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Vroeger en nu 

Oude zuivelfabriek
Op de oude foto staat een fanfare voor het ge-
meentelijk monument Don Bosco aan de Oude 
Graafseweg. De fanfare komt vermoedelijk uit 
de Wolfskuil. Een oud-bewoner van de Wolfs-
kuil denkt dat pater Capucijner, schele Gabriel, 
H.R. Meinders, Kees van Eldik senior, Jo Jan-
sen (de rooie) en de familie Van Ootje van de 
winkel uit de Ericastraat op de foto staan. 
Het pand is al meer dan honderd jaar oud. In 
1889 werd hier de Geldersche roomboterfa-
briek gebouwd, die vanaf 1891 Stoomzuivelfa-
briek Hollandia en vanaf 1897 N.V. Nijmeeg-
sche Confederatie heette. In de jaren 20 van 
de vorige eeuw ging het bedrijf op in de N.V. 

Melkerij Lent en werd er op deze locatie geen 
zuivel meer geproduceerd. Vanaf september 
1944, toen Nijmegen frontstad was, heeft de 
kelder van het gebouw als schuilkelder ge-
diend tegen granaatinslagen. 
Na de oorlog kwam Don Bosco in het pand, 
onder leiding van pater Menaldus (kapucijn). 
VV Krayenhoff had in het gebouw de kleedka-
mers en het clubhuis. Het voetbalveld lag bij 
de Klimopstraat.
Weet u meer of wie er op de foto staan? Laat 
het dan weten via webredactie@dewester.info 
of 06 15 24 02 02. (Bron: noviomagus.nl)

Tekst en nieuwe foto: Dave van Brenk
Oude foto: Regionaal Archief Nijmegen
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De straat van de week

Bronsgeeststraat

Deze foto is van eind jaren 70. Het is een hofje dat lag tussen de Bronsgeeststraat, de Batava 
boterfabriek (Krayenhofflaan) en de Weurtseweg. Rechts op de foto zie je de achterkant van 
de huizen aan de Bronsgeeststraat. Op deze plek liggen nu volkstuintjes. 

De straat droeg vroeger de naam van Ben-
themstraat. De aannemer Lambertus Her-
manus van Benthem (Lobith 18 september 
1852 – Nijmegen 1 november 1924) heeft 
aan deze straat de eerste woningen ge-
bouwd.
Daarna zou de straat eerst vernoemd wor-
den naar Mr. Laurens Philippe Charles van 
den Bergh (Düsseldorf 20 juni 1805 – ’s-
Gravenhage 17 september 1887), algemeen 
rijksarchivaris. Hij bepleitte de heroprich-
ting in de negentiende eeuw van de Nij-
meegse stadsbibliotheek en schonk daartoe 
zijn bibliotheek aan Nijmegen. 
De gemeenteraad was bang dat de straat 
verward zou worden met de Burghardt 
van den Berghstraat en stemde niet in met 
de door B en W voorgestelde naam en zo 
werd het Bronsgeeststraat vernoemd naar 
Franciscus Adrianus Leonardus Bronsgeest 
(Oosterhout NB 30 juli 1846 – Haaren 5 de-
cember 1914), priester, pastoor van de St. 
Augustinuskerk, deken van Nijmegen.

Uit de Stratenlijst gemeente Nijmegen 2015 
van Rob Essers 

Raadsvoorstel 13 oktober 1911: Van den Berghstraat. Raadsbesluit 28 oktober 1911 en raadsbesluit 9 juli 1924: Bronsgeeststraat 

Een straat met verschillende namen
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Michiel van de Loo en Rob Essers

We spraken met twee huidige bewoners van de 
Bronsgeeststraat. De derde persoon die bij het 
gesprek aanwezig zou zijn - een student, want 
daar wonen veel van in de straat - liet het om 
onduidelijke redenen op het laatste moment 
afweten. 

Peter van Renswou
Op nummer 48, twee onder een kap met de 
vrolijke gele kozijnen en dito deuren, woont 
Peter van Rijnswou. Hij is 64, getrouwd en 
de enige dochter is inmiddels het huis uit. Pe-
ter: ‘Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag en 
werkte daar in Voorburg bij O’16, een jonge-
rencentrum. Als programmeur kon ik in 1976 
bij Doornroosje beginnen. Al was Nijmegen 
toen nog een provinciestadje, vanuit Den Haag 
gezien zeker, het was toch een stap vooruit 
voor mij; in Roosje kwamen toen al een paar 
duizend bezoekers per week. Het was de tijd 
van Nederlandse bandjes als Gruppo Sportivo. 
Doe Maar trad er drie keer op, Herman Brood 
nog vaker, die bood zichzelf voor een fles 
wodka aan haha, maar ook Magna Carta en 
the Vibrators, een Engels punkbandje, heb ik 
binnen gehaald. Die punk was overigens niet 
mijn ding en een van de redenen dat ik in 1980 
Roosje verlaten heb en een stripwinkel begon-
nen ben, eerst in de Van Welderenstraat, later 
in de Waaghals. De platenverkoop liep prima, 
maar de strips bleven daarbij achter en na een 
jaar hield dat op. Nog even in de videobran-
che actief geweest, maar uiteindelijk met hout 
gaan werken. Zo timmer ik nu in mijn werk-
plaats aan de Voorstadslaan in opdracht meu-
bels in elkaar, de ene keer een balie voor een 
winkel, dan een kastenwand of tafel. Dit huis 
heb ik in 1984 gekocht voor 75.000 gulden.’

Thea Thijssen-Coppers
Thea Thijssen-Coppers is 69 jaar en woont 
met haar man op nummer 38. Ze zijn 44 jaar 
getrouwd en hebben drie kinderen. Thea: ‘Ik 
ben geboren twee deuren verder op nummer 
42. Ik was de oudste van vijf kinderen. Na 
mijn trouwen nog een jaar of zeven in Alden-
hof gewoond, maar toen we hoorden dat er 
hier in de straat weer een huis vrijkwam, hoef-
den we niet lang na te denken. Eigenlijk dus 
bijna onafgebroken in deze straat gewoond. Zo 

weet ik nog dat in het huis van Peter vroeger 
een schoenmaker aan huis werkte. Van Werk-
hoven, de timmerfabriek, zat er tegenover. 
Zijn oudste zoon is later verder gegaan aan de 
Oude Graafseweg. Ik hoor net van Peter dat er 
nu twee kunstenaars in zitten, dat wist ik nog 
niet. Men noemde dit een middenstandsstraat, 
omdat de mensen toch wel redelijk welgesteld 
waren. Gewezen schippers, een onderwij-
zer, architect en grote gezinnen ook: tien, elf 
kinderen was geen uitzondering en eenmaal 
getrouwd bleven ze vaak in de straat wonen. 
Vroeger kende ik iedereen. Elke week werden 
de ramen gezeemd, de stoep geschrobd en de 
matten geklopt. Deed je dat niet, dan werd je 
er op aan gekeken. Sommige hadden sleutels 

van elkaar, in geval van nood, want we liepen 
de deur niet bij elkaar plat.’

Stadsvernieuwing
In het kader van de stadsvernieuwing strooide 
de overheid met subsidies, zo ook de gemeente 
Nijmegen, en tal van wijken knapten ziender-
ogen op in de tachtig- en negentiger jaren. Pe-
ter: ‘Je was een dief van je eigen portemonnee 
als je er niet in meeging, en dat was ook de 
bedoeling. Ze begonnen met 50 procent sub-
sidie op de renovatie van een pand, later werd 
dat allengs minder tot 35 procent, geloof ik. Er 
werden wel strenge eisen gesteld. Zo mocht je 
je huis bijvoorbeeld de eerste vijf jaar nadien, 
niet verkopen, maar het heeft de straat - het is 

Peter van Renswou en Thea Thijssen-Coppers
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allemaal particulier woningbezit - een enorme 
facelift gegeven.’

Studenten
Er wonen al heel lang studenten in de straat. 
Thea: ‘Eerst woonden ze op kamers. Mijn 
moeder heeft er ook nog twee in huis gehad, 
want het was een mooie bijverdienste.’ Pe-
ter: ‘Nadat die verenigingsconstructie uitge-
vonden werd, waardoor mensen gezamenlijk 
eenvoudig een huis konden kopen, had deze 
straat ooit volgens de Volkskrant de hoogste 
concentratie van die woonvorm in Nederland. 
Ze hebben en hadden bijna allemaal een naam, 
zoals studentenhuis Bankroet, woongroep 
Brons 27, Droesjba of huize Pino. Nog steeds 
worden veel panden aan de oneven kant, ze-
ker het eerste deel, bewoond door studenten. 
Achter die panden tot aan de oude boterfabriek 
Batava ligt een openbaar terrein waar de ge-
meente vroeger volkstuintjes verhuurde. Er 
hebben ook nog ooit noodwoningen gestaan. 
Wanneer er in een van de studentenhuizen iets 
te vieren viel, en dat was vaak, gebeurde het 
op die plek. Vaak werd de halve straat daarbij 
uitgenodigd en ik was zelf ook wel eens van de 
partij. De studenten laten hier altijd zien dat ze 
betrokken zijn bij de straat. Bij het jaarlijkse 
straatfeest, zoals zondag 20 september, zijn ze 
er ook altijd bij. Dan wordt er samen gegeten 
en komen zij met een grote pan chili en wraps 
aanzetten. Het idee van zo’n straatfeest is door 
de nieuwkomers, vaak jonge gezinnen met 
kinderen, opgepakt en speelt zich vooral in het 
tweede gedeelte van de straat af.’ Thea: ‘Dat er 
weer kinderen in de straat wonen, vind ik erg 
leuk. Er was een tijd dat je hier nauwelijks nog 
klein grut op straat zag. Vroeger, toen er nau-
welijks auto’s reden, zag je niets dan spelende 
kinderen. Stoeprandje gooien bijvoorbeeld.’

Thea: ‘Waar je nu die saaie nieuwbouw van 
Flavus hebt, keken we vroeger aan de even 
kant uit op alleen maar weiland, tot aan Key 
toe. Tijdens de Vierdaagse sloegen de soldaten 
er hun kamp op.’

Brandstichter
De Bronsgeeststraat is altijd een rustige straat 
geweest. Er gebeurde nooit veel. De enige keer 
dat de straat de landelijke pers haalde was in 
1931. Een jongetje van tien jaar, van de fami-
lie Benda aan de Daalsedwarsweg, kwam met 
zijn hoofd op de punt van een hek te vallen 
en overleefde het niet. Die gevaarlijke ijzeren 
hekwerken staan er nog steeds. Thea: ‘Ik kan 
me een soortgelijk ongeluk herinneren. Toen 
kwam een kind heel ongelukkig er met zijn rug 
op terecht.’ Voor criminele activiteiten moeten 
we ook terug in de tijd. Peter: ‘Toen junks nog 
voor hun dagelijkse behoefte moesten inbre-

ken, heb ik in een vrij korte periode drie inslui-
pingen gehad. Bij een van die inbraken in de 
winter had men de achterdeur open laten staan 
en stond de gaskachel te loeien als een gek; dat 
had ook anders af kunnen lopen.’ Thea: ‘Toen 
woonde hier in de straat ook een junkie. Ze 
dealde ook, dat wist iedereen. Op een dag was 
ze ineens vertrokken.’ Peter: ‘En een jaar of 
tien geleden maakte een brandstichter de buurt 
onveilig. Die had het vooral op auto’s gemunt 
en toen zijn er hier drie uitgebrand. De dader 
woonde op kamers boven café de Voorstad en 
daar is-ie uiteindelijk uit huis gezet.’

Peter: ‘Er woonde hier ooit een Turkse familie. 
Mijn vrouw heeft de kinderen nog huiswerk-
begeleiding gegeven. Toen die het huis uit wa-

ren en de man overleed is de vrouw verhuisd, 
maar ze komt nog steeds in de straat af en toe. 
Dan heeft ze thuis een quiche met spinazie 
en feta gemaakt of een grote pan linzensoep, 
komt ze op een driewieler met aanhangertje de 
straat in en belt ze aan of je voor vijftig cent 
een kop warme soep wilt. Mooi toch, daar heb 
ik erg veel bewondering voor.’ Thea: ‘Toen ze 
hier nog woonde, kwam ze wel eens bij me op 
bezoek, maar alleen als ik ook thuis was. Als 
mijn man alleen was niet. Dat mocht niet van 
haar geloof, denk ik.’

Totdat het niet anders meer kan, zullen Peter 
en Thea aan de Bronsgeeststraat blijven wo-
nen. Peter: ‘Mensen die hier weggaan, groeien 
eruit. Los van de studenten is het verloop mi-
nimaal. Mensen groeten en praten veel met el-
kaar. Een superstraat wat contacten betreft! Zo 
hebben we ook een kaartclub in de buurt waar 
we altijd rikken.’

Zwarte Betje
Er is nog één verhaal waar we het antwoord 
niet op gevonden hebben. Een van de huizen 
aan de Bronsgeeststraat werd bewoond door 
een oudere, ietwat mysterieuze vrouw. Na haar 
dood werd door de nieuwe bewoners ergens in 
een donker hoekje op zolder een boek over 
hekserij gevonden. Meteen na de ontdekking 
daarvan, gebeurde er allerlei vreemde dingen 
in huis. Het was gaan spoken. Thea denkt heel 
lang na en herinnert zich dan Zwarte Betje. Die 
was getrouwd met een blinde man. Ze had-
den geen kinderen en je zag ze nauwelijks op 
straat. Maar een heks? 

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Voor deze oldtimer gingen we naar de 
Graafseweg. Ongeveer ter hoogte van de 
molen woont Kees Cirkel. Kees is 64 jaar, 
komt oorspronkelijk uit Utrecht, maar de 
liefde bracht hem naar Nijmegen. 

Hij is acteur, en u zou hem kunnen kennen van 
series als Danni Lowinski, Vrouwenvleugel, 
Onderweg Naar Morgen of de film Novio-
magus van Hugo Rikken. Kees: ‘In die series 
waren het maar kleine rolletjes hoor, maar het 
betaalde goed. Ik werd vaak gecast in boeven-
rollen.’

Oplichters
‘Ik liep nog in korte broek en droomde toen al 
van een Rolls-Royce. De eerste die ik zag, was 
bij een bezoek van oud-koningin Wilhelmina 
aan Utrecht. Dan geeft het veel voldoening 
wanneer je in de gelegenheid bent zélf zo’n 
auto aan te schaffen, al was de eerste keer geen 
succes. Daarna zou ik nooit meer een Rolls in 
Nederland kopen. Ik had er 10.000 euro voor 
betaald. Ik was de straat nog niet uit of hij 
stond al stil. Oplichters waren het. Daarna ben 
ik gericht gaan zoeken op internet, met name in 
Engeland. Zo kocht ik daar een groene Rolls, 
twee blauwe, waaronder de Silver Spirit, en nu 
rij ik al vanaf 2012 in deze Silver Wraight II uit 
1977. Ik heb er 5.000 pond voor betaald, met 
invoerrechten en nog wat bijkomende kosten 
zo’n 10.000 euro. Hij is nu op 35.000 euro ge-
taxeerd.’ 

Geschiedenis
Voor de geschiedenis van de auto’s moeten we 
terug naar het begin van de twintigste eeuw. 
Royce bouwde de auto en Rolls was de ge-
wiekste verkoper, die meteen zijn eigen naam 
aan het merk verbond. Het bedrijf kende een 

turbulente historie: een faillissement in 1971, 
waarna het een staatsbedrijf werd. De Engelse 
natie was dan ook in rouw gedompeld toen het 
in 1998 in handen kwam van het Duitse Volks-
wagen. Het naamgebruik en het logo kwam 
echter in bezit van BMW. Na wat getouwtrek 
over en weer is het uiteindelijk BMW die de 
auto sinds 2003 in productie heeft.

Classic Car Clinic
‘Mijn oom had vroeger een garage waar ik wel 
eens knutselde en daar heb ik me de techniek 
eigen gemaakt. Verder veel erover gelezen, 
maar helemaal autodidact. Voor ingewikkelde 
dingen aan de remmen of de hydrauliek ga ik 
naar Classic Car Clinic aan de Groenestraat. 
Daar zijn ze heel redelijk met de prijzen.’
‘Het is ook het avontuur hè, dat je eerst naar 
Engeland vliegt en daarna met de Rolls naar 

Nijmegen terugrijdt. Mensen reageren vaak 
meteen als ze de auto zien. Kinderen, trouwens 
ook volwassenen, willen graag een ritje maken 
of er maar even in zitten. Als ik tijd genoeg 
heb, doe ik daar niet moeilijk over.’

Aanrijding
De Rolls-Royce Silver Wraight II is maar vier 
jaar in productie geweest: van 1977 tot en met 
1980. In die periode rolden 2.135 exemplaren 
van de band. Kees: ‘Hij haalt 210 kilometer 
per uur. Af en toe laat ik hem uit op de Auto-
bahn, maar ik gebruik hem voor alles. Ritjes, 
dagje uit, naar mijn werk. Hij rijdt 1 op 4. Dat 
is veel ja. De vorige ging op gas, dat scheelde. 
De onderdelen, flying spares, bestel ik in En-
geland, dat is het goedkoopst. Motorisch is-ie 
prima. De carrosserie is één bonk staal, 2500 
kilo en heel dik. Ik had buiten mijn schuld een 
aanrijding met een Renault Clio. Ik voelde 
nauwelijks iets, maar die Clio lag dertig me-
ter verderop helemaal in de kreukels. Poetsen 
doe ik wekelijks. Warm water, een sopje en 
goed stofzuigen overal. Normaal gesproken 
staat-ie in een garage aan de Wolfskuilseweg. 
Daar werk ik ook aan mijn auto’s. Parkeren 
voor de deur doe ik niet graag. In het weekend 
heeft me dat al te vaak een spiegel gekost. We 
gaan één keer per jaar naar de Oldtimerdag in 
Millingen aan de Rijn. Ik in de Rolls en mijn 
vrouw in de MG MGB, ook een oldtimer, een 
sportauto. Er komen vaak dezelfde mensen en 
het is altijd gezellig.’

‘Weet je wat ook leuk is? Ik neem hem wel 
eens mee naar de Aldi aan de Willemsweg. Als 
je de mensen dan ziet kijken, genieten!’

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

Rolls-Royce Silver Wraight II

Kees Cirkel
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Gastcolumn

De beleving 
van Nijmegen
Oost west, thuis best. Twaalf jaar gele-
den was dat voor mij Nijmegen-Oost. In 
de levensfasen van studeren, werken en 
beginnend gezinsleven leefde ik ‘Oost’. 
Ik woonde daar dertien jaar met veel 
plezier. De verhuizing naar ‘West’ moest 
ik vaak uitleggen. En ook hier wonen we 
wéér op een fijne plek en hebben het al 
twaalf jaar prima naar onze zin. De be-
leving van Nijmegen is overal anders en 
lekker wonen en leven kan gelukkig in 
veel wijken in onze stad.
Als wethouder Wijken merk ik dat veel 
mensen trots zijn op hun wijk of buurt. 
Onder de titel de wethouder schuift aan 
eet ik regelmatig bij Nijmegenaren. Dan 
luister ik naar de verhalen en de wensen 
van deze inwoners. Vaak gaat dat over 
hoe de buurt of de straat nog beter en 
nog mooier kan worden. Ik zie ook dat 
mensen zich thuis voelen als ze contact 
hebben in de buurt en dat er sfeer is die 
bij de mensen past. Die beleving is (ge-
lukkig) overal anders. 
De beleving van Nijmegen, of van Oost, 
West, Noord of Zuid. 
Ik gun het mensen om eens een andere 
wijk te ‘proeven’. Zou een wijkenruil een 
idee zijn?

Renske Helmer-Englebert
wethouder Wijken, Openbare Ruimte, 
Onderwijs, Sport en Accommodaties
(Foto: Jacqueline van den Boom)

In Villa Nova is Sam-Sam gevestigd, het 
OuderKindCentrum (OKC) in de Wolfs-
kuil. Omdat ik om de een of andere reden 
de goede weg naar Villa Nova nooit in één 
keer vind, ben ik te laat op de afspraak met 
Dianne Frederiks (57) en Fatima Bounjouai 
(38). 

‘Maak je niet druk’, zeggen beide dames, ‘we 
hoeven nergens heen. We zitten hier goed, al 
weer een hele tijd!’ Zij zijn de professionele 
ondersteuners vanuit Tandem van dit OKC. Er 
zijn vijf van deze centra in Nijmegen. Ze zijn 
bedoeld voor de ontwikkeling van de talenten 
van wijkbewoners. Van deze kwaliteiten zijn 
mensen zich niet altijd bewust. De ondersteu-
ners helpen een handje bij dit proces, zodat 
deze talenten ook weer ingezet kunnen wor-
den voor elkaar. De ervaring leert dat er vooral 
vrouwen komen. Maar dat hoeft niet!

De oorsprong
Ooit werd het idee van een OKC geboren in 
Duitsland. Daar noemde men het Muttercen-
ter. Het voorbeeld werd hier overgenomen, De 
Koffiepot werd het eerste Nederlandse moe-
dercentrum in Den Haag. ‘Ik ging erheen om 
inspiratie op te doen voor Nijmegen. Er werd 
een methodiek door een Tandem-medewerker 
van het eerste uur uitgeschreven met vier pij-
lers die de centra zouden moeten dragen: kin-
deren horen erbij, zelfbeheer, zelforganisatie, 
werk wordt betaald/beloond. De naam werd 
omgevormd naar OuderKindCentrum en het 
eerste OKC in Nijmegen was een feit, in de 
Wolfskuil. Dat was Mama Mia, dat nog steeds 
bestaat, maar nu in Neerbosch-Oost zit, in 
brede school het Octaaf. Na de verhuizing van 
Mama Mia naar een ander deel van West, bleef 
de vraag in Oud-West onverminderd bestaan. 
Zo kwam Sam-Sam hier en zijn we hier nog. Al 
25 jaar een OKC hier! De andere vier OKC’s 
hebben een ruimte binnen een brede school, 
wij zitten apart in Villa Nova. Dat heeft er ook 
mee te maken dat we hier maar liefst drie brede 
scholen bedienen, namelijk De Wieken, Aqua-
marijn en Michiel de Ruyter’, vertelt Dianne. 

Talenten genoeg in 
OuderKindCentrum

‘Want wij van Tandem zijn natuurlijk ook met 
kinderen actief, op het activiteitenplein van de 
brede scholen’, gaat Fatima verder. ‘Kinderen 
kunnen daar na schooltijd van allerlei dingen 
doen, van sporten en koken tot spelletjes doen 
en knutselen. Op die plekken werven wij de 
ouders voor de volwassenenactiviteiten: kom 
naar Sam-Sam en leer de buurtbewoners ken-
nen. We hebben echt meegemaakt dat mensen 
op een steenworp afstand van elkaar wonen en 
elkaar nog nooit gezien hadden.’

Iedereen heeft kwaliteiten
Bedoeld voor buurtbewoners, blijkt na 25 jaar 
toch dat vaders moeilijk te bereiken te zijn. 
‘Dat is zo lastig’, geeft Dianne aan. ‘We krij-
gen er de vinger niet achter. Het gros van alle 
activiteiten wordt gedragen door moeders en 
oma’s. Sommigen van hen zijn al 25 jaar bij 
het OKC betrokken. Zolang het OKC al be-
staat dus.’ ‘Mooi hè?’, vervolgt Fatima. ‘We 
doen dat door bewoners vooral zelf te laten be-
palen wat er gedaan wordt. Ieder van hen heeft 
een talent, ieder weer een ander. Maar die 
kwaliteiten die ieder heeft, die proberen wij 
als ondersteuners naar boven te halen zodat 
mensen ze ook zelf beginnen te zien. En dat 
ze ze gaan inzetten voor elkaar. De een blijkt 
heel goed met geld te kunnen omgaan, de an-
der is heel handig.’ Er wordt bij Sam-Sam dus 
weinig vooraf bepaald door de ondersteuners? 
‘Dat klopt’, zegt Dianne. ‘Het heeft geen zin 
om themaochtenden of -middagen te hou-
den als niemand op dat thema zit te wachten. 
Maar als er iets speelt, komen ze er zelf mee. 
Zo kregen we signalen uit de groepen dat er 
behoefte was aan informatie over schoolver-
zuim bij pubers, over sociale media. Dan hel-
pen we onze bezoekers om dat te organiseren, 
samen met de jongerenwerkers bijvoorbeeld.’ 
‘Maar meer dan discussiëren en luisteren wil-
len de bewoners aan de slag’, aldus Fatima. 
‘Creatieve activiteiten, koken en samen eten, 
picknicken. Ondertussen hebben we ook oog 
voor taalontwikkeling. Heel belangrijk. Over 
de wijk raken onze deelnemers trouwens niet 
uitgepraat: wat is er aan de hand, hoe kunnen 

Sam-Sam
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Dag Tijd Waar Wat

maandag 11.30-13.30 uur Villa Nova Creatieve activiteiten

dinsdag 9.30-11.30 uur Villa Nova Creatieve activiteiten

woensdag 9.00-11.30 uur Michiel de Ruyter Deelnemers bepalen zelf het programma

donderdag 9.00-11.30 uur Aquamarijn Deelnemers bepalen zelf het programma

donderdag 9.00-12.00 uur Villa Nova Deelnemers bepalen zelf het programma

vrijdag 9.00-12.00 uur Villa Nova Tweedehandskledingpunt

Dit gebeurt allemaal bij Sam-Samwe problemen voorkomen of helpen oplossen 
en waar kunnen we terecht. Dat alles met een 
bakje koffie erbij. Er komen hier zo’n 65 be-
woners per week.’

Ondersteuning
Dianne en Fatima vertellen hoe het OKC zijn 
zaken regelt. ‘Er is een kerngroep. Dat zijn de 
meest actieve wijkbewoners die hier komen. 
Dat zijn er momenteel vier. Wij zijn dan de 
twee professionele ondersteuners, en we heb-
ben nog een medewerker met een participatie-
baan. Met zijn zevenen runnen we eigenlijk 
allemaal een programmadoel. Dat vraagt meer 
van je dan gewoon meedoen natuurlijk. Voor-
waarde is wel dat het laagdrempelig blijft en 
niet te veel kost. We hebben maar een klein 
budget. De werkelijke kosten van activiteiten, 
de materialen of ingrediënten, worden samen 
gedeeld. Een van de leden van de kerngroep 
doet de financiën. Wat wij als professionele 
ondersteuners wel oppikken zijn de signalen 
om nieuwe activiteiten te ontplooien. Zo is 
er vlak voor de zomer hier op vrijdagochtend 
een kledingpunt gestart. We hoorden van zo-
veel kanten dat in Oud-West soms de beurs zo 
krap is, dat er behoefte was aan een punt voor 
tweedehands kleding. Iedereen kan kleding in-
brengen en kopen, op de vrijdagochtend. Over 
Samen Spelen, een project voor moeders en 
kinderen van 0 tot 2 jaar, maken we nu ook 
serieus plannen.’

Nieuw perspectief
‘Als je het hebt over je eigen talenten ontdek-
ken, hebben we nog een mooi voorbeeld’, ver-
tellen Fatima en Dianne. ‘We hadden 25 jaar 
geleden een woensdagochtendgroep, die altijd 
creatief aan de slag was. De groep werd te 
groot en hun behoeften werden ook anders. Ze 
waren echt op het niveau van vergevorderden 
bezig. Dus namen ook de onkosten toe. Geza-
menlijk namen we de beslissing dat de groep 
beter op eigen benen kon staan. Zo gebeurde 
het. Ze zitten nu in de Titus en doen het al drie 
jaar helemaal zelf. Nou, dat vonden we toch 
best moeilijk, hoor. Natuurlijk werk je toe naar 
zelfredzaamheid, maar loslaten is best lastig 
als je mensen al zo lang kent. Het deed ons pijn 
in het hart. We zien ze ook bijna nooit meer.’

Dianne Frederiks en Fatima Bounjouai 

‘Nog iets’, bedenkt Dianne ineens. ‘Drie van 
de voormalige OKC moeders zijn door deel-
name aan de groepen tot het inzicht gekomen 
dat ze hun talenten ook wel in werk konden 
ombuigen. Ze hebben scholing gevolgd, hun 
diploma gehaald en werken nu in een betaalde 
baan. Één van hen ben ik. Daar ben ik nog 
steeds hartstikke trots op!’

Eensgezind eindigen Fatima en Dianne het ge-
sprek met een oproep. ‘Kom kijken bij OKC 
Sam-Sam op een van de dagen dat we open 
zijn. Ontmoet de ander en leer van elkaar. Voor 
ons hoort iedereen erbij.’ 

Tekst: Rian Panis 
Foto: Dave van Brenk
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‘Mijn vader was een echte ouderwetse lom-
penboer die eerst op een bakfiets en later 
met paard en wagen de straten afschuimde 
op zoek naar handel. Dat paard was een 
stevige Belgische knol. Die moest, omdat 
we geen achterom hadden, door de voor-
deur naar binnen om dan via de kamer en 
de keuken achter het huis gestald te kunnen 
worden. Dat ging op zich altijd goed, alleen 
bleef-ie een keer vast in de deurpost zitten 
en moest er wat gesloopt worden om hem 
verder te krijgen.’

Henny trad in zoverre in de voetsporen van zijn 
vader, dat hij nu al jaren voor de bewoners van 
de Pastoor Zegersstraat en directe omgeving in 
een aanhangwagen, die vóór zijn huis staat ge-
parkeerd het oud ijzer verzamelt. Henny: ‘Niet 
voor mezelf, maar voor mijn kleinzoon die er 
in handelt.’ De buurt is er mee geholpen en 
maakt dankbaar gebruik van de mogelijkheid 
dat ze bij Henny kwijt kunnen, waarvoor ze 
anders naar de stort zouden moeten.

Mede hierdoor is Henny in zijn stofjas of over-
all een bekende verschijning in de Wolfskuil. 
Vaak zit hij met Gonnie, al meer dan veertig 
jaar zijn vrouw, in de voortuin, waar hij altijd 
wel een paar fietsen te koop heeft staan. ‘Men-
sen gooien van alles weg, ook vaak fietsen. 
Wat er nog goed aan is, haal ik eraf en herge-
bruik ik.’

Veldslag
Henny Albers komt uit een gezin van twaalf 
kinderen. Zijn vader ging door het leven als 
Rooie Albers, niet vanwege zijn politieke 
overtuiging, maar een aantal van zijn kinde-
ren had rossig haar. Het gezin woonde aan 
de Anjelierenweg. Henny: ‘Er was altijd wel 
wat loos in de straat. Er woonden meer grote 
families, zoals Sip, Kuster, Van Hugten, Van 
Doorn, Peeters, maar onderling boterde het 
niet altijd en onder invloed van drank ging het 
er dan op los. De politie durfde vaak niet te 
komen. Deden ze dat wel dan keerde de meute 
zich massaal tégen hen.’ 
In 1959 liep het zelfs zó uit de hand, dat ook 
de Telegraaf erover schreef. Volgens de krant 
was er sprake van een vete tussen de families 
S. en Van H., wat echter niet verhinderde dat 
de 17-jarige dochter van Van H. het aanlegde 
- of andersom - met de 18-jarige zoon van S. 
Er kwam zelfs een bruiloft van en op die heug-

lijke dag sloeg de gewapende vrede om in een 
veldslag, waaraan bijna alle buurtbewoners 
vlijtig deelnamen. Henny: ‘Ik was een jaar of 
acht en zag vanuit mijn slaapkamerraam hoe 
de overvalwagens van de politie op de kop 
werden gezet. Het ging er hard op.’ De krant: 
Men ging elkaar met stenen, stokken, messen, 
bierflessen en slagwapens te lijf en de politie 
die met twintig man ter plekke was, slaagde 
er pas na enkele uren in de rust te herstellen. 
De Anjelierenweg en met name het ouderlijke 
huis van de bruid zag er daarna uit alsof er 
een bominslag had plaatsgevonden. Het meu-
bilair was kort en klein geslagen, de ruiten 
kapot en de dakpannen waren door de bruide-
gom als projectielen gebruikt. Er vielen acht 
gewonden, één agent moest naar het zieken-
huis. Elf bruiloftsgasten werden gearresteerd 
en ook het bruidspaar moest de nacht in de cel 
doorbrengen, de politie gunde hen samen wel 
een celletje.

Pastoor Zegersstraat
Dit soort incidenten bezorgde de Anjelieren-
weg een berucht imago. Ging je solliciteren, 
dan kon je beter niet vermelden dat je aan de 
Anjelierenweg woonde, want de rest van Nij-
megen keek neer op die aso’s. Henny: ‘Ik was 
een jaar of dertien en ging met een kameraad 
vissen achter de Hezelpoort. Bij de haven had 
je toentertijd friettent Jan. Daar was ingebro-
ken. Omdat we toevallig in de buurt waren, 
werden we daar meteen van beschuldigd en 
bijna gedwongen om te bekennen. Kwam je 
van de Anjelierenweg, kreeg je er meteen een 
stempel opgeplakt.’ Maar zo rap als de bewo-
ners met hun vuisten waren, zo snel stonden ze 
ook voor elkaar klaar, wanneer dat nodig was. 
Er viel wel eens wat van de vrachtwagen, mee-
vallertjes waar dan de hele buurt van meepro-
fiteerde. Bij een sterfgeval kon je rekenen op 
de steun van de hele straat. De sociale controle 
was groot, men wist álles van elkaar, en die on-
derlinge ruzies, ach, de volgende morgen was 
iedereen het weer vergeten.

In deze omgeving groeide Henny op. ‘Ik heb 
maar drie jaar lagere school gehad, want als 

pa hulp nodig had, werd je uit de schoolbank 
geplukt. Fatsoenlijk lezen en schrijven heb 
ik pas later geleerd bij omscholingscursussen 
voor metselaar, stukadoor en tegelzetter. Vanaf 
mijn veertiende jaar werkte ik bij scheepswerf 
Gelria. Zwaar, smerig, ongezond pokkenwerk, 
maar ik verdiende er goud geld. Ik kwam elke 
week met tachtig gulden thuis. Ik was 21 jaar 
toen ik trouwde.’ 
Gonnie: ‘Wij woonden aan de Geraniumstraat, 
een zijstraat van de Anjelierenweg. Ook al een 
groot gezin, elf kinderen; de jongens hadden 
een aparte slaapkamer en de meisjes sliepen 
met vijven in één tweepersoonsbed. Henny 
kwam bij ons thuis omdat hij bevriend was 
met een broer van mij, maar hij ging al snel 
zijn belangstelling verleggen. Na ons trouwen 
gingen we in de Begoniastraat wonen, een an-
dere zijstraat van de Anjelierenweg.’ Henny: 
‘Ik had het hele huis verbouwd, maar na nog 
geen half jaar brandde het op 5 december uit. 
Kortsluiting, er was maar één stopcontact, daar 
was alles van afgetakt. Het huis werd weer op-
geknapt en we zijn er tot 1985 gebleven. Ik 
was een duivenliefhebber en die kon ik daar 
niet houden. Toen kwam dit aan de Pastoor 
Zegersstraat leeg te staan. Er was nog niks 
gerenoveerd, maar dat kon ik zelf wel. Omdat 
Portaal de materiaalkosten daarvoor niet wilde 
vergoeden, weigerde ik de huurverhoging te 
accepteren. Aan die renovatie vorig jaar heb ik 
ook niet meegedaan, maar het ziet er hier toch 
prima uit? Trots showt Henny het sanitair, de 
douche en de serre achter het huis. ‘Wat ik toen 
investeerde, heb ik er allang uit. Ik betaal zo’n 
driehonderd euro huur, mijn buurman het dub-
bele, tel uit je winst.’ Gonnie en Henny kregen 
twee kinderen. Een zoon, ook Henny, die op 
21-jarige leeftijd tragisch om het leven kwam, 
en Natasja, nu veertig jaar, getrouwd en geset-
teld in Beuningen.

Onder de bogen
Het werken op de scheepswerf sloopte zijn li-
chaam. Henny wilde wat anders, en dat werd 
de horeca. ‘Vanaf 1974 stond ik eerst als zet-
baas en later voor mezelf in café Onder de Bo-
gen aan de Koninginnelaan. Nu zit daar Zwar-
te Zee, een Turks koffiecafé. Het heeft me veel 
moeite gekost om het een beetje van de grond 
te krijgen. In het begin kwam er niemand, 
alsof men bang was voor elkaar. Er kwamen 
ook lui van de Anjelierenweg, die eerder ge-
wend waren dat ze hun eigen biertjes konden 

De strijd van Henny Albers
‘Het heeft me nooit lekker gezeten, zoals het gegaan is’

‘Het gaat me om 
gerechtigheid’
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tappen. Daar had je de handen vol aan. Dan 
moest je aangeven waar de grenzen lagen, tot 
hoever ze konden gaan. Maar het lukte me het 
kaf van het koren te scheiden en allengs ging 
het beter lopen, al kon ik niet voorkomen dat 
de ruiten nog wel eens uit de sponningen vlo-
gen. Het werd een écht gezellig buurtcafé, met 
de ene avond voetbalclub D.B.K., daarna een 
tafeltennisclub, studentenvereniging of zaal-
voetbalteam, er was altijd wat te doen. Mis-
schien was het ook wel té gezellig; ik zat zelf 
steeds vaker vóór dan achter de bar. Toen heeft 
Gonnie ingegrepen: het was óf de kroeg of het 
gezin. Dan kies je natuurlijk voor het laatste.’

Het was toen 1986. Er volgden verschillende 
baantjes voor kortere periodes, waaronder via 
Breed als beheerder bij de speeltuin in het Wa-
terkwartier, tot Henny eind jaren 90 officieel in 
de WAO terechtkwam. Fysiek mankeerde hij 
van alles, een direct gevolg van het werk bij 
Gelria. Hij kreeg meer tijd voor zijn hobby’s, 
zoals vissen, zijn duiven, fietsen opknappen 
en hout bewerken. Dat laatste deed hij vooral 
bij het Hobbycentrum aan de Nieuwe Non-
nendaalseweg, dat in 1981 in eerste instantie 
speciaal opgezet was voor chronisch zieke 
mensen om hun hobby uit te kunnen oefenen.

Schorsing
Henny: ‘Ik had het er erg naar mijn zin. Al snel 
ging ik andere mensen begeleiden. Lichame-
lijk was het zwaar: als ik twee dagen gewerkt 
had, moest ik drie dagen rusten.’ In 2000 werd 
het Hobbycentrum een stichting. Er kwam een 
loods bij, want het centrum moest uitbreiden. 
Henny werd een van de bepalende figuren. 
Zo introduceerde hij op vrijdagmiddag als de 
week erop zat een Happy Hour. In 2006 ont-
stond er echter een conflict. Henny: ‘Ik had 
altijd een flinke voorraad hout voor mezelf. 
Bij het Hobbycentrum huurde ik al jaren een 
zeecontainer om dat hout op te slaan. Voor 150 
gulden per jaar. Bestuurslid Wim van Dalen 
twijfelde aan de herkomst van dat hout. Het 
zou gestolen zijn. Onzin. Als je zoiets beweert, 
moet je het kunnen bewijzen. Die container 
moest en zou leeg, anders zou Wim van Dalen 
dat zelf wel even doen. Toen heb ik hem be-
dreigd. Stom, maar ik stond in mijn recht. Ik 
had de huur voor het hele jaar betaald. Iedere 
plank die jij eruit haalt, leg ik in je nek, heb 
ik gezegd. Er volgde een schorsing van drie 
maanden. Daar kon ik vrede mee hebben.’

De schorsing werd in feite nooit opgeheven. 
Henny: ‘Ik kreeg van het bestuur in juni 2006 
een aangetekende brief dat de schorsing aan-
gehouden werd en men op het eind van het 
jaar de zaak opnieuw zou bekijken.’ Het zou 
echter tot 2014 duren voor er weer met elkaar 

gesproken werd. Henny: ‘Het heeft me nooit 
lekker gezeten, zoals het gegaan is. Ik voelde 
me heel slecht behandeld, gediscrimineerd. Op 
mijn initiatief hebben Conrad en ik, in aanwe-
zigheid van wijkagent Hans Zweers, met el-
kaar gesproken. Er werd gesuggereerd dat ik 
maar naar een ander hobbycentrum in de stad 

moest gaan, maar waarom? Ik heb het centrum 
hier mee opgebouwd, waarom zou ik naar een 
ander gaan?’

Conrad Savy
Uiteraard hebben we Conrad Savy, de voorzit-
ter van het bestuur gesproken, maar die wordt 

Henny Albers
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hierover liever niet geciteerd en kiest voor de 
volgende schriftelijke verklaring namens het 
bestuur:

‘Hobbywerkplaats De Nonnendaal is in 2006 
enige tijd gesloten geweest omdat de werk-
plaats onbestuurbaar was geworden. Het toen-
malige bestuur had de sleutels bij de gemeente 
ingeleverd. In mei 2006 heeft een groep bewo-
ners zich ingezet voor een doorstart. Er is toen 
besloten om van de werkplaats een hobbycen-
trum te maken dat toegankelijk is voor een 
ieder. Bij de doorstart waren er twintig deel-
nemers. Bijna tien jaar later telt het centrum 
ruim tweehonderd deelnemers. Het centrum 
bereikt ruim vijfhonderd unieke personen per 
jaar. De bezoekers vormen gezamenlijk een 
afspiegeling van de maatschappij: oud, jong, 
oude wijkbewoners, nieuwe wijkbewoners, in-
burgeraars, stagiaires enzovoort. 
‘De beëindiging van het deelnemerschap van 
de heer Albers dateert van voor de doorstart. In 
de jaren na de doorstart is er op meerdere mo-
menten contact geweest met de heer Albers. 
Echter, uit die contactmomenten bleek het niet 
in het belang van betrokkenen om alsnog over 

te gaan tot inschrijving. Voorgedragen (deel-)
oplossingen bleken niet haalbaar te zijn. 
‘Het dossier blijft een dilemma aangezien het 
hobbycentrum participatie zeer belangrijk 
vindt.’

Jo van Hoorn
Het verhaal van Henny staat niet helemaal op 
zichzelf. Jo van Hoorn is 83 jaar, was 22 jaar 
lid van de Hobby, waarvan de laatste tien jaar 
als begeleider. In 2009 kreeg hij van Conrad 
te horen dat hij niet meer aan de machines 
mocht komen. Jo: ‘Dat was op aanraden van 
de heer Leenders, een werkbegeleider. Ik zou 
alzheimer hebben en het zou te gevaarlijk wor-
den, wanneer ik nog elektrische apparaten zou 
bedienen. Conrad heeft dit nooit geverifieerd. 
Toen niet en nu niet heeft een dokter dat ooit 
bij me geconstateerd, maar ik heb meteen de 
eer aan mezelf gehouden en ben vertrokken. 
Ik was tot die tijd dagelijks op de Hobby. Daar 
ken ik Henny ook van. Samen hebben we het 
mee opgebouwd. De toiletten, de keuken, de 
loods. Ik begrijp wel dat Henny genoegdoe-
ning wil. Dat wil ik ook! Henny heeft zijn af-
komst en reputatie tegen. Ik sta achter Henny. 

Sinds Conrad er zit, lijkt het wel of er geen 
plek meer is voor de ouderen uit de wijk. Als 
ik er langskom, roept men me nog wel eens 
naar binnen voor een kop koffie, maar dat doe 
ik niet.’ Ook bij Jo zit sindsdien veel oud zeer, 
en als hij zich even een beetje opwindt, moet 
Lena, zijn vrouw, hem tot rust manen, want hij 
mag zich niet te druk maken. 

Accordeon
Terug naar Henny. ‘Als ze me vandaag zouden 
zeggen dat ik weer binnen mag, ik weet niet 
eens of ik nog wel zou gaan. Moet je mijn vin-
gers zien. Ik kan er bijna niks meer mee. Mijn 
accordeon heb ik voor 500 euro te koop staan, 
want ik kan er nauwelijks nog op spelen. Ik kan 
de hartinfarcten en tia’s nog net op één hand 
tellen, maar het gaat me om gerechtigheid. De 
gemeentelijke subsidie voor de Hobby is toch 
voor de hele wijk en dan mag ik daar toch ook 
gebruik van maken? De wethouder en de poli-
tiek moeten weten wat er gebeurt en gaande is. 
Daarom heb ik je mijn verhaal verteld.’

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

Jo en Lena van Hoorn
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De tweede week van september was de week 
van de alfabetisering. In onze wijk lieten 
Stip Oud-West, Het Inter-lokaal en de GGD 
Gelderland Zuid zich niet onbetuigd en or-
ganiseerden een Lettermarkt in wijkcen-
trum Titus Brandsma. 

Het was een sfeervolle, gezellige en goed be-
zochte markt. Ballonnen, posters, stripjes van 
Fokke en Sukke en gedichten versierden de 
muren. Voor Stip was het het startschot voor 
de aandacht die zij aan laaggeletterdheid gaat 
besteden de komende tijd. 

Aandacht
Doel van de markt was om laaggeletterdheid 
breder onder de aandacht te brengen. Mensen 
die niet goed kunnen lezen en/of schrijven zijn 
vaak eenzamer en leven geïsoleerder. Ze zijn 
minder gezond, want ze begrijpen medische 
informatie meestal slechter. Ze kunnen zich 
ook minder goed redden. Zeker in deze tijden 
van digitale informatie krijgen zij die vaardig-
heden niet goed onder de knie. Internetbankie-
ren is veel te ingewikkeld, bijvoorbeeld. 

Lettermarkt in Oud-West
Signalen opvangen dat iemand minder goed 
kan lezen of schrijven is best lastig. Er zijn tal-
loze smoesjes om te verbergen dat je laagge-
letterd bent: bril vergeten, vul het liever rustig 
thuis in. Daarom stonden ROC en STEP op de 
Lettermarkt om meer te vertellen over bijvoor-
beeld taalcursussen en scholing. De taalam-
bassadeurs van wie het interview in de vorige 
editie van de Wester stond, waren nu ook live 
aanwezig. Gedichten werden uitgedeeld en 
voorgelezen.
In een speciale hoek werden filmpjes vertoond 
die lieten zien waar het bij dit onderwerp om 
gaat, hoe je signalen kunt herkennen.

Warm welkom 
Er was letterlijk een warm welkom voor alle 
bezoekers. Ieder kreeg een lekkere kop met 
lettersoep. Dat er nog zoiets als lettervermicel-
li bestaat, verbaasde veel bezoekers. Het leek 
hen een product uit het verleden. 
Ook aan de jonge bezoekers was gedacht. Dat 
ontdekten de kinderen van de buitenschoolse 
opvang Michiel samen met hun begeleidsters. 
Aan een lange tafel konden zij hun lievelings-

letter tekenen en versieren. Dat de lievelings-
letter van veel kinderen de eerste letter van 
hun eigen naam is, zal eigenlijk geen verras-
sing zijn. De bedoeling was dat al die letters 
aan een lange waslijn kwamen te hangen. Daar 
voelden veel kinderen helemaal niet voor: de 
letter was té mooi en moest mee naar huis. 
Er zou ook nog voorgelezen worden, maar de 
stoel bleef leeg. De kinderen waren te druk met 
hun letter. Bovendien ging de BSO niet met 
lege handen naar huis. De voorleesboeken en 
de letterspelletjes die waren uitgestald, gingen 
mee naar de eigen lokalen. Ze waren aan de 
Lettermarkt gedoneerd door Stichting Overal.
De klap op de vuurpijl was de verloting van 
twee kaartjes voor de Efteling. Blijft toch een 
wereld van wonderen, want werkelijk iedereen 
was erop gespitst om ze te winnen. Ze werden, 
wonder boven wonder en zoals het dus hoort 
bij de Efteling, gewonnen door Tonnie, een 
van de taalambassadeurs. Ze was er erg mee 
verguld.
Onder het genot van een kopje lettersoep ke-
ken de organisatoren terug op een heel leuke 
middag. Voor herhaling vatbaar!

Tekst: Rian Panis 
Foto’s: Dave van Brenk
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Wijkagent Chris Hofman: 
‘Ik ben geen bonnenschrijver!’
‘Daar is een wijkagent niet voor. Als het 
écht nodig is, natuurlijk wel, maar het is ze-
ker twee jaar geleden dat ik een bon uitge-
schreven heb!’ 

Dat is het eerste goede nieuws dat we te horen 
krijgen van Chris Hofman, uw nieuwe wijk-
agent in de Wolfskuil en opvolger van Hans 

Zweers, die na tien jaar zijn werkterrein in de 
Wolfskuil verruild heeft voor Dukenburg.

Neerbosch-Oost
Chris: ‘Ik heb hiervoor zes jaar in Neerbosch-
Oost als wijkagent gefunctioneerd en zelf aan-
gegeven dat ik toe was aan iets anders. Je moet 
nooit te lang op een plek blijven, want je loopt 

risico dat er bedrijfsblindheid optreedt. Daar 
kwam bij dat de doelen die ik er gesteld had 
- het terugdringen van de jongerenoverlast en 
problemen rondom het Tubaplein - voor een 
belangrijk deel gerealiseerd zijn. Overigens 
niet alleen mijn verdienste hoor, daar heb je 
een heel netwerk voor nodig, en daar is veel in 
geïnvesteerd.’

Chris Hofman is vijftig jaar, maar oogt een 
stuk jonger. Hij woont in het oude deel van 
Oosterhout en is een liefhebber van de natuur. 
Hij wandelt en sport veel, onder andere bij een 
fietsclub, waar hij regelmatig traint met Bas en 
Eric, zijn collega’s uit het Waterkwartier. Hij is 
vader van een dochter van vijftien en een zoon 
van dertien. 

Volkswijken
Chris: ‘De Wolfskuil is een mooie wijk, tegen 
het centrum aan, vlakbij het station, verbonden 
met het Waterkwartier. Ik hou van volkswij-
ken en het sociale klimaat. De mensen zijn er 
meer bij elkaar betrokken. Er wonen relatief 
meer allochtonen dan in de rest van de stad, 
maar onderling groeit het allemaal aardig naar 
elkaar toe.’

‘Als agent kreeg ik in 1987 mijn vuurdoop in 
de Haagse Schilderswijk, toen al net zo multi-
cultureel als nu. Daar heb ik drie jaar rondge-
lopen. Fascinerend mooi. Ik gedij het best in 
zo’n omgeving, ontdekte ik daar. Het is altijd 
actueel en het houdt je bewust dat Nederland 
verandert. In 1990 kwam ik naar Nijmegen, 
waar na de krakersacties in de 80’er jaren juist 
een relatief rustige tijd aanbrak. Ik werkte 
aanvankelijk in Oost en het Centrum, werd in 
1993 hoofdagent, zes jaar daarna brigadier en 
concentreerde me daarna vooral op puur re-
cherchewerk.’

Ik vertrek
Iedereen heeft in zijn leven wel eens een mo-
ment of periode waarin hij zich afvraagt, heb 
ik wel de goeie keuzes gemaakt, moet of wil ik 
niet iets anders? Zo ook Chris. ‘Ik vertrek, ja, 
haha. Helemaal naar Mallorca. Mijn schoon-
ouders hadden daar een paar horecagelegenhe-
den en dat avontuur zijn we aangegaan. Het 
werd geen succesverhaal en na twee jaar wa-
ren we weer terug.’
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Fietsen en schuren en gangen
Ik hou van fietsen, maar ik neem niet graag 
de fiets. Sterker nog: ik kan maar weinig be-
denken waar ik een grotere hekel aan heb. 
Het begint al met het schuurtje waar hij in 
staat. Een verschrikkelijk gebouwtje, waar ik 
al jarenlang een afkeer van heb. Haar vies-
groene deur vol met spinnenwebben die elke 
dag opnieuw tegen je gezicht slaan. Haar 
houten planken die langzaam wegrotten om-
dat ze op de volle grond rusten. Vreselijk. Nu 
de herfst er is, zie ik overal paddenstoelen 
opduiken. Maar het ergst zijn haar muren. Ze 
bestaan uit asbest en ik ben er bang voor.

Mijn kankerschuurtje, zo noem ik het liefko-
zend. De zijkanten en achterkant bestaan uit 
grijze profielplaten met een dubbele wand. 
Iemand heeft ooit een zijkant witgeschilderd, 
maar die verf is afgebladderd. Hier en daar 
zie ik een gat zitten. Ik stel me zo voor dat 
het materiaal daar langzaam uit naar buiten 
waait, een sliert van giftige vezels. Ze hebben 
het gemunt op mijn longen, op mijn buikvlies, 
ze kunnen me de pleuritis geven. Als ik de 
deur opentrek, dan houd ik altijd zo lang mo-
gelijk mijn adem in.

‘Nee meneer’, vertelde een asbestexpert van 
Portaal mij lang geleden, ‘maakt u zich geen 
zorgen. Uw schuur bestaat uit hecht gebon-
den asbest en dat is veilig.’ Het enige dat ik 
wel moest vervangen waren de golfplaten van 
asbest: die waren niet meer intact en dus aan 
vervanging toe. Dat heb ik zelf gedaan, in een 
mooi wit pak en met een stevige mondkap op. 
Elke dag heb ik er spijt van dat ik toen niet 
meteen de rest heb weggehaald.

Maar dan, als ik die fiets langs de klemmende 
deur heb getrokken, als ik eindelijk de poort 
uit ben, dan pas zie ik de waarheid: het had 
niets uitgehaald. Overal zie ik nog dezelfde 
grijze platen. Beschadigd en verzaagd. Het 
gangpad staat er vol mee. Ik kan niet wachten 
tot ik eindelijk aankom in mijn straat. Eindelijk 
uitademen.

Stefan van Dierendonck
(Foto: Dave van Brenk)

‘Inmiddels waren in Nederland een aantal spe-
cialismes bij de politie verdwenen en overge-
heveld naar de wijkagent. Dat stond me wel 
aan en zo belandde ik in 2008 als wijkagent in 
Neerbosch-Oost en nu dus hier.’

Regieteam
‘Hans kende na tien jaar de wijk op zijn duim-
pje. Hij wist wat er achter de voordeur speelde. 
Ik heb alle dossiers gekregen, maar via het re-
gieteam kom ik er ook achter wat her en der 
de problemen zijn. In het regieteam zitten Por-
taal, als woningbouwvereniging, iemand van 
de jeugdbescherming, het maatschappelijk 
werk NIM, de schuldhulpverlening, de politie 
en een procesregisseur, die uiteindelijk bepaalt 
wat er gaat gebeuren. Wanneer bij meerdere 
instanties meldingen over problemen bij een 
bepaald gezin bekend zijn, gaan we achter de 
voordeur kijken. In Oud-West volgen we op 
dit moment zo’n vijftien gezinnen, verspreid 
over de hele wijk. Dat is een normale casuslijst 
voor een wijk als dit. Soms volgen we een ge-
zin een half jaar, soms maar een maandje. Een 
gezin moet hiervoor ook altijd toestemming 
geven. Wanneer ze dat niet willen dan moeten 
we aantonen dat er een evident belang is dat 
wél te doen. We komen als team één keer per 
maand bij elkaar.’

‘Ik vind burgerparticipatie heel belangrijk, in 
zoverre werk ik misschien iets anders dan mijn 
voorganger. Mensen moeten zelfredzaam zijn. 
Niet tot in den treure begeleiden, maar juist 
zoveel mogelijk weghouden van de instanties. 
Dat levert energie op. Mensen vervallen vaak 
in negatief gedrag. Dat moet je eruit halen. 
Vroeger werd de politie voor werkelijk alles 
gebeld, gaven we zelfs fietslessen. We beste-
den onze tijd nu beter. Ik denk dat de meeste 

mensen dat ook wel begrijpen. Bij een melding 
over geluidsoverlast van de buren, vraag ik al-
tijd eerst wat de beller zelf gedaan heeft om 
het op te lossen. Heeft dat niks uitgehaald, dan 
kun je ons nog altijd bellen. Sommige mensen 
zullen daarvoor weerbaarder moeten worden. 
Er zou ook meer meldingsbereidheid moeten 
zijn, desnoods anoniem. Mensen zien en horen 
van alles wat er bij ze in de straat loos is, maar 
melden het zelden. Denk hier bijvoorbeeld aan 
weedplantages en de risico’s van brand.’

Portaal
‘Ik had zoals vroeger het liefst een kantoortje 
midden in de wijk gehad. Daar is de wijk ook 
het meest bij gebaat. Dat die opgeheven zijn 
was vooral een ordinaire bezuinigingsmaatre-
gel. Het streven is nu dat ik ’s ochtends aan de 
Muntweg alle administratieve rompslomp ver-
werk en in de middag de wijk in ga, te voet of 
op de scooter. Het wordt op prijs gesteld wan-
neer de politie zich vaker op straat vertoont. Ik 
zou graag ook een inloopspreekuur willen, dat 
je in ieder geval op één moment van de week 
altijd voor iedereen aanspreekbaar bent. Ik heb 
al een sleutel van het Portaalpand aan de Pas-
toor Zegersstraat, maar voor een regelmatig 
gebruik van die ruimte moet ik nog in overleg 
met Portaal zelf.’

Onze wijkagent is per mail te bereiken op 
chris.hofman@politie.nl. Chris is geen twitte-
raar, hij ziet meer heil in een facebookaccount. 
Welke dat wordt leest u vast in een van zijn 
columns voor de Wester, want met ingang van 
het volgende nummer is Chris hier vaste co-
lumnist.

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

Met wie woon je in huis?
‘Met mijn broertje Yannick van 7, mijn vader 
en moeder en vier vissen. Drie sluierstaart-
goudvissen en van de vierde weet ik niet hoe 
hij heet. Mijn vader verzorgt de vissen. We 
hebben ze drie jaar geleden voor zijn verjaar-
dag gekocht.’
In welke klas zit je?
‘In groep 6 van de Michiel de Ruyterschool bij 
juffrouw Astrid en juffrouw Lara. De een geeft 
les van maandag tot en met woensdag en de 
ander komt op donderdag en vrijdag.’
Heb je ook hobby’s?
‘Veel met mijn vrienden spelen. Die wonen 
een straat verderop, met mijn lego spelen en de 
Donald Duck lezen. In de Donald Duck staan 
veel grappige dingen, bijvoorbeeld Muistricht 
in plaats van Maastricht. Ik ben ook lid van  
turnvereniging De Hazenkamp. Daar ga ik 
elke zaterdag naar toe. Het is wel een eind fiet-
sen. We oefenen heel vaak dezelfde dingen en 
als je dat heel lang doet kun je die dingen ook 
heel goed. Bijvoorbeeld trampoline springen, 
dan spring je twee keer en de laatste keer moet 
je een salto maken. Ik houd van allerlei sporten 
zoals hockey, voetbal, basketbal en zwemmen. 
Hockeyen doen we soms bij de gymles. Als ik 
naar mijn oma in Enschede ga, gaan we heel 
vaak zwemmen, in een heel groot zwembad, 
het grootste dat ik ken. Als ik met turnen klaar 
ben wil ik graag naar capoeira. Een vriend van 
mijn ouders geeft daar les in.’
Lees je wel eens?
‘Op school lezen we Dolfje Weerwolfje en 
thuis lees ik het boek Fantasia van Geronimo 
Stilton. Dat heb ik al bijna uit.’
Van welke muziek houd je?
‘Van Steel the show. Dat kun je vinden op you-
tube. Ook uptime funk vind ik leuk.’

Matthias Oost (9 jaar)
‘Ik maak snel 
 vrienden’

Wat is je favoriete televisieprogramma?
‘Cartoon network. Dat is een hele zender met 
alleen maar grappige tekenfilms. Ik kijk ook 
altijd naar het Jeugdjournaal.’
Als je een dier zou zijn, wat zou je dan kie-
zen?
‘Mijn lievelingsdier is een panda. Maar als ik 
een dier moet kiezen, dan zou ik een gorilla 
willen zijn. Ze zijn sterk en veel dieren durven 
dan niet hierheen te komen. Dan kan ik mijn 
territorium beschermen. Dat is wel handig.’
Heb je ook hele goede vrienden?
‘Ja, heel veel. Ik maak snel vrienden.’
Krijg je ook zakgeld?
‘Ja, vijf euro in de maand. Eerst kreeg ik 1 
euro in de week. Vroeger kocht ik er heel vaak 
lego van, maar nu niet meer zo veel.’
Wat is jouw dierbaarste bezit?
‘Een knuffel, die ik al voor mijn geboorte heb 
gekregen. Het is een konijn.’
Wie vind je de liefste persoon?
‘Mijn moeder.’
Waar word je blij van?
‘Van heel veel dingen. Als iemand moet la-
chen, moet ik gelijk lachen. Ik heb drie dagen 
geleden zo hard gelachen dat ik bijna niet meer 
kon ademen. Toen dacht ik, hoe moet ik ade-
men, hoe moet ik ademen.’
Waar ben je trots op?
‘Ik ben er trots op dat ik zoveel vrienden heb 
en dat ik zo snel vrienden maak. Dat vind ik 
altijd heel leuk om heel snel vrienden te ma-
ken. Weer een vriendje erbij. Ik heb zelfs op 
de camping op de eerste dag al vrienden ge-
maakt.’
Wat is jouw favoriete vakantieland?
‘Als ik iets moest kiezen, zou ik het liefste 
naar Japan of China gaan. Ik vind de taal heel 
grappig. Ze zeggen het met heel andere klan-

ken. Ik zou wel graag Chinees willen leren.’
Wat is het allerleukste wat je gedaan hebt in 
je vakantie?
‘Naar de camping gaan. Die lag in Limburg bij 
Arcen. Het was de allerleukste camping tot nu 
toe.’
Als je veel geld had, wat zou je dan doen?
‘Aan het goede doel geven of aan de vluch-
telingen. Die stromen elke dag binnen. En op 
basketbal gaan, dat is wel mijn lievelingssport.’
Wat is je favoriete eten?
‘Bamisoep, pizza en spaghetti. Cornflakes bij 
het ontbijt vind ik ook heel lekker. Maar dat 
hebben we nooit. Ik eet altijd een boterham, 
beschuit of een cracker.’
Wat wil je later worden?
‘Bioloog. Ik houd wel van beestjes. Vooral de 
grote, gorilla en panda. In de dierentuin heb ik 
een keer een cheetah gezien die op de grond 
lag achter glas.’
Wat is jouw grootste droom?
‘Dat ik een keer een rol mag spelen in Donald 
Duck.’
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
‘Dan ben ik volwassen en heb ik misschien 
mijn rijbewijs gehaald. Ik wil wel graag auto 
gaan rijden. En ik zou graag een keertje aan 
een autorace willen meedoen. Daar zijn niet 
echt regels en je hoeft niet echt je rijbewijs te 
hebben. Dat gaat alleen om goed sturen en je 
mag zo hard gassen als je wilt. Alleen bij de 
bochten moet je een beetje uitkijken, anders 
vlieg je eruit. Ik denk ook dat ik aan het stude-
ren ben voor bioloog. Ik heb al een paar boe-
ken over biologie met allemaal dierenkaarten. 
Ik weet ook al best veel van dieren.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Donderdag 17 september opende, onder 
grote belangstelling van buurtbewoners, 
medewerkers en andere geïnteresseerden, 
wethouder Renske Helmer de Wijkfabriek. 

De panden waarin de Wijkfabriek onderge-
bracht is, staan in de voortuin van de Hobby 
en op de nominatie om gesloopt te worden. 
Tot die tijd moet het een broedplaats worden 
van activiteiten en initiatieven. Bewoners en 
gebruikers kunnen elkaar in huiselijke sfeer 
ontmoeten, maar ook vergaderen, klanten 
ontvangen, trainingen of workshops geven en 
zelfstandig flexwerken. 

Soepcafé
Er is al een aantal vaste gebruikers, zoals de 
Beauty Women, waar u zich tegen aantrekke-
lijke prijzen nog mooier kunt laten maken dan 
u al bent. En er is het Project Soepcafé, opgezet 
door Kammi Falihi: ‘Ik ben van beroep wel-
zijnswerker en had sterk het idee dat er méér 
resultaat uit mijn werk te halen viel dan via de 
gevestigde zorginstellingen. Daarom heb ik 
vorig jaar Bewoners Ondersteuning Op Maat 
– Boom Gelderland – opgericht. Het idee hier-
achter is dat, wanneer men iets doet voor zijn 
medemens, je daar zelf óók beter van wordt. 
Het soepcafé, elke woensdag vanaf 10.00 uur, 
is een vorm van dagbesteding, waarbij de deel-
nemers individuele begeleiding krijgen. De 
kok bijvoorbeeld, kon zijn draai in Nijmegen 
absoluut niet vinden, maar voelt zich nu hele-
maal thuis en is een voorbeeld voor iedereen. 
Zo begeleid ik hier nu vier mensen, maar je 

ziet, het is veel drukker. Er komen wekelijks 
twintig tot dertig mensen soep eten. Mensen 
mét zorg en mensen zónder zorg worden hier 
bij elkaar gebracht. Dat allemaal zonder enige 
vorm van publiciteit. De bedoeling is om het 
niet alleen bij soep te laten, maar bijvoorbeeld 
ook de wijk in te gaan en op te gaan ruimen.’

Hoe ervaren mensen het Soepcafé? Lex de Wit 
nam er op uitnodiging van Kammi aan deel en 
verwoordde zijn indruk als volgt: ‘Het Soep-
café is een laagdrempelige ontmoetingsplaats, 

Soep eten in 
de Wijkfabriek

ontstaan uit een verlangen van betrokkenen 
in de Wolfskuil om meer eensgezindheid te 
creëren in de wijk. De groepsdynamiek in het 
Soepcafé is een bijzonder fenomeen. Mensen 
van verschillende leeftijden en achtergronden 
deelden met elkaar hun verhaal, onder het ge-
not van een broodje en een pittige linzensoep. 
Ik praatte met een lieve dame uit de Domini-
caanse Republiek, alsof ik haar al een langere 
tijd kende. Ondanks de taalbarrière konden 
wij goed met elkaar communiceren. Het leek 
paradoxaal hoe mensen met zulke verschil-
lende achtergronden, zo gemakkelijk met el-
kaar contact konden leggen, ondanks het feit 
dat zij elkaar soms net ontmoet hadden. Door 
simpelweg een luisterend oor te kunnen bie-
den, ervoeren mensen steun aan elkaar tijdens 
de lunch van hun drukke dagelijkse leven. Een 
mooi voorbeeld van stimulering van saamho-
righeid en sociale cohesie, zonder veel midde-
len ter beschikking te hebben. Met een beetje 
creativiteit, interesse in de ander en een bord 
goede soep, zijn we een stapje dichter bij het 
ideaalbeeld van een participerende samenle-
ving.’

Het Soepcafé, zomaar één van die leuke en 
verrassende initiatieven ontstaan in de Wijkfa-
briek. Er gaan er vast meer volgen.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen en Dave van BrenkMedewerkers van het Soepcafé: gastvrouw Masi, oprichter Kammi Falihi en kok Rafi

Vlnr. Anne-Marie Nannen (wijkmanager gemeente), Guus Haest (Portaal), Rob Meeuwsen (be-
stuurslid Wijkfabriek), wethouder Renske Helmer, Conrad Savy (bestuurslid, aanjager Wijkfabriek) 
en Maarten Noordzij (medewerker Wijkfabriek)
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De emballagehal op het Honigcomplex is 
met tussenwanden ingedeeld in Klimpaleis, 
Steigercafé de Dock, De Kube, werkplaat-
sen, een magazijn, Crossfit en Bounz. In De 
Kube mogen 3500 mensen ontvangen wor-
den. 

Ellis Moesker is fulltime bedrijfsleider voor 
De Kube en werkt hard aan de naamsbekend-
heid, verhuur en de programmering van de 
evenementenlocatie. Het is vooral een locatie 
waar andere partijen de hallen huren en iets 
organiseren. Zij gaat ervoor zorgen dat er aan-
vragen binnenkomen.

Omzwervingen
‘Ik kom uit Beuningen, heb in Nijmegen op de 
SSGN gezeten en daarna in Spanje, op Aruba, 
in Wageningen en Amsterdam geleerd, gefeest, 
gewerkt en gewoond. In Amsterdam heb ik de 
vierjarige hbo-opleiding Eventmanagement 
gedaan. Dat paste goed bij mij. Ik heb stage 
gelopen bij de zaalverhuur van LUX en er 
twee jaar naast mijn studie parttime gewerkt. 
Als minor heb ik op de universiteit kunstbe-
leid en cultuurgeschiedenis gedaan. Heel inte-
ressant en daarom mocht ik mijn scriptie ook 
bij de gemeente Nijmegen doen. Het ging over 
de vinexwijk de Waalsprong met de vraag hoe 
kunst en cultuur kan bijdragen aan een goede 
identiteit. Ik heb acht vinexwijken in Neder-
land onder de loep genomen en aan de hand 
daarvan aanbevelingen kunnen doen. Belang-
rijkste conclusie: maak bewoners betrokken 
bij hun wijk. Over dat onderzoek heb ik lande-
lijke presentaties gegeven.’

De Kube

Ellis Moesker: ‘Ik voelde me er meteen thuis’

Nu heeft Ellis na drie jaar Curaçao, organisatie 
van beurzen, evenementen, weddingplanner 
en drie jaar projectmanager bij een standbouw-
bedrijf haar plek weer gevonden in Nijmegen. 

Rondleiding
De Kube bestaat uit drie evenementenhallen. 
De kleinste paarse hal zit direct aan Klimpaleis 
vast en wordt op dagen dat er geen evenement 
is gebruikt als stepjes-parcours. In deze hal is 
plek voor 750 mensen bij een feest in staande 
setting. Het kan altijd anders. Bij het festival 
Nijmegen maken Wij van de gemeente komt 
het vol met kraampjes te staan. Of bij de repe-
tities voor een musical wordt het ingericht als 
oefenruimte voor theater, zang en dans. 

Ellis: ‘Aan mij wordt wel eens gevraagd of wij 
een concurrent zijn van de Vasim, maar dat 
zien wij niet zo. De Kube is juist een mooie 
aanvulling op de Vasim en ook op de rest van 
het Honigcomplex. We hebben goed overleg 
met de Vasim. Evenementenorganisatoren 
kunnen zelf kiezen welke locatie ze mooier, 
leuker, handiger of geschikter vinden.’ 

De hallen in De Kube zijn groter. Ze zijn ge-
schakeld en makkelijk in te delen als je ze alle 
drie huurt. Alles in De Kube is multifuncti-
oneel. Zo worden de trappen in de entreehal 
door een toneelclub gebruikt als tribune.

‘In de paarse hal gaan we maandelijks een 
feest geven van InterTeen, een interkerkelijke 
organisatie. Ze doen aan talentontwikkeling. 
Met een feest voor en door de jongeren. Jonge-

ren regelen zelf het licht, bouwen het podium, 
spreken, spelen in een bandje en draaien de 
bar. De blauwe tussenhal is vooral de entree-
hal (twintig bij dertig meter).w Bij een dance-
feest staan hier de kluisjes en de toiletten. Hier 
staat dan ook de catering en een chillzone. In 
de andere twee zalen kun je dan een podium 
bouwen.’

De grootste hal heeft nog de oude vloeren, bui-
tenmuren en oude plafonds. Als er geen eve-
nement is, gebruikt decorbouwer Layhgo de 
ruimte. En er staan houten mobiele kraampjes, 
gemaakt voor evenementen die makkelijk te 
koppelen, om te bouwen en te gebruiken zijn 
als bar of informatiestand. 

Musical
Eind september heeft het Kandinsky College 
in deze hal hun vers ingestudeerde musical 
opgevoerd voor duizend toeschouwers op een 
grote bankjestribune. In twee dagen tijd wer-
den ruim vierhonderd leerlingen opgeleid door 
een groep Amerikaanse jongeren. 

Ellis: ‘Ik wilde dit project zo graag in De Kube 
hebben dat ik echt mijn best heb gedaan om 
alles te realiseren binnen het beschikbare bud-
get. Het is leuk voor Nijmegen dat dit soort 
dingen op deze schaal kunnen in de stad.’ 

Organiseren
‘Op 3 oktober organiseerden wij Waalpop, 
een popfestival in twee hallen en buiten op het 
Waalplein. Allebei met een groot en een klein 
podium. Met theater, allerlei soorten muziek 
en dans voor alle leeftijden. Ook IJsfesten 
gaan we zelf organiseren, van 3 december tot 
en met 3 januari. Een ijsbaan op het plein met 
ijspret. Dat willen we echt graag.’

Vergunningen buitenevenementen
‘Het eerste jaar is een testjaar voor De Kube. 
Dit jaar mogen we buiten twee dance-events 
organiseren tot 24.00 uur ’s avonds en twaalf 
pop-events tot 24.00 uur ’s avonds. Dat bete-
kent dat we op die dagen meer geluid mogen 
maken dan op de andere dagen.’

‘Op 18 april was de Matrix XXlerator ons 
eerste dance-event. Het Heisafestival zou de 
tweede zijn, maar dat is kleiner geworden dan 
gedacht. Op 19 september telt het house-event 
Nachtcollege Festival als tweede. Qua pop ge-
bruiken we één vergunning voor Waalpop op 3 
oktober. We merken dat het makkelijker is om 
dance-organisatoren te vinden dan organisato-
ren van popfestivals.
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Vergunningen binnenevenementen
Onlangs hebben we een geluidsonderzoek la-
ten doen. Daaruit bleek dat we momenteel in 
de binnenhallen 100 DB(A) kunnen produce-
ren zonder dat dit te horen is bij het dichtstbij-
zijnde woonhuis. Dat is hard genoeg voor een 
goed feest.’

‘We hebben met de gemeente afgesproken dat 
we in oktober en november twee nachtelijke 
indoor-dance-evenementen organiseren. Dit 
zien we als een soort testmaanden, waarbij 
we er alles aan doen om de buurt niet tot last 
te zijn. We zetten bijvoorbeeld altijd parkeer-
wachters in die ervoor zorgen dat vertrekkend 
publiek niet de wijk in gaat en ruimen ’s nachts 
direct het afval op rondom De Kube. Begin 
december worden de nieuwe woningen aan de 
Waalbandijk opgeleverd, waardoor het volume 
in de hallen een heel stuk omlaag moet óf we 
extra geluidsisolatie moeten aanbrengen. Hier-
over gaan we nog een beslissing nemen, in 
overleg met de gemeente.’

Evaluatie
‘Na 19 september komt er een evaluatie met de 
gemeente. Dan komt ter sprake of we ons goed 
aan de regels hebben gehouden, of alles netjes 
is verlopen, er geen overlast is met geluid en 
parkeren enzovoorts. Dat vinden we zelf ook 
heel belangrijk. Aan de hand van de evaluatie 
gaan we bespreken wat we volgend jaar gaan 
doen.’

Kleinere evenementen
‘Daarnaast hebben we natuurlijk veel kleine 
evenementen, zoals de Kandinsky Musical, 
het festival Nijmegen maken Wij, de Inter-
Teen-feesten. Daarbij word veel minder geluid 
geproduceerd. Dan blijven we binnen de nor-
male limiet.’

Veiligheid en overlast
Voldoende branddeuren, noodverlichting op 
voethoogte, noodbordjes bij de deuren, aan-
brengen ventilatie, 56 toiletten per 2500 men-
sen, EHBO 1 op 1000, beveiliging 1 op 200, 
posten voor beveiliging en EHBO met bran-
cards. Parkeerwachters bij Vasim, Electrabel 
en de Gelderlander. Routeplanning. Troep 
opruimen langs de route. Aan alle eisen moet 
worden voldaan. Ellis is in haar element.

Wijk is welkom
Ook de wijk is welkom om iets te organiseren 
in De Kube. Heb je een idee of vragen? Neem 
contact op met Ellis Moesker: info@dekube.nl 
of 06 12 44 06 73.

Tekst: Carla Dijs
Foto’s: Dave van Brenk
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In 1998 kwamen Peter en Irma op de Twee-
de Oude Heselaan 456 wonen. Mooi, zei 
buurman Michel (448), dan kunnen jullie 
met die grote tuin voortaan wel de jaarlijkse 
buurtbarbecue (BBBQ) organiseren. Bleek 
er nooit eerder een BBBQ gehouden in de 
straat! Maar het was wel een goed idee.

In 2000 was de eerste, in de tuin van 456 ui-
teraard, met de naaste twaalf buren. Via een 
zwaan-kleef-aan-proces is dat aantal uitge-
groeid tot ruim veertig adressen, inclusief een 

Na 26 september 2015 wordt weer aanzien-
lijk meer gegroet en gekletst in de straten 
rondom het park bij de kruising van de 
Voorstadslaan en de Schependomlaan. De 
tweede editie van de Buren Borrel in Hees 
was wederom een groot succes. 

Vanuit de Tweede Oude Heselaan, Emmalaan, 
Prinsenlaan, en de Dikkeboomweg kwamen 
maar liefst 125 mensen naar het buurtfeest. 
Zowel oud als jong was aanwezig op dit festijn 
tijdens de Nationale Burendag.
Op deze mooie nazomer-zaterdag werden de 

aantal oud-straatbewoners met wie de straat 
nog nauwe banden onderhoudt.
Gemiddeld doen elk jaar zo’n veertig à vijftig 
straatbewoners mee aan het festijn dat inmid-
dels al in verschillende tuinen en huizen in de 
straat heeft plaatsgevonden. Op 29 augustus 
van dit jaar speelde BBBQ 16 zich af in de 
lommerrijke tuinen van buren André en Inge 
(177a) en Loes en Duncan (179). Zie de foto’s. 
Zoals gebruikelijk droeg een klein geolied or-
ganisatiecomité zorg voor de barbecue, vlees, 
vis en (vuur)water en kookten de deelnemers 

tafels, stoelen, tenten en bbq’s weer naar het 
parkje gesleept. Iedereen nam zelf eten en drin-
ken mee, maar uiteraard werd er ook genoeg 
lekkers gedeeld met anderen. De kinderen 
konden hun energie kwijt op het springkussen 
en op de meegebrachte skelters op het gras-
veld. De hele middag en avond klonk het ge-
roezemoes van pratende en lachende mensen, 
af en toe afgewisseld met een plaatje van de dj. 
 
Kinderen hebben elkaar leren kennen en ma-
ken speelafspraken, volwassenen hebben weer 
bijgepraat en weten elkaar nu te vinden voor 

BBBQ16 Tweede Oude Heselaan-midden

Buren Borrel in Hees
afhaalmaaltijden, klusadviezen en contact in 
de buurt. De banden in de buurt zijn behoorlijk 
aangesterkt op deze zeer geslaagde dag!
Volgend jaar ook bij de Buren Borrel zijn of 
op de hoogte worden gehouden van nieuwtjes 
uit Hees? Ga naar http://buren-borrel.nl om in 
te schrijven op de nieuwsbrief, dan kunnen we 
de buurt nog makkelijker bereiken.
 
Groeten uit de Tweede Oude Heselaan,
 
Marieke & Stan (257), Simone & Thomas (524) 
en Nanon & Linus (528)

de meest heerlijke (bij)gerechten, salades en 
toetjes voor elkaar. En verder? Ontspannen 
bijkletsen! Een vitale en gouden formule.
Buurt maken, daar houden ze van in dit ge-
deelte van de Tweede Oude Heselaan. Behalve 
de BBBQ, wordt er regelmatig een Nieuws-
jaarborrel georganiseerd en bestaat er al ruim 
acht jaar een buurtfilmclub die eens per maand 
een film in LUX bezoekt.

Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Wandelen 
door West

Bewegen...

Het zou het begin van een gedicht kunnen 
zijn. Wandelend door West denk ik aan…
Waarom ik dit niet eigenlijk al jaren gewoon 
doe, bijvoorbeeld.

Vanaf begin september heeft De Wolf is Los 
een nieuwe poot aan zijn lijf: lunchwandelen 
op vrijdag. Vaste meelopers en voorlopers 
zijn Dave van Brenk en Rian Panis. We lopen 
nog met een kleine club, maar dat vinden wij 
een goed begin. We verkennen Nijmegen-
West en zijn dus al verschillende kanten op 
geweest. Zo hebben we het ommetje Wolfs-
kuil gelopen. Voor wie dat nog niet heeft 
gedaan: een aanrader. Als je bovenop de top 
van de Hoedberg komt waar in de vijftiende 
eeuw misdadigers - of wie dat stempel om 
wat voor reden dan ook had gekregen - wer-
den opgehangen of onthoofd, dan heb je een 
prachtig uitzicht over West. Ik weet niet of de 
slachtoffers uit het verleden daar ook waar-
dering voor konden opbrengen. 

Dave is een echte wijkkenner. Onderweg wijst 
hij de plekken aan waarover wat te vertellen 
valt. Zoals het huis waar in de jaren 70 een 
bewoner is vermoord. Of een pand waar ooit 
een grote drankenleverancier gevestigd was 
die met de noorderzon vertrokken is. 
We lopen door opvallend groene plekken 
waar ooit kassen stonden en wat nu aan el-
kaar geknoopt is tot Park West. Ook het Wes-
terpark mag er wezen. We kijken met ver-
wondering naar de nieuwste bouw in West, 
de Handelskade, die helaas onvriendelijk 
voor de kleine beurs genoemd mag worden. 
Soms worden goede plannen verzonnen, 
contacten gelegd en afspraken gemaakt. Ook 
daarvoor kun je deze wandeling gebruiken. 
We hebben het wandelen met opzet in de 
lunchtijd gepland, zodat je met een heel goed 
excuus achter je bureau vandaan mag stap-
pen. 
Als we op het honk terug zijn, voelen we ons 
top. En we gaan gewoon weer aan de slag, 
met extra energie van het buiten zijn. 

We lopen elke vrijdag van 12.00 tot 13.00 
uur. We starten bij wijkcentrum Titus 
Brandsma, ook als het wat frisser is. Als het 
met bakken uit de lucht valt, beslissen we 
ter plekke wat we doen. Een kop koffie is 
dan snel geregeld in elk geval. Iedereen kan 
meelopen want het tempo is rustig. Praatjes, 
gezelligheid en grapjes zijn inclusief. Een van 
de wandelaars hebben we al zover gekregen 
dat hij elke week aansluit. Daar doen we het 
voor, en om zelf in beweging te blijven!

Tekst: Rian Panis
Foto: Dave van Brenk

Gelukszoeker
Zo zag deze gelukszoeker toen er uit. Het 
laatste asielzoekerscentrum waar ik opge-
sloten was, is verdwenen.

Je lachte overdag, speelde muziek, at 
vreselijke gehaktballen die als rundvlees 
geserveerd werden. Je deed stiekem 
vrijwilligerswerk - wat toen ook verboden 
was - en je droeg kleren die door anderen 
al waren gedragen.

Maar in de avonden liep je door de lege 
straten. Want in het centrum nam dan de 
spanning toe. Er was maar één televisie. 
De Bosniërs wilden naar het Duitse nieuws 
kijken, want daar konden zij over de situ-
atie in Tuzla en Srebrenica horen. De 
Zaïrezen en Algerijnen wilden alleen maar 
TV5. Het was een feest van opschep-
verhalen van het verloren leven.

Je brein was de controle over je kwijt. Je 
nieuwsgierige ogen keken naar de grote 
huiskamers, waar maar een paar mensen 
achter een grote tv zaten. Je benen dwaal-
den af...

Pas in de nachtelijke stilte, onder de deken 
kon je praten. Met jezelf. Met je geliefden. 
En met de ambtenaar van de IND. 
Je werd wakker en je trof je hoofd op een 
doorweekt kussen aan.

Het hier en nu van een asielzoeker is 
onbeschrijfelijk vaag. 

Zolang je onderweg bent, weet je dat niet. 
Zolang je asielzoeker bent, zie je dat niet. 
De rekeningen en aanmaningen komen 
pas veel later. 

Dit wilde ik met u delen, omdat ik soms 
jaloers ben op al die vluchtelingen die nog 
onderweg zijn. Ze zijn nog zichzelf. De 
hoop brengt hen in beweging.

Qader Shafiq

Een jonge Qader Shafiq (rechts)
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Op woensdag 18 november vindt de tweede 
open dag van Gezondheidscentrum Daniëls-
plein plaats. De zorgverleners van het cen-
trum zoeken dan naar een thema waarbij 
zoveel mogelijk medewerkers zich kunnen 
presenteren. Zo kunnen de wijkbewoners 
een kijkje in de keuken nemen. Wie werken 
hier allemaal? Wat doen ze? 

Voor de zorgverleners is het contact met de 
wijk heel belangrijk: ze investeren daar graag 
in. En ze hopen dat de bezoekers er ook wat 
van opsteken. Dit jaar is gekozen voor het the-
ma hart- en vaatziekten.  Ik ga in gesprek met 
Evert Brongers, huisarts bij het centrum.

Waarom dit thema?
‘Nog steeds overlijden jaarlijks 40 duizend 
mensen aan hart- en vaatziekten. Daarmee 
bedoelen we vooral  hersenbloedingen en 
hartinfarcten. Het was en blijft doodsoorzaak 
nummer 1. Inmiddels ook voor vrouwen, die 
altijd achter bleven. Een dubieuze inhaalrace’, 
aldus Evert Brongers. ‘Het gaat hier om een 
echte welvaartsziekte. Je eigen leefstijl heeft 
daar voor een groot deel mee te maken. Het zal 
niks nieuws zijn als ik zeg dat vooral te veel, 
te vet, te zout en te zoet eten, te veel stilzit-
ten en vooral roken oorzaken zijn van hart- en 
vaatziekten.’ Evert draait zijn computerscherm 
naar mij toe en laat een tabelletje zien. Het 

Wat je hart 
begeert

Evert Brongers

zijn gegevens van een niet bestaande patiënt 
met een iets verhoogde bloeddruk. ‘Kijk maar 
eens wat er gebeurt als ik hier invul dat deze 
persoon rookt. Dan schiet zijn kans op een 
hartaanval of een hersenbloeding ineens naar 
boven de 50 procent. Stop je met roken, dan 
zakt het weer onder de 30. En daar heb je zelf 
invloed op. Dat vind ik zoveel belangrijker 
dan steeds maar pillen uitschrijven. Dat is óók 
niet gezond. Als je het zelf voor elkaar krijgt, 
is dat toch veel leuker?  Maar voor een klein 
deel van de mensen ligt het aan erfelijkheid en 
daar valt helaas weinig aan te doen. O, en voor 
ik het vergeet: dat scholen bezig zijn met ge-
zonde leefstijl, vind ik helemaal belangrijk. Je 
moet jong beginnen. Van je fit voelen word je 
vanzelf ook blijer. Echt waar!’

‘Ik zie wel dat langzaamaan de zaken wat kan-
telen en dat de sfeer verandert. Steeds meer 
mensen komen in beweging of stoppen met ro-
ken. Daar willen we het met onze bezoekers op 
de open dag over hebben. Ga ook zelf aan de 
slag. Wij als artsen moeten ons daar ook sterk 
voor maken.’

Wat staat er op het programma? 
‘We dragen allemaal een steentje bij en we 
willen ook graag dat het gezellig wordt’, zegt 
Evert. ‘Dat bezoekers zich welkom voelen. 
Daarom krijgt ieder die dat wil een kopje soep. 

Artsen meten de bloeddruk, maar gaan voor-
al ook in gesprek over de risico’s op hart- en 
vaatziekten en de dingen die je zelf kunt doen 
om die risico’s te verkleinen. De ZZG Thuis-
zorg vertelt over de stoppen-met-roken-cursus. 
Met de diëtistes Carla en Maria kun je praten 
over gezondere voeding en over wat je zelf 
eet. Maria spreekt meerdere talen en is gespe-
cialiseerd in verschillende eetpatronen uit an-
dere culturen. En nog veel en veel meer. Het 
is een leuk programma, het staat allemaal op 
een poster en een flyer, die onder andere bij 
het gezondheidscentrum ligt. Daar kun je het 
allemaal nog eens nalezen.’

De hele week
Rondom de open dag is er door Sportservice 
Nijmegen en Tandem in samenwerking met 
de gezondheidsmakelaar van de GGD Gelder-
land-Zuid een hele week, van 16 tot en met 
20 november,  georganiseerd waarin bewegen 
en voeding centraal staan. Elke dag is er wel 
wat te beleven, voor jongeren, volwassenen en 
senioren. Kinderen nodigen we uit voor een 
voetbaltoernooitje, we gaan eens samen naar 
de markt, misschien gaan we kickboksen of 
basketballen. Dat programma wordt nog nader 
bekend gemaakt. 

Tekst: Rian Panis
Foto: Ger Neijenhuyzen
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De weergoden waren de Colourfull Meeting 
4All op 30 augustus zeer welgezind. Was het 
de dagen daarvoor nog twijfelachtig, op die 
dag was het warm en zonnig. Tel daarbij 
op de swingende muziek, de bijzondere en 
kleurige tentjes en standjes en de exotische 
geuren en je weet dat het een leuke zondag 
is geworden. 

De Vrienden van het Westerpark namen ook 
dit keer de organisatie voor hun rekening. 
Maar ze werden daarbij met energie bijgestaan 
door vrijwillige wijkbewoners. De gemeente 
en een flinke club sponsoren zorgden ervoor 
dat het financieel mogelijk werd gemaakt.

Danskunsten
De aftrap voor de dag werd gegeven door wet-
houder Renske Helmer en wijkmanager Anne-
Marie Nannen. In de vorm van een kort inter-
view met elkaar vertelden ze dat ze het een 
geweldig initiatief vonden van de Vrienden om 
een festival te organiseren met aandacht voor 
de hele wereld. Met een drankje werden alle 
bezoekers welkom geheten. Even later stonden 
de dames lekker te dansen op de opzwepende 
klanken van de  trommelaars van Sambaschool 
Nijmegen. De hele dag door hielden deze de 
bezoekers geboeid, zeker als op hun muziek de 
leden van Capoeira Dudu lieten zien wat ze in 
huis hadden. Het is gewoon niet te geloven wat 
Capoeirakunstenaars kunnen en durven, van 
klein tot groot. De toeschouwers moedigden 

hen al klappend flink aan om het onderste uit 
de kan te halen. Maar zij waren niet de enigen 
die zich van hun beste kant lieten zien. Er was 
een gipsytent opgebouwd waar een demon-
stratie van buikdans werd gegeven door Anne 
Nammu. De Indiase dansgroep Madhoeri be-
klom aan het eind van de middag het heuveltje 
in het Westerpark en toonde hoe subtiel, gra-
cieus en elegant men in India al eeuwenlang 
danst. Tel daarbij op breakdance van Riverland 
Health Centre en een mysterieuze Tai Chi be-
oefenaar en er was niet eens tijd om je te ver-
velen. 

Knallend optreden
Was je even aan iets anders toe, kon je heel 
relaxed aan de waterpijp, een hennatekening 
laten maken of je de toekomst laten voorspel-
len door Zeyna. Omdat ik mijn handen al vol 
genoeg heb aan het heden, heb ik dat maar niet 
gedaan. Maar anderen deden dat wel en hope-
lijk hebben ze vooral goed nieuws gekregen.
De klap op de vuurpijl was een optreden van 
Peter in de gedaante van Sugar Lee Hooper. 
In een zeer kleurige outfit van lagen tule over 
elkaar en sieraden was hij het idee van kleur-

Kleurrijk 
Westerpark

rijke ontmoeting ten top. Zijn aanstekelijke 
karaoke van de ene hit na de andere en zijn en-
thousiasme brachten iedereen in een vrolijke 
bui. Links en rechts werd er iemand op schoot 
getrokken en werd de jurk pikant omhoog ge-
gooid. Zelfs de toeschouwers in een rolstoel 
en op een scootmobiel konden niet anders dan 
meebewegen met de muziek. 

Heerlijke gerechten
De middag werd besloten met hapjes en drank-
jes van overal vandaan, van Sudan tot Bangla-
desh. Er was een wedstrijd van gemaakt door 
de organisatie: wie heeft het lekkerste gerecht 
gemaakt. Voor de jury echt een onmogelijke 
opgave om dat te beoordelen. Dat klinkt als 
een flauw cliché, maar het was echt zo (en de 
gerechten waren allesbehalve flauw). Het ene 
gerecht was in zijn eenvoud ontzettend lekker, 
het ander zag er prachtig uit en smaakte dan 
ook nog eens prima. Het was vooral geweldig 
dat zoveel mensen er zoveel energie in hadden 
gestoken om de bezoekers te verrassen met 
iets lekkers. Er zitten maar wat veel top koks 
in deze wijk, daar mogen we trots op zijn. On-
der grote druk koos de jury de beste (Khanm, 
Soraya en Hernany waren 1, 2 en 3), maar 
zorgde er tegelijkertijd voor dat iedere kok een 
prijsje mee naar huis kon nemen. 
Tot volgend jaar allemaal!

Tekst: Rian Panis
Foto’s: Dave van Brenk
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VERGETEN VERLEDEN

1500 vluchtelingen in Nijmegen
1 miljoen Belgen uitgeweken naar Nederland

In oktober 1914 vluchtten ongeveer één 
miljoen Belgen naar Nederland. Vijftien-
honderd van hen kregen onderdak in Nij-
megen. Zij werden opgevangen in de infan-
teriekazerne, bij particulieren en in hotels.

Op 28 juni 1914 vermoordde de Bosnisch-
Servische nationalist Gavrilo Princip de Oos-
tenrijk-Hongaarse troonopvolger Frans Ferdi-
nand. Dit leidde tot een reeks gebeurtenissen 
die uitmondde in de Eerste Wereldoorlog. Op 
4 augustus trok het Duitse leger België binnen. 
Het had gehoopt snel naar Frankrijk te trekken, 
maar dat viel tegen. De Belgen verzetten zich 
fel. Dit verzet werd onder andere gebroken 
door het fusilleren van onschuldige burgers.

Val van Antwerpen
Begin oktober bereikten de Duitsers Antwer-
pen. Hoewel er nog geen schot was gelost, was 
het gemeentebestuur zo bang dat ze de bevol-
king adviseerde om te vluchten. Een advies 
waar massaal gevolg aan werd gegeven. Op 
7 oktober 1914 begon de beschieting van de 
stad. Op 10 oktober gaf ze zich over. Van de 
vierhonderdduizend inwoners hadden slechts 
tienduizend de bombardementen getrotseerd. 
De rest was gevlucht.

Naar Nederland
Nederland had toen zes miljoen inwoners. 
Sinds het begin van de oorlog vluchtten men-
sen naar ons land, maar begin oktober 1914 
werd het massaal: ongeveer één miljoen Bel-
gen trokken de grens over. Die moesten in 
enkele dagen opgevangen worden. Bergen op 
Zoom en Roosendaal, de steden die het dichtst 
bij Antwerpen lagen, vingen de meeste Belgen 
op. Maar het hele land hielp mee. In Nijmegen 
arriveerden die maand vijftienhonderd Belgen.

Nijmegen
De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant schreef op zaterdag 10 oktober: 

  De Belgische vluchtelingen, die gisterenmid-
dag hier ter stede zijn aangekomen, hebben den 
nacht in het oude Arsenaal-gebouw doorge-

Belgische vluchtelingen op een station. (Foto: Legermuseum)

Belgische vluchtelingen in Bergen op Zoom. (Foto: De Markiezenhof)
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bracht, waar voor allen een behoorlijk leger met 
voldoende dekking in gereedheid was gemaakt. 
Na de etmalen van vermoeienis, angst en over-
spanning behoeft het geen betoog dat de stum-
perds een weldadigen slaap genoten en vanmor-
gen frisch ontwaakten. Er is, dank zij het snel en 
flink samenwerken van gemeente, comité (comi-
té voor hulp aan Belgische vluchtelingen - red.) 
en particulier initiatief, goed voor hen gezorgd.
  Hedenmogen zijn de menschen overgebracht 
naar een der infanteriekazernes, waar ruimte in 
overvloed is en menigeen het misschien beter 
heeft dan de ,,huiselijke haard” in België hem 
ooit bood.

Degenen die naar de kazerne gingen, waren de 
armen. De rijken trokken in bij particulieren of 
in een hotel.
De krant was nog niet klaar met zijn verslag:

  Wat ons onaangenaam getroffen heeft was de 
onbescheiden en hinderlijke nieuwsgierigheid, 
welke honderden Nijmegenaars gisterenavond 
op het Mariënburgplein en aan het station aan 
den dag legden, zóó dat een extra politie-bewa-
king noodzakelijk bleek om de menschen op een 
zekeren afstand te houden. Wij nemen graag aan 
dat al deze personen medelijden met de onge-
lukkige vluchtelingen betoonden, maar aldus 
gaf  men daaraan toch op een heel eigenaardige 
wijze uiting.

Geven
In de editie van zondag 11 en maandag 12 
oktober stond in dezelfde krant onderstaande 
oproep:

Ieder dient iets te geven 
voor de Belgische 

vluchtelingen in onze stad

Niet bepaald voor hun onderhoud, daar van Re-
geeringswege en Gemeentewege zeer voldoende 
wordt gezorgd, doch behalve eten en slaapgele-
genheid is er nog zoveel nodig om die honder-
den ongelukkige mannen, vrouwen en kinderen 
het leven in ballingschap dragelijk te maken.
  Daarom stellen wij ons Bureau, 46 van Broeck-
huijsenstraat, beschikbaar voor het in ontvangst 
nemen van  g e l d e l ij k e  bijdragen, die wij 
hier verantwoorden zullen en die door ons ter 
hand gesteld zullen worden aan de onvermoeide 
dames en heeren, die zich met dit liefdewerk be-
lasten.
  Nijmegenaars ! Zendt allen eene kleine bijdrage 
- veel kleintjes maken één groote !

Dit stukje werd meteen gevolgd door het vol-
gende verslag:

STAD EN OMGEVING.

Zaterdag 10 October.

Belgische vluchtelingen.

  Hedenmiddag is hier een trein met 1500 Bel-
gische vluchtelingen uit Rosendaal aangekomen, 
van wie 750 alhier zijn >ontscheept< en de an-
dere 750 naar Arnhem werden doorgezonden. 
Ze werden omstreeks 2 uur verwacht maar wa-
ren er wel een uur vroeger. Zelden intusschen 
hebben betrekkelijk onverwachte logeergasten 
alles zoo welvoorbereid gevonden. De bagage, 
meest bontkleurige bundels maar ook wel kof-

fers, tasschen, manden en doozen, werd direct 
met wagens naar de kazerne getransporteerd en 
de vluchtelingen, nadat een aantal dames hen al-
lerhartelijkst had ontvangen, onmiddellijk naar 
het arsenaal-gebouw geleid om daar het eerste 
maal te ontvangen. Het was een treurige stoet 
maar hij maakte toch niet dien diep-bedroeven-
den als Donderdag het geval was. Er waren zeer 
vele eenvoudige lieden onder maar ook tal van 
nette menschen uit de betere werkmansklasse, 
die wel nooit gedacht zullen hebben nog eens 
onder dergelijke omstandigheden naar Nijme-
gen te zullen komen. Men zag dan ook menige 
traan wegpinken en uit menige borst welde nu 
en dan een zucht op. Maar toch was de stem-
ming niet zoo dof  en troosteloos als de groep 

Belgische vluchtelingen gaan te voet naar Nederland. (Foto: Het Utrechts Archief)

Belgische vluchtelingen op station Tilburg. (Foto: Regionaal Archief Tilburg)
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van eergisteren; de geest en het lichaam zijn, 
juist in de ergste tijden, het meest veerkrachtig, 
men had de emoties al weer eenige etmalen lan-
ger doorleefd dan de anderen en schikte zich 
in de omstandigheden waar het schrikbeeld der 
laatste dagen van honger en dakloosheid meer 
en meer op den achtergrond geraakte. En de 
kinderen - want deze waren er ook nu weer bij 
tientallen - waren alweer dartel en speelsch: het 
kinderverdriet gaat niet diep en is zoo gauw ver-
geten. Doch in de verhalen der ouderen over de 

doorstane ellende vormde toch de angst voor de 
granaten en de >Dutchen< en niet het minst de 
kommer om de vele als slachtoffers van dezen 
oorlog gevallen verwanten den boventoon.
  Op het voorplein van het arsenaal werden de 
vluchtelingen - bijna allen Vlamen uit Antwer-
pen en slechts een heel enkele Waal - in groe-
pen van honderd verdeeld en clubsgewijze in de 
bovenzaal van boterhammen met koek, koffie 
of  melk (voor de kinderen) voorzien. En tel-
kens wanneer een groep gespijzigd was werd de 

wandeling naar de infanterie-kazerne aan den 
Groesbeekschen weg aanvaard, waar behoorlijke 
huisvesting en rust hen wachtten. Die >inten-
dance< daar op de bovenzaal liep op rolletjes 
! Verschillende dames en jongedames hadden 
de opperste leiding en werden flink geassisteerd 
door eenige Belgische meisjes en vrouwen van 
het Donderdag aangekomen gezelschap, terwijl 
ook de soldaten flink hielpen bij den aanvoer 
van de enorme hoeveelheden levensmiddelen.
  De arme stakkers, die op een enkele uitzon-
dering na gelukkig allen gezond bleken te zijn, 
waren erg dankbaar voor de goede zorgen. Maar 
eenstemmig werd die dank afgewezen: wat men 
voor hen deed was plicht en daarmee uit !

Gemeente
Het gemeentebestuur wilde controle op de 
situatie krijgen. Op woensdag 14 oktober pu-
bliceerde het een bekendmaking in de Provin-
ciale Geldersche en Nijmeegsche Courant. 
Twee dagen later stond deze ook in De Gel-
derlander: 

BEKENDMAKING.

Vluchtelingen.

   De BURGEMEESTER der gemeente
   N ij m e g e n
   beveelt,
  dat ieder, die aan personen van vreemde na-
tionaliteit nachtverblijf  of  inwoning verschaft, 
BINNEN 24 UUR daarvan SCHRIFTELIJK 
opgaaf  moet doen met vermelding van:
  namen en voornamen (voluit) dier vluchtelin-
gen,
  dagteekening en plaats hunner geboorte,
  hun burgerlijken staat (ongehuwd, gehuwd, we-
duwnaar of  weduwe),
  hun beroep, nationaliteit,
  plaats van herkomst en dagteekening van aan-
komst te Nijmegen ;
  dat voor het in ontvangst nemen dier opgaaf  
het Bevolkingsbureau geopend is des vóórmid-
dags 9 tot des namiddags 5 uur.
  Nijmegen, 13 October 1914.

        De Burgemeester voornoemd,
                       MATHON.

Advertentie
De bevolking bleef geven, maar het was nog 
niet genoeg. In de Provinciale Geldersche en 
Nijmeegsche Courant stond op dinsdag 20 ok-
tober de volgende advertentie:

Het Comité voor de BELGISCHE VLUCH-
TELINGEN, afdeeling KLEEDING, zeer 
dankbaar voor al de goede gaven, welke reeds 
ontvangen zijn, doet nog een BEROEP op de 

Belgische vluchtelingen in Amersfoort. (Foto: Archief Eemland)

Het Arsenaal, de Mariënburgkapel, de Israëlische begraafplaats en het kruitmagazijn in 1880. 
(Foto: Regionaal Archief Nijmegen)
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INGEZETENEN van Nijmegen voor het ver-
krijgen van:

PANTOFFELS, SCHOENEN
KLOMPEN en HEMDEN

voor mannen, vrouwen en KINDEREN.
  Af  te geven aan de Kazerne.

Problemen
Maar niet alles was koek en ei. Dezelfde krant 
scheef op vrijdag 23 oktober:

   Nu komt er een andere factor. Er is geschre-
ven, dat zich onder de Belgische vluchtelingen 
elementen bevinden, die men in gewone om-
standigheden liefst op een afstand houdt. En 
medici hebben gewaarschuwd tegen het gevaar, 
waaraan een deel van ons volk  - lichtzinnigen of  
onnoozelen ? - blootgesteld wordt van de zijde 
van een deel der vrouwelijke Antwerpsche be-
volking. Dat gevaar mag niet onderschat wor-
den. Uit de beide omstandigheden, dat de Bel-
gen uit onzen niet al te ruimen pot mee eten en 
enkele exemplaren bovendien een gevaar zijn 
voor ons volk, worden argumenten geput om 
de noodzakelijkheid te betoogen van een uitdrij-
ving op groote schaal.
  Billijk achten wij dit niet. Er wordt in dezen 
gegeneraliseerd op een verschrikkelijke manier. 
Niet dat wij de bezwaren onderschatten ; maar 
: denkelijk leven er in Nijmegen en zeker in ons 
land ook wel menschen, die een gevaar zijn voor 
hun omgeving ; mag men daarom beweren : de 
Nijmegenaars of  de Nederlanders zijn toch wel 
het canaille, waarvan Voltaire sprak ? Moeten nu 
al die menschen maar over één kam geschoren 
worden ; moet elk van die menschen maar als 
uitbreker en iedere Belgische vrouw als zede-
loos schepsel worden beschouwd ? Men heeft 
gezegd, dat er, ook hier, ontevredenen waren, 
die de boterhammen te dik en de boter te dun 
vonden ; best mogelijk. Zijn er zulke niet overal, 
ook in Nijmegen ?

Waalkazerne
Eind 1914 keerden de meeste Belgen terug 
naar hun land. Ongeveer honderdduizend 
bleven in Nederland achter. In Nijmegen wa-
ren nog driehonderd ‘armlastige’ Belgen. Zij 
werden van de infanteriekazerne overgebracht 
naar de oude Waalkazerne in de Benedenstad. 

Ook daar was niet alles koek en ei. Dat blijkt 
onder meer uit onderstaande brief aan de bur-
gemeester.

   Nijmegen, Waalkazerne 25 Januari 1915.

EdelAchtbare Heer.

   Het Comité voor de Belgische Vluchtelingen in de 
Waalkazerne heeft de eer ter uwer kennisse te brengen, 

dat Maria Augustina Oosterlijnck, vrouw van 
     Guilielmus de Laeter,
zaterdag den 23sten dezer, tegen het verbod in, de kazerne 
heeft willen verlaten, dat zij daartegen zoo heftig protes-
teerde, dat zij zich losrukte van den portier, die haar 
vastgreep, en den conciërge, die zich er mede moest be-
moeien, in het gezicht krabde en schopte.
   Het gevolg van een en ander was, dat er een groot 
tumult ontstond, waarvan de Heer K.H. van Gelder ge-
tuige was.
   Daar bovenvermelde persoon reeds vroeger gewaar-
schuwd was wegens haar brutaliteit, en nog onlangs we-
gens verzet tegen de bestaande orde gestraft is met veertien 
dagen verbod van uitgaan en bedreiging van opzending 
naar elders, en zij daardoor bewezen heeft een zeer lastig 
element te zijn, doet het Comité U het verzoek, te willen 
bevorderen, dat genoemde persoon met haar man en haar 
kind, Maria Augusta de Laeter, oud 6 jaar, naar het 
vluchtelingenkamp in Veenhuizen wordt overgebracht.

                       
Eind maart 1915 werden de Belgen uit de 
Waalkazerne overgeplaatst naar een opvang-
kamp in Ede. 

Voorbij
Vier jaar later rukten de geallieerde legers op 
naar het noorden. De Duitsers trokken zich 
terug. De bevolking uit Noord-Frankrijk en 
België vluchtte voor hen uit. Ongeveer hon-
derd van hen verbleven enkele maanden in 
Nijmegen. Op 11 november 1918 om 11.00 
uur zwegen de wapens. De Groote Oorlog was 
voorbij.

Met dank aan Regionaal Archief Nijmegen, 
Huis van de Nijmeegse geschiedenis, Geschie-
denis Lokaal 024 en NPO Geschiedenis.

Samenstelling: René van Berlo

Infanteriekazerne I aan de Groesbeekseweg, later genoemd de Krayenhoffkazerne, 1915. Infan-
teriekazerne II heette later de Generaal Snijderskazerne. (Foto: Regionaal Archief Nijmegen)

Binnenplaats van de Waalkazerne, 1915. (Foto: Regionaal Archief Nijmegen)
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Waterkwartier
Redactie: Ruud de Vries

OM TE NOTEREN:
Handwerkverkoop
Op zaterdag 28 november van 14.30 tot 
16.00 uur organiseert de handwerkgroep 
van bewoners vanuit het Griffioen een 
kersthandwerkverkoop. Deze gezellige ver-
koopmiddag is in de ontmoetingsruimte van 
het Griffioen Bij ons Thuis, Voorstadslaan 
267, Nijmegen. De entree is gratis.  

Kerstrommelmarkt
Op vrijdag 11 december is er van 18.00 tot 
21.00 uur een sfeervolle, verlichte kerst-
rommelmarkt in het Westerpark. Voor een 
gezellige kerstsfeer wordt gezorgd: u kunt 
op de foto met de kerstman, er is erwten-
soep, warme chocolademelk, glühwein, 
kerststol en dit alles natuurlijk onder de 

Verkeer
Rond deze tijd is men begonnen met 
de reconstructie van het Havenplein. 
De kop van de Weurtseweg en Voor-
stadslaan tot aan de Hezelpoort krijgt 
een ander aanzien. 

Tijdens de informatieavonden zijn de 
wensen van de omwonenden ter harte 
genomen en waar mogelijk aangepast. 
Natuurlijk zal er overlast zijn en de route 
van de buslijndiensten kunnen ook tijde-
lijk aangepast worden.

De situatie van fietsers en voetgangers 
door de rechter tunnelbuis vinden wij 
geen blijvende oplossing. Om die reden 
willen wij u nogmaals oproepen om de 
petitie te ondersteunen voor de aanleg 
van een derde tunnel. Dit kan schriftelijk 
in het Voorzieningenhart de Biezantijn 
en bij Juwelier Ruud de Vries. Of uw di-
gitale handtekening via deze link http://
derdehezelpoorttunnel.petities.nl

De nieuwe voetgangersoversteek op de Wa-
terstraat bij De Biezantijn is een duidelijke 
oversteekplaats geworden. Om de voetgan-
gers en natuurlijk de kinderen beter te kun-
nen zien staan komt er één parkeerplaats 

Vergaderdata van 
‘Ons Waterkwartier’
Op dinsdag 20 oktober en 8 decem-
ber zijn de reguliere vergaderingen van 
Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’. 
Ze vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur 
in het voorzieningenhart De Biezantijn 
aan de Waterstraat. De agendacommis-
sie komt op 24 november bijeen om de 
vergaderingen voor te bereiden. U kunt 
eventuele bespreek-, agenda- of discus-
siepunten inbrengen bij het tijdelijk se-
cretariaat: Carla Boukamp, (024) 356 01 
82, e-mail: c.boukamp@chello.nl

Oversteek in Waterstraat

klanken van kerstmuziek. Voor meer infor-
matie of kraamhuur kunt u bellen met Greet 
06 14 11 21 78 of met Wilma 06 54 93 62 
53.

Activiteiten in De Biezantijn
Een jaar geleden is het voorzieningenhart 
De Biezantijn geopend en het is reeds het 
bruisende hart van Waterkwartier/Biezen. 
Op dit moment zijn er allerlei verschillende 
activiteiten te doen; van samen knutselen, 
koken, eten, dansen en bewegen tot spellen 
doen. Kom gerust eens langs bij de activi-
teiten en kijk of je het leuk vindt om mee te 
doen. Voor vragen en meer informatie kun 
je ook contact opnemen met het beheer van 
de Biezantijn, debiezantijn@nijmegen.nl of 
(024) 378 31 90. De complete agenda van 
alle activiteiten is te vinden achter in deze 
Wester.

voor de pizzeria te vervallen. Het blijft 
natuurlijk altijd uitkijken, zowel voor voet-
gangers als voor alle andere weggebruikers!

Foto: Dave van Brenk
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Bouwdorp 2015

Foto’s: Dave van Brenk



de Wester - oktober 2015

Krater Molenweg
Op de Molenweg op het oude Jacobster-
rein is een diepe krater geslagen. De bo-
dem is hier verontreinigd. Zodra dit klaar 
en onderzocht is kan de bouw beginnen. 
Wij houden u op de hoogte.

Foto: Leo Woudstra

Kerstmarkt in 
het Florapark
In de vorige Wester hebt u in een ver-
slag van de Parkendag kunnen lezen 
dat de vrienden van het Florapark 
met buurtbewoners en instellingen 
meerdere activiteiten willen gaan or-
ganiseren. Dit jaar staat er nog een 
kerstmarkt op het programma, met 
veel bling-bling.

Deze zal plaatsvinden op woensdag 16 
december van 16.00 tot 21.00 uur, met 
veel activiteiten voor jong en oud. U 
kunt zich aanmelden om een kraam te 
huren bij Theo Hendriks: 06 25 36 64 
82, kosten 20 euro voor buurtbewoners, 
handelaren 35 euro. 
Voor volgend jaar staan er vier activi-
teiten gepland over het jaar verspreid, 
waaronder een sport- en sponsorloop, het 
Dag van het Park-festival, een braderie, 
een kerstmarkt en cinema.
Dennis Dekker zal de aanjager worden, 
Peter Sturkenboom zal verslag uitbren-
gen en het financiële gedeelte op zich 
nemen en Leo Woudstra is de contact-
persoon naar de buurt en gemeente. 
Graag zien wij nog wat meer buurtbewo-
ners of omwonenden bij deze groep aan-
sluiten, we hebben bij deze activiteiten 
nog best veel hulp nodig! Indien u inte-
resse of vragen heeft kunt u terecht bij 
leo@woudstradesign.nl
Ook bij ons is natuurlijk ter ore geko-
men dat het Kuulse Festival gaat stop-
pen, jammer van deze grote activiteit. 
De Vrienden van het Florapark hebben 
in hun vergadering besloten (indien de 
gemeente de subsidie verleent) deze ac-
tiviteit voort te zetten aan de Floraweg 
en in het park.

Foto: Dave van Brenk
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Wolfskuil

Halloweenavond 
Heksenkring
Op vrijdag 30 oktober organiseert 
de damesclub de Heksenkring uit de 
Wolfskuil weer haar jaarlijkse Hal-
loweenavond voor kinderen van 6 tot 
12 jaar. 

Het zal ongetwijfeld weer een spannende 
avond met veel verrassingen worden. Dit 
alles vindt plaats in het Florapark en in 
het bos achter de Wieken.

Wil je meedoen aan deze avond dan 
kun je je opgeven bij Toos Gerrits, Va-
renstraat 40. Het is de bedoeling dat een 
ouder meekomt als begeleider. De kosten 
voor deze spannende avond zijn 50 cent 
per kind. Aanvang en vertrek van de op-
tocht is om 19.00 uur in de Varenstraat.
Wij wensen de kinderen heel veel plezier 
tijdens deze avond. 

Foto: Toos Gerrits

Redactie: Leo Woudstra

Vergaderingen van 
wijkraad Wolfskuil
Op dinsdag 3 november is de volgende 
algemene bestuursvergadering, op dins-
dag 1 december is het periodiek overleg 
met de gemeente, Tandem, Portaal, poli-
tie en het sociaal wijkteam.
De vergaderingen zijn in wijkcentrum 
Titus Brandsma van 20.00 tot 22.00 uur. 
Indien u als wijkbewoner vragen hebt, 
kunt u contact opnemen met ons secreta-
riaat: wijkraadwolfskuil@gmail.com 

Op de foto de vrienden van het Florapark 
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Afgelopen 13 september organiseerde 
Astrid van Vorsellen, Felice Veerman, 
Lydia Stuiver, Henny Hendrik, Piet en 
Diana Remmers, Sonia Davelaar en Ans 
van Nieuwenhuizen voor de laatste keer 
het Kuulse Wijkfestival 

Deze laatste was de tiende keer in een reeks 
van mooie jaren. Het was een sfeervolle 
dag met veel publiek en een leuke sfeer met 
muziek en spel voor jong en oud. Bij het 
sminken was het een topdrukte. Er was veel 
aanbod van oude en nieuwe spullen. De 
hele Floraweg stond vol met kramen. Veel 
bewoners uit de Wolfskuil waren met elkaar 

in gesprek, daar gaat het uiteindelijk toch om 
bij de organisatie van dit festival. Jammer dat 
op het eind van de dag toch nog wat regen viel, 
maar dat mocht de pret niet drukken. Het zit 
erop voor deze fantastische groep mensen die 
zich jaren heeft ingezet. Het is een moeilijke 

keuze geweest om te stoppen. Vergeet niet 
dat het een hele organisatie is geweest al die 
jaren. Misschien komt er een andere orga-
nisatie uit de wijk die het over wil nemen.
De organisatie van het Kuulse Wijkfestival 
wil de gemeente, sponsoren, basisschool de 
Wieken, standhouders, Albert Heijn en alle 
bewoners rond en op de Floraweg bedanken 
voor de goede samenwerking in al die jaren. 
Indien het het stokje overgenomen wordt, 
zijn zij altijd bereid om mee te helpen. Be-
dankt!
Namens de redactie en de buurtbewoners 
willen wij de organisatie van het Kuulse 
Wijkfestival bedanken voor de jarenlange 
inzet voor de wijk.

Foto: Leo Woudstra
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Autokrasser
Het zal je maar gebeuren, dat je op de 
Floraweg in je auto wilt stappen en je 
ziet meteen een dikke kras in de lak, 
overduidelijk opzettelijk aangebracht 
met een scherp voorwerp. 

Al snel bleek dat bij meerdere auto’s deze 
schade op nagenoeg precies dezelfde ma-
nier was aangebracht. Het waren vooral 
de zomermaanden juli en augustus dat 
deze vandaal actief was en bij voorkeur 
in de hele vroege ochtend rond vier uur. 
Allemaal in de directe omgeving van de 
Floraweg. Wijkagent Hans Zweers werd 
ingeschakeld. Met behulp van buurtbe-
woners kon door intensief controleren en 
speurwerk de dader op heterdaad betrapt 
worden. Hij moet zich deze maand voor 
de rechter verantwoorden en de getrof-
fen autobezitters hopen op een schade-
vergoeding. De dader bleek uit de wijk 
te komen.

Foto: Geert Timmer

Op 30 augustus is aannemer Cuppens be-
gonnen op de Dierenweide Kobus met de 
bouw van de educatieve ruimte, geïnte-
greerd in de stuwwal. 

Als alles goed verloopt heeft de dieren-
weide er voor de Kerstmis een mooi nieuw 
gebouwtje bij, waarin door en voor de wijk 
heel veel georganiseerd kan worden. 

Nieuwbouw bij Dierenweide Kobus
De aannemer en de gemeente hebben de 
omwonenden gevraagd om begrip te hebben 
voor de overlast. Neem ook de verkeersbor-
den in acht tijdens het in- en uitrijden van 
vrachtverkeer. Dit geldt met name voor de 
schoolgaande en spelende kinderen. Let 
daar alstublieft goed op.

Foto: Geert Timmer

Laatste Kuulse Wijkfestival



MAAK KANS OP EEN SCOOTER!
Bij elk bezoek aan een van onze salons maakt u kans 
op een schitterende retro scooter. Geldig tot 31-01-2016.
Kijk voor de actievoorwaarden op onze website.

6 NOVEMBER: GRATIS LADIES DAY
Wij geven u op 6 november vanaf 10.00 uur beauty-advies op het 
gebied van huidverzorging in de salon aan de St. Agnetenweg 62. 
De toegang is gratis, maar schrijf u snel in via de website of in de 
salon, want er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

KIJK OOK EENS OP ONZE SITE VOOR LEUKE BEAUTY-AANBIEDINGEN 

NIEUWE LOCATIE!  ST. AGNETENWEG 62  NIJMEGEN
BEAUTY- EN MASSAGESALON ALTIJD OP AFSPRAAK
KAPSALON    •   BEAUTYSALON   •   MASSAGESALON

WWW.ANITA-HAIR-BEAUTY-FASHION.NL   •   TEL (024) 378 31 37
HAARWERKEN  ST. AGNETENWEG 50  NIJMEGEN
DESKUNDIG EN DISCREET  •  ALTIJD OP AFSPRAAK
HAARWERKEN  •  ACCESSOIRES   •  GRATIS ADVIES

KAPSALON  VOORSTADSLAAN 263  NIJMEGEN
BEL VOOR EEN AFSPRAAK  024 - 820 0262
DAMES   •  HEREN  •  KINDEREN 

WIJ BESTAAN 10 JAAR EN TRAKTEREN:
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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.
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Guen Leesberg
Mijn naam is Guen Leesberg. Ik woon 
in Nijmegen, heb twee kinderen en (vol-
gens mijn man) een veel te grote hond. 
Ik heb een eigen praktijk waarin ik da-
gelijks met kinderen en volwassenen 
werk met leerproblemen, zoals dyslexie 
en dyscalculie. Leerproblemen kunnen 
leiden tot het ontwikkelen van faalangst, 
ADHD, burn-out of depressie.
Kinderen met leerproblemen hebben 
vaak een andere logica dan het gemid-
delde kind. Ze zijn creatief, hebben an-
dere ideeën en talenten.
Dit is waar ik met de methoden van 
Voorbij-Dyslexie op inspring. De ontwik-
keling van een unieke leerstrategie van 
het desbetreffende kind leidt tot de op-
lossing van het probleem.
Met deze revolutionaire methode help ik 
kinderen, maar ook volwassenen binnen 
zes sessies duurzaam van hun leerpro-
blemen af. 
Het geeft mij ongekende energie hen te 
mogen begeleiden naar een beter en 
zekerder bestaan.
Kom meer over leerproblemen te weten 
en doe de test op mijn site: 
www.voorbij-dyslexie.nl

Editha: ‘Dankzij drie sessies bij Voorbij-
Dyslexie zijn cijfers voor mijn Sophietje 
geen abracadabra meer.’

Philip Schellens
Ik ben Philip Schellens en ik woon al sinds 
2006 in de Wolfskuil. Ik heb een vrouw 
en samen hebben we drie zonen. In 2012 
heb ik het bedrijf www.indevrijenatuur.nl 
opgericht. Ik neem mensen mee het bos in 
om wildernisvaardigheden te leren, oftewel 
bushcraft. Daarbij gaat het erom dat je met 
respect voor de natuur leert overleven in de 
natuur. Daarnaast geef ik workshops wild-

In deze fascinerende bewegingsleer komen 
oosterse en westerse bewegingsvormen 
samen. Dans, krijgskunsten en helende 
technieken voor body, mind en spirit.
Het draait in Nia niet om hoe een bewe-
ging eruit ziet, maar om hoe een beweging 
voelt. Je hersenen koppelen positieve en 
negatieve informatie terug naar je lichaam. 
Als een beweging goed voelt ga je door. 
Doet het pijn, pas de beweging zo aan dat 
hij wel goed voelt. Zo simpel is het. Zorg 
dat je comfortabel en functioneel beweegt 

Nia, de Feeling better workout
en leeft in je lijf. Het intensiteitsniveau be-
paal jezelf. Nia is hierdoor zeer geschikt 
voor alle leeftijden en lichaamsvormen. 
Je hebt geen sport- of dansachtergrond 
nodig. Ook voor mensen met lichamelijke 
beperkingen kunnen de lessen aangepast 
worden aan hun mogelijkheden.

Mail voor een proefles of kom naar de Nia 
Jam op 15 november in het HonigComplex.
www.bemoved-beyou.eu
nia.alenka@gmail.com

plukken, waarbij je op zoek gaat naar eet-
bare wilde planten en er heerlijke gerech-
ten mee maakt. Voor groepen kun je bij mij 
terecht voor een stoere workshop buiten 
koken op houtvuur. Je maakt dan onder het 
genot van vuur een compleet diner samen 
met je vrienden of teamleden. Leuk als 
afdelingsuitje, zowel in zomer als winter. En 
dan zijn er ook nog de kinderfeestjes in het 
bos, waarbij kinderen hutten bouwen, vuur 
leren maken zonder lucifers en leren over-
leven in de natuur. Tot ziens in het bos!
 





‘Ik ga bijna elke dag naar het jongeren-
centrum. Ik kom hier al vijf jaar. Er is 
heel veel te doen. Het liefst ga ik hier 
gamen. Ook mijn vrienden komen hier 
vaak. Soms organiseren we zelf iets 
leuks. Volgende week woensdag orga-
niseer ik een FIFA-toernooi. FIFA 16 is 
net uitgekomen. Deze is veel moeilijker 
dan FIFA 15. Youssef en de jongeren-
werkers zijn erg aardig. Af en toe is er 
een disco of filmavond of pingpongtoer-
nooi. 
Ik ga ook twee keer per week naar zaal-
voetbal. Dit wordt ook door Tandem 
georganiseerd. Hier trainen we voor de 
NEC-buurtbattle die binnenkort gaat 
starten. Groetjes van Sufyan.’
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Jongerenpagina
Vanaf nu zullen jongeren samen met de jongerenwerkers van Tandem in iedere editie van 
de Wester op deze pagina vertellen wat we allemaal doen. Welke activiteiten organiseren we 
en wie zijn wij nu precies? Deze editie van de Wester hebben we extra aandacht voor sport 
en bewegen.            Redactie: Lieke Peeters. Foto’s: Tandem

Wie ben je? 
‘Aleyna. Ik ben zestien jaar en woon nu 
twee jaar in het Waterkwartier.’ 
 
Klopt het dat jij een echte sportfanaat 
bent? 
‘Ja, ik sport vijf keer in de week. Ik boks 
vier keer per week en één keer in de week 
doe ik zaalvoetbal.’ 
 
Waar train je voor zaalvoetbal? 
‘Bij de Zwaluw in het Waterkwartier.’ 
 
Wat vind je zo leuk aan sporten? 
‘Als ik niet sport ga ik me vervelen! En ik 
vind het leuk om te doen.’ 
 
Help je ook wel eens andere jongeren met 
sporten? 
‘Ja, ik heb geholpen met trainen, samen 
met Hassan uit Hatert. Dit was voor de 
Buurtbattle.’ 

Wil je graag zaalvoetballen en heb je zin 
om eens een keer mee te doen? Dan zou 
je op maandag van 18.00 tot 19.00 uur of 
woensdag van 17.00 tot 18.00 uur mee 
kunnen doen. De eerste keer is het gratis. 
maar als je vaker komt moet je 50 cent 
betalen.
Hoe het er is? Zelf vind ik het er leuk, 

Girls only feest! 
Een groepje meiden uit Nijmegen heeft 
een 16+ meidenfeest georganiseerd. Op 
vrijdag 23 oktober vindt dit feest plaats 
in JC Staddijk in Dukenburg. We vinden 
het leuk om vanuit Waterkwartier en 
Wolfskuil met een clubje meiden daar 
heen te gaan. Wie heeft er zin om mee 
te gaan? Aanmelden kan bij Lieke 06 
57 54 36 73 of Rianne 06 20 22 27 53. 
Tickets kosten 2 euro. Die kun je bij de 
jongerenwerker in de buurt kopen. Als 
je op de dag zelf hapjes meeneemt voor 
het avondeten krijg je je 2 euro weer 
terug!

Even voorstellen:
een jongere uit Waterkwartier!

Wil jij zaalvoetballen?
maar er wordt af en toe wel gescholden of 
een beetje ruzie gemaakt; dat is wel minder 
leuk. Maar voor de rest is het erg gezel-
lig. Er is ook altijd een scheidsrechter en 
een begeleider bij. Locatie: Zwaluwstraat 
200.

Tekst: Soulaiman Rotbi 

(De buurtbattle is een voetbalwedstrijd in 
Nijmegen waarbij jongeren naast voetbal-
len ook punten kunnen verdienen door iets 
goeds voor de wijk te doen.) 
 
Wil je nog iets kwijt aan de jonge lezers? 
‘Niet luieren! Gewoon sporten, want dat is 
leuk en gezond!’ 

Sufyan 

Jongeren aan het woord: 
Aleyna in 
actie samen met 
jongerenwerker Rianne
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Het volgende nummer van de Wester 
verschijnt op 11 december. 

Bijdragen voor dat nummer kunt u 
uiterlijk 22 november mailen naar 

redactie@dewester.info
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Last van rug-, nek- en/of 
bekkenklachten? Zit u niet 
lekker in uw vel of zou 
u gewoon wat soepeler 
willen zijn? Yogalates kan 
u helpen de klachten te 
verminderen!

Yogalates is een 
combinatie van yoga en 
pilates. Het is de ideale 
activiteit om weer in 
balans te komen.

Iets voor u? Neem contact 
met ons op: 024-3030022

Yogalates: 
vanaf €27,50 
per maand

Fysiotherapie  /  manuele therapie  /  sportfysiotherapie  /  kinderfysiotherapie  /   
geriatrie fysiotherapie  /  bekkenbodemtherapie  /  fysiotherapie aan huis  / 
Behandeling bij COPD, Claudicatio, Parkinson

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

Nieuws uit het 
Initiatievenfonds
Als u in deze laatste maanden van dit 
jaar een activiteit wilt organiseren, 
houdt u er dan rekening mee dat op 
maandag 26 oktober de uiterlijke in-
leverdatum is voor het doen van een 
subsidieaanvraag. 

Als u bijvoorbeeld als straatcommissie 
iets wilt organiseren om elkaar beter te 
leren kennen en te waarderen, moedigen 
wij dat in samenwerking met de gemeen-
te van harte aan. 

Subsidie aanvragen
Stuur een e-mail naar initiatieven-
fondsoudwest@gmail.com of haal een 
aanvraagformulier in het wijkcentrum 
Titus Brandsma of het voorzieningenhart 
De Biezantijn. Op het formulier staan 
ook de spelregels vermeld voor het doen 
van subsidieaanvragen voor initiatieven 
vanuit de wijk.
 
Na de sluitingsdatum komt het initia-
tievenfonds samen om de aanvragen te 
beoordelen en de gemeente Nijmegen 
te adviseren over de toekenning van een 
bijdrage aan het initiatief.

Sluitingsdata 2016
De sluitingsdata voor 2016 zijn vastge-
steld op 9 maart, 8 juni, 14 september en 
9 november.

Nieuwe leden gezocht
Wij zoeken twee personen uit de Wolfs-
kuil en twee personen uit het Waterkwar-
tier om samen met ons de aanvragen te 
beoordelen en de gemeente te adviseren 
over de subsidiebeschikkingen.

Hiermee zijn vier halve avonden per jaar 
gemoeid en natuurlijk wat mail-verkeer.
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Leo Woudstra en Ruud de Vries.

Tekst: Ruud de Vries en Lidwien de Groot
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Al ruim anderhalf jaar kunt u door het 
winnen van een prijsvraag in aanmerking 
komen voor een make-over verzorgd door 
kapsalon Lustrina en Body & Face Compa-
ny. Afgelopen keer was Yvonne Veldhoven 
de gelukkige. 

Yvonne is 51 jaar, woonde haar hele leven 
in het Waterkwartier totdat ze vorig jaar naar 
Oosterhout verhuisde. Nadat ze in 2010 ge-
troffen werd door een herseninfarct heeft ze 
last van neuro-pathische pijnen en transpireert 
ze soms hevig aan de rechterkant van haar ge-
zicht. Ze wil graag tips van de professionals 
wat ze daaraan kan doen.

Lustrina
Kapsalon Lustrina opende oktober 2006. Eige-
naresse Nadia Aoulad kwam in 1979 met haar 
ouders naar Nederland uit het Spaanstalige 
deel van Marokko. Ze ging naar de kappers-
school en deed daarnaast een opleiding voor 
visagiste. Ze woonde lang in Malden, maar te-
genwoordig met haar zoon in het Duitse Kes-
sel. Ze heeft soms hulp van stagiaires, maar 
knippen doet ze altijd zelf.

Body & Face Company
Body & Face Company kwam één jaar later 
naar de Nina Simonestraat. Na 21 jaar een 
schoonheidssalon in Leuth wilde Berdie Enge-
len haar vleugels uitslaan en vond in Roelien 
Braker de perfecte compagnon. In 2011 breid-
de de zaak uit en naast een zonnebankkuur kun 
je er ook terecht voor pedicure- en manicure-
behandelingen, anti-aging en gezichtscorrec-
ties, maar ook voor dieet-begeleiding. Ze deed 
de opleiding voor schoonheidsspecialiste, vi-
sagiste en weet alles over kleurenanalyses. Ze 
werden toevallig buren met Lustrina en inci-
denteel, zoals bij de make-over voor de Wester, 
werken ze samen.

De metamorfose begint bij de kapper, maar 
Berdie, de kleurenanaliste, overlegt mee met 
Nadia en Yvonne wat het moet worden: tropi-
cal bruin met een coupe-soleil effect; maar wat 
voor model? Yvonne draagt het haar lang en 
steekt het meestal op tot een soort knotje. Dat 
gaan we anders doen. Yvonne had het thuis-
front nog verzekerd, dat er met de lengte niks 
zou gebeuren. Dat is de angst om iets nieuws 
te proberen, weten de profs uit ervaring, en die 
moet je overwinnen. Een flink stuk eraf dus en 
– ook nieuw – een haarlok naar links, waar-
door de rechterkant – transpiratie – vrij komt. 

Nadia brengt het kleurenmengsel aan, dat 
moet een half uur intrekken en na het uitspoe-
len begint het model knippen, eerst grof, daar-
na recht- en bijknippen en tot slot modelleren. 
De föhn komt erbij en het haar komt tot leven. 
Door het achter het rechteroor te laten vallen, 
komt de oorbel beter uit en de lok links voegt 
subtiel iets aan de lengte daar toe. Yvonne rea-
geert verrukt op het resultaat. Nee, zo heeft ze 
het nog nooit gehad.

Ligstoel
Bij Berdie moet ze op de ligstoel. De huid 
wordt gecamoufleerd, beetje egaler gemaakt 
tegen de ouderdomsvlekjes en de invloeden 
van de zon. Yvonne heeft een stevige huid, 
waardoor ze niet snel rimpels zal krijgen, 
maar áls die zich laten zien, gaat het hard, 
waarschuwt Berdie. Rondom de ogen hoort 
het lichter te kleuren, consealen heet dat, en 
dat gebeurt met een creme-mousse. Voor het 
gezicht wordt eerst een basis aangebracht en 
daarna de make-up: een hele lichte glans. 

Yvonne heeft bruine ogen, daar past altijd taupe 
grijs voor de oogleden bij. Om de scherpte eraf 
te halen, gaat er een aquakleurtje overheen. De 
wimpers worden aangezet met mascara, eerst 
beneden dan boven. Yvonne gebruikt voor lip-
penstift altijd roze/bruin, dat wordt nu plum, 
een vakterm voor donker oud roze en te com-
bineren met alle kleuren kleding volgens kleu-
renanaliste Berdie. Een lichte spray over de 
huid, nog even langs Nadia voor de finishing 
touch van het kapsel en we zien een totaal an-
dere vrouw dan die hier drie uur geleden naar 
binnenkwam. Yvonne is dolblij met deze gratis 
make-over en Lustrina en Body & Face Com-
pany hebben er een vaste klant bij. 

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

Wat gebeurt er bij de make-over?
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HOME MOVIE DAY TIJDENS 
DE 024 UUR VAN DE 
NIJMEEGSE GESCHIEDENIS

Tijdens de 024 uur van de Nijmeegse 
geschiedenis in het weekend van 24 
en 25 oktober 2015, zal de Stichting 
Nijmegen Blijft in Beeld voortborduren 
op het internationale Home Movie 
Day. Op zaterdag 24 oktober krijgt 
men de kans om eigen huis-, tuin-, en 
keukenfilms te laten zien, te delen en 
te laten conserveren in het Arsenaal te 
Nijmegen.

International Home Movie Day
De Home Movie Day is een jaarlijks 
terugkerend evenement waarin men de 
kans krijgt om eigen gemaakte films te 
delen. Over de hele wereld verzorgen 
organisaties evenementen, waarin 
amateurfilms centraal staan, samen 
met het delen hiervan én het behouden 
van deze home movies.
De Stichting Nijmegen Blijft in 
Beeld roept daarom iedereen op 
om bewegend beeldmateriaal over 
Nijmegen en de directe omgeving 
van Nijmegen tijdens de 024 uur van 
de Nijmeegse geschiedenis te delen. 
Het enige criterium is dat de beelden 
binnen de periode van 1950 en 2000 
vallen.
Kijk voor meer informatie over de 
internationale Home Movie Day en 
over de 024 uur van de Nijmeegse 
geschiedenis, op de website van de 
Stichting Nijmegen Blijft in Beeld: 
www.snbib.nl

Tekst: Stichting Nijmegen Blijft in Beeld
Foto: Regionaal Archief Nijmegen
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Wij verlenen al 25 jaar alle zorg of begeleiding die thuis gegeven kan worden. 
Van een enkel moment per dag tot 24-uurs zorg. Ondersteuning in en om het 

huishouden of gezamenlijke activiteiten ondernemen behoren ook tot de mogelijkheden. 
En uw mantelzorger is bij ons aan het goede adres voor ondersteuning.

Uw specifieke zorgvraag is en blijft het uitgangspunt waar wij onze zorg op afstemmen.
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

St. Annastraat 198C • 6525 GX  Nijmegen • Tel. 024-354 06 08
info@tvnzorgt.nl • www.tvnzorgt.nl

Flexibel en betrokken

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
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Sv Nijmegen
De zomerstop ligt alweer achter ons en voor 
iedereen zit de vakantie er dus weer op. 
Dit betekent dat ook de velden en het club-
huis van sv Nijmegen weer iedere week ge-
opend zijn voor de voetballers en bezoekers.  
Nadat in de vorige editie gesproken was 
over het afgelopen seizoen willen we nu 
vooruit kijken naar de toekomst. 
 
Dit seizoen start sv Nijmegen met drie teams 
in de Categorie A. Naast het eerste herenelf-
tal maken ook ons eerste damesteam en ons 
zondag heren 2-team hun opwachting in de 
Categorie A. Bij het schrijven van dit stuk is 
het seizoen pas net begonnen en zijn de uit-
slagen nog wisselvallig. Maar het seizoen 
duurt nog lang en gezien de kwaliteiten van de 
spelers/speelsters moet dat goed gaan komen. 
De overige zondagploegen zijn ook weer be-
gonnen en de bekende derde helften zijn weer 
goed gezellig te noemen! Voor uitslagen van 
deze ploegen, houd onze website en facebook-
pagina in de gaten, http://www.sv-nijmegen.
nl/ en https://www.facebook.com/svnijmegen
 
Ook op de zaterdag wordt er weer gevoetbald 
op onze velden. Seniorenploeg sv Nijmegen 
zaterdag 2 werd vorig seizoen vrij gemakkelijk 
kampioen en mede door de versterkingen die 
er deze zomer bij kwamen, zijn ze ook dit sei-
zoen weer goed van start gegaan. In oefenwed-
strijden tegen zaterdag 1-ploegen liet dit team 
zien zich te kunnen meten aan deze ploegen en 
ook in de beker en de competitie loopt het op 
rolletjes. De grote opkomst op de trainingen 
bewijst dat sv Nijmegen over een goede ploeg 
beschikt.
 
De tweede seniorenploeg op zaterdag, sv Nij-

megen Veteranen, speelt voor het grootste ge-
deelte al heel wat jaren samen. En dat is ook 
dit seizoen op het veld weer goed te zien. Ze 
zijn goed op elkaar ingespeeld, waardoor ze in 
de competitie bovenin meedraaien. Deze ploeg 
zorgt samen met het zaterdag 2-team voor een 
goed gevuld clubhuis op de zaterdagmiddag, 
ook als ze niet hoeven te spelen.
 
Nadat in de zomerstop een aantal trainers door 
een te drukke werkweek aangaf om te stop-
pen als trainer(ster) van een vast jeugdteam, 
heeft ieder jeugdteam dit seizoen toch weer 
de beschikking over een of meerdere trainers. 
Samen met vrijwilligers, die individuele trai-
ningen verzorgen, willen deze trainers het ni-
veau van onze teams omhoog halen, want je 
eigen jeugd opleiden voor de selectie is toch 
het mooiste dat er is. 
Ondanks dat het seizoen inmiddels alweer 
bezig is kan onze jeugd natuurlijk altijd nog 
jeugdspelers gebruiken. Voor informatie hier-
over kunt u contact opnemen met de leden-
administratie, Patrick Tang, e-mail p.tang3@
upcmail.nl

Onze toernooicommissie is alweer gestart met 
het organiseren van het JWJ-toernooi 2016. 
De eerste vergadering is geweest, de datums 
zijn geprikt en de uitnodigingen zullen binnen-
kort de deur weer uitgaan. Deze keer zal het 
toernooi zelfs voor de tiende keer georgani-
seerd worden. Een reden voor een feestje dus.  
Wij hopen ook nu weer op veel aanmeldingen. 
Alle informatie over dit jeugdtoernooi zal ver-
schijnen op onze website, www.sv-nijmegen.
nl
Als afsluiting wens ik alle teams veel succes in 
het lopende seizoen 2015-2016.
 
Tekst: Patrick Weijers
Foto: Sv Nijmegen

Woningtoewijzing 
via het 
Entree-systeem 
Er komen regelmatig vragen over het 
toewijzen van woningen via Entree.

Hoe werkt het?
De woningcorporaties plaatsen hun 
woningen die zij willen verhuren op de 
website van Entree. Entree zorgt dat alle 
woningen in dezelfde standaardfunctie 
staan gegroepeerd, zowel leegstaande 
maar ook de nog bewoonde woningen, 
en worden vermeld met foto, type wo-
ning- of appartement, de maximale huur, 
servicekosten, aantal kamers, en aan 
welke inkomstenvoorwaarden u moet 
voldoen.

Woningcorporaties moeten ook wonin-
gen beschikbaar stellen aan bijzondere 
doelgroepen, deze woningen komen ech-
ter niet in de Entree. Aangezien het aan-
tal woningen daardoor beperkt is, is er in 
Nijmegen een grote wachtlijst, waardoor 
de tijden helaas kunnen oplopen van vijf 
tot wel tien jaar.

Inschrijven
Om in aanmerking te komen:
U moet zich allereerst - gratis - laten in-
schrijven bij Entree, daarna kunt u iedere 
week op twee woningen reageren.
Indien u in aanmerking komt krijgt u een 
aanbiedingsbrief, waarin ook voorwaar-
den en vragen staan aangegeven, zoals 
inschrijftijd - hoe lang bent u ingeschre-
ven - en de woonduur - hoe lang woont 
u op het huidige adres, de zogenaamde 
meettijd. Als u deze uitnodiging krijgt 
wil het nog niet zeggen dat u deze wo-
ning ook krijgt.

Uitgenodigd
Alle gegadigden die aan de gestelde 
voorwaarden (meeste inschrijftijd en 
woonduur) voldoen worden een voor een 
uitgenodigd om de woning te bekijken, 
en indien iemand de woning accepteert, 
dan moet er weer gewacht worden op 
een nieuwe aanbiedingsbrief. U kunt dan 
wel weer op een lagere plaatsnotering 
komen, aangezien er weer nieuwe men-
sen reageren.

Tekst: Ger Hesseling
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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

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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Prijsvraag!!!
Wie zijn de eigenaressen van de twee 
winkels die de make-over verzorgen? 

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

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP

CENTRUMNIJMEGEN.NL

CULTUUR, SHOPPEN EN UITGAAN IN DE BINNENSTAD VAN NIJMEGEN

WAT IS ER TE DOEN?

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP CENTRUMNIJMEGEN.NL

IEDERE ZONDAG KOOPZONDAG

18 OKTOBER  NIJMEEGS KINDERBOEKENFEEST  

18 OKTOBER NIJMEEGSE BOKBIERFEESTEN

24 OKTOBER  GELDERSE MUSEUMDAG

31 OKTOBER LIFESTYLEBEURS  

4-8 NOVEMBER INSCIENCE FILM FESTIVAL 

Waarom?
In Nederland slikken ruim 1 miljoen mensen cholesterolverlagende medicatie (=statines).  Statines zijn veilig en effectief, maar toch 
ervaren gebruikers regelmatig spierklachten als bijwerking. De reden hiervoor is onduidelijk. Binnen de afdeling Fysiologie van het 
Radboudumc willen we daarom onderzoeken of statines de functie van de spieren kunnen verstoren en of dit bijdraagt aan het 
klachtenpatroon.

Voor wie?
U bent tussen de 18 en 70 jaar oud en gebruikt op dit moment een statine als cholesterverlagende medicatie. We zijn op zoek naar 
gebruikers met en zonder spierklachten als bijwerking van het statinegebruik. 

Wilt u meer informatie over het onderzoek, of wilt u zich aanmelden? 
Neem contact op met Dr. Silvie Timmers: 
silvie.timmers@radboudumc.nl 
(024) 361 42 22

Gebruikt u cholesterolverlagende medicatie? Dan zoeken wij u!

Wat houdt meedoen in?
Het onderzoek bestaat uit een medische screening, een spierfunctie- en een 
fitheidsmeting. In totaal zal het onderzoek drie bezoeken beslaan en moet u 
een tijdsinvestering van 3.5 uur voor het totale onderzoek rekenen. 
Tijdstippen worden in overleg met u vastgelegd.
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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

 

Oude Graafseweg 96, Nijmegen
(024) 377 42 00

www.bouwmarktvanwerkhoven.nl

op 

Laminaat 

en 
Parket

 

20% 

korting

VLOEREN AKTIE 
 

en handige tips!voor u klaar met advies Onze vakmensen staan 

Ruimte voor nieuwe deelnemers
Sinds december vorig jaar heeft TVN Zorgt een dagbestedingsproject in de 
vorm van een groentetuin voor ouderen in Lent: Pluk de Vruchten. Het loopt 
inmiddels prima, maar nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
Deelnemers genieten van de tuin, de warme maaltijden en het gezelschap. Er 
is een groep enthousiaste vrijwilligers die samen met coördinator Janko de 
mensen begeleiden, de maaltijden bereiden en de tuin onderhouden. We zijn 
veel buiten, oogsten groenten en maken er lekkere maaltijden van, rapen ap-
pels en genieten van het seizoen.
Onze dagbesteding valt onder de WMO: basisdagbesteding voor ouderen en 
is een algemene voorziening die zonder indicatie toegankelijk is. Alle ouderen 
(65+, enkele uitzonderingen mogelijk) uit de gemeente Nijmegen die lichte 
beperkingen bij het zelfstandig functioneren hebben (dementie, lichte soma-
tische klachten et cetera) en die thuiswonend zijn hebben zonder indicatie 
toegang tot Pluk de Vruchten. De toegang is dus heel laagdrempelig. 
De ervaring tot heden is dat naast de deelnemers ook de eventuele partners 
thuis en andere mantelzorgers veel baat hebben bij deelname aan de dagbeste-
ding. De openingsdagen zijn nu op dinsdag en donderdag van 10 tot 15 uur. 
Als het aantal deelnemers stijgt, zullen we eerst de woensdag en daarna de 
maandag ook open gaan. Als mensen geen eigen vervoer hebben of kunnen 
organiseren zetten wij ons in om dat te organiseren.
Er is op dit moment weer voldoende plaats voor nieuwe deelnemers. Neem 
gerust contact op als er vragen zijn. 

Tekst: Janko van der Werf, telefoon: 06 28 24 28 28

pluk de vruchten
dagbesteding voor ouderen
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Agenda
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20 oktober, 19.30 uur: Wijkvereniging ‘Ons 
Waterkwartier’, De Biezantijn 
18 november, 20.00 uur: Mantra’s zingen, Wijkcentrum 
Titus Brandsma 
3 november, 20.00 uur: Wijkraad Wolfskuil, 
Wijkcentrum Titus Brandsma 
28 november, 14.30 uur: Kersthandwerkverkoop, 
Griffioen Bij ons Thuis, Voorstadslaan 267 
28 november, 13.00 uur: Herstdrift, Vasim 
8 december, 19.30 uur: Wijkvereniging ‘Ons 
Waterkwartier’, De Biezantijn 
11 december, 18.00 uur: Kerstrommelmarkt, 
Westerpark 
16 december, 16.00 uur: Kerstmarkt, Florapark
 

Vaste activiteiten in Oud-West
Wijkcentra
De Biezantijn 
Waterstraat 146. Vragen of meer informatie: 
debiezantijn@nijmegen.nl, tel. (024) 378 31 90 
Maandag
Vanaf 8.30 uur: Koffieochtend voor wijkbewoners
15.30 - 17.30 uur: Jongerencentrum open inloop
16.00 - 17.00 uur: Beweeg je fit! (koken voor kinderen)
19.30 - 22.30 uur: Klaverjasclub PGGM
Vanaf 20.30 uur (1x in 2 weken): Dweilorkest 
Vanaf 19.30 uur (1x in 4 weken): Vrouwenbond De 
Schakel
Dinsdag 
Vanaf 8.30 uur: Koffieochtend voor wijkbewoners
9.30 - 10.30 uur: Ouderen gym – Sportservice 
12.00 - 16.00 uur: Swon salon 
Vanaf 19.30 uur: Knutselclub de Watercrea’s 
19.00 - 22.00 uur: Dansgroep Saphire 
Vanaf 19.30 uur: Gezelligheid is troef (jokeren en 
klaverjassen) 
Vanaf 19.30 uur: Zelf kleding maken 
19.30 - 21.30 uur (1x in 6 weken, zie data elders in dit 
blad) Wijkvereninging ‘Ons Waterkwartier’
Woensdag 
Vanaf 8.30 uur: Koffieochtend voor wijkbewoners
Vanaf 8.00 uur: Bloedprikken Trombosedienst 
12.30 - 15.00 uur: Competitie biljarten 
15.00 - 16.30 uur: Open middag kaarten en biljarten 
13.00 - 16.00 uur (1x per 2 weken, even weken): 
Kidsclub 
14.00 - 16.30 uur: Dansgroep Saphire 
17.00 - 18.00 uur: Koken en eten in De Biezantijn 
19.00 - 21.00 uur: Hofkapel De Waoterjokers 
19.00 - 22.00 uur: Jongerenkoor Plica Vocalis 
Vanaf 19.45 uur: Line dance Step in line dancers 
19.30 - 22.30 uur (1x per 2 weken): Smartlappenkoor 
De Kleppers
Donderdag 
Vanaf 8.30 uur: Koffieochtend voor wijkbewoners 
10.00 - 12.00 uur: Samen Spelen voor 0-2 jaar 
10.30 - 12.30 uur (1x per 6 weken): Informatieve 
koffieochtend 
13.30 - 16.30 uur: Bingo (Bond voor Ouderen) zaal 
open vanaf 11.30 uur 
13.30 - 16.00 uur: Koersbal 
Vanaf 13.00 uur: EGA Afslankclub 
Vanaf 19.00 uur: Dansgroep Saphire
Vrijdag 
Vanaf 8.30 uur: Koffieochtend voor wijkbewoners 
10.00 - 11.00 uur: De Opstap – Yogalessen 
12.30 - 15.00 uur: Competitie biljarten 
15.00 - 16.30 uur: Open middag kaarten en biljarten 
15.30 - 17.30 uur: Jongerencentrum open inloop 
19.00 - 21.00 uur: Jongerencentrum open inloop 
 
Titus Brandsma  
2e Oude Heselaan 386. Vragen of meer informatie: 

titusbrandsma@nijmegen.nl, tel. (024) 377 48 93
Maandag 
11.00 uur: Gilde Spaans 
13.00 uur: Gilde Engels 
16.30 uur: Sen Yoga 
16.30 - 18.00 uur: Judocentre Tomoda 
17.30 - 20.30 uur: Dante Italiaanse les 
17.00 - 19.00 uur: Dansen met muziek 
18.00 - 21.30 uur: Judocentre Tomoda 
19.00 uur: GOS Sportmassage 
19.00 - 22.00 uur: Novio post, postzegelavond
Dinsdag 
10.00 uur: Gilde Engels 
13.00 - 15.00 uur: Sportservice 
17.00 - 19.00 uur: Dansen met muziek 
18.30 - 22.30 uur: Creagroep 
18.30 - 23.30 uur: Bridge 
19.00 uur: Karate
Woensdag 
09.00 uur: Hobbygroep handenarbeid 
13.00 - 17.00 uur: Bridge inloop 
15.00 - 18.00 uur: Judocentre Tomoda 
17.00 - 19.00 uur: Dansen met muziek 
18.30 - 20.30 uur: New Dimention dansen 
19.00 - 20.30 uur: Volksuniversiteit Nederlandse les 
19.30 - 22.30 uur: Silver Eagles Country dance 
20.00 - 22.00 uur: Handenarbeid groep 
20.00 - 20.30 uur: Trimclub v. Loon 
20.30 - 22.00 uur: Allstars Volleybal
Donderdag 
09.30 - 11.30 uur: Handenarbeid les 
13.00 - 16.00 uur: Breigroep 
13.30 - 16.30 uur: Sjoelen 
17.00 - 19.00 uur: Dansen met muziek 
19.00 - 23.00 uur: bridge 
19.00 - 22.00 uur: Dante Italiaanse les
Vrijdag 
09.00 - 12.00 uur: Tekenen en Schilderen 
09.30 - 10.30 uur: Sportservice 
18.30 - 20.30 uur: New Dimention Dansen 
19.00 - 22.00 uur: Clubavond Novio post, postzegels 
19.00 - 20.00 uur: Budo-Kan Karate
Zaterdag 
19.00 - 23.00 uur: Bingo

Villa Nova 
Derde van Hezewijkstraat 2, Vragen of meer informatie: 
villanova@nijmegen.nl, tel. (024) 377 18 97
Maandag
13.00 - 17.00 uur: Biljarten 
19.00 - 22.00 uur: Biljartvereniging Vogel Biljarten
Dinsdag 
12.30 - 16.30 uur: Senioren bingo 
13.00 - 17.00 uur: Biljarten 
19.00 - 21.00 uur: Cursus kleding maken 
19.00 - 22.00 uur: Biljartvereniging Vogel Biljarten
Woensdag
13.00 - 17.00 uur: Biljarten
Donderdag 
13.00 - 17.00 uur: Biljarten 
19.00 - 22.00 uur: Biljartvereniging Vogel Biljarten
Vrijdag 
13.00 - 17.00 uur: Biljarten 
19.00 - 21.00 uur: Cursus kleding maken 
19.30 - 22.30 uur: Line Dance
 
Griffioen Ontmoeten ‘Bij ons thuis’  
Kievitstraat 8, tel. (024) 301 77 40
Maandag 19 oktober 
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: Holland 
bingo, 14.30 uur: Handwerken  
Dinsdag 20 oktober   
14.30 uur: Repetitie vrijwilligerskoor, 19.30 uur: Kaarten 
en biljarten
Woensdag 21 oktober   
14.30 uur: Markt, 19.30 uur: Spel
Donderdag 22 oktober 
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: Biljarten 
en sjoelen, 14.30 uur: Kinderboerderij Kobus, 19.30 
uur: Creatieve activiteit
Vrijdag 23 oktober   

14.30 uur: Biljarten, 14.30 uur: Spel, 19.30 uur: 
Rummicup
Zaterdag 24 oktober   
14.30 uur: Kaarten en spel, 19.30 uur: Spel, 
Zondag 25 oktober   
14.30 uur: Kaarten en spel, 19.30 uur: Kaarten
Maandag 26 oktober   
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: Holland 
bingo, 14.30 uur: Handwerken
Dinsdag 27 oktober   
14.30 uur: Bingo, 19.30 uur: Kaarten en biljarten
Woensdag 28 oktober   
14.30 uur: Kaarten en spel, 19.30 uur: Spel
Donderdag 29 oktober   
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: Biljarten 
en sjoelen, 19.30 uur: Creatieve activiteit
Vrijdag 30 oktober    
14.30 uur: Biljarten, 19.30 uur: Rummicup 
Zaterdag 31 oktober   
14.30 uur: Kaarten en spel, 19.30 uur: Bingo
Zondag 1 november   
14.30 uur: Creatieve activiteit, 19.30 uur: Kaarten
Maandag 2 november   
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: Holland 
bingo, 14.30 uur: Handwerken
Dinsdag 3 november   
14.30 uur: Repetitie vrijwiligerskoor, 19.30 uur: Kaarten 
en biljarten
Woensdag 4 november   
14.30 uur: Kaarten en spel, 19.30 uur: Dansavond met 
4 Sensation
Donderdag 5 november   
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: Biljarten 
en sjoelen, 19.30 uur: Creatieve activiteit
Vrijdag 6 november   
14.30 uur: Biljarten en spel, 19.30 uur: Rummicup
Zaterdag 7 november   
14.30 uur: Kaarten en spel, 19.30 uur: Spel
Zondag 8 november   
14.30 uur: Kaarten en spel, 19.30 uur: Kaarten 
Maandag 9 november   
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: Holland 
bingo, 14.30 uur: Handwerken
Dinsdag 10 november   
14.30 uur: Bingo, 19.30 uur: Kaarten en biljarten
Woensdag 11 november   
14.30 uur: Kaarten en spel, 19.30 uur: Spel
Donderdag 12 november  
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: Biljarten 
en sjoelen, 19.30 uur: Oude plaatjes draaien met Henk 
en Hans
Vrijdag 13 november   
14.30 uur: Biljarten en spel, 19.30 uur: Rummicup
Zaterdag 14 november   
14.30 uur: Kaarten en spel, 19.30 uur: Bingo
Zondag 15 november   
14.30 uur: Kaarten en spel, 19.30 uur: Kaarten

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

Overige activiteiten 
• Vrij biljarten, Café De Driesprong, elke donderdag 
15.00-1.00 uur. 
• Geldbingo, Café Elmeran, elke dinsdag, 20.00-22.00 
uur. 
• Hobbyclub De Heksenkring , Varenstraat 40, elke 
woensdag 20.00-22.30 uur. 
• Lunchwandeling, Titus Brandsma, iedere 
vrijdagmiddag 12.00 tot 13.00 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 zelf je activiteit 
in op de agenda van de Wester www.dewester.info en 
het komt ook in het blad. Deadline voor het volgende 
nummer is 18 november 2015.
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Nina Simonestraat 8-10
6541 EA Nijmegen
www.bodyandfacecompany.nl
info@bodyandfacecompany.nl
024 - 373 27 21
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Molenweg 36, Nijmegen, Tel. 024 – 3770503

Tegenover de Albert Heijn Nijmegen West

Body & Face Company en Kapsalon Lustrína

Make-Over

Yvonne vóór Yvonne ná
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• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297

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

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

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

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

0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Wijkcentrum Titus Brandsma: 
(024) 377 48 93, Tweede Oude Heselaan 386
titusbrandsma@nijmegen.nl

• Voorzieningenhart De Biezantijn:
(024) 378 31 90, Waterstraat 146
debiezantijn@nijmegen.nl

• Wijkcentrum Villa Nova: 
(024) 377 18 97, Derde van Hezewijkstraat 2
villanova@nijmegen.nl

• Buurtcentrum De Driesprong:
(024) 377 05 82, Fuchsiastraat 10
dedriesprong@nijmegen.nl

• Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’:
(024) 377 33 48, info@ruuddevriesjuwelier.nl

• Wijkraad Wolfskuil: (024) 377 34 56,
wijkraadwolfskuil@gmail.com

• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl

Belangrijke nummers

024–7810000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

CULTUURSENSITIEVE ZORG 
 dagbesteding (blok A & B) 
 begeleiding individueel 
 thuiszorg in samenwerking  

 

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

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

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



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.
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ben we meneer John gevraagd naar persoon-
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Hallo allemaal, ik ben Ruya en ik heb Michiel van 
de Loo geïnterviewd samen met Ricardo. 
Michiel is de baas van de Wester en ik heb hem 15 
vragen gesteld over zijn werk als baas bij de Wes-
ter! Als eerste vroegen we natuurlijk sinds wanneer 
hij werkt bij de Wester. ‘Sinds het begin, dat was in 
2011’, was zijn antwoord. Daarna vroegen we wat 
journalistiek eigenlijk is? ‘Oe, dat is een moeilijke 
vraag, die had ik niet verwacht! Een journalist let 
goed op wat er om hem heen gebeurt en waarvan 
hij/zij vindt: “Dát moeten anderen ook weten!”’ 
Ik ben wel benieuwd wat hij voor zijn carrière als 
journalist heeft gedaan! Dat vroegen we dan ook 
aan hem. In 1981 heeft hij voor het eerst jour-
nalistenwerk gedaan. Daarvoor verkocht hij lp’s 
(platen) in een winkel in de Stikke Hezelstraat. Ik 
wil wel eens weten hoe oud Michiel is! 62?! Dan 
ziet hij er wel echt heel jong uit!! We vroegen ook 
waar hij is geboren. Hij is geboren in Moergestel, 
bij Tilburg, was zijn antwoord. Ik vroeg hem ook 
wat hij vond van het NOS Jeugdjournaal. Hij zei: 
‘Het is goed gemaakt: goed voor kinderen want ze 
doen ook de moeilijke onderwerpen.’ Toen vroeg 
ik of hij alles voor de Wester zelf kiest of dat hij 
hulp gebruikt. En hij zei dat hij het niet alleen doet 
want hij heeft veel collega’s. Hij is wel de hoofd-

 
We gingen op bezoek bij het Dominicus Col-
lege. We hadden een interview met de rector. 
Ze heet Marion Krabbenborg en ze is 57 jaar en 
werkt al 5 jaar op deze school. Ze zat hier niet 
zelf op school, maar ergens in Venlo. Ze werkt 
hier maandag t/m vrijdag en ze heeft vrij in va-
kantie en de weekenden. Haar hobby’s zijn fiet-
sen, beeldhouwen en lange afstanden wandelen 
en zingen. Als sport doet ze aan een soort yoga 
waar je niet moe van wordt. 
Ze gaf vroeger les in Amsterdam maar ze heeft 
nog nooit hier lesgegeven. Ze heeft ongeveer 
160 collega’s en ze kent ze allemaal bij hun 
naam! Op deze school zitten 1072 leerlingen. 
Er is op deze school ook plek voor 60 gehandi-
capte leerlingen. Ze hebben daar aparte lokalen 
voor, en ook een bed. 
We vroegen wie haar favoriete leerlingen zijn 
en toen zei ze: ‘Leerlingen die leuke activiteiten 
voor de school organiseren.’ Ze heeft geen fa-
voriete collega: ze zijn allemaal aardig! 
Er hebben op het Dominicus dit jaar 160 leer-
lingen eindexamen gedaan, daarvan hebben 
ze het bijna allemaal het gehaald! We vroegen 
hoe de school aan de naam komt: ze zei dat de 

Michiel op de Michiel

redacteur: ‘Ik kies uiteindelijk wat er wel en niet 
inkomt als we te veel hebben.’ Hij werkt ook nog 
voor andere bladen in Nijmegen, namelijk de Lin-
denholt Leeft, de Dukenburger en de Mariken (blad 
uit de binnenstad). Toen vroeg ik iets wat ik al 
heel lang wilde weten. Ik vroeg namelijk waarom 
hij altijd een hoed draagt! ‘Dat is ooit begonnen 
met een petje, dat werd een pet, en toen werd het 
een hoed. Daarnaast ben ik ook mijn haren gaan 
verliezen dus hou ik hem lekker altijd op. Behalve 
bij het slapen en douchen!’ Hij vindt de straat van 
de week het leukste stukje in de Wester. Ik vroeg 

Het Dominicus College
school eerst de school van de Dominica-
nen was: dat zijn monniken die begonnen 
met les te geven aan kinderen. 
Toen kregen we een rondleiding. 
We hebben veel lokalen gezien. Een lo-
kaal voor techniek, daar was iemand een 
blokfluit aan het maken. Met zijn eigen 
naam erop! De meneer van techniek 
wilde graag vertellen over zijn lokaal. 
Toen zagen we een lokaal voor schei-
kunde, daar moet je een witte bescherm-
jas aan. 
Ook zagen we een biologielokaal, een 
gymzaal, de aula en een tekenlokaal. 
In het biologielokaal hebben we de 
foto gemaakt. We mochten tijdens de 
rondleiding alles vragen en ze had 
overal een antwoord op. Toen we klaar 
waren, waren we weer bij de ingang. 
De rondleiding was weer afgelopen. 
Het was heel interessant en wie weet 
gaan wij later wel naar het Dominicus 
College! 

Door Sara, Chutima en Ibtisam

me eigenlijk af hoe ze de reclame regelen in de 
Wester. Michiel vertelde dat mensen de Wester 
zelf opbellen om reclame in de Wester te zetten. 
Toen ik vroeg hoe drukkosten voor het blad betaald 
worden vertelde hij dat de gemeente geld geeft 
aan de wijken, dat heet subsidie, en samen met het 
geld van de reclames betalen ze daarmee het geld 
voor het maken van de Wester. Michiel leest alle 
stukjes uit de Wester zelf, ook omdat hij hoofdre-
dacteur is. Ik was wel benieuwd waarom mensen 
de Wester lezen en hij denkt omdat de mensen 
graag dingen willen lezen over de wijk waar ze in 
wonen. Ik vroeg ook nog wie hij nog heel graag 
wil interviewen. Hij wil graag de mensen die heel 
lang hier wonen interviewen, de oudere mensen, 
want die weten het meest over de wijk. Hij is nu op 
zoek naar de alleroudste persoon uit de Wolfskuil-
Waterkwartier. Dit was mijn interview met Michiel 
van de Loo. Het was erg leuk. 

Door Ruya


