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Vroeger en nu 

Jamin Molenweg
Wie kent de snoepwinkels van Jamin niet? 
Vooral nu nog bekend zijn die in het centrum 
(Broerstraat) en Winkelcentrum Dukenburg. 
Maar voorheen ook op de Daalseweg, Ha-
tertseweg (winkelcentrum) en, zoals te zien op 
de foto, Molenweg 30. In de jaren 50 en 60 
waren er meer dan zeshonderd Jaminwinkels. 

Prachtige kroonluchters, glimmend gepoetst 
hout en vele spiegels maakten van iedere win-
kel een toonzaal van lekkernijen. Halverwege 
de jaren 60 kwam Jamin in de problemen 
waarbij tweehonderd winkels werden afge-
stoten, zo ook die aan de Molenweg. Reacties 
kunnen naar webredactie@dewester.info

Tekst en foto nu: Dave van Brenk 
Foto vroeger: nostalgiekrant.nl
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De straat van de week

Palmstraat
Op voorstel van burgemeester en wethou-
ders besluit de gemeenteraad op 14 juni 
1913 om ‘de vroeger zoogenaamde 1e van 
Hezewijkstraat’ de naam Palmstraat te ge-
ven. Onduidelijk is waarom deze straat is 
genoemd naar de Trachycarpus, een plant 
met schijnstam uit de palmenfamilie (Are-
caceae). Mogelijk stond een winterharde 
palm aan het begin of einde van de straat. 
Tegelijkertijd worden voor straten in de om-
geving de namen Rozenstraat en Leliestraat 
vastgesteld. Het voorstel wordt zonder be-
raadslaging en zonder hoofdelijke stem-
ming aangenomen. 

De eerste van Hezewijkstraat stond vanaf 
1896 in de adresboeken vermeld als ‘v 
heeswijkstr’. Vanaf 1898 werd deze naam 
vervangen door ‘v hezewijkstraat’. In het 
bevolkingsregister 1890-1900 werd de 
straatnaam aanvankelijk met dubbele e ge-
schreven. Tot 1913 werden verschillende 
aanduidingen naast en door elkaar gebruikt, 
al dan niet voorafgegaan door ‘zg’ (zoge-
naamde), ‘1e’ (eerste) en ‘v’ (van). 

Bij de vaststelling van de straatnaam is ook 
de huisnummering gewijzigd. De eerste zo-
genaamde Van Hezewijkstraat was genum-
merd vanaf de Floraweg (oneven nummers 
links). De nummering van de Palmstraat 
begint sinds 1913 aan de kant van de Graaf-
seweg.

Volgens het overzicht Verleende bouw- en 
hinderwetvergunningen tussen 1850 - 1900 
te Nijmegen van Hans Giesbertz uit 2010 
zijn er in 1894 zeven vergunningen ver-
leend voor het bouwen van arbeiderswo-
ningen op het terrein tussen de Graafseweg 
en de Floraweg. In de meeste gevallen gaat 

het om twee, drie of vier woningen. G.W. van 
Hezewijk springt er uit met 22 arbeiderswo-
ningen. In 1896 krijgt hij een vergunning voor 
nog eens 16 woningen. In de periode 1897-
1899 volgen jaarlijks zes huizen.

Op 22 januari 1897 wordt aan H. Wieggers 
voorwaardelijk vergunning verleend voor een 
slagerij in het perceel aan de zogenaamde Van 
Hezewijkstraat 41. Dit is een van de drie ar-
beiderswoningen tussen de Graafseweg en de 
Floraweg waarvoor A.S. Ibes in 1894 bouw-
vergunning werd verleend. Bij de veiling van 
zijn failliete boedel blijkt het te gaan om de 
nummers 39 t/m 43 (vanaf 1913: nummers 10 
t/m 14). Deze woningen zijn in 1924 op ver-
zoek van G.H.W. Braam gesloopt.

Een van de oudste nog bestaande huizen is 
Palmstraat 37 (was: zogenaamde Van He-
zewijkstraat 16). Op de gevelsteen die door 
weelderig groen aan het oog onttrokken wordt, 
staat de naam F. v. BREUKELE en de datum 
16-10-1894, waarbij tussen 18 en 94 de dag en 
de maand onder elkaar vermeld staan. In 1894 
is vergunning verleend aan F. van Breukelen 
(met n) voor de bouw van vier arbeiderswo-
ningen. De vier woningen hadden tot 1913 de 
even huisnummers 10 t/m 16.

In het bevolkingsregister 1890-1900 staat al-
leen een kastelein Franciscus Ludovicus van 
Breukelen (Rotterdam 17 november 1856 – 
Nijmegen 17 september 1899), die op het adres 
Bloemerstraat 132 woonde. Hij had zich met 
zijn gezin op 21 juni 1888 vanuit Rotterdam in 
Nijmegen gevestigd en verhuisde op 1 augus-
tus 1899 weer naar Rotterdam. Hij overleed 
evenwel anderhalve maand later in Nijmegen. 
Over Gerardus Wilhelmus van Hezewijk (Heu-
men 27 oktober 1850 – Nijmegen 17 januari 

1935) is meer bekend. G.W. van Hezewijk 
die van huis uit timmerman was, vestigde 
zich in 1887 met zijn gezin in Nijmegen. 
Tot omstreeks 1910 was hij koffiehuis-
houder van Hôtel-Café ‘De Burchtpoort’, 
Lange Burchtstraat 55 (particulier adres 
Hoogstraatje 17), waar hij zich als onder-
nemer met allerlei zaken bezighield. In het 
Adresboek 1909 stond voor het eerst: ‘He-
zewijk (G W v) aannemer, st antoniusplein 
1’. Tot zijn dood woonde hij op het adres St. 
Anthoniusplaats 1. Zijn graf bevindt zich op 
de Begraafplaats Daalseweg.

In 1913 was alleen de eerste van de zoge-
naamde Van Hezewijkstraten vrijwel geheel 
bebouwd. Dat verklaart waarom voor de 
beide andere straten nog geen naam werd 
vastgesteld. De zogenaamde Tweede van 
Hezewijkstraat kreeg ruim twintig jaar la-
ter de naam Azaleastraat (besluit B&W d.d. 
15 oktober 1935). Deze naam is met ingang 
van 1 januari 2010 gewijzigd in Oude Aza-
leastraat (raadsbesluit d.d. 16 september 
2009). Voor de zogenaamde Derde van He-
zewijkstraat is pas in 1979 de naam Derde 
van Hezewijkstraat vastgesteld (raadsbe-
sluit d.d. 8 november 1979).

In het kader van de Krotopruiming en sa-
nering voor de jaren 1972 - 1976 zouden in 
de Palmstraat en de Azaleastraat 75 huizen 
worden gesloopt. Palmstraat 37 t/m 53 en 
61 zijn echter gespaard gebleven. Voor de 
gesloopte 19e eeuwse arbeiderswoningen 
zijn in de Palmstraat 26 eengezinswoningen 
in de plaats gekomen. Voor de bouw hier-
van is op 10 maart 1980 vergunning ver-
leend aan de Woningvereniging ‘Nijmegen’ 
(Portaal).

Op 24 mei 2013 is vergunning verleend 
voor de bouw van in totaal achttien wo-
ningen op het terrein van Braam tussen de 
Palmstraat en de Nieuwe Nonnendaalse-
weg. De nieuwbouw is op 29 mei 2013 
een ‘onmogelijke’ wijze genummerd aan 
de Palmstraat. Zes woningen met de voor-
deur in de Palmstraat hebben huisnummer 
10, 8A, 8, 6A, 6 en 4A. Hierna begint de 
bestaande bebouwing met huisnummer 32 
(bouwjaar 1981). Tussen de nummers 4A en 
32 ligt de inrit van een naamloze openbare 
ruimte waaraan de Palmstraat 4, 10A, 12 en 
14 t/m 22 liggen. Van een goede naamge-
ving en nummering van de openbare ruimte 
is geen sprake.

Tekst: Rob Essers
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Michiel van de Loo en Rob Essers

An Roos, 80 jaar, woont van de mensen waar 
we mee spreken over de Palmstraat er het 
langst: 35 jaar. An is geboren in de Bremstraat, 
de Rimboe. Een buurt die ze zelf omschrijft als 
een gezellig zooitje. De huizen in deze straat 
zijn begin jaren 60 gesloopt om plaats te ma-
ken voor onder andere de Lavendelstraat. Ook 
de Bremstraat verdween tijdelijk om in 2010 
weer op de kaart te verschijnen als ‘nieuwe’ 
naam voor de Cyclamenstraat. An kwam uit 
een gezin van negen kinderen. Paul Roos, de 
man waar An in 1955 mee trouwde, kwam 
óók uit de Kuul. An: ‘We woonden eerst aan 
de Eerste Oude Heselaan, de Pallen, en op 1 
december 1980 zijn we hier ingetrokken. Dat 
was toen nieuwbouw. De huizen aan de over-
kant zijn van iets later datum.’

Ilona en Lisette
Ilona Goossens woont een paar deuren verder. 
Ze is 38 jaar, haar vader woonde vroeger aan 
het Nachtegaalplein. Ilona woont hier sinds 
2003 en heeft twee dochters van twaalf en ze-
ven jaar, die allebei naar de Wieken op school 
gaan. Lisette Peerenboom is 45, geboren in 
Hatert, maar verhuisde op haar veertiende naar 
de Wolfskuilseweg. Daar bleef ze wonen tot de 
sloop van die huisjes in 1989 en woont sinds-
dien in de Palmstraat.

Samantha en Franca
Ook aanwezig is Samantha van 42. Ze is toe-
vallig bij An op de koffie en is opgegroeid in 
de Wolfskuil, maar verhuisd naar Lindenholt. 
Ze draagt het hart op de tong. ‘Ik woonde lang 
op de Klaverstraat, hier vlakbij, maar met de 
komst van andere culturen vond ik het wel 
achteruitgaan. Begrijp me goed, ik heb er niets 
op tegen, maar het gebeurde wél. Ik vond het 
voor mijn zoontje niet meer veilig. Hij werd 
geslagen, moest dan weer onder bedreiging 
snoep afgeven, en altijd door kinderen van een 
andere cultuur. Ik heb dertien jaar naast een 
Turks gezin gewoond, prima mensen, maar 
altijd herrie, met de deuren slaan en klagen 
hielp niet. Natuurlijk, onder elkaar is altijd wel 
wat, maar dit liep de spuigaten uit.’ An: ‘Je 
hebt gewoon pech gehad, ik heb er nog nooit 
last mee gehad.’ Dat zegt ook Franka de Jong 
bij wie we later die week op bezoek gaan. ‘Ik 

heb al heel lang Marokkaanse buren. Laatst 
zei hij dat, wanneer ik ooit zou verhuizen, hij 
ook zou vertrekken. Dat zegt iets over hoe we 
met elkaar omgaan. Franka is vijfenvijftig jaar 
geleden geboren in Hatertse Hei en via haar 
partner in 1981 in de straat terecht gekomen. 
Haar twee dochters groeiden hier op, maar die 
zijn inmiddels weer de deur uit. 

Huiselijke drama’s
Er hebben zich vroeger in de Palmstraat enkele 

huiselijke drama’s afgespeeld. Bijvoorbeeld 
op die dag in 1911, de Palmstraat heette toen 
nog Eerste van Hezewijkstraat. De mannen 
gingen naar het werk; vrouw en kinderen ble-
ven thuis. Een van die huisvrouwen was niet 
gelukkig met haar leven daar en met behulp 
van de buren pakte ze alle huisraad bij elkaar 
en vertrok met de noorderzon. Een andere 
vrouw in de straat zag het gebeuren. Ze vond 
dat kennelijk zo’n goed idee dat ze meteen de 
inboedel voor dertig gulden aan een opkoper 

Van links naar rechts: An Roos, Lisette Peerenboom en Ilona Goossens
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van de hand deed en ook nog voor het inval-
len van de avond de benen nam. ‘Dat ook haar 
manlief bij zijn thuiskomst vreemd op den 
neus zal hebben gekeken, ligt voor de hand’, 
besluit het krantenbericht. Een ander drama 
speelde zich af in 1955. Een tweejarig kind 
speelde op straat en werd doodgereden door 
een auto. 

Steil
De Palmstraat is steil en er geldt nu éénrich-
tingsverkeer naar beneden, al houdt volgens 
de bewoners lang niet iedereen zich daaraan 
en wordt er veel te hard gereden. Ilona: ‘En 
de trottoirs zijn zó smal dat veel mensen over 
de straat lopen. Strooien deden ze hier vroe-
ger nooit. De Azaleastraat hiernaast wél, maar 
daar gaat het éénrichtingsverkeer omhóóg.’ 
Lisette: ‘En parkeren is ook vaak een ramp. 
Sommige huizen hebben wel drie auto’s voor 
hun deur staan, rekening houden met een an-
der komt niet in ze op.’ Franka: ‘Er kunnen om 
en om links en rechts twee auto’s geparkeerd 
worden, maar er zijn altijd mensen die ergens 
een gaatje zien en dan de auto half op de stoep 
en de straat parkeren, zodat bijvoorbeeld de 
Dar er niet meer door kan.’

Sierperenbomen
Het is echter lang niet de grootste frustratie van 
Franka. ‘O, nee hoor, dat zijn die perenbomen. 
Ze staan er net zolang als deze huizen. In het 
begin hingen er altijd maar zeven of acht peer-
tjes aan. Maar een aantal jaren geleden nadat 
de gemeente ze gesnoeid had, was er een geen 
houden meer aan. Sindsdien hangen de bomen 
tot de kruin toe vol. Het zijn grote ronde groe-
ne knikkers als ze vallen en je breekt er mak-
kelijk je nek over in deze steile straat. Daarna 
gaan ze rotten en trekt het allerlei ongedierte 
en wespen aan. Ik heb naar de gemeente een 
foto gestuurd van mijn vensterbank, zwart van 
de vliegenstront, niet tegenop te poetsen. Een 
raam moet ik niet openzetten, want dan heb ik 
ze in de huiskamer. Takken breken af omdat 
ze te zwaar zijn. Ik had er hier eentje vlak bo-
ven mijn voordeur hangen. Een aantal mensen, 
waaronder ik, zijn gaan klagen bij de gemeente 
hierover. Die deed eerst de suggestie of we zelf 

het onderhoud van de bomen niet konden doen, 
maar dat kan je toch niet verlangen? We wil-
len andere bomen! Daarna wilde men wachten 
tot een eventuele herinrichting, want er was 
geen geld voor gereserveerd. Ook waren er 
mensen die de bomen wilden behouden, want 
ze stonden zo mooi in bloei. Die lui wonen op 
de Floraweg en kijken er alleen maar naar; wij 
in de straat hebben de rotzooi. En ze bloeien 
trouwens maar anderhalve week. Ik heb foto’s 
gemaakt, filmpjes op YouTube gezet en hand-
tekeningen opgehaald. De gemeente gaf zelfs 
toe dat ze deze bomen hier nooit had moeten 
planten, maar alles bleef zoals het was en ik 
had bijna de moed opgegeven.’

Bijna, want de gemeente gaat er wat aan doen. 
Vincent Meijers, wijkbeheerder, kon vorige 
maand de bewoners die geklaagd hadden, ver-
tellen dat er dit jaar nog een oplossing komt. 
Vincent: ‘Het klopt dat toentertijd een verkeer-
de keuze is gemaakt. Het gaat om sierperenbo-
men. Men was ervan uitgegaan dat die geen 
vruchten gingen dragen, maar dat pakte anders 
uit. Het zijn echter gezonde bomen, die doe je 
niet zomaar weg, maar dat woog niet meer op 
tegen de overlast die ze veroorzaakten. Intern 
waren we hier al enkele maanden mee bezig 
en begin juli hebben we de knoop doorgehakt. 
Eind dit jaar, misschien nog iets eerder, gaan 
ze eruit. De bewoners krijgen de keuze tussen 
twee boomsoorten en dat komt er voor terug.’ 

Braam
Een andere doorn in het oog is het terrein van 
Braam. An en Ilona kijken al jaren tegen blin-
de muren met graffiti en een hek in een verder 
desolaat decor waar het onkruid vrolijk voort-
woekert. An: ‘Het ligt al heel lang braak. Het 

was ook nog gekraakt enkele jaren geleden. 
Dat was erg gezellig. Prima lui.’ Ilona: Ze had-
den een weggeefwinkel. Daar heb ik nog een 
paar tuinstoelen naartoe gebracht. Iedereen, 
vooral ook de kinderen in de straat, hadden 
schik met die mensen. Hart van Nederland 
heeft nog gefilmd toen ze van de politie moes-
ten vertrekken. Er komen woningen, tenminste 
dat staat er op een groot bord.’ Navraag bij de 
makelaar levert weinig op. Er komen negen 
huizen aan de straatkant en daarachter in een 
soort hofje nog eens negen woningen. Nu in 
september is de eerste fase van de bouw ge-
pland, maar een bevestiging daarvan wil de 
makelaar niet geven. 

Verloop
Franka: ‘Ik heb hier veel mensen ouder zien 
worden en dat ze kleinkinderen kregen. Het 
verloop is nu misschien iets groter.’ Lisette: 
‘Nu zie je jonge gezinnen komen, maar na één 
kind verhuizen ze weer, want dan is het huis 
te klein.’ Ilona: ‘En zo hebben mijn kinderen 
nooit iemand om mee te spelen in de straat. 
Vroeger werd er gevoetbald. Zat de hele straat 
met mooi weer voor het huis. Kratje bier er-
bij, kletsen met elkaar. Iedereen had schik. 
Ook met oud en nieuw. Dat gebeurt bijna niet 
meer.’ Samantha: ‘De hele Kuul is veranderd. 
Je ziet meteen aan de buitenkant wat er binnen 
woont. Hangen er geen gordijnen dan zijn het 
jonge gezinnen die vroeger student waren. Die 
hebben ook altijd klaprozen in de tuin. Klap-
rozen! Dat zijn toch geen bloemen, dat is on-
kruid, dat groeit overal.’

Paul Roos
An was getrouwd met Paul Roos. Hij was een 
markant figuur en een begrip in de wijk. Hij Rottende sierperen trekken ongedierte aan

Palmstraat in 1960
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was beheerder in wijkcentrum Villa Nova, 
actief in Stichting Florapark en Dierenweide 
Kobus. En dat is nog maar een klein deel van 
al zijn activiteiten voor de wijk, waar hij in 
2009 de Zilveren Waalbrugspeld voor kreeg. 
Aan het wijkcentrum hangt een gedenksteen. 
Hij overleed in maart 2013. Hij was toen 84 
jaar. An: ‘Hij kon ineens niet meer lopen. Ik 
moest hem overeind helpen. Een longontste-
king heeft hem uiteindelijk de das om gedaan. 
Hij heeft veel pijn gehad op het laatst. Dat 
vond ik nog het ergste. Door Paul ben ik ook 
in het wijkcentrum gaan werken. Ik heb dat 34 
jaar met veel plezier gedaan en ben daar een 
paar maanden geleden mee gestopt. Ik vond 
het mooi geweest. Ik kom nu alleen nog dins-
dagmiddag op de bingo.’

Inbraken en hangjeugd
Ilona: ‘Een tijdje terug is hier nog ingebroken. 
Het raampje aan de voorkant was blijkbaar 
niet goed afgesloten. We lagen boven te sla-
pen, de hond ook, maar die is doof en hoort 
niks. Alle laden waren opengetrokken, maar er 
was niks weg, terwijl er een iPhone en tablet 
voor het grijpen lagen. Ze moesten kennelijk 
geld hebben.’ Lisette: ‘We hadden ooit een 
vervelende buurman. Hij terroriseerde de hele 
straat. Ik was buiten met mijn hond aan het 
spelen, moest ik hem per se aanlijnen van hem. 
Toen ik dat weigerde, trapte hij de hond. Dat 
moet je bij mij niet doen. Ik schopte terug en 
sloeg de bril van zijn neus haha. Hij is geluk-
kig verhuisd. Nu is het relatief rustig. Er woont 
hier van alles. Turken, Marokkanen, mensen 
uit Joegoslavië, studenten, het gaat allemaal 
prima samen. Tegenover mij was vroeger een 
kraakpand. Dat is nu verkocht. Ze hadden 
onlangs een warming-upparty voor de buurt. 
Hangjeugd zit vooral hierachter bij het park. 
Daar is wel overlast.’ Franka: ‘Eerder hingen 
ze hier beneden ook rond, maar daar is goed 
tegen opgetreden. De voordeur kon je vroeger 
rustig open laten staan, nu jammer genoeg niet 
meer. Het vandalisme is toegenomen. Laatst 
moesten de autospiegels het weer ontgelden.’

Rozenbuurt
Er ontstaat discussie of de Palmstraat nu wél 
of niet bij de Rozenbuurt hoort. Volgens An 
wel. En ze heeft gelijk, waarbij de Rozenbuurt 
als geheel weer onderdeel is van de Wolfskuil. 
Al met al zijn de huidige bewoners erg tevre-
den over de straat. An en Lisette zien zichzelf 
alleen nog tussen de bekende zes plankjes ver-
trekken. Ilona houdt een slag om de arm: ‘Je 
weet nooit wat het leven je nog brengt.’ En 
Franka wil ooit iets gelijkvloers: ‘Ik ben een 
beetje met mijn gezondheid aan het sukkelen 
en eigenlijk is dit huis ook te groot nu de kin-
deren weg zijn.’

Franka de Jong onder een sierperenboom

Op de valreep nog een alarmerende medede-
ling. Er is een steenmarter in de straat gesig-
naleerd! Veel automerken gebruiken visolie in 
hun kabels en vooral jonge steenmarters zijn 
daar dol op. Met hun scherpe tandjes bijten ze 
in een mum van tijd alle kabels door en dat kan 

aardig in de papieren lopen. De bewoners zijn 
gewaarschuwd. 

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s 2015: Dave van Brenk
Foto 1960: Regionaal Archief Nijmegen
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Via Volga naar 
de oorsprong
Al een paar weken ben ik onderweg 
naar mijn oorsprong. Terug naar Afgha-
nistan via de route die ik 21 jaar geleden 
als vluchteling heb afgelegd. De weg die 
nog steeds voor velen als de weg van 
het overleven wordt beschouwd. 

Ergens tussen het Russische Volga-
grad en Astrakhan, waar de grote rivier 
Volga stroomt en op de onmetelijke 
velden langs de weg lekkere meloenen 
en watermeloenen groeien, vroeg mijn 
reisgenoot: ‘Wat betekent voor jou deze 
terugreis?’
Ik vertelde hem dat dit een belangrijk 
onderdeel is van het verwerkingsproces 
van de permanente rouw van een vluch-
teling. Vluchtelingen maken continu een 
kosten-batenanalyse. Wat ze verloren 
hebben, weegt altijd zwaarder dan wat 
ze krijgen. Áls ze iets krijgen. Het asiel-
zoekersbestaan is niet makkelijk. Een 
onleven vol vernedering, argwaan en 
tranen. 
Ik ben nu zover om terug te gaan, om 
mijn dierbaren daar te laten zien dat de 
verloren ik hervonden is. En ja, ik ben nu 
een Nederlander. Ik woon in de stad aan 
de Waal. Ik ren in de bossen, ik wandel 
in de polder en ik eet rauwe haring en 
warme kroketten. 
Kijk, dit is mijn vriend: een bekende Ne-
derlandse schrijver die - bewijs van mijn 
zijn - meegekomen is. Zelfs de burge-
meester van mijn nieuwe stad kwam mij 
uitzwaaien. Toen ik jullie verliet, zwaai-
den alleen de trillende handen van mijn 
moeder. Ik houd van jullie. 

Laat mij voor de rest van mijn leven een 
Nijmegenaar zijn.

Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom) 

‘Ik ben een positief ingesteld mens en pro-
beer altijd aardig te zijn door iedereen te 
groeten; daar krijg je altijd wat voor terug.’ 
Deze woorden karakteriseren de immer op-
gewekte Aris Nikopoulos. Al zeven jaar be-
zorgt hij de post in een groot deel van de 
Wolfskuil: het gebied tussen de Molenweg, 
Nieuwe Nonnendaalseweg, Floraweg en 
Wolfskuilseweg. 

Aris: ‘De wijk is verdeeld in drie blokken, ik 
bezorg nu in twee daarvan, die derde wil ik er 
ook nog wel bij.’
Aris is dertig jaar. Zijn vader is, zoals zijn ach-
ternaam en ook een beetje zijn uiterlijk doet 
vermoeden, Grieks. Zijn moeder komt oor-
spronkelijk uit Venlo. Hij groeide op in het 
Waterkwartier en woont nu samen met zijn 
vriendin in Hatert, waar ze een huis kochten. 
Eind dit jaar gaan ze trouwen.

Bakker
‘Ik deed eerst de bakkersopleiding en om het 
vak goed te leren, werkte ik bij Bakkerij de Bie 
aan de Krayenhofflaan. ’s Ochtends heel vroeg 
beginnen en in de middag kon je weer naar 
huis. Het was niet wat ik wilde en ik voelde 
me er niet gelukkig. Na wéér zo’n dag fietste 
ik treurig naar huis en kwam bij toeval twee 
zingende postbodes tegen die duidelijk wél 
veel plezier in hun werk hadden. Ik besloot ter 
plekke: dát wil ik ook.’

Garagebox
Aris kon als postbezorger bij PostNL aan de 
slag; ooit begonnen als Staatsbedrijf der PTT, 
maar inmiddels beursgenoteerd en binnen tien 
jaar tijd vier keer van naam en huisstijl veran-
derd: van PTT Post naar TPG Post naar TNT 
Post en sinds 2011 PostNL. Er werken 66.000 
mensen waaronder 5.500 fulltime postbodes 
en 22.000 postbezorgers in parttime-dienst. 
Aris: ‘Ik heb een contract voor tien uur. Ik be-
zorg van dinsdag tot en met vrijdag. Gemid-
deld 2½ uur per dag, maar het gebeurt regel-
matig dat ik in een andere wijk iemand moet 
vervangen. Ik ben daar heel flexibel in, en je 

Aris Nikopoulos
‘Op een chagrijnige postbezorger 

zit niemand te wachten’

krijgt er ook veel vrijheid voor terug. Er zijn 
in Nijmegen een aantal depots waar wij onze 
voorgesorteerde post tussen 11.30 en 13.30 
kunnen ophalen, als de post maar vóór 17.00 
uur bij de mensen in de bus ligt. Mijn depot 
is een garagebox aan de Vlietstraat. In de wijk 
zet ik op een aantal vaste plaatsen mijn fiets 
neer en loop dan mijn rondjes. Ik heb nooit een 
andere vaste wijk gehad en ik zou dat ook niet 
willen. Ik voel me er helemaal ingeburgerd, op 
mijn gemak en de mensen zijn heel aardig. De 
sociale controle is groot en dat geeft een veilig 
gevoel, zeker na die ene gebeurtenis, toen ik er 
nog maar net als postbezorger werkte.’ 

Overval
‘Op de hoek van de Kamperfoelie- en de Va-
renstraat parkeer ik ook altijd even mijn fiets 
om een rondje te maken. Die dag had ik voor 
het eerst een gloednieuwe fiets bij me, waar ik 
lang voor gespaard had. Na het rondje stond 
ik over de fiets gebogen, haalde hem van het 
slot af, toen ik plotseling van achteren werd 
besprongen, beetgepakt en tegen de grond ge-
gooid. Dat ging met grof geweld, want ik hield 
er een pijnlijke rug aan over. Ik was compleet 
verrast en wist even niet wat me overkwam. 
Toen ik weer opkrabbelde en me omdraaide 
zag ik nog net hoe iemand met een gewat-
teerde jas op mijn nieuwe fiets, maar ook met 
de postzakken en de post ervandoor ging. Die 
post, behoorlijk veel want ik was nog maar net 
aan mijn ronde begonnen, mijn fiets, maar ook 
de dader zijn nooit gevonden. Gelukkig was 
ik goed verzekerd, maar dat die post nooit bo-
ven water kwam, was heel vervelend. Ik ben in 
feite verantwoordelijk daarvoor. Het gebeurde 
ging als een lopend vuurtje door de wijk. De 
mensen waren echt woedend op de dader, ie-
mand uit de wijk zou zoiets nooit doen. Ik ben 
heel goed opgevangen door de mensen in de 
buurt, en ik heb er leuke en lieve contacten aan 
overgehouden. Sommigen zullen ook op mijn 
bruiloft komen eind dit jaar en die nieuwe fiets 
liet ik daarna thuis.’

‘Ongemerkt en zonder het te willen, kom je 
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toch een hoop te weten van de mensen waar je 
de post bezorgt. Daar hebben we een geheim-
houdingsverklaring voor ondertekend. Je weet 
al gauw waar ze vaak aanmaningen krijgen, 
blauwe enveloppen of brieven van justitie. Dat 
is onvermijdelijk. Er wonen veel oudere men-
sen in de wijk. Ik krijg het mee als ze dood-
gaan, maar gelukkig ook de leuke dingen, als 
er getrouwd wordt of een baby geboren is. Ik 
breng vaak een slechte boodschap, maar toch 
zien mensen me graag komen en blijven ze me 
aardig vinden. “Als het maar geen rekening 
is”, hoor ik dan. Vaak word ik uitgenodigd, 
zeker als het slecht weer is; ’s winters word ik 
zowat van mijn fiets getrokken om even bin-
nen te komen.’

Muziek
Men hoort Aris van ver aankomen, want hij 
luistert altijd naar muziek via de luidspreker 
van zijn telefoon. Hardrock of Metal zoals 
Metallica of Iron Maiden. ‘Nee, nooit op de 
koptelefoon, ik wil horen wat er om me heen 
gebeurt. Soms wordt je teruggeroepen, als je 
net iets in de bus hebt gegooid of willen men-
sen even een praatje maken en voor iedereen 
heb ik een luisterend oor. Op een chagrijnige 
postbezorger zit niemand te wachten. Een dag 
niet gelachen is een dag niet geleefd, zeg ik 
altijd maar.’

‘Dinsdag is altijd de drukste dag, zeker sinds 
anderhalf jaar geleden de bezorging op maan-
dag is gestopt. Veel tijdschriften, zoals de om-
roepbladen, maar ook de folders van Karwei 
en de Gamma. Donderdags hebben we ook een 
dikke tas, maar op woensdag en vrijdag bijna 
alleen de 24uurs-post. Natuurlijk heb ik ge-
merkt dat er steeds minder post besteld wordt, 
dat gaat heel geleidelijk, en ik verwacht dat we 
in de verre toekomst op woensdag en vrijdag 
ook niet meer bezorgen. Daar wordt nu al over 
nagedacht.’

Hondenpoep
‘Ik leid ook mensen op, die bijvoorbeeld als 
vakantiekracht gaan werken. Ze krijgen met-
een van me te horen dat wanneer je voor post-
bezorger kiest je de weersomstandigheden 
erbij krijgt. Het weerbericht hou ik steeds in 
de gaten, maar een hekel heb ik nergens aan. 
Veranderen kun je het toch niet. Vervelend is 
wél de wind, er waait wel eens een brief uit je 
handen in een plas water. Zo heb je ook lastige 
brievenbussen. Zo’n ouderwetse met een veer 
achter de klep; trek je je hand niet op tijd terug, 
zitten je vingers klem. Of wanneer ze te klein 
zijn, zodat je een brief moet dubbelvouwen. 
We houden elke dag tientallen elastiekjes, 
waar de post mee gebundeld wordt, over. Die 
moeten we eigenlijk weer inleveren, maar dat 

doet bijna niemand. Er zijn altijd wel kinde-
ren, maar ook volwassenen, die er naar vragen, 
en als ik er iemand blij mee kan maken, doe 
ik dat. Ik heb eigenlijk maar één grote erger-
nis tijdens het werk, en dat is de hondenpoep. 
Waarom mensen dat niet opruimen, begrijp ik 
niet. Er staan overal bakken voor, er is zelfs 
een uitlaatplek, maar dat kost blijkbaar te veel 
moeite.’

‘Over PostNL als werkgever ben ik prima te-
vreden. De fietsvergoeding van 70 euro per 
jaar zou wel iets hoger mogen zijn, want die 
heb je snel uitgegeven, maar de kleding vind 
ik erg tof. Het brengt net iets meer en dwingt 
respect af. Ik voel me daar heel prettig in.’

Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk 
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Een wereld gaat open als je 
beter leert lezen en schrijven

Michel

Met Tonnie (69) en Michel (65) heb ik af-
gesproken in wijkcentrum Titus Brandsma. 
Michel heeft voor de gelegenheid een stoere 
zonnebril opgezet en een dik pak papier on-
der de arm. Ze zijn bijzonder, omdat ze hun 
schroom hebben overwonnen en op latere 
leeftijd beter hebben leren schrijven en le-
zen. 

Totdat ze zover waren - op hun 63ste - om dat 
aan zichzelf en hun omgeving toe te geven, 
leefden ze een beetje in de schaduw. Beiden 
zijn nu bereid om als taalambassadeur hun 
verhaal te vertellen. Taalambassadeurs doen 
dat namens het ROC in Nijmegen, waar taal-
cursussen gegeven worden. Dat vinden ze ook 
heel belangrijk voor anderen die het moeilijk 
hebben met lezen en schrijven. ‘Stap erover-
heen’, zeggen ze nu. ‘Al is dat niet gemak-
kelijk. Dat weten wij als geen ander. Maar je 
weet niet wat je meemaakt.’ 

Waar liepen jullie tegenaan?
‘Nou’, begint Tonnie, ‘het betekent bijvoor-
beeld dat ik het Spaans benauwd kreeg van 
een formulier invullen. Dat werd dan zo even 
tussen neus en lippen gevraagd en bij mij brak 
het zweet uit. Ik kon dat niet. Ik kwam in de 
WAO vanwege mijn rug. Ik kreeg formulie-
ren van onder andere het UWV en ik snapte er 
niks van. Ik ging ermee naar de huisarts en die 
vroeg ik om het voor mij te doen. En hij deed 
het gewoon. Het kwartje viel niet bij hem, zo 
van goh, zou Tonnie misschien niet goed kun-
nen lezen of schrijven? Met een computer kon 
ik al helemaal niks’. 
‘Dat herken ik wel’, zegt Michel. ‘Bij mij pre-
cies zo. Ik kon wel lezen, maar niet schrijven. 
Mensen vroegen altijd of ik Chinees schreef, 
want er viel niks van te bakken. Op mijn 
veertiende begon mijn werkzame leven in de 
schoenfabriek. Ik was hartstikke jong. Kwes-
tie van doorwerken en niks leren. Ik haalde 
mijn grootrijbewijs in de jaren 70 en begon als 
vrachtwagenchauffeur. Ik ben overal geweest 
hoor. In Joegoslavië, Roemenië. Zonder Tom-
Tom die tegen je vertelt hoe je rijden moet. Ik 
kon de route vooral volgen door de rode lijn 
van de snelweg op de kaart te volgen. Maar ik 
raakte mijn werk kwijt. Toen had ik de poppen 
aan het dansen. Ik kon niks met welke formu-
lieren dan ook. Ben ik in 2010 ook nog eens 

gescheiden, terwijl mijn vrouw alle admini-
stratie deed. Een ramp, echt waar. En dan toch 
nog een paar jaar zo doormodderen.’

Smoezen en trucs
Je hoort wel dat mensen die niet goed kunnen 
lezen en schrijven heel gewiekst zijn om dat 
te verbergen. Als ik Tonnie en Michel zo be-
luister, dan wisten zij daar ook wel raad mee. 
‘Ja, joh’, zegt Michel. ‘Je haalt je van alles in 
je kop. Een smoes is zo verzonnen. Zo van: 
iedereen is wel ergens goed in. Ik ben heel 
goed met auto’s. Dan moet mijn vrouw zich 
maar over de formulieren buigen. Ik kan ook 
niet alles. Ik ben te oud, ik leer dat nooit meer. 
Ik had een ijzersterk geheugen. En ik denk dat 
ik creatief was. Dan moest ik toch een briefje 
schrijven voor iemand en dan schreef ik ge-
woon allerlei woorden precies na. Lezen lukt 
wel, zoals ik al zei. Dan had ik een hele reeks 
woorden en koos ik de woorden die ik nodig 
had voor het briefje en schreef ze precies na. 
In de tijd dat ik auto’s repareerde, maakte ik 
mijn handen vies als ik iemand met een brief, 
formulier of rekening zag komen. Dan zei ik: 
kijk, mijn handen zijn zo vet dat ik nu geen pen 
kan vasthouden. Vul zelf maar even in.’ 

Wat heeft het jullie gebracht?
Tonnie glimlacht. ‘Ik dacht dat ik beter leerde 
schrijven en beter in taal zou worden. Maar 
ik heb er zoveel meer voor terug gekregen. Ik 
was een heel bescheiden en teruggetrokken 
mens. Uit angst om door de mand te vallen. Ik 

kon niet vertrouwen op mijn eigen kennis en 
kunde. Nu ben ik echt heel anders. Ik ben dus 
taalambassadeur om anderen te vertellen van 
het nut van lezen en schrijven. Ik ben mentor 
en help de docent bij de taalcursussen voor de 
nieuwe deelnemers. Ik vind het pure winst en 
verrijking. Ik heb digitale vaardigheden en kan 
met de computer werken, ik kan van internet 
gebruikmaken. Ik kan internetbankieren. Ik 
ben een blijer mens, ik ben vrijer en durf te 
praten en vragen te stellen. Ik wil nu bewijzen 
dat ik het kan ook en laat me niet zomaar al-
les vertellen. Ik krijg heel veel complimenten 
voor wat ik doe. Echt een ander leven, hoor.’ 
‘Ik ben er net zo blij mee’, vult Michel aan. ‘Ik 
heb er geen moment spijt van. Want ik ben ook 
nog eens gedichten gaan schrijven. Ik heb een 
hele map vol. Ik schrijf ze niet voor iemand. Ik 
schrijf ze omdat ik woorden prachtig vind. Ik 
laat me inspireren door heel gewone dagelijkse 
dingen, zoals een reclamefolder.’ 

Signaleren en verwijzen
Tonnie vertelt over haar fysiotherapeut die ze 
jaren lang gevraagd heeft om brieven van de 
specialist te vertalen in gewoon Nederlands. 
‘Zo leerde ik dus dat manuele therapie bot-
ten kraken betekent. Hij bleek achteraf heel 
goed in de gaten te hebben wat er speelde. Hij 
durfde alleen niks te zeggen. Jammer, had ie 
dat nou maar wel gedaan’. Een folder over een 
computercursus heeft er bij haar voor gezorgd 
dat ze stappen heeft ondernomen. ‘Ik wilde 
echt heel graag meer met de computer kun-

Tonnie
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nen. Maar ik durfde niet, zo bang was ik om 
een flater te slaan. Ik dacht wel: het is nu of 
nooit. Dus deed ik een intake bij het ROC. Al 
gauw was duidelijk dat ik een probleem had. 
Dat ik niet goed kon schrijven, niet goed met 
taal was. Voor ik ook maar iets op de compu-
ter zou kunnen, moest dat verbeteren. Zo is de 
bal gaan rollen. Nu heb ik als tip dat via een 
andere insteek, bijvoorbeeld via een computer- 
of kookcursus, je het makkelijker maakt voor 
mensen om over de brug te komen als het gaat 
om beter te leren lezen en schrijven.’
Michel viel uiteindelijk door de mand bij het 
maatschappelijk werk. Daar moest hij een for-
mulier invullen. ‘Dat kan ik niet’, gaf Michel 
aan. ‘Het is een makkelijk formulier, werd er 
gezegd. Dit kan echt iedereen. Ik kreeg een 
rooie kop en toen volgde de gevreesde vraag: 
Kun jij wel goed lezen en schrijven? Ik kwam 
er niet meer onderuit. Het maatschappelijk 
werk wilde mijn formulier invullen als ik me 
aanmeldde bij het ROC. Het heeft me nog 
bloed, zweet en tranen gekost, maar dit was 
nodig.’

Duwtje onmisbaar
Ze zijn het er over eens dat een duwtje in de 
rug onmisbaar is. José Keetelaar beaamt dat. 
Zij is projectleider Laaggeletterdheid en werkt 
bij de GGD Gelderland Zuid. ‘Het is de be-

De week van 7 september is de week van 
de alfabetisering. 

In Nijmegen-West besteden we daar 
graag aandacht aan. Stip Oud-West 
maakt het werken aan laaggeletterdheid 
tot een speerpunt. De aftrap vindt plaats 
op dinsdag 8 september, van 14.30 
tot 16.00 uur, in wijkcentrum Titus 
Brandsma. 

Er is dan een  LETTERMARKT

Wie wordt er nu niet graag voorgelezen 

Elkaar informeren over lezen en schrij-
ven door o.a. STEP, ROC, taalmaatjes 

Leg je brieven voor aan het loket Zorg 
& Inkomen 

Kom je taal- en letterspelletjes (bijvoor-
beeld Pim-Pam-Pet) ruilen  op de ruil-
markt 

Ontdek de smaak van een kopje letter-
soep 

Met de hele wijk samen maken we een 
leuke middag! 

doeling dat ik zorgverleners in de eerste lijn ga 
attenderen op signalen van laaggeletterdheid. 
Het signaleren van dit probleem kan beter en 
het doorverwijzen ook. Taal is zo belangrijk 
om mensen meer grip op hun eigen leven te 
laten krijgen, om het gevoel te laten ervaren 
erbij te horen. Het is een groter probleem dan 
iedereen denkt. Het komt niet alleen bij ou-
deren voor, maar bij jong en oud, allochtoon 
en autochtoon. En het mooie is: iedereen kan 
meedoen aan taalcursussen bij het ROC of bij 
STEP. Je hoeft alleen maar het nummer 0900 
9509 te bellen en je weet wat je doen kunt.’ 
‘Dat je één op één les krijgt is erg belangrijk’, 
vult Tonnie aan. Je hoeft niet mee in het tempo 
van een ander. Anders ga je daar weer onder-
uit.’ 

Aan het eind van ons interview leest Michel 
een zelfgemaakt gedicht voor, uit de dikke sta-
pel die hij onder zijn arm heeft.

Mijn droom
Dat iedereen een pen pakt
En hele mooie gedichten wil schrijven
En mooie verhalen
Dat is mijn droom

Tekst: Rian Panis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Wim van Megen (82) woont in de Wolfskuil. 
Eerst veertig jaar in de Papaverstraat en 
sinds een paar jaar woont hij met zijn vrouw 
in het appartementencomplex Bloemendaal 
met prachtig uitzicht op het Distelpark. Een 
hometrainer staat voor de televisie voor de 
broodnodige beweging.

‘Op 27 februari 1933 ben ik geboren in de Ob-
servantenstraat in de onderstad, nu zeggen ze 
benedenstad. Ik had zes broers en ik was de 
jongste. Een van mijn broers is gestorven toen 
hij twee jaar oud was. Mijn vader werkte in 
de haven als kaaisjouwer. Het was geweldig 
om in de onderstad te wonen. Geld was er niet, 
maar als je niet te eten had kreeg je het van de 
buurvrouw. We hebben een heerlijke jeugd ge-
had. Het touwtje hing altijd uit de voordeur en 
wij stonden vaak op de hoek van de Papengas 
en de Lange Hezelstraat te hangen. Toen ik ge-
boren werd, had je nog de gierpont en niet zo’n 
mooie brug, die kwam pas in 1936.’

School en werken
‘Ik zat op school bij de broeders in de Derde 
Walstraat. Dat was de armste school. De high 
society lagere school stond in de Hertogstraat. 
Als jongste had ik zelf geen schoenen. Als ik 
naar school moest, kreeg ik die van mijn broer. 
Op mijn veertiende jaar ben ik gaan werken 
bij Piet Jansen in de Oude Haven, dat was een 
smederij. Vier avonden in de week ging ik 
van acht tot tien naar de ambachtsschool. Dat 
heb ik vier jaar gedaan. Overdag schilderde ik 
masten en ’s avonds ging ik naar school. Op 
mijn eenentwintigste ben ik in dienst gegaan. 
Uit dienst kon ik weer bij Jansen beginnen. 
Daarna heb ik bij de firma Lemmen gewerkt in 
Weurt en vervolgens als lasser bij de PGEM. 
Daar heb ik me in vijftien jaar opgewerkt. In 
1970 ben ik samen met een compagnon een 
smederij voor mezelf begonnen. De werk-
plaats was gevestigd aan de Voorstadslaan. Ik 
had de pech dat ik geen middenstandsdiploma 
had. Dat had mijn compagnon, maar die ging 
na vier jaar dood. Toen moest ik er weer mee 
ophouden en ben ik als onderhoudsmonteur 
gaan werken bij een beleggingsmaatschappij.’

Oorlog en liefde
‘Ik heb vreselijk veel geluk gehad in de oorlog. 
Op 22 februari 1944 zat ik in de derde klas en 
om 12 uur ging de school uit en liep ik naar 

huis. Om ongeveer 12.15 uur ging de sirene 
en ben ik ergens naar binnen gegaan. Na een 
tijdje was het weer afgelopen en ben ik heel 
hard naar huis gelopen. Toen ik net thuis was 
smeten de Amerikanen de bommen naar bene-
den. Ons huis werd niet geraakt, maar door het 
raam zagen we de Stevenstoren vallen. Mijn 
broer werd door de luchtdruk zo van de trap 
geveegd door de voordeur naar buiten. Ik heb 
ook nog meegemaakt dat ze joden in de straat 
met vrachtwagens kwamen ophalen. Dat wa-
ren heel oude mensen van tachtig jaar. Mijn 
oudste broer heeft bij het verzet gezeten, hij 
deelde pamfletjes uit in de tram. Toen de oor-
log afgelopen was, deed mijn moeder de was 
voor de Engelse soldaten. Daar kreeg ik dan 
chocolade en sigaretten voor. Mijn vrouw heb 
ik ruim na de oorlog leren kennen. Zij werkte 
in een slagerij in de Lange Hezelstraat. Op een 
avond ben ik met haar meegegaan. En zo is het 
gekomen. We gingen veel naar Druten, waar 
ze vandaan kwam en we gingen naar de film. 
Toen ik in dienst ging zijn we voor de wet ge-
trouwd.’

Paard in het stadhuis
‘Naast mijn werk was ik als vrijwilliger actief 
bij NEC en in de Wolfskuil. Voor NEC ging 
ik naar mensen toe die reclame wilden maken 
bij NEC en ik was elftalleider bij de jeugd. 
We zijn met de jeugd twee keer kampioen ge-
weest. We hebben veel schik gehad in die tijd.
In de Wolfskuil had je in 1970 nog het groene 
gebouwtje, dat was het clubhuis en je had de 
Driesprong. Ook de Villanovakerk stond er 
nog. De beheerder van het clubhuis, Kobus 
Hendriks, vroeg mij of ik niet een wijkcomité 
wilde oprichten. Dat heb ik gedaan en daar ben 
ik 25 jaar voorzitter van geweest, van 1975 
tot 2000. Dat clubhuis, dat was goud! De be-
roepskrachten gingen nog echt de wijk in en in 
dat clubhuis kwamen een hoop mensen uit de 
wijk. In mijn tijd als voorzitter heb ik vier bur-
gemeesters meegemaakt, de vader van Thom 
de Graaf, Hermsen, Ien Dales en Ed d’Hondt. 
In de meer dan veertig jaar die ik in de Wolfs-
kuil woon, is het echt een betere wijk gewor-
den. Veel wethouders wilden alles afbreken, de 
witte huisjes aan de Azaleadijk bijvoorbeeld en 
de Mariaschool. Dat hebben we met het wijk-
comité en de buurt kunnen voorkomen. We 
hebben ervoor gezorgd dat er een dierenwei-
de kwam en het wijkcentrum. Het trapveldje 

achter de Aldi heb ik nog geopend, samen met 
Ronnie de Groot, de tweede trainer van NEC. 
Ook de parkwachten in het Florapark zijn een 
initiatief van ons geweest.’

‘Over de dierenweide Kobus heb ik nog een 
mooi verhaal. We hebben hem in eerste in-
stantie helemaal zelf gebouwd. Van Jantje Be-
ton en van de stichting Postzegel kregen we 
geld. De gemeente heeft er een hek omheen 
gezet zodat de dieren niet weg konden lopen. 
Maar we hadden een paardje dat altijd in het 
hok stond omdat er te weinig ruimte was. De 
mensen uit de buurt zijn met het paardje naar 
het stadhuis gegaan en hebben gezegd: “Jullie 
mogen het paard hebben, want hij kan niet bui-
ten lopen omdat wij te weinig grond hebben.” 
Twee dagen later kregen we extra ruimte zodat 
het paardje naar buiten kon.’

Nooit in de politiek
‘In 1980 ben ik lid geworden van de SP. Voor 
die partij ben ik in alle buurten langs de huizen 
gegaan, leden werven en ons verhaal vertellen. 
De SP is een hele goede partij. Bij de plannen 
voor de renovatie van de Wolfskuil hebben wij 
als partij een enquête gehouden. Van de 192 
huishoudens waren er zestien die niet wegwil-
den. Als SP wisten we dat de mensen achter de 
beslissing stonden om de huizen af te breken 
en nieuwe huizen te bouwen. Toen ik bij de 
wijkraad geen voorzitter meer was, vroegen 
ze bij de SP of ik geen voorzitter van het ou-
derenplatform wilde worden. Dat heb ik niet 
gedaan. Ik heb mijn vrouw beloofd om nooit 
de politiek in te gaan.’

Tamboer
‘Muziek is een rode draad in mijn leven. Ik 
ben al heel jong met zingen begonnen. Eerst in 
een kerkkoortje in de Augustijnenkerk bij de 
jongens. Daarna bij Aurora in de Broerstraat. 
Bij Aurora kwam iemand van de Nijmeegse 
Opera en Operettevereniging (NOO) vragen of 
ik bij hen kwam zingen. Dat heb ik zo’n jaar 
of vijftien gedaan. Veel solo gezongen. Ik ben 
tenor. Ik ben ook bij de fanfare gegaan toen 
ik zo’n tien of twaalf jaar was, St. Tarcisius. 
In dienst zochten ze een tamboer voor de ko-
ninklijke militaire kapel. Van de tweehonderd 
die zich hadden opgegeven zijn er zes overge-
bleven en daar was ik ook bij. Ik heb in dienst 
nooit een geweer gezien, alleen de stokken van 
de tamboer. Daar heb ik een mooie tijd gehad. 
Nu zing ik nog steeds bij twee koren, de Hof-
brouwers in Beek, dat is een mannenkoor en 
het Kolpingkoor, dat is gemengd. Ik zing nog 
vaak Nimweegse liedjes.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen

Wim van Megen
Oud-voorzitter wijkcomité Wolfskuil
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Gastcolumn

Leve de buurtburgemeesters

Een inloophuis voor senioren, ouders 
die een speeltuin onderhouden, straat-
genoten die een parkje aanleggen. Er 
gebeurt veel in de Nijmeegse wijken, 
ook in de Wolfskuil en het Waterkwartier. 
Als gemeenteraadslid kom ik er graag. 
Telkens word ik aangenaam verrast door 
alle activiteiten die bewoners samen 
organiseren en ondernemen. Ik voel me 
op die momenten echt trots dat ik werk 
in een stad met zulke goede initiatieven. 
Raadsleden kunnen niet met alle wijk-
bewoners spreken en dat is ook lang 
niet altijd nodig natuurlijk. Toch valt het 
me op dat het contact vaak beperkt blijft 
tot een kleine groep bewoners, omdat 
bijvoorbeeld jongeren of mensen met 
een andere culturele achtergrond afwe-
zig zijn. De actieve en heel betrokken 
bewoners die er wel zijn, worden soms 
buurtburgemeester genoemd. Mensen 
die dat woord gebruiken, vinden dat zij 
teveel macht en invloed zouden hebben. 
Sommigen willen zelfs niet meer naar 
deze buurtburgemeesters luisteren. Dat 
lijkt me de verkeerde weg. Ik heb grote 
waardering voor iedereen die zich inzet 
voor de wijk. Wat mij betreft gebruiken 
we de kennis en ervaring van deze 
buurtburgemeesters volop. Om de wijk 
beter te maken én om samen op zoek te 
gaan naar meer en andere wijkbewoners. 
Als de gemeente daadwerkelijk invloed 
geeft aan de wijk en bewoners zelf laten 
beslissen over gemeentelijke euro’s die 
in een wijk besteed worden (en dat zijn 
er heel wat gelukkig!) dan wordt het voor 
meer mensen interessant om mee te 
praten. De kans is groot dat er tientallen 
nieuwe bewoners opstaan, als ze echt 
mogen meebeslissen over hun straat, 
wijkcentrum of park. Ik gun het de Wolfs-
kuil en het Waterkwartier van harte. Leve 
deze nieuwe buurtburgemeesters! 

Pepijn Boekhorst
Fractievoorzitter GroenLinks Nijmegen
(Foto: Ger Neijenhuyzen)
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Nijmegen kent 44 wijken, verdeeld over 
negen stadsdelen. De verantwoordelijk wet-
houder voor al die wijken, Renske Helmer, 
weet zich op de eerste plaats gesteund in 
haar werkzaamheden door zes wijkmana-
gers. De wijkmanager zorgt voor verbete-
ring van de leefbaarheid, veiligheid en soci-
ale samenhang in de wijken. 

Sinds eind 2011 was de wijkmanager voor 
Oud-West en Hees/Heseveld Michiel ten Dol-
le. Hij gaat zich niet meer bezighouden met een 
specifiek stadsdeel, maar als wijkmanager zich 
toeleggen op het programma-management van 
de afdeling Wijkontwikkeling. De ontstane va-
cature werd opgevuld door Anne-Marie Nan-
nen: uw nieuwe wijkmanager.

Stedelijke vernieuwing
Anne-Marie is 42 jaar. Ze woont samen in 
Nijmegen-Oost en heeft twee kinderen, een 
dochter en zoon van veertien en twaalf jaar. 
Ze woont sinds 1991, met een paar korte on-
derbrekingen, in Nijmegen. ‘Geboren en op-
gegroeid ben ik in Emmen, Drenthe. In de 
wijk Angelslo. Ooit niet meer dan een paar 
hunebedden, en van een boerennederzetting 
uitgegroeid tot een woonwijk vlak naast het 
centrum van de stad. Ik studeerde hier in Nij-
megen af voor mijn studie kunstgeschiedenis 
met als specialisatie stedenbouw en architec-
tuurgeschiedenis met een scriptie over de ver-
anderingsprocessen in de sociale woningbouw 
in Emmen. Ontwikkelingen die zich niet al-
leen in Emmen, maar ook in de rest van Ne-
derland voltrokken. De opbouw van de wijken 
is qua bevolkingssamenstelling vergelijkbaar. 

De mensen moesten onder slechte omstandig-
heden leven, er was een enorme achterstand in 
de woningbouw, maar ook veel sociale proble-
matiek. Met de stedelijke vernieuwing en door 
het verbeteren van de woonsituatie dacht men 
dat de andere problemen als vanzelf zouden 
oplossen. Dat bleek een misrekening, al moet 
gezegd dat elk incident wat zich voordeed in 
de pers werd uitvergroot, waardoor het vaak 
erger leek dan het was. Het was in ieder geval 
duidelijk dat er méér moest gebeuren dan al-
leen stedelijke vernieuwing.’

Helikopterview
Wijkissues stegen met stip op de politieke 
agenda. Er werd serieus beleid ontwikkeld 
en tal van ambtenaren moesten voortaan zor-
gen dat de samenwerking in de wijken tussen 
bewoners, ondernemers, woningbouwver-
enigingen, politie, welzijn en onderwijs vlot 
verliep en dat de leefbaarheid, veiligheid en 
sociale cohesie verbeterde. Anne-Marie: ‘Met 
een helikopterview probeer ik het overzicht 
op het geheel te houden, dat is een onmisbare 
schakel. Van daaruit zal ik doen wat nodig is, 
netwerken, mensen met elkaar in verbinding 
brengen, ontwikkelingen in de wijk in goede 
banen leiden enzovoort. Ik wil echter zeker 
niet onzichtbaar blijven. Ik fietste al enkele 
keren met bewoners door de wijken en met 
mijn zoontje was ik bij de intocht in het Water-
kwartier. De echte sleutelfiguren begin ik al te 
kennen. Vaak heb ik voor mijn werk niet meer 
dan een laptop nodig, dan kan ik net zo goed 
op de Biezantijn, Titus Brandsma of het wijk-
centrum van Heseveld gaan zitten in plaats van 
op het stadhuis. De mensen gaan me vast en 
zeker zien.’

Samenwerken en verbinden zijn de sleutel-
woorden voor het werk van de wijkmanager. 
Het college van B en W is het dagelijks bestuur 
van de gemeente; ze bereidt de besluitvorming 
door de gemeenteraad voor en stelt het coali-
tieakkoord op: Samen voor Nijmegen, sociaal, 
duurzaam en ondernemend. Anne-Marie: ‘De 
wijkmanager voert net als andere ambtenaren 
de besluiten van het gemeentebestuur uit. Met 
de bewoners, ondernemers en organisaties 
zoals politie, woningcorporaties, welzijn en 
onderwijs, moet ik vanuit de gemeente de sa-
menwerking in de wijk vormgeven.’

Wijkaanpakplan
De wijkmanager ziet er onder andere op toe dat 
er een  wijkaanpakplan komt, dat elk jaar geac-
tualiseerd wordt. Bewoners en professionals in 
de wijk stellen samen een wijkagenda op in dit  

Anne-Marie: uw nieuwe wijkmanager

Hitte
Een grillige zomer, dat vind ik het tot 
nu toe. Dagen waarop de temperatuur 
meer bij de herfst past. Dagen waarop 
we de ergste zomerstorm sinds 100 jaar 
meemaken. (Tussen haakjes: ben ik 
nou de enige die vindt dat het veel meer 
waait dan ik me van vroeger herinneren 
kan?) Dagen waarop het met bakken 
uit de lucht komt. En dagen waarop 
het tropisch warm is, met temperaturen 
boven de 30 graden. We hebben zelfs 
al een hittegolf gehad. En tjonge jonge, 
wat deden mensen hun best om het nog 
heter te krijgen dan strikt nodig was. 
Dat kwam door het hitteplan. Discus-
sies overal om me heen: In kranten, 
bij de verschillende organisaties voor 
kwetsbare medeburgers. Het is je rein-
ste betutteling, ik zoek het zelf wel uit, 
dank je wel, schrijft de een. Hartstikke 
fijn, roept de ander. Mijn dementerende 
moeder zat in de woonkamer met haar 
wollen rok en wollen vest dichtgeknoopt. 
Was blij dat ik even was gaan kijken. 
Maak je niet te druk, denk ik dan. Het 
hitteplan is net een tv. Je hoeft het niet 
aan te zetten, je hoeft het niet te lezen. 
Je moet helemaal niks van dat plan. 
Doe ermee wat je denkt dat goed is. De 
slogan was: zorg goed voor elkaar en 
voor jezelf. Dat kun je toch geen betut-
teling noemen? Ik vond het in elk geval 
mooi dat in Oud West alle organisaties, 
mantelzorgers, bewoners en zelfs onze 
prachtige website ons daar even op at-
tent maakten!

Rian Panis
(Foto: Ger Neijenhuyzen)
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wijkaanpakplan. Wolfskuil voor elkaar! is net 
uit en Bruisend Biezen verschijnt direct na de 
zomervakantie. ‘Bij het uitvoeren en ontwik-
kelen van plannen is de Stads- en wijkmoni-
tor een belangrijk instrument. Aan een groot 
aantal Nijmegenaren wordt met name over 
de leefbaarheid in de wijk vragen gesteld en 
aan de hand van de resultaten kunnen we actie 
ondernemen. In West wonen bijvoorbeeld re-
latief meer allochtonen dat gemiddeld in Nij-
megen. Dat is één van de onderwerpen waar ik 
aandacht aan wil besteden, dat vooral de ver-
schillende groepen zich prima naar elkaar toe 
blijven verhouden, vooral door steeds met el-
kaar in gesprek te gaan. Er zijn overigens geen 
signalen dat er iets borrelt. Na de nieuwbouw 
was ik bijvoorbeeld heel erg benieuwd naar de 
ontwikkeling van de buurt rondom de Laven-
delstraat, in de Wolfskuil van oudsher beter 
bekend als de Rimboe. Daar woont jong, oud, 
allochtoon en autochtoon op een postzegel bij 
elkaar en alles lijkt daar in harmonie met el-
kaar om te gaan.’

Anne-Marie heeft meerdere ijzers in het vuur. 
Ze is ook projectleider Tijdelijk anders ge-
bruik. ‘Denk bijvoorbeeld aan Honig en straks 
CP Kelko, waar Waalhalla zijn plek heeft ge-

vonden. Wat zou het alternatief zijn? Jaren 
leegstand, dus bieden we als overheid de mo-
gelijkheid zonder al te veel regelgeving daar 
iets moois tot bloei te laten komen.’

Naoberschap
‘Ik ben erg blij met deze wijken. Wat we in 
Drenthe naoberschap noemen, je buren helpen 
met raad en daad. Dat zie ik hier ook terug. 
Daar zijn het volkswijken voor en dat zullen 
het ook blijven. Dat is inherent aan sociale 
woningbouw. Ik zie nu echter ook in de Wolfs-
kuil dat er koopwoningen in de goedkopere 
sector vrijkomen waar veelal jonge gezinnen 
in terechtkomen. Dat is een positieve ontwik-
keling, wanneer ze er blijven wonen en gaan 
wortelen in de wijk. Toen onlangs in Batavia 
de eerste paal de grond inging, zag ik veel jon-
ge toekomstige bewoners die zich willen inzet-
ten voor de wijk. Wat ik vooral zo leuk vond, 
was de uitnodiging van Ruud de Vries en Carla 
Bouman aan de nieuwe bewoners voor een 
rondleiding door de wijk. Mooie gebaren die 
navolging verdienen. Ik denk daarom niet dat 
de nieuwe bewoners van Batavia met de rug 
naar de wijk zullen staan. In Heseveld op de 
Zonnewende, in de Wolfskuil op de Wieken en 
bij Aquamarijn in het Waterkwartier lukt het 

om ouders via hun kinderen meer bij de wijk te 
betrekken. Het komende half jaar zal ik vooral 
benutten om met zoveel mogelijk bewoners in 
gesprek te gaan, er gebeurt al een hoop, maar 
wat voor plannen en ideeën leven er nog meer? 
Daarbij wil ik graag de mensen zichtbaar ma-
ken die niet in de frontlinie bezig zijn, maar 
altijd op de achtergrond opereren. Ik hoop 
jong en oud uit te kunnen dagen om met elkaar 
mooie dingen voor de wijk te realiseren.’

Best of the West
De vorige wijkmanager, Michiel ten Dolle, 
droomde bij zijn aantreden van een groot fes-
tival in West, vergelijkbaar met De Dag van 
Lindenholt of Kleurrijk Hatert. Die droom 
komt uit, in het voorjaar van 2016 staat Best 
of the West op de kalender. Heeft Anne-Marie 
nog een wens voor de toekomst? ‘Mijn groot-
ste wens is om bewoners en professionals in 
de wijken met respect voor elkaar samen te 
laten werken aan een prettige leefomgeving. 
Persoonlijk zou ik daarin graag een verbinder 
willen zijn, die jong, oud, allochtoon, autoch-
toon, rijk of arm met elkaar in gesprek brengt.’

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Portret van een kind in haar slaapkamer

Wat betekent jouw naam?
‘Buse betekent een zachte kus.’
Met wie woon je in huis?
‘Met mijn mama, papa en mijn broer. Die is al 
16. En de schildpad en de vissen. De schildpad 
heeft ook een naam. Mijn broer noemt hem 
Prins en ik noem hem aardbei. Ik verzorg de 
dieren ook. Eerst deed mijn broer dat.’
In welke klas zit je?
‘In groep 4 van basisschool De Wieken.’
Heb je hobby’s?
‘Ja, turnen, dat doe ik thuis ook. Een keer in de 
week ga ik op woensdag van twee tot drie uur 
in de Hazenkamp turnen. Dat doe ik al vanaf 
mijn 7e jaar. We hebben een leuke leraar, en we 
doen allemaal coole dingen. Ik kan de split, de 
spagaat, de overslag en de radslag. Ik heb ook 
een turnvriendin. Zwemmen doe ik ook graag. 
Als het lekker weer is ga ik naar buiten hier in 
zwembad West, en soms naar Oss. Ik heb mijn 
diploma A en B. Onderwater kan ik achteruit 
koppelen en vooruit koppelen. Ik ben eigenlijk 
best sportief.’
Van wat voor muziek houd je?
‘Van Ariana Grande. Dat vind ik leuke mu-
ziek.’
Heb je ook een favoriet tv-programma?

Buse Arslan (8 jaar)

‘Ik ben eigenlijk best sportief’

‘Ja, Sponge Bob van Nickelodeon.’
Lees je wel eens?
‘Soms, maar ik houd niet van stripboeken. Wel 
van spannende boeken. Die heb ik op school. 
Over zombies en skeletten.’
Als je een dag een dier zou zijn, welk dier zou 
je dan willen zijn?
‘Een dolfijn, omdat hij luistert, lief is en om-
dat hij kunstjes doet. Ik zou ook wel graag met 
dolfijnen zwemmen.’

Ben je gelukkig?
‘Ja, vooral als we ergens naar toe gaan, bij-
voorbeeld naar een grote dierentuin of naar de 
kermis.’
Waar word je blij van?
‘Als ik iets krijg wat ik heel graag wil, bijvoor-
beeld een zeemeerminpak met een staart waar-
mee ik kan zwemmen.’
Waar ben je trots op?
‘Op mijn medaille die ik met turnen heb ge-
wonnen en op mijn nieuwe kamer. Vooral op 
mijn nieuwe bureau, mijn nieuwe bed en de 
nieuwe kast. Mijn bed is nu veel groter. Mijn 
bureau vind ik het allermooiste. Daar zit ik aan 
te studeren en schrijf ik verhaaltjes. Over een 
kindje Tom dat zijn mama en papa kwijt is en 

dan gaat hij hen zoeken en dan heeft hij ze ge-
vonden.’
Wat vind je het leukste aan jezelf?
‘Dat ik heel goed kan turnen.’
Wat is jouw meest favoriete vakantieland?
‘Turkije, daar ben ik al heel vaak geweest. 
Lekker naar het strand en in het donker ga je 
naar de markt. Dan mag ik laat opblijven. Ik 
ben vooral in Izmir geweest, daar wonen opa 
en oma. Ik spreek ook heel goed Turks.’
Met wie zou je een dag willen ruilen?
‘Ik zou wel een dagje de baas over alles wil-
len zijn.’
Wat is je favoriete eten?
‘Patat en voor ontbijt cornflakes. Yoghurt vind 
ik ook lekker, maar niet bij het ontbijt.’
Wat wil je later worden?
‘Dierenarts, omdat ik van dieren houd.’
Wat is je grootste droom?
‘Dat weet ik nog niet. Misschien dat ik een 
zeemeermin was.’
Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?
‘Dan probeer ik mijn rijbewijs te halen en heb 
ik een vriendje.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Op de rommelmarkten in de Wolfskuil was 
afgelopen juni iets bijzonders te zien. In een 
mobiele fotostudio werden verkochte en 
gekochte spullen door professionele foto-
grafen op prachtige foto’s gezet. Schrijvers 
stonden klaar om de persoonlijke verhalen 
achter die spullen op te schrijven. 

Deze vormen het startpunt voor een groot 
verhalenfestival, dat in samenwerking met 
de Wijkfabriek zal plaatsvinden in de lente 
van 2016. Dit festival is een vervolg op een 
eerder verhalenproject. In 2014 presenteerde 
kunstenaar Korneel Jeuken de Graphic Novel 
Sterke verhalen uit de Wolfskuil, een stripver-
haal dat op een unieke manier de geschiede-
nis van deze typische arbeiderswijk vertelt. In 
zijn zoektocht door de wijk, ontdekte Jeuken 
de kracht van verhalen vertellen; het spreekt 
tot de verbeelding en brengt mensen bij elkaar. 
Dit succesvolle project moest daarom wel een 
vervolg krijgen: het Sterke-verhalenfestival. 

Verhalen van de rommelmarkt
Veel bewoners van de Wolfskuil zijn er trots op 
dat de wijk bekend staat om de vele rommel-
markten. Bij de organisatie van die markten 
zijn altijd veel buurtbewoners betrokken. De 
markt is niet alleen een plaats waar spullen ko-
men en gaan, het is ook een ontmoetingsplek 
van mensen en hun verhalen. Spullen wisselen 
van eigenaar en beginnen een nieuw leven, ke-
ren terug naar de zolder of verdwijnen roem-

loos in de vuilcontainer. Al die spullen hebben 
verhalen. Over het verleden dat ooit was of het 
heden dat nu is; over trouwfeesten en begrafe-
nissen, oneindige verzamelingen en onverge-
telijke vakanties, groot geluk en klein verdriet, 
hoop, geloof en liefde of simpelweg over een 
verbouwing van de badkamer.

De verhalen bij elkaar geven een kleurrijk 
beeld van de Wolfskuil zoals de wijk is, verteld 
door de bewoners zoals die zijn. Dat verdient 
een sterk verhalenfestival.

Sterke verhalen in de lente
Op het Zomaar Festival en het Kuuls Wijkfes-
tival in september is een team van het Sterke-
verhalenfestival aanwezig om de eerste verha-
len te laten zien en horen. Wie nieuwsgierig is, 
kan dan alles vragen over dit nieuwe festival. 
Vanaf oktober worden makers, vakdocenten 

en verenigingen uit de wijk uitgenodigd de 
verhalen verder vorm te geven. Elk denkbare 
vorm is mogelijk, zolang het maar een verhaal 
uit de wijk als startpunt heeft. Het ene verhaal 
wordt misschien gezongen in een lied, een an-
der verhaal wordt misschien een dans. Toneel 
kan, maar ook schilderen, handwerken, eten 
maken, videoclips, noem maar op.

In de winter gaan er op verschillende plek-
ken in de wijk kleine optredens of presentaties 
plaatsvinden. Het gerucht gaat dat Sinterklaas 
waarschijnlijk ook een sterk verhaal te vertel-
len heeft.

Het eerste Sterke-verhalenfestival vindt plaats 
aan het begin van de lente: zondag 20 maart 
2016. Aan de voet van de molen wordt dan 
een bijzondere rommelmarkt opgebouwd. Alle 
verhalen, waar in de winter door veel deelne-
mers hard aan is gewerkt, komen samen in een 
groot en avontuurlijk festival. 

Wil je meedoen? 
Meld je aan: sterkeverhalenfestival@gmail.
com of kom langs op dinsdagmiddag bij de 
Wijkfabriek, Nieuwe Nonnendaalseweg 96. 
Wil je op een andere manier meedoen? Dat 
kan ook. Er komt een regel- en klusteam, want 
er is straks genoeg te doen.

Tekst: Korneel Jeuken
Foto’s: De FotoStudio

Een nieuw verhalenfestival komt eraan
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In het voorjaar presenteerde het wijkma-
nagement voor de Wolfskuil het  wijkaan-
pakplan – WAP – Wolfskuil voor elkaar met 
uiteindelijk als doel gezamenlijk de wijk 
prettig en leefbaar te houden. De verant-
woordelijk ambtenaar en opsteller van het 
plan is Ewart van der Putten, projectleider 
wijkaanpak gemeente Nijmegen voor Oud-
West, Dukenburg en Nijmegen Centrum-
Oost. Op een mooie zomerse dag spraken 
we met hem in De Hobby, het hobbycen-
trum aan de Nieuwe Nonnendaalseweg.

Ewart: ‘De komende jaren zal het in de wijken 
minder gaan om het realiseren van allerlei ge-
meentelijke projecten, maar veel meer om het 
versterken van de gemeenschap op buurtni-
veau. We hebben vorig jaar een aantal bijeen-
komsten georganiseerd, zoals hier tegenover 
bij café Elmeran, om de belangrijkste thema’s 
van de wijk te bepalen. Wat speelt er en welke 
wensen en ideeën leven er waar we mee aan de 
slag kunnen gaan. Daar kwamen de volgende 

onderwerpen uit voort: Ontmoeting, Gezond-
heid en bewegen, Zorg voor elkaar, Communi-
catie, Groen en Duurzaamheid. In het verleden 
borrelden die plannen en ideeën ook wel op, 
maar bleven ze vaak in het luchtledige hangen 
of stuitte men in de uitvoering op problemen. 
De Wolfskuil heeft een uitgebreid wijknet-
werk van bewonersgroepen, buurtcomités, 
belangenorganisaties en professionals. Al die 
partijen hebben hun specifieke rol en taak in de 
ontwikkeling van de wijk. Denk aan de wijk-
centra, het hobbycentrum hier, de Wester, de 
scholen, de wijkraad, maar ook het Leger des 
Heils, dagbestedingsinstellingen en de mos-
kee. Die willen we allemaal in kaart brengen, 
want door al die organisaties te vinden en met 
elkaar te verbinden kun je problemen aanpak-
ken en nieuwe plannen uitvoeren. We denken 
dat dit uiteindelijk beter gaat werken, omdat 
elke wijk een andere benadering vereist. In 
Oost gaan ze bijvoorbeeld met een probleem 
veel eerder naar de gemeente of de politie, in 
de Wolfskuil lossen ze het vaak zelf op. Prima, 

maar probeer dit vooral samen te doen, met el-
kaar en voor elkaar. Dan krijgt het een dubbele 
lading.’

Stads- en wijkmonitor
In het  wijkaanpakplan wordt aan de hand 
van de stads- en wijkmonitor een profiel van 
de wijk geschetst. Op het terrein van sociaal 
klimaat en woonomgeving scoort de Wolfskuil 
met een mager zeventje een half punt onder 
het Nijmeegse gemiddelde van 7,5. Dat beeld 
is de laatste jaren stabiel, maar de wijk zélf 
staat niet stil en is volop in beweging. De wijk, 
zo lezen we, is nu een mix van inwoners van 
het eerste uur met een wat lager sociaal/eco-
nomisch profiel en nieuwe instroom met een 
wat hoger profiel. De wijk kent relatief veel 
bewoners met uitkeringen, onderwijsachter-
standen en aandachtsgroepen op het gebied 
van zorg en welzijn. De stads- en wijkmoni-
tor is ook positief: Daar staat tegenover dat 
de brede school Michiel de Ruijter bovenge-
middeld scoort en dat er een ondernemend en 

Wolfskuil voor elkaar!
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Nijmegen is geen stad
Toen ik hier in 2002 kwam wonen, dacht ik 
dat ik naar een echte stad ging verhuizen. Het 
inwonertal lag ruim boven de 150.000, er was 
een flinke universiteit, een druk bevaren rivier 
stroomde erlangs: natuurlijk was het een stad! 
Ik kon er niet meer naast zitten, weet ik nu. Nu 
onze zoon is geboren, heeft Nijmegen haar ware 
gezicht laten zien. Tot mijn verrassing heeft ze 
al die jaren alleen maar gedaan alsof ze een 
stad was! Nijmegen is een dorp. Mijn wijk, de 
Wolfskuil, had evengoed op het platteland van 
Brabant kunnen liggen, of in het rivierengebied. 
Dat is de waarheid. Ik zal het uitleggen, als je me 
niet gelooft.

Meteen na de geboorte kregen we spontaan 
cadeautjes van onze buren: poppen om mee te 
spelen, een grote houten trein, kleertjes. Ieder-
een spreekt ons aan om te vragen hoe het gaat, 
om tips te geven. Steeds weer raken we in ge-
sprek. Overal waar mensen in de voortuin zitten 
te genieten van het zonnetje. Mensen groeten en 
glimlachen, stoppen hun busje midden op straat 
om even in de kinderwagen te gluren. ‘Is dat jul-
lie kind?’ Nee hoor, die hebben we gehuurd. We 
lachen wat af, tegenwoordig. 

Ook van de redactie van de Wester kregen 
we cadeaus: prachtige boeken, om meteen al 
uit voor te dragen. Volgens een psycholoog 
de enige manier om je kind te helpen met zijn 
taalvaardigheid: lees hem voor, elke dag! Of de 
redactie van het wijkblad dit wist, weet ik niet, 
maar feit is dat ze de kleine man vooruithelpen. 
Dat blijkt volgens mij uit elke editie opnieuw: ze 
kennen Oud-West op hun duimpje, van haar 
kleurrijkste straten tot de wijkagent. Voor alles 
hebben ze oog. Ik sta er altijd weer van te kijken 
hoeveel ik niet weet.

Kortom, wie op zoek is naar een anonieme en 
koude stad, kan maar beter verhuizen. Wie liever 
niet woont in een sterke wijk, waar mensen op-
komen voor meer groen in de straat en waar ver-
rassend veel parken en speelterreinen te vinden 
zijn, moet maar vertrekken. In onze wijk is het 
goed samenleven. Wie een stad zoekt zonder al 
het goede van een dorp, moet echt verder kijken. 

Reacties? Stuur je mail naar 
contact@stefanvandierendonck.nl

Stefan van Dierendonck
(Foto: Dave van Brenk)

creatief zzp-netwerk actief is die hun expertise 
en initiatieven ten diensten van de hele wijk 
stellen. Ewart hierover: ‘Er is een nieuwe dy-
namiek in de wijk ontstaan, kijk ook maar eens 
naar de herinrichting van het Nachtegaalplein 
en omgeving. De Wolfskuil was vroeger een 
volkswijk met een aantal negatieve aspecten, 
probleembuurtjes, maar die zijn er niet meer. 
Er is weinig jongerenoverlast. Het ligt tegen 
het centrum en het station aan, je kunt er over 
het algemeen goed parkeren en de wijk is aan-
trekkelijk voor nieuwe bewoners. Het zal geen 
yuppenwijk worden, wel een ondernemende 
wijk.’

In de stads- en wijkmonitor kunnen we ook 
zien hoe de leefomgeving gewaardeerd wordt 
in de wijk. Hier scoren Rozen- en Anjelieren-
buurt minder goed. Ewart: ‘In de Rozenbuurt 
worden veel panden tijdelijk door studenten 
bewoond. Dat is positief voor de levendig-
heid en de sociale controle, maar negatief 
als je kijkt naar de binding met de buurt, de 
tuintjes zijn vaak rommelig, en soms is er 
sprake van geluidsoverlast. Bij bijeenkomsten 
missen we vaak bewoners uit die buurt. Daar 
moeten we als gemeente actief wél iets mee 
doen, terwijl we verder vooral ondersteunend 
willen zijn. Problemen zijn vaak buurtgerela-
teerd. Hondenpoep leidt niet overal in de wijk 
tot overlast. Dat geldt voor alle vormen van 
overlast. Leefbaarheid moet je op buurtniveau 
aanpakken, daar liggen ook altijd de beste op-
lossingen. Dat geldt ook voor activiteiten. De 
gemeente wil daar absoluut niet sturend in 
zijn. Als een straat een feestje wil organiseren 
of een rommelmarkt met alles erop en eraan, 
moeten ze dat vooral doen, want de ervaring 
leert dat zoiets een positief effect heeft.’

Ontmoeting
Ewart kent nog andere voorbeelden: ‘In Du-
kenburg zijn de moestuintjes, die door de be-

woners zelf beheerd worden, een doorslaand 
succes. Het verbindt mensen en de angst dat 
ze vernield en gesloopt zouden worden, bleek 
ongegrond. Zo zijn er overal wel voorbeelden 
te vinden, zoals de mozaïektegels in het Wa-
terkwartier, maar de Wolfskuil is al goed bezig 
hoor met de droomwand, het Azaleaplein en 
de Wolf is los. Wat in alle genoemde thema’s 
steeds terugkomt is Ontmoeting, alles begint 
daarmee en draait daar om. Het voorkomt pro-
blemen, lost ze op, men helpt elkaar en voelt 
zich minder eenzaam.’

Hoe nu verder?
‘De gemeente faciliteert met subsidies vanuit 
het wijkbudget bewonersinitiatieven, zoals 
bijvoorbeeld het Kuuls festival, de Wolf is los, 
de website en het wijkblad. De Wester is een 
belangrijk communicatiemiddel in het netwerk 
van bewonersgroepen, buurtcomités, belan-
genorganisaties en professionals. De gemeente 
wil minimaal één keer per jaar met alle par-
tijen bij elkaar komen om niet alleen kritisch 
naar het  wijkaanpakplan te kijken, maar ook 
naar elkaar: hoe kunnen het WAP verbeteren? 
Dit zal ongetwijfeld weer tot een nieuw WAP 
leiden. We hopen dat het ook online gaat leven, 
dat bewoners daar actief aan mee gaan doen.’

De eerstvolgende themabijeenkomst voor 
Wolfskuil voor elkaar is gepland voor het na-
jaar. Dat wordt uitgebreid bekend gemaakt, 
maar wilt u zeker zijn van een uitnodiging dan 
kunt u zich via e.van.der.putten@nijmegen.nl 
nu alvast aanmelden. Het integrale WAP kunt 
u vinden op www2.nijmegen.nl/wonen/Wij-
ken/nijmegen-oud-west/Wolfskuil.
De Wolfskuil is de eerste wijk met een derge-
lijk  wijkaanpakplan. Na de zomer is het Wa-
terkwartier met Bruisend Biezen aan de beurt. 

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Knelpunten in de Graafseweg
VERGETEN VERLEDEN

De weg van Nijmegen naar Grave en van-
daar door naar Den Bosch is honderden, zo 
niet duizenden jaren oud. Eeuwen lang wa-
ren er geen noemenswaardige problemen. 
Dat veranderde in de twintigste eeuw. De 
weg was niet berekend op het toenemende 
verkeer. Er ontstonden twee grote knelpun-
ten: het deel tussen Alverna en het Maas-
Waalkanaal en de bruggen over het spoor 
nabij de Willemsweg.

Oude route
Er zijn aanwijzingen dat de weg naar Grave 
al in de Romeinse tijd bestond. Het is zeker 
dat hij sinds de middeleeuwen werd gebruikt. 
De route week niet veel af van de huidige. 
De weg begon bij de Molenpoort. Daar was 
een houten brug over de droge gracht (nu In 
de Betouwstraat en Van Welderenstraat). Ter 
hoogte van het huidige Keizer Karelplein was 
een tweede houten brug. Vandaar af was de 

route dezelfde als tegenwoordig. Op het einde 
van de stuwwal lag de weg hoger dan nu. Dat 
is goed te zien aan het voormalige tankstation 
aan de Muldersweg, dat vroeger aan de Graaf-
seweg lag. Daar in de buurt stond tot 1930 de 
St. Theunismolen. De weg boog ter hoogte van 
het huidige station Goffert schuin naar links en 
passeerde de in 1881 geopende spoorlijn via 
een overweg. De straat ging verder over het 
huidige NXP-terrein. Daar is hij verdwenen. 

Teersdijk en bruggen over het spoor grote hindernissen

De Molenpoort en de droge gracht met de eerste houten brug buiten de 
poort, 1875. Hier begon de weg naar Grave. Op de plek van de droge 
gracht liggen nu de In de Betouwstraat en Van Welderenstraat.

De tweede houten brug buiten de Molenpoort over de droge gracht ter 
hoogte van het huidige Keizer Karelplein, met links het station van de 
spoorlijn Nijmegen-Kleef, de ‘Kleefschebaan’, 1875.

Foto links: de Graafsche weg ter hoogte van de Stijn Buijsstraat (links) 
en de Van Oldebarneveldtstraat (rechts), 1908. 
Foto boven: Graafsche weg bij Hees, 1910.



de Wester - september 2015 21

De tegenwoordige St. Teunismolenweg is het 
vervolg van de route. In Dukenburg is - op 
enkele doorsnijdingen na - de oude weg nog 
het best herkenbaar. Hij heet daar Teersdijk. In 
1836 kwam er een tolhuis, dat er nog steeds 
staat. Er is een wijk naar genoemd. Het tolhuis 
werd expres ver van de stad gebouwd. Daar-
door hoefden inwoners van de dorpen Hees, 
Neerbosch en landgoed Duckenburg geen tol 
te betalen als ze naar Nijmegen gingen. Op 
Wijchens grondgebied heet de route Oude 
Teersdijk. Vanaf het huidige café de Teers-
dijk ging de weg rechtdoor naar Alverna en 
vandaar naar Nederasselt, waar het veer naar 
Grave was.

Maas-Waalkanaal
In 1927 werd het Maas-Waalkanaal geopend. 
Dit betekende dat het deel St. Teunismolen-

1925, het Maas-Waalkanaal is bijna klaar. De foto is in zuidelijke richting genomen vanaf 
de spoorbrug. Het kanaal is in vakken verdeeld. Die ‘dammen’ verwijderen was een van de 
laatste dingen. De eerste dam op de foto is de oorspronkelijke Graafscheweg. Links heet het 
tegenwoordig St. Teunismolenweg. Rechts komen drie straten bij elkaar: de Zwanenstraat (nu 
verdwenen), de Teersdijk en de Oude Dukenburgseweg. Op de foto staan op de rechteroever twee 
witte boerderijen. Daar is nu de Nieuwe Dukenburgseweg. (Foto: Beeldarchief Rijkswaterstaat)

De nieuwe Graafscheweg ter hoogte van de Westkanaaldijk in de 
richting van Dukenburg, links de spoorlijn Nijmegen - Den Bosch, 1930.

De bruggen over het Maas-Waalkanaal, links de spoorbrug en rechts 
de verkeersbrug, 1930-1935.

weg-Teersdijk werd doorsneden. Het Rijk leg-
de vanaf de St. Theunismolen een nieuwe weg 
aan. Deze lag pal langs de spoorlijn (noordzij-
de). Weg en spoorlijn kruisten het nieuwe ka-
naal via stalen bruggen. Enkele honderden me-
ters verderop kroop de straat schuin onder de 
spoorlijn door en takte aan op de Teersdijk. Op 
deze plek liggen nu de busbaan en het fietspad 
bij station Dukenburg. De rijksweg had een re-
volutionair wegdek. Het was de eerste weg in 
dit deel van het land met betonverharding. En 
er waren vrijliggende fietspaden.

Nieuwe weg
In 1934 legde het Rijk een nieuwe weg aan 
tussen het viaduct onder het spoor en café de 
Teersdijk, de huidige Van Rosenburgweg. De 
Gelderlander berichtte hierover op maandag 
24 september 1934:

Verbetering in den weg Nijmegen—Den Bosch.

NIEUWE WEG LANGS DEN TEERSDIJK.

De Pegelbrug bij Grave.

Sinds Zaterdag is de nieuwe weg langs den Teers-
dijk in de internationale route Nijmegen—Den Bosch 
voor het verkeer opengesteld. Dit is een onschatbare 
verbetering in het groot-verkeer nu de z.g. weg der 
zuchten, of  beter gezegd ,,het autokerkhof ” van den 
ouden Teersdijk buiten verkeer gesteld is. De weg 
welken gisteren druk bereden werd en veel meer 
veiligheid bood, aan weerskanten naast een neutrale 
zone een twee meter breed rijwielpad. Thans ligt er 
nog in het gedeelte van den weg Nijmegen-Grave een 
zeer gevaarlijk gedeelte, dat loopt van den nieuwen 
Teersdijk tot halverwege Alverna. Dit weggedeelte 
was vroeger macadam aanleg en lag dientengevolge 
tamelijk rond. Nu dit weggedeelte is geasphalteerd le-
vert het allerlei last op voor het grootverkeer, zoodat 
daar menige autobotsing plaats heeft. Wij vernemen 
nu, dat de gemeentelijke overheid van Wijchen van 
den Waterstaat toezegging gekregen heeft, dat ook 
dit weggedeelte binnenkort zal verbeterd worden. De 
nieuwe Pegelbrug bij Grave nadert haar voltooiing en 
kan bij voorspoedige gang van zaken nog dit jaar klaar 
zijn.

Verschillende namen
De Graafseweg heeft in de loop der tijd 
verschillende namen gehad. Meestal be-
trof het een deel van de route. Enkele 
voorbeelden zijn Graafsche straat, St. 
Anthonisallee, St. Teunismolenweg en 
Teersdijk. Tegenwoordig heeft de route 
in Nijmegen drie namen: Graafseweg, 
Wijchenseweg en Van Rosenburgweg. 
In de gemeente Wijchen heet ze weer 
Graafseweg. 

De Graafsebrug is de naam van de ver-
keersbrug over het Maas-Waalkanaal.



Wegdek De Telegraaf en Algemeen Handelsblad, 9 juli 1930

De Graafsche weg bij Nijmegen.

‘s-GRAVENHAGE, 8 Juli. — Tot het gemeentebestuur van Nijmegen heeft de 
Bond van Bedrijfsautohouders in Nederland zich met een schrijven gericht om te 
wijzen op den onvoldoenden toestand waarin het wegdek verkeert van den Graaf-
scheweg en wel van de Graafsche bruggen tot den voormaligen Antoniusmolen, 
waar de weg aansluit bij den nieuwen Rijksweg. De toeneming van bet automo-
bielverkeer is van dien aard dat een moderniseering van dit weggedeelte als een 
dringende verkeerseisch wordt gevoeld. Vooral waar het bedoelde weggedeelte 
deel uitmaakt van den zeer belangrijken weg Nijmegen—Den Bosch, veroorzaakt 
de bestaande bestrating groote schade aan de automobielen, die van dezen weg 
gebruik moeten maken.
De B. B. N. verzoekt maatregelen te willen doen treffen, waardoor het wegge-
deelte van een gesloten wegdek wordt voorzien.
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Het viaduct van de Graafscheweg over de spoorlijn, gezien in de richting van het stadscentrum, 
1935. Auto’s moesten op elkaar wachten.

Bruggen over het spoor
Daarmee was volgens meerdere kranten een 
belangrijke internationale route gerealiseerd. 
Er restte nog één hardnekking knelpunt: de 
bruggen over de spoorlijnen naar Den Bosch 
en Venlo nabij de Willemsweg. Sinds de reali-
sering in respectievelijk 1881 en 1883 kruiste 
de Graafseweg deze lijnen via twee smalle 
bruggen. Die waren prima geschikt voor de 
weinige rijtuigen en voetgangers in die dagen, 
maar beslist ongeschikt voor het steeds inten-
sievere verkeer per fiets en auto in de twin-
tigste eeuw. Deze steeds grotere drukte werd 
mede veroorzaakt doordat ten westen van de 
bruggen nieuwe stadswijken ontstonden. Het 
Algemeen Handelsblad schreef op 5 februari 
1938:

GRAAFSCHE BRUGGEN WORDEN 
VERBETERD! 

Einde van een Nijmeegsch verkeersobstakel.

Reeds meermalen hebben wij de laatste jaren gewe-
zen op den onhoudbaren toestand op den Graafsche-
weg te Nijmegen, den zeer drukken verbindingsweg 
Nijmegen—’s Hertogenbosch. Deze bruggen liggen 
over het spoorwegemplacement en zij zijn zóó smal, 
dat van een waarlijk verkeersobstakel kan worden 
gesproken. Jarenlang zijn onderhandelingen met de 
Nederlandsche Spoorwegen en den Rijkswaterstaat 
gevoerd om een afdoende verbetering te krijgen; het 
aantal adressen door de verkeersorganisaties tot de 
regeering gericht, is legio. In de Staten-Generaal en 
in den gemeenteraad van Nijmegen is bij herhaling 
op verbetering aangedrongen, maar de jaren gingen 
voorbij zonder dat men een stap verder kwam. 

Thans is het einde van de misère in het zicht, want 
voor de eerste maal hebben B. en W. van Nijmegen 
een concreet voorstel aan den gemeenteraad gedaan, 
waaruit blijkt dat overeenstemming tusschen de be-
trokken instanties is bereikt. (...)

Er werd ook daadwerkelijk gebouwd. Het 
Noordbrabantsch Dagblad-Het Huisgezin pu-
bliceerde op 25 april 1940 dit artikel: De opgeblazen brug over het spoor, 10 mei 1940.

Betonnen wegdek in de oude rijksweg. Rechts zijn het talud en de 
bruggen van spoorlijn en nieuwe weg te zien, 1925.
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geeft dit een fantastische illuminatie vanuit Gra-
ve zelfs zichtbaar! Onder de luifel is een groote 
ronde wachtkamer geprojecteerd met een on-on-
derbroken glaswand, zoodat de toerist tijdens de 
,,service” hier een gezellige zit heeft met een fraai 
uitzicht op het landschap.

Buiten de wachtkamer, de ruime dames- en hee-
rentoiletten, administratiekantoor, e.d. is dit ser-
vice station voorzien van een reparatiewerkplaats 
waar alle reparaties door vakkundig personeel ver-
richt worden. Tevens worden alle onderdeelen w.o. 
lampen, bougies e.d. in voorraad gehouden.

Buiten, onder de luifel, staan een zestal electri-
sche pompen opgesteld, nl. 4 benzinepompen, 1 
texinepomp, zgn. hoogwaardige benzine, 1 gas-

oliepomp, een speciaal verbran-
dingsproduct voor Dieselmoto-
ren en voorts een electr. lucht- en 
waterpomp.

Voor het gebouw is een vier 
tons pueumatische hydraulische 
hefbrug in den grond gemon-
teerd van een voor Nijmegen ge-
heel nieuw systeem. Zonder eenig 
gemanoeuvreer, dus op normale 
wijze, wordt de auto hierboven 
gereden en binnen 20 seconden 
omhoog geheven, zoodat een ie-
der die hierin belang stelt de spe-
ciale Texaco Marfak doorsmering, 
verzorgd door een Alemite grease 

guns onder hooge druk, ongestoord kan volgen. 
Het reinigen en beproeven der bougies kan met 
een vernuftig opparaat gecontroleerd worden. 

Alle benzine- en olieproducten zijn van het we-
reldmerk Texaco, de geselecteerde grondstoffen 
uit eigen bronnen, bereiding in eigen raffinade-
rijen volgens het nieuwe Texaco-procede onder de 
scherpste controle.

Dit Service Station, op zijn Amerikaansch inge-
richt, geeft aan den automobilist een onbegrensde 
service en zal in Nederland en buiten onze gren-
zen spoedig als een vaste pleisterplaats bekend zijn 
en daarmee tevens een aanwinst voor Nijmegen.

Dit bedrijf, dat dag en nacht geopend is, heeft 
een speciale personeelsbezetting voor het in ont-
vangst nemen van locale en interlocale telefoni-
sche boodschappen, hetgeen op de meest discrete 
en accurate wijze wordt behandeld en aan belang-
hebbende passanten worden doorgegeven of  in 
ontvangst genomen.

Rest ons nog te vermelden, dat deze bouwkun-
dige compositie ontworpen is door de heeren B. 
J. Meerman en J. v. d. Pijll, architecten N.I.V.A., 
Driehuizeweg 80. Ook over de uitvoering, door de 
bekende aannmersfirma J. J. de Groot, Van Wel-
derenstraat 75, niets dan lof. Hij ziet er alles wel-
verzorgd uit.

De constructiewerken, stalen ramen en deuren 
werden geleverd doro de firma D. Hoogstraten te 
Zeist, de licht- en krachtinstallatie door de firma 
L. Beukering Nijmegen, het keurige schilderwerk 
door de firma Burgers, Holtermanstraat, Nijme-
gen, het glaswerk door de firma Van Ommeren, 
Nijmegen en centrale verwarmingsinstallatie door 
de N. V. Jacobine Hollandia, Nijmegen.

Monumentaal tankstation
Uit De Gelderlander van vrijdag 12 juni 
1936 (inclusief zetfouten):

Service Station aan den Graafscheweg.

Modernst tankstation in Nederland.

Wanneer binnen enkele dagen de nieuwe Waal-
brug voor het verkeer zal worden vrijgegeven, zal 
Nijmegen voorgoed worden bestempeld als toeris-
tenstad bij uitnemendheid en zal mede de ontbre-
kende schakel gesmeed zijn voor het doorgaande 
groot-verkeer met Noorden en 
Zuiden des lands.

De Graafscheweg, een der 
mooiste en thans reeds drukke 
verkeersweg zal zich dan als een 
groot-verkeersader door het land-
schap slingeren waarover dage-
lijks duizenden auto’s zich zullen 
voortbewegen; overdag hoofdza-
kelijk de auto van den toerist of  
zakenman, ’s nachts der trailers 
der expediteurs, welke alsdan 
in nog betere conditie de recht-
streekse vervoerdiensten met de 
groote plaatsen kunnen onder-
houden.

De directie van de N. V. Garage en Automobiel 
Maatschappij ,,Auto-Palace”, de bekende Renault- 
en Fargo-Daelers aan de Nieuwe Marktstraat 4, 
heeft goedgezien om aan genoemde Graafsche-
weg een ,,Service Station” te bouwen en wel op het 
schitterende punt nabij de bruggen over het Maas- 
en Waalkanaal, ongeveer ter plaatse waar voorheen 
de bekende St. Theunismolen stond.

Hedenmiddag werd onder groote belangstelling, 
waaronder persoonlijkheden op benzine-, motor- 
en autogebied, dit service station in gebruik geno-
men, hetwelk zelfs een der mooiste en modernste 
tank- en servicestations van Europa genoemd kan 
worden. Van de zijde eener groote Amerikaansche 
Benzine Maatschappij deelde men ons mede, dat 
een dergelijke inrichting in Amerika toonaange-
vend zou kunnen zijn als service station.

Het is een verheugend verschijnsel, dat Nijme-
gen ondanks crisis en druk der tijden ook op dit 
gebied paraat is. Een compliment hiervoor aan de 
Directie van de N.V. Auto-Palace en de eer aan Ar-
chitecten en Aannemers voor ontwerp en uitvoe-
ring van dit modern en fraai bouwwerk.

Dit gebouw met een gevoelige hand ontworpen, 
ademt een bijzondere geest en is in zijn krijtwitte 
kleur aanpassend aan de achtergrond van het be-
boomd landschap.

Imposant is de geweldige ronde luifel, welke een 
diameter heeft van niet minder dan 17 M. Ook 
de lichttoren, hoog boven het gebouw oprijzend, 
geeft aan het geheel een fraai silhouet. Voor ge-
noemde luifel en lichttoren zijn ingewikkelde 
ijzerconstructies noodig gebleken naar men ons 
mededeelde. Vooral bij avond wanneer toren en 
onderzijde van deze geweldige luifel verlicht zijn, 

GRAAFSCHE WEG BRUGGEN TE 
NIJMEGEN SPOEDIG VOLTOOID.

Op 1 Juli, misschien nog enkele dagen eerder, zal in 
Nijmegen een werk gereedkomen, dat van groote be-
teekenis is voor het wegverkeer tusschen Gelderland 
en de meer Noordelijk gelegen provinciën eenerzijds 
en Brabant anderzijds. 

Het betreft de twee groote bruggen, in aanbouw 
zijnde over het Nijmeegsche spoorwegemplacement, 
gelegen in den Graafscheweg. Deze vormt een on-
derdeel van de directe verbinding van Arnhem over 
Nijmegen naar Den Bosch, een der drukste verkeers-
aders in het Oosten des lands, zoo meldt de Tel. 

Tot Juni van het vorige jaar bevonden zich in den 
Graafscheweg twee smalle bruggen met houten rij-
dek. Reeds jaren lang bleken deze bruggen een groote 
last te zijn, in het bijzonder voor het goederenvervoer 
per vrachtauto. 

Eind Juni 1939 werd een begin gemaakt met het 
sloopen van de twee oude bruggen. De afbraak was in 
enkele weken vrijwel voltooid en toen kon er begon-
nen worden met het maken van de breede opritten en 
het bouwen van de pijlers. Dat laatste was verre van 
gemakkelijk, omdat er op het spoorwegemplacement 
gewerkt diende te worden. Het treinverkeer mocht 
daarbij natuurlijk geen vertraging ondervinden. Dank 
zij tal van veiligheidsmaatregelen is deze arbeid zon-
der incidenten verloopen. Thans is men zoover, dat 
er gewerkt wordt aan de brugdekken, terwijl tevens 
een begin is gemaakt met het aanleggen van de afrit-
ten naar de verschillende straten, die juist bij een der 
opritten van de bruggen op den Graafscheweg uitko-
men. Immers, deze weg is niet alleen de hoofdader 
voor het doorgaande verkeer, maar bovendien is hij 
de voornaamste verbinding van enkele drukke stads-
wijken. 

Vermeld wordt, dat de bruggen en al de bijkomen-
de werkzaamheden voltooid zullen zijn in de laatste 
weken van Juni. Een onderdeel van het werk, waar 
men thans mee bezig is en dat veel voorzichtigheid 
vereischt, is de aanleg van een tunnel onder de Noor-
delijke brug. Deze loopt langs het spoorwegemplace-
ment en moet de nieuwe verbinding vormen tusschen 
Van Diemerbroeckstraat en Dr. Jan Berendstraat. 
Door den tunnel zal in de toekomst de Dieseltram 
van den Maasbuurtspoorweg ook rijden op de lijn 
Nijmegen—Venlo.

De burgerijcommissie te Nijmegen, die zich bij 
groote gebeurtenissen nimmer onbetuigd laat, zal bij 
de opening der bruggen dus waarschijnlijk 1 Juli en-
kele festiviteiten organiseeren.

Vijftien dagen later was het oorlog. De genie 
blies veel bruggen op, onder andere deze brug-
gen en de bruggen over het Maas-Waalkanaal. 
Ze werden provisorisch hersteld, maar in 1944 
werden ze weer vernield. In de Graafseweg 
kwamen houten noodbruggen over het spoor. 
Pas in 1954 werden de bruggen geopend die 
we nog steeds kennen. Alleen waren de hui-
dige fietspaden toen trottoirs. De fietsers reden 
op dezelfde baan als de auto’s.

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

Tankstation Texaco kort na 
de voltooiing in 1936.
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De Vierdaagse net achter de rug, de zomer 
is nog nergens te vinden. Toch krijg ik heel 
vrolijke en zonnige verhalen van de twee 
dames die tegenover me zitten. Het zijn 
Woudy Loen, sportdocent bij Sportservice 
Nijmegen en Els Linders, bekende bewoner 
in Nijmegen Oud-West. Wat ze met elkaar 
delen, is hun enthousiasme om in beweging 
te blijven, ondernemend te zijn, niet te ver-
pieteren. 

Els is 80-plus. Dat haar dat niet is aan te zien, 
zal duidelijk zijn. ‘Ik kan het goed met mezelf 
vinden en doe er alles aan om in de running 
te blijven. Ik fiets, ik zit op koersbal, ik denk 
dat ik ook maar eens op yoga ga. En ik gym. 
Bij Woudy, al meer dan vijftien jaar.’ Woudy 
vult aan: ‘We noemen het Sport en Bewegen 
Plus. Niet alleen voor senioren, ook voor 
mensen die minder mobiel zijn.’

Hoe is het zo gekomen?
Als je tegenwoordig praat over senioren, dan 
zie je niet meer de oudere mens van vroeger. 
Ze zeggen ook wel eens: de 65-jarige van nu 
is de 50-jarige van weleer. Mensen willen 
ook heel graag zelfredzaam zijn en zelfstan-
dig blijven wonen. Maar vitaal blijf je niet 
omdat je dat zo graag wil. Je moet er zelf 
echt wel iets voor doen. Al hoeft dat beslist 
geen marathonlopen te zijn. Els wilde blijven 
bewegen en Sportservice Nijmegen voldoet 
graag aan die vraag. ‘Er zijn al heel lang groe-
pen die gymmen, bewegen op muziek of 
sport en spel doen’, zegt Woudy. ‘Eerst vielen 
ze onder Swon. Sportservice wilde graag de 
begeleiding daarvan handhaven, nu vanuit de 
gemeente. Het is dan ook niet gratis, al is het 
niet duur. Het hangt af van je inkomen. Deze 
groepen Sport en Bewegen Plus zijn erop ge-
richt om ook mensen die minder mobiel zijn 
mee te laten doen. Verenigingen zouden dat 
ook heel goed kunnen oppikken, maar ze zijn 
er nog niet op ingesteld. De juiste begeleiding 
ontbreekt vaak nog. Of hun aanbod is wat te 
veel gevraagd, het mag wel wat laagdrempe-
liger, een beetje goedkoper. Ik ben er zomaar 
ingerold. Ik was stagiaire bij deze groep en 
toen ik klaar was, mocht ik hem overnemen.’ 
‘Er was eerst nog veel meer met bewegen in 
de buurt’, voegt Els toe. ‘Maar door de bezui-
nigingen is daar niet zo veel meer van over. 

Zeker als je ouder wordt of iets hebt, is de-
gelijke begeleiding welkom. En Woudy heeft 
zulke goede oefeningen!’ 

De lessen
Ik begrijp dat er per seizoen 38 lessen zijn, 
met twee gratis proeflessen voor nieuwe 
leden. Ik vraag Woudy hoe zij haar lessen 
opbouwt. ‘We denken er wel goed over na’, 
antwoordt zij. ‘Het is hartstikke belangrijk 
om aandacht te besteden aan lichaam èn 
geest. Naast het op peil houden van spier-
kracht, het soepel houden van gewrichten en 
uithoudingsvermogen, speelt balans in alle 
opzichten een rol. Je moet toch voorkomen 
dat mensen niet meer uit de voeten kunnen 
of gaan schuifelen. Want vallen, dat moet 
je echt zien te voorkomen. En dat is niet het 
enige. Ik werk ook altijd aan samenwerken 
en coördinatie. In steeds wisselende groepjes 
van twee of vier worden opdrachten gegeven 
die je alleen samen tot een goed einde kunt 
brengen. Zo voorkom je dat de deelnemers 
alleen hun eigen vrienden uitzoeken voor de 
oefeningen. Het zorgt voor acceptatie van 
iedereen die meedoet. Kun je maar één arm 
gebruiken, dan kun je samen met iemand die 
twee bruikbare armen heeft toch een heel 
eind komen. Ik wil graag dat mensen dat er-
varen. Tijdens themalessen, bijvoorbeeld met 
Pasen of Kerst, stel ik naast de oefeningen 
ook quizvragen en doe spelletjes om het ge-
heugen te trainen. Allemaal nodig om gezond 
ouder te worden en mobieler te blijven.’ 
‘Destijds, vijftien jaar geleden, vonden mijn 
vriendin Lenie, die ik al ken vanaf de There-
siaschool in de Biezendwarsstraat, en ik dat 
we stijf werden en dat er iets moest gebeu-
ren’, neemt Els het over. ‘Denk maar niet dat 
het slappe oefeningen zijn. Het is geen half 
werk, maar behoorlijk pittig. Na afloop is het 

tijd voor koffie, roddels en onderbroekenlol. 
Want we houden wel van een geintje. We 
sluiten het jaar altijd af met koersbal.’

De Biezantijn-groep in beweging
Deze groep is al lang bij elkaar en het groot-
ste deel van de tijd is Els lid geweest. Natuur-
lijk gaan er mensen weg en komen er nieuwe 
leden bij. Groepen zijn maximaal zestien 
deelnemers groot. ‘Ons oudste lid was 91 
jaar’, vertelt Els. ‘En ze bleef komen. Maar 
helaas: ze is gevallen. Ze werd opgenomen 
in het ziekenhuis en daarna is het niet echt 
meer helemaal goed gekomen. Het is een 
hechte groep, maar het zijn geen kliekjes. We 
houden van een feestje, alle hoogtijdagen 
vieren we.’ 
‘Ja, en de groep is verbazingwekkend eerlijk. 
We hadden ooit een mannelijke stagiaire, die 
dacht dat ie dat wel even kon doen met twee 
vingers in de neus. De lessen waren gewoon 
niet goed voorbereid. Kwamen de dames, 
maar dat mogen zeker ook heren zijn, naar 
mij dat ze het niet langer pikten. Dat ze echt 
niet meer mee wilden doen aan die slappe 
hap. Ik heb de jongen in kwestie een maand 
gegeven om het beter te doen. Dat heeft ie 
in zijn oren geknoopt en heel goed opgepikt. 
Geen klacht meer gehoord’, aldus Woudy. 
‘Toen zijn stage erop zat, zijn we allemaal 
meegelopen naar de bus die hij altijd nam en 
hebben we hem met een wit zakdoekje staan 
uitzwaaien. Wat hebben we gelachen’, vult 
Els aan.
Als we elkaar de hand schudden bij het weg-
gaan, zegt Els dat we Woudy niet weg mogen 
halen. Ik ga er niet over, maar ik zou het ook 
niet durven!

Tekst: Rian Panis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Niet achter de geraniumsBewegen...
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Plaats Docent Wat? Dag/tijd Contact

Wijkcentrum Titus Brandsma
Tweede Oude Heselaan 386 Elly van Alphen

BOM
G
BOM

di 13.00-14.00
di 14.00-15.00
vr 09.30-10.30

e.van.alphen@nijmegen.nl

Voorzieningenhart 
De Biezantijn, Waterstraat 146 Woudy Loen G di 09.30-10.30 w.loen@nijmegen.nl

Wijkcentrum de Schalmei
Symfoniestraat 204 Marie-Jozé Brouwers G ma 09.30-10.30 m2brouwers-hamers@nijmegen.nl

Wijkcentrum de Schalmei
Symfoniestraat 204 Lisan Simons G wo 10.00-11.00 l.simons@nijmegen.nl

Wijkcentrum Heseweide
Daniëlsplein 3 Gerda Peters G wo 13.30-14.30 g1.peters@nijmegen.nl

Gymzaal Uranusstraat 18 Petra van Bilthof G wo 13.30-14.30 sportservice@nijmegen.nl

Overzicht sport en bewegen-plus door Sportservice in Nijmegen-West

Andere beweeg-plus-aanbieders in Nijmegen-West
Plaats Docent Wat? Dag/tijd Contact

Gymzaal Uranusstraat 18 Elly van Alphen
De Hazenkamp BOM ma 10.45-11.45 e.van.alphen@nijmegen.nl

Sporthal VoCaSa
Symfoniestraat 200 Renske Tummers, SSC S+S wo 09.15-10.45 r.tummers@nijmegen.nl

Sporthal VoCaSa
Symfoniestraat 200

Elly van Alphen
De Hazenkamp S+S ma 09.15-10.15 e.van.alphen@nijmegen.nl

Sporthal VoCaSa
Symfoniestraat 200

Marie-Jozé Brouwers
De Hazenkamp

S+S 
S+S

di 09.45-10.45 
di 10.45-11.45 brouwersfamilie@hetnet.nl

Wijkcentrum de Schalmei 
Symfoniestraat 204

Marga Cuppen 
(privégroep)

WD
WD

di 10.00-11.00
di 11.00-12.00 margacuppen@ziggo.nl

G = Gym / BOM = Bewegen op muziek / WD = Werelddans / S+S = Sport en spel
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Bewegen...

De Wolf is los!
Onder dit motto is een aantal actieve vrijwil-
ligers uit de Wolfskuil een sportief nieuw 
initiaitef gestart. 

Een initiatief dat vooral voortkomt uit onze 
eigen goede voornemens, en helaas beroerde 
resultaten… Al jaren probeer ik bijvoorbeeld 
met enige regelmaat te sporten, vooral hard-
lopen en fietsen. Maar dat lukt maar matig. Ik 
ben vooral bezig met beginnen. Hoe vaak ik 
de afgelopen jaren opnieuw begonnen ben, 
weet ik niet. Maar vaak, heel vaak. Na vier 
weken is de discipline zoek en een paar we-
ken later begint het ‘feestje’ weer opnieuw. 
Vrijwel elk jaar schrijf ik me ook in voor een 
sportschool. En na vijf keer is dan de lol eraf. 
Zonde van het geld en de verspilde energie. 
Ik wilde wel meer bewegen, maar miste een 
goede stok achter de deur.

Daarom zijn we De Wolf is los! gestart. Een 
idee met een geuzennaam. De wolf in ons en 
onze wijk moet los! Wij ‘wolven’ blijven niet 
in een Wolfskuil zitten; wij nemen de benen, 
wij stappen op de fiets of vechten ons figuur-
lijk los tijdens een gezamenlijke bootcamp.

Wij vormen een platform voor mensen uit 
Oud-West. We zijn begonnen in de Wolfskuil, 
maar woon je in het Waterkwartier, Hees of 
Heseveld dan ben je ook van harte welkom. 
We willen graag sporten, maar kunnen daar-
bij wel eenoppepper gebruiken. Door met 
buurtgenoten uit Oud-West af te spreken, 
hebben we die (noodzakelijke) stok achter de 
deur. Bijkomend voordeel: we leren steeds 
meer mensen uit onze eigen buurt kennen! 

We nodigen je van harte uit om mee te doen. 
De activiteiten kosten niets! Dus sluit je aan. 

Vanaf het nieuwe schooljaar (1 september) 
organiseren we wekelijks:
1. Bootcamp op woensdagavond, afwisse-
lend in het Westerpark en Florapark. Start om 
19.00 uur, onder leiding van Marco Zijlstra.
2. Hardlopen op woensdagochtend en vrij-
dagochtend vanaf wijkcentrum Titus Brands-

ma. Start om 09.00 uur onder leiding van 
Joan Merx.
3. Hardlopen op zondagavond vanaf wijk-
centrum Titus Brandsma. Start om 20.00 uur, 

onder leiding van Pieter Loeffen (vanaf 13 
september).
4. Lunchwandelen op vrijdagmiddag vanaf 
wijkcentrum Titus Brandsma. Start om 12.00 
uur, onder leiding van Dave van Brenk en 
Rian Panis.
5. We zoeken nog een kopman of -vrouw om 
onze roedel wielrenners de weg te wijzen. 
Heb je interesse, laat het dan weten met een 
mailtje aan dewolfislos@gmail.com

Like De Wolf is los! op Facebook om op de 
hooge te blijven van onze activiteiten.
Heb je geen Facebook, mail dan naar 
dewolfislos@gmail.com.
Of kom gewoon langs en doe mee.

Laat de Wolf in je los!

Tekst: Roy ten Holder
Foto: Dave van Brenk
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Bewegen...

Alweer een dik jaar geleden werd een idee 
geboren. Samen met huisartsen in Heseveld 
en in Oud-West bogen we ons over cijfers 
van GGD Gelderland-Zuid over gezondheid, 
welbevinden en gezonde leefstijl in Nijme-
gen West. Meer bewegen en je eenzaam 
voelen (en daardoor wat somber zijn) spron-
gen er als opvallende punten uit. 

Tijd om eens te kijken wat we ermee zouden 
kunnen doen, samen met de bewoners. 
In Heseveld werd meteen geconcludeerd 
dat lekker lopen, gewoon in de wijk, al een 
hele stap op weg is naar een verbetering in 
je leefwijze. Je hoofd leeg maken, je benen 
strekken, je longen wat buitenlucht geven, je 
neus buiten steken: het is voor van alles en 
nog wat een goed idee. Niet te veel gevraagd, 
niet duur, gezellig als je dat in een groepje 

doet en je ziet weer eens wat andere wijkbe-
woners. 
Dat wandelen goed is voor de gezondheid is 
bekend, maar het komt er niet altijd van. Dat 
herkent iedereen wel. Je hebt het te druk, 
het is te koud buiten of je vindt het te saai in 
je eentje. Maar een half uurtje gezond bewe-
gen helpt om je wat fitter te voelen, is goed 
voor de bloeddruk en de conditie. Zelfs om 
sombere gedachten te verjagen kan een wan-
deling je helpen.

Ook in Nijmegen-West
Gezondheidscentrum Daniëlsplein vindt ook 
dat wandelen een prima bijdrage levert aan 
je fitter voelen. Elders in het land zijn er al 
enkele huisartsen met het initaitief gekomen 
om met hun cliënten te wandelen. Sommige 
van hen geven tips over een gezonde leefstijl 
en je fit voelen. De wandelaars hebben het er 
met elkaar over. Er ontstaat meer saamhorig-
heid en links en rechts doen mensen ook wat 
andere dingen met en voor elkaar. 

In Nijmegen is dit nu ook gerealiseerd. De 

Met de huisarts aan de wandel
huisarts van het Daniëlsplein heeft de stoute 
schoenen aangetrokken. Sinds april wandelt 
hij elke maandag een rondje door de wijk. Sa-
men met de praktijkondersteuner, patiënten 
en buurtbewoners. Iedereen mag vrijblijvend 
meelopen en daarom wordt er rekening ge-
houden met het tempo van de wandeling. De 
vlotte lopers komen altijd weer terug bij de 
mensen die minder goed kunnen lopen. En 
het is bovenal nog gezellig ook!

Loopt u mee?
Gezondheidscentrum Daniëlsplein nodigt 
iedereen van harte uit om mee te lopen. En 
er zijn geen kosten aan verbonden. 
Loopt u er al warm voor? Trek makkelijke 
schoenen aan en wandel met ons mee. 
We starten iedere maandag om 11.00 uur 
voor de deur van huisartsenpraktijk Daniëls-
plein. 

Tekst: Lizet Uijlen, praktijkondersteuner 
Gezondheidscentrum Daniëlsplein, en 
Rian Panis, GGD Gelderland-Zuid
Foto: Gezondheidscentrum Daniëlsplein



Weinig is rustgevender dan een eind 
fietsen. Nijmegen is gezegend met 
fraaie natuur in de directe omgeving. 
De VVV heeft een boekje uitgegeven 
met daarin vijftien fietsroutes in de 
regio Arnhem-Nijmegen. 
In deze Wester publiceren we de route 
door het Land van Maas en Waal, een 
van de rustigste fietsgebieden rond 
Nijmegen. De route is 50 kilometer 
lang, maar biedt de mogelijkheid om af 
te snijden. De routebeschrijving begint 
bij het VVV-agentschap in Leur, maar 
het is natuurlijk mogelijk om de route 
op elk punt te starten, bijvoorbeeld bij 
knooppunt 46 in Weurt. 
Meer fietsroutes in de regio vind je op 
internet: www.lekkerfietsen.nl
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Tijdens deze route kom je door verschil-
lende landschappen. Vanaf Weurt tot vlak-
bij Bergharen fiets je door een open kom 
kleilandschap. Dit gebied is voornamelijk 
in gebruik als grasland. Tussen Winssen en 
Weurt ligt rechts van de Waalbandijk een 
oeverwallandschap. Van oudsher is hier de 
bewoning geconcentreerd. Vanaf de dijk 
heb je een fraai uitzicht over de Waal en het 
uiterwaardenlandschap. De schilderachtige 
waterplassen (kolken of waaien) ontstonden 
door dijkdoorbraken, waarbij de kolkende 
watermassa een diep gat sloeg. De route 
leidt langs verschillende dijkmagazijnen die 
vroeger werden gebruikt voor de opslag van 
goederen die nodig waren voor het bescher-
men van het achterliggende gebied.

Bezienswaardigheden
Tijdens deze fietsroute kom je langs verschil-
lende kunstwerken waarvan de meesten ge-
maakt zijn door kunstenaars uit dit gebied.
- Atrium, door Adri Verhoeven  97 - 95
- Spiegelhuis, door H. van den Ban  97 - 95
- De Sprieten, door Anneke van Bergen  99
- De Rivierwachter, door Nur Tarim  99

       Bezoekerscentrum Land van 
de Heerlijkheden  67 - 66
Bezoekerscentrum Land van de Heerlijkheden 
is een ideaal startpunt voor een bezoek aan 
het Land van Maas en Waal. Ga over slinge-
rende dijken en ongerepte uiterwaarden en 
kom langs landerijen en pittoreske dorpen. 
Bij het Bezoekerscentrum ontdek je meer 
informatie over al deze heerlijkheden in het 
gebied. Tevens is het bezoekerscentrum een 
VVV-agentschap.
Van Balverenlaan 1b, Leur, (024) 645 15 58, 
www.bezoekleur.nl

       Kasteel Hernen  68
Kasteel Hernen dateert oorspronkelijk uit 
de 14de eeuw en is nooit door belegeringen, 
oorlogen of natuurrampen geteisterd. Hier-
door heeft het veel van zijn middeleeuwse 
karakter behouden.
Dorpsstraat 40, Hernen, (024) 645 15 58, 
www.kasteelhernen.nl

       De Tuinen van Appeltern  55 - 10 
Naast het verkrijgen van ideeën en informa-
tie is Appeltern ook een park waar je heerlijk 
kunt genieten van rust en natuur. Het tuin-

28

Fietsroute: Land van Maas en Waal, circa 50 km

1

2

3
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ideeënpark van 22 hectare groot biedt voor 
ieder wat wils. Natuurlijk spelen en ontdek-
ken: kinderen maken kennis met de natuur 
door er doorheen te lopen. Ze leren dieren te 
zoeken en ondertussen kunnen ze over aller-
lei speeltoestellen en obstakels klimmen!
Walstraat 2a, 6629 AD Appeltern, 
(0487) 54 17 32, www.appeltern.nl

       Recreatiegebied en Vakantiepark 
De Groene Heuvels  94
Voor de aanleg van verschillende autosnel-
wegen werd zand gewonnen in de buurt van 
Bergharen. De grote plas die in Ewijk door 
de zandwinning overbleef, is nu omgevormd 
tot dagrecreatiepark De Groene Heuvels. In 
het beroemde lied over het Land van Maas 
en Waal bezingt Boudewijn de Groot deze 
Groene Heuvels. Voor duikers is Groene Heu-
vels een echt onderwaterparadijs, vanwege 
de grote diepte en de helderheid van het
water. Beleef een fantastische middag bij 
Vakantiepark De Groene Heuvels, met zwem-
men in het zwembad, midgetgolfen en/of 
bowlen.
Groene Heuvels 5, Ewijk, (0487) 53 95 00, 
www.groeneheuvels.com

       Monumentale kerktoren Winssen  86
De monumentale kerktoren uit de 15de eeuw 
is het enige dat nog over is van de middel-
eeuwse kerk in Winssen. Je kunt aan de toren 
goed zien waar de kerk eraan vastgezeten 
heeft. Op de plaats waar vroeger de kerk 
stond, ligt nu een deel van het kerkhof.

       Korenmolen Beatrix  86
Dit is een geheel gerestaureerde, maalvaar-
dige korenmolen van het type bergmolen. 
De molenaar verzorgt voor bezoekers diverse 
rondleidingen en vertelt uitgebreid over de 
lange geschiedenis van deze prachtige molen. 
Tevens is het kopen van de diverse ambachte-
lijke brood- en cakemixen mogelijk.
Molenstraat 37, Winssen, (0487) 52 45 57, 
www.debeatrix.nl

       Dijkmagazijn De Noodschuur  82
Dijkmagazijn De Noodschuur is een zomer-
atelier, een voormalig dijkmagazijn aan de 
Waal bij Ewijk. Vanaf eind april tot in oktober 
worden hier wekelijks wisselende exposities 
gehouden, met zeer gevarieerde beeldende 
kunst door leden en gastexposanten.
Dijk 11, Winssen, (0487) 50 15 13, 
www.paulusgilde.nl

       Slot Doddendael  82
Dit 14de eeuwse kasteel is omringd door wa-
ter. Het werd bij het beleg van Nijmegen door 
Prins Maurits ingenomen en platgebrand 
en is nooit meer volledig hersteld. De zwaar 
overwelfde kelder werd in de 17de eeuw door 

de katholieken als schuilkerk gebruikt. Tegen-
woordig is in het slot een brasserie en land-
goedwinkel te vinden, maar het is ook een 
fraaie locatie voor feesten en partijen. 
Binnenweg 2, Ewijk, (0487) 52 18 62, 
www.doddendael.nl

       Korenmolen De Haag  98
Gerestaureerde maalvaardige korenmolen 
van het type standerdmolen. Korenmolen De 
Haag is open bij voldoende wind. 
Molenstraat 54, Beuningen Gld, (024) 
677 29 54, www.beuningenweb.nl/dehaag 

       Dijkmagazijn Beuningen  99
Dit dijkmagazijn is een regionaal centrum 
voor natuur- en milieueducatie. Bij het 
dijkmagazijn zijn excursies, wandeltochten, 
struinen, lezingen, workshops, knutselen met 
natuurlijk materiaal en complete arrange-
menten met picknick en huifkartochten mo-
gelijk. In de buurt van het dijkmagazijn lopen 
konikpaarden en brandrode runderen rond.
Dijk 41, Beuningen Gld, (024) 677 70 00, 
www.hetdijkmagazijn.nl
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Route inkorten: Als je 50 kilometer te lang vindt, kun je de route op twee plekken inkorten. 
Je rijdt rechtstreeks van knooppunt 68 naar knooppunt 71 en slaat de Tuinen van Appeltern over. 
De tweede mogelijkheid is van knooppunt 82 rechtstreeks over de dijk doorfietsen naar knooppunt 99.
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Mediq Apotheek Oud – West, Beckers, ’t Weeshuis, Kilian & Service Apotheek Binnendijk 

 Nodigen u uit op een patiënten informatie bijeenkomst: 

Aanmelden kan telefonisch of via eAanmelden kan telefonisch of via eAanmelden kan telefonisch of via eAanmelden kan telefonisch of via e----mailmailmailmail van uw eigen apotheek  van uw eigen apotheek  van uw eigen apotheek  van uw eigen apotheek     
Contact gegevens Apotheek:Contact gegevens Apotheek:Contact gegevens Apotheek:Contact gegevens Apotheek:        Oud Oud Oud Oud –––– West tel. 024 West tel. 024 West tel. 024 West tel. 024----3886582 3886582 3886582 3886582 ––––    oudwest@mediqoudwest@mediqoudwest@mediqoudwest@mediq----apotheek.nlapotheek.nlapotheek.nlapotheek.nl; ; ; ;     

’t Weeshuis tel. 024’t Weeshuis tel. 024’t Weeshuis tel. 024’t Weeshuis tel. 024----322 00 02 322 00 02 322 00 02 322 00 02 ––––    tweeshuis@mediqtweeshuis@mediqtweeshuis@mediqtweeshuis@mediq----apotapotapotapotheek.nlheek.nlheek.nlheek.nl; ; ; ;     

Beckers tel. 024Beckers tel. 024Beckers tel. 024Beckers tel. 024----3226802 3226802 3226802 3226802 ––––    beckers@mediqbeckers@mediqbeckers@mediqbeckers@mediq----apotheek.nlapotheek.nlapotheek.nlapotheek.nl;  ;  ;  ;      

Kilian tel. 024Kilian tel. 024Kilian tel. 024Kilian tel. 024----6412644 6412644 6412644 6412644 ––––    kilian@mediqkilian@mediqkilian@mediqkilian@mediq----apotheek.nlapotheek.nlapotheek.nlapotheek.nl; ; ; ;     

Binnendijk tel. 024Binnendijk tel. 024Binnendijk tel. 024Binnendijk tel. 024----3771462 3771462 3771462 3771462 ----    apotheekbinnendijk@ezorg.nlapotheekbinnendijk@ezorg.nlapotheekbinnendijk@ezorg.nlapotheekbinnendijk@ezorg.nl        

“Beter leven met COPD”“Beter leven met COPD”“Beter leven met COPD”“Beter leven met COPD”    
8 september 20158 september 20158 september 20158 september 2015    

            
COPD is een ziekte waarbij je constant last van je longen hebt. Mensen met COPD komen adem COPD is een ziekte waarbij je constant last van je longen hebt. Mensen met COPD komen adem COPD is een ziekte waarbij je constant last van je longen hebt. Mensen met COPD komen adem COPD is een ziekte waarbij je constant last van je longen hebt. Mensen met COPD komen adem 

te kort. COPD heeft veel impact op uw leven. De meeste mensen hebben wel eens een te kort. COPD heeft veel impact op uw leven. De meeste mensen hebben wel eens een te kort. COPD heeft veel impact op uw leven. De meeste mensen hebben wel eens een te kort. COPD heeft veel impact op uw leven. De meeste mensen hebben wel eens een 
longaanval. Hierbij worden uw klachten plotseling erger.longaanval. Hierbij worden uw klachten plotseling erger.longaanval. Hierbij worden uw klachten plotseling erger.longaanval. Hierbij worden uw klachten plotseling erger.    

Deze informatiebijeenkomstDeze informatiebijeenkomstDeze informatiebijeenkomstDeze informatiebijeenkomst geeft u informatie over de ziekte geeft u informatie over de ziekte geeft u informatie over de ziekte geeft u informatie over de ziekte COPD en hoe u als patiënt zelf  COPD en hoe u als patiënt zelf  COPD en hoe u als patiënt zelf  COPD en hoe u als patiënt zelf 
kunt mee helpen aan meer grip op uw gezondheid en een betere kwaliteit van leven.kunt mee helpen aan meer grip op uw gezondheid en een betere kwaliteit van leven.kunt mee helpen aan meer grip op uw gezondheid en een betere kwaliteit van leven.kunt mee helpen aan meer grip op uw gezondheid en een betere kwaliteit van leven.    

Meer weten? Kom dan naar de gratis informatiebijeenkomMeer weten? Kom dan naar de gratis informatiebijeenkomMeer weten? Kom dan naar de gratis informatiebijeenkomMeer weten? Kom dan naar de gratis informatiebijeenkomst die georganiseerd wordt door st die georganiseerd wordt door st die georganiseerd wordt door st die georganiseerd wordt door 
uw apotheek.uw apotheek.uw apotheek.uw apotheek.    

Entree isEntree isEntree isEntree is gratis en de koffie staat voor u klaar! U komt toch ook? gratis en de koffie staat voor u klaar! U komt toch ook? gratis en de koffie staat voor u klaar! U komt toch ook? gratis en de koffie staat voor u klaar! U komt toch ook?    

Locatie:Locatie:Locatie:Locatie:    Voorzieningenhart De BiezantijnVoorzieningenhart De BiezantijnVoorzieningenhart De BiezantijnVoorzieningenhart De Biezantijn            

Adres:Adres:Adres:Adres:    Waterstraat 146, 6541 TN NijmegenWaterstraat 146, 6541 TN NijmegenWaterstraat 146, 6541 TN NijmegenWaterstraat 146, 6541 TN Nijmegen        

Aanvang: 19:Aanvang: 19:Aanvang: 19:Aanvang: 19:00000000    Start lezing: 19:30Start lezing: 19:30Start lezing: 19:30Start lezing: 19:30        
    

Het volgende nummer van de Wester verschijnt op 16 oktober. Het wordt 
vanaf die datum huis-aan-huis verspreid in Biezen/Waterkwartier en 
Wolfskuil (inclusief Rozenbuurt). Bijdragen voor dat nummer kunt u 

uiterlijk 23 september mailen naar redactie@dewester.info
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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

Vanaf de Weurtseweg en de Lijnbaanstraat 
is het duidelijk te lezen: Betonafhaalstation. 
Dit lijkt me het ei van Columbus dus ga ik 
als kleine betongebruiker op bezoek bij ei-
genaren Paul Timmerman en Linsey Rose.

Linsey komt uit de benedenstad en Paul uit 
Wijchen, maar nadat hij op kamers ging in 
Nijmegen is hij niet meer weggegaan uit de 
stad. Samen met hun twee kinderen Matiz (8) 
en Quinn (6) runnen ze sinds november 2014 
onder de hoede van Mortelcentrales het be-
tonstation. Als echte ondernemers weten ze 
van aanpakken. Ze zijn met hun bedrijf zes 
dagen per week vanaf zeven uur open. Paul 
is ook nog twee dagen per week op pad voor 
een isolatiebedrijf. En Linsey weet het draaien 
van beton en het bijvullen met de heftruck te 
combineren met haar moedertaak. Elke week 
maken ze samen een nieuw werkrooster. 

Het is de filosofie van het bedrijf om er vooral 
te zijn voor de kleinere afnemer (vanaf 100 
liter). ‘We proberen er een gezellige levering 
van te maken. Onder het genot van een bakje 
koffie of zelfs een ijsje bij warm weer kun je 
wachten op je bestelling. De machine wordt 
ingesteld, je aanhanger gevuld met stampbe-
ton of vloerenspecie en je kunt doorrijden. 
Of je kijkt nog even op het netwerkbord met 
visitekaartjes van tegelzetters, hoveniers, bad-
kamerspecialisten en aannemers uit de omge-
ving.’

Ook als ouders hebben ze uitgesproken ideeën. 
‘De creativiteit van een kind is het grootst als 
een kind vijf jaar is. Ik vind het de beste beslis-
sing die ik ooit als ouder heb kunnen maken 
om de kinderen op een school te doen waar 
daar iets mee gedaan wordt. De kinderen gaan 
naar een democratische school, De Vallei in 
Elst, waar leerstof op natuurlijke wijze wordt 
overgebracht. Er zijn geen klassen en alle leef-
tijden leren van elkaar.’ 

Op het betonstation gaat dat door. Ze vinden 
het bedrijf wel spannend. Quinn weet al pre-
cies uit welke ingrediënten de verschillende 
betonsoorten bestaan. Een nieuwe lading zand 
betekent voor hun spelen in een ‘reuzenzand-
bak’. Ze springen van de ene bigbag naar 
de andere. En als papa en mama voor en na 
schooltijd druk zijn met de klanten kijken ze 
gezellig tv in het speelhok achter het kantoor. 

Betonstation 

Voor de kleinere afnemer

Al spelende leert men

Spannend
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De bedenker van het concept Betonstation, 
Herwie Cornelissen, heeft al vijfendertig jaar 
ervaring in de wereld van het beton en het 
cement. Voor de gewone betoncentrales zijn 
de grote vrachtwagens hun corebusiness. De 
aannemers en de zzp’ers die een badkamertje 
smeren of de hovenier die met stabilisatiezand 
werkt, kunnen bij de gewone betoncentrale 
alleen op gezette tijden terecht. Om zes uur 
’s morgens of drie uur ’s middags. Machines 
moeten opnieuw worden ingesteld en dat kost 
tijd. Er staan daar grote silo’s waar je met de 
vrachtwagen onder rijdt. Via een slurf komt 
het in de vrachtwagen. Met een aanhanger is 
dat lastig opvangen van 4 meter hoogte. Bo-
vendien is vloerenspecie soms vervuild met 
grind vanwege het lastige schoonmaken.
Paul: ‘Nu hebben we hier dus een kleine mo-
biele centrale met een lopende band. Aan het 
eind van de dag moet de machine helemaal 
schoongemaakt. Tussendoor moet er ook 
schoongemaakt, maar de volgorde is makke-
lijk te regelen met klanten. Eerst de vloeren-
specie en dan het stampbeton met grind. Het 
gaat nu nog goed. Files hier zijn een luxepro-
bleem. We zijn pas bezig.’

‘Het groepje vaste klanten wordt steeds iets 
groter en dat gaat heel langzaam natuurlijk. 
De specie is uitmuntend. Dat horen we van 
iedereen. Kwaliteit omdat er nooit grind in 
zit en dat vinden we dan ook prachtig om te 
horen. We zijn blij met tevreden klanten. Die 
vertellen het weer door aan hun neef en oom 
en iedereen die in die bouwwereld zit. En zo 
wordt het bekend. Ik heb alle bedrijven in de 
buurt een brief gestuurd. We komen dagelijks 
op de radio en ik heb een Facebookpagina. Om 
kenbaar te maken dat het er is, dat het kan, 750 
liter vloerenspecie kan in drie minuten klaar 
zijn.’

‘Extra wensen zijn mogelijk. Er kunnen vezels 
in de vloerenspecie verwerkt worden. Voor 
grote opdrachten waar een pomp bij nodig is 
wordt samengewerkt met de Mebin. Door ver-
tragers of versnellers toe te voegen, kunnen we 
de droogtijden naar wens aangepassen. Tegels 
voor een badkamer moeten er direct in of an-
ders pas na drie of vier weken. Met droogtijd-
versnellers na zeven dagen. Door toevoeging 
van chemicaliën hebben we na zeven dagen 

exact hetzelfde vochtgehalte gemeten dat je 
normaal pas na een maand hebt. Dat is alle-
maal getest. Het gemak zit hem er puur in dat 
ik twee teiltjes kan vullen met 100 liter of een 
container met zeven kuub. Dat duurt wel iets 
langer. Dan moeten we wel bijvullen, maar we 
zijn zoekende naar de beste opstellingen en 
vulmethoden. Creatief in de bedrijfsvoering. 
We proberen zoveel mogelijk aan te bieden. 
Van verhuur van een aanhanger tot trilnaald en 
verkoop van bewapeningsmatten, isolatiema-
teriaal en hulpgereedschappen.’

De locatie naast Hagemans is maar voor tijde-
lijk. Een vergunning is niet nodig omdat het 
hier gaat om een mobiele betoninstallatie. 

‘We willen wel richting de Energieweg van-
wege de bereikbaarheid. We hebben nu een 
machine gehuurd om te kijken of het concept 
aanslaat. Maar met alles wat er bijkomt aan 
verkoop en verhuur van artikelen willen we 
steeds verder professionaliseren.’

‘We zijn klein maar denken best groot’

Service

Tijdelijk

NaamsbekendheidConcept

Tekst: Carla Dijs
Foto: Dave van Brenk

Linsey Rose en Paul Timmerman
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Waterkwartier

Werkzaamheden Weurtseweg
De Weurtseweg is weer tijdelijk openge-
steld en de verkeersomleidingen zijn weer 
van de baan. Nog niet alle werkzaamheden 
zijn klaar, maar de overlast van de omlei-
ding is in ieder geval voorbij.
De omleiding van het vrachtverkeer voor de 
Handelskade en het Slachthuis via de stati-
onstunnel en de Kronenburgersingel komt 
hiermede ook te vervallen. 
De Winselingseweg blijft voorlopig nog af-
gesloten. Daar zijn de werkzaamheden nog 
volop bezig.

Snelfietsroute
Deze heeft door de rioleringswerkzaamhe-
den bij Batavia nog steeds een omleidings-
route. Aangezien de Waalbandijk geheel 
opgebroken is, is de route voor de fietsers 
naar de noordzijde over het terrein van de 
Gelderlander en het Honigterrein verlegd. 
Ook de auto’s bestemd voor de activiteiten 
op het Honigcomplex rijden deze route. De 
fietsers kunnen echter ook de route langs 
de vernieuwde Weurtseweg nemen. Helaas 
duurt het nog even voordat de snelfietsroute 
over de Nijmeegse grond zijn definitieve en 
vaste route heeft hervonden.

Voetgangersoversteek Waterstraat
De voetgangersoversteekplaats op de Wa-
terstraat ter hoogte van de Niersstraat is 

verplaatst naar de directe omgeving van 
het voorzieningenhart De Biezantijn. Het 
begin van het nieuwe schooljaar heeft ook 
voor de ouders een uitdaging om de altijd 
gevaarlijke oversteek voor de schoolkin-
deren te begeleiden. Ouders gaan zich als 
verkeerbrigadiers inzetten. 

Hezelpoort
Onlangs is een informatieavond gehouden 
over het toekomstige Havenplein tussen 
de Weurtseweg en de Hezelpoort. Er wa-
ren ruim tachtig bewoners op het stadhuis 
aanwezig met grote zorgen over de voorge-
stelde plannen waarvan de werkzaamheden 
in september reeds van start zullen gaan.
De voetgangerstunnel onder de Hezelpoort 
wordt geschikt gemaakt voor zowel voet-
gangers als (brom)fietsers. Voor de toekom-
stige bewoners van de Handelskade wordt 
een wat breder trottoir aangelegd aan de 
noordzijde van de verkeerstunnel.
Doordat de Voorstadslaan met een bocht 
gaat aansluiten op de Weurtseweg komen 
de verkeerslichten op het kruispunt te ver-
vallen. Deze veranderingen op het Haven-
plein hebben ongevraagd veel impact op 
de bewoners van de Waalhaeve. Met deze 
reconstructie is de inrit van de parkeerkel-
der en de mogelijkheid voor bijvoorbeeld 
het afleveren van pakketpost of voor een 
verhuizing op een heel andere wijze (on)
mogelijk. Besprekingen om mogelijk een 
en ander alsnog aan te passen zijn gaande.

Oprit fietsbrug
Ook de fietsers over de fietsbrug de Snel-
binder moeten nog altijd de fiets naar bo-
ven sjouwen sinds de roltrap is verdwenen. 
Aan de noordzijde van de Hezelpoort be-
staat echter een goed alternatief, namelijk 
de opgang voor herstelwerkzaamheden van 
de spoorbrug. Dit is een fraaie oprit - ei-
gendom van Prorail - echter op dit moment 
sterk begroeid. Dit voorstel heeft de Wijk-
vereniging ‘Ons Waterkwartier’ wederom 
ter sprake gebracht. 
Ook de Hezelpoort zelf en het beroemde gat 
van de roltrap kunnen wel een opknapbeurt 
gebruiken. We willen een uitnodigende 
poort om Nijmegen-West binnen te rijden!

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

De Nacht van 
de Ommetjes
In de avond van zaterdag 3 oktober 
zal in een groot deel van de Nijmeegse 
wijken De Nacht van de Ommetjes 
worden gehouden. 

Vijf jaar geleden is op initiatief van de 
toenmalige nachtburgemeester Doro 
Krol het idee ontstaan om mensen hun 
eigen wijk op een andere manier te laten 
ontdekken door een verrassende avond-
wandeling.

Ook in het Waterkwartier houden we al-
weer voor de vijfde keer deze wandeling. 
Deelname is gratis. We komen bijeen bij 
het gebouw van Talis aan de Waalban-
dijk om 19.30 uur. Na de ontvangst en 
kennismaking volgt een korte inleiding 
met een vertoning van een film over de 
activiteiten van de oude Honigfabriek. 
Om 20.00 uur start de wandeling met 
een ontdekkingsreis naar nog onbekende 
oorden.
Inlichtingen kunt u verkrijgen bij Ton 
Verberne, telefoon (024) 378 85 13.

Tekst: Ruud de Vries
Foto: Ger Neijenhuyzen

Verkeer
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Bloembakken 
Bloembakken bij de Honig worden om-
kleed met houten stellages. Dit komt zowel 
de uitstraling van de bakken als het hele 
Honigterrein ten goede. Met het zomerse 
weer hebben de bloemen veel te lijden ge-
had. Het water is dan ook niet aan te sle-
pen. De vrijwilligers doen hun best om de 
bloembakken weer een fraaie uitstraling te 
geven en ze straks winterklaar te maken. 
Aan de bezoekers van de diverse evene-
menten het verzoek om je na afloop van het 
evenement niet uit te leven op de bloembak-
ken. Laat de bloembakken gewoon staan en 
geniet ervan!

Batavia
Op vrijdag 26 juni is onder grote belang-
stelling de eerste paal in Batavia geslagen. 

Uw handtekening voor een derde tunnel-
doorgang! 

Als gevolg van het drukke verkeer door de 
Hezelpoort wil de gemeente Nijmegen het 
autoverkeer scheiden van de (brom)fietsers 
en voetgangers. 

Het idee is om de bestaande voetgangers-
tunnel ook in te zetten voor het (brom)fiets-
verkeer. Volgens ons, Wijkverenging ‘Ons 
Waterkwartier’, kan dit maar een tijdelijke 
oplossing zijn en moet er minimaal een hek-
werk als afscheiding komen.

Uiteindelijk is een derde tunneldoorgang de 
beste oplossing, niet alleen voor de toekom-
stige bewoners van de vijfhonderd woningen 
aan de Handelskade of voor de bewoners aan 
de Waalhaeve, maar voor iedereen in Nijme-
gen-West. Er zal snel met Prorail en Rijkswa-
terstaat onderhandeld moeten worden over de 
mogelijkheden hiervan.

De gemeente vindt een derde tunnel veel te 
duur. Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ 
vindt uw veiligheid belangrijker. Wij vragen 
daarom uw handtekening om deze aan te bie-
den aan de gemeente en Prorail. Dit om ze 

ervan te overtuigen dat een derde tunnel 
noodzakelijk is om veilig van Nijmegen-
West naar het centrum te komen. Zet ook 
uw digitale handtekening via onderstaande 
link: http://derdehezelpoortunnel.petities.nl

Indien u geen internet heeft, is het ook mo-
gelijk uw handtekening te plaatsen onder de 
petitie. Deze ligt ter ondertekening in het 
voorzieningenhart De Biezantijn en bij ju-
welier Ruud de Vries.

Tekst: Ruud de Vries
Fotocompositie: Dave van Brenk

Oproep voor een derde tunnel

Op een leuke manier werd het verleden met 
het heden verbonden en de overdracht voor 
bewoning in beeld gebracht door een Romein 
en een militair die kletsnat uit de Waal ver-
rees. De Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ 
was daarbij ook vertegenwoordigd en moest 
tot haar spijt concluderen dat zowel de woord-
voerder van de ontwikkelaar en Rabo Vastgoed 
alsmede onze wethouder vergaten de nieuwe 
bewoners welkom te heten in Nijmegen-West 
of in het Waterkwartier. Beide heren spraken 
alleen over de kansen aan het Waalfront. 

Van meet af aan is duidelijk geweest en ook 
vastgelegd in het eisenpakket, dat er een goede 
verbinding tot stand moest komen met het ver-
nieuwde Waterkwartier, met zijn winkelcen-
trum, met zijn voorzieningenhart en met zijn 
kindcentrum Aquamarijn. De wijkvereniging 

zal er alles aan doen om de nieuwe en toe-
komstige bewoners erbij te betrekken. Dit 
gebeurt door het uitdelen van een welkomst-
tas, waarin informatie van alle verenigingen 
en organisaties van het Waterkwartier, het 
Honigcomplex en de aanwezige detailza-
ken zit.

In combinatie en samenwerking met de be-
heerder van de Honig zijn er plannen om 
de nieuwe bewoners uit te nodigen voor 
een welkomstbezoek aan het Voorzienin-
genhart de Biezantijn. Aansluitend komt 
er een rondleiding over het Honigcomplex. 
De gemeente Nijmegen en Rabo Vastgoed 
hebben inmiddels ook hun medewerking 
toegezegd.

Tekst: Ruud de Vries

Korte nieuwtjes uit het Waterkwartier
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Herhaalde oproep 
voor bestuursleden 
voor Wijkvereniging 
‘Ons Waterkwartier’
Wij zijn op zoek naar enthousiaste 
personen die zich in willen zetten voor 
het wel en wee van onze gemeenschap 
in Nijmegen-West. 

De wijkvereniging is een samenspraakor-
gaan dat zeven maal per jaar bijeenkomt 
en waarbij alle gelederen rondom de 
tafel zitten, zoals alle wijkorganisaties, 
politie, sociale instellingen, gemeente 
Nijmegen en het medisch centrum, zo’n 
35 tot 50 personen.
Op de dinsdag komt men bijeen van 
19.30 tot 21.30 uur. Twee weken vooraf-
gaand aan de vergadering is er een agen-
dacommissiebijeenkomst die de agenda 
van de grote bijeenkomst samenstelt. 
Daarnaast wordt ook van de bestuursle-
den gevraagd op de hoogte te zijn van de 
diverse commissies. Het is vanzelfspre-
kend dat een affiniteit met Nijmegen-
West en voornamelijk het Waterkwartier 
aanwezig moet zijn.

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de 
voorzitter van de Wijkvereniging ‘Ons 
Waterkwartier’, Ruud de Vries, telefoon 
(024) 377 33 48. 

Tekst: Ruud de Vries

Vergaderdata van 
‘Ons Waterkwartier’
Op dinsdag 8 september en 20 oktober 
2015 zijn de reguliere vergaderingen 
van Wijkvereniging ‘Ons Waterkwar-
tier’. Ze vinden plaats van 19.30 tot 
21.30 uur in het voorzieningenhart De 
Biezantijn aan de Waterstraat. De agen-
dacommissie komt op 25 augustus en 6 
oktober 2015 bijeen om de vergaderin-
gen voor te bereiden. U kunt eventuele 
bespreek-, agenda- of discussiepunten 
inbrengen bij het tijdelijk secretariaat: 
Carla Boukamp, (024) 356 01 82, e-
mail: c.boukamp@chello.nl  

Tekst: Ruud de Vries

Op 19 september en 3 oktober zijn er bij 
De Kube verschillende festivals.

Nachtcollegefestival
De Kube op het Honigcomplex wordt op 
19 september omgetoverd tot Nachtcolle-
gefestival. Na een paar fantastische edities 
van Nachtcollege-dance-evenementen in 
Waalhalla is het tijd voor een groots festi-
val overdag. Ongeveer 3.000 dansliefheb-
bers leven zich uit op housemuziek op het 
Waalplein onder het genot van het prach-
tige uitzicht over de Waal en haar bruggen, 
afgewisseld met techno in de grootste hal 
van De Kube. Publiek mag een dikke (laser)
show, het beste geluid en hele vette aankle-

ding verwachten. Kortom, een feest zoals 
dat alleen bij Honig gevierd kan worden.

Waalpop
Honderden fonkelende lampjes, adembene-
mende decors, een heerlijke sfeer en de ul-
tieme beleving. Het nieuwe Waalpop zal het 
Nijmeegse festivalseizoen op 3 oktober in 
stijl afsluiten in en rondom De Kube bij het 
Honigcomplex. Het festival biedt een uitge-
breide muziekprogrammering, verrassend 
straattheater, lekker eten en drinken en een 
bijzondere aankleding. Kom dit kersverse 
evenement voor jong en oud ontdekken!

Tekst: De Kube

Festivals bij De Kube

Op dinsdag 23 juni was het bijna voltal-
lige college van B en W op bezoek in Bie-
zen/Waterkwartier. 

Met het zonnetreintje reed het college 
naar de Fenikshof, Hezelpoort en Wester-
park, alwaar men door de voorzitter van de 
Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ op de 
hoogte is gebracht van de positieve en min-
der positieve zaken. Enkele wijkbewoners 
vertelden over hun ervaringen en activitei-
ten. 
Aan het eind van de middag was het gezel-

schap terug in het voorzieningenhart De 
Biezantijn waarbij ook de wijkbewoners 
konden aanschuiven. We hopen dat het 
college goed geluisterd heeft, maar wij als 
wijkbewoners moeten de vinger aan de pols 
houden over de zaken die ter sprake zijn ge-
komen.

Op www.dewester.info kunt u de tekst van 
de voorzitter van de wijkvereniging lezen.

Tekst: Ruud de Vries
Foto: gemeente Nijmegen

Bezoek B en W op 23 juni 2015
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Het komend jaar gaat er weer veel ver-
anderen in het Waalfront. Om u op de 
hoogte te houden van alle werkzaamhe-
den, hebben wij een planning gemaakt 
voor de komende twaalf maanden. 

Het gaat om een globale planning. Het werk 
kan door (weers)omstandigheden verschui-
ven. Actuele informatie vindt u op www.
waalfrontnijmegen.nl

Handelskade en haven
De Lunet, de hoge woontoren die deel uit-
maakt van de Handelskade, bereikt deze 
zomer het hoogste punt, de 17e etage. In 
de Lunet komen 53 koop- en 76 huur ap-
partementen. De Handelskade wordt een 
levendig stuk stad, direct aan de oever van 
Waal en Waalhaven. Er komen in totaal 
zo’n 534 woningen (woon-/werkwonin-
gen, appartementen en starterswoningen). 
Maar er is ook plek voor winkeltjes en een 
grand café met uitzicht op de Waalhaven.  
Eind 2015 en begin 2016 verwachten we 
dat we zijn gestart met het woonrijp ma-
ken van de Handelskade. Ook zal dan 
de aanleg van het Havenplein starten; 
het vernieuwde verkeersplein ter hoogte 
van de Voorstadslaan. Daarnaast begint 
rond deze tijd de bouw van een extra par-
keerdek op de locatie van De Oude Stad. 
Op deze locatie komt ook het tijdelijke 
warmtestation dat de nieuwe bewoners 
van de Handelskade voorziet van warmte 
uit het warmtenet. Voor dit station wordt 
nog gezocht naar een definitieve locatie.  
In het tweede kwartaal van 2016 worden de 
eerste woningen opgeleverd aan de nieuwe 
bewoners. 
Eerder dit jaar zijn twee bestaande afmeer-

Werk in het Waalfront 

voorzieningen verplaatst van de Waal naar de 
Waalhaven. Eind 2015 wordt de walstroom op 
de hoogwatervoorziening gerealiseerd. Het 
voordeel van walstroom is dat de schepen geen 
gebruik meer maken van de eigen dieselaggre-
gaten. Dat is beter voor het milieu en het geeft 
minder geluidsoverlast in de haven en voor 
de bewoners. Meer info over de woningen op 
www.handelskade.nu

Project Koningsdaal
Op 26 juni is de eerste paal geslagen voor de 
woningen in het project Koningsdaal-Zuid in 
de buurt Batavia. De contouren van de eerste 
woningen zijn al zichtbaar. Als alles volgens 
planning verloopt, worden de eerste woningen 
(blok 7) eind van dit jaar (of begin 2016) al 
opgeleverd. De nieuwe bewoners kunnen dan 
hun woningen bereiken via de Weurtseweg en 
de vernieuwde Waalbandijk, die vanaf dat mo-
ment Laan van Oost-Indië heet. Momenteel is 
de toekomstige Laan van Oost-Indië opgebro-
ken. Er worden kabels en leidingen gelegd en 
de transportleiding van het warmtenet wordt 
aangelegd. Dit werk duurt in ieder geval nog 
tot eind oktober.
  
Wat gebeurt er nog meer?
De sloop van de panden van Waalhalla en 
Klein Berlijn (voormalig Latenstein) is be-
gonnen. Op deze locatie komen in de nabije 
toekomst woningen met daarnaast het Bata-
viapark. Vooruitlopend op de definitieve in-
richting van dit park komt er een verbinding 
met tijdelijke voorzieningen zoals bankjes 
naar de Waal. Verder start in september 2015 
de vervanging van het diepriool en in de eer-
ste helft van 2016 wordt een geluidsscherm 
geplaatst bij de trafo aan de Winselingseweg 
om straks ook de woningen op het voormalige 

terrein van palingkwekerij Nijvis te kunnen 
realiseren. In oktober 2015 start de verkoop 
van deze woningen (blok 5). In oktober/no-
vember 2015 begint de bouw van de wonin-
gen in blok 6, tussen Nijvis en de huidige 
woningen die in aanbouw zijn. De Winse-
lingseweg 10, het pand waar onder andere 
De Gelderlander en Ontwikkelingsbedrijf 
Waalfront zijn gevestigd, wordt waarschijn-
lijk na de zomer van 2016 gesloopt. Meer 
informatie: www.koningsdaal.nl

Weurtseweg
Vanaf (ongeveer) 24 augustus is de Weurtse-
weg weer tijdelijk afgesloten voor gemoto-
riseerd verkeer. Auto’s worden met borden 
omgeleid. Fietsverkeer kan veilig langs het 
werk rijden. De aannemer gaat verder met 
het leggen van de toplaag op het asfalt en 
rondt andere werkzaamheden, zoals de re-
paratie van het trottoir en de aanleg van het 
noordelijk fietspad, af. Het trottoir aan de 
kant van de nieuwbouw is klaar bij de op-
levering van de woningen. Zodra de werk-
zaamheden zijn afgerond, naar verwachting 
eind september, wordt de Weurtseweg weer 
definitief opengesteld.

Honigcomplex
Sinds half juni is er op zaterdag en zondag 
geen vlooienmarkt meer in het Honigcom-
plex. Animo-Vlooienmarkten, de uitbater 
van de markt, heeft besloten de markt el-
ders, buiten Nijmegen, onder te brengen. 
Door het vertrek van Animo is er ruimte in 
de Honig leeg komen te staan. Er wordt nu 
gezocht naar (een) nieuwe ondernemer(s).

Zomerkwartier
Ook deze zomer is er weer van alles te doen 
en beleven in het Honigcomplex, zoals Het 
Zomerkwartier, een tijdelijk stadsstrand bij 
de Honigfabriek in Nijmegen. Het Zomerk-
wartier wordt dit jaar voor de derde keer 
georganiseerd en is geopend voor (bad)gas-
ten van 21 augustus tot en met 12 septem-
ber. Hier wordt vier weken lang de zomer 
gevierd en je kunt er genieten van een breed 
programma met muziek, lekker eten, kunst 
en cultuur. Meer info over het programma 
op www.hetzomerkwartier.nl. Neem ook 
eens een kijkje op de website www.hon-
igcomplex.nl of houd de Facebookpagina 
in de gaten voor de allerlaatste nieuwtjes 
https://nl-nl.facebook.com/honigcomplex.

Tekst: Miranda Murphy, 
Ontwikkelingsbedrijf Waalfront
Foto: Thea van den Heuvel
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Vierdaagse

36

Woensdag 22 juli was de traditionele intocht 
door het Waterkwartier. Vanaf het Westerpark, 
via de Kanaalstraat, Waterstraat, Biezenstraat 
en de Voorstadslaan verlieten de lopers via de 
Hezelpoort onze wijk. De bewoners hadden 
er weer een fantastische Via Gladiola van ge-
maakt. Hulde en dank voor het vele werk!

Tekst: Ruud de Vries
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Rozenbuurt
De bewoners en directe omwonenden 
die betrokken zijn bij de sloop- en 
nieuwbouwplannen in de Rozenbuurt 
hebben van woningvereniging Portaal 
een nieuwsbrief ontvangen met de hui-
dige stand van zaken.

Omdat er naast het spoor gebouwd gaat 
worden, heeft men te maken met strenge 
geluidseisen. Er gaat echter geen ge-
luidsscherm naast het spoor komen. Er 
wordt gezocht naar een bouwkundige 
oplossing in de woningen aan het spoor.

In september wordt een aannemer gese-
lecteerd die de nieuwe woningen in de 
Rozenbuurt mag gaan ontwikkelen en 
realiseren. Twee vooraf geselecteerde 
oorspronkelijke bewoners van de Ro-
zenbuurt mogen samen met Portaal een 
keuze maken.

Er wordt pas gesloopt als het hele plan 
klaar is. Dat zal niet vóór 2016 zijn, want 
Portaal heeft de tijdelijke verhuren ver-
lengd tot en met 31 december 2015.

Tekst: Leo Woudstra
Foto: Dave van Brenk
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Wolfskuil
Op 31 mei jongstleden was het dan zo-
ver. Na een aantal bijeenkomsten met 
een zeer enthousiaste groep mensen van 
Vrienden van het Florapark werd de eer-
ste activiteit georganiseerd: de Dag van 
het Park. 

Buurtbewoners, vrijwilligers, beroeps-
krachten, Dierenweide Kobus, het Azale-
aplein, Step, de Wieken, de Wijkraad, de 
Molen, het Sfeerhuis, parkwachters, stu-
denten van de HAN en de gemeente Nijme-
gen - allemaal mensen die het Florapark een 
warm hart toedragen.
Het was een zeer geslaagde en druk bezoch-
te dag. Op een mooi versierde Dierenweide 
Kobus was voor de jeugd van alles te bele-
ven. Schapen scheren, wol spinnen en een 
speurtocht langs alle activiteiten. Boven op 
de Molendijk konden de kinderen hun eigen 
broodjes kneden en bakken. Rondom het 
Sfeerhuis was een open podium waar optre-
dens te zien waren van een judogroep uit de 
Titus Brandsma en Zuid-Afrikaanse dans. 
De loopgroep de Wolf is los was ook van de 
partij en deed hun warming up in het park 
en vervolgens een trimtocht door de wijk. 
De dj zorgde voor de muzikale omlijsting 
in en rondom de molen. Op het Bastiljon 
verzagen leden van de wijkraad de bezoe-
kers van informatie en verwezen naar alle 
activiteiten. Bij STEP was het erg druk. Er 
waren heerlijke hapjes te verkrijgen uit ver-

schillende landen. Ook kon je je haar laten 
vlechten of een hennatatoeage laten zetten. 
Helaas viel de kleurwedstrijd een beetje in 
duigen tegen het einde van de dag vanwege 
de regen. Voor het pannakooi-voetbal was 
te weinig animo om er een competitie van 
te maken, maar er is wel gevoetbald met Pa-
trick en de jongeren.

Rond 16.00 uur was het einde van de dag. 
Wij als Vrienden van het Florapark hebben 
ons doel bereikt: een mooie presentatie van 
ons park waar van alles te zien en te bele-
ven is voor jong en oud. Daarom willen wij 
doorgaan met het organiseren van activi-
teiten en hebben we tijdens de evaluatie de 
afspraak gemaakt om te proberen vier keer 
per jaar iets te organiseren. Natuurlijk kun-
nen wij niet zonder uw hulp en steun. Het 
park heeft u de komende jaren nodig. Daar-
om kunt u zich aanmelden als Vriend van 
het Florapark om hierover mee te denken. U 
kunt dit doen door een e-mail te sturen naar 
wijkraadwolfskuil@gmail.com

Tekst: Leo Woudstra
Foto’s: Dave van Brenk

Verslag van de Dag van het Park
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Schets voorkant educatief gebouw

Start nieuwbouw kinderboerderij Kobus
Maandag 31 augustus is het dan einde-
lijk zover. Op deze dag zal aannemer 
Cuppens en Zn. Aannemers BV starten 
met het inrichten van de bouwplaats, het 
plaatsen van een bouwkeet, afzetten van 
het terrein et cetera. Dit zal naar ver-
wachting 1 à 2 dagen duren.

Vanaf deze week gaat het daadwerkelijk 
gebeuren en zullen de graafwerkzaamheden 
starten. Er moeten heel wat kuubs grond 
afgevoerd worden. Een kleine twee weken 
zullen vrachtwagens aan- en af rijden op de 
Floraweg. Dit zal ongetwijfeld overlast met 
zich meebrengen, maar helaas kan dit niet 
anders. We vragen hiervoor begrip aan de 
omwonenden. Tijdens dit afgraven zullen er 
ook mensen van een milieukundig bureau 
aanwezig zijn. Zij kijken of het afvoeren 
van de vervuilde grond op de juiste wijze 
verloopt.

De verbouwing van kinderboerderij Ko-
bus heeft ook voor de dieren gevolgen. 
Omdat een groot deel van de weides niet 
bruikbaar is, heeft Kobus tijdelijk wat 
minder vee. Maar er is een hoop om naar 
uit te kijken!

Ezel
Van ezel Joep hebben we helaas eind vo-
rig jaar afscheid moeten nemen. We hebben 
gelukkig een nieuwe ezel gevonden. Ezel 
Sorbo komt begin volgend jaar de pony’s 
vergezellen in de nieuwe stal.

Schapen en geiten 
De schapen en geiten zijn verhuisd. Na de 
verbouwing komen andere dieren terug. We 
hebben daarvoor al een aantal bijzondere 
rassen op het oog. De schapen en geiten 
die er waren, zijn te oud geworden om lam-
meren te krijgen. Omdat er nieuwe dieren 
komen, zijn er in 2016 behalve kuikens en 
kikkervisjes ook lammetjes in het voorjaar.

Dieren van de wereld
Wie er wat vanaf weet zal gemerkt heb-
ben dat er veel verschillende rassen op de 
boerderij zijn. Er zijn dieren uit allerlei 
windstreken. Overal ter wereld worden kip-
pen, konijnen, schapen, geiten en paarden 

gehouden. In elk land zijn rassen ontstaan die 
voldoen aan de eisen die de mensen van dat 
land er aan stellen. Een goed voorbeeld is de 
statige Indische loopeend (zie foto), die in 
Indonesië wordt gehouden voor de grote hoe-
veelheid eieren die het dier legt (gemiddeld 

Nieuwe dieren op kinderboerderij Kobus

Hondenuitlaatplaats
Tijdens de bouwperiode is de hondenuitlaat-
plaats aan de achterzijde van de dierenweide 
wel geopend, maar is de uitlaatplaats iets klei-
ner dan u gewend bent.

Pony- en ezelverblijf
De pony’s kunnen tijdens de verbouwing op 
de boerderij blijven, maar zullen een tijdelijke 
stal krijgen op de schapenweide.

Als alles conform planning verloopt, berei-
ken wij op 23 oktober het hoogste punt van 
de nieuwbouw. Uiteraard is dat een feestje 
waard. Ik wil u alvast van harte uitnodigen 
om dit op 23 oktober vanaf 15.00 uur met 
ons te vieren. Uiteraard ontvangt u van ons 
daar te zijner tijd nog een uitnodiging voor. 

Tekst: Nanny Scholten,
projectleider gemeente Nijmegen

200 per jaar). En wat dichter bij huis: onze 
drie Franse hangoorkonijnen. Ooit gefokt 
voor het vlees. Ook de rassen die nog ko-
men, hebben hun eigen verhaal. 

Tekst en foto: Tamara Pigot, beheer

Indische loopeenden
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Kuulse Wijkfestival
Op 13 september aanstaande zal weer het 
zeer gezellige Kuulse Wijkfestival worden 
georganiseerd. De gehele Floraweg zal vol 
staan met zo’n honderdvijftig kramen. U 
kunt ook dit jaar weer genieten als buurtbe-
woner of geïnteresseerde, op deze voor de 
tiende keer georganiseerde braderie. Er zul-

Gilde Nijmegen: 
praatgroep met 
anderstaligen
Nederlanders gaan in het Nederlands in 
gesprek met mensen uit verschillende 
landen. Samen praten over Nederlandse 
cultuur en specifieke Nederlandse onder-
werpen. 

Iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur in Wijkcentrum Titus Brands-
ma. Deelname kost niets, met ook een 
gratis kopje koffie of thee. Vooraf aan-
melden is niet nodig.

Tekst: Leo Woudstra

Buurtfeest
Zaterdag 30 mei hielden de bewoners van 
de Patrijsstraat/Bosduifstraat en directe om-
geving voor de vierde keer een buurtfeest. 
Het weer was redelijk, en de kinderen had-
den veel lol.

Vergaderingen van 
wijkraad Wolfskuil
Op 1 en 15 september vergadert de wijk-
raad Wolfskuil weer in het Wijkcentrum 
Titus Brandsma. Op 1 september het al-
gemeen bestuur. Op 15 september is het 
periodiek overleg met de gemeente, Por-
taal, de politie en Tandem. Beide verga-
deringen zijn van 20.00 tot 22.00 uur en 
zijn openbaar.

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

Tekst: Leo Woudstra

Wijkfilms
In navolging van het Waterkwartier is 
er nu ook een enthousiaste film gemaakt 
over de Wolfskuil. Beide films zijn te 
vinden op de site van de Wester: 

• Wolfskuil voor elkaar: 
www.dewester.info/buurtfilmpje/
id=1143 en 

• Bruisend de Biezen: 
www.dewester.info/buurtfilmpje/id=990

Tekst: Leo Woudstra

Het begon ooit met de heropening van de 
Muziekschool Muziekopmaat. De buurt 
was meteen erg enthousiast en al gauw 
klonk het verzoek of ze dat niet vaker wilde 
organiseren.

Tekst: Dave van Brenk
Foto: Geert Timmer

len allerlei zaken, zowel oud als nieuw, te 
koop worden aangeboden. Verder is er van 
alles te beleven, zoals spelletjes. Er er zijn 
drankjes en hapjes. De braderie start om 
10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. 
Wij zien u graag op ons festival!

Tekst: organisatie ’t Kuulse Wijkfestival
Foto: Leo Woudstra
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•	 U	kunt	het	ommetje	op	ieder	punt	starten.	
	 		We	beginnen	de	beschrijving	met	de	rug	naar	de	ingang	van	

wijkcentrum	Titus	Brandsma.	Steek	de	Tweede	Oude	Heselaan	
over	en	loop	de	Pastoor	Zegersstraat	in	 1 .	Vervolgens	rechts	de	
Oude	Nonnendaalseweg	in.	Bij	de	Nieuwe	Nonnedaalseweg	gaat		
u	links	tot	aan	hobbywerkplaats	de	Nonnendaal	2a 	tegenover	
Zaal	Elmeran.

•	 Steek	over	de	Bosbesstraat	in	en	meteen	rechts	de	Clematis-	
straat.	Links	passeert	u	wijkspeeltuin	’t	Veldje.	Op	de	hoek	bij	de	
Bremstraat	steekt	u	het	pad	in	en	komt	uit	op	de	Fuchsiastraat	2b .	
U	loopt	vervolgens	links	langs	de	winkels	en	gaat	daarna	weer	links	
de	Mirtestraat	in.	Dan	rechts	de	Bosbesstraat	en	na	150	meter	
links	de	Distelstraat	op	tot	de	kruising	met	de	Varenstraat	 3 .

•	 U	vervolgt	de	route,	steekt	de	Floraweg	over	en	gaat	naar	rechts.	
Voor	1891	was	de	Floraweg	een	deel	van	de	Vuilniskuilscheweg		
die	liep	tussen	de	huidige	Eerste	Oude	Heselaan	en	Dennenstraat.	
Na	100	meter	loopt	u	links	de	Kuul	 4 	in	tussen	basisschool	de	
Wieken	en	zorgflat	Wolverlei.	Voorbij	de	school	gaat	u	links,	vervolgt	
het	pad	en	gaat	links	de	trappetjes	omhoog	de	Kuul	weer	uit.		
Via	het	prachtige	laantje	loopt	u	langs	de	Looimolen	 5 	en	het	
gelijknamige	Sfeerhuys.	Voordat	u	oversteekt,	ziet	u	rechts	het		
intieme	kapelletje	waar	de	Wolfskuulers	hun	verloren	geliefden	
herdenken.

•	 Via	het	pad	bovenlangs	de	dierenweide	 6 	loopt	u	links	om	de	
voormalige	Mariaschool.	Bij	de	trappetjes	parallel	aan	de	Azalea-	
straat	gaat	u	naar	beneden	en	meteen	rechts	weer	de	Floraweg	in.	
Ga	rechtsaf	op	de	Nieuwe	Nonnendaalseweg.	Voordat	u	links	het	
Ridderspoor	op	loopt	kunt	u	even	doorlopen	om	met	krijt	een	bood-	
schap	achter	te	laten	op	het	grote	schoolbord	aan	de	opgang	van	
de	Graafsebrug.

•	 U	loopt	het	Ridderspoor	helemaal	uit	tot	en	met	het	voetbalveldje	
aan	het	spoortalud.	Daar	steekt	u	het	pad	in	omhoog	 7 .	Via	het	hek	
kunt	u	een	eind	het	hondenveldje	oplopen	om	van	het	prachtige	
uitzicht	over	de	wijk	te	genieten.	Via	het	pad	loopt	u	weer	naar		
beneden	richting	Violenstraat.	Meteen	na	25	meter	steekt	u	het	
paadje	in	tussen	flat	en	woningen	om	in	de	Gladiolenstraat	uit		
te	komen.

•	 Bij	Café	de	Driesprong,	het	vroegere	Moeke	Linders,	gaat	u	rechts	
en	loopt	de	Koninginnelaan	af.	U	passeert	de	‘Hoge	Stoep’	 8 	en	
gaat	na	200	meter	linksaf	de	Lijsterstraat	in.	Via	het	schitterende	
Nachtegaalplein	loopt	u	onder	de	boog	door	via	de	Putterstraat	
naar	de	Pastoor	Zegersstraat.	Daar	gaat	u	rechtsaf.	U	bent	weer	
bij	wijkcentrum	Titus	Brandsma.
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juli	2015	/	luchtfoto:	2014

Dit	is	een	uitgave	van	de	gemeente	Nijmegen	

Concept	en	ontwikkeling:	Bureau	Stroom
Bewonersinitiatief:	Wijkraad	Wolfskuil,	
Sterke	verhalen	uit	de	Wolfskuil
Tekst	en	fotografie:	Bureau	Stroom	
Vormgeving:	FirmaVorm

Routebeschrijving

U loopt door een levendige 
volkswijk vol kleurrijke historie. 
Het complete ommetje is 
3,6 kilometer lang.

Een	wijk	vol	verhalen

Voor de route kunt u gebruik maken van de routekaart 
of -beschrijving. U loopt dit ommetje op eigen risico.

Ommetje Wolfskuil is één van de Nijmeegse Ommetjes, 
kleine wandelingen van 45 minuten tot een uur door 
de wijk. Wandelingen langs culturele, historische en 
natuurlijke bijzonderheden die zoveel mogelijk langs 
onverwachte paden lopen. U leest er meer over in 
de routebeschrijving en leert zo uw wijk op een 
nieuwe en prettige manier kennen.    

U kunt de route ook lopen met behulp 
van de iPhone app Ommetjes Nijmegen, 
gratis te downloaden in de App Store.

Kijk	voor	informatie	en	alle	ommetjes	op:
www.nijmegen.nl/ommetjes

Kijk	voor	prachtige	verhalen	uit	de	Wolfskuil	op:
http://sterkeverhalenuitdewolfskuil.nl/

NI JMEEGSE OMMETJE S
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Bewoners, ondernemers en gemeente maak-
ten samen het ommetje Wolfskuil. Een af-
wisselende wandeling van 3,6 kilometer 
langs de leuke plekken in de wijk. De redac-
tie sprak met Leo Woudstra, één van de ma-
kers van dit bijzondere ommetje.

In de achtertuin van zijn dochter zit Leo nog 
na te genieten. ‘Ik heb het echt leuk gevonden 
dat we door de buurt zijn gelopen, ontdekkin-
gen hebben gedaan en de geschiedenis weer 
hebben teruggehaald. De mooie verhalen van 
vroeger komen terug in dit ommetje Wolfs-
kuil. En nog belangrijker: de buurt is hiermee 
weer in het zonnetje gezet. Zo promoten wij 

• Geen betonklinkers op de middengeleider 
van de Tweede Oude Heselaan en Molen-
weg. Zoals u in de vorige Wester hebt kun-
nen lezen, is in goed overleg gekozen voor 
een nieuwe beplanting, onder andere de 
ganzerik en de spierstruik. Mocht het groen 
geen kans hebben tegen de pekel dan komt 
er alsnog bestrating. 
• Wist u dat Café de Tunnel aan de Mari-
alaan geen kroeg meer is? Het café wordt 
omgetoverd tot studentenhuisvesting. Ja-
renlang hebben de uitbaters, de familie 
Ritmeijer en de familie Alphen, aan buurt-
bewoners en verenigingen uit de wijk hun 
diensten verleend. Waarvoor dank!
• De Electrabelcentrale gaat binnenkort 

Het ommetje is te downloaden via 
www.nijmegen.nl/ommetjes. 
Binnenkort is de route ook te lopen 
met behulp van de iPhone-app Om-
metjes Nijmegen, gratis te downloa-
den in de App Store. En kijk voor 
verhalen uit de Wolfskuil op http://
sterkeverhalenuitdewolfskuil.nl/

Alle ommetjes zijn mooi, 
maar de Wolfskuil spant de kroon!

dicht, hier worden op de groene delta vierdui-
zend zonnepanelen geplaatst.

Korte nieuwtjes uit de Kuul

de buurt en laten zien hoe het vroeger was 
en hoe sfeervol het nu is. Wij zijn langs hele 
mooie plekjes gelopen.’ 

In dit ommetje zijn ook de ervaringen mee-
genomen van andere Wolfskuilers. ‘Leuk 
dat Hanneke Beld meedacht en zij haar be-
levenissen uit het boek Sterke verhalen uit 
de Wolfskuil in het ommetje bracht.’

‘Via de gemeente hebben wij contact ge-
kregen met Jos IJkhout van Bureau Stroom. 
Aan zijn deskundigheid hebben wij heel 
veel gehad. Het was voor ons ook een geluk 
dat Jos een deel van de buurt goed kende en 
zelf veel oude verhalen naar boven wist te 
halen. Met zijn ervaring om zo’n ommetje 
op poten te zetten, mogen wij heel blij zijn.’

Tekst: de redactie
Illustraties: Jos IJkhout

• Gelezen op Twitter: Wijkagent Hans 
Zweers is op huisbezoek geweest bij een 
motorrijder die op de Tweede Oude Hese-
laan meer dan 100 kilometer te hard reed.
• Gelezen in de Gelderlander: diverse au-
to’s beschadigd en bekrast in de Wolfskuil, 
omgeving Varenstraat/Kamperfoeliestraat.
• Volgens een woordvoerder van Por-
taal gaat zeer binnenkort de tweede fase 
van sloop en nieuwbouw van start aan de 
Spreeuwenstraat en de Kwartelstraat.
• Op het terrein van Jacobs aan de Molen-
weg is een archeologisch bodemonderzoek 
geweest. De uitslag hiervan is nog niet be-
kend. Hopelijk kan in september begon-
nen worden met het bouwrijp maken voor 
nieuwbouw.

Tekst en foto: Leo Woudstra

Tweede Oude Heselaan/Molenweg
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Huis kopen? Dit is hét moment!
Scherpe prijzen en lage rente.

Ga naar kopenbijportaal.nl

Je bent op zoek naar een fijne, betaalbare plek 

om te wonen. Alleen of samen met je partner. 

Dan ben je bij Portaal aan het goede adres. 

Onze appartementen en eengezinswoningen 

zijn zeer geschikt voor twintigers met een 

eerste baan of dertigers met een liefde voor de 

stad. Een portiekwoning met uitzicht? Een huis 

met een tuin? Je vindt het bij Portaal. En kopen 

doe je nú. De hypotheekrente is nog laag, dus 

je maandlasten ook.

ZONNESCHERM
ROLLUIKEN
MARKIEZEN
SCREENS
UITVALSCHERMEN

www.frank-zonwering.nl  |  info@frank-zonwering.nl
Cargadoorweg 4c | 6541 BT Nijmegen | 0617 017 074
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Ben je zzp’er/ondernemer in 
de Wolfskuil in Nijmegen of 
een aangrenzende wijk? 
Kom dan eens naar onze 
informele netwerkborrels!

Sinds eind 2011 organiseert 
Ondernemend Wolfskuil vier keer per 

jaar een bijeenkomst op een inspirerende 
locatie in of om De Kuul. De avonden zijn 
bedoeld voor zzp’ers en andere onderne-
mers in en om de Wolfskuil Nijmegen, en 
hebben primair als doel om elkaar infor-
meel te leren kennen. Door te weten wie 
er letterlijk ‘in de buurt’ zijn als het gaat om 
het uitwisselen van ervaringen, samenwer-
king, advies of opdrachten.
Per avond zijn er twee korte, persoonlijke 
presentaties van ondernemers. Vaak is er 
interessant (ondernemers-) nieuws uit de 
buurt en wordt een gastspreker uitgeno-
digd. En uiteraard wordt er gezellig gebor-
reld en kennisgemaakt.

Hoeveel zzp’ers/ondernemers zijn er 
eigenlijk in de Wolfskuil?
Volgens de gegevens uit het KvK-handels-
register zijn meer dan 450 ondernemers 
in de wijk Wolfskuil gevestigd. Tot nu toe 
stuurden we al deze adressen per post een 
flyer-uitnodiging. Met het aantal bezoekers 
van de borrels groeide ook onze mailinglist 

Karin de Kaste
Praktijk de Ronde
Stevig in je schoenen - Lekker in je vel! 
Dat gun ik ieder kind en iedere ouder.

Mijn naam is Karin de Kaste. In mijn prak-
tijk de Ronde bied ik training, begeleiding 
en behandeling van kinderen, jongeren en 
gezinnen die vastgelopen zijn op sociaal en 
emotioneel vlak. 

Ik werk met beweging, spel en creatieve 
werkvormen, zodat je niet hoeft te praten 
maar kan doen. Het liefst samen met ou-
ders en school, zodat met elkaar een ste-
vige basis voor de toekomst wordt gelegd. 
Voor mij is het belangrijk om een plek te 
bieden waar je ervaart om met veerkracht, 
vertrouwen, moed en aandacht in het leven 
te staan, zodat je zelf je vleugels uit kan 
slaan. Mijn praktijk heeft geen vaste plek. Ik 

Karin van Usen

Licht in de klas
Vanuit mijn fijne huisje in de Zwaluw-
straat is Licht in de klas ontstaan. De 
missie van mijn onderneming is dat 
kinderen zich licht voelen, thuis en in 
de klas, doordat ze lekker in hun vel 
zitten en zich veilig voelen. Om dat te 
bereiken, train en coach ik met veel 
plezier kinderen én hun opvoeders: leer-
krachten en ouders. Ik help hen om zich 
te verbinden met zichzelf, met elkaar 
en met het ‘hier en nu’ in het dagelijks 
leven.   

Stilte, beweging en creatieve werkvor-
men komen langs in alles wat ik doe, 
met veel aandacht voor positiviteit en de 
kracht van kwetsbaarheid.  
 
Natuurlijk werk ik in de (basisschool)
klas, maar ook in gezinnen en op iedere 
andere plek waar een uitnodiging is 
om bij te lichten. In oktober start er een 
nieuwe cursus MindfulFamily: mindful-
ness voor ouders en kinderen samen.  
 
Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.
lichtindeklas.nl of neem contact op via 
info@lichtindeklas.nl

en inmiddels telt deze al 100 adressen! 
Het aantal bezoekers wisselt per borrel, 
maar ligt gemiddeld zo rond de 25 mensen. 
De beroepsgroepen zijn heel erg divers. 
Zo zijn veel ondernemers uit de culturele 
en creatieve sector afkomstig, maar ook 
de zorg en alternatieve geneeswijzen zijn 
goed vertegenwoordigd en uiteraard ge-
noeg ICT-bedrijven. Maar toch ook alles 
behalve doorsnee: een Bed&Breakfast, 
handboekbinder, boomverzorger en circus-
theaterschool. Wie had dat nou gedacht?

Wanneer is de eerstvolgende keer?
De eerstvolgende netwerkborrel is gepland 
op vrijdagavond 2 oktober. Meld je aan 
voor onze mailinglist en je krijgt automa-
tisch een uitnodiging.

Nieuwsgierig geworden? 
Ben je ondernemer en gevestigd in de 
Wolfskuil of in de buurt daarvan, dan kun je 
via onze website www.ondernemendwolfs-
kuil.nl je aanmelden voor de mailinglist. 
Of stuur je vraag per e-mail naar 
ondernemendwolfskuil@gmail.com

De organisatie Ondernemend Wolfskuil 
bestaat uit Geert Schiks (beeldend kunste-
naar), Renate de Bruin (Erin Ergonomie 
en Industrieel Ontwerp) en Floor Taayke 
(grafisch ontwerp).

werk op locaties als scholen, BSO of wijk-
centra. Zo kan ik laagdrempelig werken en 
houd ik contact met alle betrokkenen. 

Goed nieuws! De gemeente Nijmegen on-
dersteunt dit jaar kinderen en ouders door 
projecten in de wijk mogelijk te maken. Mijn 
training Stevig in je schoenen, lekker in je 
vel is daar een van. Over een paar weken 
wil ik graag meer vertellen.

Meer info: www.praktijkderonde.nl 
06 22 84 43 56 





Activiteiten jongerenwerk
 
Jongerencentrum de Biezantijn 
Waterstraat 146 (Waterkwartier) 
Openingstijden:  
Maandag: 15.30-17.30 uur 
Vrijdag: 15.30-17.30 en 19.00-21.00 uur 
Meidenclub: In september start de 
meidengroep WAKT weer. Houd Face-
book in de gaten voor de dag en tijd 
 
Jongerencentrum de Driesprong 
Fuchsiastraat 10 (Wolfskuil) 
Openingstijden:  
Dinsdag: 15.30-17.30 uur 
Woensdag: 14.30-16.30 en 19.00-21.00 
Meidenclub: elke woensdag tijdens de 
inloop
 
Zaalvoetbal Oud-West 
(Sporthal de Zwaluw) 
Maandag: 18.00-19.00 uur voor 
jongens 14-plus 
Dinsdag: 17.00-18.00 uur voor meiden  
Woensdag: 17.00-18.00 uur voor jon-
gens van 10 tot en met 13 jaar 
 
Bekijk de Facebookpagina Jongeren-
werk Oud-West om op de hoogte te blij-
ven van wat we allemaal doen.
Wil je meer weten over het jongeren-
werk? Bel of mail:
Lieke Peeters, 06 57 54 36 74
l.peeters@tandemwelzijn.nl
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Jongerenwerk Tandem
In het Waterkwartier en in de Wolfskuil 
wonen veel jongeren. Ze gaan naar school, 
spelen buiten en sporten. Ook komen er 
regelmatig jongeren in de jongerencentra 
van Tandem. Tandem is een welzijnsorga-
nisatie die in verschillende wijken in Nij-
megen actief is. In Oud-West heeft Tandem 
twee jongerencentra, de Biezentijn en de 
Driesprong. Daarnaast willen wij graag dat 

Even voorstellen!
 
Er zijn verschillende jongerenwerkers 
werkzaam in Oud-West. Eén van de me-
dewerkers van Tandem is assistent-jonge-
renwerker Patrick Thomassen. Hij werkt 
al zestien jaar in Oud-West en kent er dus 
veel mensen! We stellen Patrick een paar 
vragen.
Wat doe je bij Tandem?
‘Ik werk in de jongerencentra en doe acti-
viteiten met jongeren in de wijk. Ik probeer 
samen met mijn collega jongerenwerkers 
jongeren een veilige plek te bieden en in 
de goede richting te sturen waar nodig. Ik 
leg contact met jongeren op straat en in 
het jongerencentrum en voetbal met ze. Zo 
kan ik me goed inleven in wat ze zelf leuk 
vinden. Wat vinden ze leuk? Minder leuk? 
Wat houdt ze bezig? Zo kan ik voor ze 
klaarstaan als dat nodig is.’ 
Wat vind je het leukste aan je werk?
‘Elke dag is anders, doordat je steeds met 
verschillende jongeren te maken hebt of 
de groep is anders. Je blijft zelf ook jong 
als je zo veel met jongeren omgaat. Iets 
meegeven waar ze wat aan hebben vind ik 
ook leuk.’
Wat vind je belangrijk voor jongeren in 
Oud-West?
‘Ik vind het belangrijk dat ze hun school 

afmaken, dat ze kunnen sporten als ze dat 
willen en dat ze respect voor elkaar heb-
ben. Als ze in ons jongerencentrum zijn 
spreek ik ze daar ook op aan.’ 
Wil je nog iets kwijt? 
‘Jongeren zijn altijd welkom in onze 
jongerencentra. Kom gerust een keertje 
langs! We geven je de ruimte om zélf iets 
te organiseren wat je leuk vindt. Je mag 
met allerlei soorten vragen aankomen en 
dan kunnen we kijken of we iets voor je 
kunnen betekenen. Maar je bent natuurlijk 
ook welkom als je gewoon een potje wilt 
poolen!’

Jongerenpagina
jongeren hun talenten ontwikkelen. Jonge-
ren kunnen zelf activiteiten organiseren, de 
jongerenwerkers ondersteunen hierbij. Ook 
werkt Tandem op basisscholen en op straat.  
Vanaf nu zullen wij in iedere editie van 
de Wester op deze pagina vertellen wat 
we allemaal doen. Welke activiteiten or-
ganiseren we, en wie zijn wij nu precies? 
Ook zullen er veel jongeren aan het woord 
komen!

Teksten: Lieke Peeters. Foto’s: Tandem

Patrick Thomassen
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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
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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
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Naar het theater 
met Vier het Leven
Binnenkort start het nieuwe theater-
seizoen. Echter, niet elke theaterlief-
hebber is in staat om zelfstandig naar 
een voorstelling te gaan. 

Een groeiend aantal ouderen ziet op te-
gen het zelf organiseren van een middag 
of avond uit. Het regelen van tickets en 
vervoer is vaak een heel gedoe. Voor al-
leengaande ouderen is dit een extra uit-
daging. Stichting Vier het Leven heeft de 
oplossing voor ouderen die zich hierin 
herkennen. 
In het kort gaat het als volgt te werk: 
deelnemers worden thuis opgehaald door 
een vrijwilliger van Vier het Leven en 
gebracht naar het theater, waar de koffie 
al klaar staat. Samen met de vrijwilligers 
genieten de gasten van toneel, dans, film 
of muziek en na afloop wordt iedereen 
weer veilig thuis gebracht. 
‘Wat kan een mens nog meer wensen als 
je op leeftijd bent en samen met ande-
ren op een comfortabele manier nog naar 
de schouwburg kunt gaan’, vertelde een 
deelnemer na afloop van een uitje. ‘Sa-
men naar een voorstelling is dubbel ge-
nieten!’
Het nieuwe programmaboekje is bij 
mensen die eerder mee zijn geweest al 
op de deurmat gevallen. Met een zeer ge-
varieerd aanbod: van Het Gelders Orkest 
tot de film Still Alice en van Baantjer 
tot de Notenkraker. Elke drie maanden 
ontvangen belangstellenden het nieuwe 
programmaboekje en kan een keuze 
worden gemaakt uit voorstellingen in de 
Stadsschouwburg Nijmegen, concertzaal 
de Vereeniging, de Lindenberg, Theater 
TOP Bemmel en Theater de Molen in 
Beuningen.
Geïnteresseerden kunnen het program-
maboekje voor regio Nijmegen aanvra-
gen via (035) 524 51 56 of kijken op 
www.4hetleven.nl 

Tekst: Birgitte Rasing, Vier het Leven
Foto: Vier het Leven

47

Die ‘onbetaalbare’ vrijwilliger? Je kunt 
hem zomaar zijn.

Steeds meer mensen willen de laatste fase 
van hun leven thuis doorbrengen. In hun 
eigen, vertrouwde omgeving en omringd 
door mensen die van hen houden. Van fami-
lie en dierbaren vraagt dit veel inspanning, 
tijd en zorg.

De VPTZ is een vrijwilligersorganisatie 
die mantelzorgers ondersteunt bij hun zorg-
taak, zodat zij weer even op adem kunnen 
komen. Deze hulp is ‘onbetaalbaar’. Om 

De gemeente Nijmegen heeft een akkoord 
bereikt met alle betrokken partijen over de 
verhuizing van Slachthuis Nijmegen naar 
Regionaal Bedrijvenpark Laarakker in de 
gemeente Cuijk. ‘We staan klaar om het be-
drijf met open armen te ontvangen in onze 
agrofood cluster’, aldus wethouder Jilisen. 
Met de verhuizing is een bedrag gemoeid 
van ruim 25 miljoen euro.

Naast deze gemeenten zijn diverse overheden, 
waaronder de provincies Gelderland en Noord-
Brabant bij de onderhandelingen betrokken. 
De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 
(BOM) fungeerde als procesbegeleider. 

Alle partijen zijn tevreden over het resultaat. 
Voor het slachthuis betekent de verhuizing 
dat er straks gewerkt wordt in een compleet 
nieuwe fabriek. Deze zal voorzien zijn van 
state-of-the-art technologie en voldoen aan de 
hoogste eisen op het gebied van duurzaam-
heid, innovatie en dierwelzijn. De werkgele-
genheid van ruim 460 mensen blijft dankzij de 
verhuizing behouden voor de regio. De pro-
vincies Gelderland en Noord-Brabant hebben 
beide meegewerkt aan deze verhuizing, waar-
bij weliswaar banen verhuizen van provincie, 
maar voor de regio behouden blijven.

Nijmegen
Ook in Nijmegen is men blij met het bereikte 
akkoord. Het gebied Waalfront kan nu ontwik-
keld worden, waardoor een fraaie wijk met 
ruim 1800 woningen aan het water zal ont-
staan. Wethouder Bert Velthuis: ‘Het slacht-

bedrijf paste niet meer in een veranderde om-
geving waarin de woonfunctie overheerst. De 
toezegging van de gemeente aan de betrokken 
bewoners en bedrijven is nu gestand gedaan.’ 

Hilckmann
‘We zijn enorm blij dat het in goede samen-
werking is gelukt om dit complexe proces af 
te ronden’, aldus directieleden Dominique en 
Kathelijne Hilckmann. ‘Het is een spannende 
periode geweest waarin we met twee gemeen-
ten en twee provincies intensief hebben sa-
mengewerkt om tot een oplossing te komen. 
Voor al onze mensen is dit zeer goed nieuws. 
De werkgelegenheid in deze regio blijft be-
houden. Wij gaan ons nu volop richten op 
innovatie en ontwikkeling op het gebied van 
food, feed en pharma. Dat zal zeker spin-offs 
van nieuwe, innovatieve starters opleveren 
voor de regio.’

Regionaal Bedrijvenpark Laarakker
Voor Slachthuis Nijmegen betekent de verhui-
zing naar Regionaal Bedrijvenpark Laarakker 
dat het bedrijf zich optimaal op de toekomst 
kan voorbereiden. Het bedrijvenpark in Cuijk 
richt zich op de Agro-Foodsector en ligt aan de 
rand van een varkens-/veehouderij-gebied, dat 
een belangrijke toevoer voor Slachthuis Nij-
megen vertegenwoordigt. Ook is er letterlijk 
voldoende ruimte voor Slachthuis Nijmegen 
om op het bedrijvenpark te groeien en samen 
te werken met andere partners binnen de voe-
dingsmiddelenindustrie.

Tekst: Freico-Jan Amberg, gemeente Nijmegen

Verhuizing slachthuis naar Cuijk is rond

Werkgelegenheid van 460 mensen voor regio behouden

Vrijwilligers palliatieve terminale zorg gezocht
zoveel mogelijk hulp te kunnen bieden heb-
ben wij nieuwe vrijwilligers nodig.

Is dit iets voor jou?

De VPTZ start in september 2015 een basis-
cursus voor nieuwe vrijwilligers. Deze cur-
sus duurt acht weken. Heeft u belangstel-
ling of wilt u informatie, neem dan contact 
op met VPTZ Zuid-Gelderland 
Telefoon: (024) 378 90 90 
Mail: vptz-nijmegen@ kpnmail.nl

Tekst: VPTZ
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Uit recent onderzoek blijkt dat sporten 
en bewegen helpt om onder andere 
dementie te voorkomen.

Bij Fysiotherapie Danielsplein  
worden verschillende  
beweeggroepen aangeboden, 
bijvoorbeeld medische fitness.  
Onder begeleiding van een 
fysiotherapeut traint u in een  
groepje op uw eigen tempo. 

Iets voor u? 

Neem contact met ons op: 

024-3030022

Sporten helpt 
dementie te 
voorkomen!

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

Muziekschool Muziek-
opmaat bestaat 10 jaar
In september 2015 bestaat muziekschool Mu-
ziekopmaat 10 jaar. De muziekschool begon 
als een kleinschalig project in de wijk en is 
uitgegroeid tot een gevestigde muziekschool. 
Er worden muzieklessen gegeven in Nijmegen 
Oud West waar de muziekschool gehuisvest 
is, ook in de Hazenkamp en zelfs in Beunin-
gen. Muziekopmaat werkt voor verschillende 
basisscholen in Nijmegen. Muziek-opmaat zet 
er vakleerkrachten muziek in die lesgeven in 
groep 1 tot en met 8.
Muziekopmaat is bekend geworden door de 
eigen methode die het heeft ontwikkeld om 
kinderen van groep 3 tot en met 5 de keuze 
te leren maken voor een muziekinstrument. 
Deze oriëntatiecursussen worden op vele 
plaatsen in Nijmegen gegeven. Jaarlijks schrij-
ven hiervoor 60 tot 80 kinderen in. Het aan-
bod van Muziekopmaat wordt elk jaar diver-
ser, omdat we ingaan op vragen van de klant. 
We heten niet voor niets ‘Muziekopmaat’!
Het vertrouwen dat de muziekschool van klan-
ten krijgt, is gestoeld op de vriendelijke en 
professionele sfeer die er heerst. De lijnen zijn 
kort, docenten uiterst gemotiveerd, de sfeer 
ontspannen, de school voor klanten overzich-
telijk. Het kleinschalige karakter als muziek-
school in de wijk draagt hieraan bij. Klanten 
komen uit alle wijken van Nijmegen. Zelfs 
ook buiten Nijmegen weten mensen de mu-
ziekschool te vinden.
Muziekopmaat bestaat nu 10 jaar. Dat is een 
feestje waard. Vandaar dat we dit willen vieren 
met onze klanten. En ook met nieuwe klanten. 
Er wordt dit jaar een forse korting aan u als 
klant aangeboden op het volgen van samen-
spellessen. Voor kinderen, tieners en volwas-
senen. Wilt u hiervan ook profiteren en met 
ons meevieren? 
Bezoek de website www.muziek-op-maat.nl
Volg ons op Facebook www.facebook.com/
muziekschoolmuziekopmaat

Tekst en foto: muziekschool Muziekopmaat
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Expositie in de huiskamer van de buurt  
 

 

 

 

 

 

 

In de huiskamer van de buurt ‘Bij Bosshardt’ is sinds vrijdag 21 augustus                                                                                                      
een nieuwe expositie te bezichtigen. 

Poppenhuizen  

Of het nu kralen, stukjes spiegel, lucifers of ander materiaal is; van diverse 
materialen weet Toos het ideale droomhuis voor poppen te maken. In Bij 

Bosshardt  hebben de poppenhuizen en klein, maar fijn plekje in de 
vitrinekastjes.  

Portretten en Panorama’s 

Vier jaar schildert Mieke inmiddels, in verschillende stijlen. En sinds kort zijn 
hier ook portretten bij gekomen.  Aan de muur in de huiskamer treft u de 

verschillende portretten gemaakt door Mieke, maar ook panorama’s. 

Openingstijden 

Bij Bosshardt (Molenweg 97) is open op dinsdag (10-14u), woensdag (12-17u), 
donderdag (10-14u) en vrijdag (12-17u). Van harte welkom! 

Bent u geïnteresseerd om ook drie maanden te exposeren in de huiskamer? 
Loop gerust eens binnen om te informeren wanneer er plek is. 

     
   

    
Omnivereniging Quick 1888 

 

 Badminton-afdeling biedt: 
 

Elke maandag spelen 
De mogelijkheid om van 20.00 tot 22.30 uur te spelen 
Zelf bepalen hoe laat u start en hoe laat u stopt 
Recreatief spelen op één van onze 7 velden 
Regelmatig wisselen zodat u in verschillende teams speelt 
Mogelijkheid tot badmintonles voor alle leden 
Elk jaar clubkampioenschap 
Elk jaar een afsluitende BBQ 
Mogelijkheid na afloop iets te drinken in de kantine 
Reductie op sporten bij andere Quick1888 
afdelingen 

 

 
7 september starten we weer met  
het nieuwe seizoen. Hebt u interesse?  
Belangstellenden mogen 2 x gratis meespelen.  

 
 

Meer informatie?     website: www.quick1888.nl 
   e-mail: badminton@quick1888.nl 
   telefoon:  06 - 12406685 
   OC Huisman-Hal: Dennenstraat 25 
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Na het perfect verlopen veteranentoernooi 
in juni is het de laatste tijd rustig geweest op 
de velden van sv Nijmegen. 

De zomerstop deed vanaf die datum zijn in-
trede en dit betekende even vakantie voor de 
voetballers en voetbalsters en de vrijwilligers 
die zich iedere week vol inzetten voor onze 
club. Al werden achter de schermen door deze 
vrijwilligers wel weer voorbereidingen getrof-

fen voor de start van het nieuwe seizoen. Zo 
heeft de jeugdafdeling aankomend seizoen een 
oude bekende terug. Mark Knoop, jaren jeugd-
trainer geweest, zal aankomend seizoen de 
jeugdtrainers gaan ondersteunen. Dit door het 
individueel trainen van onze jeugd. De jeugd-
spelers nog beter maken zal centraal staan.
Ook de oudere jeugdkeepers en de selectiekee-
pers zullen aankomend seizoen de trainingen 
krijgen die voor keepers belangrijk zijn. Theo 

Kloosterman zal zowel de Dames 1 keepster 
als ook de keepers van de B en C jeugd gaan 
trainen. Bij de Heren selectie zal Michel Mas-
sa de taak van keeperstrainer op zich nemen.
De zomerstop staat ook altijd weer in het teken 
van de overschrijvingsperiode. In deze periode 
zullen voetballers naar onze club komen, maar 
zullen ook voetballers onze club verlaten.
Alle nieuwe spelers heten wij welkom bij onze 
club, de spelers die onze club hebben verla-
ten willen wij heel veel succes wensen bij hun 
nieuwe club.

Met het uitkomen van deze Wester ligt de zo-
merstop inmiddels alweer achter ons en zijn 
de eerste oefen- en zelfs al bekerwedstrijden 
gespeeld. De uitslagen van deze wedstrijden 
zijn na te kijken op onze website www.sv-nij-
megen.nl. Hier zijn ook alle verrichtingen van 
al onze andere teams te zien. 
Verder staan op deze site alle informatie en 
evenementen van onze club vermeld. Neem 
er eens een kijkje en zie wat er gebeurt in uw 
buurt. 
Ons clubhuis is ieder weekend open om een 
wedstrijd van onze club te bekijken of juist ge-
zellig het clubhuis te bezoeken. Iedereen is bij 
ons van harte welkom.

Tekst: Patrick Weijers 
Foto: Ger Neijenhuyzen

Sv Nijmegen
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INKOOP - VERKOOP  

VERPANDING - INRUIL

usedproductspurmerend.nl

Purmerend
De Vriesplein 5

tel.: 0299 - 42 08 86
purmerend@usedproducts.nl

Openingstijden: 
ma: 13.00 uur tot 18.00 uur

di t/m vr: 11.00 uur tot 18.00 uur
za: 11.00 tot 17.00 uur

NU GELD NODIG? 
U KRIJGT DIRECT CONTANT GELD UITBETAALD!

1001 duurzaam gebruikte goederen altijd met garantie! 

usedproductshoorn.nl

Hoorn
Achterstraat 55
tel.: 0229 - 76 70 45
hoorn@usedproducts.nl

Openingstijden: 
ma: 13.00 uur tot 18.00 uur
di, wo, vrij: 10.00 uur tot 18.00 uur
do: 10.00 uur tot 21.00 uur
za: 10.00 tot 17:00 uur

TM TM

TM TM

TM

TM TM

TM

TM

TM

TM TM

TM

TM TM

USED PRODUCTS 
INKOOP - VERKOOP - TERUGKOOP

DIRECT GElD VOOR:
Smartphones, audio, 

gameconsoles, games, 
tv’s, camera’s,GPS, 

muziekinstrumenten, goud

Used Products Nijmegen, 
Bloemerstraat 72, 024 - 324 93 90

nijmegen@usedproducts.nl

www.usedproducts.nl

OOk mOgelijk Om deze PrOdUcteN 
te verPaNdeN Of terUg te kOPeN!
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Beste lezer,

Wij zijn Mirte van Summeren en Hanne 
van Oldeniel. De afgelopen maanden 
hebben wij een onderzoek uitgevoerd 
in de wijken ‘Biezen’ en ‘Wolfskuil’. Dit 
onderzoek voerden wij uit, omdat wij Pe-
dagogiek studeerden aan de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen. Voor ons was 
dit een afstudeeronderzoek, wat betekent 

‘De wijk als supernanny?’

OPROEP 
Onder de titel ‘POPOP GOES CHILDISH’ 
doen wij een oproep aan zowel jong als oud 
in Nijmegen-West om te tekenen. 

Zin om wat toffe tekeningen aan heel Nijmegen 
te laten zien? Twijfel niet en doe mee! Alle 
tekeningen zijn welkom. Dus papa’s, mama’s, 
opa’s, oma’s, kinderen, bejaardentehuizen, 
scholen, maar ook ‘echte’ kunstenaars… 
Hebben jullie nog wat in de la liggen of aan de 
koelkast hangen?
Tijdens het BIG DRAW-evenement dat in 
Nijmegen plaatsvindt van 10 tot 13 september 
wil POPOP (gevestigd in de oude Leen Bakker) 
één groot kunstwerk van jullie tekeningen 
maken. Belangrijk is dat je helemaal niet goed 
hoeft te kunnen tekenen om mee te mogen 
doen. Juist niet want wij vinden alles goed en 
leuk!
Wij hebben nodig: zoveel mogelijk tekeningen 
van alle leeftijden. Inleveren vanaf zaterdag 5 
september tot en met vrijdag 11 september aan 
de Weurtseweg 108. Zet je naam en leeftijd 
achterop zodat je na afloop je tekening weer 
mee naar huis kan nemen. De expositie van 
alle tekeningen vindt plaats op zaterdag 12 
en zondag 13 september van 12.00 tot 18.00 
uur. Je kunt dan zelf ook meehelpen met 
inrichten. Voor vragen kunt u mailen naar 
info@joosvanderzanden.com. Zie ook: www.
popop.nl

Tekst: Joos van der Zanden

dat wij nu zijn afgestudeerd. In opdracht 
van het Sociaal Wijkteam Nijmegen Oud-
West hebben wij het thema kindermis-
handeling onderzocht. Door middel van 
ons onderzoek wilden wij ervoor zorgen 
dat het Sociaal Wijkteam Nijmegen Oud-
West beter preventief kan gaan werken 
ten aanzien van kindermishandeling. 
Met trots kunnen wij u vertellen dat onze 
scriptie als zodanig goed is beoordeeld, 

dat deze door onze opleiding is inge-
stuurd voor de landelijke scriptieprijs! 

Het doel van het onderzoek was om in-
zicht te krijgen in hoe de professionals, 
wijkbewoners en opvoeders denken over 
kindermishandeling en wat zij (zouden 
kunnen) doen bij vermoedens. Om dit 
doel te bereiken, hebben wij interviews 
afgenomen onder drie doelgroepen in de 
wijken ‘Biezen’ en ‘Wolfskuil’, namelijk 
wijkbewoners, opvoeders (ouders) en 
professionals in Nijmegen Oud-West. 
Wij hebben in totaal 27 wijkbewoners, 17 
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 thuiszorg in samenwerking  

 

Van Hogendorpstraat 132 - 6535 VC  Nijmegen 
 Postbus 605 - 6500 AP  Nijmegen 
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Graafseweg 274, 6532 ZV  Nijmegen 

Postbus 605 - 6500 AP  Nijmegen 
t  024-7370069/7370104 - f  024-7370216 

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

Nieuws uit het 
Initiatievenfonds
Op 19 augustus was alweer de derde 
sluitingsdatum in 2015 voor het indie-
nen van subsidieaanvragen voor initi-
atieven uit de wijk. 

De ingediende aanvragen voor deze aan-
vraagronde zijn reeds in behandeling ge-
nomen.

Indienen van aanvragen
Wilt u ook een subsidieaanvraag indie-
nen voor een wijkgerichte activiteit (denk 
bijvoorbeeld aan het organiseren van een 
Halloweenoptocht of een straatfeest)? 
Stuur dan een e-mail naar initiatieven-
fondsoudwest@gmail.com. U krijgt dan 
zo snel mogelijk een aanvraagformulier 
toegestuurd. Dit aanvraagformulier 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.

Beoordeling van aanvragen
Na elke sluitingsdatum komt het initia-
tievenfonds samen om de aanvragen te 
beoordelen en de gemeente te adviseren 
over de toekenning van een bijdrage aan 
een initiatief. 
De eerstvolgende sluitingsdatum voor 
het indienen van subsidieaanvragen voor 
wijkgerichte initiatieven is op woensdag 
21 oktober. De sluitingsdata in 2016 ma-
ken wij in de volgende uitgave van de 
Wester bekend.

Tekst: Lidwien de Groot

opvoeders en 15 professionals geïnter-
viewd. Uiteindelijk was het de bedoeling 
dat wij een product zouden gaan maken. 
Het idee voor het product is ontstaan op 
basis van de gehouden interviews. 

Het eindproduct bestaat uit twee onder-
delen, namelijk een themabijeenkomst en 
een informatiefolder. In deze informatie-
bijeenkomst en folder zal uitleg worden 
gegeven over wat kindermishandeling is 
en wat u (als wijkbewoner, als ouder of 
als professional) kunt doen wanneer u 
vermoedt dat er iets aan de hand is. Het 

product is overgedragen aan het Soci-
aal Wijkteam Nijmegen Oud-West. De 
verwachting is dat zij in september 2015 
deze informatiebijeenkomst zal gaan 
geven. Zodra er meer bekend is over de 
data, hoort u het. Wij nodigen u graag uit 
om naar één van deze middagen of avon-
den te komen!

Hanne van Oldeniel en 
Mirte van Summeren

In opdracht van het Sociaal Wijkteam 
Nijmegen Oud-West

Contact?
Sociaal Wijkteam Nijmegen Oud-West 
Tweede Oude Heselaan 386
6542 VJ Nijmegen
06 34 00 02 86 
oud-west@sociaal-wijkteam.nl 
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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

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
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• 30 augustus, 12.00 uur: Colourfull 4all Westerpark, 
Hoek Rivierstraat/Biezenstraat. Toegang Gratis.
• 7 september, 19 uur: Bellydance Workout, 9 
september, 18.00 uur: Kids buikdans (6 t/m 11 jaar), 
9 september, 19.15 uur: Buikdans voor beginners 
in Oriëntaalse dansstudio Nijmegen, Honigcomplex, 
Waalbandijk 10E. Gratis proefles. Graag vooraf aan-
melden. Telefoon: 06 26 94 26 52. 
• 14 september: Cursus boekbinden voor beginners. 
U kunt u aanmelden voor een cursus in de ochtend of 
in de avond. Voor meer informatie: (024) 377 95 68 of 
06 18 42 95 71.
• 19 september, 13.00 uur: Nachtcollege Festival 
House en techno dance event, De Kube (Honigcom-
plex)
• 3 oktober, 9.00 uur: AMEEZING Nijmegen, Cul-
tuurspinnerij De Vasim
• 3 oktober, 14.00 uur: Waalpop, De Kube (Honig-
complex). Meer info op www.waalpop.nl

Vaste activiteiten in Oud-West

In verband met de vakantieperiode gold voor diver-
se activiteiten een zomerstop. Eind augustus/begin 
september dagen beginnen die allemaal weer.

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.
• Line Dance, Biezantijn, elke maandag 19.30-22.30 
uur.
• Showdansen Sapphire, Biezantijn, elke dinsdag en 
donderdag 19.00 uur en elke woensdag 13.00-16.00 
uur.
• Afrikaanse dans, Titus Brandsma, elke donderdag 
20.00-21.00 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 
dinsdag aanvang 19.30 uur.
• Swon bridge, Titus Brandsma, elke woensdag 
13.00-17.00 uur.
• Kaarten, Griffioen, elke zondag en dinsdag 19.30 
uur en elke woensdag 14.30 uur. 

Kinderen
• 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 donder-
dag 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 maan-
dag 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 woens-
dag 19.30-20.30 uur.
• Griffioen: Gym, elke maandag en donderdag aan-
vang 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 Spaanse les, Titus Brandsma, elke maandag 
12.00-14.00 uur.
• Gilde Engels, Titus Brandsma, elke maandag 13.00-
16.00 uur en elke dinsdag 10.00-12.00 uur.
• Gilde Frans, Titus Brandsma, elke woensdag 14.30-
16.30 uur.
• Gilde 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 dins-
dag 19.30 uur.
 

Een activiteit in de agenda? 

Neem contact op met Dave van Brenk via 06 15 24 
02 02 of webredactie@dewester.info of vul jezelf ac-
tiviteit in op de agenda van de Wester www.dewester.
info en het komt ook in het blad. Deadline voor het 
volgende nummer is 27 september 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 september 2015

LAAT ONS MAAR
SCHUIVEN

Zie voorwaarden in de winkel

 do  d

Geeft:
Workshops voor jong en oud, op scholen, buurthuis,
bij jou thuis, buitenschoolse opvang, kinderfeesten,
personeelsfeest.

Levert:
Breistokken vanaf 15 mm t/m 35 mm doorsnee,
kant en klaar pakketten en brei/haak garen.

www.ddbreidesign.nl
info@ddbreidesign.nl
NL (0031)06 27191440
Volg me op:

Ontwerp
Opdracht
Workshops

Maakt:
Grofgebreide lounge/ bankkleden, omslagdoeken,
poncho’s, sjaals, mutsen, poefs, zitzakken, spreien,
kussens, vloerkleden, badmatten.
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De Huidpraktijk – Marialaan 116 – Nijmegen – www.dehuidpraktijk.com - T. 024-7810000

• 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

Bij de Huidpraktijk bent u aan het juiste adres om 
hier vanaf te komen! Huidtherapeute Anne van 
Schaaijk is met haar praktijk inmiddels al weer 5 
jaar gevestigd aan de Marialaan. Sinds kort werkt 
ook huidtherapeute Kayleigh Braam bij haar in de 
praktijk. 
‘Veel mensen hebben last van couperose. Dit zijn 
gesprongen adertjes die vaak zichtbaar zijn op de 
neus en de wangen. Het is een onschuldige aan-
doening, maar het kan als zeer storend worden 
ervaren. De vaatjes zijn verwijd, waardoor het 
bloed heel goed zichtbaar wordt. Dit is te zien als 
een rood paarse verkleuring’, vertelt Anne van 
Schaaijk. ‘Vaak krijgt men te horen dat je zo’n ge-
zond kleurtje hebt, of mensen denken dat je neus 
rood is door de drank. Hier heeft het echter niets 
mee te maken’, aldus Anne van Schaaijk. ‘Geluk-
kig kunnen wij dit prima behandelen bij de Huid-
praktijk met de Harmony Light.’ 

Anne van Schaaijk legt uit: ‘De Harmony Light 
warmt de gesprongen vaatjes op door middel van 
licht. Het licht wordt omgezet in warmte, waar-
door de verwijde vaatjes weer mooi samentrek-
ken. Dit is direct zichtbaar na de behandeling. De 
huid blijft verder helemaal intact en wordt niet be-
schadigd. Gemiddeld zijn er twee behandelingen 
nodig.’ 

Ook is de Harmony Light bijzonder geschikt om 
ouderdomsvlekken te behandelen. Dit zijn don-
kere vlekjes die ontstaan op delen van het lichaam 
die veel in de zon zijn geweest, zoals het gezicht, 
de handen, de hals en het decolleté’, vertelt Anne 
van Schaaijk. 
Storende lichaamsbeharing behandelen wij ook. 
Van Schaaijk: ‘Ik zie veel vrouwen met overbe-
haring in het gezicht. Vooral Turkse en Marok-
kaanse vrouwen hebben hier last van, maar ook 

veel vrouwen net na de overgang. Haartjes moeten 
wel enigszins donker van kleur zijn om voor de 
Harmony Light in aanmerking te komen. Een an-
dere behandelmogelijkheid is anders elektrische 
epilatie.’ 
Deze en eerder genoemde behandelingen wor-
den (vaak) vergoed vanuit de aanvullende verze-
kering. Hierbij hoeft u geen rekening te houden 
met het eigen risico. Tijdens een intakegesprek 
wordt eerst vastgesteld of behandeling mogelijk 
is. Daarbij is ruimte voor al uw vragen. Voor meer 
informatie bezoekt u de website: 
dehuidpraktijk.com 

De Huidpraktijk is aangesloten bij de Neder-
landse Vereniging van Huidtherapeuten en staat 
ingeschreven in het kwaliteitsregister voor para-
medici. De Huidpraktijk heeft contracten met alle 
zorgverzekeraars. 

Storende haartjes, vlekjes of adertjes? 
024–7810000



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

We hebben laatst een interview gehouden 
bij de Gamma met Mike Theunissen die 
hier al 19 jaar werkt! Daarom hebben we 
veel dingen gezien en geleerd over de 
Gamma aan de Energieweg. We begonnen 
in zijn kantoor, dat is boven in de Gamma. 
We hadden daar het interview. Daarna zijn 
we de winkel doorgelopen en hebben ook 
zijn lievelingsplekje in de Gamma gezien: 
het buitenmagazijn. We hebben ook veel 
over hem geleerd, onder andere: dat hij 34 
jaar is, dat hij samenwoont met zijn vriendin 
waar hij misschien ooit mee gaat trouwen. Na 
het werk houdt Mike ervan om een sociaal 
en gezellig leven te leiden, met vrienden en 
familie, bioscoop bezoek en filmpjes kijken 
op de bank. Waarom hij bij de Gamma werkt 

SANADOME
We hebben laatst een bezoekje gebracht aan het 
Sanadome voor een interview. Dit keer hebben 
we mogen praten met meneer Pim de Vries, 
director of marketing en sales. Hij zorgt ervoor 
dat zoveel mogelijk mensen de Sanadome kennen. 
Een manier daarvan is om via de Albert Heijn 
kortingskaartjes te verkopen. 
Omdat Pim hier ook nog 15 jaar werkt hebben 
we het een grote eer gevonden. Als eerste willen 
we jullie iets vertellen over het Sanadome: er is 
hier heel veel te doen en er zijn heel veel dingen 
zoals: restaurants, wel 4, wellness, sporthal, enkele 
winkels, transparante liften en hotelkamers. Op de 
hotelkamers staan ook kleine koelkastjes met eten 
en drinken erin. Dat heet een minibar, daar moet 
je extra voor betalen, en soms wordt daar wel eens 
iets uit gestolen. 
Er is bij de Sanadome heel veel te doen dus, 
daarom is het ook heel groot. Denk je erover om 
hier te gaan werken moet je minstens 16 jaar oud 
zijn. Dan begin je wel als eerste met de kleine 
klusjes. Des te langer je hier werkt, des te meer je 
mag doen en meer verdient. 
Ze zijn hier 24 uur per dag open en hebben 180 
mensen personeel. ’s Nachts gaat de draaideur wel 
op slot, maar er is altijd iemand voor de veiligheid. 
Ze vinden het belangrijk dat er veel gasten komen 
en dat de gasten een fijn gevoel krijgen van hun 
bezoek. Het water in het bad is in het warmste bad 
38 graden en in het koudste bad 33 graden. De 
sauna’s zijn 50 en 65 graden. Ze hebben een grote 
verwarming onder het hele gebouw en het water 
komt uit de bron die onder de tuin van het gebouw 
ligt. 
Van de 180 mensen werken er 90 fulltime en 90 

Een bezoek aan de Gamma

is omdat hij dagelijks een uitdaging krijgt van 
het werk: hij moet de cijfers bewaken, strategie 
bepalen en collega’s aansturen en begeleiden. 
Er komen ongeveer 800 mensen per dag bij de 

Gamma, en afgelopen Pinksteren (Tweede 
Pinksterdag) was het de drukste van het hele 
jaar. Het goedkoopste product is een stukje 
deurmat van 1 cm, voor maar 29 cent. Het 
duurste zijn complete badmeubels, die zijn tot 
ongeveer 1799 euro. Er werken 27 mensen bij 
de Gamma. De Gamma bestaat hier sinds 1971, 
maar de Gamma op de Energieweg is onderdeel 
van Van Neerbos en dat bestaat al sinds 1938. 
Zelf kan Mike heel goed klussen maar hij laat 
dat vaak over aan zijn broer die een eigen 
klusbedrijf heeft. We vroegen ook waarom er 
zulke rare namen zijn voor de kleuren verf. 
Hij zei: ‘Het is makkelijker om rare woorden 
te onthouden dan cijfers.’ Aan het eind kregen 
we een rondleiding door heel de Gamma en het 
buitenmagazijn. We gingen ook op de foto. Het 
was super leuk. 

Door Manal, Sude en Serenay

parttime. Pim werkt fulltime: hij werkt 5 
dagen in de week bij het Sanadome. Hij 
wilde eerst bij de politie, maar daar wilden 
ze liever meiden aannemen. Toen is hij gaan 
studeren in Den Haag op de Hotelschool. Hij 
heeft daarna gewerkt in hotels in Den Haag, 
Brussel en Venray. 
Toen hij er 15 jaar geleden mee begon, 
begon hij tegelijk met Joost den Bieman, 
die nu directeur is van het Sanadome. In 
Nederland is er maar een Sanadome. Dat is 
daarom ook heel uniek. Denk je erover om 
hier een nachtje te overnachten, betaal je 
tussen de 100 en 220 euro. 
We hebben een kamer gezien en ze waren 
heel mooi en sjiek. De douches waren het 
sjiekst. Je had zelfs een massagedouche. 
Het zwembad dat we gezien hebben was 
buiten. Het was mooi, groot en druk. Er 
was een waterval een we hebben gezocht 
naar een selfie-plek, een plek om de 
mooiste foto’s te kunnen maken. 
We hebben ook de fitnessruimte gezien, 
het was daar niet heel druk maar dat is 
ook fijn voor de mensen. Je kunt er heel 
veel doen maar ook hulp krijgen van 
een trainer. 
Het restaurant dat we gezien hebben 
was erg groot, mooi en versierd. We hebben 
ook de keukens gezien. Er is een plek voor koude 
gerechten en een keuken voor warme gerechten. 
De koks waren deftig gekleed. 
Je kon met je voet de deuren openen als je je 
handen vol had. 
Dat was het dan. Verder hebben we ook nog een 
rondleiding gekregen. En ook heel leuk, we hebben 
gratis slippers gekregen! 

Door Sude, Serenay, Manal en Meriam


