof
• Missen, RK Parochie H. Stefanus, locatie Betlehem, 
Tweede Oude Heselaan 171, elke zaterdag 19.00 uur 
en elke zondag 10.00 uur.

• Vrijdaggebed, Abibakr moskee, Pastoor Zegersstraat, 
13.00-13.45 uur.

Gespreksgroepen en bijeenkomsten
• Voedselbank, Titus Brandsma, elke vrijdag 9.00-
12.00 uur.
• Moedergroep, Titus Brandsma, elke woensdag 20.00-
22.00 uur.
• Swon Salon, Biezantijn, elke dinsdag 12.00-16.00 
uur. 

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

Jongeren
• Inloop De Biezantijn Waterkwartier (Waterstraat 146), 
maandag: 15.30-17.30, vrijdag: 15.30-17.30 en 19.00-
21.00 (13+).
• Inloop Driesprong de Wolfskuil (Fuchsiastraat 10), 
dinsdag: 15.30-17.30, woensdag: 14.00-16.00 en 
19.00-21.00.
• Zaalvoetbalactiviteit Sporthal de Zwaluw (Zwaluw-
straat 200), maandag: 18.00-19.00, woensdag: 17.00-
18.00.

Kaarten
• Kaartclub PGEM, Biezantijn, elke maandag 19.30-
22.30 uur.
• Swon kaarten, Titus Brandsma, elke dinsdag 12.30-
16.30 uur.
• Bridgeclub, Titus Brandsma, elke dinsdag 19.30-
23.30 uur.
• Kaartclub Gezelligheid Troef, Biezantijn, elke dins-
dag aanvang 19.30 uur.
• Swon bridge, Titus Brandsma, elke woensdag 13.00-
17.00 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
• Kidsclub, Biezantijn, elke woensdag, 13.00-16.00 
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 19.00-
22.00 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 13.00-
16.00 uur.
• Opstap Hatha Yoga, Titus Brandsma, elke maandag 
18.45-21.45 uur.

Sport en recreactie
• Judo Centre Tomoda, Titus Brandsma, elke maandag 
16.30-18.00, 18.00-21.00 en 19.30-21.30 uur en elke 

woensdag 15.00-19.00 uur.
• Budokan, Titus Brandsma, elke dinsdag en vrijdag 
18.45-20.45 uur.
• Badminton, Sporthal De Dennen, Dennenstraat 25,
elke maandag 20.00-22:30 uur. 
• Sport Service, Titus Brandsma, elke dinsdag 13.00-
15.00 uur en elke vrijdag 9.30-10.30 uur.
• Koprol Sport, Titus Brandsma, elke donderdag 
17.00-18.00 en 18.00-19.00 uur.
• Sport en spel, Sporthal De Dennen, Dennenstraat 25,
elke maandag 14.00-15.00 en 19.00-20.00 uur, elke 
woensdag 15.00-16.00 uur, elke donderdag 20.30-
21.30 uur en elke vrijdag 14.00-15.00 uur.
• Gos Sportmassage, Titus Brandsma, elke maandag 
19.00-22.00 uur.
• Trimclub Van Loon, Titus Brandsma, elke woensdag 
19.30-20.30 uur.
• Griffioen: Gym, elke maandag en donderdag aanvang 
10.15 uur.
• Bowls, Sporthal De Dennen, elke woensdag en 
vrijdag 9.30-12.00 uur. 
• 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.
• Koersbal, Biezantijn, elke donderdag 13.30-16.00 
uur.

Taal
• Gilde Engels, Titus Brandsma, elke maandag 13.00-
16.00 uur en elke dinsdag 10.00-12.00 uur.
• Gilde Spaanse les, Titus Brandsma, elke maandag 
12.00-14.00 uur.
• Gilde Frans, Titus Brandsma, elke woensdag 14.30-
16.30 uur.
• Gilde Nijmegen, Praatgroep met andertaligen, Titus 
Brandsma, elke donderdag van 14.00 tot 16.00 uur  
(gratis deelname)
• Swon taalles, Titus Brandsma, elke vrijdag 10.00-
12.00 uur.

Workshops
• Swon Schilderen, Titus Brandsma, elke vrijdag 9.00-
12.00 uur.
• Bloemschikken, Titus Brandsma, elke woensdag 
9.30-11.30 uur.
• Bloemschikken, Villa Nova 13.00-15.00 uur, kosten 
7,50 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 
van19.00-23.00 uur.
• Zelf kleding maken, Biezantijn, elke dinsdag vanaf 
19.30 uur. 
• Knutselclub de Watercrea’s, Biezantijn, elke dinsdag 
19.30 uur.
 

Een activiteit in de agenda? 

Neem contact op met Dave van Brenk via 
webredactie@dewester.info of vul jezelf activiteit in 
op de agenda van de Wester www.dewester.info en 
het komt ook in het blad. Deadline voor het volgende 
nummer is 9 augustus 2015.
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Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

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

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

Welkom!

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

VAN WERKHOVEN

ACTIE SCHUIFWANDKASTEN!
Ruimtebesparend en functioneel 

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

Oude Graafseweg 96, Nijmegen
(024) 377 42 00

www.bouwmarktvanwerkhoven.nl

Bij aankoop van een 

schuifwandkast

een 

TEGOEDBON 

van 100,- 

cadeau

geldig t/m eind juli 2015

LAAT ONS MAAR
SCHUIVEN

Frank Zonwerings outlet

AKTIE

Knikarmschermen semi cassette

Elektrisch bediend frame 9001

Keuze uit 60 kleuren doek

Alle standaard 
       maten 

•	 montage	gratis
•	 3	jaar	garantie

AKTIE

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

1050,=
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• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297

• Bureau Toezicht: 14 024
• Bel- en Herstellijn: 14 024

bel&herstellijn@nijmegen.nl
• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
• Meldpunt Kindermishandeling:

(026) 442 42 22, 0900 123 123 0
• Slachtofferhulp:

(024) 323 33 22, 0900 01 01
• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld:

0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl

• Kindertelefoon: 0800 04 32 
• Centrum voor Jeugd en Gezin: 088 001 13 11
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00

• Sociaal Wijkteam Oud-West:
06 34 00 02 86
oud-west@sociaal-wijkteam.nl

• Stip Oud-West:
088 00 11 300
oud-west@stipnijmegen.nl

• Maatschappelijk werk (NIM):
(024) 323 27 51, info@nim.nl

• Het Inter-lokaal: (024) 322 22 27
info@inter-lokaal.nl

• Tandem: (024) 365 01 11
info@tandemwelzijn.nl

• Swon het seniorennetwerk: (024) 365 01 90
info@swon.nl

• Huisartsenpost: 0900 88 80
• Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis: 
  (024) 3 657 657
• Radboudumc: (024) 361 11 11
• Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
• Dierenambulance: (024) 355 02 22

• Portaal: 0800 767 82 25, info@portaal.nl
• Talis: (024) 352 39 11, 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

Belangrijke nummers
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

Kom naar 
de Stip!

Samen maken 
we de wijk

Prijsvraag!!!
Welk getal krijg je wanneer je de huisnummers van onderstaande winkels 
bij elkaar optelt?

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

NIEUW!
Bloemen, chocolade, gebak, koffie, ambachtelijk Italiaans ijs en gewoon 

gezelligheid...? Dit allemaal en veel meer kunt u vinden bij La Venezia, een 
unieke zaak met exclusief assortiment, sinds mei dagelijks geopend van 10.00 

tot 21.00 uur (ook in weekends). Beleef de verassing!
La Venezia, Molenweg  100, 6542PZ Nijmegen

Een stukje Venetië in Nijmegen!



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

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

over sterren of ruimte of ruimteschepen of de 

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

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

Het was erg leuk op de sterrenwacht. 

Door Shirley

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

Door Janne S. Door Janne O.

Rebus

ben we meneer John gevraagd naar persoon-

Kinderpersbureau

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Hallo, ik ben Ricardo. Ik ga jullie 
iets vertellen over een hondenschool 
waar ik ben geweest. 
De hondenschool zat eerst aan de 
Energieweg, maar nu zijn ze ver-
huisd naar Groesbeek. 
Ruya is mee geweest het was heel 
leuk. Alleen het regende, dat was niet 
zo leuk. 
We kwamen daar aan en een me-
vrouw deed open. Ze heette Angela 
Verburghen en ze is 49 jaar oud. Ze 
was heel aardig en we kregen thee. Ze 
vindt het heel leuk tussen al die hon-
den. Ze heeft ook zelf 3 honden als 
huisdier, de ene heet Meisje en is een Duitse 
herder. De andere 2 honden heten Wolf en 
Boy. Die zijn kruisingen tussen een Hollandse 
en een Duitse herder. Haar honden luisteren 
altijd naar haar, alleen Wolf niet altijd omdat 
hij nog jong is. Op de hondenschool kan je 
aan de honden heel veel trucjes leren, zoals 
zitten, liggen, wachten, komen, blijven lig-
gen, aan de lijn lopen (volgen), links, rechts, 
af, blijf uit het zicht, appèl op afstand (bete-
kent luisteren op afstand), frisbee vangen en 
behendigheid (over obstakels heen springen 

Ik was met juffrouw Regy en Sara naar 
de apotheek geweest. Het was heel slecht 
weer. Het regende heel hard, maar we kon-
den toch naar de apotheek. We gingen on-
der een paraplu lopen. We konden gewoon 
lopend gaan, want het was heel dichtbij. 
Toen waren we bij de apotheek. Ik heb 
daar een interview gehouden met Arjan. 
Ik had met Sara de vragen gesteld. Toen 
hij zat te praten, zaten wij naar hem te 
luisteren. We hebben een paar dingen op-
geschreven. En wij hadden een rondleiding 
gekregen. Hij had ons de koffiekamer laten 
zien en de medicijnen laten zien en waar ze 
zelf de medicijnen maken. Hij had ook de 
advieskamer laten zien. 
Arjan is 58 jaar oud en hij moet heel nauw-
keurig en samen met dokters werken. Hij 

Interview bij de apotheek

Hondenschool Martin Gaus

of door een tunnel lopen). Het 
wisselt met mensen die helpen. Zelf is haar 
lievelings-rashond een Duitse en Hollandse 
herder. Ze heeft ook 3 katten. Ze heten Baby, 
Beertje en Muis. Ze heeft ook soms dove 
honden om te trainen. Het is in plaats van 
zwaar, leuk werk zoals een hondenuitlaatser-
vice. Ze gaat ook vaak met de honden naar 
het warmwaterbad Aquadog in Berghem. Dit 
is voor honden die moeten revalideren, die 
aan hun conditie moeten werken na bijvoor-
beeld een operatie of blessure of gewoon om 
spieren op te bouwen. Bij de privélessen leert 

ze de dingen die de baasjes willen, zoals stop-
pen met blaffen en uitvallen naar andere hon-

den laten stoppen. De honden zijn dan 
niet irritant. Vaak zijn het de baasjes die 
Angela moet opvoeden: ze zijn soms te 
lief en soms te streng. Bijvoorbeeld, te 
strenge baasjes gebruiken stroomstoten 
of slipketting, maar dat mag niet op de 
hondenschool. Wel een goed ding: de 
clicker, dat betekent dat de hond weet 
dat hij het goed doet. (Maar je moet 
dan wel een hondensnoepje geven!) 
Dat is iets wat Angela geleerd heeft 
van de oprichter van de hondenschool, 
Martin Gaus. Martin Gaus is een 
bekende Nederlander die een echte 
dierenliefhebber is en honden dier-
vriendelijk opvoedt. En we mochten 

met Angela op de foto met Meisje, een van de 
honden. Het was super leuk! 

Door Ricardo

werkt sinds 1983 bij de apotheek. Hij werkt 
dus 32 jaar in de apotheek. Op de maandag 
en de vrijdag is het het drukst, omdat de 
mensen die medicijnen nodig hebben in het 
weekend twee dagen moeten wachten. Als 
het druk is dan komen er ongeveer 400 
mensen per dag en als het niet zo druk is 
dan komen er 250 mensen per dag. Het is 
’s middags veel drukker dan ’s morgens, 
omdat de mensen ’s ochtends bij de dokter 
zijn en ’s middags naar de apotheek komen. 
Arjan wilde eerst tandarts worden maar het 
was per ongeluk gebeurd dat hij bij de apo-
theek ging werken. 
De werknemers geven bijna altijd de goede 
medicijnen mee, maar het is ook wel eens 
verkeerd gegaan. De werknemers moeten dus 
goed opletten en ze moeten ook kunnen sa-

menwerken met dokters. Er 
zijn 3 ziektes die het meeste voorkomen: 
longziekte, suikerziekte en hartziekte. 
De werknemers brengen de pillen ook 
thuis als dat moet. Arjan heeft ongeveer 16 
collega’s. Het was heel leuk en interessant. 

Door Ibtisam en Sara


