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Anita Haarwerken biedt
oplossing bij haaruitval

Last van haaruitval? Dan
kan Anita Haarwerken
in Nijmegen uitkomst
bieden. Hier ligt de focus
op het aanmeten van
haarwerken in alle rust en
met volledige privacy.
NijmegeN - “De vrouwen die

hier komen ondergaan vaak
chemotherapie of ze hebben
bijvoorbeeld last van Alopecia Areata waardoor het haar
uitvalt”, vertelt eigenaresse
Anita Elings. “Een heel persoonlijke en vaak emotionele
kwestie. Vandaar dat wij
uitgebreid de tijd nemen om
samen te zoeken naar het
best passende haarwerk.
Overigens geldt dit niet alleen voor vrouwen, maar ook
voor mannen.”
Van confectie tot maatwerk
en van natuurlijk tot synthetisch haar. “Wat voor haarwerk iemand ook zoekt, wij
hebben het. Daarnaast bieden
we ook een uitgebreide

Foto’s

Dave van Brenk
Ger Neijenhuyzen (www.gersfotografie.nl)
Geert Timmer
De FotoStudio (www.ribw-fotostudio.nl)
en anderen (zie bij de artikelen)
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ANitA HAArwerkeN

Anita Haarwerken
St. Agnetenweg 50, Nijmegen
06-29095111
Anita Hair Beauty Fashion
St. Agnetenweg 62, Nijmegen
024-3783137
Voorstadslaan 263, Nijmegen
024-8200262
www.anita-hair-beauty-fashion.nl

Suzanne en Anita staan bij Anita Haarwerken klaar voor alle
klanten met haaruitval om samen te zoeken naar de best
Foto: Maaike van Helmond
passende oplossing.

keuze aan tulbanden, trendy
doeken, mutsjes en hoeden.”
Doordat Anita beseft dat het
al moeilijk genoeg is om je
haar te verliezen, ontvangt
Anita de klanten die komen
voor een haarwerk in een
aparte salon en dus niet in
haar ‘gewone’ salon een paar
deuren verderop. “Zo kunnen we in alle rust en met
volledige privacy de mogelijkheden bespreken. Belangrijk vind ik ook om mijn
klanten te ontzorgen. Daarom
nemen wij het contact met de
zorgverzekeraar uit handen
en is voorfinanciering niet
nodig. Ik wil gewoon de best
mogelijke service bieden.
Daarom kom ik zelfs bij de

mensen aan huis mocht dat
nodig zijn. Mijn streven - en
dat van mijn collega Suzanne
- is altijd om onze klanten
tevreden weer de deur uit
te laten gaan. Het zien hoe
gelukkig mensen weer zijn
als ze eenmaal een haarwerk
hebben dat bij ze past, is
namelijk de mooiste beloning
voor ons werk!”
Anita werkt met producten van
Mediceuticals die de haarwortel
stimuleren. Vrijdag 23 oktober
vindt van 10.00 tot 16.00 uur
een Mediceuticals Microscoopdag plaats bij Anita Hair
Beauty Fashion voor mensen
met hoofdhuidproblemen of
haaruitval. Aanmelden kan via
024-3783137.
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Patrijsstraat
Patrijsstraat 39 was de duizendste nieuwe woning in Nijmegen na de bevrijding
(1944). Op 24 oktober 1949 werden de
sleutels feestelijk overhandigd aan het echtpaar Schat. Burgemeester Hustinx noemde
deze duizendste woning een mijlpaal in de
Nijmeegse geschiedenis. Onder de Nederlandse vlag boven de ingang hing een bord
met de tekst: ‘Deez’ duizendste woning doet
mede bewijzen, dat Nijmegen spoedig zal
herrijzen.’
De woning maakte deel uit van een complex van 217 woningen in het gebied tussen Voorstadslaan en Oude Heesschelaan
(Tweede Oude Heselaan) van de Nijmeegse
architect L.D. Kuipers. Op 23 april 1948
was bouwvergunning verleend aan de Nijmeegse aannemer B. van Berkel. De woningen werden gefinancierd door de Nationale
Levensverzekeringsbank N.V. te Rotterdam. De vergunning was verleend onder
voorwaarde dat er in verband met de toewijzing van de beschikbare bouwmaterialen
149 woningen in 1948 en 68 woningen in
1949 werden gebouwd.
De naam Patrijsstraat dateert uit 1948. In
de periode 1933-1950 was straatnaamgeving gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders en kwam de gemeenteraad er niet aan te pas. Vijf maanden
na het verlenen van de bouwvergunning
heeft het college de volgende straatnamen
vastgesteld: Bosduifstraat, Buizerdstraat,
Fazantstraat, Kievitstraat, Koekoekstraat,
Korhoenstraat, Meerkolstraat, Patrijsstraat, Pluvierstraat, Roerdompstraat,
Sperwerstraat, Wulpstraat (besluit B&W
d.d. 22 september 1948, nr. 46). De naam
Fazantstraat was een ‘misser’ vanwege de
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mogelijke verwarring met de bestaande naam
van ‘t Santstraat. Na drie weken werd de Fazantstraat daarom omgedoopt in Fuutstraat
(besluit B&W d.d. 12 oktober 1948, nr. 22).
Het thema vogels kwam in 1948 niet uit de
lucht vallen. Hoewel de buurnaam nooit formeel is vastgesteld, kende Nijmegen al sinds
1916 een Vogelenbuurt. Om verkeerde associaties te voorkomen is de benaming in de
loop der jaren gewijzigd in Vogelbuurt. De
straten in deze buurt zijn genoemd naar vogels. De Pastoor Zegersstraat (1916) en Fenikshof (2010) zijn vreemde eenden in de bijt.
De naamgeving van de openbare ruimte is niet
altijd even consequent. Er is op dit punt in de
afgelopen honderd jaar niets veranderd.
De Vogelenbuurt was een eeuw geleden de
eerste Nijmeegse buurt waar vooraf gekozen is
voor een bepaald thema, in casu vogels. Bij de
Zeeheldenbuurt (vanaf 1899), Schildersbuurt
(vanaf 1904) en Rozenbuurt (vanaf 1913) was
dat niet het geval. Op 18 februari 1916 schreven B&W aan de gemeenteraad:
‘In verschillende gemeenten van ons land zijn
de namen van vogels verbonden aan straten in
hetzelfde kwartier, welke maatregel ertoe leidt
dat men, afgaande op den naam der straat,
spoedig weet in welk gedeelte der gemeente
zij gelegen is. Zoo worden de stadskwartieren alhier, waar straten de namen van schilders, zeehelden dragen, reeds vrij algemeen
genoemd de Schildersbuurt en de Zeeheldenbuurt, zoodat men niet lang behoeft te zoeken
in welk gedeelte der stadsbuitenwijken b.v. de
Mesdagstraat of Piet Heinstraat ligt.
Aan de straten op het terrein tusschen de Koninginnelaan, Oude Nonnendaalscheweg en
Oude Heesschelaan geven wij U in overweging de namen van vogels te geven.’

De gemeenteraad stemde op 12 februari
1916 in met het collegevoorstel. Dit kaderstellende raadsbesluit is niet alleen in
1948 in acht genomen, maar ook bij de bebouwing van het terrein van de voormalige
ijzergieterij (1984) en papierfabriek (1986).
Ook de vaststelling van de naam IJsvogelpad (2008) past binnen het thema. Op
5 september 2010 heeft de gemeenteraad
besloten deze naam te veranderen in IJsvogelpassage. Niet iedere verandering is een
verbetering... Tegelijkertijd kreeg het Feniksplein de naam Fenikshof.
De Patrijsstraat in de Volgelbuurt is vanzelfsprekend genoemd naar de patrijs (Perdix perdix), een akkervogel uit de familie
der fazantachtige (Phasianidae). De straat
ligt ten zuiden van de Marialaan in het deel
van de Vogelbuurt dat in de wijk Wolfskuil
ligt. Het noordelijk deel van de buurt ligt
in de wijk Biezen. De Meerkolstraat ligt
als enige in de wijk Hees, maar dat heeft
vooral te maken met de onlogische wijk- en
buurtindeling. Sinds 1960 is de Molenweg Prinsenlaan - Patrijsstraat - Bosduifstraat de
nieuwe grens tussen de Wolfskuil en Hees.
Deze grenzen zijn sindsdien niet meer veranderd.
Erg origineel is de naam Patrijsstraat niet.
Er zijn in Nederland nog 45 andere woonplaatsen met een straat die exact dezelfde
naam heeft. Daarnaast zijn er 38 plaatsen
waar de straatnaam eindigt op laan, weg
of plein. Bij 32 namen is het achtervoegsel
helemaal weggelaten en heet de openbare
ruimte Patrijs. Verder zijn er nog 26 plaatsen met laan, straat, weg of plein waarvan
de naam begint met het meervoud Patrijzen.
Tekst: Rob Essers
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Michiel van de Loo en Rob Essers

Willy en Annie

We gingen allereerst op bezoek bij Willy en
Annie Rossen. Ze wonen tegenover de garageboxen die na de bouw van de huizen los van de
woningen te koop werden aangeboden. Willy
komt oorspronkelijk uit Wijchen en is 76 jaar.
De wieg van Annie stond in Groesbeek. Ze is
anderhalf jaar jonger dan haar man. Toen ze
acht jaar oud was verhuisde het gezin met vijf
kinderen naar de Fuutstraat, twee straten verder parallel aan de Patrijsstraat. Annie: ‘Mijn
vader werkte bij de Honig. Iedereen in dit blok
werkte toen bij bedrijven in de buurt. Het verschil met de Patrijsstraat was dat daar het iets
hogere personeel woonde. De huizen waren
ook iets anders.’

’t Silveren Seepaerd

Willy was na zijn schooltijd gaan kelneren bij
Café Normandië annex restaurant ’t Silveren
Seepaerd aan het Keizer Karelplein. Een fraai
pand met een groot terras wat op mooie dagen steevast vol zat. Het is in 1968 gesloopt
om plaats te maken voor de Rabobank. In ’t
Silveren Seepaerd werkte ook de moeder van
Annie. Wanneer het erg druk was mocht ze
wel eens meehelpen. Annie: ‘Toen werd ik
meteen al gewaarschuwd voor het mannelijk
personeel, haha.’ Annie was echter vooral gek
op dansen. ‘Elke zondag ging ik naar de Kolping. Daar keek ik de hele week naar uit. Je
moest eigenlijk wel 18 zijn, maar toen ik 15
was, lukte het me al om er binnen te komen.
Ik leek wat ouder en bij de deur knepen ze een
oogje dicht.’ Willy: ‘In het begin hadden we
een knipperlichtrelatie. Ze kon moeilijk kiezen.’ Annie: ‘Er was een jongen die ontzettend
goed kon dansen, maar Willy was wel de knapste, de liefste en de leukste.’ Willy vervolgt:
‘En ik ben op dansles gegaan, toen viel er niks
meer te kiezen.’

Modderlaantje

Na zijn diensttijd bleef Willy in de horeca.
‘Begin jaren 60 ben ik als burger in de eetzaal
en achter de bar bij de onderofficieren van de
LIMOS-kazerne gaan werken. Vlak daarna, in
1963, zijn we getrouwd. Ons eerste huis hebben we gekocht voor 4.000 gulden. Het stond
aan het zogenaamde Modderlaantje bij de
Voorstadslaan, waar vroeger de ijzergieterij
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Annie en Willy Rossen

stond. Overgenomen van een oude man die er
woonde met zijn gehandicapte dochter.’ Annie: ‘Er was eigenlijk niet te wonen. Het was
er altijd koud en vochtig. Het tochtte. Toen
onze eerste zoon Paul last van eczeem bleek te
hebben, adviseerde de huisarts ons streng om
te verhuizen. We hebben er vier jaar gewoond.’
Willy: ‘We verkasten naar Beuningen. Rondom de Christinastraat was een wijk waar veel
militairen van de LIMOS woonden. Al was
ikzelf burger, het leek me een goede keuze.’
Annie: ‘Maar dat viel tegen. De mensen waren
wel vriendelijk, maar ik kon er niet tussenkomen. Ik had erg veel heimwee naar Nijmegen.’
Ondanks dat breidde het gezin zich uit met nóg
twee jongens, Ronny en Marcel.

Verbouwing

Willy: ‘De ouders van Annie woonden nog
steeds in de Fuutstraat. Toen we hier in de Patrijsstraat dit huis konden kopen, in 1971, hebben we geen moment geaarzeld. We moesten
er 15.000 gulden voor neertellen. Erg goedkoop, want daarna vlogen de prijzen omhoog.’
Annie: ‘Het was wel een domper dat mijn
ouders toen we hier net woonden vlak na elkaar overleden. Vroeger zaten we altijd in de
voorkamer. Die was niet groot. Toen de jongens verkering kregen, werd het echt te klein
en hebben we de keuken bij de voorkamer getrokken en er een nieuwe keuken aangebouwd.
Toen we daar goed en wel mee klaar waren,
gingen ze trouwen en de deur uit. Zo gaan die
dingen. Maar verbouwd heeft iedereen hier. Er
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is geen huis meer hetzelfde.’ Willy en Annie
hebben inmiddels zes kleinkinderen, keurig
verdeeld over de drie zonen. En bij alle drie is
de oudste een jongen en de tweede een meisje.

Drempels

Ze wonen er nu 44 jaar en zien een hele nieuwe
generatie opgroeien in de straat. Annie: ‘Veel
oudere bewoners zijn gestorven. Er wonen nu
weer jonge gezinnen met kleine kinderen. Een
aantal jaren geleden ging een van de mensen
die hier pas woonde met een handtekeningenlijst langs de deur om verkeersdrempels in de
straat gerealiseerd te krijgen. Toen ze er lagen
en hij zijn zin had, is-ie verhuisd.’ Willy: ‘Van
mij hoeven die drempels niet, veel auto’s,
vooral die van de Dar en de gemeente, scheuren er overheen, wat met veel lawaai gepaard
gaat. Het hele huis trilt ervan. Aan het eenrichtingsverkeer houdt ook niet iedereen zich. Het
parkeren wordt ook stilaan een probleem met
wijkcentrum Titus Brandsma om de hoek en
op vrijdag de moskee, ook al vlakbij. Mensen
op weg naar het centrum parkeren hier vaak
gratis en gaan dan te voet verder. Het is nog
wel rustig, hoor, maar vroeger konden de kinderen probleemloos op straat spelen.’
Ze kennen de mensen in het eerste deel van de
straat, vooral de oudere garde. Daar wordt mee
gesport, gewandeld en koffie gedronken. Ze
helpen de buurvrouw van 89 met het sneeuwvrij maken van de stoep en het knippen van
de heg. Willy werkt niet meer. In 1995 sloot
de kazerne haar deuren en hij kwam thuis te
zitten. Hij kreeg problemen met zijn hart, suiker, maar de laatste jaren is alles met welgeteld
zeven pillen onder controle.

Inbraken

Willy: ‘Een jaar of vijftien geleden is een aantal pogingen tot inbraak geweest. Dan zag ik
dat ze aan de achterkant met een schroevendraaier gemorreld hadden, maar binnenkomen
is ze nooit gelukt. De garages hier tegenover
zijn erg uitnodigend om een balletje tegen te
trappen. Eén jongen was daar erg volhardend
in: ballen op de auto’s. Hij schoot zelfs de dakpannen eraf. Als we er iets van zeiden, kregen
we een grote mond terug. Het hield wel ineens
op. Ze worden ouder, hè. Een paar jaar geleden
zijn twee bomen omgegaan tijdens een storm.
Een ervan kwam op onze auto terecht met een
enorme klap. Annie schrok zich een ongeluk.’

Herinneringen

Annie: ‘Ik voel me écht thuis. Veel families
blijven in de buurt hangen. Fijn dat er ook weer
een buurtfeest is elk jaar, maar daar komen we
niet. Dat is meer voor verderop in de straat.
Die mensen kennen we niet zo goed. Tien jaar
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Marius van Dam

geleden, toen ik 65 werd, kon ik nog de hele
wereld aan. Nu merk ik wel dat het schoonhouden me meer moeite kost en sla ik wel eens
een beurt over. De kinderen willen wel helpen,
maar die hebben ook hun eigen sores. Ze adviseren ons ook om gelijkvloers te gaan wonen.
Misschien komt dat er ooit van, maar nu gaat
de trap op en af nog prima. Ik heb ook veel te
veel herinneringen hier. Die kan ik niet missen
en wil ik niet achterlaten voor een ander.’

Marius van Dam

Er zit tegen het eind van de Patrijsstraat een
lichte knik in de weg die de straat optisch in
twee delen hakt. In het laatste stuk, waar de
groene heggen in de voortuintjes nog niet ver-

vangen zijn door een stenen of ijzeren afscheiding, woont Marius van Dam met zijn vrouw
Fredy. Marius is 53 jaar en geboren in Rotterdam. Iets in zijn tongval verraadt dat nog.
Marius: ‘Hiervoor woonde ik 25 jaar in Venray, maar ik kreeg verkering in Nijmegen. Ik
werk bij de gemeente op het Bureau Archeologie. Voordat er ergens in de stad opgegraven
gaat worden, maak ik een plan, regel het personeel, het materieel enzovoort. We zijn nu bezig
onderaan de Valkhofheuvel, achter de Stratemakerstoren, waar De Bastei moet komen, een
nieuw centrum voor natuur en cultuurhistorie.
We gaan trouwens binnenkort om de hoek bij
de Bosduifstraat graven. Ik verwacht dat we
de Wester - december 2015

een vertaler/schrijver, een afdelingshoofd van
een ziekenhuis, een psychotherapeut, dat soort
beroepen.

West is het nieuwe Oost

Marius is ook een van de gangmakers van het
Buurtfeest West is het nieuwe Oost. ‘Ik vergelijk het wonen hier met het wonen in Oost.
Daar doe ik niemand mee tekort. Het buurtfeest is ontstaan bij de opening van de muziekschool van Leon van Mook hier tegenover.
Daar waren veel mensen uit de omliggende
straten op afgekomen. Het buurtfeest is nu
een traditie. Het is bestemd voor de bewoners
van de Prinsenlaan, Bosduifstraat, Patrijsstraat, Meerkolstraat, Korhoenstraat, Fuutstraat, Wulpstraat, Pluvierstraat, Buizerdstraat
en Roerdompstraat. Er zijn hapjes, drankjes,
aan de vele kinderen is gedacht en er treden
muziekbandjes uit de straat op. Zelf speel ik
in Human People, Leon heeft een soulband
Sweet & Soul, de blues band van Bram Ruizenaar Masters of Spark en last but not least de
Partridge Family of te wel Noon, Guus Aalbers en zijn dochters. De mensen in de straat,
jong en oud, zijn vooral muzikaal erg creatief.
Op Facebook hebben we een community waar
we iedereen van alles op de hoogte houden.’

Patrijsstraat 39, de duizendste woning

daar het begin vinden van het Romeinse grafveld wat bij de Paladijn werd aangetroffen. ’

Hoofdprijs

Marius: ‘We kochten dit huis in 2007. Net voor
de crisis, dus we betaalden de hoofdprijs, maar
kregen dat ook terug voor ons huis in Venray.
Vooral in Oost hadden we al een aantal huizen
gezien, maar hier had ik meteen een goed gevoel bij. Ik had echter geen flauw idee in wat
voor wijk of buurt ik terechtkwam. Sommige
mensen gaan dan eerst bij de buren aanbellen
of bij de gemeente informeren, maar dat heb ik
allemaal achterwege gelaten.’
‘Het is hier super rustig. Voor veel Nijmegenaren een onbekend buurtje. De winkels zijn
vlakbij, het station, het centrum. Met het park
hierachter ook nog een beetje groen in de omgeving. De mensen in dit deel van de straat
liggen elkaar wel. Grappig om van Willy en
Annie te horen dat men hier vroeger al iets
hoger opgeleid was. Misschien is dat nog
wel zo. Hiernaast woont Guus, eigenaar van
Atrium, een duurzame woonwinkel. Er woont
een lerares van de HAN, een roosterplanner,
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‘Op zo’n feest leer je elkaar toch wat beter kennen. Zo ontstaan contacten die verder gaan dan
alleen maar groeten. Er wordt wel eens over en
weer gegeten en met de buurvrouw heb ik een
boomspiegel geadopteerd. Iedereen bevalt het
goed hier. Er is tenminste weinig verloop en
als er iets te koop staat, is het snel weg.’

Brandblusser

‘Dit deel van de straat had de laatste jaren wél
een paar inbraakpogingen. De autoruiten zijn
een keer vernield en op de hoek gooiden niet
zo lang geleden twee opgeschoten jongens op
een brommer een brandblusser door de ruit in
de voorkamer naar binnen. Geen flauw idee,
waarom. Maar dit zijn incidenten. Er is hier
ook geen parkeerdruk. Alleen als Leon zijn gitaarlessen geeft, is het wat drukker. Nee, ik heb
absoluut geen reden om te vertrekken hier.’

Toto

Tot slot een opmerkelijk feitje uit de krant van
14 april 1959. De heer J. Slot op nummer 44
won de hoofdprijs in de Toto. Zijn vrouw had
voor de gelegenheid de kruisjes ingevuld en
ze wonnen prompt bijna 50.000 gulden. Een
kapitaal toen. Genoeg om het huis van te verbouwen en dat zullen ze er onder andere ook
wel mee gedaan hebben.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk

De droom en het familiealbum
Genietend van de veelkleurigheid die deze
herfst ons schonk, fietste ik op de Scheidingsweg. Een Eritrees gezin met een kind dat op
een gevallen boom zat, trok mijn aandacht. Ik
moest aan een oude droom denken:
Ik stond onbeweeglijk naast haar bed. Het
licht van de stralende volle maan, die via het
kleine raam van de slaapkamer binnendrong,
verlichtte haar gezicht. Ik keek naar haar en
genoot van elke beweging van haar ogen,
wenkbrauwen, lippen en wangen. Beseffend
dat ik haar, na jarenlang verlangen, weer
gevonden had. Ik wilde mijn ogen geen
seconde van haar afhouden. Voor mij lag mijn
liefde. Vrede des vrede. Het hoogste ideaal.
Wakker bewaakte ik haar rust, mijn geluk. Het
was het mooiste moment van mijn bestaan in
de laatste jaren.
Plotseling kwam de gedachte in mijn hoofd.
Wat doet mijn moeder in Nederland? Is zij
ook uit Afghanistan gevlucht? Zij wilde nooit
haar land verlaten, ook al was daar het leven
ellendig. Ik kan me heel goed herinneren hoe
ik haar en vader smeekte om weg te gaan. Zij
zeiden:
‘Nee, absoluut niet. Niets kan ons dwingen
om ons land te verlaten. Wij zijn de oude
bomen en onze wortels zitten diep en vast in
deze grond. Het geweld van orkanen en stormen kan onze bladeren en takken vernielen,
maar niet ontwortelen. Laat ons met rust. Wij
zijn geen kleine planten en boompjes.’
Nu stroomden de tranen uit mijn ogen over
mijn wangen. Hoe komt het dan toch dat zij
hier is? Waar is mijn vader? Wat kon haar, zij
die van mij hield, maar meer van eigen land
en wortels, dwingen om toch hier te komen?
Misschien hebben de Taliban ook de oude
onderwijzeres weggejaagd? Waar is mijn
vader…?
Op die ochtend, toen ik wakker werd, heb
ik met mijn dochter naar ons familiealbum
gekeken. Ik liet haar de foto’s van het verre
verleden zien. Het verleden waar wij samen
in het eigen land met zijn allen naast elkaar in
vrede leefden.
Ik verliet de Scheidingsweg.
Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Paul Soetekouw reed z
Hij is 78 en woont aan de Nieuwe Nonnendaalseweg, waar hij in 1981 een huis kocht.
De kelder beslaat de hele oppervlakte en
daar prepareerde mecanicien Paul Soetekouw de fietsen waar Jan Raas en Gerrie
Knetemann wereldkampioen op werden.
Zes keer reed hij als mecanicien met de Tour
de France mee. Hij sleutelt nu alleen nog maar
aan zijn eigen fietsen of voor vrienden of bekenden en kijkt terug op een mooie en boeiende carrière.

Wielerbaan Goffertstadion

Vrede
Van de week stapte ik op een erg laat
tijdstip op de bus. Harde wind, regen, pikdonker. Ik had even geen zin in mijn trouwe
fiets. De buschauffeur wenste me een
goede avond. Van de vrolijke toon keek ik
op, en hem recht in de ogen. Daar zag ik
iets twinkelen. Zou hij oud genoeg zijn voor
een rijbewijs, was mijn eerste gedachte. In
de bus zaten weinig mensen: twee jochies
die veel te jong waren om zo laat nog op
pad te zijn en een meneer die het scherm
van zijn mobiel niet uit het oog verloor. Bij
de chauffeur stonden nog twee jongens,
in een geanimeerd gesprek met hem en
elkaar. ‘Wat ik zo leuk vind van chauffeur
zijn? Niet dat ik een bus van A naar B rijd.
Dat heb je gauw genoeg gezien. Maar
dat je bijvoorbeeld ’s morgens vroeg die
stuurse gezichten ziet van mensen die bar
weinig zin in de dag hebben. Dat ik die
door een opmerking of een grapje toch
een beetje zie veranderen. Heb ook in Suriname op de bus gereden. Da’s een heel
andere wereld, man, een hoop gezelligheid
gewoon. Geen bushaltes ook, mensen staken hun hand op en ik stopte’. En zo kabbelde het gesprek de hele rit door, met veel
‘ah, ja joh, vind je dat echt’ tussendoor. Bij
het uitstappen werd er gegroet of ze elkaar
al jaren kenden.
Bij een van de volgende haltes moest ik er
zelf uit. ‘Dag mevrouw, leuk dat u in mijn
bus zat, een mooie avond verder, vrede
voor u en een goede gezondheid gewenst’.
Zei hij nou echt wat ik denk verstaan te
hebben? Ik wens de wereld van 2016 bussen vol met zulke jongens toe, die overal
heen rijden en waar je altijd op alle plekken
mag opstappen.
Rian Panis
(Foto: Ger Neijenhuyzen)
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Paul: ‘Ik ben geboren in de Schaepmanstraat,
het Willemskwartier. Vóór de oorlog ja, en de
bommenregen in februari 1944 staat me nog
helder voor de geest. We waren met drie kinderen thuis. Als kind voetbalde ik altijd. Bij
SCE in Hatert. Ik merkte al snel dat ik ook rap
kon fietsen. Andere jongens konden me niet
bijhouden. In 1957, ik was al twintig jaar, ben
ik serieuzer gaan koersen bij Groenewoud. Het
was een dure sport, je moest alles zelf bekostigen. Nu worden renners van meet af aan in
de watten gelegd. Ik werkte daarnaast als fijnbankwerker in de metaal. Mijn eigen actieve
wielercarrière heeft elf jaar geduurd. Eerst
twee jaar als nieuweling, daarna negen jaar
bij de amateurs. Ik was een sprinter, kon goed
aankomen en reed ook vaak op de wielerbaan,
zoals in het oude Goffertstadion. Razend po-

pulair waren die wedstrijden: sprinten, achtervolging, afvalrace, stayeren achter grote motoren; zeventienduizend toeschouwers was geen
uitzondering. Het prijzengeld bestond meestal
uit waardebonnen van dertig, veertig gulden,
die bij een fietsenhandel ingeleverd konden
worden. Zo spaarde ik voor een nieuw frame.’
Paul is klein van stuk. Daarom werd hij in wielercommentaren soms vergeleken met de legendarische Jean Robic, tourwinnaar in 1947.
Paul stopte met koersen in 1970.

Roy Schuiten

‘Ik had tijdens mijn fietscarrière Ton Ketting
leren kennen. Hij was directeur van een metaalfabriek en sponsorde een wielerploeg. Bij
hem kon ik aan de slag als mecanicien. Ik was
daar met de jaren heel goed in geworden. Mijn
eerste wedstrijd was Olympia’s Tour. Tot 1975
ben ik bij Ketting gebleven. Roy Schuiten
werd er drie keer eerste in de Ronde van Engeland. Wat kon hij fietsen! Hij lette alleen heel
slecht op in de koers. Was er weer een groepje
weg, waar hij bij had moeten zitten; reed hij
binnen no time een gat van twee, drie minuten
dicht.’

Peter Post en TI-Raleigh

In 1975 werd ik benaderd door een mecanicien
van Peter Post van de TI-Raleighploeg. Of ik
een paar dagen daarna mee wilde naar de Ronde van Zwitserland. Ik werkte nog steeds in de

Paul Soetekouw verslaat Ger Bongers in de sprint in 1968 in het Goffertstadion
de Wester - december 2015

zes keer de Tour de France
metaal, toen bij Siem Sip, maar ik kwam met
hem overeen dat wanneer ik de uren ’s avonds
en in het weekend zou inhalen, ik mocht gaan.
Het werd mijn eerste profwedstrijd als mecanicien. TI-Raleigh was een top-wielerploeg met
renners als Jan Raas, Gerrie Knetemann, Henk
Lubberding, Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper
en ook de Duitser Didi Thurau die in 1977 tien
dagen in het geel reed. Hennie Kuiper werd
dat jaar tweede in het eindklassement achter
de gedrogeerde Bernard Thevenet. Een jaar
later won de ploeg maar liefst tien etappes in
de Tour. Maar die eerste keer in 1975 was niet
alleen voor mij de vuurdoop, maar ook voor
Peter Post zelf. Hij wist nog van niks. Terwijl
andere ploegen al koelboxen hadden, moest
soigneur Ruud Bakker onderweg in alle dorpen de vrieskisten van de restaurantjes leegplunderen. We verdienden bij Post niet slecht,
omdat we meedeelden in de wedstrijdpremies.
Over doping werd nooit gesproken. Het bestond, maar er waren nooit controles. De wielerploegen hadden geen dokters of fysio’s in
dienst. Dat is allemaal van later datum.’

Dries van Agt

‘In die jaren leerde ik ook Dries van Agt kennen. Die reed elk jaar wel een paar etappes in
de ploegrijderswagen mee. Toen hij wist dat ik
uit Nijmegen kwam, is hij me een paar keer op
komen zoeken. We woonden toen op de hoek
van de Floraweg en de Papaverstraat. Kwam
hij aanrijden in zijn grote dienstauto met een
bewapende chauffeur. De hele buurt kwam kijken. We spraken dan alleen over fietsen, nooit
over politiek. Dat deed ik wel met Post. Hij
keek een beetje neer op de provincie en was
een echte VVD’er. Ik was toentertijd voor
Joop den Uyl. Mooie discussies waren dat altijd. Het was niet de makkelijkste man om mee
te werken, maar ik kon er prima mee overweg.’

De Kneet en Raas wereldkampioen

‘Ik werd ook door de KNWU gevraagd voor
allerlei wedstrijden, zoals de wereldkampioenschappen op de weg. In 1978 kwam de
Kneet naar me toe. Zijn toeclip zat niet lekker. Er moest een speciaal plaatje in bevestigd
worden. Uren mee bezig geweest. Mijn vader
was schoenmaker, dus ik wist er een beetje
van. En het lukte. Laat de Kneet nu in de sprint
Fransesco Moser verslaan en wereldkampioen
worden op de Nürburgring! Een jaar later was
ik erbij toen Jan Raas de regenboogtrui won.
Die liet ’s avonds om het te vieren honderd
flessen champagne aanrukken. Bij de amateurs
de Wester - december 2015
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de buurt was, hebben we de fiets op de auto
gegooid en de Karst op de achterbank met een
deken erover. Eenmaal de top gepasseerd, een
zijweggetje opgezocht, stapte hij weer op zijn
fiets en vervolgde de koers. Hij werd vierde
die dag.’ Paul kan er nog om lachen. Of die
keer dat hij een wedstrijdcontroleur een hak
wist te zetten. ‘Alweer bij een zware bergetappe. Dan rijden er soms controleurs in de
auto mee, die er op toe moeten zien dat alles
sportief verloopt. Het regende die dag straffen,
vooral voor renners die door pech achterop
waren geraakt en achter de auto’s al stayerend
weer aansluiting probeerden te krijgen. De
controleur schreef alles ijverig in zijn boekje
op. Het was al een lange lijst, had ik gezien.
Tot hij even moest plassen en met de chauffeur
aan de kant van de weg ging wateren. Hij had
zijn aantekeningen op de achterbank laten liggen. Een seconde later lagen ze door mijn toedoen in het ravijn en speelde ik de vermoorde
onschuld, toen hij terugkwam en zich afvroeg
wat er gebeurd kon zijn.’

was ik 1982 mecanicien, toen die het wereldkampioenschap ploegentijdrit wonnen met
onder andere Maarten Ducrot en Gerrit Solleveld. Jan Gisbers was de ploegleider, die zou
ik later nog vaak tegenkomen.’

PDM

‘Bij Peter Post moest alles toen in de puntjes
geregeld zijn. Daar kon hij heel ver in gaan.
Zelfs de kleding van de renners moest een winnaarsuitstraling hebben. Jan Raas was een echte Zeeuw. Rechttoe rechtaan. Bij hem was alles
zwart of wit. Hij botste met Post en vertrok bij
TI-Raleigh in 1983. Een aantal renners en ook
ik gingen met hem mee. Kwantum werd de
hoofdsponsor. Post heeft me daarna nog eens
teruggevraagd, maar ik bleef bij Kwantum.
Daar heb ik later spijt van gehad. Raas kwam
in 1984 bij Milan-San Remo lelijk ten val en
hij besloot een jaar later de fiets voor de ploegleiderswagen te verwisselen, maar hij kwam al
gauw in conflict met Jan Gisbers, zijn collegaploegleider bij Kwantum. Stonden op een dag
Jan Raas en Cees Priem hier op Nieuwe Nonnendaalseweg voor de deur om alle fietsen en
mijn gereedschap op te halen. Ik moest voortaan in ’s-Heerenhoek in Zeeland de fietsen repareren, maar daar had ik weinig zin: elke dag
drie uur in de auto op en neer. Een geluk was
dat ik juist mijn pols had geblesseerd met het
klussen aan huis, dus ik ging de ziektewet in
en voorkwam daarmee werkweigering. Mijn
contract werd echter niet verlengd. Ik verdiende daarna een aantal jaren als freelancer
mijn geld. Gisbers was me echter niet vergeten
en vroeg me bij PDM in 1988. Een heel sterke ploeg met weer de Kneet, Steven Rooks,
Gert-Jan Theunisse, Adrie van der Poel, Erik
Breukink, Gert Jakobs, Greg Lemond en Sean
Kelly. Ik deed vooral de voorjaarsklassiekers.
PDM raakte echter verwikkeld in dopingaffaires en de ploeg werd opgeheven. Daar eindigde ook mijn werk bij de profploegen.’

Dagindeling

In de jaren daarna stonden de amateurploegen,
maar ook de KNWU in de rij om gebruik te
maken van de capaciteiten van Paul. Pas sinds
vorig jaar is hij niet meer bij een wielerploeg
betrokken. Voor Paul maakt het niet uit, een
amateur- of profploeg: het werk blijft hetzelfde. ‘Ik zit in de eerste ploegleiderswagen achterin met de koelboxen en de reservewielen.
Je hebt meestal een ploeg van tien renners. Er
staan zes fietsen op het dak met de fiets van
de belangrijkste renner rechts vooraan, zodat
je die als eerste kunt pakken. Dat kan ik met
mijn ogen dicht. Een wiel verwisselen mag 10
tot 12 seconden duren. In een grote ronde als
de Tour wordt meestal rond 11 uur gestart. Wij
zijn om 7 uur uit de veren. De fietsen hebben
10

Commercie
‘De Tour is een klotewedstrijd.
De publiciteit is enorm,
maar alles moet wijken
voor de commercie.’
we de avond ervoor al geprepareerd. Dan hoeven we na het ontbijt alleen de bandenspanning te controleren en de koersauto’s op te
laden. Een etappe is meestal rond de 200 kilometer. Dan zit je zo’n zes uur in de auto. Als er
weinig gebeurt in de koers, heb je geluk. Maar
zijn er valpartijen, lekke banden, dan ben je de
hele dag aan het racen. Na de finish ergens tussen 17 en 18 uur gaan de renners naar het hotel en worden ze gemasseerd. De mecaniciens
gaan de fietsen schoonmaken - een hogedrukspuit hadden we toen nog niet - repareren en
startklaar maken voor de volgende dag. Tegen
22.30 uur zit het er op. Nog even napraten aan
de bar en weer naar bed.’

Karstens en Hinault

Paul Soetekouw is een vat vol wieleranekdotes. Vooral wanneer hij ons zijn domein laat
zien - de kelder onder het huis - schiet hem het
ene na het andere voorval te binnen. Zoals die
keer met Gerben Kartstens in Parijs-Nice. ‘Hij
reed in de nadagen van zijn carrière bij Post. In
1976, in de koninginnenrit, moesten de renners
meteen na de start de Col de la Republique op.
De Karst zag er vreselijk tegenop, dus we verzonnen een list. Hij liet zich vlak voor de col
uit het peloton afzakken. Toen er niemand in

‘De Tour is een klotewedstrijd. De publiciteit
is enorm, maar alles moet wijken voor de commercie. Inmiddels is het iets verbeterd, maar
we werden ondergebracht in louche hotels, het
eten was vaak slecht, de verplaatsingen waren doodvermoeiend en tijdrovend. Het werd
nog gekker toen de organisatie twee etappes
op één dag liet koersen. Hinault heeft toen ingegrepen, zoals alleen hij dat kon. Een wandeletappe was het gevolg. Ik, als mecanicien,
heb nog meegefietst, zo langzaam ging het.
Lopend ging Hinault úren na het sluiten van de
tijdscontrole met Kuiper en Karstens als eerste over de streep. Hinault, maar ook Raas, dat
waren échte bazen in het peloton. Dat zie je nu
niet meer.’

Hulpmotor

‘Het wielerleven is een asociaal leven. Je bent
veel en vaak van huis en het is moeilijk om
contacten te onderhouden. Ook een getrouwd
leven niet. Veel renners zien na hun actieve
carrière hun huwelijk op de klippen lopen. Ik
heb het wijselijk bij vriendinnen gehouden.’
Op de Nieuwe Nonnendaalseweg is Paul op
zijn racefiets een vertrouwde verschijning,
want hij trekt er nog vaak op uit. Op zondag
altijd met een ploegje van zes man. Op zijn
duurste fiets heeft Paul ingenieus een hulpmotortje geïnstalleerd, waar hij onderweg heel
soms gebruik van maakt. Maar mag-ie? Hij is
78!
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s 2015: Dave van Brenk
de Wester - december 2015

‘Papa, als je dood bent, krijg ik hem dan?’
schakelde ik de motor meestal uit. Tot ik thuiskwam, want daar moest ik een hoge drempel
over, dan ging het gas er even op. Dat vond de
buurvrouw dan weer minder. Het licht werkt
verre van perfect. Daarom moet ik eigenlijk
altijd voor het donker binnen zijn. Sta ik stil
voor een stoplicht dan doven ook de lichten.
Repareren komt er maar niet van. Wel ooit heel
ingenieus een onopvallende kleine geluidsbox
gemonteerd, die via een antenne in contact
stond met een walkietalkie. Ik zat op het terras bij café Goossens, mijn stamkroeg, en de
Saroléa stond 30 meter verderop geparkeerd.
Telkens wanneer iemand te dicht bij de motor
kwam, klonk er uit de box: afblijven! Dat was
lachen ja.’

Martijn van Dinter

Saroléa ASLM 400cc 1949
Hij staat in de ruime gang van zijn woning
aan de Biezendwarsstraat. Geen gebruikelijke plek voor een motor, maar het is ook
geen alledaags exemplaar.

deeltjes over. Hij liep er niet minder om’, lacht
Martijn. ‘Met de wind en alle omstandigheden
mee, haalt-ie 95 kilometer per uur. De kleur is
legerdonkergroen.’

Martijn van Dinter, 46 jaar, is de trotse eigenaar: ‘Een zwager van een vriend van mij had
een aantal motoren in Den Haag staan, waaronder deze Saroléa. Ik had er nog nooit van gehoord, maar was er meteen weg van. Robuust,
antiek, stoer; als-ie het niet doet, kan ik hem
nog altijd in de kroeg hangen, dacht ik. Toentertijd liep ik met het idee rond zelf ooit een
café te beginnen. Dat is niet gebeurd, maar die
motor kocht ik, voor 1.000 gulden en na twee
keer starten, reed ik er brullend mee weg.’

‘Zeker die eerste jaren nam ik hem vaak mee
naar de stad. Ook bij het uitgaan. Nu ben ik er
zuinig op, vroeger niet. Toen vond ik het niet
eens nodig om hem op slot te zetten. Vrienden gingen achter op het spatbord, want de
buddyseat had ik eraf gehaald. Die vond ik
minder stoer. Ging ik van de kroeg naar huis,

‘Twee journalisten van Kicxstart, een motorblad, merkten hem ooit op voor de pizzeria waar ik toen werkte. Ze kwamen meteen
naar binnen en schreven er een artikel over.
Zo uniek is-ie en motorisch prima, nog steeds
maar twee keer trappen en weg. Ik zal de Saroléa nooit van de hand doen. Ik heb hem nu
meer dan 25 jaar. Dat schept een emotionele
band.’
Martijn woont met zijn vrouw Sandra en twee
zoons Sam en Morris van 13 en 11 jaar. Martijn: ‘De oudste vond het eerst een onding, totdat ik op de laatste schooldag bij de Lanteerne
met de jongste achterop het schoolplein opreed
en daar de show stal. Nu hoor ik: “Papa, als je
dood bent, krijg ik hem dan”?’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Saroléa is van oorsprong een Belgische wapenfabriek, vernoemd naar zijn oprichter. Rond
1900 startte het bedrijf met de productie van
motorfietsen. Het bedrijf was redelijk succesvol bij races. Er rolden tot 1960 motoren van
de lopende band. Het oude fabrieksgebouw in
Herstal is nu een museum.
Martijn: ‘Hij heeft een tweetakt motor met een
cilinderinhoud van 400cc. Het zijn vooral Engelse onderdelen, daarom zitten rechts de versnellingsbak en links de remmen. Ooit hadden
we hem helemaal gedemonteerd, de onderdelen keurig netjes gerangschikt op een tafeltje.
Die kieperde om, alles over de vloer. Toen we
de motor met hulp van mijn vader weer in elkaar hadden gezet, hielden we vijftien onderde Wester - december 2015
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Giel van der Weerden: ‘Als het moet spring ik
over de keukentafel, ik zie alleen de tafel niet’
Hij weet de datum en de tijd nog precies.
15 april 1996, om tien over drie ’s middags.
Toen ging het licht helemaal uit bij Giel en
zag hij niks meer: ‘Ik zei nog tegen mijn
vrouw Gerda, breng me nu maar naar de
Waalbrug, dan spring ik eraf.’
Inmiddels zijn we bijna twintig jaar verder
en zitten we in de Reggestraat tegenover een
man van wie de levenslust afstraalt. ‘Ik heb de
draad weer opgepakt, door een hele moeilijke
periode gegaan en veel nieuwe ervaringen
opgedaan. Die wil ik graag delen met andere
mensen die hetzelfde is overkomen.’

Grave

Giel van der Weerden is 69 jaar. Zijn wieg
stond op de Kopse Hof. Giel: ‘Ik werd blind
geboren, maar na een operatie kon ik na een
paar jaar met mijn rechteroog zien. Toen ik zes
was, ging ik naar het Blindeninstituut Grave
waar ik onder andere braille leerde. Het zicht
met mijn rechteroog werd langzaam beter en
toen ik tien, elf jaar was, kon ik alles wat mijn
leeftijdgenootjes ook konden: voetballen bijvoorbeeld en later ook brommer rijden.’

Chris en Ron

‘Toen ik 24 jaar was, leerde ik Gerda kennen.
Ik werkte toen op de Swift Schoenenfabriek op
de Muntweg en zij deed daar vakantiewerk in
de kantine.’ De vonk sloeg over en ze trouwden in 1972. Het huwelijk bracht twee zeer
begenadigde voetballers voort. Chris, met een
profcarrière bij onder andere N.E.C., Vitesse
(!) en PSV, waar hij nu assistent-coach is, en
Ron, volgens zijn vader zeker zo goed als zijn
broer, alleen minder snel. Ron is naast zijn
baan bij het CWZ ook actief als voetbaltrainer.
Het gezin woont sinds 1980 in de Reggestraat.
‘In de zeventiger jaren heb ik eerst gewerkt als
machinebankwerker, maar alleen maar schroeven en moertjes. Ik vond het niks en met mijn
vader ging ik werken in Duitsland. Het waren
de jaren van de koppelbazen. Ik heb er veel
geleerd. Daarna heb ik ook veel verbouwingen
gedaan. In 1985 het bedrijf H. en G. Steigerwerk begonnen en me er vooral toegelegd op
de boekhouding.’

Radboud

Twee jaar later, op een slechte dag, voelde Giel
een puntje in zijn goede rechteroog. Hij dacht
in eerste instantie aan een splinter en spoedde
12

Giel en Gerda

zich naar de Radboud. Giel: ‘Mijn hele netvlies bleek los te hangen. Er had waarschijnlijk te veel druk op gestaan. Het was altijd al
een zwakke plek geweest. Ik mocht me niet
verroeren, maar geopereerd kon er niet meteen, want er was juist díe week een specialistenstaking van de artsen. Uiteindelijk heb ik
diverse operaties gehad en kon ik weer naar
huis. Ik kon nog steeds zien, al werd het langzaam minder. Maar ik bleef toch doorwerken.
Er moest ook brood op de plank komen.’

Waalbrug gesprongen, maar wist zich te herpakken. Hij kwam terecht bij Sensis aan de Javastraat, die hulp bieden aan blinden en slechtzienden. Hij pikte het brailleschrift op en zat er
met lotgenoten in gespreksgroepen.

Luisterboek

In 1991 verbood de dokter hem nog langer te
werken. Tussen 1987 en 1997 ging Giel dertig keer onder het mes. Steeds werd er weer
iets nieuws geprobeerd, maar resultaat bleef
uit. Giel: ‘Het werd minder en minder. Uiteindelijk kon ik alleen nog maar contrasten zien,
zwart en wit. Of keek ik naar een kopje vlak
voor mijn neus: het ene moment was het er,
een seconde later weer weg. Bij een van de
laatste operaties, die ik altijd bij bewustzijn
onderging, hoorde ik de dokter zeggen: “Het
is afgelopen nu.” Op dat moment realiseerde
ik me dat bij mij tussen iets en niets duizend
procent is.’

‘Het was extra moeilijk, omdat ik ooit gezien
had. Ineens moest ik nu nadenken bij alles wat
ik deed. Dat begint al bij het wakker worden.
Waar ben ik? Waar wil ik naar toe? Hoeveel
stappen zijn dat en welke obstakels kan ik tegenkomen. En dat de hele dag door. Ik wilde
lang niet met een stok lopen, eruitzien als een
ouwe opa. Nu wel, maar ik doe het niet graag.
Veel te vermoeiend. Je moet overal op letten:
honden en wat ze laten vallen, brommers en
fietsen op het trottoir. Wil ik de Waterstraat
oversteken, luister ik goed of er niks aankomt,
zoeft er toch ineens een fietser vlak langs me.
Elektrische auto’s hoor ik niet. Ik ben eigenlijk veel liever buiten dan binnen, maar daarbij
erg afhankelijk van anderen, zoals Gerda. Als
we naar de stad gaan, zoek ik vaak een terrasje
op, gaat zij winkelen en pak ik een luisterboek.
Het is ook moeilijk om anderen voor honderd
procent te vertrouwen.’

Giel is na die dag in april 1996 niet van de

In zijn eigen huis beweegt Giel zich als een vis

Sensis
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Gastcolumn

De straat als theater
in het water. Gerda moet er alleen op toezien
dat er geen deuren openstaan en dat alles op
zijn plek ligt. Wanneer ze iemand ontmoeten
die Giel nog niet kent, omschrijft Gerda de
persoon of trekt een vergelijking met iemand
die hij eerder wél ooit gezien heeft. Giel bedient zich van een aantal hulpmiddelen om
het leven wat makkelijker te maken. ‘Om
mijn nek heb ik altijd dit apparaatje, een Millestone312, dat is een memorecorder voor het
opnemen van spraaknotities, maar het kan ook
boeken, muziek en tekstbestanden afspelen. Ik
kan erop naar de radio luisteren. Het heeft ook
een agenda. Maar de meeste tijd zit ik in mijn
computerkamer.’
We volgen Giel wanneer hij ons voorgaat.
Aan niets valt op dat hij geen hand voor ogen
ziet. Al helemaal niet wanneer hij achter zijn
computer plaatsneemt en razendsnel langs de
sites gaat die hij dagelijks bezoekt. Giel: ‘Ik
had al snel blind leren typen. Zo kon ik ook
nog een tijdje de boekhouding doen. Het toetsenbord van de computer heb ik zó aangepast
dat ik bepaalde toetsen feilloos herken. Gesproken commando’s aan de computer doen
vaak de rest. Ik luister veel kranten, maar ook
Voetbal International. Ik kan hier ook bij mijn
iPhone, WhatsApp en Facebook. Ik wil bijna
altijd muziek horen. Boeken luisteren doe ik
vooral naar thrillers, maar ook Vijftig Tinten
Grijs haha. Wedstrijden van N.E.C. luister ik
ook altijd. Dan zie ik in mijn hoofd hoe de
doelpunten gescoord worden.’

Klaverjasclubje

Giel laat een stok kaarten zien. Met een machine heeft hij er gaatjes ingeponst. Zo heeft
de Wester - december 2015

hij een eigen klaverjasclubje. Hij heeft een
kleurenwijzer die voorkomt dat zijn kleding
vloekt, en ook een duimstok in braille. ‘Waar
een ander tien minuten voor nodig heeft, doe
ik misschien twee uur over, maar wat geeft
het? Waar een wil is, is een weg. Ik ben verder kerngezond. Als het moet spring ik over de
keukentafel, ik zie hem alleen niet staan.’
Zijn humor heeft Giel nooit verloren. Toch
moest hij financieel ook een stapje terug doen.
Sommigen middelen werden door het ziekenfonds vergoed, maar lang niet alles.

Sociaal Wijkteam

Zijn ervaringen wil Giel graag delen met lotgenoten. Zijn verzoek kwam binnen bij het
Sociaal Wijkteam, die er meteen mee aan de
slag ging. Sonia Davelaar van Tandem: ‘Wij
gaan bij allerlei organisaties inventariseren of
er mensen met een gezichtsbeperking komen.
We willen proberen die met elkaar en met Giel
in contact te brengen. Zie het als een maatjesproject. De eerste resultaten daarvan zijn nu al
hoopvol.’
Giel: ‘Natuurlijk mis ik het wanneer de kleinkinderen op een verjaardag iets voordragen
of dat ik ze nooit zie voetballen. Dan moet ik
wel eens traantje laten, maar ik kan thuis mijn
emoties altijd goed kwijt. Accepteren kan ik
het niet en ik blijf hopen op beterschap. De
technologie ontwikkelt zich razendsnel. Niemand kan voorspellen wat de toekomst nog
brengt.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk

Welke rol speel jij?
Ik zie het decor: de lucht is grijs. Een bankje
aan een drukke straat. Erop zit een man met
een sigaar. Hij kijkt hoe de auto’s voorbijrazen,
fietsers met haast de bocht omgaan. Buslijn
6 stopt met een zucht bij de halte. Mensen
gaan erin, mensen gaan eruit. Nieuwe spelers
op het toneel. Welke kant lopen ze op? Wat
gaan ze doen? Gaan ze de man met de sigaar
aankijken? Hem begroeten? Lopen ze door,
zonder een teken te geven dat ze de man
hebben opgemerkt? Geen aandacht, haast
onzichtbaar?
‘Een van de ergste dingen is, als mensen je niet
meer lijken te zien’, een zinnetje dat me altijd is
bijgebleven. Uitgesproken door een jongeman
die op een van de drukste plekken in het
centrum van Utrecht de straatkrant probeerde te
verkopen, maar daar weinig succes mee had.
Een scootmobiel vertraagt, het stoplicht springt
op rood. De wereld staat even stil, voordat hij
weer verder gaat.
Het wereldtoneel, dat is onze buurt, dat is
onze straat. Met alle bewegingspatronen die
er plaatsvinden. De routes en routines van
de wijk. Op verschillende momenten lopen er
verschillende mensen langs. Of, zoals Arnold
Reijnsdorp het zo mooi verwoordde op het
Nationaal Eenzaamheidscongres afgelopen
september: ‘De wijk is de collectieve organisatie
van individuele trajecten.’
Wie is hierin de regisseur en wie de acteur? Zijn
we allemaal regisseur en acteur?
Acteur, acteren. In het woordenboek lees ik
als betekenis van acteren: in spel aannemen
wat de medespeler aanbiedt. Een reactie op.
Improvisatie ten voeten uit.
Zelf een handeling starten, dat kan natuurlijk
ook. Totaaltheater in de wijk. Waar elke
buurtbewoner op zijn of haar eigen manier in
kan bewegen en zijn.
De straat als theater.
Welke rol speel jij?
Tineke Kleinhuis, coördinator Bij Bosshardt
(Foto: Dave van Brenk)
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Portaal en De Oude Non
Iedereen is enthousiast over de metamorfose die het Nachtegaalplein en omgeving
hebben ondergaan. Dat het erg mooi is geworden, vinden ook de eigenaars van tien
panden aan de Oude Nonnendaalseweg,
maar over hun eigen woning zijn ze sindsdien minder geestdriftig.
Het stukje weg tussen de Koninginnelaan en
Pastoor Zegersstraat grenst aan het Nachtegaalplein. Vooral tijdens de sloop van de woningen daar hebben hun huizen aantoonbare
schade opgelopen. Maar wie is ervoor verantwoordelijk? Portaal, de woningbouwvereniging en opdrachtgever, of het sloopbedrijf die
de opdracht uitvoerde?
De betrokken huizen aan de even kant zijn gebouwd in 1938; de panden aan de oneven kant
stammen uit 1903 en zijn beschermd stadsgezicht. Wat is er gebeurd? De feiten op een
rijtje.
Mei 2008
In hun nieuwsbrief kondigt Portaal de op handen zijnde sloop en nieuwbouwwerkzaamheden aan voor het Nachtegaalplein en omgeving.
April 2011
Vooruitlopend op de sloopwerkzaamheden
aan het Nachtegaalplein wordt in een aantal
woningen aan de Oude Nonnendaalseweg
een bouwkundige vooropname gemaakt door
Signum Expertise. Dat is een zogenaamde nulmeting om nauwkeurig de bouwkundige staat
van de panden vast te kunnen stellen. Alleen
de panden aan de Oude Nonnendaalseweg die
grenzen aan het sloopgebied kwamen hiervoor in aanmerking. Volgens Margreet G., de
bewoonster van nummer 34, gebeurde de nulmeting nauwkeurig en ze had alle vertrouwen
in de deskundigheid van het bedrijf dat het
uitvoerde. Er werd op negen plaatsen in huis
enige vorm van haarscheurtjes in het stucwerk
aangetroffen.
December 2012 – maart 2013
Door de crisis duurt het allemaal wat langer,
maar de aangekondigde sloopwerkzaamheden
worden uiteindelijk uitgevoerd door Putman
B.V. uit Westervoort. Als de funderingen aangepakt worden, wanen de bewoners zich tijdelijk in een aardbevingsgebied. Dat wordt ook
zo ervaren door de bewoners van de panden
aan de Oude Nonnendaalseweg die niet direct
aan het plein grenzen, de oneven kant.
14

April 2013
De bewoner van 38, Sander Bots, constateert
ná de sloop scheuren in zijn woning en belt
met Robert Hendriks, de projectleider van Portaal. Die speelt de bal meteen door naar Putman Sloopwerken, de uitvoerders en hierbij
vertegenwoordigd door Harold Mandemaker.
Die stelde hem voor de keuze: ‘Óf je stelt ons
aansprakelijk óf we doen handjeklap en ik geef
je een dinerbon of 200 euro voor een nieuwe
tv.’
Mei 2013
Verbouwereerd door deze laconieke opstelling
van Putman stelt de bewoner het bedrijf schriftelijk aansprakelijk voor de schade. Putman
schakelt zijn verzekering in.
September 2013
Het lukt Sander maar moeilijk contact te vinden met Mandemaker. Wanneer dat in september eindelijk weer lukt, wil deze het opnieuw
op een akkoordje gooien, maar de bewoner
geeft aan de zaak professioneel en serieus af
te willen handelen. Mandemaker stemt hiermee in en zal dit binnen een week schriftelijk
bevestigen. Die bevestiging blijft uit. Wanneer
Sander eind van de maand van lieverlee zélf
belt, houdt Mandemaker vol die nooit ontvangen brief wél verstuurd te hebben en: ‘Oh ja,
vandaag is mijn laatste werkdag bij Putman;
uw dossier ligt nu op het bureau van de heer
Dorresteijn.’
Oktober 2013
De bewoner neemt contact op met Dorresteijn.
‘Nee, ik heb het dossier nog niet gezien, maar
ik bel u vandaag nog terug.’ Dat gebeurde niet.
Elke poging van de bewoner om met Dor-

resteijn in gesprek te komen, strandt daarna bij
de telefoniste. De rechtsbijstand wordt ingeschakeld.
November 2013
Er is inmiddels bij tien panden, gelijk verdeeld
over de even en oneven kant, schade geconstateerd als direct gevolg van Putmans sloopwerken. De bewoners verzamelen zich in een
what’s-app-groep, de Oude Non, om elkaar op
de hoogte te houden over de onderlinge acties
die schade te verhalen.
December 2013
Door de rechtsbijstand wordt Putman nóg
maar eens aansprakelijk gesteld. De bewoners
krijgen van Klokbouw, de uitvoerder van de
bouwwerkzaamheden in opdracht van Portaal,
een brief met de mededeling dat er met de eerste bouw van de appartementen aan het Nachtegaalplein begonnen wordt.
Januari 2014
Warempel, Dorresteijn komt namens Putman kijken. Natuurlijk mogen de bewoners
een nieuwe nulmeting uit laten voeren om
de schade aan hun huis vast te stellen, maar
dan moeten ze het wél zelf betalen. Op advies
van rechtsbijstand wordt dit geweigerd. Putman wordt opnieuw verantwoordelijk voor de
schade gesteld.
Maart 2014
Inmiddels is ook de bewoonster van nummer 31 in de pen geklommen en heeft Portaal
aansprakelijk gesteld, die dit keer diezelfde
maand nog reageert middels zijn verzekeringsmaatschappij Interlloyd Survey. Die adviseert een maand later ‘…teneinde u veel tijd
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Vier bewoners van de Oude Nonnendaalseweg met scheuren in hun woning. Van links naar rechts: Marieke, Margreet, Sander en Fred

en beslommeringen te besparen, raden wij u
aan deze schade bij uw eigen verzekeraars aan
te melden.’

sen rechtsbijstand van nummer 34 en Portaal,
blijft de laatste bij zijn standpunt dat hij niet
aansprakelijk is.

April 2014
Margreet van 34 heeft nu ook rechtsbijstand
ingeschakeld. Wederom wordt Portaal aansprakelijk gesteld. Ook zoeken de bewoners
steun bij de gemeente en schrijven wijkmanager Michiel ten Dolle en wethouder Turgay
Tankir aan. Ze reageren niet.

November 2014
Opnieuw wordt contact gezocht met de gemeente, nu met de nieuwe wethouder Renske
Helmer. Die stelt dat Portaal dit probleem
hoort op te lossen en moedigt het daartoe aan.
De gemeente kan hierin helaas geen verantwoordelijkheid nemen.

Juni 2014
Klokbouw laat opnieuw een nulmeting uitvoeren, aan beide zijden van de straat, maar weer
niet overal. Op nummer 34 constateert de Hanselmangroep, die de nulmeting uitvoert, meer
dan dertig gevallen waar sprake is van haarscheuren, méér dan een verdrievoudiging vergeleken met april 2011. Portaal legt het rapport
naast zich neer en wijst alle aansprakelijkheid
voor de schade af. Iets anders moet de schade
veroorzaakt hebben en verder heeft niemand
bij ze geklaagd, beweert Portaal ten onrechte.

Maart 2015
Er is lange tijd hoegenaamd niets gebeurd. De
bewoonster van nummer 34 heeft op aanraden
van rechtsbijstand in januari opdracht gegeven
aan een bouwkundig bureau een onafhankelijk
rapport op te stellen over de schade door de
sloop- en bouwwerkzaamheden rondom haar
woning. Er wordt een schade becijferd die
neerkomt op € 1.847,70.

Juni 2015
De bewoners doen hun beklag bij Wijkraad
Wolfskuil. Dat resulteert in een gesprek tussen een aantal bewoners, twee leden van de
wijkraad en Robert Hendriks, de projectleider
van Portaal, vergezeld door Johan Noppe, de
hoogst leidinggevende binnen het regiokantoor Nijmegen.
Portaal geeft aan de klachten voortaan serieus
te nemen en veel belang te hechten aan een
goede communicatie. Robert Hendriks zal zich
persoonlijk op de hoogte gaan stellen van de
schade en belooft in het vervolg ook de niethuurders beter te informeren over uit te voeren
werkzaamheden. Daarnaast zal Portaal kijken
hoe in de volgende bouwfases schade aan woningen voorkomen kan worden. Suggesties
zijn nulmetingen uit te voeren in een ruimer
gebied, dat vaker te herhalen en trillingmeters
te plaatsen voor aanvang van sloop- en saneringswerkzaamheden.

Mei 2015
Portaal krijgt via de rechtsbijstand van nummer 34 een rekening gepresenteerd van
€ 1.847,70. Portaal wijst de vordering af: ‘Wij
zijn niet aansprakelijk.’

Augustus 2015
De bewoners vragen in een gezamenlijke brief
aan Portaal hoe het zit met het vervolg van de
sloopwerkzaamheden naar aanleiding van berichten hierover op de site van de Wester. Ze

Zomer 2014
Na een moeizaam verlopen briefwisseling tusde Wester - december 2015
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herinneren Portaal aan de afspraken van juni
2015.
September 2015
Portaal drukt de bewoners in hun antwoord op
het hart dat de buurt tijdig geïnformeerd zal
worden, er nulmetingen gedaan zullen worden en trillingmetingen uitgevoerd. Diezelfde
maand zat een afvaardiging van de bewoners
wéér bij de Wijkraad Wolfskuil, maar Portaal,
óók uitgenodigd, liet het afweten. De bewoonster van 31 maakt zich grote zorgen wanneer
straks de fundering van de Kwartelstraat verwijderd gaat worden. Hemelsbreed zelfs dichterbij dan het Nachtegaalplein, maar volgens
Portaal nog steeds geen kwetsbaar gebied. ‘Ik
heb het in 1999 gekocht, een paar jaar daarna
helemaal opgeknapt en zelfs een stuk aangebouwd, moet je nu de scheuren eens zien, door
het hele huis. Allemaal ná die sloopwerkzaamheden ontstaan. En dat zou door normaal gebruik komen. Er woont hier toch geen olifant?’

ren. De bewoners hebben zich met hun klachten bij Portaal gemeld. En ook hier werden de
bewoners met een kluitje in het riet gestuurd.
Op één na, nummer 16, die legde zich er niet
bij neer en slaagde erin via zijn rechtsbijstandverzekering Putman voor de kosten te laten
opdraaien. Willekeur? Twee bewoners aan
de Koninginnelaan zeggen ook aantoonbare
schade te hebben en wachten de ontwikkelingen gespannen af.

taal, de opdrachtgever, elke verantwoordelijkheid ontkent.

Transportbedrijf Jaap Peters

‘We weten dat een aantal bewoners in de
omgeving van het Nachtegaalplein schade
hebben aan hun woning. Het blijft lastig om
objectief vast te stellen waardoor de schade is
ontstaan. Omdat we begrijpen dat bewoners
behoefte hebben aan duidelijkheid, schakelen
we een onafhankelijke schade-expert in. Deze
schade-expert wordt betaald door Portaal.
De schade-expert wordt in samenspraak met
de bewoners gekozen. Op deze manier krijgen
alle partijen objectief duidelijkheid over de
oorzaken van de schades.’

November 2015
In hun nieuwsbrief kondigt Portaal aan dat
de inmiddels dichtgetimmerde woningen aan
onder andere de Kwartelstraat gesloopt zullen
worden.

Oók aan de Oude Nonnendaalseweg, op nummer 64, zit al dertig jaar het transportbedrijf
van Jaap Peters. Achter zijn pand heeft hij een
flinke opslagruimte die grenst aan het Nachtegaalplein. De buitenmuren daarvan zijn na de
sloop bloot komen te liggen en bieden een lelijke aanblik. Met een advocaat in de arm hadden ze al vóór de sloop Portaal verzocht die
buitenmuren daarna fatsoenlijk af te werken.
De bewoners wilden er niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij de garage van Piet van
Raay en het pand op de hoek met de Koninginnelaan had Portaal de belendende muren
tenslotte ook keurig achtergelaten. Jaap Peters
kreeg echter nul op rekest. Ook hier lijkt sprake van willekeur.

Merelstraat en Koninginnelaan

Onduidelijk

De bewoners van de tien panden aan de Oude
Nonnendaalseweg konden zich niet voorstellen dat alleen huizen in hún straat schade hadden opgelopen bij de sloopwerkzaamheden en
gingen hun licht opsteken in de Merelstraat en
de Koninginnelaan. Wat bleek: ook meerdere
panden aan de Merelstraat vertoonden scheu16

Wie nu voor al die schade aan de straten rondom het Nachtegaalplein moet opdraaien, is
nog altijd onduidelijk. De ene uitvoerder - Putman - wijst inmiddels naar een ándere uitvoerder - Willems Winssen - die ook bij het project
betrokken was. Zo worden de bewoners van
het kastje naar de muur gestuurd, terwijl Por-

Reactie Putman en Portaal

We vroegen de hoofdrolspelers Putman en
Portaal om een reactie. Het sloopbedrijf bleef
ook na een herhaald verzoek zwijgen. De woningbouwvereniging lijkt nu eindelijk de zaak
met daden serieus op te willen pakken. Johan
Noppe:

Het lijkt een poging van Portaal om uit de impasse te komen. Je mag er toch vanuit gaan
dat met het oplossen van de schuldvraag er
ook een schadeloosstelling volgt. De Wester
blijft het volgen, maar één ding is duidelijk:
als huiseigenaar kun je niet alert genoeg zijn,
wanneer er in de buurt gesloopt en/of gebouwd
wordt. Waterdichte afspraken met opdrachtgevers en uitvoerders zijn geen overbodige luxe
en kunnen u een hoop ellende besparen.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Portret van een kind in zijn slaapkamer

Senna Ruiz (11 jaar)

‘Ik houd het meest van boeken en onze hond Hector’
Met wie woon je in huis?
‘Met mijn moeder, vader, mijn broer en mijn
hond Hector.’
In welke klas zit je?
‘Ik zit in groep 8 van de Aquamarijn bij juf
Babs.’
Heb je hobby’s?
‘Ja, knutselen, skeeleren en lezen. Op school
heb ik laatst een robot gemaakt. En thuis staat
een hele grote knutselspeeltuin. Ik skeeler bijna iedere dag en ik heb ook op karate gezeten
en op zwemmen. Met de hond Hector wandel
ik vier keer per dag.’
Van welke muziek houd je?
‘Van heel verschillende muziek. Ik heb niet
echt een voorkeur.’
Wat is je favoriete tv-programma?
‘GTST. Dat mag ik om 8 uur zien.’
Lees je wel eens?
‘Ik lees veel Donald Ducks, maar Dagboek
van een Muts is mijn lievelingsboek. Het is
heel spannend. Ik heb twee boeken van die serie nog niet gelezen.’
Als je een dier zou zijn, wat zou je dan kiezen?
de Wester - december 2015

‘Een hond, omdat ik wil weten hoe hij zich
voelt en wat hij denkt.’
Heb je ook hartsvriendinnen?
‘Ja, twee vriendinnen van mij op school.’
Waar word je heel blij van?
‘Van boeken en van onze hond Hector. Hij is
geadopteerd en komt van de Canarische eilanden. Vooral als Hector achter een vlieg aanzit.
Dan is hij net een clown.’
Wanneer heb je voor het laatst heel hard
gelachen?
‘Op de kermis toen we in de achtbaan zaten op
de Waalkade.’
Waar word je boos of verdrietig van?
‘Als er ruzie is en als er mensen zijn die andere
mensen pesten of kleineren.’
Waar ben je trots op?
‘Op heel veel dingen en dat ik goede cijfers
haal op school.’
Wat vind je het minst leuk aan jezelf?
‘Dat ik niet zo goed met ruzie om kan gaan. Ik
wil altijd dat iedereen leuk omgaat met elkaar
en dat er vrede is.’
Wat is je favoriete vakantieland?
‘Spanje, daar ben ik al heel vaak geweest. In de

bergen bij Granada. De familie van mijn vader
woont daar. Mijn opa komt uit Zuid-Spanje uit
Lanjaron en mijn oma komt van de Canarische
eilanden. Twee ooms en tantes wonen in ZuidSpanje. Ik spreek een heel klein beetje Spaans,
maar ik wil het graag beter leren.’
Als je veel geld had, wat zou je daarmee willen doen?
‘Sparen voor een auto, een Mini-Cooper.’
Wat is je lievelingseten?
‘Broccoli en paella met kip en voor ontbijt
choco cornflakes.’
Wat wil je later worden?
‘Dierenarts.’
Wat is je grootste droom?
‘Dat er vrede is.’
Wat is het mooiste op je kamer?
‘Mijn bed, omdat de rest een beetje een rommeltje is.’
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
‘Dan ben ik aan het studeren, maar ik woon
nog wel steeds thuis.’
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Romy Paas van Dansvereniging New Dimention

‘Garde’ is zo ouderwets, dat ga ik niet doen’
Vriendin

Romy Paas is oprichtster van Dansvereniging New Dimention in Nijmegen. Ze is de
derde van drie generaties gardedansers.
Haar oma en moeder gingen haar voor bij
carnavalsvereniging De Nijmeegse Jokers.
Net als zoveel moeders van meisjes die nu
nog dansen.
Vroeger stond het bekend als de dansmariekes, maar tegenwoordig wordt het officieel
gardedanssport genoemd. New Dimention is
aangesloten bij De Nederlandse Danssportorganisatie NDO.

Carnaval voorbij

Gardedans bestaat al heel lang. Het komt uit
Duitsland. De gardedans komt voort uit de
carnavalsverenigingen. Iedere carnavalsvereniging had een eigen dansgarde: een groep
meisjes in fraai uniform die Prins Carnaval
begeleiden. De laatste jaren zijn er dansverenigingen ontstaan die los staan van carnavalsverenigingen. De hoeden, de veren en de pruiken,
waar de dansmariekes vroeger mee dansten,
werden steeds vaker als ouderwets ervaren.

New Dimention

Romy: ‘In de nieuwe dansverenigingen, zoals
bij ons, worden de dansen moeilijker, sportiever. De kleding voor de meisjes is gemoderniseerd. Er wordt nog steeds in groepen
gedanst maar er zijn ook solodansen bij. Je
hebt minimaal vijf mensen nodig om met een
groep te kunnen starten. De dansen zijn vooral
kenmerkend strak, op polka-volksmuziek,
Top-40-nummers die in een modern jasje zijn
18

gestoken. Heel herkenbaar voor de jeugd van
tegenwoordig.’

Lenig

‘Wij trainen echt voor wedstrijden. Er zitten
veel verplichte elementen in de gardedanssport. Je moet behoorlijk lenig zijn. Daar trainen we ook op. Er komen meisjes bij ons die
nog nooit gedanst hebben. We doen daarvoor
aan acrogym. We trainen de handstand, de radslag, de salto. Vroeger was het vooral benen
omhoog en een beetje huppelen. Het moeilijkste dat de dansmariekes deden, was het
zogenaamde been vangen (het been zo hoog
mogelijk vasthouden) en bij uitzondering een
spectaculaire radslag. De moeilijkheidsgraad
bij ons wordt steeds hoger.’
‘De oude dansgarde bestaat nog steeds. Vorig
jaar heb ik nog een groepje getraind dat met
Prins Carnaval op pad ging. Ik heb geprobeerd
het iets moderner aan te pakken, maar dan zijn
het toch vooral weer de oude kostuums en
pasjes die tevoorschijn komen. De carnavalsvereniging houdt veel meer vast aan de traditionele vorm. Voor de modernere vorm van de
danssport moet je toch bij een gewone dansvereniging zijn.’

Romy is geboren en getogen in het Waterkwartier. Als kind liep ze tijdens carnaval al
in het dansmariekepakje van oma en danste
ze ermee rond in de kamer. Op haar vierde is
ze begonnen met ballet. Ze zat op basisschool
Aquamarijn. ‘Ik heb zelf altijd gedanst bij een
vereniging. Die is toevallig vorig jaar gestopt.
We trainden voor de verbouwing in de gymzaal Aquamarijn. Ik was vijftien toen ik met
gardedansen begon. Een jaar of acht, negen
geleden. Ik kende het alleen van filmpjes van
mijn moeder en oma van vroeger. Mijn vriendin zat bij een dansvereniging en zei : je moet
eens komen kijken bij onze gardegroep. Maar
ik dacht ‘garde’ dat is zo ouderwets, dat ga ik
niet doen. Dat is niks voor mij. Tot ik een keer
ging kijken en zag dat het heel anders was.
Veel leuker.’
‘Ik kon niet meteen beginnen in de groep.
Eerst moest ik allerlei krachttrainingen en lenigheidstrainingen doen en de basisdingen onder de knie krijgen. Toen mocht ik meedoen.
We hebben heel wat successen behaald met
die groep. We hebben zelfs Europees gestaan.
Toen ben ik ziek geworden en zat het dansen
zelf er niet meer in, maar training geven wel.
Binnen de vereniging mocht ik alle solo’s en
duo’s trainen. Die zijn vorig jaar gestopt maar
ik wilde door. Zodoende ben ik een eigen vereniging gestart. Wel onder een andere naam.’

Glittertjes

‘We trainen drie dagen per week in Titus
Brandsma. Op woensdag met de grote meisjes
vanaf zestien jaar. Op donderdag de solo’s en
de duo’s. En op vrijdag de kleintjes van vier tot
zestien jaar. We kunnen nog nieuwe leden ge-

Wedstrijden

‘De carnavalsverenigingen organiseren wedstrijden. Er is ook een aantal andere organisaties in Nederland die wedstrijden organiseren.
Het komt het meeste voor in Limburg en Brabant, daar zijn de wedstrijden. Je moet er bij
drie gedanst hebben voor je je kunt kwalificeren voor de Nederlandse kampioenschappen.’
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bruiken. Ze mogen altijd een gratis proeflesje
meedoen. Kijken of ze het wat vinden en dan
inschrijven als ze dat willen.’

dens de kerstmarkt in het Westerpark was er
een kerststukjes-geldinzamelactie voor nieuwe trainingspakken.

‘Er is belangstelling, maar ik merk wel dat
veel mensen zich vooral via-via laten overhalen om eens te komen kijken. Iedereen kent
elkaar en neemt iemand mee. Gardedanssport
is relatief onbekend bij mensen die geen bekenden hebben in die kringen. Daarom zijn
we actief op Facebook. Daar krijgen we veel
verzoeken van meisjes. Foto’s en filmpjes van
de trainingen zetten we erop. Dan zien meisjes
hoe het is. Je ziet de gezelligheid en hoe groot
de groep is. En foto’s van de wedstrijden en de
danskleding, zodat ze een goed beeld krijgen.
De nieuwe pakjes met de glittertjes staan erop
en dat trekt de aandacht. Jonge meisjes denken
dan vaak: “O, dat wil ik ook”.’
Zie Facebook.com/new.dimention.52
Om de nieuwe bewoners te bereiken, zit er een
flyer in het welkomstpakket van Portaal. Tij-

Puzzel

Romy: ‘Het leuke van de gardedanssport vind
ik dat er ontwikkeling in zit. Het wordt steeds
moeilijker, de pakjes mooier, de oefeningen
strakker. Ieder seizoen wordt er voortgang geboekt. Je hebt te maken met een reglement van
27 pagina’s. Het is elke keer weer een puzzel
om de choreografie in elkaar te zetten. Ik teken
het helemaal uit op papier. Dat neem ik mee
naar de trainingen. Ik leg uit, doe het voor en
dans mee. Het podium bestaat uit negen punten en elke danser moet verplicht op elk punt
van het podium zijn geweest. Ik vind het heel
leuk om de dansers erin te betrekken. Samen
kijken hoe alles het beste uitkomt. Ze mogen
meekiezen in de kleding en in de muziek. Het
is een groepssport. De onderlinge band is belangrijk. Je moet elkaar ook helemaal kunnen
vertrouwen, omdat er veel tildingen in zitten.’

Vrijwillig

Romy runt haar dansvereniging op vrijwillige basis naast haar studie. Een tijdrovende
hobby. De contributie is voor de kleding en
de inschrijfgelden voor de wedstrijden. Ook al
heeft ze nog een baantje erbij, in haar hoofd is
ze op school en in haar werk altijd bezig met
dans. Iedere vrije minuut wordt besteed aan
even kijken op YouTube naar dansfilmpjes om
inspiratie op doen. Alleen thuis weten familie
en vriend haar af en toe te stoppen. Totdat oma
begint aan het maken van de showpakken. Dan
ligt thuis de hele boel overhoop.
Zie www.newdimention.tk.
Tekst: Carla Dijs
Foto’s 2015: Dave van Brenk
Oude foto’s: collectie oma van Romy
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Wijkagent
Zo, alweer een paar maanden aan het werk in
de ‘Kuul’. Ik mag wel zeggen dat ik het reuze
naar mijn zin heb. Een leuke, gevarieerde wijk
met een enorme pluimage aan mensen. Een
fiks aantal ben ik al tegengekomen. Echter,
door het slechte weer zitten de meesten momenteel vroeg bij de kachel en met de gordijnen dicht.
De kennismaking met bewoners zal dus zeker
in het komende voorjaar en zomer volgen.
Daar heb ik alle vertrouwen in.
Ik merk wel dat veel mensen erg betrokken
zijn bij de wijk (kijk alleen maar naar de zogenaamde participatieprojecten in de wijk). Dat
is natuurlijk erg belangrijk om de wijk verder
kleur te geven.
Waar ik vooral erg positief over ben, is dat veel
bewoners het voortouw nemen met het in gesprek gaan met bijvoorbeeld overlastplegers.
Verder neem ik jullie mee in wat recente zaken
in de wijk en ontwikkelingen binnen de politie.
Bekrasser
Deze is veroordeeld tot een werkstraf. Niet
iedereen was tevreden over de hoogte van de
straf en de schade die door de dader vergoed
moest worden. Dit is begrijpelijk, want je zult
maar slachtoffer zijn van deze vernieler. Momenteel is het rustig als het om vernielingen
gaat. Hopelijk blijft dat zo.
Oud en Nieuw
De jaarwisseling zit er weer aan te komen.
Meld het afsteken van vuurwerk (en zeker van
zwaar vuurwerk) bij de gemeente en bij de
politie op 0900-8844. Heeft u informatie over
de handel in vuurwerk, dan dit ook melden. Als
u dit anoniem wilt doen, dan kan dit via 08007000 (meld misdaad anoniem).
Facebookaccount
Als politieteam Zuid (Muntweg) zijn wij inmiddels gestart met een Facebookpagina onder
de naam: Politie Nijmegen-Zuid. Hierop staan
allerlei leuke berichten en tips. Volg en like
deze pagina om goed om de hoogte te blijven.
Chris Hofman, Wijkagent Wolfskuil
(Foto: Dave van Brenk)
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Jongerencommissie van de Abibakr moskee

‘De islam is een pad dat je bewandelt’
Iman en Jhadir zijn allebei actief in de jongerencommissie. Ons gesprek vindt plaats
in een van de klaslokalen van de Abibakr
moskee. In het weekend worden in deze
klaslokalen Koranles en les in het Arabisch
gegeven. Naast de leslokalen bevinden zich
ook nog een winkel, kantoor, aparte gebedsruimtes en wasruimtes voor mannen en
vrouwen en een koffieruimte c.q. vergaderzaal in de moskee.
Iman vertelt dat de jongerencommissie voor
dames drie jaar bestaat. De mannen zijn al anderhalf jaar eerder begonnen. Iman: ‘Wij zijn
heel klein gestart als zustergroep. Samen met
mijn zusje en een andere meid zaten we bij elkaar en vonden dat er in Nijmegen eigenlijk
niets voor zusters werd georganiseerd. Je gaat
naar de moskee om te bidden en je gaat weer
weg. Zo zijn we dus begonnen om iedere zondag bij elkaar te komen. Praten over school en
over van alles en nog wat en een lekker hapje
wegsmikkelen. Later zijn we door de broeders
uitgenodigd om echt in de jongerencommissie
van de moskee te komen zitten.’

Wees goed voor een ander

Iman (19 jaar) studeert hbo-verpleegkunde in
Den Bosch en Jhadir (27 jaar) toegepaste psychologie in Deventer. Allebei wonen ze nog
in Nijmegen bij hun ouders. Dat is veel reizen
door de week. Toch maken ze allebei met veel
plezier tijd vrij voor de jongerencommissie om
allerlei activiteiten te organiseren. Zoals een
sportdag, koken, rondleidingen, maar ook religieuze activiteiten en lezingen. Soms samen
met de broeders, andere zijn alleen bedoeld
voor de zusters. De open dag op zaterdag 30
mei is bijvoorbeeld een gezamenlijke activiteit. De jongerencommissie bestaat uit zo’n
veertien leden, acht mannen en zes vrouwen,
in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Elke maand
is er nu een zusterbijeenkomst. Iman: ‘Dat is
gewoon gezellig met de dames ontbijten of
lunchen. Of er wordt een lezing gegeven in de
vrouwengebedsruimte hierboven. Iedere dinsdag komt een geleerde uit Lochem les geven
over geloofsleer, islamitisch recht en jurisprudentie.’
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Jhadir: ‘We benaderen de zusters via Facebook,
flyers en via mond-tot-mondreclame. We hebben een jaarplanning en een apart programma
voor bekeerlingen. Soms staan we wat langer
stil bij een thema. Tijdens de vorige ramadan
hadden we het thema Wees goed voor een ander. We hebben toen veel vrijwilligerswerk gedaan en we zijn ook op bezoek geweest bij een
verpleeghuis en bij het asielzoekerscentrum.
Dit jaar is het thema van de ramadan Goed gedrag. Daarmee wordt op de eerste plaats het

‘De essentie waarom
God de Koran heeft
geopenbaard is om
alle mensen gelukkig
te maken’
voorbeeldgedrag van de profeet Mohamed bedoeld, bijvoorbeeld dat je je omgeving netjes
houdt, niet alleen van de moskee, maar je hele
omgeving, dus het milieu.’ Iman vertelt dat
goed gedrag ook betekent hoe je met andere
mensen omgaat. Dus niet roddelen en niet oordelen over een ander.

Opgroeien in Nederland

Iman is in Nederland geboren. Haar vader
kwam op zijn zestiende vanuit Marokko naar
Nederland. Zijn vader, haar opa, werkte hier al
sinds de jaren zestig als gastarbeider. Veel familieleden wonen inmiddels weer in Marokko.
Ze heeft nog wel familie in België, Frankrijk
en Italië, maar niet meer in Nederland. Op vakantie gaan naar Marokko vindt ze wel leuk,
maar ze wil niet terug. ‘Ik spreek de taal natuurlijk wel, maar niet optimaal en eigenlijk
ben ik gewoon een beetje verwesterd.’ Iman
is de oudste, ze heeft nog een jonger broertje
en zusje. Al op jonge leeftijd volgde ze Arabische les en Koranles in de moskee: ‘Ik ben
opgegroeid met de regels van de islam en ik
ben daar echt heel blij mee. Het is gewoon een

levenswijze. Ik kan niet zonder.’ Jhadir beaamt
dit. Volgens haar is het een pad dat je bewandelt. Als moslim ben je constant op zoek naar
verbetering en ontwikkeling. Jhadir en Iman
benadrukken allebei dat de islam mensen stimuleert om zich te ontwikkelen. Dat geldt ook
voor vrouwen. Het is een verplichting om te
leren en jezelf te ontwikkelen. Dat is wat de
profeet Mohamed heeft gezegd.
Jhadir woont sinds 1996 met haar familie in
Nederland. Ze was zeven jaar bij aankomst.
Haar familie kwam als vluchteling uit Soedan.
Soedan mist ze niet, Nederland is haar thuis.
Ze zou wel eens terug willen, maar alleen op
vakantie. Ze zijn thuis met vijf kinderen, een
oudere broer en zus en twee jongere broertjes.

Ramadan

Ons gesprek vindt plaats tijdens de maand
ramadan. Natuurlijk komt dat onderwerp ter
sprake. De ramadan is de maand waarin de
Koran is geopenbaard. Iman en Jhadir vinden
deze maand allebei heel belangrijk. Iman: ‘Al
je daden tellen dubbel. Tijdens de ramadan organiseren we ook veel meer activiteiten dan
anders. Samen met de broeders bereiden we in
de moskee een maaltijd na de vastendag, de
iftar. Het is de vastenmaand, maar je vast niet
alleen met je maag, maar ook met je oren, je
ogen, je mond, met alles. Het gaat erom dat
je je kunt bedwingen. Als ik bijvoorbeeld het
hele jaar door naar een bepaalde serie kijk op
tv, dan doe ik dat nu niet.’ Voor Jhadir is de
ramadan echt de maand waarin je je even terugtrekt van de samenleving en jezelf eerlijk
een spiegel voorhoudt. Jhadir: ‘Wat heb ik
het afgelopen jaar gedaan en wat zou ik willen verbeteren? Wat is echt belangrijk in het
leven? Tijdens de ramadan van dit jaar vasten
we negentien uur per dag. De zon komt om
drie uur op en om drie uur is ook het eerste
gebed, het dageraadsgebed. Voor die tijd moet
je gegeten en gedronken hebben. We staan dus
om half drie op om te eten en te drinken. Het
tweede gebed is om 13.00 uur. Het derde om
18.00 uur en het vierde om 22.00 uur. Dan
gaat de zon onder en daarna mogen we weer
eten en drinken. Het laatste gebed is om 12.00
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Jhadir en Iman

uur ’s nachts. Het gebed bestaat uit een reeks
van handelingen, zoals bijvoorbeeld staan,
vooroverbuigen, knielen. Soms moet je de
handeling één keer doen, soms twee keer. Hoe
lang je bidt ligt puur aan jezelf. Het kan vijf
minuten zijn, maar ook tien minuten of langer.
De ramadan schuift elk jaar tien dagen op. Nu
valt de ramadan in de zomer en zijn de dagen
lang, maar in de winter is de vastentijd weer
veel korter. In landen als Saoedi-Arabië of
Indonesië vasten ze altijd ongeveer hetzelfde
aantal uren per dag, meestal een uur of tien.’
Iman: ‘Ik probeer tijdens de ramadan ook vaker naar de moskee te gaan. Vorig jaar is dat
goed gelukt, toen viel de ramadan tijdens de
de Wester - december 2015

vakantie. Nu is het wel wat minder, maar ik
doe mijn best om zo vaak mogelijk te gaan.’

Respect

Het gesprek komt onvermijdelijk op de oorlog
in Syrië en de moslimjongeren die daar naartoe vertrekken. Iman: ‘Het is nu een rare, verwarrende tijd. Jongeren die hun ouders in paniek achterlaten door naar een oorlogsgebied
te vertrekken. De islam zegt juist: zorg goed
voor je ouders en laat ze nooit in de steek. Voor
mij is het net zo verwarrend als voor iemand
die geen moslim is en die naar het journaal
kijkt.’ Jhadir: ‘Het mooiste vind ik in de islam
dat al je daden direct verbonden zijn met de

intentie. Dat betekent dat je niemand iets kunt
opleggen, want het komt dan niet recht uit je
hart. De mooiste tekst uit de Koran vind ik
hoofdstuk twintig, Soera drie, die luidt: “Wij
hebben u de Koran niet geopenbaard opdat gij
(er door) ongelukkig zou worden.” De essentie waarom God de Koran heeft geopenbaard
is dus om alle mensen gelukkig te maken. We
zijn allemaal mens en het maakt dus niet uit
wat voor geloof ik heb of wat voor geloof jij
hebt. Uiteindelijk zijn we beiden mens en dat
respect naar elkaar toe moeten we koesteren.’
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Vroeger en nu

Elektriciteitscentrale
De centrale op de achtergrond van deze foto
is niet de eerste centrale die in deze hoek
werd gebouwd. Tussen 1933 en 1936 werd
hier de eerste centrale gebouwd, Centrale
Gelderland I, ter vervanging van de oude
centrale aan de Waalkade.
De centrale kon de stijgende vraag naar elektriciteit niet aan en uitbreiding bleek niet zinvol.
Dus bouwde men de Gelderland II op het nog
braakliggende gedeelte naast de oude centrale.
In 1963 leverde deze nieuwe kolencentrale aan
1 miljoen huishoudens stroom.
De ligging van de centrale was perfect: via
het Maas-Waalkanaal werden de kolen uit de
Limburgse mijnen aangevoerd en via de Waal
kolen uit het Duitse Roergebied. Het water uit
de Waal werd ook gebruikt als koelwater voor
de turbines.
Ook deze centrale verouderde en daarom werd
in 1981 de huidige centrale gebouwd. De oude
centrale werd daarna direct gesloopt en de vier
grote imposante schoorstenen opgeblazen. De
nieuwe centrale was de eerste centrale in Nederland met een rookgasontzwavelingsinstallatie.
Na een fusiegolf werd Epon-centrale, onderdeel van Nuon, de nieuwe naam voor de PGEM
(Provinciale Gelderse Elektriciteit Maatschappij). Nuon verkocht de centrale in 1999 voor
zes miljard gulden aan het Belgische concern
Electrabel, dat zes jaar later werd ingelijfd bij
het Franse GDF Suez.
In 2006 heeft de Nijmeegse kunstenares Corrie
Kuijs op de schoorsteen schilderingen aangebracht. De elektriciteitscentrales blijken ook
uitstekend terrein voor slechtvalken.

Rechts achter de bomen lag het voetvalveld
van de voetbalvereniging P.G.E.M. (niet zichtbaar op de foto). De club werd in 1935 opgericht door werknemers van de PGEM-centrale.
De club begon te spelen in Weurt en na vele
omzwervingen qua locatie ging de club in
1967 spelen op sportcomplex De Centrale dat
door de PGEM aangelegd werd.
Voor op de oude foto is het goederenspoor van
Nijmegen-West te zien. Het oude stamlijntje
liep van het centraal station langs de Lijnbaanstraat en de centrale naar het industrieterrein
bij de Noordkanaalhaven en werd in 1961 aangelegd. Over dit tracé loopt nu vanaf de brug
bij sluis Weurt de snelfietsroute BeuningenNijmegen
In 2009 kreeg het sportcomplex van de gemeente Nijmegen een andere bestemming en

moest plaatsmaken voor woningbouw. Omdat
SC PGEM geen andere locatie heeft kunnen
vinden, stopte de club na 74 jaar met spelen.
De huizen (in verband met fijnstof), voetbalvelden en de spoorlijn hebben in 2008 plaats
moeten maken voor de nieuwe stadsbrug De
Oversteek.
De kolencentrale, gaat eind dit jaar dicht en zal
worden gesloopt. Op een terrein van ongeveer
drie voetbalvelden groot staan nu al 4.000 zonnepanelen, goed voor duurzame elektriciteit
voor zo’n 250 huishoudens. Verder zullen ook
andere duurzame projecten gaan plaatsvinden
op het terrein.
Reageren op dit artikel? Mail naar
webredactie@dewester.info.
Bronnen: Ger Hesseling, noviomagus.nl,
GDF SUEZ, Wikipedia.
Tekst en foto’s: Dave van Brenk

Op donderdagochtend 8 november 2012
schrok het Waterkwartier en ver daarbuiten
wakker, toen er een stoomleiding klapte in de
centrale. Er ontsnapte hete stoom onder hoge
druk, waardoor in de omgeving een hard geluid te horen was en een deel van de gevel werd
weggeslagen. Er vielen gelukkig geen slachtoffers. Dat was overigens niet de eerste keer
dat er een ongeval gebeurde, in 1997 knalde
een afsluiter bovenin een pijp in het ketelhuis
los. De centrale lag toen een lange tijd stil.
De huisjes op de voorgrond waren arbeiderswoningen. Verderop op de Kreekweg stonden
32 andere arbeiderswoningen.
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Coördinator audiovisuele collecties Regionaal Archief Nijmegen

‘In Nijmegen heerst een open atmosfeer’
‘Ik ben een Gelderlander. Ik houd van deze
provincie.’ Dat zegt Henk Trapman van het
Regionaal Archief Nijmegen. Hij heeft passie voor de stad.

Henk Trapman

Nijmegen heeft een uitgebreid archief. Niet alleen van de stad, maar ook van de streek. Het
bedient talloze mensen die geïnteresseerd zijn
in de lokale geschiedenis, ook de redactie van
dit blad. Op verzoek levert het archief prompt
oude foto’s, bijvoorbeeld voor de reeks Vergeten verleden.

Beeld en geluid

Contactpersoon hiervoor is Henk Trapman.
Henk is coördinator audiovisuele collecties.
Hij werkt samen met tien vrijwilligers en twee
mensen van Breed.
‘We hebben nu ruim tachtigduizend beelddocumenten in onze beeldbank’, vertelt Henk,
‘Fotoafdrukken, negatieven, affiches en kaarten. Die zijn allemaal gescand. Daarnaast zijn
er zo’n duizend gedigitaliseerde films en geluidsbestanden te raadplegen via onze digitale studiezaal. Vrijwilligers helpen bij het beschrijven van het materiaal. Als je als bezoeker
van onze website een fout tegenkomt, kun je
dat doorgeven, bijvoorbeeld via de reactieknop onder de afbeelding. We houden ons ook
altijd aanbevolen voor aanvullingen op onze
collectie.’
Henk Trapman is in 1961 geboren in
een predikantengezin in Velp Gelderland. In 1971 verhuisde het gezin naar
Bennekom, waar Henk de middelbare
school volgde. Hij ging naar de Rijks
Archiefschool in Den Haag en liep stage
op het Algemeen Rijksarchief. Daar inventariseerde hij een collectie van een
VOC-ambtenaar. Vervolgens vertrok
Henk naar Nijmegen om Duits te studeren. Vanaf 1987 gaf hij enkele jaren les
in Amsterdam en Nieuwegein. Hij geeft
nu nog steeds Duitse les aan volwassenen. Na open sollicitaties kwam Henk
terecht bij Museum Wasserburg Anholt
in de buurt van Bocholt, Duitsland. Daar
werkte hij 7½ jaar in het archief. Toen
werd de functie wegbezuinigd. Na opnieuw open sollicitaties was het raak
in Nijmegen. In 1997 kwam hij bij het
Gemeentearchief, nu Regionaal Archief
Nijmegen. Sinds 2004 is hij coördinator
audiovisuele collecties. Henk woont in
Zevenaar.
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Samenwerking

Er zijn in Nijmegen veel mensen die in de lokale geschiedenis duiken. Henk: ‘We volgen
de Nijmeegse fotopagina’s op Facebook. We
hebben contacten met Noviomagus, de geschiedeniswebsite over Nijmegen. We leveren
regelmatig beeldmateriaal voor boekpublicaties en exposities. We hebben een samenwerkingsovereenkomst met Nijmegen blijft
in beeld. Zij verzamelen en beschrijven sinds
1984 filmmateriaal van Nijmegen en omgeving. Wij bewaren hun materiaal in onze filmkluis. Aanvragen voor filmbeelden worden
door hen afgehandeld. Als stichting moeten
zij nu zelf fondsen werven om films te laten
digitaliseren.’

Rechten

‘Auteursrechten zijn momenteel een hot item’,
vervolgt Henk. ‘We willen goede afspraken
maken met de rechthebbenden. Indien mogelijk willen we de foto’s als open data beschikbaar stellen. Foto’s van vóór 1940 zijn over
het algemeen publiek domein, maar nog niet
allemaal. De rechten van het voormalige Fotopersbureau Gelderland bijvoorbeeld, waarvan
wij veel foto’s in de collectie hebben, liggen
bij één persoon. Maar die geeft bijna altijd toestemming.’

Wat is bijzonder aan Nijmegen?
‘De openheid van de stad’, antwoordt Henk
zonder aarzelen. ‘Er heerst een open atmosfeer. Die valt mij het meeste op. Die voel ik
en vind ik prettig. Het is een mooie stad. De
ligging aan de rivier is prachtig. Er is een rijk
cultureel leven. Daar heb ik een zwak voor.
Ik ben geïntrigeerd door de Tweede Wereldoorlog in Nijmegen: het bombardement, de
bevrijding en als frontstad. Dat dit nog steeds
zoveel emoties oproept... Ik ben als redacteur
verbonden aan de website Oorlogsdoden Nijmegen.’
‘Het dienstverlenende aspect van het werk
vind ik erg leuk. Je krijgt er wat voor terug.’
Tekst: René van Berlo
Foto: Gerie Sandmann
Regionaal Archief Nijmegen, Mariënburg
27, openingstijden: dinsdag, woensdag
en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, donderdag van 9.00 tot 20.00 uur. Telefoonnummer: 14 024, e-mail: hetarchief@
nijmegen.nl, internet: www2.nijmegen.nl/
wonen/oudste_stad/Archief.
Andere belangrijke websites: www.oorlogsdodennijmegen.nl, www.noviomagus.nl en www.nijmegenblijftinbeeld.nl.
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Een avontuur in democratie

Zorg dat uw wijk is vertegenwoordigd
Poep, overal poep
Soms maak ik een lijstje van de nadelen van
het krijgen van een kind. Op nummer een staat
deze: Je opent je voordeur en je huis voor de
grote poepkaravaan. De poep- en plasparade,
om precies te zijn, maar voor deze keer wil ik
me beperken tot het eerste. Dat ga ik proberen.
Ik moet wel, nu mijn zoon niet eens een poging
doet: als hij aandrang heeft, dan laat hij het
gaan. Voluit. Zo simpel is zijn leventje. Hij laat
schaamteloze scheten, de hele dag door. Hij
heeft nog niet ontdekt dat je spuug ook kunt
doorslikken. Zijn laatste voeding belandt steevast op mijn pasgewassen broeken en truien.
Hij plast als hij net uit bad komt. En hij poept…
Ik dacht dat ik wist wat poep was, maar nee dus.
Het is bijna net zo smakelijk als straatshit. Die
befaamde, geurige, Wolfskuilse stront, om
precies te zijn. Hondenpoep op het trottoir, kattenpoep in het steegje tussen de asbestschuurtjes, duivenpoep onder de bomen en op de
motorkap van mijn nieuwe tweedehands auto.
Ik dacht altijd dat het in de Kuul wel meeviel,
zeker vergeleken met de Bloemerstraat, waar
ik ooit woonde, maar dat klopt niet. Het is veel
erger dan ik dacht. Ik ken de waarheid pas sinds
ik elke dag met een kinderwagen op stap moet:
luiers kopen, blaadjes kijken, het Distelpark
onveilig maken. Ruben lacht voluit als we buiten
zijn. Daar doe ik het voor.
Maar dan komen we thuis. Ik duw de voordeur
open om de Maxi-Cosi naar binnen te rijden.
Het gangetje is krap, maar het lukt. We rollen
op vier banden naar binnen, waar altijd, elke
keer opnieuw, verse blaadjes aan plakken. De
zachte naalden van de watercipressen in de
straat. Ik hoor het als we over het laminaat rollen. Flats, flats. Poep is een uitstekende lijm,
heb ik ontdekt. En een goede reden om het huis
te poetsen.
Stefan van Dierendonck
(Foto: Dave van Brenk)
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Precies tienduizend inwoners van Nijmegen
krijgen de komende weken een uitnodiging
voor de G1000 in Nijmegen. Een bijzonder
evenement waar u kunt meepraten over wat
beter moet in uw buurt. Lees hier meer over
het hoe en waarom.
In gesprek op straat, met bekenden of buren
komen meer zaken aan bod dan alleen het
weer. U kunt zich bijvoorbeeld ergeren aan
de bedragen die aan projecten of salarissen
zijn besteed, het gebrek aan voorzieningen of
het speeltuintje dat weer vuil is. Vaak komen
er meningen of standpunten aan bod die veel
mensen erg belangrijk vinden. Deze ideeën of
gevoelens zijn vaak de moeite waard, maar bereiken niet de mensen die ze kunnen omzetten
in daden voor de stad of wijk.

Knelpunt

Zo gaat het nu eenmaal in onze democratie.
Politici en ambtenaren schuiven aan bij vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen,
bestuurders, voorzitters van wijkraden en burgers die zelf voor hun rechten opkomen. Politici, ambtenaren en sleutelfiguren spelen een
belangrijke rol bij veranderingen in de stad.
Zij nemen de besluiten en dat is vaak maar
goed ook. Om bij de tijd te blijven en een stad
of wijk goed aan te voelen, spreken zij vooral
met vertegenwoordigers die de stad of wijk
menen te kennen.
Toch knelt er iets. Soms voelt dat aan als gesloten clubs waar ‘gewone’ mensen niet tussen
kunnen komen. Dat vergaderen met de bekende clubs en vertegenwoordigers kan anders.
Om dit knelpunt van onze democratie aan te
pakken, moet ook die andere groep inwoners
van onze stad aan het woord komen. Tijdens
de G1000 op 5 maart in de Jan Massinkhal

is er een nieuwe mogelijkheid hiervoor. Misschien kunt u zelfs uw stem laten gelden.

Let op uw brievenbus

De G1000 Nijmegen stuurt de komende weken
een uitnodiging naar tienduizend inwoners van
Nijmegen. Gelijk verdeeld over alle wijken,
maar verder blind gekozen. Als deze brief bij
u in de bus valt, heeft u een unieke kans om
mee te praten: wat kan er beter in onze stad of
in de wijk? En op welke manier? U mag het
zeggen. U kunt zich met een code in de brief
via de website http://g1000-nijmegen.nl/ aanmelden. Krijgt u deze brief, laat deze kans dan
niet voorbijgaan.

Meedoen

Mensen kunnen ook nu al meedoen! Als vrijwilliger of als sponsor. Alle hulp is welkom.
Begin vooral het gesprek met elkaar. Ook diegenen die nog onbekend zijn met de G1000
kunnen een uitnodiging krijgen. Zoek elkaar
op en zorg dat duidelijk is wie uit de wijk naar
de G1000 gaat. Inspireer elkaar en deel ideeën. Zorg dat uw wijk goed vertegenwoordigd
is tijdens de G1000 in Nijmegen. Want daar
openen nieuwe wegen naar verbetering van
uw wijk. Wellicht dat er al mensen klaarstaan
om deze ideeën uit te voeren. Zo kan iedereen
bijdragen.
De G1000 Nijmegen is een avontuur voor onze
democratie en voor onze stad. Onze stad verdient het beste. Dat komt dichterbij door nieuwe meningen en frisse ideeën. Van bewoners
die anders nooit bij elkaar waren gekomen.
Tijdens de G1000 Nijmegen, op 5 maart 2016,
zal de kracht van onze mooie stad zich laten
voelen en gelden! http://g1000-nijmegen.nl/
Tekst: Co Arts. Foto: Mika Kraft
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spiegel beplant. Vogelhuisjes beschilderen,
een voedingsbingo met prijzen, er was te veel
om op te noemen.

Gesprekken

Onbeperkt (h)oudbaar
Op zondag 15 november stond wijkcentrum
Titus Brandsma in het teken van de ouder
wordende wijkbewoners. Het stormde, het
regende: alles behalve uitnodigend weer.
Dat had wel gevolg voor het aantal bezoekers,
maar niet voor de kwaliteit van alles wat er geboden werd. Ook niet voor de goede gesprekken die mensen met elkaar en de organisaties
hadden of de gezelligheid die bezoekers hebben ervaren. Ze gaven aan dat ze de middag
waardevol hadden gevonden. De bewoners
gingen met tips en goede voornemens naar
huis: meer bewegen, stoppen met roken, iets
sociaals doen, vrijwilliger worden.
De organisatoren van deze dag, Swon (seniorennetwerk), GGD Gelderland-Zuid, Medisch
Centrum Oud-West en het Sociaal Wijkteam
hadden de handen ineen geslagen om een
aansprekend programma te maken waarin het
ging om fit en gezond blijven, ook als je ouder
wordt. Want ouder worden is beslist niet altijd
een drama. Daar heb je als senior misschien
niet alles, maar zeker wel wat over te zeggen.

de wijsheden die we van de Blauwe Gebieden
hebben geleerd. In de hal stond een bakfiets
opgesteld, waren kleedjes uitgerold, lagen
lampjes en andere hulpmiddelen om senioren
er bewust van te maken dat er in het eigen huis
ook goed moet worden gekeken in hoeverre je
daar veilig en fit ouder kunt worden. Men kon
een yogales bijwonen of een les Bewegen Plus
van Sportservice Nijmegen. Je kon een gratis aquafit-les bemachtigen bij de dames van
zwembad West. De oefentherapeut testte in
hoeverre de wijkbewoners nog stevig op hun
benen stonden. En als je als voetballiefhebber
graag nog wat langer door was gegaan met
voetballen, dan werd die kans geboden door
de Old Stars van NEC Doelbewust. Het groen
in de wijk kreeg aandacht door de groentebakken die in de straat kunnen komen staan. Of je
kon leren hoe je een geveltuintje of een boom-

Heel bijzonder waren de gesprekstafels waar
bezoekers met elkaar in gesprek gingen over
de zin van hun leven aan de hand van de vraag:
waar sta je ’s morgens voor op? Dat alles ging
vergezeld van een bord erwtensoep. Met recht
Snert voor de Ziel. Aan een nostalgische tafel
vol oude spulletjes kon je vertellen over je
leven en wat je daarin allemaal meegemaakt
had. Aan het eind van de middag kreeg je dat
in de vorm van je eigen verhaal mee naar huis.
‘Erg indrukwekkend soms’, zoals schrijfster
Anna Bakker later vertelde.
De huisarts en de praktijkondersteuners van
de Marialaan zaten klaar om met de bezoekers
een praatje te maken over hun gezondheid. Zij
gaven aan het eind van de dag aan dat ze verschillende mensen een stapje verder hebben
kunnen helpen door ze te wijzen op wat ze allemaal in de eigen wijk konden ondernemen.
De loterij aan het eind van de middag maakte
drie bezoekers nog blijer dan ze al waren: met
een mand vol lekkers, een NEC-shirt en een
bon voor een wellness-behandeling gingen ze
terug naar huis. En ook de organisatoren deden
dat, met de wind in de rug!
Medisch Centrum Oud-West vertrok met een
goed voornemen. Sinds medio november
wordt er elke woensdag van 12 tot 13 uur gewandeld met de dokter. Er wordt verzameld
voor de deur van het Medisch Centrum, Marialaan 350.
Tekst: Rian Panis
Foto’s: Dave van Brenk

Blauwe Gebieden

De dag begon met een verhaal over zogenaamde Blauwe Gebieden in de wereld. Op
die plekken worden mensen ouder dan ergens
anders. Bovendien zijn ze gelukkiger en worden ze ook gezonder oud. Wat de mensen van
al die gebieden delen, zijn bijvoorbeeld hechte
vriendenkringen en veel ruimte en tijd voor
hun geliefden nemen, een doel in hun leven
hebben, dagelijks bewegen, niet te veel eten
en vooral minder vlees en veel peulvruchten.
Ze zijn weliswaar niet onbeperkt houdbaar,
maar ze gaan wel heel lang, en vooral gezond
en gelukkig, mee.
Daarna konden de bezoekers uitzwermen naar
de verschillende activiteiten, die aansloten bij
de Wester - december 2015
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VERGETEN VERLEDEN

Watersnood 1925-1926

Land van Maas en Waal en Ooijpolder volledig overstroomd
Op oudejaarsdag 1925 breekt de Maasdijk
bij Overasselt. Dat is het begin van een watersnood die grote delen van het land onder
water zet, onder andere het Land van Maas
en Waal en de Ooijpolder. Nijmegen zelf
wordt gespaard.
Op donderdag 31 december 1925 opent de
Gelderlander met het artikel Zalig Nieuwjaar.
In de kolom ernaast wordt bericht over De
internationale toestand rondom het Russisch-Turksche probleem. Het eerste verhaal
in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche
Courant is getiteld Ons Cijferuurtje. Een ander artikel op de voorpagina heet Uit en over
den gemeenteraad. Op pagina 2 plaatsen
beide kranten hetzelfde artikel, dat in de Gelderlander de volgende kop heeft:

HOOG WATER

De dijk bij Nederasselt
doorgebroken.
Een gat van 100 M. Breedte.

Het water dringt met geweld in de dorpen - een ramp wordt gevreesd. - Overasselt deels overstroomd - het vee staat in het
water.
Men seint ons:
Aan den Gelderschen oever van de Maas bij
het dorp Nederasselt tegenover Grave, is een
gat van 100 meter in den dijk geslagen. Het
water stroomt met geweld de omliggende dorpen binnen.
Het water te Grave is dalende, waaruit gekonkludeerd moet worden, dat de doorbraak
zeer ernstig is. Een ramp wordt gevreesd.
Dat groote hoeveelheden water door het gat
in den dijk naar binnen worden gejaagd, blijkt
ook uit een kleine daling van den waterspiegel
der Maas in de streek van Overasselt.
Naar wij vernemen is het beschikbare Waterstaatspersoneel met een staf van ingenieurs naar de plaats des onheils vertrokken.
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Doorgebroken dijk bij Nederasselt (Foto: collectie Gelders Archief)
De dijkdoorbraak aan den Gelderschen oever van de Maas, bij Nederasselt, heeft hedenmorgen, omstreeks half acht, plaats gehad.
De dijk was niet bestand tegen het met geweldige kracht opstuwende water en over een
lengte van 100 meter is de dijk bezweken. Het
geheele leegliggende gebied langs den rivieroever, waar de plaatsen Overasselt, Nederasselt, Wijchen en Heumen liggen, dreigt in het
water te verzinken. Reeds zijn hedenmorgen
- half elf - de dorpen Overasselt en Nederasselt gedeeltelijk overstroomd. Alle laagliggende gebouwen staan reeds onder water. Het
gemeentehuis van Overasselt staat reeds 1½
meter in het water en is niet meer te bereiken.
Op nieuwjaarsdag verschijnen geen kranten.
Op zaterdag 2 januari is de overstroming groot
nieuws. Alle Nederlandse kranten openen ermee. De gehele voorpagina, maar vaak ook de
pagina erna gaat over de watersnood. Dit is de
opening van de Gelderlander:

De doorbraak bij Nederasselt.

EEN RAMP
Het Rijk van Nijmegen en
Maas en Waal onder water.
Nieuwe doorbraak bij Cuijk.
De dijk van de Maas is doorgebroken tusschen Grave en Nederasselt, even ten oosten
van laatstgenoemde plaats. (...)
Het water heeft nu eerst den driehoek tusschen de spoorlijnen Nijmegen-Ravenstein
en Nijmegen-Mook overstroomd, met dien
verstande, dat de hoogere gedeelten langs
de spoorweg Nijmegen-Mook het minst, die
langs de lijn Nijmegen-Ravenstein het meest
te lijden kregen. (...) Eerst gingen Nederasselt
en Overasselt en Balgoy en Keent en Wijchen
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onder water. (...) de Ruffelsdijk, de scheiding
van de waterschappen Maas en Waal en het
Rijk van Nijmegen en de Stompdijk werden
daarna zonder moeite door den vloed genomen, zoodat het water zonder tegenstand Maas
en Waal is binnengestroomd. (...)
Deskundigen veronderstellen, dat er in
Dreumel wel vier meter water komen kan en
in het oosten een tot anderhalven meter. (...)
Uit de berichten zal men zien, dat het water langzamerhand geheel het land van Maas
en Waal in bezit neemt; het dichtst bij de stad
wordt Beuningen ingenomen; maar ook Druten gaat onder en verderop staat alles blank.
Terwijl wij dit schrijven komt het ontzettende bericht, dat de dijk bij Cuijk, de plaats van
de ramp in 1920, opnieuw is doorgebroken.
Alles vlucht uit Cuijk en omstreken.
In dezelfde krant staat een groot verhaal over
de situatie in diverse plaatsen. De kop is:

In het overstroomde land
Spoordijk Nijmegen-Wijchen op zes
plaatsen doorgebroken.
De pontonniers en de mariniers
De voedselnood in het verdronken gebied
De angst van en om het vee
H. M. de Koningin en Prins Hendrik op
bezoek in het verdronken land
Over plaatsen dichtbij Nijmegen schrijft de Gelderlander in dit artikel:

In de bosschen van de Diervoort, nabij de
Hatertsche vennen was ook een groote massa
vee in de hooger gelegen boschjes in voorloopige veiligheid gesteld.
Den tweeden dag moet er veel vee verdronken zijn, vooral varkens, paarden en koeien
zwommen in het water rond. Wij konden geen
bevestiging krijgen over geruchten dat er ook
menschen verdronken zouden zijn, Bij de officieele autoriteiten was van eenig ongeluk
waarbij menschenlevens te betreuren waren,
niets bekend.
Bij den Teersdijk.
Gistermiddag vijf uur stroomde het water
ook reeds over den spoorlijn bij den Teersdijk,
zoodat de drang van het water naar Beuningen
en Weurt nog grooter werd. Overal in die omgeving repten zich de boeren om het vee in veiligheid te brengen. Wij vernamen intusschen
dat Winssen en Horssen reeds onder liepen. In
Druten werden de menschen gewaarschuwd
alle mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen. De stoomtram Druten-Nijmegen kon den
dienst heden nog aanhouden, morgen zal zulks
moeilijk meer kunnen geschieden.
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De Ooijpolder tijdens de overstroming van 1926 (Foto: KLM, collectie RAN)
Hees-Neerbosch.
Omtrent den stand van den vloed vernamen
wij Vrijdagnacht, dat het Maaswater reeds tot
Horssen was doorgedrongen.
De ingenieurs van het Maas-Waalkanaal
zouden beproeven om Hees-Neerbosch en een
deel van Weurt, dat ten Oosten naar de zijde
van Nijmegen achter de dijk van het MaasWaalkanaal gelegen zijn, te beveiligen tegen
den Maasovervloed door middel van den kanaaldijk.
Het is geen regionale ramp. Het is een internationale ramp. Luik en Namen in België staan
onder water. Maastricht is per spoor onbereikbaar geworden. De Maasdijk bij Roermond is
op twee plaatsen bezweken, in totaal meer dan
200 meter. Venlo staat bijna geheel onder water. Gennep nog net niet, enkele dagen later
wel. Eibergen in de Achterhoek is niet meer te
bereiken. In de provincie Utrecht is de Vecht op
diverse plaatsen buiten haar oevers getreden.
Veel huizen staan daar onder water. In Reeuwijk bij Gouda is de dijk doorgebroken. Ook delen van Zeeuws-Vlaanderen zijn overstroomd.

Spoordijk bij de Klapstraat in Wijchen net voor
de doorbraak op 1 januari 1926 (RWS)

Boerderij De Tol, Tolhuisweg 4, Neerbosch.
Op deze plek staat nu het Triavium (TML)

Op maandag 4 januari 1926 opent de Gelderlander aldus:

De toestand verergert
Terwijl de ramp in het Rijk van Nijmegen
en in Maas en Waal zich voltrekt tot het bittere einde en pogingen tot verlichting falen,
breekt de Maas op verschillende andere
plaatsen door en zet zoowel aan den linkerals aan den rechteroever gansche landstreken onder water.

Koningin Wilhelmina in Wijchen, 2 januari (GA)
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Noodtoestanden ontstaan in
Beugen, Oeffelt en Boxmeer.
Ook Mook liep onder. - In Maas en Waal
wordt de Westzijde het hevigst getroffen. - En
een nieuwen ramp bedreigt den Gelderschen
achterhoek van de doorbraak der Rijndijken
onder Emmerik. - Er is val in de Maas.
Niftrik achter Hoogeerd (Foto: collectie RWS)

Op dinsdag 5 januari meldt de Gelderlander:

Val op Maas en Waal

Sluissestraat Appeltern (Foto: collectie RWS)

De Maas, gisteren 24 cM. gevallen, is vandaag wederom 35 cM lager. Men tracht de
overstrooming in Maas en Waal en in het
Rijk van Nijmegen te verlichten, door een gat
in den dijk tusschen Dreumel en Alphen. Toch steeg het water nog in het overstroomde
gebied en raakte er meer land onder water.
- De vreeselijke toestand in het diepere gedeelte van Maas en Waal. De Ooijpolder bij
Nijmegen.

De Rijndijk bij Pannerden
doorgebroken.

Het water stort met groot geweld in het laag
gelegen land van Pannerden, Herwen en
Aerdt, alles vlucht in hevige paniek naar de
dijken.
Ergens in Maas en Waal (Foto: collectie RWS)

Even verderop opent een volgend artikel met:

In het verdronken deel van
Maas en Waal.
Dreumel ontruimd, boerderijen stortten in.
Wamel en Leeuwen diep onder water ook hier boerderijen ingestort en veel vee
in gevaar.
Maasbommel (Foto: collectie RWS)

De in het najaar van 1925 gehakte peppels
werden door de golven tegen de huizen gedreven, Beneden-Leeuwen (Foto: collectie RAN)
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In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche
Courant zijn stukken te vinden over de lokale
situatie. Op dinsdag 5 januari 1926 schrijft die
krant:

TE NIJMEGEN.
Aan den Waalkade is men den toestand
volkomen meester gebleven. Hedennacht om
12 uur heeft men een groote pomp, welke uit
Arnhem was gehaald, aan het werk gezet, die
schitterend heeft gewerkt, zoodat hedenochtend de kleinere pompen van Nijmegen zelf
reeds gemist konden worden.
Ook aan de electrische centrale is men het
water baas gebleven. De centrale bevond zich
in waren oorlogstoestand; zij was duchtig gebarricadeerd en dank zij al deze voorzorgs-

maatregelen is onze electriciteitsfabriek droog
gebleven.
De aanlegplaats van het veer is gisteren naar
het hoogste punt van de Waalkade, voorbij de
tramremise gelegd. In verband met de nabijheid van de spoorbrug heeft de pont gisterenavond stilgelegen. Hedenochtend vroeg is de
dienst hervat.
Te NEERBOSCH.
Gisteravond werd de toestand in Neerbosch
bedenkelijk. Het water stroomde over de
Nieuwstad heen. In de Weesinrichting waren
de laatste dagen alle voorzorgmaatregelen getroffen. In het geheele uitgebreide weezendorp
was vrijwel de geheele inventaris naar de bovenverdiepingen gebracht en men was er voorbereid op de noodzakelijkheid om de vertrekken gelijkvloers te verlaten.
Gisteravond om 10 uur stond het water nog
niet in de Weesinrichting maar het naderde
snel!
Vanochtend is de vloed hoger op gekomen.
Vele kelders der woningen liepen onder. Ook
in de poorten staat het water. Toch is de toestand nog vrij gunstig. Alleen het ziekenhuis
ligt geïsoleerd. Het vee behoefde nog niet in
veiligheid te worden gebracht. De scholen
gaan door en in de werkplaatsen is het bedrijf
nog gaande.
Hedenmiddag om 4 uur was de toestand niet
veel verergerd.
Onder Neerbosch zijn verder 80 groote
boerderijen ontruimd.
TEN OOSTEN VAN NIJMEGEN.
Tot gisteren had deze streek betrekkelijk
weinig last van het water. Alleen het water
uit de Waal van de overlaat nabij Nijmegen
stroomde het gebied nabij Beek en Ubbergen
binnen. Zondagavond is evenwel de Waaldijk nabij Erlecom bezweken en tengevolge
daarvan is nagenoeg het geheele gebied tusschen Nijmegen en Millingen overstroomd.
Het water uit de rivier stroomde met kracht in
den polder van Erlecom, sloeg over den dijk
van den Ooyschen Polder en drong zoo door
tot Beek en Ubbergen en naar het Oosten naar
Leuth en Kekerdom tot Millingen. Een groot
aantal dorpen en gehuchten, o. a. Ooy, de Plak,
Persingen, Erlecom, Leuth, Zeeland en Kekerdom staat geheel onder water.
Van Beek, Ubbergen en Millingen zijn de
laaggelegen gedeelten overstroomd. De toestand, te Beek vooral, is zeer ernstig. Honderden vluchtelingen uit de ondergeloopen dorpen en gehuchten worden daar aangebracht.
Ooy is nagenoeg geheel door de bevolking
ontruimd. In den Ooyschen Polder staat hier
en daar 5 à 6 Meter water. De gevluchte bewoners zijn voornamelijk te Beek ondergebracht.
Alle hotels, het patronaatsgebouw, de scholen
en andere gebouwen zitten vol vluchtelingen.
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Ook particulieren nemen vluchtelingen op.
Anderen zijn naar Ubbergen gebracht, waar zij
eveneens in de voornaamste gebouwen onderdak vonden. Zieken, zuigelingen en ouden van
dagen gaan naar het ziekenhuis te Beek.
Op woensdag 6 januari 1926 schrijft de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant:

TE NIJMEGEN.
Op het Gemeentehuis alhier meldden zich
vandaag de vele vluchtelingen uit de omliggende dorpen, die van brood en andere levensmiddelen werden voorzien.
Van Nijmegen uit zijn naar de overstroomde
gebieden in den wijden omtrek gezonden: 60
vletten, 9 motorvletten en vele pontons. 900
Man van de marine en meer dan 1000 man van
de landmacht zijn nog steeds druk in actie.
Gisteren werden alhier per stoomboot ,,Koningin Wilhelmina” uit Erlecom aangebracht
77 personen, welke met gemeente-autobussen
zijn overgebracht naar de Prins Hendrik-kazerne.
Ongeveer 90 personen uit Leuth werden
eveneens met autobussen naar die kazerne gebracht. (...)
In verband met den val ook in het Land van
Maas en Waal hoopt men, dat het gebied van
Nijmegen watervrij zal blijven. De Westelijke
dijk van het in aanleg zijnde Maas-Waalkanaal
werkt hier afwerend voor het dorp Neerbosch.
Ook aan den Weurtschen weg onder deze gemeente was heden nog geen water te zien.
Op vrijdag 8 januari 1926 schrijft de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant onder
meer:

Hedenochtend omstreeks 10 uur vertrok weder een boot van de Waalkade om vluchtelingen uit Druten te halen. Deze zullen te Nijmegen worden gehuisvest. (...)
Ten westen van de stad onder Neerbosch, in
het meest oostelijk gedeelte van het Land van
Maas en Waal, was heden de toestand verergerd. Het water is aanmerkelijk opgekomen.
De Zwanenstraat is gedeeltelijk overstroomd.
Ook de Agnietenstraat staat onder water. Verscheidene bewoners van deze straat dachten er
hedenochtend over om, wanneer het water nog
hooger kwam, in de loop van den dag hunne
woningen te verlaten.
In de Weesinrichting te Neerbosch is het
water vannacht in de boerderij gekomen. Men
zou trachten door middel van een pomp van
de electrische centrale het water weer weg te
werken.
Hedenmiddag is de toestand voor Neerbosch
iets verbeterd; het water was sinds hedenochtend 10 c.M. gevallen.
de Wester - december 2015

Op zaterdag 9 januari 1926 meldt de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant:

NIJMEGEN EN OMGEVING.
Geleidelijk wordt, dank zij den voortdurende val der rivieren, de toestand beter.
Thans zijn de gevolgen van den val ook in
den Ooijpolder en het Land van Maas en Waal
te bemerken. Maar helaas komt nu tevens aan
het licht, welke verwoestingen het water heeft
aangericht en hoeveel vee er verdronken is.
In Neerbosch loopt het water wederom terug. Verschillende akkers, die gisteren nog
blank stonden, komen weer ,,boven water”.
(...)
Gister kwamen alhier aan uit Leeuwen 96
menschen, van wie 85 met gemeente-autobussen zijn gebracht naar de Infanterie-kazerne
no. II en 11 naar de R.-K. Gezellenvereeniging; uit Puiflijk, Deest en Druten 186 menschen, die naar de R.-K. Gezellenvereeniging
zijn gebracht; uit Afferden 96 menschen, welke naar het station zijn gebracht met bestemming naar Deurne.
De toestand van het verdronken land ten
Oosten en ten Westen van Nijmegen wordt geleidelijk beter. Met het zakken van het water
komt echter nu eerst de ellende tengevolge van
de overstroming aan het licht.
Uit den O o ij p o l d e r worden door mariniers voortdurend doode koeien en varkens
aangebracht, welke in de boerderijtjes gevonden en vernietigd moeten worden. Heden heeft
de burgemeester van Ubbergen door de mariniers 600 K.G. stroo laten uitdeelen.
Ook in N e e r b o s c h zakt het water. De
Nieuwstraat en de Zwanenstraat zijn weer vrij
van water. De nieuwe weg van Neerbosch naar
den Graafschen weg was hedenochtend echter
nog niet bereijdbaar. Verschillende akkers, die
gisteren nog blank stonden, komen weer boven water. Ook de Weesinrichting is nagenoeg
weer droog.
Het zal nog maanden, zelfs jaren duren voordat
alles weer normaal is. Veel boeren en landarbeiders zijn huis en vee kwijtgeraakt. De rijksoverheid weigert noodfondsen ter beschikking
te stellen. Particulier initiatief zorgt voor enige
financiële hulp, maar dat is niet voldoende. De
dijken worden hersteld en verbeterd. Van de
Maas worden veel bochten afgesneden.
Op www.dewester.info staat een ooggetuigenverslag van de overstroming in het Rijk van
Nijmegen.
Samenstelling: René van Berlo
Foto’s: collecties Regionaal Archief
Nijmegen (RAN), Gelders Archief (GA),
Rijkswaterstaat (RWS) en
Tineke en Mientje Leenders (TML)

Waalkade (Foto: collectie RAN)

Waalkade (Foto: collectie RAN)

Kekerdom (Foto: collectie RAN)

Straatweg in Ubbergen richting Beek (RAN)

Watersnood 1926 gezien in noordelijke richting (Persingen) vanaf Rijksstraatweg 60 in
Beek. In het midden spelende kinderen van de
familie Hoogland (Foto: collectie RAN)
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Wolfskuil
Redactie: Leo Woudstra

Start sloop
Rozenbuurt
Portaal en Trebbe hebben duidelijke afspraken gemaakt over het slooptraject
van de huidige woningen in de Rozenbuurt. Hierbij is veiligheid en zo min
mogelijk overlast voor omwonenden als
uitgangspunt genomen.
Op uiterlijk 31 december zijn alle woningen leeg. De woningen die eerder
vrijkomen worden zo snel mogelijk
dichtgetimmerd. Er worden hekken om
de woningen gezet en er zal 24 uur per
dag toezicht worden gehouden middels
camerabewaking. Tijdens de jaarwisseling zal er ook fysieke bewaking aanwezig zijn bij de woningen. In januari start
de sloop.
Trebbe, een ontwikkelend bouwer uit
Zwolle, is geselecteerd om de veertig
woningen in de Rozenbuurt te ontwikkelen en te realiseren. Voor vragen: ellis.
witsiers@portaal.nl. (Foto: Portaal)

Hoogste punt dierenweide Kobus
Het hoogste punt van de nieuwe educatieve ruimte op dierenweide Kobus werd 23
oktober jongstleden bereikt. Deze ruimte
wordt gebouwd door aannemer Cuppens uit
Nijmegen in opdracht van de gemeente Nijmegen. Bij deze feestelijke aangelegenheid
was wethouder Renske Helmer aanwezig
om de laatste spijker in het dak te schieten.
Kinderen van de brede school De Wieken
waren aanwezig en kregen uitleg van de
aannemer over duurzaam bouwen. Hij reik-

UWV-gebouw
bij de tunnel
Er waren geruchten in de wijk dat er
vluchtelingen in het UWV-gebouw zouden komen. De wijkraad heeft in zijn
vergadering aan de gemeente gevraagd
of dit zo is. Het antwoord op deze vraag
was duidelijk nee. Wel zal er tijdelijk antikraak in gevestigd worden.
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te hierover een boek uit aan de kinderen.
15 december zal het gebouw opgeleverd
worden, zo zegt de woordvoerder Nanny
Scholten van de gemeente. Dan is het nog
niet helemaal klaar. De inrichting van de
ruimte moet dan nog plaatsvinden en er
komt nog een nieuwe paardenstal. Binnenkort zal er meer nieuws komen over de officiële opening vanuit de dierenweide Kobus.
Tekst en foto: Leo Woudstra

Halloween
Op vrijdag 30 oktober jongstleden was
het weer griezelen in de Kuul. Maar
liefst 280 kinderen hebben meegedaan
aan deze goed georganiseerde activiteit
van de Heksenkring.
Namens alle deelnemers en buurtbewoners willen wij de dames en vrijwilligers
van de Heksenkring hiervoor bedanken.
de Wester - december 2015

Bethelkerkje
Tweede Oude
Heselaan
Het oude Bethelkerkje is verkocht, dus
er is een liefhebber voor gevonden. We
zijn er nog niet achter wie de eigenaar
is en wat de bestemming wordt, maar er
gaan allerlei geruchten rond. Wordt vervolgd. (Foto: Dave van Brenk)

Verkoop 67 woningen
Portaal verkoopt 67 woningen aan het
Nieuw Nachtegaalplein aan Bouwinvest.
Deze partij gaat de woningen verhuren in
de vrije sector. Hiermee kan de nieuwbouw
aan het Nieuw Nachtegaalplein versneld
opgeleverd worden. De woningen van
Bouwinvest worden verhuurd in het vrijesector-huursegment. Zo biedt de buurt een
gevarieerd aanbod van sociale huurwoningen, vrije-sector-huurwoningen en koopwoningen.

Versnelde bouw

Portaal is sinds enkele jaren bezig met de
herstructurering van het Nieuw Nachtegaalplein. Inmiddels zijn zo’n 150 woningen gesloopt en er worden 210 nieuwe
woningen gebouwd. In het afgelopen jaar
leverde Portaal 64 huurwoningen en 22
koopwoningen op. Door de crisis heeft de
woningbouw echter wel vertraging opgelopen. Met de aankoop van de 67 woningen
door Bouwinvest kan de herstructurering
van de wijk nu versneld afgerond worden.

Before I die…
De gebeurtenissen in Parijs zijn in de
Wolfskuil ook niet ongemerkt voorbij
gegaan. Op het krijtbord aan de Graafseweg, Before I die…, waren teksten voor
de nabestaanden geschreven. (Foto: Leo
Woudstra)
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met een terugkeergarantie. De geplande oplevering van deze 95 woningen is in 2017.

Inrichting Nachtegaalplein

Nieuw Nachtegaalplein begint een fraai
eigen gezicht te krijgen. Het oude poortgebouw is behouden gebleven en in oude
glorie hersteld. Ook de oude bomen op het
Nachtegaalplein zelf blijven staan. Als de
woningen straks af zijn, wordt het plein
definitief ingericht in samenspraak met de
nieuwe bewoners. Er heeft inmiddels een
eerste bijeenkomst plaatsgevonden om een
plan te maken voor de inrichting van het
plein. Dit traject wordt begeleid door de
gemeente.
Meer informatie is te vinden op
www.nieuwnachtegaalplein.nl en op
www.bouwinvest.nl.
Tekst: Portaal
Foto’s: Geert Timmer

Planning

De oplevering van de laatste 29 woningen
aan het Nachtegaalplein is in 2016. Naar
verwachting worden de woningen in Kwartelstraat, Spreeuwenstraat enzovoort begin
2016 gesloopt en start de bouw van de 57
sociale en 38 vrije-sector-huurwoningen
na de zomervakantie van 2016. De sociale
huurwoningen zijn bestemd voor bewoners
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Braamhof
Op het terrein tussen de Palmstraat en de
Nieuwe Nonnendaalseweg komen achttien
woningen die via een zijstraat van de Palmstraat te bereiken zullen zijn. Dit zijstraatje
diende nog een naam te krijgen. Aangezien
het in de Rozenbuurt ligt, ging in de eerste
plaats de voorkeur uit naar een bloemenof plantennaam. De woningen worden gebouwd op het terrein van de voormalige
timmerfabriek en aannemerij Berntsen en
Braam bv.

Met kerst naar
de Boskapel
Ook komende kerst zijn er weer meerdere vieringen in de Boskapel. Op 24 december om 17.00 uur is de kinderkerstviering en om 19.30 uur de feestelijke
kerstnachtviering. Op eerste kerstdag
is de viering om 11.15 uur. Zondag 27
december hebben we om 11.15 uur een
bijzondere viering waar we vooral heel
veel kerstliederen zullen gaan zingen.
Kortom, reden genoeg om deze kerstdagen naar de Boskapel te komen! U bent
van harte welkom.

Voorstel Rob Essers

Rob Essers, vaste medewerker van de Wester voor de Straat van de Week, suggereerde de gemeente heel toepasselijk de naam
Braamhof. Niet alleen de naam van een
plantengeslacht uit de rozenfamilie, maar
tevens een subtiele verwijzing naar de familie Braam, die op deze plek meer dan een
eeuw woonde en werkte. Het College van
B en W nam dit voorstel over en woensdag
9 december heeft de gemeenteraad hierover

besloten. Toen lag deze Wester nog bij de
drukker, maar wij gaan ervan uit dat met
complimenten aan de bedenker het voorstel
als hamerstuk de raad heeft gepasseerd.
Tekst: Michiel van de Loo
Tekening: gemeente Nijmegen

Tekst: Ekkehard Muth, pastor
Foto: Leo Woudstra

Kom naar de
leukste kerstmarkt
van Nijmegen!
Florapark bij de Witte Molen
woensdag 16 december 2015
vanaf 16.00 tot 21.00 uur
Vrienden van het Florapark • Wijkraad Wolfskuil • ’t Sfeerhuys • Dierenweide Kobus • De Witte Molen • S.T.E.P. • Tandem • Villa Nova • Boskapel Graafseweg • De Wolf is Los • Basisschool
De Wieken • Basisschool Michiel de Ruijter • Bewoners Azaleaplein • Gemeente Nijmegen
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Sanne
Jansen
Ik ben Sanne Jansen. In oktober 2015 ben ik mijn eigen
praktijk gestart: Sanne Jansen Therapie. Ik richt mij op vrouwen die vastlopen
in hun relatie. In hun relatie met zichzelf,
hun partner, kind(eren), familie of werk. Ik
ben contextueel therapeut. Contextuele
therapie gaat ervan uit dat jouw problemen
voortkomen uit jouw ervaringen in het
verleden en effect hebben op hoe je je nu
voelt. Weet jij hoe jouw denken en handelen je gedrag beïnvloedt? En wat voor
effect dat heeft op jezelf én op anderen?
Besef jij welke rol jouw opvoeding heeft
gespeeld? En het gezin waarin jij bent op-

gegroeid? Als je je hiervan bewust wordt,
ga je meer in jezelf geloven en durf je zelf
beslissingen te nemen. Ik bied therapie
voor vrouwen die met hun probleem aan de
slag willen gaan, maar dat niet alleen kunnen. Of hulp nodig hebben bij het kiezen
van de juiste aanpak.
www.sannejansentherapie.nl

Arwen Peters
Even voorstellen: ik ben Arwen Peters
en via eVenster bouw en optimaliseer ik
websites.
Na jaren gewerkt te hebben voor onder andere de Radboud Universiteit
als web-master/contentmanager kreeg
ik zendingsdrang bij het zien dat veel
website-eigenaren te weinig aandacht
besteden aan het voortraject bij het ontwikkelen van een website. Daarin heb ik
me de afgelopen jaren dan ook gespecialiseerd. Ik heb een methode bedacht
om de doelen van de organisatie of
website-eigenaar samen te brengen met
de doelen van de (beoogde) websitebezoekers. Die methode heb ik vormgegeven in een workshop met beide
partijen. Het resultaat daarvan is een
outline voor de te bouwen website. Gecombineerd met de big data die Google
levert, kan er een vindbare en gebruiksvriendelijke website gemaakt worden.
Wil je weten hoe zo’n workshop eruit
kan zien? Houd dan het programma van
de zzp-borrel in de gaten. Binnenkort
geef ik daar een voorbeeld!
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Jan Fokke Oosterhof
Jan Fokke Oosterhof (1975) is ondernemer,
extreemsporter en poolreiziger vanuit zijn
bedrijf Bestaansverwondering. Sinds zijn
moeder in 2006 met de VUT ging en vrij
snel daarna overleed aan de gevolgen van
kanker besloot hij zijn dromen te gaan realiseren. Niet volgend jaar, maar direct. Zijn
boodschap is ook: word geen slachtoffer
van uitgesteld geluk. Twee poolexpedities,
klimexpedities, ultralopen en Elfstedentochten volgden. Hij schreef er boeken over en
richtte bedrijven op. Maar hoe realiseer je

nu je dromen? Hoe maak je een abstract
doel concreet? Waar begin je? Welke stappen zet je? Hoe kom je in een stroomversnelling? Hoe kun je storytelling en #durftevragen inzetten? Jan Fokke geeft hierover
lezingen en workshops en beantwoordt
vanuit zijn ervaring graag al je vragen.
Jan Fokke Oosterhof, Expeditiepartner bij
het realiseren van dromen
GSM 06 46 32 13 17
www.janfokkeoosterhof.nl
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Waterkwartier
Redactie: Ruud de Vries

Bezoek Sint Nicolaas
Vervolg Foetsie
Op 27 november hielden Dar, bureau
Toezicht en gemeente Nijmegen een
actie tegen het vele vuil dat wordt gedumpt in de Fenikshof en Graspieperhof.
Diversen zakken zijn gecontroleerd. Er
zijn adresgegevens gevonden. De daders
worden aangesproken en gewaarschuwd.
Bij illegale dump riskeren ze een boete
van 90 euro. Het is onvoorstelbaar hoe
wijkbewoners en direct aanwonenden
er telkens weer een grandioze puinhoop
van maken. De Dar heeft de rug nog niet
gekeerd, en de zooi wordt er weer net zo
neergegooid. Mensen gebruik toch de
ondergrondse containers en aan de wijkbewoners een oproep: plaats uw grofvuil
niet bij een ander voor de deur, maar bied
het aan bij de Dar. Als Nijmegenaar kunt
u met uw pasje zeer veel rommel daar inleveren. (Foto: Dave van Brenk)

Vergaderdata van
‘Ons Waterkwartier’
Op dinsdag 19 januari en 15 maart 2016
zijn de reguliere vergaderingen van
Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’.
Ze vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur
in het voorzieningenhart De Biezantijn
aan de Waterstraat. De agendacommissie komt op 5 januari en 1 maart bijeen
om de vergaderingen voor te bereiden. U
kunt eventuele bespreek-, agenda- of discussiepunten inbrengen bij het tijdelijk
secretariaat: Carla Boukamp, (024) 356
01 82, e-mail: c.boukamp@chello.nl.
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Op 22 november jongstleden heeft Sint Nicolaas zijn intocht gehouden in het Waterkwartier. Na
een rondrit in het zonnetreintje door de wijk, werd de Sint door een enthousiaste menigte van
kinderen ontvangen in de Biezantijn, alwaar de Sint de kinderen trakteerde op limonade, fruit
en snoep. Een happening die door een heuse clown met allerlei circusspelletjes opgesierd werd.
Ook de Pieten moesten met de spelletjes meedoen.
Na afloop konden de kinderen twee cadeautjes grabbelen uit een grabbelton. Een zeer geslaagde
middag, georganiseerd door wijkbewoners en mede ondersteund vanuit het initiatievenfonds
Nijmegen-West en door diverse winkeliers en sponsors. (Foto: Dave van Brenk)

Nieuwe bibliotheek in West
In de Gelderlander van 26 oktober jongstleden stond tot ieders verrassing dat de Openbare Bibliotheek Gelderland-Zuid in 2016
een nieuwe bibliotheek zal openen in de
Biezantijn aan de Waterstraat.
Deze wens, waar al jaren op is aangedrongen, wordt van harte omarmd. Echter, er is
nog geen overleg geweest waar en in welke

Afstudeeropdracht
Als afstudeeropdracht gaat de in onze
wijk wonende student Jop Nozza een
foto-expositie van de wijk Biezen-Waterkwartier maken. Zijn doel is één foto
per jaar te verzamelen, van heel vroeger
tot nu. Er worden foto´s gezocht en eventueel gemaakt door wijk- en buurtbewoners, organisaties, buurtwinkels en kunstenaars. Foto’s die allemaal een verhaal
vertellen. Iedereen wordt uitgenodigd
daaraan mee te doen. Heeft u interesse,
mail dan naar onderzoekallesbinder@
gmail.com. U kunt ook binnenlopen bij
Allesbinder op de Weurtseweg 150. Vragen naar Jop Nozza.

ruimte van de Biezantijn deze bieb zal komen. Er zal een nog hechtere samenwerking
moeten komen met de Aquamarijn, aangezien er door de vele activiteiten die reeds
plaatsvinden een ruimtegebrek gaat ontstaan in de Biezantijn, vooral op het gebied
van flexibele vergader- en activiteitenruimtes.

WhatsAppgroep
buurtpreventie?
In enkele steden van Nederland is er reeds
een initiatief ontstaan om via WhatsApp
een buurt of een wijk meer te gaan beveiligen. Het onderlinge waarschuwende
contact is daarmee erg snel gelegd. Er
zijn wijkbewoners die zo’n initiatief als
positief ervaren. Er is echter tot op heden
nog niemand gevonden die de organisatie hiervan op zich wil nemen.
Voelt u zich geroepen tot dit initiatief,
meld u zich dan bij de Wijkvereniging
‘Ons Waterkwartier’.
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Vis in Westerpark
In het Westerpark is sinds november ook
het kunstwerk ‘De Vis’ weer te bewonderen. Dit kunstwerk is een project geweest van Carla Dijs in samenwerking
met de kinderen van de Basisschool
Aquamarijn. Voorheen stond het bij het
oude schoolgebouw, maar thans is het
opgeknapt en gerestaureerd en opnieuw
geplaatst in het Westerpark. (Foto: Dave
van Brenk)

Hardlopen in
het Westerpark
Onlangs heeft de gemeente Nijmegen ervoor gezorgd dat in het Westerpark voor
de sportievelingen afstandsstrepen zijn
neergezet. Een startstreep en afstandsstrepen van 400 meter en 800 meter. Een
uitdaging voor eenieder om deze ronden
te gaan lopen.

Vrijwilligers
gezocht!
U houdt van het Waterkwartier en als
geen ander kent u haar bewoners. Zorg
voor oudere bewoners is voor u vanzelfsprekend, ook als zij door dementie
wonen in een beschermde woonvorm.
Als vrijwilliger neemt u deel aan het dagelijkse leven van de bewoners in Terra
aan de Graspieperhof. Zo kunt u helpen
bij het begeleiden van het ontbijt of een
gezellige activiteit organiseren. Maar
ook meehelpen met de andere tuinvrijwilligers is geweldig. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator:
m.brouwer@zzgzorggroep.nl, telefoon
06 11 47 21 50.
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Verkeer
Vanaf 13 december is de buslijn 7, die
door het Waterkwartier richting Dukenburg
loopt, opgeheven. Door deze verandering
is er geen rechtstreekse verbinding meer
met Dukenburg. Wel is het mogelijk met de
lijndienst 5 of 85 richting centraal station te
gaan en daar over te stappen naar Dukenburg (lijnen 2, 99 en 331). Lijn 89 blijft
wel rijden over de Marialaan, maar stopt
als snelbus van en naar Druten alleen bij de
halte Zwaluwstraat.

over de nieuwe situatie, met name de bocht
in aansluiting naar de Weurtseweg. Men
vermoedt dat deze situatie een uitnodiging
is om daar ‘vol gas’ te geven, terwijl juist
op dat punt de fietsers en voetgangers vanaf
de Hezelpoort de Weurtseweg over moeten
steken.
Ook de verkeerscommissie heeft haar
vraagtekens gezet bij de uitvoering van dit
geheel. We hebben kunnen bewerkstelligen
dat - ondanks het voordeel van de twijfel
- er mogelijke aanpassingen aangebracht
moeten/kunnen worden bij een te onveilige
situatie. Het zal door de verkeersdeskundigen met zorg bekeken worden.

Teken de petitie!

Fietsopgang naar de Snelbinder

Buslijn 7 opgeheven

Voor de laatste maal doen wij via een oproep om de petitie voor een derde doorgang
van de Hezelpoort te ondertekenen. De huidige situatie is een zeer gevaarlijke onderdoorgang. Voor de toekomstige duizenden
personen die op de Handelskade komen
te wonen, alsmede voor alle inwoners van
Nijmegen-West, pleiten wij voor een derde
tunneldoorgang aan de noordzijde van de
Hezelpoort. Onderteken daarom de petitie
op http://derdehezelpoortunnel.petities.nl/
(dus met een t te weinig) of kom een handtekening zetten in de juwelierszaak van
Ruud de Vries op de Voorstadslaan 248.

Havenplein

De reconstructie van het kruispunt Weurtseweg-Voorstadslaan, dat de naam Havenplein heeft gekregen, heeft al vele tongen
losgemaakt. Ook zijn er wijk- en buurtbewoners die hun grote zorg hebben geuit

Sinds de roltrap bij de Hezelpoort verdwenen is, ijveren wij voor een gedegen en
betere oplossing voor de vele fietsers die
gebruik maken van de Snelbinder. Thans
moet men halsbrekende toeren uithalen om
met fiets de steile trap op te komen, terwijl
aan de andere zijde van de Hezelpoort een
prachtige opgang aanwezig is die voorheen
door de NS werd gebruikt voor het onderhoud aan de spoorbrug.
Deze opgang - tegenwoordig geheel overwoekerd door onkruid en begroeiing - is
eigendom van ProRail. Wij hebben B en W
dringend gevraagd om in gesprek te gaan
met ProRail met als doel deze oprit opnieuw in te richten, en een financieel budget
vrij te maken voor deze geweldige oplossing die binnen handbereik ligt.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Toekomstige
bouw Fenikshof
Er zijn nieuwe plannen voor het al heel
lang braakliggende stuk grond van de
Fenikshof, achter de Sperwerstraat naar
de Voorstadslaan toe. Projectontwikkelaar Rietbergen wil op die plaats 48
wooneenheden realiseren. De bewoners
worden zo goed mogelijk op de hoogte
gehouden van de vorderingen en de inspraakmogelijkheden. Op 19 januari is er
tijdens de wijkvergadering in de Biezantijn een korte presentatie, waarbij ook de
omgeving is uitgenodigd, aanvang 19.30
uur.
Bij het ter perse gaan van deze Wester
was nog niet bekend hoe een en ander is
ontvangen bij de direct betrokken wijkbewoners.

Bewoners betalen voor
parkeren bezoekers
Bewoners die in een gebied wonen met
betaald parkeren, moeten vanaf 1 januari
voortaan ook voor het parkeren van hun
bezoekers betalen. Tot nu toe betaalden
de bezoekers zelf. Als de bewoner een
bezoekerverginning had, gold een gereduceerd tarief voor de bezoeker.
Voortaan moet de bewoner de gemeente
waarschuwen dat er bezoek is en ook
weer melden als die is vertrokken. Het
tarief is 20 cent per uur.

Kerstmarkt in
het Westerpark
Op vrijdag 11 december is er weer een
gezellige kerstmarkt in het Westerpark
geweest waarbij menigeen op de foto is
gegaan met de Kerstman en de glühwein
met kerststol niet ontbrak. In de diverse
verlichte kramen konden leuke en aantrekkelijke aankopen gedaan worden die
gericht zijn op het komende kerstfeest.
Deze kerstmarkt werd mede mogelijk
gemaakt door het initiatievenfonds Nijmegen-West.
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Groeten uit de Biezantijn!
Met deze uitroep is op 13 oktober jomgstleden een avond geweest waarop alle bestaande, maar vooral ook nieuwe activiteiten in de Biezantijn zich presenteerden.
Deze zeer druk bezochte avond is een opmars geweest naar de mogelijkheden die
wekelijks in het Voorzieningenhart plaats-

vinden. In de agenda achter in deze Wester
heeft u een overzicht van al deze activiteiten. Heeft u interesse voor een activiteit,
schroom niet en loop gewoon even binnen.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Dave van Brenk

Fort Krayenhoff als onderdeel
van de vestingstad Nijmegen
Bij de huidige bouw aan het Waalfront ter
hoogte van het huidige Koningsdaal/Batavia wordt op dit moment geen rekening
gehouden met de cultuurhistorische waarde
die daar nog steeds onder de grond verborgen zit, te weten het Fort Krayenhoff.
Het is de bedoeling van de gemeente Nijmegen en van Rabo Vastgoed, de directie
Waalfront OBW, om de mogelijk aanwezige overblijfselen van het fort onder de
grond te laten zitten en een grasveld met
een bord te plaatsen. Wij als wijkvereniging
zijn samen met CPRN Cultuurhistorisch
Platform Rijk van Nijmegen, door middel
van inspraak en geschreven notities richting
gemeente en betrokkenen, ons sterk aan het
maken voor het behoud van dit fort en wij
hebben voorstellen gedaan tot gedeeltelijke
reconstructie en/of visualisatie en mogelijk

ook herstel van enkele delen van het fort,
volgens stedenbouwkundige inpassingen
in de nieuwe wijk. Zeer gedetailleerde beschrijvingen hebben wij aan B en W en anderen aangeboden. Het wordt gevolgd en
vervolgd.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: gemeente Nijmegen
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Batavia

Foto’s: De FotoStudio
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Oud en Nieuw moet vooral een feest zijn!
Zo langzamerhand komt de jaarwisseling
weer in zicht. Gemeente, politie en brandweer zijn al weer geruime tijd aan het werk
om ervoor te zorgen dat ook dit jaar de viering van Oud en Nieuw gezellig en feestelijk
kan verlopen. Gelukkig is het in Nijmegen
al jaren relatief rustig. Dat willen we graag
zo houden.
In het verleden ging het nog wel eens mis. Er
bleken lieden te zijn die de viering van het
nieuwe jaar aangrepen om zich te misdragen.
Vernielingen, overlast, dronkenschap, baldadigheid, het kwam allemaal voorbij. Dat willen we in onze stad niet; oud en nieuw moet
vooral een feest zijn!
Als overheid doen we daarom samen alles wat
we kunnen om te zorgen dat iedereen ongestoord en feestelijk het nieuwe jaar in kan.
Een enorm pakket aan maatregelen is de laatste jaren ingevoerd en verder verbeterd. Denk
aan activiteiten voor de jeugd, het vooraf al
weghalen van spullen in de stad die gevoelig
zijn voor vernielingen, het openstellen van
wijkcentra, het organiseren van voetbaltoernooien, noem maar op.
Daarnaast pakken we raddraaiers die het toch
niet kunnen laten stevig aan. De vernielingen
die ieder jaar toch weer aangericht worden,
zijn op geen enkele manier goed te praten. Van
het geld dat wij moeten uitgeven om alles weer
te repareren, hadden we op andere plaatsen in

de stad nuttige dingen voor Nijmegen kunnen
doen.
Dan heb ik het nog niet eens over mensen die
menen hulpverleners met vuurwerk of op een
andere agressieve manier te moeten bestoken.
Levensgevaarlijk en absoluut ontoelaatbaar.
Daarom zal er voor, tijdens en na de jaarwisseling voldoende politie en brandweer op de
been zijn. We gebruiken camera’s en we pakken illegaal vuurwerk aan.

Belangrijkste maatregelen rond Oud en Nieuw
Hotspots
Er is een analyse gemaakt van de fysieke
hotspots in de stad die een relatie hebben
met brandveiligheid en de hotspots waaraan een openbaar orde risico kleeft. Deze
probleemgebieden worden rond de jaarwisseling extra in de gaten gehouden.
Cameratoezicht
Tijdens de jaarwisseling wordt actief gebruik
gemaakt van het reeds bestaande cameratoezicht. Camerabeelden van risicolocaties
worden tijdens de jaarwisseling rechtstreeks
bekeken op het politiebureau. Daarmee kan
snel worden opgetreden bij verstoringen
van de openbare orde. De brandweer werkt
ook dit jaar met camera’s op helmen, de
politie met camera’s op de schouders van
een aantal politiemensen. Deze camera’s
dragen bij aan de veiligheid van de hulpverleners en het uit de anonimiteit halen van
daders.
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Opsporen illegaal vuurwerk
De overlast en gevaren van zwaar vuurwerk
zijn groot. Dat geldt ook voor de opslag in
woonbuurten. Daarom treedt de politie hiertegen op.
Voorlichting
Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ is dit jaar ook veel aandacht voor het
geven van voorlichting. Op scholen is les gegeven over vuurwerk.
Activiteiten voor jongeren
Uit de gesprekken met wijkbewoners is duidelijk geworden dat er behoefte is aan activiteiten voor jongeren in aanloop naar de jaarwisseling. De jongerencentra die vroeger in de
kerstvakantie dicht waren, gaan daarom sinds
enkele jaren in die periode een aantal extra dagen open. Daarnaast worden stadsbreed uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Tijdens
verschillende activiteiten wordt ook voorlichting

Gelukkig is het overgrote deel van de Nijmegenaren alleen bezig met een echt gezellig
feest. Ik roep mensen op, om zaken die niet
door de beugel kunnen, te melden bij politie
of gemeente. Laten we de kleine groep die het
niet kan laten, ons feest niet laten vergallen.
Samen maken we er een gezellige jaarwisseling van!
Hubert Bruls
Burgemeester van Nijmegen

gegeven, bijvoorbeeld over vuurwerkpreventie en gedragsregels. Zie www.tandemwelzijn.nl voor een activiteitenoverzicht.
Opruimacties
Jongeren van 12 tot 18 jaar die door de
politie zijn aangehouden voor bijvoorbeeld
vuurwerkoverlast of vernieling rond de jaarwisseling worden aangepakt met een lik-opstuk-beleid. Ze worden doorgestuurd naar
bureau HALT waar hen een straf wacht.
Werken ze daar niet aan mee, dan hangt
hen een boete boven het hoofd.
Schade voorkomen
Opzichters van bouwplaatsen en eigenaren
van plekken waar veel afval of brandbaar
materiaal ligt, worden gewaarschuwd om
deze plekken af te sluiten en op te ruimen.
Bewoners kunnen onveilige situaties melden bij bureau Toezicht via telefoonnummer
14 024 of toezichtteamnoord-oost@nijmegen.nl.
Op www.nijmegen.nl vindt u alle maatregelen die rond oud en nieuw getroffen zijn.
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KOMT U OOK NAAR DE KERSTBORREL?
VRIJDAG 18 DECEMBER V/A 15.00 UUR

Ook dit jaar maken we er weer een feest van! Onder het genot
van een hapje en een drankje proosten we op een prachtig jaar
en een voorspoedig 2016. Locatie: St. Agnetenweg 62
ZORG DAT U ERBIJ BENT WANT DE WINNAAR
VAN DE SCOOTER WORDT BEKEND GEMAAKT

TREKKING
WINNAAR
SCOOTER:
VRIJDAG 18
DECEMBER

JANUARI BEAUTY VOORDEEL

De hele maand januari kunt u extra voordelig genieten
van een zeer complete schoonheidsbehangeling.
VAN € 57,50 VOOR € 40,00
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP ONZE WEBSITE

WWW.ANITA-HAIR-BEAUTY-FASHION.NL • TEL (024) 378 31 37
NIEUWE LOCATIE! ST. AGNETENWEG 62 NIJMEGEN
BEAUTY- EN MASSAGESALON ALTIJD OP AFSPRAAK
KAPSALON • BEAUTYSALON • MASSAGESALON

KAPSALON VOORSTADSLAAN 263 NIJMEGEN
BEL VOOR EEN AFSPRAAK 024 - 820 02 62
DAMES • HEREN • KINDEREN

HAARWERKEN ST. AGNETENWEG 50 NIJMEGEN
DESKUNDIG EN DISCREET • ALTIJD OP AFSPRAAK
HAARWERKEN • ACCESSOIRES • GRATIS ADVIES

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.

Huis kopen? Dit is hét moment!
Scherpe prijzen en lage rente.
Ga naar kopenbijportaal.nl
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Jongerenpagina

Younes Corty (links, jongerenwerk
Tandem) en Youssef Ouchene (rechts,
jongerenbeheerder bij VSA, gemeente)
Foto: Indra Knoop

De N.E.C. BuurtBattle
en de buurtbijdrages
De N.E.C. BuurtBattle is een zaalvoetbalcompetitie tussen verschillende Nijmeegse wijken, voor jongens en meiden
tussen de 9 en 16 jaar. Het gaat om
strijden voor je wijk! Belangrijk hierbij
is dat je laat zien dat je trots bent op je
wijk. Vanuit Wolfskuil/Waterkwartier
gaan wij meedoen met drie teams: jongens 9-12 jaar, jongens 13-16 jaar en
een meidenteam!
Bij de N.E.C. BuurtBattle horen ook
buurtbijdrages. Een buurtbijdrage is
een klusje in jouw wijk. Dat kunnen
verschillende dingen zijn. Denk aan een
activiteit voor ouderen of voor het winkelcentrum bij jou uit de buurt. Het is
belangrijk dat iedereen in de buurt bijdraagt aan een gezellige en leuke wijk.
Dat betekent dat de buurt er zo goed
mogelijk uit moet zien en dat de mensen
onderling goed contact met elkaar hebben. Met een buurtbijdrage laat je zien
dat jij bezig bent met het leuk houden
van je eigen wijk!
Ben je geïnteresseerd en wil je graag
mee doen? Of heb je ideeën voor een
buurtbijdrage? Stuur dan snel een bericht of bel naar Younes Corty.
de Wester - december 2015

Oud en Nieuw

Jongeren in beeld

Over een paar weken gaan we alweer
het nieuwe jaar in! Dat betekent feesten, oliebollen en vuurwerk. Natuurlijk
willen we het liefst voorkomen dat er
overlast of ongelukken plaatsvinden.
Daarom gaan we in de weken voor de
kerstvakantie op verschillende basisscholen in Nijmegen West vuurwerkvoorlichting verzorgen. Dit doen we
samen met de wijkagenten. We gaan
met de jongeren in gesprek over de regels en gevaren van vuurwerk, en laten
zien wat de gevolgen kunnen zijn. Ook
in het jongerencentrum is er aandacht
voor de risico’s rondom vuurwerk.

Iedere editie stelt een jongere zichzelf
voor. Dit kan aan de hand van een interview, een eigen verhaal of door verschillende stellingen. Deze keer het woord
aan:

Mustapha Echargui. Foto: Lieke Peeters

Ik ben Rico Raymann en ben 18 jaar.
Ik woon in het Waterkwartier. Ik vind
Waterkwartier een topwijk en wil er
voor altijd blijven wonen. Ik ben daar
opgegroeid en mijn familie woont hier.
Daarom houd ik van Waterkwartier,
daarnaast heb ik veel liefde voor de
voetbalclub SCH! In de wijk ben ik wel
eens in het jongerencentrum De Biezantijn. Ik voel me daar op m’n gemak, kan
daar rustig chillen en gebruik maken
van de leuke activiteiten binnen het
jongerencentrum.
Verder zit ik nog op school. Ik volg een
VM2-opleiding Detailhandel, waarbij
ik 1 dag op het Montessori College zit
en 1 dag in de week op het Kandinsky
College in Hatert. Naast school ben ik
veel bezig met voetbal en verder vind ik
het fijn om tijd door te brengen met mijn
vrienden en vriendin.

Aangepaste activiteiten
in de kerstvakantie
De kerstvakantie staat alweer voor de
deur! Dit betekent dat de openingstijden
van het jongerencentrum en de andere
activiteiten in de wijk worden aangepast. Op 30 en 31 december organiseert
Tandem een grote activiteit voor alle
jongeren uit Nijmegen. Dit jaar gaan we
laserquesten! Houd voor meer informatie onze Facebook-pagina’s in de gaten!
Redactie: Lieke Peeters
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Nieuws uit het
Initiatievenfonds

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

Een gelukkig
en gezond
2016!

Fysiotherapie
Danielsplein
wenst u
fijne feestdagen
en een gelukkig
en gezond
2016 toe!
Ook in 2016
staan we
voor u klaar.

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

In het afgelopen jaar zijn diverse activiteiten die door wijkbewoners werden georganiseerd mede gefinancierd
door het Initiatievenfonds.
Een kleine opsomming hiervan: diverse
kinder- en straatactiviteiten in heel Nijmegen-West, de Vierdaagsedoortocht, de
wijkcarnavalsmiddag voor onder andere
senioren, materiaal voor de handwerkclubs, de Halloweenactiviteiten, integratiebijeenkomsten, de Paas- en Kerstactiviteiten en nog veel meer.
Als u bijvoorbeeld als straatcommissie iets wilt gaan organiseren om elkaar
beter te leren kennen en te waarderen,
moedigen wij dat in samenwerking met
de gemeente Nijmegen van harte aan.
Stuur een e-mail naar
initiatievenfondsoudwest@gmail.com.
In 2016 zijn de sluitingsdata vastgesteld
op 9 maart, 8 juni, 14 september en 9 november.
Tekst: Ruud de Vries

Prijsvraag!!!
Wat is de kleur van de lipstick op de
etalegeruit?
Onder de goede inzendingen wordt een
make-over verloot, beschikbaar gesteld
door Kapsalon Lustrina en beautysalon
Body & Face Company. Mail uw oplossing naar redactie@dewester.info. Bij de
make-over zal een fotograaf van de Wester aanwezig zijn en het resultaat zal te
zien zijn in de volgende Wester.

Vormgever gezocht
De Wester wordt gemaakt door vrijwilligers uit Wolfskuil en Waterkwartier. De
redactie is op zoek naar een collega die
de lay-out wil doen.
Verdere informatie is verkrijgbaar via telefoonnummer 06 24 17 05 72 en e-mailadres redactie@dewester.info.
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GroenLinks lanceert
fietsverbeterplan
De fractie van GroenLinks Nijmegen
heeft met de hulp van talloze bewoners
en professionals de afgelopen maanden de fietsknelpunten in Nijmegen
geïnventariseerd en een top-16 aangeboden aan het college van B en W.

Tamara is LOS!

GroenLinks-fractielid Pepijn Oomen:
‘Als deze punten worden aangepakt,
wordt Nijmegen nog meer een fietsstad
dan het nu al is!’

Tamara sport wekelijks met buurtgenoten
van De Wolf is Los! Waarom?
Tamara woont al vanaf 1993 met haar Marcel
aan de Kraijenhofflaan. Daar zijn ze in 1996
getrouwd en daar is in 2000 hun Jordy geboren. In deze 22 jaar heeft Tamara nauwelijks
aan sport gedaan. Ook Marcel, die heel actief
is bij Blauw-Wit, kon Tamara hier niet toe aanzetten. Toch heeft ze het een keer geprobeerd.
Met een hardlooptraining in de Goffert. Dat is
nu drie jaar geleden. Ze heeft dankzij die trainingen toen de Zevenheuvelennacht en ook
de Colourrun in Keulen gelopen. Maar daarna
was ze het zat. ‘Die trainer wilde alleen maar
harder en verder lopen en dat begon me tegen te staan. Het moet wel leuk blijven. Toen
ben ik gestopt.’
Totdat vorig jaar vanuit de Aquamarijn een
wekelijkse bootcamples voor bewoners uit
Oud-West werd opgezet. Dat is een van de
gratis sportactiviteiten in de wijk, onder de
noemer De Wolf is Los! ‘Ik voel me daar echt
echt op mijn plek. Jordy heeft op de Aquamarijn gezeten. Ik ken Marco, de bootcampinstructeur maar ook docent op school, en
de deelnemers nog van die tijd. Het is altijd
gezellig. Maar ook wel zwaar hoor. Vooral die
oefening waarbij je met je rug tegen de muur

Tamara
moet staan en dan moet bukken. Nou dat voel
je wel in je bovenbenen, hoor.’
Via de bootcampgroep is Tamara in contact
gekomen met de hardloopgroep van De Wolf
is Los! ‘En nu heb ik met hen weer die Zevenheuvelennacht gelopen. Maar er is wel een
verschil met de vorige keer. Want nu loop ik
met een groep buurtgenoten. En met hen klikt
het echt heel goed. In maart gaan we samen
de Stevensloop lopen! Dus nu stop ik niet
meer!’, vertelt Tamara trots.
Tekst en foto: Roy ten Holder
Wil jij in 2016 ook een sportieve uitdaging aan
gaan met je buurtgenoten, doe dan mee met
een van de gratis(!) activiteiten van De Wolf is
los! We maken graag kennis met je tijdens de
kerstmarkten in het Westerpark of Florapark
of via onze Facebookpagina.

WIG onderzoekt winkels op toegankelijkheid
Boodschappen doen moeten we allemaal.
Daarom is het vervelend als je een winkel
niet in kunt met je rolstoel. Of dat je
moeite moet doen om niet te struikelen
over de rekken.

bewegen in de ruimte. Dit doe je aan de
hand van formulieren die je meekrijgt. De
ingevulde gegevens zetten wij dan op de
site, waardoor iedereen kan zien welke
winkels goed toegankelijk zijn.

De WIG wil mensen laten zien hoe
toegankelijk winkels in de binnenstad
zijn. Maar daar hebben we onderzoekers
voor nodig. Je gaat in een duo op pad om
winkels te testen op toegankelijkheid. Je
meet doorgangen op en kijkt of mensen
met verschillende hulpmiddelen (rolstoel,
blindenstok, rollator) zich goed kunnen

Lijkt het je leuk om mee te werken aan onze
onderzoeksbrigade? Neem dan contact op
met het ZRC, op telefoonnummer: (024)
751 11 20 of mail naar: josstorms@wig.nl.
Ook als je geen handicap hebt, ben je van
harte welkom om deel te nemen.
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Er is sinds het begin van de eeuw in Nijmegen een enorme verbeterslag voor de
fiets gemaakt. Toch is het – ook met het
oog op Velocity 2017 – zaak om door te
blijven pakken. In de bestaande infrastructuur zijn nog veel knelpunten. Gelukkig heeft de coalitie in haar akkoord
afgesproken om met 5 miljoen euro de
knelpunten aan te pakken. GroenLinks
heeft met behulp van allerlei Nijmeegse
fietsers hier een voorzet voor gemaakt.
Onder de geïnventariseerde punten zijn
zaken te vinden als het verbeteren van
fietsverkeerslichten en de aanpak van
gevaarlijke kruisingen en fietsroutes. Zo
is de vijfsprong aan de westkant van het
station (Koninginnelaan, Krayenhoflaan,
Marialaan, Tweede Oude Heselaan, Tunnelweg) een erg gevaarlijke. Oomen:
‘We hopen dat deze snel wordt aangepakt!’
Daarnaast springen een aantal frisse
ideeën in het oog: bikesharing (zodat
je als fietser gemakkelijk even over een
bakfiets of buggy kan beschikken), fietslampjesautomaten (zodat je nooit meer
zonder licht komt te zitten) en dubbele
fietsbanen (voor langzaam en snel fietsverkeer). Oomen: ‘Voor dat laatste is
natuurlijk wel van belang dat brommers
snel van de fietspaden worden verbannen. Het college komt daartoe binnenkort al met een voorstel.’
Tekst: Pepijn Oomen, GroenLinks

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

Op 12 november is er een cadeaubonnenhotspot geopend in wijkcentrum Titus
Brandsma.
Wat?
Dit is een plek waar je een cadeaubon aan
iemand anders of aan jezelf kunt geven.
Voor wie?
Alle bewoners uit de wijken Wolfskuil en Waterkwartier.
Waar?
Bij de Stip in wijkcentrum Titus Brandsma,
Tweede Oude Heselaan 386, Nijmegen.

Cadeaubon
Vragen over regels en papieren?
Wil je graag een keer een K
hond
omuitnlaten,
a koken,
r
fruit
plukken
in
een
tuin,
een
maaltijd a
Een goed idee voor de buurt?
d
e Stipdoen
een muurtje metselen of iets anders
! of
delen? Maak je eigen cadeaubon.
weet
Samen mWie
Zorg of hulp nodig?
aken
maak je een ander of jezelf er blij mee.
de blanco cadeaubonwvan
e ddee Deelwinkel
wijk
Andere mensen helpen?Vul
in met je idee, gift of activiteit en leg die op de
stapel. Op de kaart staan de spelregels.
Nieuwe mensen ontmoeten?
Je mag ook zelf kijken of er een leuke cadeaubon in de stapel zit die jou blij maakt.

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

Kom naar
de Stip!
Samen maken
we de wijk

Stip Oud-West
Kom gerust
langs!
Wijkcentrum
Tituseens
Brandsma
Tweede Oude Heselaan 386
Bij de Stipt/m
vind
je de HOTSPOT
Maandag
donderdag:
9.30 – 12.00 en
13:30 – 16.00 uur, Vrijdag: 9.30 – 12.00 uur
Openingstijden:
oud-west@stipnijmegen.nl
maandag tot en met donderdag: 9.30 – 12.00
en 13.30 – 16.00 uur
vrijdag: 9.30 – 12.00 uur

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
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Wijkzitting CV De Waoterjokers

Op zondag 17 januari 2016 is het weer zover!

Het was afgelopen jaar een grote vraag hoe het allemaal zou uitpakken in een nieuw gebouw.
Wij waren natuurlijk de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van
‘ons’ Gemeenschapshuis gewend. Het was even wennen maar volgens ons is het uiteindelijk wel gelukt om de oude sfeer terug te krijgen. We hebben deze terugkeer in het Waterkwartier als zeer bevredigend ervaren, zowel de zaterdagavond als de zondagmiddag. Hier
gaan we komend jaar dan ook een vervolg aan geven.
Op zaterdagavond 16 januari zullen wij onze pronkzitting in de Biezantijn houden. Voor deze avond kunt u toegangskaarten (à 11 euro)
bestellen via secretariaat@waoterjokers.nl.
Natuurlijk bent u ook op zondag 17 januari van harte welkom in de
Biezantijn. Op deze dag zullen wij vanaf ongeveer 14.00 uur verschillende acts van onze pronkzitting voor u gaan opvoeren. Het
wordt een bonte verzameling van optredens geheel uitgevoerd door
eigen mensen, zoals verschillende muziek- en zangnummers, acts
met vooral een komische noot en natuurlijk bezoeken van Prins Stasiu I en jeugdprins Tije I.
Trots zijn wij op de opmerkingen die wij afgelopen jaar hebben gehad, zoals ‘Amateurcabaret van een zeer hoog niveau’. Komt u dit
komend jaar zelf beoordelen? De toegang op deze middag is gratis.
Wij hopen u op zondag 17 januari in groten getale te mogen begroeten omdat voor ons als carnavalsvereniging de binding met de wijk
erg belangrijk is en blijft.
Daarnaast hopen wij dat de bewoners van Griffioen dit jaar een ziektegolf bespaard blijft, en zij ook kunnen komen genieten van een zeer
gezellige middag.
Benito Kleinschiphorst, schout

Sv Nijmegen
Met het uitkomen van deze editie van de
Wester zijn de feestdagen weer in aantocht
en dat betekent ook dat de winterstop nadert.
Wat is er het afgelopen half jaar allemaal gebeurd bij sv Nijmegen? In de vorige editie van
de Wester werd nog gemeld dat we drie teams
in de categorie A van de KNVB hebben. Helaas zijn dat er op dit moment nog maar twee.
Half oktober moesten we noodgedwongen ons
eerste damesteam terugtrekken door een tekort
aan speelsters. Dit kwam vooral doordat een
aantal speelsters zwanger waren geworden en
dit niet meer opgevangen kon worden door
het team. Van de overgebleven dames zijn er
daarna een aantal bij ons tweede damesteam
gaan voetballen. We hopen natuurlijk dat er
snel weer een eerste damesteam komt.
de Wester - december 2015

Ook werd er in de vorige Wester gesproken
over teams die bovenaan staan. Met het schrijven van dit verhaal eind november was ook de
eerste kampioen bekend. Deze eer was aan ons
jongste en kleinste jeugdteam. Zonder maar
een wedstrijd in de competitie te verliezen
werden ze een terechte kampioen. Een topprestatie van de spelers en begeleiding van sv
Nijmegen Mini Pupillen. Een team waar toekomst in zit en waar we supertrots op zijn.
Er zijn nog meer teams die nog steeds kans
maken op een kampioenschap, te weten de veteranen, het Zaterdag 2-team, C1 en E1. Wij
hopen dat als de Wester uitkomt een aantal
teams van dit rijtje ook inmiddels hun (winter)
kampioensfeest heeft kunnen vieren.
Het naderen van de feestdagen betekent ook
weer een aantal leuke activiteiten bij onze
club, georganiseerd door de activiteitencommissie samen met onze vrijwilligers.
Woensdag 2 december was er weer een Sinter-

klaasviering voor onze jeugdteams en zondag
6 december een feest in het clubhuis, aangeboden door de feestcommissie. Op vrijdag 18
december zal in ons clubhuis een (kerst)bingo
georganiseerd worden. De opbrengst van deze
bingo zal ten goede komen aan de jeugdafdeling. Iedereen is welkom om mee te komen
bingoën.
Ook na de winterstop zullen er verschillende
activiteiten volgen. In de maanden mei/juni
zullen het Jan Weijers Jeugdtoernooi en het
veteranentoernooi georganiseerd worden. Tijdens de carnaval is er een (kinder)carnaval
voor oud en jong. Informatie hierover zal op
onze website te vinden zijn.
Omdat dit de laatste editie van het jaar 2015
is willen wij, sv Nijmegen, iedereen hele fijne
feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toewensen.
Tekst: Patrick Weijers
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Haefkens: een Tapijtshop met Vuurwerk
Het is een traditie inmiddels. Op de laatste
dag van het jaar tegen 21.00 uur verzamelen de toeschouwers zich bij het pand van
tapijtshop Haefkens aan de Wolfskuilseweg
voor een spetterende vuurwerkshow als opmaat voor wat er enkele uren later om 24.00
uur de lucht in knalt.
Eigenaar John Haefkens: ‘Elk jaar willen we
het nieuwe vuurwerk in het assortiment zelf
uitproberen en er blijft ook wel wat over. Dat
steken we vanaf het dak tussen 21.00 en 22.00
uur af. Mijn eigen vuurwerkshowtje!’
John is 56 jaar. Hij leerde bij zijn vader, Wim
Haefkens, het schildersvak en werkte daarna
als stoffeerder achttien jaar in loondienst totdat
hij besloot voor zichzelf te beginnen. Een pand
had hij al op het oog: Wolfskuilseweg 67. Ooit
zat er een bakker, later supermarkt Eleman,
daarna een garage. John: ‘Toen het in 1998
weer leeg kwam, ben ik het gaan huren. Een
sprong in het diepe, samen met Hannie mijn
vrouw, maar die bleek een van de beste winkelverkopers te zijn, die ik me kon wensen. Ik
kon mezelf helemaal op het stofferen richten.’

Git nie, bestaôt nie

‘Hard werken, soms veertien uur per dag en
de crisis heeft er ook bij ons ingehakt. Als er
geen huizen verkocht worden, stoffeert er ook
niemand. Dat we tien jaar geleden met de verkoop van vuurwerk zijn begonnen, toen als
een extraatje, is de laatste jaren onze redding
geweest. De gemeente gaf me geen schijn van
kans toen ik in augustus 2005 een vergunning
aanvroeg. Ik zou nooit aan de strenge eisen
voor het houden en verkopen van vuurwerk
kunnen voldoen, maar mijn vader zei altijd al:
git nie, bestaôt nie.’
Er werd in de ruimte achter de winkel voor
80.000 euro geïnvesteerd in onder andere twee
brandvrije bunkers en een hightech-sprinklerinstallatie die wekelijks gecontroleerd wordt.
Aan die installatie zijn drie vaten met totaal
12.000 liter water gekoppeld, voldoende om
een half uur te sproeien. De brandweer wordt
automatisch gebeld wanneer de temperatuur
boven de 68 graden komt. En, zo is berekend,
die doen er maximaal acht minuten over om
ter plekke te zijn.

Veiligheid voor alles

John: ‘Daarmee ben je er nog niet. Voor de
bunkers en de opslag gelden ook weer speciale regels los van alle vergunningen en certide Wester - december 2015

Van links naar rechts: John Haefkens, Shirley Haefkens en Juul Rengers

ficaten die door meerdere ambtelijke molens
moeten. Prima hoor, veiligheid voor alles, ook
wat het vuurwerk zelf betreft, maar dan zou
de overheid ook beter moeten controleren op
wat er illegaal de grens overkomt. Wij geven
bij bepaald vuurwerk gratis veiligheidsbrillen
weg; de informatie op de verpakking deugt
en de kwaliteit is gegarandeerd. Vuurwerk afschaffen werkt illegaal en onveilig gebruik in
de hand.’
De in- en verkoop van het vuurwerk heeft
John in handen gelegd van zijn rechterhand
Juul Rengers en Shirley, John’s oudste dochter. Juul: ‘Mensen kunnen vooraf via www.
tapijtshophaefkens.nl en rechtsboven klikken
op vuurwerk, hun bestelling plaatsen. Op de
verkoopdagen kunnen ze de bestelling ophalen en in principe in vijf minuten weer buiten

staan. Geen lange rijen dus. Dit jaar hebben
we een aantal nieuwe vuurwerklijnen en omdat we tien jaar bestaan allerlei speciale aanbiedingen. Er zijn extra voorverkoopdagen
op zondag 27 en maandag 28 december van
11.00 tot 17.00 uur en de winkelverkoop start
dinsdag 29 december om 08.00 uur.’ Voor alle
verkoopinformatie zie de paginagrote advertentie op de pagina hiernaast en áls u bij Haefkens komt, let dan eens op de inrichting van de
vuurwerkwinkel. Daarvoor ontving het bedrijf
vorig jaar een landelijke prijs.
Ondertussen denkt John nu al na over het
20-jarig bestaan van de Tapijtshop. John: ‘Ook
dat gaat gewoon door hè, en de tijd vliegt.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk
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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!

> Graafseweg 274, Nijmegen
> (024) 388 66 92
> info@kopkrachtenco.nl

praktijk voor psychologische
en pedagogische hulp

Kopkracht & co is een kleinschalige,
laagdrempelige praktijk voor kinderen,
jongeren en volwassenen in Nijmegen-West.

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

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

> www.kopkrachtenco.nl

KADOOTJE !!!

vanaf
churen
s
n
e
n
slijpe
zagen,
boren,

€ 17,95

p.st.

BOUWMARKT

VAN WERKHOVEN

Oude Graafseweg 96 Nijmegen
024 - 377 42 00 - www.bouwmarktvanwerkhoven.nl
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Swon zoekt vrijwilligers voor vervoer senioren
Voor sommige ouderen is het lastig om
zelf de deur uit te komen. Daarom is
Swon het seniorennetwerk op zoek naar
chauffeurs die hun hand niet omdraaien voor een ritje naar de kapper of het
buurthuis. En die het bij een ritje naar de
huisarts of het ziekenhuis geen probleem
vinden om even mee te lopen tot aan de
spreekkamer.
Swon heeft verschillende vrijwilligersdiensten die het ouderen makkelijker maken
om zelfstandig te wonen. Een daarvan is de
vervoerservice voor ouderen die zelf geen
gebruik kunnen maken van het openbaar
vervoer.
Het gaat om ritjes binnen Nijmegen, heen
en terug. De vervoersvraag wordt altijd minimaal vier dagen van tevoren ingediend.
Om aan de aanvragen te kunnen voldoen,
zijn op dit moment dringend nieuwe chauffeurs nodig.

Wat vragen we?

Als vrijwillige chauffeur bent u in het bezit van een geldig rijbewijs, eigen auto en
u woont in Nijmegen. U bent minimaal een
paar uurtjes in de week beschikbaar. U bent
geduldig en behulpzaam, ook wanneer iemand niet zo snel meer loopt. Bent u geïnteresseerd? Dan komt Swon graag in contact
met u!

Wat staat er tegenover?

U doet zinvol werk, dat zeer gewaardeerd
wordt. Swon biedt uitstekende begeleiding,
zodat u uw werk goed kunt doen. U ontvangt
een ruime onkostenvergoeding (€ 0,39 p/km)
en u bent tijdens de uitvoering van uw vrijwilligerswerk verzekerd (WA en ongevallen).

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
de Wester - december 2015

Meer informatie

Neem contact op met Swon het seniorennetwerk, tel. (024) 365 01 90, e-mail info@
swon.nl of kijk op www.swon.nl.
Tekst: Susan Dijkstra, Swon
Foto: Swon

Interculturele lunch
Op 8 oktober werd er naar aanleiding van het
initiatief het Nationale Integratie Diner een
interculturele lunch gehouden bij STEP. Deze
middag was erg gezellig. Er zijn leuke gesprekken gevoerd. Bij de lunch waren cursisten, mensen uit de buurt en andere geïnteresseerden aanwezig, ongeveer honderd mensen.
Niet alleen de STEP-zaal zat vol, maar ook in
de gangen stegen geuren op van heerlijke zelf
meegebrachte maaltijden uit verschillende culturen.
Tekst: Karoline Snip, STEP

Het volgende nummer van de Wester
verschijnt op 18 februari.
Bijdragen voor dat nummer kunt u
uiterlijk 31 januari mailen naar
redactie@dewester.info
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Agenda
Kerstvieringen parochie H Stefanus locatie
Betlehem 2e Oudeheselaan 171
24 deccember 18.00 uur: Kerstavond G Ritmeijer
24 december 20.00 uur: Kerstavond gezinsviering,
G Ritmeijer en het Betlehemkoor
25 deccember 10.00 uur: 1e Kerstdag, pastor
J.Eijkman en Gel. Koor
27 december 10.00 uur: H. Familie, G Ritmeijer,
Woord/Comm samenzang
31 december 19.00 uur: Oudejaarsviering, G.
Ritmeijer en het Betlehemkoor
1 januari 10.00 uur: Nieuwjaarsdag, G. Ritmeijer,
Woord/Comm samenzang
11 december 18.00 uur: Kerstrommelmarkt,
Westerpark
13 december 15.00 uur: Vasim Familietheater
‘STOER’
13 december 12.00 uur: Open dag cursuscentrum
De Opstap Wijkgebouw De Ark van Oost
16 december 16.00 uur: Kerstmarkt, Florapark
19 december 18:00 uur: Kerstlichtjestocht
Augustijnenbos
26 t/m 31 december 20.00 uur: Vasim: Winterkost:
Kerstsaus zes dagen lang kunst, literatuur,
theater, muziek, feest, en heerlijk eten & drinken

Vaste activiteiten in Oud-West
Wijkcentra

Smartlappenkoor De Kleppers
Donderdag
Vanaf 8.30 uur: Koffieochtend voor wijkbewoners
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
19.30 - 22.00 uur: Nimweegs smartlappenkoor
Vrijdag
Vanaf 8.30 uur: Koffieochtend voor wijkbewoners
10.00 - 11.00 uur: De Opstap – Yogalessen
12.30 - 15.00 uur: Competitie biljarten daarna tot
16.30 vrij biljarten
12.30 - 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
15.00 uur - 17.00 uur: Samen spelen
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: Volksuniversiteit Nederlands
19.00 - 22.00 uur: Volksuniversiteit Arabisch
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
19.00 - 22.00 uur: Volksuniversiteit Duits
Woensdag

8.30 - 12.00 uur: Ansje pansje
9.00 uur: Hobbygroep handenarbeid
13.00 - 17.00 uur: Kwasten / Schilderen
13.00 - 17.00 uur: Gilde Engels
13.00 - 14.00 uur: Gilde Frans
14.30 - 16.30 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
9.30 - 11.30 uur: Vlijtig liesje
9.30 - 11.30 uur: Koffie / Hobby
13.00 - 16.00 uur: Breigroep
13.30 - 16.30 uur: Sjoelen
17.00 - 18.00 uur: St. Koprol
17.00 - 19.00 uur: Dansen met muziek
19.00 - 23.00 uur: bridge
19.00 - 22.00 uur: Dante Italiaanse les
Vrijdag
8.30 - 12.30 uur: Voedselbank
13.30 - 14.30 uur: Volksuniversiteit Chi Kung
09.00 - 12.00 uur: Tekenen en Schilderen
09.30 - 10.30 uur: Sportservice
18.30 - 20.30 uur: New Dimention Dansen
19.00 - 20.00 uur: Budo-Kan Karate
Zaterdag
8.30 - 11.30 uur: Gos sportmassage

Villa Nova
Derde van Hezewijkstraat 2, Vragen of meer
informatie: villanova@nijmegen.nl, tel. (024) 377
18 97
Maandag
9.00 - 12.00 uur: Stichting Step Taalles
9.00 - 17.00 uur: Kompas-Mengelmoes Creative
leer werkplek
11.30 - 13.30 uur: OKC SAM-SAM Creative
activiteiten
13.00 - 17.00 uur: Biljard vereniging Vogel
12.30INKOOP
- 15.30 uur: Stichting
Step Taalles - TERUGK
- VERKOOP
16.30 - 19.30 uur: DV D-Light

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 20.00 uur – 22.30 uur: Line Dance The
Swinging Shoe’s
Vanaf 19.30 uur (1x in 4 weken): Vrouwenbond De
Schakel
Dinsdag
Vanaf 8.30 uur: Koffieochtend voor wijkbewoners
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19.00 - 21.30 uur: Turkse vrouwen groep
20.00 - 22.30 uur: Symfonische Blaasorkest
Nijmegen
Dinsdag
9.00 - 12.00 uur: Stichting Step Taalles
9.30 - 11.30 uur: OKC SAM-SAM Creative
activiteiten
12.00 – 16.00 uur: Kompas-Mengelmoes Creative
leer werkplek
12.30 - 16.30 uur: Senioren bingo
12.30 - 15.30 uur: Stichting Step Taalles
13.00 - 17.00 uur: Biljard vereniging Vogel
16.00 - 17.00 uur: Gitaar praktijk Carel Schaper
17.00 - 22.00 uur: DV D-Light
19.00 - 21.00 uur: Cursus kleding maken
19.00 - 23.00 uur: Biljartvereniging Vogel
19.00 - 23.00 uur: Nijmeegs stud. koor Alphons
Diepenbrock
Woensdag
9.00 - 12.00 uur: Stichting Step Taalles
12.30 - 15.30 uur: Stichting Step Taalles
13.00 - 19.30 uur: Biljard vereniging Vogel
14.30 - 16.00 uur (1x per 2 weken): Kids club
Villanova
18.30 - 22.30 uur: Gitaar praktijk Carel Schaper
20.30 - 22.30 uur: Q Harmony
Donderdag
9.00 - 12.00 uur: Stichting Step Taalles
9.00 - 12.00 uur: OKC SAM-SAM Creative
activiteiten
9.00 – 14.30 uur: Kompas-Mengelmoes Creative
leer werkplek
12.30 - 15.30 uur: Stichting Step Taalles
13.00 - 17.00 uur: Biljard vereniging Vogel
17.00 - 19.30 uur: DV D-Light
18.30 - 22.30 uur: Gitaar praktijk Carel Schaper
19.00 - 23.00 uur: Biljard vereniging Vogel
19.30 - 23.00 uur: Model tekenclub Villa
Vrijdag
9.00 - 12.00 uur: Stichting Step Taalles
9.00 - 12.00 uur: OKC SAM-SAM Tweedehands
kleidingpunt
10.00 - 12.30 uur: Model tekenclub Villa
12.00 - 16.00 uur: Kompas-Mengelmoes Creative

leer werkplek
12.30 - 15.30 uur: Stichting Step Taalles
13.00 - 17.00 uur: Biljard vereniging Vogel
17.00 - 21.00 uur: DV-DLight
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 14 december
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur:
Holland bingo, 14.30 uur: Handwerken		
Woensdag 16 december		
14.30 uur: Kerstmarkt, 19.30 uur: Spel
Donderdag 17december
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur:
Liederentafel en biljarten, 19.30 uur: Creatieve
activiteit
Vrijdag 18 december		
14.30 uur: Biljarten, 14.30 uur: Spel, 19.30 uur:
Rummicup
Zaterdag 19 december		
14.30 uur: Kaarten en spel, 19.30 uur: Spel,
Zondag 20 december		
14.30 uur: Kaarten en spel, 19.30 uur: Spel
Maandag 21 december		
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 19.30 uur:
Kerstviering
Dinsdag 22 december		
14.30 uur: Kerstbingo, 19.30 uur: Kaarten en
biljarten
Woensdag 23 december
14.30 uur: Kaarten en spel, 19.30 uur: Spel
Donderdag 24 december
14.30 uur: Biljarten en sjoelen
Zaterdag 26 december		
19.30 uur: Kerstbingo
Zondag 27 december
14.30 uur: Kaarten en spel 19.30 uur: Kaarten
Maandag 28 december
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur:
Holland bingo, 14.30 uur: Handwerken
Dinsdag 29 december		
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Kaarten en biljarten

Woensdag 30 december
14.30 uur: Kaarten, 19.30 uur: Kaarten en spel
Donderdag 31 december
14.30 uur:Sjoelen, 19.00 uur: Oudjaarviering tot
01.00 uur
Zaterdag 2 januari
14.30 uur: Kaarten en spel, 19.30 uur: Spel
Zondag 3 januari		
14.30 uur: Kaarten en spel, 19.30 uur: Kaarten
Maandag 4 januari
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur:
Holland bingo, 14.30 uur: Handwerken
Dinsdag 5 januari
14.30 uur: Bingo, 19.30 uur: Kaarten en biljarten
Woensdag 6 januari		
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Nieuwjaarsbal met
de band “4 Sensation”
Donderdag 7 januari
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur:
Biljarten en sjoelen, 19.30 uur: Creatieve avond
met tekenen en schilderen
Vrijdag 8 januari		
14.30 uur: Biljarten en spel, 19.30 uur: Rummicup
Zaterdag 9 januari
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Bingo
Zondag 10 januari		
14.30 uur: Kaarten en spel, 19.30 uur: Kaarten
Maandag 11 januari
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur:
Holland bingo, 14.30 uur: Handwerken
Dinsdag 12 januari
14.30 uur: koorrepetitie, 19.30 uur: Kaarten en
biljarten
Woensdag 13 januari		
14.30 uur: Kaarten en Spel, 19.30 uur: Spel
Donderdag 14 januari
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur:
Biljarten en sjoelen, 19.30 uur: Plaatjes draaien
met Henk en Hans
Vrijdag 15 januari		
14.30 uur: Biljarten en spel, 19.30 uur: Rummicup
Zaterdag 16 januari
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Kaarten en spel
Zondag 17 januari		
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
• Eucharistievieringen Augustijns Centrum de
Boskapel Graafseweg 276, zondagmorgen om
11.15 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, 20.0022.00 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 31 januari
2016 (verspreiding vanaf: 18 februari.)
de Wester - december 2015
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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
Waterstraat 108
6541 TL Nijmegen

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

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

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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WINTER IN CENTRUM NIJMEGEN

WAT IS ER TE DOEN?
IEDERE ZONDAG KOOPZONDAG
12 DEC - 3 JAN

KERST IN DE STEVENSKERK

17 DECEMBER

SANTARUN

19 - 20 DECEMBER KERST EXPRESS IN DE MOLENPOORT
19 - 20 DECEMBER KERSTMAN IN DE HEZELSTRATEN

KIJK
VOOR EENNIEUWJAARSPLONS
COMPLEET OVERZICHT OP
1 JANUARI

CENTRUMNIJMEGEN.NL

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP CENTRUMNIJMEGEN.NL
CULTUUR, SHOPPEN EN UITGAAN IN DE BINNENSTAD VAN NIJMEGEN

Fijne feestdagen en
een fleurig 2016!

www.krayenhoff.nl
024 - 377 53 05

de Wester - december 2015
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Molenweg 36, Nijmegen, Tel. 024 – 3770503
Tegenover de Albert Heijn Nijmegen West

Make-Over

Body & Face Company en Kapsalon Lustrína
Nina Simonestraat 8-10
6541 EA Nijmegen
www.bodyandfacecompany.nl
info@bodyandfacecompany.nl
024 - 373 27 21

Monique vóór
54

Monique ná
de Wester - december 2015

ADVERTORIAL

Belangrijke nummers
• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297
• Bureau Toezicht: 14 024
• Bel- en Herstellijn: 14 024
bel&herstellijn@nijmegen.nl
• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
• Meldpunt Kindermishandeling:
(026) 442 42 22, 0900 123 123 0
• Slachtofferhulp:
(024) 323 33 22, 0900 01 01
• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld:
0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl
• Kindertelefoon: 0800 04 32
• Centrum voor Jeugd en Gezin: 088 001 13 11
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
• 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
de Wester - december 2015
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Kinderpersbureau
Het groene-voetstappenproject
Samen groene voetstappen zetten voor het klimaat!
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Sterrenwacht Saturnus

ben we meneer John gevraagd naar persoonlijke dingen. Hij is 59 jaar en werkt hier al 7
MDDU+LMYLQGW¿OPVRRNOHXNPDDUGDQZHO
over sterren of ruimte of ruimteschepen of de
PDDQ0DDUPHHVWDONORSSHQGH¿OPVQLHW
(bijvoorbeeld bij explosies in de ruimte, die
kan je helemaal niet horen want in de ruimte
LVJHHQJHOXLG +LMYLQGWGH¿OP6WDUZDUV
leuk en houdt van boeken lezen. Hij is voor
zijn werk adviseur voor middelbaar onderwijs. En hij vindt bergwandelen en het weer
bestuderen ook leuk.
Op 15 en 16 maart 2013 waren er de landelijke sterrenkijkdagen. Maar ook daarna is er
nog veel te doen voor kinderen en volwassenen op de sterrenwacht. Ze hebben ook een
website: www.sterrenwachtsaturnus.nl
Het was erg leuk op de sterrenwacht.
Door Shirley

En vrijdag aan het einde van de week
werden de stickers bij uw kind of op je eigen
school geteld en bij ons op school kwam
toen de wethouder. Een paar andere kinderen
mochten er ook bij zitten om met de wethouder te praten over wat en hoe het was. En het
aantal van alle stickers was 1595! Daar hebben we een certificaat voor gekregen. En er
was ook een kinderklimaattop op 6 november.

Rebus

Door Tyrone Martinus, groep 6

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

