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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 Alope-
cia Areata waardoor het haar 
uitvalt”, vertelt eigenaresse 
Anita Elings. “Een heel per-
soonlijke en vaak emotionele 
kwestie. Vandaar dat wij 
uitgebreid de tijd nemen om 
samen te zoeken naar het 
best passende haarwerk. 
Overigens geldt dit niet al-
leen voor vrouwen, maar ook 
voor mannen.”
Van confectie tot maatwerk 
en van natuurlijk tot synthe-
tisch haar. “Wat voor haar-
werk iemand ook zoekt, wij 
hebben het. Daarnaast bieden 
we ook een uitgebreide 

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 kun-
nen we in alle rust en met 
volledige privacy de mo-
gelijkheden bespreken. Be-
langrijk 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 Micros-
coopdag plaats bij Anita Hair 
Beauty Fashion voor mensen 
met hoofdhuidproblemen of 
haaruitval. Aanmelden kan via 
024-3783137.

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 
passende oplossing. Foto: Maaike van Helmond
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De straat van de week

De beekstraten
Er zijn in Nijmegen vier beekstraten waar-
van de namen op 3 december 1948 door 
het college van burgemeester en wethou-
ders zijn vastgesteld. Het zijn Barneveldse 
Beekstraat, Fliertse Beekstraat, Lunterse 
Beekstraat en Schipbeekstraat. Straat-
naamgeving was in de periode 1933-1950 
door de gemeenteraad gedelegeerd aan het 
college. Sinds 27 december 1950 worden 
straatnamen weer door de raad vastgesteld.

De beekstraten liggen in het gedeelte van 
het Waterkwartier tussen de Waterstraat 
en de Rivierstraat. Drie straten lopen 
evenwijdig aan elkaar van de Eemstraat 
naar de Weurtseweg. Aan de overkant 
van de Weurtseweg is de nieuwe buurt 
Batavia in aanbouw. De vierde straat is 
de Schipbeekstraat. Deze zijstraat van de 
Rivierstraat was De straat van de week in 
september 2013.

De ‘Waterstraat of Hooge-weg’ stond al 
op de Wegelegger van 1859 (Legger B, nr. 
3). Vanaf 1921 zijn in de omgeving van de 
Waterstraat allerlei straten genoemd naar 
waterwegen. De naam Rivierenbuurt is in de 
jaren 30 geheel verdrongen door de buurt-
naam Waterkwartier. De wijknaam Biezen 
stamt uit 1960 en is op 4 april 1984 door de 
gemeenteraad vastgesteld. De vaststelling 
van de naam Waterkwartier laat nog altijd 
op zich wachten. De buurtnaam Batavia is 
op 1 april 2015 wel door de raad vastgesteld 
(unaniem aanvaard amendement ‘Te goeder 
naam en faam bekend staan’). 

Van de drie beekstraten ligt de Barneveldse 
Beekstraat het dichtst bij de Rivierstraat. De 

straat is genoemd naar een beek in de Gelderse 
Vallei. De Barneveldse Beek ontspringt op 
de Hoge Veluwe bij Otterlo, stroomt langs 
Barneveld en mondt uit bij Amersfoort in de 
Eem. 
De middelste van de drie is de Lunterse 
Beekstraat die genoemd is naar de beek 
die ten westen van Lunteren ontspringt. De 
Lunterse Beek stroomt langs Renswoude en 
mondt uit in het Valleikanaal ten zuiden van 
Scherpenzeel.
De Fliertse Beekstraat ligt het dichtst bij de 
Waterstraat en is genoemd naar een zijtak van 
de Lunterse Beek. De Fliertse Beek is een 
klein beekje dat ontspringt in de omgeving 
van het kasteel Renswoude. De cultuurhistori-
sche betekenis is niet groot, maar op de straat-
naamgeving uit 1948 is niets aan te merken.
De huizen in de drie beekstraten maken deel 
uit van het complex Weurt VI met ‘164 wo-
ningen, waaronder 78 duplexwoningen, sys-
teem “korrelbeton” op een terrein gelegen 
ten zuiden van de Weurtseweg, te Nijmegen’ 
waarvoor op 22 november 1949 bouwvergun-
ning is verleend aan de Woningvereniging 
Nijmegen (Portaal). Dit is het laatste van de 
woningbouwprojecten Weurt I t/m VI in het 
Waterkwartier waarmee in 1912 aan de noord-
zijde van de Weurtseweg een begin werd ge-
maakt.

Duplexwoningen zijn eengezinswoningen die 
bij de bouw vanwege de woningnood ‘tijde-
lijk’ zijn opgesplitst in zelfstandige boven- en 
benedenwoningen. De duplexwoningen la-
gen aan de kant met de even huisnummers. 
Na 65 jaar zijn nog altijd niet alle woningen 
samengevoegd. De nog bestaande duplexwo-
ningen zijn Barneveldse Beekstraat 4, 6, 8 en 

16, Lunterse Beekstraat 6, 8, 12 en 14, en 
Fliertse Beekstraat 4, 6, 14 en 20. De bo-
venwoningen hebben dezelfde huisnum-
mers met de huisletter B.

Korrelbeton is een lichte betonsoort waarin 
puin is verwerkt. Het puin was afkomstig 
van de gesloopte panden die in de Tweede 
Wereldoorlog in de Nijmeegse binnenstad 
geheel of gedeeltelijk verwoest waren of bij 
de wederopbouw van de binnenstad in de 
weg stonden. 
Het unieke ontwerp voor systeembouw, was 
in eigen beheer door de Woningvereniging 
Nijmegen ontwikkeld. De woningen hadden 
een spouwmuur waarbij de binnenmuur van 
de spouw uit korrelbeton bestond. 

Bij het laatste complex was ook de bui-
tenmuur van korrelbeton in plaats van ge-
metselde baksteen. Het gedeelte van het 
huis bij de voordeur en een gedeelte van de 
zijmuren waren niet gefundeerd. In 1985 is 
bij het groot onderhoud van het complex 
Weurt VI een geïsoleerde buitenspouwmuur 
aangebracht (bouwvergunning d.d. 8 maart 
1985). Bij de voordeur en een gedeelte van 
de zijmuur zijn grenen rabatdelen aange-
bracht. Bij Fliertse Beekstraat 13 t/m 15 
zijn de buitengevels op een geheel andere 
wijze ingepakt.

Tekst: Rob Essers

Met dank aan...
Gerard van de Ven, Het Waterkwartier, 
monument van sociale woningbouw. 
In: Numaga 40 jaar; jubileumboekje, 
Nijmegen, 1994; pp. 27-35.
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Michiel van de Loo en Rob Essers

Fliertse Beekstraat
Er wonen vast mensen in het Waterkwartier 
die nog nooit in de beekstraten zijn geweest; 
zelfs niet eens weten waar ze die straten moe-
ten zoeken. Het is dan ook een relatief rustig 
buurtje met een nauwelijks memorabel verle-
den. Dat kan echter van sommige bewoners 
niet gezegd worden. Zo werden we uitgeno-
digd bij Henriëtte Haenen en Nadja Vink en 
hun overbuurvrouw Nicolette Broekhuisen 
op de hoek met de Eemstraat. Henriëtte is 59, 
vertelt ze met trots en geboren in Heerlen. 
‘Mijn moeder was toen 21 jaar en mijn va-
der eigenlijk nog een kind: 15 jaar. Als baby 
kwam ik in Amsterdam bij een pleeggezin. Ik 
was een onrustig kind. Misschien wel omdat 
mijn pleegvader een verhuismanie had. Als 
puber spijbelde ik vaak en als oplossing van 
dat probleem kwam ik op een internaat terecht 
in Limburg bij de nonnen. Toen ik 17 was, ver-
huisden mijn pleegouders en ik naar Nijmegen, 
Brakkenstein. Ik ging naar de mavo en maakte 
snel vrienden. Het waren de jaren zeventig, hè, 
alles kon, alles mocht en er werd met van al-
les geëxperimenteerd. Ik raakte zwanger, he-
lemaal niet de bedoeling. Abortus was geen 
optie, dus het werd meteen van school af en 
trouwen, al was dat gedoemd te mislukken.’

Coming-out
‘Marilyn werd geboren, maar ik heb daarna 
met de vader alleen maar ellende gekend. Ik 
was vooral opgelucht toen ik in 1977 van hem 
wist te scheiden. Er kwam een nieuwe, dit 
maal een aardige man in mijn leven, maar ook 
dat werd het niet. Ik ben nog vaak verhuisd en 
heb een tijd in de Rijnstraat gewoond, waar ik 
veel steun ondervond van de buurtbewoners. 
Rond 1990 nam ik op dat moment de enige 
juiste beslissing en beleefde ik mijn coming-
out. Met mijn eerste vriendin kocht ik een huis 
in Heseveld; mijn pleegouders hadden me wat 
geld nagelaten. Daar heb ik vijftien jaar ge-
lukkig gewoond. We zijn zelfs getrouwd met 
elkaar. Maar weer was ik te goedgelovig ge-
weest, want toen er niks meer te halen viel, liet 
ze me in de steek. Zo kwam ik in 2006 in de 
Fliertse Beekstraat terecht. Toch weer op zoek 
naar geborgenheid. Een relatie vond ik via 
PAIQ, een datingsite, Nadja. Dat klikte en na 
bijna een jaar is ze bij me ingetrokken.’

Nadja
Nadja is 51 en groeide op in Amsterdam. Ze 
ging er naar de mavo en havo, maar wilde lie-
ver werken. ‘Toen ik op PAIQ Henriëtte leer-
de kennen, ben ik me serieus af gaan vragen 
wat Amsterdam me eigenlijk nog te bieden 
had. Werken, maar dat kan ik ergens anders 

ook, dus koos ik voor de liefde en trok ik in 
2010 bij Henriëtte in. In het Waterkwartier 
werd toen net druk gerenoveerd en gebouwd 
en er lag veel terrein braak. In tegenstelling 
tot Amsterdam is alles hier overzichtelijk. In 
Nijmegen kunnen ze wel minder goed tegen 
een geintje. De meeste mensen zullen me wel 

Vlnr. Nadja Vink, Henriëtte Haenen en Nicolette Broekhuisen
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kennen, want ik werk in deze buurt voor Post.
nl en ik laat Luca, de hond, uit.’

Nicolette
Nicolette is 53 jaar. Afkomstig uit Arnhem, 
maakte ze tijdens haar eerste jaar in Nijmegen 
in 1981 voor het eerst kennis met een water-
kanon bij de Piersonacties. Nicolette: ‘Ik stu-
deerde af aan de Kopse Hof, creatieve therapie. 
Na diverse kleine kamertjes koos ik ervoor om 
te wonen in de ooit gekraakte Vrouwenschool 
aan de Gerard Noodtstraat. Ik had inmiddels 
verkering met Maerten, en hoewel de verhou-
dingen erg zwart/wit waren toen, kon hij als 
man-zijnde gewoon blijven slapen, maar werd 
hij streng nagekeken als hij met handdoek rich-
ting douche liep. De andere bewoonsters von-
den het eigenlijk not-done. De Vrouwenschool 
moest ontruimd worden. Na veel onderhande-
lingen met de gemeente konden we eerst tijde-
lijk naar de inmiddels gesloopte schooltjes aan 
de Wolfskuilseweg en daarna naar het klooster 
aan de Dominicanenstraat. In 1995 kwam een 
kinderwens opborrelen en besloten Maerten 
en ik te trouwen. We gingen wonen in de be-
nedenstad aan de Kromme Elleboog. In 1998 
werd Kai geboren. Het huwelijk hield echter 
geen stand en in 2006 zijn we gescheiden. 
Sindsdien hebben we Kai in co-ouderschap 
opgevoed. Zo kwam ik in datzelfde jaar hier 
terecht. Ik had positieve, maar ook negatie-
ve dingen over het Waterkwartier gehoord. 
Volgens mijn vader moest ik nooit voorbij 
de spoortunnel gaan wonen, daar deugde het 
niet. Om zelf een indruk te krijgen, was ik de 
wijk in gefietst en raakte aan de praat met Piet 
Baams, die me bijpraatte over alle ins en outs. 
Toen wist ik dat het Waterkwartier een goede 
keuze zou zijn. Enkele jaren geleden leerde ik 
Henriëtte en Nadja beter kennen, toen ze de 
rommelmarkt organiseerden.’

Gele hond
Nadja: ‘Die rommelmarkt was in 2012 en 
2013, maar de laatste keer ondervonden we 
zoveel tegenwerking dat we ermee zijn ge-
stopt. Ik heb nu ook wel andere dingen aan 
mijn hoofd. Het laatste half jaar werk ik niet 
meer, omdat er in april vorig jaar een agres-
sieve vorm van borstkanker is geconstateerd. 
Dat heeft me ook psychisch behoorlijk aan-
gegrepen. De ziekte wordt met operaties en 
chemokuren net zo agressief aangepakt als-ie 
zich geopenbaard heeft. Ik hoop dat het goed 
komt. Henriëtte heeft reumatische artrose, 
die komt nauwelijks nog de deur uit, vandaar 
dat ik Luca altijd uitlaat. Die is ruim vijf jaar, 
maar heeft wat trauma’s opgelopen, waardoor 
hij het predicaat gele hond heeft gekregen. Hij 
blaft vooral van angst, maar is absoluut niet 
agressief. Toch heb ik hem altijd aangelijnd, 

maar we zijn wel benaderbaar. Dat is juist 
goed voor Luca om van zijn angst en onzeker-
heid af te komen. Wanneer een andere hond 
of zijn baasje dat niet prettig vindt, kan-ie ons 
beter met rust laten.’

Nicolette is op meerdere terreinen actief ge-
worden in de wijk. Nicolette: ‘Vooral bij ac-
tiviteiten waar ik een verbindende schakel kan 
zijn. Ik zit ook in de wijkraad. Als er iemand 
nieuw in de buurt is komen wonen, ga ik met 
een welkomtas met toepasselijke aardigheid-
jes bij ze langs. Erg leuk om te doen, vooral 
ook door de respons. Toen we een filmavond 
organiseerden in het Westerpark ben ik alle 
deuren in de straat langsgegaan om ze daarop 
te attenderen. Het heeft me een avond gekost, 
maar het levert zóveel aardige contacten op, 
het geeft altijd veel voldoening.’

Inbraakgolf
Nicolette: ‘Een paar jaar geleden was er een in-
braakgolf in de straat. Via mijn tuin hadden ze 
ook bij de buren ingebroken. Ik had een tuin-
hek waar je zó overheen kon stappen. Nadja: 
‘Van criminaliteit merken we hier niet zo veel. 
Alleen vlak voor kerst, toen waren ineens de 
straten afgezet en moest iemand mee naar het 
politiebureau. Iets met prostitutie en drugs las 
ik later in de krant. Om de hoek is vorig jaar 
nog een weedkwekerij opgerold.’ Nicolette: 
‘Overlast is er wel van de zwarte vuilniszak-
ken die in de straat gedumpt worden. Ik denk 
dat ze van de Waterstraat afkomen, want het 
begon toen daar de nieuwbouw klaar was. Ik 
heb daarover een paar keer met de gemeente 
gebeld en gemaild, want ik erger me er groen 

en geel aan. Het geeft zo’n troep, maar de ge-
meente zegt er weinig aan te kunnen doen. Het 
is hier geen zogenaamde hot-spot die ze extra 
in de gaten houden, maar het gebeurt wel elke 
week.’ Henriëtte: ‘Heel jammer dat op sociaal 
gebied Portaal het de laatste jaren af laat weten 
nu Sabine Janssen is wegbezuinigd.’ Nicolette: 
‘Ze was voor mij een stimulans wat extra’s te 
doen in de wijk.’

Puinafval
Dat de huizen uit puinafval zijn opgebouwd 
weten de bewoners. Nicolette: ‘Het is daarom 
erg gehorig. Ik hoor het wanneer de buren naar 
de wc gaan of wanneer het Senseo-apparaat 
pruttelt.’ Henriëtte: ‘Dat er overgordijnen han-
gen en vitrage, de tuintjes er aangeharkt bijlig-
gen, is ook van vroeger tijden. Het interesseert 
mensen niet meer.’

Lunterse Beekstraat
Iedereen kent hem als Jozef, maar zijn eigen-
lijk naam is Huseyin Harzulum. Hij is gebo-
ren in 1930 op Rhodos dat in 1912, na eeu-
wenlang van Turkije te zijn geweest, door 
Italië veroverd werd. Zijn vader was Turks, 
zijn moeder Grieks. Rhodos werd na de 
Tweede Wereldoorlog in 1948 toegevoegd 
aan Griekenland, maar toen was Jozef al met 
zijn moeder naar Izmir in Turkije gevlucht. 
Jozef was daar fietsenmaker en werd in 1964 
geronseld om als gastarbeider in Nijmegen te 
komen werken bij ASW aan de Muntweg. Hij 
kon er meteen als onderhoudsmonteur aan de 
slag. Wonen deed hij met vijf collega’s op één 
kamer in een pension aan de Regentessestraat 
in Oost. 

Fliertse Beekstraat in 1983
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Annie
Annie Puts is 87 jaar. Ze komt uit een gezin 
van zeven kinderen. Haar vader was huis-
schilder, maar in zijn vrije tijd ook op het 
witte doek. Annie eert haar vader nog steeds 
met een aantal van zijn kunstwerken aan de 
wand. Ze groeide op in de benedenstad, in 
de Kloosterstraat. De oorlog heeft Annie heel 
bewust meegemaakt. Die staat in haar geheu-
gen gegrift. Hoe ze met haar moeder het zoge-
naamde Jodenschooltje moest schoonmaken 
tot op een dag de kinderen door de Duitsers 
werden afgevoerd. Het alarm in februari 1944 
en de bommenregen die daarop volgde. Ze 
wilde hard naar huis rennen, maar kon niet 
via de kortste weg over de Ganzenheuvel, 
omdat daar een blindganger zou liggen. De 
Kloosterstraat bleef gespaard die dag, maar 
liep veel schade op toen Nijmegen later in dat 
jaar frontstad werd. Het hele gezin schuilde 
toen in de kelder aan de Kromme Elleboog. 
Annie zag in september 1944 Jan van Hoof, 
de vermeende redder van de Waalbrug, dood 
voor een Amerikaanse jeep liggen met daarin 
een totaal verbrande Amerikaanse militair. Ze 
kan er meeslepend over vertellen.

Na de oorlog werkte Annie onder andere bij 
papierfabriek Export aan de Tollensstraat in 
het Willemskwartier voor 3½ gulden per week. 
Om wat extra’s bij te verdienen, werkte ze ’s 
avonds in de Vereeniging, die toen vooral als 
bioscoop functioneerde. Ze was bijna achttien, 
dus films boven die leeftijd mocht ze niet zien. 
Bijzonder is de anekdote uit eind jaren vijftig.

Beatrix
Annie: ‘Het was bij een toneelvoorstelling. Ik 
moest de kaartjes controleren en vervolgens 
de mensen naar hun plaats begeleiden. Ik had 
strikte orders om na 20.00 uur niemand meer 
binnen te laten: dat zou de voorstelling te veel 
verstoren. Ik had de deur net dichtgedaan, 
stonden er drie jonge vrouwen voor de deur. 
Ik herkende ze niet, maar achteraf bleken het 
prinses Beatrix te zijn met twee vriendinnen 
of hofdames. Ze stelde zich echter niet als zo-
danig voor. Ondanks het feit dat ze de duurste 
kaartjes hadden, front balkon midden, wilde ik 
ze in eerste instantie niet binnenlaten. Ik be-
dacht me echter op het laatste moment en leid-
de de dames naar het zijbalkon. Daar waren 
nog plaatsen over, geen beste plek om te zitten, 
want je hebt zó een stijve nek, maar ik zou nie-
mand storen wanneer ik ze daar neer zou zet-
ten. Zo gezegd, zo gedaan, maar vijf minuten 
later komt de directeur op me af. Of ik wel wist 
wie ik net binnen had gelaten. Om zichzelf en 
mij te overtuigen gingen we naar de parkeer-
plaats en ja hoor, daar stond een AA-auto. In 
allerijl werd burgermeester Hustinx gebeld, Annie Puts en Huseyin ‘Jozef’ Harzulum
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een bloemist geregeld en een tafeltje gereser-
veerd voor het gezelschap. In de pauze zag ik 
Beatrix weer. Ze keek me heel apart aan, of ze 
een beetje schrok, maar liet verder niks mer-
ken en bestelde drie flesjes fris met een rietje.’

Charmeur
In 1964, Jozef was nog geen jaar in Nijmegen, 
maar paste zich razendsnel aan, kruisten de 
wegen van Jozef en Annie elkaar. De familie 
Puts was inmiddels verhuisd naar de Lunterse 
Beekstraat 17 en daar stond Jozef plots met 
een bos bloemen bij Annie voor de deur. Hij 
was een knappe verschijning en al veinsde 
Annie in eerste instantie onverschilligheid, 
ze viel als een blok voor de charmeur en ze 
trouwden in 1966. 

Jozef: ‘We gingen ook wonen aan de Lunterse 
Beekstraat, nummer 6b. Een duplexwoning 
voor 39,95 gulden per maand, maar erg klein. 
Dus ging ik elke dag naar woningstichting 
Nijmegen aan de Nijhoffstraat en smeekte Van 
Goethem om een groter huis. Die werd daar 
helemaal gek van. Op een dag zei hij: “Als ik 
je veertien dagen niet zie, heb ik wat anders 
voor je.” Dat werd Lunterse Beekstraat 10, en 
daar zitten we nu nog steeds.’

Ook Jozef ging bij de Vereeniging werken 

naast zijn baan bij ASW. Hij kent alle grote ar-
tiesten uit die tijd en staat er mee op de foto: 
Snip en Snap, Ronnie Tober, Willy en Willeke 
Alberti, André van Duin, Gert en Hermien, 
het Cocktail Trio, Piet Bambergen, maar ook 
Arthur Rubinstein. Jozef, bij wie gastvrijheid 
in de genen zit, maakte dat ze niets te kort 
kwamen. Wanneer de burgemeester een voor-
stelling bezocht, werd ook hij aan de zorgen 
van Jozef toevertrouwd. Charles Hustinx was 
burgemeester van 1944 tot 1967. Als zoon 
van een bierbrouwer lustte hij zelf ook wel 
een glaasje. Zijn ferme tred werd naarmate de 
avond vorderde steeds zwieriger. Bij zijn ver-
trek liet hij een keer als dank een gulden achter 
voor Jozef. Zijn vrouw Emma zag dit echter en 
griste het geld voor de neus van de verbaasde 
Jozef weg. ‘Leer je het dan nooit? Geen fooi-
en’, beet ze Charles toe. Nee, Emma was niet 
zo populair in de stad. Annie en Jozef bleven 
bij de Vereeniging in dienst tot 1980. Annie 
had ruim 33 jaar op de loonlijst gestaan. Bij 
haar zilveren jubileum ontving ze een asbakje.

In 1980 ging ASW failliet. Jozef: ‘Ik heb nog 
een paar jaar bij Singer gewerkt in het on-
derhoud, maar ik wist inmiddels ook alles 
van gaskachels. Dus als daar ergens in het 
Waterkwartier problemen mee waren, werd ik 
ingeschakeld. Ik vroeg daar niks voor, maar 

kreeg meestal wel iets toegestopt. Een pak 
koffie of een paar gulden.’ Ook draaide Jozef 
zes jaar lang de bingo voor Jo Holland in het 
Gemeenschapshuis.

Renovatie
Zoals het vroeger was, wordt het nooit meer. 
Dat geldt ook voor de Lunterse Beekstraat. 
Annie: ‘Iedereen kende elkaar en zat in de 
zomer aan de straat. Kinderen konden on-
gestoord spelen. Er was een man die orgel 
speelde. Door het open raam kon iedereen 
daarvan meegenieten. Nu is er alleen contact 
met de buren.’ Jozef noemt de verschillende 
nationaliteiten op die in de straat van 24 huis-
nummers wonen. Hij telt er negen. Sommigen 
passen zich, zoals Jozef dat zelf ooit deed, 
prima aan, maar anderen nauwelijks of zelfs 
helemaal niet. Twee renovaties hebben de wo-
ningen ondergaan, maar de keuken hebben ze 
zelf gebouwd en ook de verwarming op eigen 
kosten aangelegd. De laatste renovatie was een 
lachertje. Het tocht nog steeds in huis en ook 
aan de gehorigheid is niets gedaan.

Aan het einde van de straat heeft een bewoner 
een schutting geplaatst. Een doorn in het oog 
voor de overige bewoners. Annie: ‘Het is geen 
gezicht en nog gevaarlijk ook, want het belem-
mert je zicht. Er is protest aangetekend en hij 

Michael, Carola en Martien
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moest de schutting voor het einde van vorig 
jaar afbreken, maar hij staat er nog steeds.’

Gouden bruiloft
In september is het feest in de Lunterse 
Beekstraat. Dan vieren Jozef en Annie hun 
Gouden Huwelijksfeest.

Carola en Martien
We besluiten ons rondje beekstraten bij Carola 
en Martien op Lunterse Beekstraat 4. Carola 
is 45 jaar, geboren aan de Dijkstraat en al-
tijd in het Waterkwartier gebleven. In 1989 
ging ze op zichzelf wonen in de Barneveldse 
Beekstraat totdat na twee jaar Martien in haar 
leven kwam en ze in 1993 bij hem introk in 
de Lunterse Beekstraat. Ze hebben samen één 
zoon: de 11-jarige Michael. 

Martien is tien jaar ouder dan Carola en 
groeide op in Oost aan de Tooropstraat. Zijn 
eerste vriendin kwam net als Carola uit het 
Waterkwartier. Die relatie leverde twee kin-
deren op, maar liep spaak. Zijn hobby bracht 
hem bij Carola. Martien draaide in de jaren 
tachtig plaatjes bij de Grijze Duif van Siem 
Sip en was ook druk met 27-mc-bakkies, toe-
vallig ook een liefhebberij van de vader van 
Carola. Ze vonden elkaar. Toen in 1993 de 
bovenwoning bij Martien leegkwam en bij 
zijn benedenwoning werd getrokken, ging 
Carola bij hem wonen. Martien werkt bij de-
fensie. Op last van hogerhand mag-ie over zijn 
werkzaamheden op de Harskamp niet verder 
uitweiden. Daarnaast is hij reservist en gaat 
minimaal één keer per maand in Volkel op 
exercitie. In geval van oorlog hoeven ze zich 
aan de Lunterse Beekstraat weinig zorgen te 
maken. In de wijk was Martien tot vorig jaar 
actief bij de Vrienden van het Westerpark. Hij 
zit nu in de wijkraad. 

Sjakie
Ook in de straat is Martien een betrokken be-
woner. Hij zorgde voor zijn buurman, toen het 
heel slecht met hem ging. Martien: ‘Sjakie was 
een apart figuur, maar iedereen mocht hem 
graag. Hij zorgde altijd dat de straat versierd 
werd, dan hielp ik mee. Of met oud jaar, dan 
kocht hij het vuurwerk, moest ik het afsteken. 
Hij is maar 43 jaar geworden. Hij was altijd 
heel direct en zei meteen waar het op stond. 
Hij was op zijn manier een heel verbindende 
factor. Michaels verjaardag vergat hij nooit. 
Dan kwam-ie altijd met een groot cadeau aan-
zetten.’

Ze zijn het helemaal eens met de eerdere kri-
tiek op de matige kwaliteit van de huizen. 
Carola: ‘Die laatste renovatie is erg amateuris-
tisch uitgevoerd. Ik moet sindsdien de verwar-

ming twee graden hoger draaien om het warm 
te krijgen.’ Martien: ‘Dat is ook de reden dat 
ik het huis niet gekocht heb toen Portaal me 
dat aanbood. Die gehorigheid is het ergste.’ 
Carola: ‘Ik hoorde buurtbewoners ’s nachts ga-
men op hun computer. We kregen er woorden 
over. Bleken zij weer wakker te liggen als hier 
de klok sloeg. Die zetten we nu stil voor we 
naar bed gaan. Dat contact is weer prima en ze 
brengen ons zelfs eigengebakken koekjes, en 
Martien houdt de tuin bij hen een beetje bij. 
Probleem opgelost, maar dat hele probleem 
had er niet hoeven zijn.’ Martien: ‘Kleinere 
klachten lost Portaal meestal wel op, al zijn ze 
erg op de centen.’

Smal
Voordat de beekstraten aangelegd en volge-
bouwd werden, moet er bij het uittekenen van 
die plannen ergens een misrekening zijn ge-
maakt. De Lunterse Beekstraat is veel te smal. 
Martien: ‘Er is ooit sprake van geweest dat we 
allemaal een stukje van de voortuin zouden 
inleveren voor een bredere straat. Daar wilde 
niet iedereen in meegaan en daarom zitten we 
nu om de haverklap met gebroken autospie-
gels. Laatst nog door toedoen van een wagen 
van de Dar. Die hebben overigens wel netjes 
de schade vergoed, maar leuk is anders.’

Carola: ‘Ik mis het ook dat vroeger iedereen 
in de zomer buiten zat en om de beurt voor 
elkaar koffie zette. Ik vind de beekstraten hard 
achteruit gaan de laatste jaren. Dat begint al 
met het onderhoud van de tuintjes. Sommige 
mensen doen er niks aan. Er zijn huizen die 
potdicht lijken met een luik ervoor, gordijnen 
die nooit open gaan of maandenlang een wit 
laken achter de ruit hangen.’ Martien: ‘Het zijn 
vaak onze medelanders, maar wie het ook is, 
wanneer iemand er een rotzooitje van maakt, 
spreek ik die persoon erop aan. Ik heb het ook 
bij Portaal aangekaart, maar die doen er niks 
aan. Sabine missen we hier ook.’ Carola: ‘Ik 
hoor alles als ik ’s nachts in bed lig. Dat er aan 
de Weurtseweg gedeald wordt is algemeen 
bekend, maar hier in de straat ook, gaat het 
gerucht. Het is er voortdurend rumoerig. Ook 
met auto’s, terwijl iedereen normaal gesproken 
op bed ligt.’ 

Martien: ‘Het parkeren is een elend. Er is voor 
ieder huis één plek, maar in veel gezinnen zijn 
al twee auto’s. Nu staat er ook al maanden een 
auto in de straat die nooit gebruikt wordt. Staat 
daar alleen maar een plek in te nemen en is 
niet eens van een bewoner. Dat moet toch niet 
kunnen?’

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

Geen wereld zonder BN’ers 
Ze zitten aan tafel bij een populair praatpro-
gramma op televisie. Ze praten en lachen met 
andere tafelgasten mee en drinken hun gla-
zen leeg. Maar de reden waarom zij uitgeno-
digd zijn, is een door de goede-doelen-organi-
saties gesubsidieerde reis naar verre oorden 
waar kinderarbeid is of vluchtelingen aan-
spoelen. Ze hebben foto’s of filmpjes die dat 
in beeld brengen. Omringd door net geredde 
opvarenden van een gammele boot of een 
dozijn ondervoede kinderen met blote voeten. 
Soms hebben zij iemand meegenomen. Een 
vluchteling in het publiek. De presentator, die 
net als andere gasten zijn best doet om in zijn 
gezicht verdriet en empathie uit te stralen, wil 
er zo snel mogelijk een einde aan maken en 
het onderwerp afsluiten. ‘We gaan naar een 
vrolijk onderwerp dames en heren!’ Hij moet 
ervoor zorgen dat de kijkers niet wegzappen.
Zo staan de BN’ers die een tijdje niet in beeld 
waren weer in de belangstelling. Op de soci-
ale media krijgen zij lovende complimenten 
voor hun optreden. Zo houdt de ellende in de 
wereld het fenomeen BN’er in stand. 
In de sauna van het zwembad waar ik zo nu 
en dan ben, zaten twee oudere mannen op te 
scheppen. De een, bijna 80, over zijn conditie. 
De ander over zijn heldendaden als marinier 
in Nederlands-Indië. Een oudere mevrouw 
veranderde het onderwerp. ‘Ik ben net naar 
de voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente 
Heumen over de opvang van twintig sta-
tushouders geweest. Leuk dat we hier de 
vluchtelingen opvangen.’ Toen werd het stil in 
de sauna. 
Ik had gehoopt dat iedereen zou meedenken 
met deze mevrouw over hoe de vluchtelingen 
te helpen een sociaal netwerk op te bouwen 
om uiteindelijk een baan te vinden. 
Mijn vriend Paul huurt een kantoorgebouw 
waar hij laptops heeft geplaatst en waar 
dagelijks asielzoekers met een achtergrond 
in de IT begeleid worden. Zijn vrouw geeft 
hen Nederlands. Zij denken erover na om zelf 
voor de huisvesting van deze vluchtelingen te 
zorgen. 
Mijn vriend Frits verzamelt laptops voor vluch-
telingen die in Nijmegen hun nieuwe leven 
starten.
Zowel Frits als Paul willen absoluut niet in de 
picture. Ze zijn mijn helden. 

Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)



de Wester - februari 2016

 

10

Het gaat niet goed met het buurtcafé. Met 
alleen drank, pinda’s en een bierworstje op 
het menu red je het niet meer. De omzet in 
cafés is sinds 2007, toen er nog geen sprake 
van een crisis was, met 25 procent gedaald. 
Het rookverbod en het verhogen van de 
leeftijdsgrens voor het schenken van alcohol 
hielpen ook niet mee. 

Telde Nederland in 2008 nog 13.000 cafés, 
nu zijn er dat nog maar 11.000 en de daling 
lijkt niet te stoppen. Het aantal kroegen in de 
Wolfskuil en het Waterkwartier kun je op de 
vingers van één hand tellen. Vorig jaar april 
viel het doek voor Café de Tunnel aan de Ma-
rialaan. Een typisch buurtcafé met een kleedje 
op elke tafel, schrootjes aan de wand, kristal-
len lampen aan het plafond en een ouderwetse 
jukebox met vooral Nederlandstalige muziek. 
Jacky en Anita Ritmeijer, broer en zus, groei-
den in het café op; hun ouders begonnen bijna 
zestig jaar geleden het café.

Volledige vergunning
Anita: ‘Mijn vader, Nol Ritmeijer, groeide op 
aan de Anjelierenweg. Mijn moeder, Nel Her-

mans, woonde aan de Biezenstraat. Ze waren 
allebei 24 jaar, toen ze in 1957 trouwden en 
één dag na de bruiloft op 13 mei het pand aan 
de Marialaan huurden en de kroeg openden. Ze 
gingen boven het café wonen.’ Jacky: ‘Mijn 
vader was schilder van beroep. Dat is hij de 
eerste vijf jaar ook blijven doen. Moeder stond 
dan achter de tap. Er mocht in het begin ook 
alleen bier geschonken worden, geen sterke 
drank. Tot 1961, toen kregen we de volledige 
vergunning.’ Anita werd in 1961 geboren, 
Jacky vier jaar later. In 1962 werd het zaaltje 
aangebouwd en kochten Nol en Nel het pand.

Nog geen tunnel
Ze bedachten de naam Café de Tunnel, hoewel 
er in 1957 nog lang geen sprake was van een 
doorgang onder het spoor. Die werd pas op 1 
juli 1966 feestelijk geopend en was met 211 
meter toen de langste spoortunnel van Neder-
land. Tijdens de aanleg van die tunnel lag de 
hele Marialaan open. Om verbreed te worden, 
moesten de voortuintjes eraan geloven. De 
fusten bier, in de eerste jaren nog houten vaten, 
werden om het café te kunnen bereiken, door 
de lucht aangevoerd. 

Café de Tunnel 
Hoe het begon

Blue Monday
Volgens een Britse psycholoog zou de 
maandag van de laatste volle week in janu-
ari de meest deprimerende dag van het jaar 
zijn. Dan is de gezelligheid van de feest-
dagen naar de achtergrond verdwenen. 
De eerste goede voornemens zijn alweer 
gesneuveld. Dat zorgt ervoor dat je teleur-
gesteld bent in jezelf: ik kan het niet eens 
volhouden. Of je bent er niet eens aan be-
gonnen. Het weer is vaak niet op zijn best. 
De belasting meldt zich met de vraag of je 
je aangifte 2015 wil doen. Schrikken van 
de blauwe envelop is geen lang leven meer 
beschoren, dat dan weer niet. We moeten 
allemaal digitaal, voor de belasting, voor de 
gemeente. Geen ontkomen aan.
Maar goed, Blue Monday. Ik herken dat 
gevoel van somberheid wel in deze tijd van 
het jaar. Als dat dan ook nog eens samen 
gaat met verlies van dierbaren, dan wil je 
wel eens bij de pakken neerzitten. Niet 
doen! Wapen jezelf tegen sombere gevoe-
lens. Het kan, mensen hebben prima tips 
om er niet (te veel) aan toe te geven. Wat 
dacht u van de aanschaf van een hond of 
het lenen van die van een ander? Je moet 
naar buiten, laarzen aan, jas aan en muts 
op en gaan met die banaan. Buiten zijn 
en bewegen hebben een positief effect op 
somberheid. Zet je favoriete muziek even 
(in overleg met de buren) keihard aan en 
leef je uit. Put your hands up. Mij helpt dat 
enorm. Foto’s kijken van vakanties en leuke 
momenten. Lekker lang douchen zodat de 
zware gevoelens door het afvoerputje weg-
spoelen… Ik denk dat ik ga voor: rond die 
tijd op vakantie gaan, want dan valt er vaak 
zoveel te beleven dat je niet aan somber-
heid toekomt. En een laatste tip die ik er-
gens las: maak een lekkere lunchwandeling 
met gezellige mensen. Komt dat in onze 
wijk even goed uit. Dat kan, elke vrijdag om 
12.00 uur, vanaf wijkcentrum Titus Brands-
ma. Voor noppes!

Rian Panis
(Foto: Ger Neijenhuyzen)
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Volkscafé
Anita: ‘Het was van meet af aan een echt 
volkscafé voor de mensen uit de buurt. Veel 
klanten kwamen van Onder de bogen, die ken-
den mijn vader allemaal. Het waren de jaren 
van de koppelbazen. Die troffen elkaar hier en 
zaten om tien uur ’s ochtends al aan de koffie.’ 
Jacky: ‘Het liep heel goed en in 1968 kocht 
pa er nog een café bij. Vier deuren verder, ook 
aan de Marialaan. Het werd de Anja Bar, ver-
noemd naar ons: Anita en Jacky. Dat werd hem 
uiteindelijk toch te veel en na vijf jaar heeft 
hij het overgedaan en werd het Bar Tropicana. 
Nu is het allang geen café meer. Het Vliegertje 
heeft er een tijd gezeten. Nu is het een muziek-
winkel.’

Carnaval
In de zestiger jaren speelde het carnaval zich 
bijna uitsluitend in de binnenstad af. Nol Rit-
meijer was een van de eersten die met veel 
succes het feest naar de wijk toe haalde. Ani-
ta: ‘Het café werd omgedoopt tot Herberg de 
Knotsenburg en was onherkenbaar versierd. 
Dan hingen ze met de benen buiten. Carna-
valsvereniging de Oelewappers resideerde 
hier, later de Pimpelaars en het Leste Munt-
je. Tijdens de Vierdaagse, er waren nog geen 

Zomer- of Vierdaagsefeesten, zorgde hij voor 
een draaiorgel in de zaal en weer stonden ze te 
dringen voor de deur. We waren het eerste café 
waar men drie keer per week kon bingoën. Pa 
was ook voorzitter van de Horecabond in de 
stad. Hij kende iedereen en wist wat er om-
ging. De café-eigenaars gingen altijd heel col-
legiaal met elkaar om en haalden ook grapjes 
uit. Zo had hij op 1 april alle kasteleins gebeld 
met de mededeling dat er na sluitingstijd op 
een bepaald adres nog een feestje was. Ston-
den ze daar voor een dichte deur. Toen zijn ze 
maar naar de Ambassadeur gegaan. Die had 
met al die kasteleins in de zaak nog nooit zo’n 
goeie omzet gehad’, lacht Anita.

Pater Brouwer
Jacky: ‘Pater Brouwer was een bekend figuur 
in de wijk. Omdat hij altijd alles weggaf, liep-
ie zelf op kapotte schoenen. Pa zei op een dag 
tegen hem: “Ga maar naar de schoenenwinkel 
naast Brinkhoff in de Krayenhofflaan en kies 
maar iets nieuws uit. Ik betaal ze wel.” Hij 
koos meteen de duurste, zo slim was-ie wel, 
maar het zou me niks verbazen als hij ze daar-
na meteen weer weggegeven heeft.’ Anita: ‘Pa 
zat altijd vol ideeën. Zo organiseerde hij dat de 
koppelbazen elk jaar geld bij elkaar legden om 

de kinderen op de Sint Maartenskliniek een 
dagje uit te bezorgen.’

In 1969 haalt café de Tunnel de landelijke 
pers. Het Nieuwsblad van het Noorden: ‘Acht 
Nijmeegse caféhouders zijn zondagnacht op 
het oorlogspad geweest om af te rekenen met 
een man die vorige week bij verscheidene ho-
recabedrijven in de Nijmeegse binnenstad de 
ruiten had dichtgesmeerd met witkalk. De acht 
zaten zondagavond in wrokkige overpeinzing 
bijeen toen de tip binnenkwam dat in de loop 
van de nacht café De Tunnel bezoek zou krij-
gen van de kalksmeerders. Zonder zich verder 
te bedenken, stoven ze alle acht naar de Ma-
rialaan en betrokken daar een hinderlaag.’ 
Anita weet het nog: ‘O, die kalker, dat was 
zo’n vervelend ventje. Hij mocht vanwege 
zijn gedrag bijna geen kroeg meer binnen. Uit 
wraak ging-ie de cafés met witkalk besmeu-
ren. Dat kreeg je er niet meer af. Er moesten 
nieuwe ruiten in, die de dader uiteindelijk zelf 
heeft moeten betalen.’

Radiatoren
Jacky: ‘Natuurlijk werd er ook wel eens ge-
vochten. Bij een kaartspelletje wilde het wel 
eens uit de hand lopen. Ma was voor niemand 

Anita en Jacky Ritmeijer
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bang. Die pakte als het moest een vent van 
twee meter bij zijn lurven en gooide hem in 
de heg. Ze ging vaak heel strategisch tussen 
mijn vader en een lastpak instaan om klappen 
te voorkomen.’ Anita: ‘Toch hebben ze maar 
in drie gevallen de politie erbij moeten halen, 
maar toen werden ook de radiatoren van de 
muur gerukt. Wij zaten boven en hoorden al-
les. Doodsbang waren we. Die momenten ver-
geet je niet gauw. Of die keer dat een bezoeker, 
die met carnaval geweigerd werd, keihard een 
baksteen door de ruit naar binnen wierp. Dat 
had heel verkeerd af kunnen lopen.’

Jacky: ‘Vader is jong gestorven. Hij was pas 
43 jaar. Een maagbloeding; een paar maan-
den nadat we het 20-jarig bestaan van het café 
hadden gevierd.’ Anita: ‘10 juli 1977, het was 
vlak voor de Vierdaagse. Altijd een omzet-
klapper en dat moest doorgaan. Dat zou hij 
zelf zo gewild hebben. Zo hingen een dag na 
de crematie de slingers toch weer in het café. 
Ik was zestien jaar en ik heb de school daarna 
niet afgemaakt, want ik moest meehelpen. Het 
was geen normaal leven, maar dat is het nóóit 
geweest.’ Jacky: ‘We zijn niets tekort gekomen 
hoor, maar we zaten vaak alleen, als onze ou-
ders beneden achter de bar stonden. Toen pa 
wegviel, stond moeder er alleen voor. Ze was 
heel sterk. Ze is na zijn dood altijd alleen ge-
bleven. Wie zou zijn plaats in kunnen nemen? 
Niemand toch? Ook voor ons werd het extra 
hard werken.’ Anita: ‘We kregen al vroeg veel 
verantwoordelijkheid op onze schouders. Je 
wordt snel volwassen wanneer een café je da-
gelijkse omgeving is. Je ziet en hoort van alles, 
ook wat niet voor jouw oren bestemd is.

Respect
Jacky: ‘Hoe moeilijk het ook was met een 
café, onze ouders hebben ons altijd goed be-
schermd. Je leerde om van jezelf af te bijten, 

maar je moest hoe dan ook een ander altijd 
respecteren. Nooit een grote mond opzetten, 
zeker niet tegen de klanten. De wereld nu lijkt 
veel harder geworden. Agressiever. Waar is het 
respect voor elkaar gebleven?’ 

Anita: ‘Moeder heeft het café gerund tot car-
naval 1988. Ze kon daarna niet meer. Wij wil-
den het niet overnemen, al zei iedereen dat ik 
een geboren kasteleinsvrouw was.’

Rietje Krechting
De kroeg werd overgenomen; een paar keer 
zonder succes totdat Rietje Kregting het roer 
overnam en er ruim twintig jaar tot vorig jaar 
april de scepter zwaaide. Café de Tunnel is 

niet meer. Veel wijkbewoners vierden er hun 
bruiloft en kwamen 25 jaar later terug om die 
te verzilveren. Het pand uit 1925 aan de Ma-
rialaan 51 heeft zelfs geen horecabestemming 
meer en is inmiddels verbouwd tot een appar-
tementencomplex. 

Anita is getrouwd en na de zorg voor haar oma 
en moeder Nel, die in 2008 overleed, woont 
ze met haar gezin in de Zwaluwstraat, honderd 
meter van de plek waar ze opgroeide. Jacky 
bleef nog dichter bij huis en woont twee deu-
ren ver van zijn geboortehuis.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto 2016: Dave van Brenk
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Portret van een kind in zijn slaapkamer

Met wie woon je in huis?
‘Met mijn broertje Quentin, mijn mama Ta-
mara, mijn vader Patrick en de vier konijnen 
Roosje, Nijntje, Jimmie en Flappie. Soms 
zorgt mijn vader voor de konijnen, soms ik.’
In welke klas zit je?
‘In groep 4 van basisschool De Wieken.’
Heb je hobby’s?
‘Ja, voetballen en vissen met mijn vader. We 
gaan bijna iedere zondag vissen. Mijn vader 
heeft laatst een keigrote vis gevangen. Een 
snoekbaars. Wist je dat achter zijn kieuwen 
ook stekels zitten?’

Jelani Roos 
(7 jaar)

‘Later word ik goochelaar 
en moppentapper’

Als je een dier zou zijn, wat zou je dan kie-
zen?
‘Een tijger omdat hij stoer en sterk is.’
Heb je ook hartsvrienden?
‘Ja, mijn nichtje Tara, en Anthony, Nico, Stijn 
en Niek.’
Krijg je ook zakgeld?
‘Nee, ik krijg geen zakgeld, maar ik heb wel 
geld van mijn verjaardag. Dan krijg ik altijd 
heel veel geld. Bijna het enige dat ik ervan 
koop zijn snoepjes. Als ik iets wil hebben, 
vraag ik het eerst aan mijn ouders.’
Wat is jouw dierbaarste bezit?
‘Mijn computer. Ik speel daar heel vaak Friv 
op. Dat is een pagina waar je heel veel leuke 
spelletjes kan doen. Ook doe ik veel op muis-
werk; op de computer kan je werkjes doen 
voor school, bijvoorbeeld rekenen en taal. En 
natuurlijk mijn familie.’
Waar word je boos of verdrietig van?
‘Ik word boos als iemand mij pijn doet, als ze 
slaan of schoppen. Ik word ook boos als men-
sen jokken.’
Waar ben je trots op?
‘Ik kan voetballen en zwemmen. Ik zit pas één 
jaar op zwemmen en ik heb diploma A en B al. 
Nu ben ik bezig voor diploma C.’ 
Wat vind je het leukst bij jezelf?
‘Dat ik kan moppentappen: Er zit een meneer 
in de trein in een lege coupé. Hij heeft zijn 
voeten op de stoel gelegd. De conducteur komt 
binnen en vraagt: “Doe je dat thuis ook?” Zegt 
die man: “Nee, ik heb thuis geen trein.” Verder 
oefen ik ook heel vaak goocheltrucs.’
Met wie zou je een dag willen ruilen?
‘Mr. Bean, die is ook heel grappig.’
Als je veel geld had, wat zou je dan willen 
doen?
‘Dan koop ik een limousine, dan kan ik daar al 
mijn visspullen in kwijt.’
Wat zou je later willen worden?
Goochelaar en moppentapper, of meester.
Wat is je grootste droom?
‘Om een keertje met Viskid mee te doen. Dat 
is een jongetje op youtube, Boaz, dat leert je 
precies hoe je moet vissen.’
Wat is je lievelingseten?
‘Lasagne en pizza en hutspot.’
Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?
‘Dan ben ik ouder geworden. Dan ga ik mijn 
rijbewijs halen. Ik zou wel graag een motor 
willen, maar ik neem toch een auto, want dan 
word je niet nat als het keihard regent. Ik blijf 
thuis wonen tot mijn zestigste.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen

Van welke muziek houd je?
‘Ik hou van Afrojack, maar ook van het liedje 
Kleine jongen van André Hazes. Het is jammer 
dat hij al dood is. Eigenlijk vind ik bijna alles 
wel leuk.’
Wat is je favoriete tv-programma?
‘De magische winkel en Street Magic. Dat kijk 
ik elke dag. Dat is keileuk.’

Lees je wel eens?
‘Jawel, op school en ik heb wel eens bij de 
bieb een boekje gehaald. Ik heb ook een keer 
Suske en Wiske gehaald bij de bieb.’ 
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Kerken hebben het niet gemakkelijk te-
genwoordig. Ze kampen met teruglopende 
inkomsten, met weglopende leden en een te-
kort aan vrijwilligers, met zalen die steeds 
leger lijken. Hoe houd je als voorganger de 
moed erin? Een openhartig gesprek met 
Ekkehard Muth, van de Boskapel.

Ontmoeting
We zagen elkaar op het plein voor de Boska-
pel. Het stond vol: overal goedgeklede mensen 
in gedekte kleuren, jonge mensen op de fiets, 
een groepje dat ik als leden van een studenten-
corps herkende aan de gepoetste leren schoe-
nen. Geen Ekkehard. Pas toen ik me door de 

menigte heen had gewerkt en de kapel zelf in-
liep, ontmoette ik hem. Een gezonde vijftiger 
van gemiddelde lengte, met bergschoenen en 
een groene wollen trui aan, een onopvallende 
bril die goed bij zijn vriendelijke gezicht paste. 
Een reisleider, dacht ik. Ik zou zo met hem de 
bergen in trekken.

Fotosessie
Ongemakkelijk voelde hij zich bij de fotoca-
mera van Dave. Hij keek steeds mijn kant op, 
glimlachte voorzichtig, maakte kleine grapjes 
met een zorgvuldig uitgesproken Nederlands 
waar ik toch een hint van zijn Duitse afkomt in 
hoorde. Hij wilde graag dat het Christusbeeld 
achter hem op de foto kwam. Bij het bord bij 
de ingang excuseerde hij zich: ‘Er staat een 
fout op. Het moet zijn www.boskapel.nl. Zou 
je dat kunnen fotoshoppen? Haal dan ook maar 
het andere bord weg.’ Hiermee bedoelde hij 
dat van de CGKV, de huidige eigenaar van de 
Boskapel, dat erboven hangt. Gereformeerde 
protestanten, van een andere geloofskleur. 
‘Wij zijn iets vrijzinniger bezig’, legde hij uit.

Een Augustijnse bruidsschat
Hij vertelde over het hoopvolle begin in 2009. 
Dat was na het besluit van de Augustijnen aan 
de Graafseweg om weg te gaan. Ze verkochten 
hun kapel aan de gereformeerden en het grote 
pand ernaast aan een woningcorporatie. Joost 
Koopmans vertrok naar Eindhoven. Toch wil-
den de Augustijnen de Wolfskuilers die na de 
sloop van de Sint-Thomas à Villanova waren 
meeverhuisd naar de Boskapel niet in de kou 
laten staan. Een proces van verzelfstandiging 
leidde tot een onafhankelijke stichting die Ek-
kehard in dienst nam als voorganger. Dat was 
in 2011. Ze hadden zelfs een mooi startkapi-
taal meegekregen. De toekomst zag er, mede 
dankzij een klankbordgroep vol geleerde he-
ren en dames rooskleurig uit. 

Wie komt er nog?
‘We hebben een gemengde populatie’, vertel-
de Ekkehard. Hij schat dat ongeveer 30 pro-
cent van de kapelgangers uit de wijk komt. De 
rest komt van verder weg, meestal omdat ze 
zich thuisvoelen in wat ik de ‘oase van vrij-
zinnigheid’ noem, die de Boskapel voor hen is 
geworden. Lachend: ‘Dat hoor je mij niet zeg-
gen, maar het is wel zo, ja.’ Ekkehard ziet geen 
probleem met de verschillende bloedgroepen 

Een heel groot wonder

Ekkehard Muth
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in de kapel. Er is geen sprake van conflict. Het 
is niet zo dat hij probeert om eerst de ene groep 
te bedienen en daarna de andere. Sterker nog: 
‘Ik verbeeld me dat ik de dingen zo kan zeggen 
dat iedereen er iets mee kan.’ In de viering laat 
hij ook de instellingswoorden (‘Neemt, dit is 
mijn lichaam. Drink, dit is mijn bloed’) door 
alle aanwezigen tegelijk uitspreken. ‘Mensen 
ervaren dat als ontroerend. Wij hebben geen 
priester die boven de mensen staat. Dat gedoe 
hebben wij niet nodig.’ De laatste kerstviering 
zaten er ongeveer vierhonderd bezoekers ex-
clusief koor en orkest in de kapel, ondanks het 
vroege tijdstip. Een teken van leven!

Oud verdienmodel werkt niet meer
Toch is Ekkehard ook bezorgd. De kapel moet 
zelf haar eigen broek ophouden, in financiële 
zin. De stichting probeert dat voor elkaar te 
krijgen met de Kapelbalans, een onafhanke-
lijke variant van de jaarlijkse kerkbijdrage. 
Maar het is moeilijk. De paters Augustijnen 
konden gratis werken. Dat verwachten de ge-
lovigen nog steeds, ook al zijn de tijden veran-
derd. Zelfs een volle kerstviering brengt maar 
relatief weinig geld op, zeker vergeleken met 
de gereformeerde collega’s in hetzelfde pand. 
‘Zijn de zakken van de Wolfskuilers wel diep 
genoeg?’ vroeg ik. ‘Het geefgedrag is al veran-

derd, maar dat is niet voldoende’, antwoordde 
hij voorzichtig. ‘We teren in op het vermogen. 
De bruidsschat is in 2018 op. Op deze manier 
gaat het niet door.’ Even stokte zijn stem. ‘We 
proberen van alles, maar zoals het er nu uitziet: 
we hebben een heel groot wonder nodig.’ 

Nieuwe kansen
Liever wilde hij niet teveel ingaan op de cen-
ten, lachte hij even later. Dat was meer iets 
voor de penningmeester. Hij wilde liever ver-
tellen dat hij het heerlijk vindt om bij mensen 
thuis op gesprek te komen en hun verhalen 
te horen. Liever zoekt hij naar nieuwe ritue-
len om zin te geven aan het bestaan. Omdat 
je er gelukkiger van wordt, als je een moraal 
deelt, of beelden. Liever legt hij uit dat voor 
hem vrijzinnig zijn niets anders is dan dichtbij 
komen, maar niet omdat een of ander instituut 
dat voorschrijft. Het gaat om contact tussen 
mensen, om het ontwikkelen van je eigen ge-
loof, niet om juridische regels. Niet dat hij zich 
tegen dat instituut wil afzetten, dat ook niet. 
Hij vertrekt liever vanuit zijn eigen visie.

Nieuwe rituelen
Als ik vraag naar een concreet voorbeeld, 
komt Ekkehard pas goed los. Zo is hij begon-
nen met een spiritueel café, waar zoekers el-
kaar vrijblijvend kunnen ontmoeten. Er is een 
vormingsprogramma, waarbij je leert om niet 
naar je hersenen maar naar je ziel te luisteren. 
Een verhalenmiddag onder het motto De tra-
ditie ben jij. Voor Aswoensdag heeft hij een 
nieuw ritueel ontwikkeld, nog steeds rond het 
askruisje, maar nu ook met een geleide medi-
tatie en een palmtakje dat je in de viering zelf 
verbrandt. Het succesnummer van afgelopen 
jaar was zijn versie van Allerzielen, die hij Om 
Alle Zielen had genoemd. Hierbij hadden ze 
de hele kapel verbouwd, zodat mensen op ver-
schillende manieren konden stilstaan bij het 
verlies van dierbaren, maar ook bij de staat van 
hun eigen ziel. Er was een zangeres aanwezig, 
die dierbare namen uitzong. Hele goede reac-
ties had hij gekregen.

Moed houden
Aan het eind van ons gesprek dat ruim twee 
uur duurde, kwamen we toch weer terug op de 
financiële zorgen van de Boskapel. Ik vroeg 
hem hoe hij moed wist te houden: ‘Ik denk dat 
er zoveel behoefte is aan spiritualiteit en zin-
geving en religiositeit. Dat zal wel doorgaan. 
De kerk gaat niet door, maar religiositeit wel. 
En hoe dat eruit gaat zien, ja, daar ben ik heel 
erg benieuwd naar. Ik zou dat heel graag wil-
len weten, maar dat weet ik nu ook niet.’

Tekst: Stefan van Dierendonck
Foto’s: Dave van Brenk

Afspraken
Met het oog op het komende voorjaar worden 
er weer afspraken over verzamelplekken van de 
jeugd gemaakt. Waar gaan ze zich ophouden, 
hoe gaan ze zich gedragen en welke afspraken 
zijn daarbij van belang? Laten we voorop stellen 
dat de jeugd recht heeft op een plek in de wijk.
Dat alles zetten gemeente, politie en toezicht in 
een zogenaamd mooiweerdraaiboek. Wij noe-
men dat de neuzen richten en dus dezelfde taal 
spreken richting jeugd. Daarbij verwachten wij 
ook een goed gedrag met over en weer respect.

Titus Brandsma
Met Titus Brandsma worden verdere afspraken 
gemaakt als het gaat om het gebruik van het 
gebouw en de gedragsregels van het bezoek.
Het gebouw heeft een veelzijdige functie. Dit 
maakt dat het bezoek heel divers is. Dit vraagt 
een goede afstemming van alle partijen (politie, 
gemeente, toezicht, Het Inter-lokaal, Sociaal 
Wijkteam, STIP, Jeugd Fact).

Oud en Nieuw
De jaarwisseling hebben wij weer achter ons. Ik 
ben best trots hoe deze in de Kuul verlopen is. 
Zonder noemenswaardige vernielingen en grote 
incidenten. In de voorbereiding is veel geïnves-
teerd. Er is voorlichting op De Wieken gegeven 
aan de groepen 7 en 8 door Tandem en onder-
getekende om de jeugd te wijzen op het gevaar 
van (illegaal) vuurwerk. De tijden dat er vuurwerk 
afgestoken mocht worden, was ook dit jaar, net 
als vorig jaar, beperkt tot 31 december 18.00 uur 
tot 1 januari 02.00 uur. Hierdoor waren er duide-
lijk minder klachten van overlast. Daarnaast zijn 
we begonnen met het afhandelen van overlast-
meldingen vuurwerk door bureau Toezicht. Dit 
krijgt volgend jaar een vervolg.
De sloopbuurten Nachtegaalplein en Rozenbuurt 
zijn rond oud/nieuw met hekken en detectiepun-
ten beveiligd. Verder liep er bewaking met mens 
en hond om vernielingen te voorkomen en dat 
heeft goed uitgepakt.
Een helikoptervlucht bracht de kwetsbare plek-
ken voor opslag van brandbaar materiaal in 
beeld, waardoor afval tijdig door samenwerking 
van bureau Toezicht en de Dar kon worden ver-
wijderd.

Chris Hofman, wijkagent Wolfskuil
(Foto: Dave van Brenk)
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Wijkbewoners geven nog te vaak aan dat 
ze niet begrijpen wat een Sociaal Wijkteam 
doet. Het hoort bij alles rondom de zorg in 
de wijk, maar hoe dan? Het team heeft een 
plek, maar wordt daar ook iets anders ge-
daan dan overleggen? Cécile Klinkenberg 
(38), teamleider, en Anne Keizers (22), op-
bouwwerker, trekken het zich aan dat de 
bekendheid van wat ze doen en hoe ze te 
bereiken zijn, nog te wensen overlaat. Ze 
willen heel graag vertellen uit hun eigen 
dagelijkse praktijk. Ze willen uitleggen wat 
het Sociaal Wijkteam doet, het liefst zo dat 
iedereen het begrijpt. Aan de slag!

Zorg in de wijk
Als bewoners vragen over zorg, gezondheid en 
welzijn hebben, kunnen ze die bij verschillen-
de instanties stellen die ze verder helpen. Veel 
mensen leggen hun problemen voor aan de 
huisarts of de praktijkondersteuner. Helaas kan 
een huisarts niet alles zelf, zeker als de pro-
blemen niet direct gaan over je lichamelijke 
of mentale gezondheid. Dus zorgen zij ervoor 
dat je met je vragen op de goede plek terecht 
komt zodat eraan gewerkt kan worden. Je kunt 
naar vier plekken verwezen worden. ‘Die vier 
voorzieningen in de wijk zijn opgebouwd als 
een pyramide’, legt Cécile uit. ‘Stip vormt de 
brede basis. Daar kan elke wijkbewoner met 
een gemakkelijk te beantwoorden vraag te-
recht als het loket geopend is, zonder afspraak. 
Niemand hoeft een verwijzing te hebben van 
huisarts of wie dan ook. Ga vooral eerst daar-
heen. Je kunt een vraag stellen over vrijwil-
ligerswerk, over een formulier dat je niet be-
grijpt. Je kunt er ook een kop koffie komen 
drinken en een praatje maken.’ (In nummer 2 
[2015] van de Wester is een artikel geschreven 
over Stip Oud-West. Daar kun je het nog eens 
nalezen.) ‘Bij Stip werken vooral vrijwillige 
medewerkers met verschillende achtergron-
den’, vult Anne aan. ‘De coördinatie is in han-
den van een professionele kracht.’
Cécile gaat verder. ‘Is de vraag voor Stip te 
ingewikkeld en kunnen ze die niet zondermeer 
beantwoorden, dan schakelen zij het Sociaal 
Wijkteam in. Een huisarts bijvoorbeeld kan 
ook voor verwijzing zorgen. Wij zijn dan de 
volgende laag van de pyramide, waar minder 
mensen gebruik van (hoeven) maken dan van 

Stip. Het Sociaal Wijkteam neemt contact op 
met de vragenstellers. Wij gaan samen met 
hen en de mensen rondom hen op zoek naar 
antwoorden op hun vraag. De mensen die het 
Sociaal Wijkteam bemensen zijn professionele 
krachten met verschillende achtergronden. 
Geen vrijwilligers. Wij hebben een vaste plek 
in wijkcentrum Titus Brandsma.’ 
‘Een nog veel kleinere groep mensen komt 
terecht in de volgende laag van de pyramide: 
bij het Regieteam. Als er ernstige zorgen blij-
ven over mensen die niet willen meewerken 
aan een oplossing voor hun probleem en er 
is sprake van overlast, dan worden ze naar 
dit team doorgestuurd. Dat kan tegen hun wil 
gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan mensen die 
vervuilen in hun huis. We noemen dat dwang 
en drang. In dit Regieteam zitten professio-
nele hulpverleners van onder andere politie, 
jeugdzorg, woningbouwcoöperaties, jonge-
renwerk. Afhankelijk van de vraag kunnen er 
ook andere zorgverleners bij worden gehaald. 
Bovenaan in de top van de pyramide vind je de 
zwaarste zorg waar maar één procent van de 
mensen bij uitkomt: het Veiligheidshuis. Hier 
is van vrijwilligheid evenmin sprake. Het gaat 
om bewoners met ernstige problematiek, vaak 
van psychiatrische aard, waarmee bijna geen 
contact meer te krijgen is. Ze vormen een ge-
vaar voor zichzelf en hun omgeving.’ 

Het Sociaal Wijkteam
Anne begint. ‘Als je wordt doorverwezen naar 
het Sociaal Wijkteam, neemt het team contact 
op. Samen maken wij een afspraak voor een 
keukentafelgesprek. Ja, ik zie je glimlachen. 
Dat begrip is in elk geval welbekend en er 
wordt een beetje lacherig over gedaan door 
iedereen! Voorop staat dat als je in gesprek 
komt met het Sociaal Wijkteam er niks moet, 
maar wel van alles kan. Meewerken met dit 
team is geheel vrijwillig. We gaan uit van het 
probleem dat de vragensteller zelf aangeeft. 
Als iemand aangeeft dat zijn schulden de pan 
uitrijzen en hij het niet meer in de hand heeft, 
maar zijn zoon geeft aan dat het huis is ver-
vuild, dan beginnen we bij de schulden en niet 
bij het huis poetsen. Het is wel zo dat als de 
directe omgeving een probleem ervaart en de 
bewoner zelf niet, we wel nadrukkelijk pro-
beren om in gesprek te komen. Waar we naar 

zoeken zijn oplossingen die over een paar jaar 
nog werken. Mensen moeten er zelf ook wat 
aan hebben. Dat ze bijvoorbeeld langer zelf-
standig kunnen blijven wonen. We geven ook 
beschikkingen af voor hulp en zorg die nodig 
is.’ ‘In het team werken medewerkers met een 
heel verschillende achtergrond’, zegt Cécile. 
‘Dat is belangrijk omdat we ook heel ver-
schillende problemen voorgelegd krijgen en 
er niemand is die van alles verstand heeft. In 
ons team zit de thuiszorg aan tafel, maatschap-
pelijk werk, het opbouwwerk vanuit het thema 
wijk en verbinding tussen bewoners, ouderen-
zorg, iemand van de Wmo vanwege vragen 
over hulpmiddelen, de praktijkondersteuner 
geestelijke gezondheidszorg vanwege psychi-
sche problematiek. En een administratief me-
dewerker. Er wordt door twee studenten van 
de HAN een onderzoekje gedaan of het team 
zo goed is samengesteld gezien de vragen die 
we krijgen. Kunnen we alle vragen voldoende 
dekking geven? Of is er een extra iemand no-
dig voor vragen over jeugd bijvoorbeeld? We 
wachten af.’

Van betekenis zijn
‘Ik kan het misschien beter uitleggen met een 
voorbeeld’, vervolgt Cécile. ‘Een kennis van 
een bewoner loopt bij Stip binnen met zorgen 
over deze man. Deze man heeft aan een on-
geval hersenletsel overgehouden. Hij had best 
wat geld, maar is zijn baan kwijt geraakt. Nu 
heeft ie geldproblemen. Volgens de kennis is 
hij flink achteruit gegaan en is zorg nodig. Zij 
doet het zo goed en zo kwaad als ze kan, maar 
is overbelast. Stip verwijst door naar het Soci-
aal Wijkteam. Voor Stip is zo’n vraag te inge-
wikkeld. De man wordt gebeld met de vraag of 
het Sociaal Wijkteam langs mag komen omdat 
een kennis zich zorgen maakt over hem. Een 
medewerker van de thuiszorg en de specialist 
geestelijke gezondheid uit ons wijkteam pra-
ten met hem. Daarbij is de kennis aanwezig 
om de man een veiliger gevoel te geven. De 
man blijkt ook een partner te hebben, die op de 
achtergrond blijft. Haar Nederlands blijkt niet 
goed genoeg om alles te begrijpen. Er wordt 
in kaart gebracht wat goed gaat en wat niet. 
Waar zitten de grootste zorgen? Dan vertelt de 
man dat zijn partner zorgt voor stabiliteit, om-
dat hij dat gezien zijn beperking niet goed zelf 

‘Ook op de lange termijn moeten 
zorgoplossingen werken’
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kan. Zij zorgt voor een vast dagritme, regelt 
financiën, verlicht zijn dag. Maar deze vrouw 
moet binnen een maand het land verlaten en 
dat gebeurt steeds weer. Daar valt helaas wei-
nig aan te doen. Hij maakt zich daar zo druk 
over, dat hij er depressief van is. Alles valt uit 
zijn handen. Waarop de kennis zegt: aha, maar 
de buurman is vrijwilliger bij Humanitas. Die 
kunnen we eens vragen of hij wat financieel-
administratief werk kan doen en jou een beetje 
kan leren om dat bij te houden. Ook wordt er 
ondersteuning gezocht en gevonden voor zijn 
sombere gevoelens. Er komt iemand over de 
vloer van een kleine organisatie die hem helpt 
bij de indeling van zijn dag en het doen van 
de huishouding. Ze brengen hem duidelijk een 
stapje verder, maar hun bemoeienis blijft een 
zeker aantal uren per jaar nodig vanwege zijn 
hersenletsel. Hij heeft de regie weer in han-
den in zoverre dat gezien zijn beperking kan.’ 
Anne: ‘Ja en het bijkomende voordeel is dat de 
mantelzorgende kennis kan bijkomen doordat 
er meer mensen zijn ingeschakeld. Die heeft 
nu de energie om samen met zijn inmiddels 
teruggekeerde partner uit te zoeken of er een 
verblijfsvergunning geregeld kan worden. 
Hier worden we blij van.’

Andere kant van de medaille
Ik voel een maar aankomen. ‘Maar helaas gaat 
het zo niet altijd’, vertelt Anne. ‘Sommige za-
ken zijn gewoon echt lastig.’ Als ik vraag waar 
dat vooral mee te maken heeft, blijkt de con-
clusie te zijn dat het dan vooral gaat om ver-
schillende verwachtingen bij klant en Sociaal 
Wijkteam. ‘Soms komen we met mensen in 
gesprek die bijvoorbeeld door een thuiszorgor-
ganisatie zijn doorverwezen. Die zorgverlener 
praat dan ook nog mee tijdens het keukenta-
felgesprek. Die geeft bijvoorbeeld aan dat 
de toestand van de klant zo ernstig is dat er 
vele uren zorg nodig zijn. Ze willen dan dat 
wij dat regelen, dat eisen ze, dat hebben ze al 
lang in hun hoofd.’ ‘Als we dan gaan praten 
over wat er aan de hand is, dan loopt het mis’, 
zegt Cécile. ‘Een goede inventarisatie van wat 
goed en niet goed gaat, wat de klant zelf kan 
en wat niet, zit er dan niet. We komen er niet 
achter wat het echte of het grootste probleem 
is. Er wordt geen medewerking gegeven en er 
kunnen eigenlijk geen voorbeelden genoemd 
worden van de problemen door klant of orga-
nisatie. Maar zo beginnen we altijd, met elke 
zorgvrager. Zo’n gesprek moet niet plaatsvin-
den met een zorgaanbieder die ook aan tafel zit 
en meepraat. Die hebben een financieel belang 
en dan lopen er verschillende belangen door 
elkaar.’ 

Tekst: Rian Panis
Foto: Dave van Brenk

Cécile Klinkenberg (links) en Anne Keizers
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Vreemd parkeren
‘Jij schrijft toch van die stukjes?’ vroeg een 
van mijn overburen afgelopen zomer. ‘Schrijf 
maar eens over al die auto’s in onze straat. 
Over onze parkeerellende!’ Lang heb ik ge-
probeerd om het uit te stellen, maar nu kan ik 
er niet omheen. Het zijn er simpelweg teveel. 
Ik kan het niet meer verdragen. 
Mijn Kamperfoeliestraat is nog wel zo’n pit-
toresk eenrichtingsstraatje. Mooie oude 
bakstenen lopen glooiend richting de molen, 
er staat splinternieuwe straatverlichting, hier 
en daar een boompje waar nu gelukkig geen 
blad meer aanhangt. Dat heeft de Dar mooi 
weggehaald, met twee straatvegers achter 
elkaar en een paar mannen met bladblazers. 
Een schoongeveegd straatje uit de jaren 
dertig. Ik ben altijd weer blij als ik via de 
Wolfskuilseweg en de Varenstraat mijn eigen 
laantje inrijd. Het is mijn straat. En daar begint 
volgens mij het probleem.
Het voelt als mijn straat, maar dat is het niet. 
Net zoals die parkeerplek recht voor mijn huis. 
Daar staat natuurlijk niet mijn naam op. Het 
is niet, net zoals vroeger in de Sint-Thomas 
à Villanova, toen families met geld nog een 
kerkbank konden kopen en een naamplaatje 
mochten schroeven. In mijn straat is er geen 
parkeervergunning, ik heb niks betaald en dus 
zijn die stenen van iedereen. Ook van vreem-
den, die zomaar ineens komen parkeren. On-
bekende auto’s, nog nooit gezien. Een dikke 
Citroën C5 uit Frankrijk. Een klein onnozel 
Polo’tje. Een gehavende gezinsauto. Akelig is 
dat. Ze stellen zich niet eens netjes voor. 
Het lijken wel vluchtelingen. Ook zij komen 
uit verre streken. Je hebt geen idee waar ze 
de volgende dag naartoe gaan, je weet niet 
wat ze achter de rug hebben. Ik zie alleen dat 
ze even willen uitrusten. Voor mijn huis. En ik 
denk: toe maar. Ik schik wel even in, ik loop 
wel een paar meter verder. Morgen is er weer 
een nieuwe dag.

Stefan van Dierendonck
(Foto: Dave van Brenk)

Graag stel ik me voor: ik ben Niek Haze, 
15 jaar oud en ik woon in de Wolfskuil. Als 
leerling van het Dominicus College ga ik in 
de zomervakantie van 2016 op internatio-
nale culturele stage naar Thailand en Cam-
bodja. 

Deze reis vindt plaats onder de vlag van Stich-
ting Global Exploration, een organisatie die 
ieder jaar verschillende reizen naar Derde We-
reldlanden organiseert speciaal voor jongeren. 
Het motto van Global is: TOGETHER ONE 
WORLD! 

Wat gaan wij doen? 
Wij gaan voor Stichting Global Exploration 
ontwikkelingswerk verrichten door hulp te 
bieden op meerdere locaties in Thailand maar 
vooral in Cambodja. Zo gaan we helpen bij de 
renovatie van een school en ook bij het plan-
ten van mangrove planten om biodiversiteit te 
vergroten. 

Eigen geld en sponsorgeld
Om aan deze internationale stage mee te doen 
heb ik 900 euro gespaard en ingelegd voor on-
der andere mijn vliegticket. Daarnaast moet 
ik ook 1.800 euro aan sponsorgeld bij elkaar 
halen. Met het gesponsorde bedrag kunnen wij 
bijna drie weken ter plekke onze hulp inzetten. 

Samen zorgen we ervoor dat we de wereld een 
beetje beter achterlaten. De komende maanden 
organiseren wij verschillende sponsoracties. 
Zo verkopen we bijvoorbeeld blikken koeken. 
Ook willen wij over twee maanden een kunst-
veiling houden en een schoolfeest. 

Langs de deuren
Als jullie buurtbewoner kom ik binnenkort 
langs de deuren om te vragen wie mij wil 
sponsoren. Bijvoorbeeld door het kopen van 
koeken of een sponsorpakket vanaf 10 euro. 
Voor interesse in de verschillende sponsormo-
gelijkheden of specifieke vragen kunnen ook 
bedrijven, winkels of andere organisatie mij 
natuurlijk altijd benaderen (via niek.haze@
gmail.com). Handig om te weten: het sponsor-
bedrag mag tot giften worden gerekend en is 
aftrekbaar van de belasting, want de stichting 
heeft geen winstoogmerk en wordt als een Al-
gemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ge-
zien. 

Ik verwacht veel te leren van dit avontuur aan-
komende zomer en hoop op deze manier een 
bijdrage te leveren aan het verbeteren van de 
leefomstandigheden in Thailand en Cambodja. 
Helpen jullie mee?

Tekst: Niek Haze. Foto: Geert Timmer

Op avontuur met Global Exploration 
naar Thailand en Cambodja 

Niek Haze
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Duizend Nijmegenaren denken op 5 maart 
na over wat beter kan in de wijken. Vele in-
woners van West krijgen een uitnodiging 
voor deze G1000. Ze zijn uitgeloot omdat 
elke mening telt. Wat zouden twee over-
buurvrouwen uit Hees (West) inbrengen als 
het lot op hen valt? 

Angelique Reijntjes (52) woont al bijna 22 jaar 
met haar echtgenoot in de wijk Hees, vlakbij 
het Waterkwartier. Haar dochter groeide hier 
op, maar is inmiddels het huis uit. Angelique 
is goed bekend met de wijk, want ze woonde 
ook een tijd aan de Marialaan. Aan de over-
kant woont Ivanka van Ophoven (42). Net als 
Angelique woont ze sinds haar achttiende in 
Nijmegen. Vier jaar geleden verhuisde ze met 
haar man en drie kinderen vanuit Wolfskuil 
naar de Geulstraat. Beide vrouwen hebben 
wensen voor de wijk, maar zijn het roerend 
met elkaar eens: ‘Het gebeurt in West.’

‘West: de wijk van de toekomst’
Waarom deze wijk?
Angelique: ‘Een betaalbaar huis met een tuin 
en toch dicht bij het centrum. De wijk is rus-
tig en ruim opgezet. Het heeft het anonieme 
van de stad en de geborgenheid van een dorp.’ 
Ivanka knikt. ‘En je bent ook zo op de snel-
weg.’

Wat vind je van de wijk?
Angelique: ‘Toen we hier net kwamen wonen, 
waren er voor mijn dochter weinig leeftijdge-
nootjes. Nu is de wijk erg gemêleerd en dat 
maakt het levendig. Ook scholen worden bre-
der en beter, waardoor steeds meer kinderen 
binnen de wijk naar school gaan. Dat is een 
goede zaak.’ Ivanka: ‘Ik mis een bos in de 
buurt, maar er zijn wel volkstuintjes en initi-
atieven om de wijk groener te maken.’ Beide 
vrouwen zijn erg enthousiast over de Honig. 
‘Je kunt er eten, er zijn activiteiten voor kin-
deren en maatschappelijke projecten voor de 

wijk. Mensen trekken daar echt heen.’ Ange-
lique: ‘Oost zit vast, West is in ontwikkeling. 
Het is de wijk van de toekomst.’

Hoe is het contact met buurtbewoners?
‘Een tijd geleden was er een buurtbewoner 
ernstig ziek zonder dat iemand dit wist. Nu is 
er af en toe een buurtfeest, zodat we elkaar een 
beetje kennen en in ieder geval kunnen aan-
bellen als er iets is’, vertelt Angelique. Ivanka 
kent bovendien veel ouders van het school-
plein, waar bijvoorbeeld hardloopclubjes ont-
staan. Samen houden bewoners de veiligheid 
in de gaten. Ze waarschuwen elkaar via mail 
en Whatsapp als ze iets verdachts zien. ‘Want 
het is hier wel inbraakgevoelig’, aldus Ivanka.

Wat zou je willen veranderen binnen de wijk?
Angelique: ‘Een aantal nieuwe winkelpanden 
staat met de rug naar het Waterkwartier en is 
met de auto lastig te bereiken.’ Haar wens: een 
winkelcentrum aan de Weurtseweg, met de 
voorkant naar het Waterkwartier. Ivanka: ‘Een 
leuk eetcafé met een mooi terras zou gewel-
dig zijn. Dan zou ik sneller spontaan uitgaan.’ 
Angelique: ‘In de oude kroegjes voel ik me 
niet prettig, dus graag een plek waar iedereen 
welkom is.’ Ook voor kinderen kan het beter. 
Ivanka: ‘Zebrapaden bij speeltuintjes, een 
voetbalgoal op het grasveld en ze moeten zelf 
veilig naar school kunnen.’ Ze zijn blij dat de 
wijk in beweging is, want verandering is niet 
per definitie negatief. Uit angst voor overlast 
protesteerden bewoners tegen de komst van 
een RIBW-woonvorm, maar die angst blijkt 
onterecht. Angelique: ‘Ook al verandert er 
iets, het kan gewoon goed komen.’

Tekst: Doreen ter Beest. Foto’s: Mika Kraft
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Foto’s: De FotoStudio

De Wijkfabriek
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Voor Wolfskuil begint de zomer dit jaar 
extra spannend. Of zullen we zeggen ‘ex-
tra sterk’? Begin deze zomer vindt de eer-
ste editie plaats van Het Sterke Verhalen 
Festival. Een nieuw, groot evenement door 
en voor wijkbewoners waarin verhalen uit 
de wijk centraal staan. Het festival laat ze 
horen en zien op veel verschillende manie-
ren: als theater, zang of dans, als tekening, 
schilderij, beeld, handwerk of foto. Maar 
natuurlijk ook gewoon als een verhaal, 
spannend verteld door onze Sterke Verha-
len Vertellers.

De wijk bruist van de verhalen! Dat bleek wel 
in 2014, toen kunstenaar Korneel Jeuken en 
de verhalenredactie door de wijk trokken om 
spannende verhalen over de geschiedenis van 
de Kuul bij elkaar te brengen in de succesvolle 
Graphic Novel Sterke verhalen uit de Wolfs-
kuil. Zoveel kleurrijke verhalen uit de wijk, 
vertelt door Kuulers op hun eigese manier, 
vragen om een vervolg. Zeg maar: een sterk 
vervolg. En daarmee zijn we intussen druk be-
zig. 

Rommelmarktverhalen 
De rommelmarkt is niet alleen een plaats waar 
spullen komen en gaan, het is ook een ont-
moetingsplek van mensen en hun sterke ver-
halen. In mei en juni vorig jaar stonden we op 
de rommelmarkten in de Varenstraat, Pastoor 
Zegersstraat en de Koninginnelaan met onze 
‘Sterke Verhalen’ kraam. Met koffie gingen 
we rond, op zoek naar oude spullen en nieuwe 
verhalen over klein geluk, groot verdriet, verre 

Sterke Verhalen Festival 2016 opent de zomer

dromen of naastenliefde. Wie weet, hebben we 
u al gesproken. Het leidde tot een heuse rom-
melmarktfolder, die werd uitgedeeld tijdens 
het Kuuls Wijkfestival en die huis aan huis 
werd verspreid in de Wolfskuil. 
Na de rommelmarkten zijn we bij een aantal 
mensen thuis geweest, om meer te horen van 
hun verhalen. Dat gaf prachtige sterke verha-
len over verzamelingen van honderden huis-
jes, muzikale families en oude familieliederen, 
jeugdherinneringen en wekkerradio’s of ge-
loofsvolle bedevaartsreizen.

Heeft u ons afgelopen december over straat 

voorbij zien komen? Dat zou goed kunnen. In 
een kleine, sfeervolle optocht trokken we op 
zondagavond 13 december door de wijk om in 
de Varenstraat, op het Nachtegaalplein en in 
de Wijkfabriek op de Nieuwe Nonnendaalse-
weg, bij kaarslicht en vuurkorf een paar van de 
wijkverhalen te vertellen en te zingen: sterke 
verhaaltjes op straat, dit keer niet met koffie, 
maar warme chocomel. Dit is wat u van ons 
mag verwachten: verse verhalen uit de wijk, 
op een verrassende manier gebracht.

Het sterkste verhaal komt nog
Sinds oktober zijn we bezig met het Sterke 
Verhalen Festival. Hadden we dit oorspronke-
lijk bedacht voor het begin van de lente, het 
wordt uiteindelijk het begin van de zomer. Het 
festival wordt ons sterkste verhaal tot nu toe. 
We hebben intussen ruim voldoende prachtige 
verhalen verzameld om het festival spannend 
te vullen. Het aantal enthousiaste mensen dat 
wil meedoen, groeit; een heus nieuw koor is 
al opgericht en makers staan klaar om samen 
met iedere wijkbewoner die maar wil, theater 
te maken, een dans te bedenken, te schilderen, 
handwerken, zingen, enz. Maar niet alleen 
daarvoor zoeken we nog mensen. Er is nog 
meer werk te doen. Ook als je niet in de spot-
light wil, ben je welkom.

Contact: 06 19 54 62 11 
sterkeverhalenfestival@gmail.com 
Het Sterke Verhalen Festival is een Wijkfa-
briek-project.

Tekst en foto: Patrick Feijen



de Wester - februari 2016

Dit nummer zal in het teeken van den Spijker-
rit staan. De Spijker-rit die op succesvolle wij-
ze volbracht is! Was ook niet de aanvang suc-
cesvol? Want schuilde juist niet in den moed! 

waarmede men den rit begon, in het vertrou-
wen, dat Trompenburg in haar fabrikaat stelde, 
de grootste kracht? Daarvoor hoeden af.

Op pagina 2 begon de beschrijving van de in-
tocht, met als kop Spijkerania:

Kaleidoscoop....
ZONDAGMORGEN. Nijmegen. Voor Garage 
Moll. Het regent. Menschen-wriemeling. Pa-
rapluies. Men wacht. Waarop? Op den Spijker. 
Het regent. Va et vient van auto’s op den weg. 

Bij klaxon-kraai huivering door de menigte. 
Hij komt. Hij komt nog niet. Teleurstelling! 
Het regent. Tingelingeling — de stoomtram, 
die passeert. Toet-toet-toet — auto’s met be-
langstellenden, die arriveeren. Henri Wijnma-
len in garage-poort, beidend en recipieerend, 
sans pipe. Fabius, de leider van den rit, ietwat 
nerveus buiten rond-dribbelend. Het regent. 
Op gereserveerd terrein gereserveerde men-
schen. Buiten de lawaaiige drom. Straatjog-
gies gillen. Ouderen keuvelen. Over wat? Na-
tuurlijk over den Spijker. Het regent. De regen 
druipt in gulven van het garage-dak. Het water 
patst van hoed-rand in nek. Toet-toet-toet — 
hij komt. Loos alarm! Stamp-voeten. Moppe-
ren op Pluvius, den vermaledijde. Dan klaxon-
krijsch van ver, heel ver. Daar is ie. Men rekt 
halzen. Men staat op teenen. De gesprekken 
worden even gestaakt. Het is echter de Rolls-
Royce, waarin Mevrouw Wijnmalen met gas-
ten den reus is tegemoet gereden. Teleurstel-
ling! Men wacht weer. Het regent. Rooken. 
Pijpen. Siganders. Sigaretten. Siganders wor-
den appel-flappen. Sigaretten votjes. O, Plu-

Chauffeurs van de rit uit 1920/1921 en hun Spyker. Vlnr. Wintering, Sändkers en de broers Brinck.

Spyker C4 heden ten dage. (Foto: A. Hazelaar)
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Recordrit Spyker in 1920/1921
VERGETEN VERLEDEN

35½ dag onafgebroken rijden tussen Nijmegen en Sittard
Nederlands luxe-automerk Spyker wilde in 
1920 aantonen dat het beter was dan Rolls-
Royce. Een auto van dit Britse merk had 
24.000 kilometer non-stop afgelegd. Spyker 
verbeterde dat naar ruim 30.000 kilometer. 
Daartoe reden vier chauffeurs een Spyker 
C4 onafgebroken op en neer tussen Nijme-
gen en Sittard.

Het model C4 was in 1920 net op de markt 
gekomen. De fabrikant was Trompenburg in 
Amsterdam. Spyker concurreerde met luxe 
merken als Rolls-Royce, Minerva uit België en 
Hispano Suiza uit Spanje/Zwitserland. De C4 
kostte 15.000 gulden. Omgerekend naar de 
huidige geldwaarde is dat 105.000 euro.

De recordrit begon op zaterdag 27 november 
1920 bij Garage Moll aan de St. Annastraat. Op 
deze plek staan nu het Medisch Centrum Sint 
Anna en appartementen. Er is nog steeds een 
tankstation (van Esso). 
Bij normale weersomstandigheden reed de 
auto vier keer per etmaal op en neer tussen 
Nijmegen en Sittard (8 x 110 = 880 kilome-
ter). Buiten de bebouwde kom reed de auto 
maximaal 40 kilometer per uur. Binnen de be-
bouwde kom was de snelheid lager. Nadat er 
sneeuw was gevallen, ging de snelheid omlaag 
naar 20 kilometer per uur. In de nacht van 1 
op 2 januari 1921 was de 30.000 kilometer be-
reikt. Op zondag 2 januari werden auto en be-
manning uitbundig ingehaald.

De lokale kranten De Gelderlander en Pro-
vinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant 
volgden de rit bijna dagelijks. Ook de landelijke 
pers deed verslag, onder andere het tijdschrift 
De Revue der Sporten, ,,Officieel Orgaan van 
het Nederlandsch Olympisch Comité”. In het 
nummer van 5 januari 1921 gingen de eerste 
zeven pagina’s over de Spykerrit. De voorpa-
gina opende aldus:
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vius! O, Pluvius! En juist op dezen dag! Dan 
weer rilling door de toeschouwers. Hij komt. 
Er schort een auto-vox. Men spitst de ooren. 
Men staart in richting Mook. Een benzine-kar 
verschijnt. Kleine Spijker! Natte fotograaf er 
in. Bioscoopman. Alles klets! Het regent. Po-
litie zet af en pruimt. Huldigers rangschikken 
binnen kransen. Zinnen op speeches. Tinge-
lingeling — de stoomtram, die passeert. Men 
monstert de menigte. Hm! Hm! Kopstukken 
aanwezig! Commissarissen Trompenburg. Of-
ficials K. N. A. C.. Hoofdcontroleur Bakker. 
Pers. Spijker-bezitters. Aanstaande Spijker-
koopers. En altoos: het regent. Dan rijst de 
massa op uit de natte stemming. Er komt ge-
dein. Men dringt naar voren. Politie zet niet af 
en pruimt. Daar klinkt in de verte de Spijker-
klaxon. Nu is geen vergissing mogelijk. Hij 
is ‘t. Zwak gejuich stijgt op. En daar stuift ie 
aan. Tusschen kijkers-koppen door. Tusschen 
handwenken door. Daar puft ie z’n laatste puf-
fen na den reuzen-tocht. De wagen is boorde-
vol. Een der Brincken rijdt de kar. De andere 
chauffeurs staan achter hem. Staan? Ze dan-
sen, de knapen. Ze dansen uit enthousiasme, 
in tevredenheid, dat de taak volbracht is. En 
voor op den motorkap tinten de kransen. Door 
de file van menschen rolt hij nader. Langzaam. 
Langzaam. Zoo — nu zwenkt hij het garage-
plein op. Het regent. De politie pruimt. Zoo-
doende stormt een ieder op den zege-wagen af. 
Eerst Wijnmalen. Dan Fabius. Dan wij allen. 
De Spijker staat nu stil. De chauffeurs dansen, 
en zingen, dat ie nooit verloren gaat. Shake-
hands. Bloemen. Kransen. Geen speeches. De 
politie pruimt. Er is geen gereserveerd terrein 
meer met gereserveerde menschen. Er bestaat 

geen afzetting meer. Chaos! Jan en alleman 
dringt om het rollend monster, dat nog leutig 
een na-deuntje zingt. Père Hautekeet, de moe-
der, de baker, de min van den wagen glundert. 
Ze zitten d’r op. Nog steeds bloemen. Kieken. 
Kino. Dan deint de Spijker achteruit, dan voor-
waarts, en zoo rolt hij de garage in. En het is 
een bloemen-wagen, die daar verdwijnt. De 
massa wil hem volgen. Plots is Hermandad in 
actie. Men duwt. Men stompt. Men overwint. 
Slechts uitverkorenen kunnen den reus van na-
bij bezichtigen. Daar staat ie dan. Slechts z’n 
neus is te zien. Bloemen. Alom Flora-kinde-
ren. Buiten: regen, regen, regen. Wat let het? 
De Spijker heeft zijn reis volbracht. De massa 
verspreidt zich. Men keuvelt. Natuurlijk over 
hem. De conversatie is één groote ijzerwinkel. 
Spijker, Spijker und kein Ende.

De film-rit....
Nauwelijks was de Spijker in de garage Moll 
ondergebracht, of de directeuren dezer inrich-
ting, de heeren Moll en Van Ogten, sloten ons 
op in den kelder van het gebouw. Zulks was 
geen onvriendelijkheid, al lag daar, in dien 
kelder, ook geen wijn om te bezichtigen en te 
proeven. Doch er tikte een film-apparaat, en 
zoowaar reden de toeschouwers den Spijker-
filmrit. De start! De Mooksche baan! Venlo! 
Sittard! In een vloek, die wij niet vloekten, en 
een zucht leefden wij het evenement mee. De 
Spijker kan wel snel zijn, maar hier werd hij 
geklopt. De dertig-duizend in ’n paar minuten. 
Formidabel! (...)

Hoe men reed....
De Spijker-rit begon 27 Nov. jl. des middags 
12 uur. De reusachtige prestatie eindigde in 
den nacht van 1 op 2 Jan. en wel om 12 uur 50. 

Toen zaten de 30.000 KM. er op. Men heeft dus 
35½ etmaal gereden. In dien tijd legde men af 
een afstand gelijk aan 3/4 van den omtrek der 
aarde, gelijk aan den meridiaan van Madrid. 
Als gemiddelde was vastgesteld een snelheid 
van 40 KM. per uur. Door tegenwerking van 
verschillenden aard, zooals mist, sneeuw enz. 
haalde men een moyenne van 35 KM. per uur. 
Over dit kolossaal traject een brillante verrich-
ting!

Reparaties....
Men weet het. Onafgebroken heeft de Spijker-
motor in die 35½ etmaal niet mogen snorren. 
Men moest eenige malen stoppen. Dit gold 
natuurlijk niet bij het verwisselen van ban-
den. De weg, de route Nijmegen-Sittard, was 
slecht. Men had vooral van keislag te lijden. 
Zoodoende sprongen twee banden. Zoodoende 
moest men 21 banden verwisselen. Het stil-
staan van den motor hield wèl verband met het 
breken van eenige klepveeren. Men monteer-
de 13 nieuwe onderdeelen van dien aard. Bij 
dit oponthoud bracht men tevens een nieuwe 
magneet aan, twee versche bougies en keek 
men eveneens tweemaal de benzine-zeef na. 
Dit wil bij zulk een enormen rit weinig, ja niets 
zeggen. Want weet men, hoeveel de reparatie-
kosten bedroegen? Schrik niet, lezer! Niet 
meer dan het luttel bedrag van ƒ 13.— ! Maar 
daarvoor reed men ook bijkans den aardbol 
om. Dertien pop! Sceptici, aambeiprofessoren 
— zie vorig nummer! — het is te geef. (...)

LEO LAUER.

De Spyker C4 met belangstellenden voor Garage Moll. (Foto: Regionaal Archief Nijmegen)
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Rolls-Royce van het continent
De Spyker C4 haalde nog meer records, on-
der andere het ‘double twelve’-hour-record op 
de Brooklands-renbaan in Engeland (21 en 22 
juli 1922). Chauffeur Edge legde in totaal 2.867 
kilometer af met een gemiddelde snelheid van 
119,5 kilometer per uur. 
Door al deze prestaties noemden de Britten 
Spyker de Rolls-Royce van het continent. On-
danks zijn kwaliteit werd de C4, toen het enige 
model van Spyker, slecht verkocht: in vijf jaar 
tijd ongeveer 150 exemplaren. In 1925 sloot 
Spyker definitief de deuren. Het faillissement 
werd een jaar later uitgesproken.

De in de tekst genoemde film is te vinden op de 
website in.beeldengeluid.nl. Gebruik als zoek-
term Nijmegen, dan vindt u ook andere fraaie 
filmpjes. Ook het Regionaal Archief Nijmegen 
heeft het filmpje: studiezaal.nijmegen.nl. Ge-
bruik als zoekterm spijker.

N.B. De officiële naam van de auto’s was Spy-
ker. De fabriek was gesticht door de gebroe-
ders Spijker.

Samenstelling: René van Berlo



Verkeer op 
Havenplein
De werkzaamheden aan de Voorstads-
laan/Weurtseweg zijn klaar. Op de ver-
lichting na is het project opgeleverd. Op 
het eerste gezicht lijkt de verkeersveilig-
heid en de doorstroming er op vooruit-
gegaan. Fietsers en voetgangers hebben 
meer ruimte gekregen. Ze worden door 
automobilisten beter opgemerkt en krij-
gen zelfs voorrang ter hoogte van de 
snelfietsroute en oversteekplaatsen. 
Helaas hebben vrachtwagens die vanaf 
de Weurtseweg de Voorstadslaan willen 
indraaien te weinig plek. En voor fietsers 
die de bocht om rijden houdt het dubbele 
fietspad wel heel plotseling op als ze wil-
len oversteken naar de Voorstadslaan. 
Gelukkig is met de gemeente afgespro-
ken dat er in februari/maart een uitge-
breide evaluatie komt met de mogelijk-
heid om nog aanpassingen te doen. De 
kale grond is voorlopig voor een groene 
aanblik ingezaaid met graszaad. Buurt-
bewoners worden in het voorjaar uitge-
nodigd om mee te praten over de nieuwe 
groene beplanting. 

Foto: Ger Neijenhuyzen
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Waterkwartier
Redactie: Ruud de Vries en Carla Dijs

De eerste nieuwe bewoners in Batavia zijn 
gearriveerd. Vanaf de Winselingseweg tot 
aan het kantoorgebouw van Talis heet de 
Waalbandijk voortaan Laan van Oost-Indië. 
De projectnaam Koningsdaal staat nog wel 
in de verkoopbrochure en op sommige in-
formatieborden maar de buurt heet officieel 
Batavia. Om te voorkomen dat voor nieuwe 
buurten projectnamen als Koningsdaal in 
de wijk gelanceerd worden en ingeburgerd 
raken heeft Wijkvereniging ‘Ons Water-
kwartier’ eind december 2015 een voorstel 
ingediend bij wethouder Ben van Hees over 
de naamgeving van straten en buurten in 
het Waalfront. Inmiddels is er een raads-
voorstel in de maak waarin de voorstellen 
van wijkvereniging worden overgenomen 
en vier thema’s voor de buurten worden 
vastgesteld. Binnen de contouren van het 
Waalfront komen er kleinere buurten: Waal-

Ondanks de verbeteringen die met de aan-
passingen van het Havenplein zijn gereali-
seerd, is een derde tunnel onder de Hezel-
poort nog steeds zeer gewenst. Mede op 
verzoek van de wijkvereniging voert de 
gemeente weer gesprekken met eigenaar 
ProRail BV over de mogelijkheden. We 
willen eind maart de petitie met zoveel mo-

Straatnaamgeving Waalfront
havenkwartier (haven), Batavia (Indisch 
verleden), Fabrica (industrieel verleden), 
Ulpia (Romeins verleden). De exacte gren-
zen en de bijbehorende staatnamen komen 
pas aan de orde als de bouw vordert.
De Laan van Oost-Indië krijgt als de nieuwe 
stadsweg een vervolg en moet in de nabije 
toekomst aan gaan sluiten op de Weurtse-
weg. Eind februari komt er een informatie-
avond vanuit de gemeente met waarschijn-
lijk drie mogelijke tracés. Dan wordt duide-
lijk hoe en waar de 50-kilometerstadsweg 
aan gaat sluiten op de Weurtseweg. Het idee 
dat de geplande stadsweg ooit nog langs de 
haven voorbij het complex Waalhaeve zal 
lopen is volgens de directie van het ontwik-
kelingsbedrijf Waalfront definitief van de 
baan.

Foto: De FotoStudio

Petitie derde Hezelpoorttunnel
gelijk handtekeningen kunnen aanbieden. 
Daarom roepen we iedereen die de petitie 
nog niet heeft ondertekend op dit te doen 
via www.derdehezelpoortunnel.petities.nl.
Er liggen handtekeninglijsten bij Kindcen-
trum Aquamarijn, Petrus Canisius, het Ste-
delijk Gymnasium, Ruud de Vries juwelier 
en De Biezantijn.
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Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ heeft 
samen met het Cultureel Platform Rijk van 
Nijmegen met resultaat ingesproken op de 
Politieke Avond van 27 januari 2016. Wij 
pleiten voor het behoud van cultuur en his-
torische waarden in onze wijk en hebben 
hoge verwachtingen bij de ontwikkeling 
van het Waalfront. Raadsleden waren na 
de heldere inspraak unaniem van mening 
dat er gedegen plannen voorgelegd moeten 
worden waarin het Fort Krayenhoff weer 
voelbaar en deels gevisualiseerd wordt. De 
betrokken wethouders hebben toegezegd in 
april met een plan te komen. Op deze plan-
nen kunnen buurtbewoners ook reageren.

Inspraak op de Politieke Avond van 27 
januari 2016. Wijkvereniging ‘Ons Water-
kwartier’. Inspreker: Carla Dijs. 

Geachte voorzitter, leden van de raad.
De ontwikkeling van het Waalfront is in 
volle gang. Als bewoners van Biezen/Water-
kwartier volgen we de uitbreiding van onze 
wijk met enthousiasme. In het ambitieuze 
masterplan zijn verwachtingen gewekt en 
bij versie 1.2 beloften gedaan met betrek-
king tot behoud van cultuur en historische 
elementen. Helaas maken we ons inmiddels 
grote zorgen over het lot van Fort Krayen-
hoff. Dat dit niet alleen op wijk niveau een 
zorg is mag duidelijk zijn uit de samen met 
CPRN Cultureel Platform Rijk van Nijme-
gen ingediende brief met foto materiaal.
Nijmegen Oud West heeft een rol gespeeld 

in de militaire functie van Nijmegen als ver-
dediging van Nederland en dat spreekt tot de 
verbeelding.
Onder leiding van Cornelis Krayenhoff wer-
den twee forten aangelegd: Fort Krayenhoff 
en Fort Sterrenschans; als bescherming van 
het zich bij Nijmegen voor de tegenaanval ver-
zamelende Nederlandse leger.
Het torenfort of centraal bastion was verreweg 
het belangrijkste onderdeel van het Fort Kray-
enhoff. Het binnenwerk van dit centrale bas-
tion bestond uit een kern van twee verdiepin-
gen met daaromheen een ruime gang, waarin 
de soldaten hun positie konden innemen. Het 
was een indrukwekkende constructie, waarvan 
goede beelden bewaard zijn gebleven, onder 
meer via foto’s die zijn gepubliceerd in de Pa-
norama van 29 juli 1914. En in de Waaloever 
nabij de locatie Latenstein is nog een deel van 
de oude muren zichtbaar. 

Fort Krayenhoff blijkt een uniek en belangrijk 
onderdeel van de Nijmeegse militaire geschie-
denis. De combinatie van historische bouwte-
keningen, artistieke tekeningen, fotomateriaal 
en ruime fysieke resten vormt een ideale basis 
voor een gedeeltelijke reconstructie van Fort 
Krayenhoff. 
De locatie zelf is vrij gekomen door de heront-
wikkeling van het gebied langs de Waal en de 
reconstructie geen theoretische beschouwing 
maar een feitelijke kans om Fort Krayenhoff 
een tweede leven te geven als onderdeel van de 
nieuwe wijk. Daarmee zou die nieuwe buurt de 
geschiedenis van de plek in zich opnemen en 

voortdragen. En daarmee een verbindende 
functie hebben tussen de oude en de nieuwe 
wijk. 
Dit past helemaal in het gemeentelijk beleid 
bij de herontwikkeling Waalfront. In het ge-
meentelijke visiedocument ‘Het derde leven 
van de stadsmuur. Nijmegen vestingsstad 
van de 21e eeuw’ wordt in de strategiepa-
ragraaf geschreven over Fort Krayenhoff: 
‘Het fort vormt een wezenlijk onderdeel van 
het Masterplan Bij de uitwerking... is het 
van belang dat de herinnering aan... baron 
Krayenhoff, het vestingverleden en bijbeho-
rende verhalen optimaal worden benut.’

Echter! De in de nieuwe plannen van juni 
2012 ingetekende bouwblokken gaan door 
tot aan de oostzijde van het fort en nemen 
elk uitzicht op het fort weg, zoals ook elk 
uitzicht vanaf het fort naar het zuiden en 
oosten. Bij de volledige uitvoering van deze 
aanpak van de gemeente blijft er ter plekke 
van het Fort Krayenhoff slechts een klein en 
ingesloten carré over, een grasveldje tussen 
de bouwblokken eigenlijk, te reserveren 
voor een verhoopte, latere contouren-re-
constructie met omwalling en omgrachting.
Huidige en de toekomstige wijkbewoners 
zijn beroofd van een unieke historische ka-
rakteristiek van hun wijk. 
Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ en 
CPRN roepen op om het tij te keren en doen 
bij deze een voorstel tot gedeeltelijke recon-
structie en/of visualisatie, die langs drie lij-
nen vorm kunnen krijgen: 
1. het herstel van delen van het fort, 
2. vervolgens de stedebouwkundige inpas-
sing van het fort in de nieuwe wijk. 
3. het presenteren van de relatie met Nijme-
gen als vestingstad. 

Fort Krayenhoff zichtbaar 

Fort Krayenhoff, gezien vanuit het oosten. Schilderij van P.C. Christ uit 1840.
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Vergaderdata van 
‘Ons Waterkwartier’
Op dinsdag 15 maart en 10 mei 2016 zijn 
de reguliere vergaderingen van Wijkver-
eniging ‘Ons Waterkwartier’. Ze vinden 
plaats van 19.30 tot 21.30 uur in het 
voorzieningenhart De Biezantijn aan de 
Waterstraat. De agendacommissie komt 
op 1 maart en 26 april bijeen om de 
vergaderingen voor te bereiden. U kunt 
eventuele bespreek-, agenda- of discus-
siepunten inbrengen bij het tijdelijk se-
cretariaat: Carla Boukamp, (024) 356 01 
82, e-mail: c.boukamp@chello.nl.

Meepraten over de 
wijk via Facebook
Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ is 
een overlegorgaan van alle wijkgroepe-
ringen, straat-, buurt en bewonerscom-
missies. Vertegenwoordigers van deze 
organisaties zitten elke zes weken om 
de tafel met politie, gemeente, wooncor-
poratie enzovoort. Wat is er zo leuk aan 
jouw wijk, of juist minder leuk? Woon 
je in het Waterkwartier/Biezen en je hebt 
geen tijd om aanwezig te zijn bij één van 
de vergaderingen maar je wilt toch graag 
meepraten over jouw wijk? Wordt dan 
nu lid van de Facebookgroep van Wijk-
vereniging ‘Ons Waterkwartier’, en laat 
ook jouw mening horen. www.facebook.
com/groups/onswaterkwartier

Livemuziek op 
zondag 20 maart 
in De Biezantijn
Enkele wijkbewoners hebben het initia-
tief opgepakt om op een zondagmiddag 
een gezellige muzikale happening te la-
ten plaatsvinden waarbij alle wijkbewo-
ners van harte welkom zijn.
Het is een mooie gelegenheid om eens 
kennis te maken met de huiselijke sfeer 
in ons voorzieningenhart De Biezantijn. 
Bij voldoende belangstelling gaan er be-
slist meerdere zondagmiddagen georga-
niseerd worden.

Stevensloop
Op zondag 13 maart zal wederom de Ste-
vensloop door onze wijk plaatsvinden. 
De route loopt vanaf de Hezelpoort via 
de Weurtseweg, Kanaalstraat en Rivier-
straat richting Winselingseweg.
Elders in de Wester leest u alles over de 
Stevensloop. Wij vragen alle bewoners 
van de genoemde straten voor deze festi-
viteit hun straat te versieren met vlaggen 
en andere aankleding, zodat de doortocht 
een ware happening in Nijmegen-West 
gaat worden.

Op 1 februari is de publieksprijs voor de 
Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 
2016 van start gegaan. Het Honigcomplex 
is één van de dertien genomineerde projec-
ten waarop het publiek kan stemmen. Dat 
kan tot en met 10 april via het digitale plat-
form http://maakgelderlandmooier.gelder-
land.nl. Stemmers maken zelf ook kans op 
een prijs. 
De Gelderse Prijs wordt een keer in de twee 
jaar door de provincie Gelderland uitgereikt 
aan opvallende en inspirerende ruimtelijke 
projecten. De genomineerde projecten zijn 
opgevallen door hun speciale bijdrage aan 
de Gelderse omgeving en passen binnen 
het thema ‘gebieden met passie’. Hierbij 
is vooral gelet op gebieden die trots, crea-
tiviteit en energie uitstralen en daadkracht, 
‘passievolle’ samenwerking en betrokken-
heid tonen. Het Honigcomplex is hiervan 

Wij (Carolien van den Bos en Anne Kei-
zers) zijn op zoek naar wijkbewoners uit 
Waterkwartier die ons willen helpen met het 
opzetten van een markt/braderie!
In de wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ 
is het idee ontstaan om een markt/braderie 
te organiseren op het Fenikshof. Het Fe-
nikshof is de perfecte locatie hiervoor. Om 
dit idee in de toekomst te kunnen realiseren 
zijn er nog mensen nodig die dit samen met 
ons willen organiseren.

Open dag 
Op 28 februari van 12.00 tot 16.00 uur 
opent atelier Spits op kunst voor belang-
stellenden en (nieuwe) cursisten haar 
deuren. Het atelier is gevestigd in het 
groene gebouwtje aan de Waterstraat 
220 (voorheen zaten hier onder andere 
de WHAA, Shake it! Academy en het 
Weurts Eendje). Joost van Moll is beel-
dend kunstenaar en docent beeldend en 
start op 29 februari met teken/schilder 
cursussen. Iedereen is welkom om een 
kijkje te nemen in het opgeknapte atelier.

Wat is er leuker dan over een markt slen-
teren in je eigen wijk? Of het nu voor de 
avondmaaltijd is bij groente en fruit, of om 
even snel een portie gebakken vis halen. Er 
is voor ieder wat wils!
Geef je op bij Carolien van den Bos of Anne 
Keizers (opbouwwerker Tandem): caro-
lienvandenbos@gmail.com en a.keizers@
tandemwelzijn.nl.
 
Tekst: Carolien van den Bos en Anne Keizers

Organisatietalent gezocht

een aansprekend voorbeeld. Met de keuze 
voor tijdelijk behoud van het Honigcomplex 
én een soepele toepassing van de regels, 
hebben de gemeente Nijmegen en het Ont-
wikkelingsbedrijf Waalfront mogelijkheden 
gecreëerd voor jonge, creatieve onderne-
mers. Sinds 2013 is de oude fabriek een 
creatieve hotspot die een breed publiek trekt 
en voor levendigheid zorgt in het nieuwe 
woon-werkgebied Waalfront.
Iedereen die een stem uitbrengt, maakt 
kans op een van de dertien boeken GPRK 
2016 die de provincie verloot. Diegene met 
de meest originele en treffende motivatie 
maakt bovendien kans op vier toegangs-
kaarten voor Park de Hoge Veluwe. Een 
team vanuit de provincie beoordeelt de mo-
tivaties en kiest een winnaar.

Tekst: Freico Amberg, gemeente Nijmegen

Honigcomplex gaat voor Gelderse 
Prijs Ruimtelijke Kwaliteit 2016
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Op zondag 17 januari heeft in De Biezan-
tijn de carnavalswijkzitting plaatsgevonden 
welke geheel verzorgd werd door Carna-
valsvereniging De Waoterjokers. Een zeer 
geslaagde middag met vele verrassende 
optredens en dolkomische acts, afgewisseld 
met muziek door Hofkapel De Waoterbla-
osjokers, zanggroep Goed Gebekt en de 
‘tweelingbroer’ van Benny Neyman.

Oproep Giro
Een internationaal wielerevenement 
komt naar Gelderland. Op 6, 7 en 8 mei 
worden drie etappes van de Giro d’Italia 
gereden in Arnhem, Nijmegen en Apel-
doorn over een prachtig parcours. Nij-
megen staat op 7 en 8 mei bol van deze 
festiviteit en Nijmegen-West vormt een 
zeer belangrijk onderdeel in dit geheel.

De route die gereden wordt is voor ons 
uitermate belangrijk. Op zaterdag 7 mei 
is de totale route van de Tunnelweg, Ma-
rialaan, Industrierotonde en de Verleng-
de Energieweg richting de Oversteek 
tussen 13.30 uur en 18.00 uur geheel 
afgesloten. De wielerkaravaan zal in die 
periode driemaal passeren. Het is een 
spektakelstuk dat op radio en tv wordt 
verslagen en wordt uitgezonden in tien-
tallen landen.
Wij als Wijkvereniging ‘Ons Waterkwar-
tier’ doen een oproep aan de bewoners 
van de Marialaan en Industrieweg om er 
een feestelijk geheel van de maken, met 
veel vlagvertoon en versiering.
Op zondag 8 mei, Moederdag, is dezelf-
de route tot maximaal 14.00 uur afge-
sloten. In het Westerpark is een volledig 
Italiaans feest aan de gang, dat georga-
niseerd wordt door de Vrienden van het 
Westerpark.
Het internationale wielerfestijn zal 
groots gevierd gaan worden in Nijme-
gen. Er worden tientallen evenementen 
georganiseerd. Het Westerpark nodigt 
u allen uit op Moederdag een bezoek te 
brengen aan het Westerpark.

V1-herdenking 
op 18 februari
In de vroege ochtend van 18 februari 
heeft het bestuur van Wijkvereniging 
‘Ons Waterkwartier’ een bloemenhulde 
gebracht bij de plaquette op de zijgevel 
van het Clarissenklooster op de hoek 
Waterstraat-Biezenstraat. In 1944 heeft 
het bombardement met de V1 bom 
plaatsgevonden waarbij ook dodelijke 
slachtoffers zijn gevallen. Eenzelfde 
bloemenhulde is gebracht bij de plaquet-
te op de molensteen voor Bakkerij de Bie 
op de Krayenhofflaan.

Carnavalszitting C.V. De Waoterjokers
De bewoners van Griffioen en Terra werden 
deze middag getrakteerd op een geheel ver-
zorgde middag, die natuurlijk vanzelfspre-
kend in de smaak viel. 
Men heeft genoten en op het eind van de 
middag ging iedereen weer voldaan naar 
huis. 

Foto: Dave van Brenk

Carnaval op de Aquamarijn, vrijdag 5 februari. (Foto: Dave van Brenk)
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Nachtegaalplein

Vogelvlucht

 

Duidelijke vorm 
van ‘buiten’, losse 
vormen ‘binnen’

28

Wolfskuil

Redactie: Leo Woudstra

De vrienden van het Florapark organiseer-
den op 16 december een grote kerstmarkt in 
het Florapark. Het was de eerste kerstmarkt 
die gezamenlijk met enkele instellingen 
werd georganiseerd, met veel aanbod van 
leuke spulletjes en mooi verlichte kramen. 
Op het plein bij de molen was een sfeer-
tent geplaatst waar erwtensoep, glühwein 
en allerlei hapjes waren te verkrijgen. Ook 
konden de kinderen hier broodjes bakken. 
Bij cultureel centrum STEP was het heel 
gezellig rondlopen en hapjes proeven uit 
verschillende landen, bij Villa Nova kon de 
jeugd kerststukjes maken en genieten van 
de optredens van de dansgroep d Light en 
de kinderen van de gitaarcursus. Dieren-

Op 6 oktober is er een bewonersavond 
geweest voor de directe omwonenden/be-
woners van het Nachtegaalplein over de 
herinrichting hiervan. Op die avond zijn 
de wensen van de aanwezigen geïnventari-
seerd. Tevens hebben een aantal bewoners 
zich aangemeld voor de klankbordgroep 
om samen met de gemeente tot een ontwerp 
te kunnen komen. De klankbordgroep en 
de gemeente zijn op 15 december voor de 
tweede keer bij elkaar geweest met als re-
sultaat onderstaand definitief ontwerp.
Zodra de financiën zijn afgerond kunnen de 
materialisatie en planten worden geregeld. 
Er zal dan nog één bewonersavond plaats-

Taalgroepen 
Gilde Nijmegen
Vrijwilligers van het Gilde Nijmegen or-
ganiseren elke dondermiddag van 14.00 
tot 16.00 in Titus Brandsma taalgroepen. 
Er wordt met anderstaligen in het Ne-
derlands gesproken over Nederlandse 
onderwerpen. De deelname is vrij. In de 
pauze krijgt u gratis een kop koffie of 
thee aangeboden. Met name voor alloch-
tonen in Nijmegen-West is deze bijeen-
komst interessant, vooral voor vrouwen 
die nog slecht of weinig Nederlands pra-
ten. De bijeenkomst is gezellig en res-
pectvol voor iedereen. 

weide Kobus was mooi versierd met veel 
verlichting, ook hier kon de jeugd deelne-
men aan leuke kerstactiviteiten. Het was 
soms dringen geblazen door de topdrukte. 
Op de terugweg nog even een lekkere olie-
bol, riefkoek of pizza, het hoorde allemaal 
bij de sfeer op deze zeer geslaagde kerst-
markt in ons mooie Florapark.

Foto: Dave van Brenk

Kerstmarkt in het Florapark

Herinrichting 
Nachtegaalplein

vinden ter afronding. Op die avond zal meer 
informatie zijn over de materialisatie en wat 
voor soort planten er komen. Directe omwo-
nenden/bewoners ontvangen hierover t.z.t. 
nog een uitnodigingsbrief. 

Wij adviseren u ook om de Wester en de buurt-
site de Wester in de gaten te houden. Hierop 

zal de aankondiging van de bewonersavond 
worden gepubliceerd. Heeft u nog vragen/
opmerkingen over het ontwerp dan kunt u 
deze altijd stellen aan Mark Vermeulen, e-
mail: M2.Vermeulen@nijmegen.nl.

Tekst: Mark Vermeulen, gemeente Nijmegen
Tekening: gemeente Nijmegen



Voetbalveldje 
bij de Aldi
Misschien heeft u het al gehoord of ge-
lezen. De Aldi aan de Molenweg moet 
de bestaande locatie verlaten. Het is de 
wens van de Aldi om een nieuwe plek te 
vinden in het winkelcentrum Molenweg-
Noord. De gemeente is in overleg met 
Aldi om te kijken welke locatie voor de 
supermarkt geschikt is. Het lijkt erop 
dat een nieuw te bouwen Aldi past ach-
ter het bestaande pand van Albert Heijn 
en Aldi. Daar is nu het magazijn van de 
supermarkten en daar ligt het verharde 
voetbalveldje. 

De gemeente vindt het een goed idee dat 
de Aldi in het winkelcentrum blijft. Er is 
met de Aldi en andere winkels genoeg 
keuze aan de Molenweg. Anders gezegd, 
het serviceniveau van het winkelcentrum 
blijft dan bestaan.

Met de omwonenden wordt natuurlijk 
gesproken. Een van de onderwerpen is 
een andere plek voor spelen en voetbal-
len. Het lijkt erop dat het voetballen kan 
worden ingepast in de nieuwe plannen. 
Met de uitkomst van het bewonersover-
leg proberen we de Aldi, het voetballen 
en het spelen in buurt mogelijk te maken. 
Voordat er gebouwd gaat worden is er 
nog een bestemmingsplanprocedure no-
dig.

Anne-Marie Nannen, wijkmanager Oud-West 
Foto: Leo Woudstra
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Planning 2016
• Zondag 22 mei: Dag van het Park in het 
Florapark.
• Zondag 11 september: Kuuls Flora-
festival Floraweg.
• Woensdag 14 december: Kerstmarkt in 
het Florapark.

Verkeersborden zijn er om daar waar nodig 
extra duidelijkheid te bieden over de ver-
keerssituatie. Maar teveel borden maken het 
juist onduidelijk, onveilig en rommelig. De 
gemeente gaat de bestaande borden daarom 
kritisch onder de loep nemen en start hiermee 
in Malvert en de Wolfskuil. Het doel is min-
stens 10 procent minder borden aan het eind 
van 2016. In Nijmegen staan ongeveer 17.000 
verkeersborden. Dit betekent dat er minimaal 
1.700 weg moeten.

Waarom minder borden?
Soms staan er borden die juridisch gezien niet 
(meer) bij de verkeerssituatie horen. Die moe-
ten sowieso verwijderd worden. Ook zijn er 
situaties waar er ‘dubbele’ borden staan. Ver-
der gaat de gemeente kritisch kijken of borden 
onnodig zijn vanwege: 
1. Veiligheid: een wirwar aan borden kan bij 
verkeersdeelnemers zorgen voor verwarring, 
of te weinig tijd om ernaar te handelen. Dit kan 
zorgen voor een onveilige verkeerssituatie.
2. Beeldkwaliteit: een overdaad aan verkeers-
borden maakt het straatbeeld rommelig.
3. Kosten: zowel het plaatsen als onderhouden 
van verkeersborden kost geld. Rondom de pa-
len is het bijvoorbeeld lastig om te maaien en 
onkruid te verwijderen. 

Aanpak in de wijk
De gemeente pakt dit per wijk aan en start 
in 2016 met de wijken Malvert en Wolfskuil. 
Naar schatting kunnen in de Wolfskuil 15 pro-
cent van de borden verwijderd worden. Voor-
dat de gemeente begint met het verwijderen 
zullen de borden eerst worden voorgelegd aan 
de wijk. Twee medewerkers van de gemeente, 

Giel Hakman en Wisse Remy, geven hierover 
een presentatie op de komende wijkraad op 
1 maart. U bent daarbij van harte welkom. 
Veel borden kunnen eenvoudig vervallen, 
maar voor enkele borden zal wellicht overleg 
met bewoners nodig zijn. Sommige borden 
mogen pas verwijderd worden na een nieuw 
verkeersbesluit: de zogenaamde RVV-borden. 
Verkeersbesluiten worden gepubliceerd op 
http://bekendmakingen.nijmegen.nl. Inwoners 
kunnen hiertegen in bezwaar of beroep gaan. 

Ziet u een verkeersbord dat verwijderd kan 
worden? Maak dan een melding via het for-
mulier van de Bel- en Herstellijn of gebruik 
de Bel- en Herstelapp. Dan beoordeelt de 
gemeente of dit bord inderdaad verwijderd 
wordt. 

Tekst: Giel Hakman, gemeente Nijmegen
Foto: Leo Woudstra

Vergaderingen van 
wijkraad Wolfskuil
Op dinsdag 1 maart is het periodiek 
overleg met de gemeente, Tandem, Por-
taal, politie en het sociaal wijkteam. Op 
dinsdag 3 mei is de algemene bestuurs-
vergadering van de wijkraad. 
De vergaderingen zijn in wijkcentrum 
Titus Brandsma van 20.00 tot 22.00 uur. 
Indien u als wijkbewoner vragen hebt, 
kunt u contact opnemen met ons secre-
tariaat: wijkraadwolfskuil@gmail.com.

Gemeente verwijdert onnodige en 
onjuiste verkeersborden in Wolfskuil
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Waar?
Atelierpand (voormalige school) 
t.o. Wijkcentrum Villanova
Villanovastraat 4-6, Nijmegen 
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Kosten? Geen, maar neem zelf een fles wijn / bier mee! Ko�e, thee, fris en versnaperingen zijn aanwezig
Aanmelden? Laat even weten of je komt i.v.m. de ruimte. Mail naar: ondernemendwolfskuil@gmail.com
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VRIJDAG                 MAART
vanaf 20.00 tegenover Villanova
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Waarover? 
Ben je ZZP'er/ondernemer in de Wolfskuil of een aangrenzende wijk? 
Kom dan naar onze informele Lente-netwerkborrel!
Vanavond in het teken van Vindbaarheid en zichtbaarheid van je 
bedrijf. Arwen Peters (www.evenster.nl) laat iets zien van haar metho-
de om bij de ontwikkeling van websites de doelen van de organisatie
en die van de beoogde bezoekers samen te brengen. Dit levert beter 
vindbare websites op en meer gebruikvriendelijkheid. Floor Taayke 
is grafisch ontwerper, zij houdt zich bezig met het visueel vertalen 
van de identiteit van een organisatie. Hoe zorg je ervoor dat je goed 
zichtbaar wordt, en dat je boodschap overkomt bij je doelgroep?
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Geert Schiks (Beeldend kunstenaar) | Renate de Bruin (Erin Ergonomie en Industrieel ontwerp) 
Floor Taayke (Grafisch ontwerp) 

Lenteborrel 2016
Deze avond is bedoeld voor 
ZZP’ers en andere onderne-
mers in (en om) de Wolfskuil, 
en heeft primair als doel om 
elkaar informeel te leren ken-
nen, om zo te weten wie er 
letterlijk ‘in de buurt’ zijn als 
het gaat om het uitwisselen 
van ervaringen, samenwer-
king, advies of opdrachten.
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Web en Logo
Alles onder 1 dak voor je bedrijf: logo, 
visitekaartje en website

STARTENDE ONDERNEMERS kunnen 
bij Web en Logo terecht voor een uniek 
bedrijfslogo, opvallend visitekaartje en 
betaalbare website. 

Voor starters bied ik een 
STARTERSPAKKET. Profileer je op 
professionele wijze, ook al is je budget 
beperkt. Het kan!
Samen geven we concreet vorm aan 
jouw ideeën en creëren we een huisstijl 
die gegarandeerd bij jou en je bedrijf 
past. 
Laat zien waar jouw bedrijf voor staat, 
jouw stijl weerspiegelt immers je talent.
Laat je verrassen door de mogelijkheden 
en de prijs. Gun jezelf en je klanten een 
goed begin. Start met een kosteloze 
brainstormsessie boordevol advies en 
enthousiasme! 

Wil je als GEVESTIGDE 
ONDERNEMER een professioneel logo, 
of is je website aan een make-over toe? 
Je huisstijlmetamorfose is bij Web en 
Logo in goede handen.

Alexa Pluim
WEB EN LOGO
06 445 66 838
info@webenlogo.nl
www.webenlogo.nl

Ik ben Tim, 29 jaar en 
woonachtig in de Voorstadslaan. 

Samen met stichting Projectkompassie 
help ik organisaties aan goed opgeleide 
projectmanagers met een startup-
mentaliteit.

Projectkompassie staat voor ‘Projecten-
als-kompas-om-je-passie’ te vinden. Als 
netwerkorganisatie helpen we studenten, 
young professionals en elkaar om te 
ontdekken welke passies we allemaal 
bezitten. Projecten zijn daar uitermate 
geschikt voor omdat ze tijdelijk en divers 
van aard zijn.

Als stichting hebben we een tweede 
missie: het niveau van projectmanagement 
verbeteren. Te vaak zien we dat 
projectmanagement als vak niet serieus 

Tim Schoonhoven

genomen wordt. Om een project goed te 
kunnen leiden of ondersteunen moet je 
een goede structuur kunnen neerzetten, 
mensen kunnen meenemen in het resultaat 
en begrijpen in welke context je project 
zich afspeelt. Projectkompassie levert 
op een menselijke manier procesmatig 
projectmanagement voor opdrachtgevers.

Kort gezegd  hebben we studenten, young 
professionals en professionals waarmee 
we leren, filosoferen, netwerken en 
projecten uitvoeren.

Interesse? tschoonhoven@
projectkompassie.nl of 06 28 07 56 01.
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In december 2015 vierden wij het 
5-jarig jubileum van de netwerkborrels 
voor ondernemers en ZZP’ers in en 
rondom de Wolfskuil. Het was een 
feestelijke avond met sprekers Perry 
Ubeda (die entertainend vertelde hoe 
je met een vechtsportcarrière tot een 
goedlopend bedrijf in de zorg kan 
komen) en Jan Fokke Oosterhof (die 
ons als extreemsporter en poolreiziger 
liet zien hoe eenvoudig het kan zijn om 
je grootste dromen waar te maken). Er 
werd geborreld en bijgekletst, en de 
laatste ondernemersnieuwtjes uit de buurt 
gedeeld. Nieuwkomers en oude bekenden 
maakten er samen een inspirerende, 
gezellige avond van. 
De eerste netwerkborrel in december 
2011 begon als een grap, nadat bij een 
informatieavond voor ZZP’ers bleek dat 
er meer dan 450 kleine ondernemers 
in de Wolfskuil gevestigd zijn. Geert 
Schiks (beeldend kunstenaar), Renate 
de Bruin (ergonoom) en Floor Taayke 
(grafisch vormgever) besloten daarna een 
kerstborrel voor deze ‘eenzame zielen’ te 
organiseren. Dat was het begin! Nu, vele 
netwerkborrels later (4 per jaar), met een 
vaste opkomst van circa 35 mensen per 
keer, bestaat het programma uit twee korte, 
persoonlijke presentaties per avond en is 
er ruimte om elkaar daarna ongedwongen 
beter te leren kennen. Dit heeft al diverse 
nieuwe samenwerkingen opgeleverd.

5-jaar ondernemend Wolfskuil
Nieuwsgierig? 
Ben je ZZP’er/ondernemer in de Wolfskuil 
in Nijmegen of een aangrenzende wijk? 
Kom dan naar onze volgende lenteborrel 
op vrijdag 18 maart. Op het programma 
staan dan een korte presentatie/workshop 
van Arwen Peters, over vindbaarheid en 
optimalisatie van websites (E-venster), 
en van Floor Taayke, die het als grafisch 
vormgever heeft over zichtbaarheid en 
onderscheidend zijn.

Waar? 
Onze vaste uitvalsbasis is het (beeldhouw)
atelier van Geert Schiks in de oude 
school tegenover wijkcentrum Villanova. 
(Villanovastraat 4-6, Nijmegen)

Voor wie? 
Onze avonden hebben als doel om elkaar 
informeel te leren kennen, om zo te weten 
wie er letterlijk ‘in de buurt’ zijn als het 
gaat om het uitwisselen van ervaringen, 
samenwerking, advies of opdrachten. 

Kosten?  
Geen, maar neem zelf een fles wijn/bier 
mee! Koffie, thee, fris en versnaperingen 
zijn aanwezig.

Meer info? 
Kijk op www.ondernemendwolfskuil.nl.
Daar kan je je ook aanmelden voor de 
mailinglijst, zodat je automatisch op 
de hoogte wordt gebracht van nieuwe 
bijeenkomsten.

Aanpak zwerfafval 
‘Nijmegen schoon, 
heel gewoon’
De gemeente Nijmegen en Dar starten 
met een nieuwe, meerjarige aanpak van 
zwerfafval. Onder het motto Nijmegen 
schoon, heel gewoon willen gemeente en 
Dar samen met inwoners op een positieve 
manier aan een schone omgeving en bij-
behorend gedrag werken.

Als eerste worden de meest vervuilende 
containerlocaties aangepakt. Nijmegen telt 
ruim honderd locaties die snel vervuilen en 
waar Dar vaker dan gemiddeld (soms zelfs 
meerdere keren per dag) moet schoonma-
ken of opruimen. Met name rondom inza-
melcontainers voor glas, textiel en plastic 
laten mensen veel afval achter dat er niet 
hoort. Dat geeft rommel, ongedierte, stank 
en overlast en onnodige kosten voor oprui-
men. Het gedrag van mensen daarin veran-
dert helaas ook niet zomaar. 

Een projectteam van gemeente, Dar en ex-
terne adviseurs gaat daarom op een deel 
van deze ‘afval-hotspots’ (verschillende) 
maatregelen treffen. Vervolgens wordt on-
derzocht bij welke maatregelen het gedrag 
van mensen positief verandert. Deze maat-
regelen zijn divers van aard en worden bin-
nenkort uitgevoerd.

De komende tijd werken Dar en gemeente 
aan een campagnebeeldmerk en een plan 
van aanpak voor Nijmegen schoon, heel 
gewoon. De campagne gaat uit van een po-
sitieve aanpak. Daarbij willen Dar en ge-
meente in gesprek met de bewoners over 
omgaan met afval, voorlichten waar nodig 
en goede initiatieven en oplossingen onder-
steunen. Alleen waar resultaten uitblijven 
en het niet anders kan, wordt handhaving 
als laatste middel ingezet. 

Tekst: gemeente Nijmegen
Foto: Ger Neijenhuyzen

Fenikshof
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De gemeente Nijmegen trekt in 2016 
1,8 miljoen euro uit voor nieuwe fiets-
projecten. Het gaat dan onder meer om 
uitbreiding van regionale snelfietsrou-
tes, de aanleg van betere fietsroutes naar 
Lindenholt en Dukenburg en het fiets-
vriendelijk maken van drempels en ver-
keerslichten. Tussen 2016 en 2018 wil de 
gemeente 5 miljoen euro extra investeren 
om fietsen in Nijmegen nog aantrekkelij-
ker te maken. 

In 2016 gaat de gemeente in de hele stad 
aan de slag met fietsvriendelijke maatrege-
len. Zo wordt het laatste deel van het snel-
fietspad Nijmegen-Beuningen afgerond, 
starten de plannen voor de snelfietsroutes 
Dukenburg en binnenstad. Ook komen er 
fietsstraten bij Kinderdorp Neerbosch, de 
Tollensstraat en de Griftdijk-Zuid. Bij de 
kruisingen Heyendaalseweg-Kapittelweg, 
Campusbaan-St. Annastraat, St. Annastraat-
Groenestraat en Graafseweg-Willemsweg 

Nijmegen investeert 5 miljoen euro in betere fietsvoorzieningen

krijgen de stoplichten een fietsvriendelijkere 
afstelling. Daarnaast is er veel aandacht voor 
het verwijderen van overbodige obstakels zo-
als paaltjes.

Dat staat in de Programmering fiets 2016-
2018. Hierin staan de fietsprojecten en -ini-
tiatieven die vanaf 2016 prioriteit krijgen. 
Dat betekent dat ze volgend jaar worden 
uitgevoerd, opstarten of worden onderzocht 
op haalbaarheid. Het fietsprogramma wordt 
jaarlijks geactualiseerd en aangepast als dat 
nodig is. 
Wethouder Harriët Tiemens: ‘We willen 
Nijmegen zo aantrekkelijk mogelijk maken 
voor fietsers. De laatste jaren zien we dat 
steeds meer mensen de fiets pakken. Zo is 
het fietsen naar de binnenstad met bijna 20 
procent toegenomen. Dat is goed voor de 
verkeers- en parkeerdruk in de stad, maar 
ook voor de luchtkwaliteit en de gezond-
heid van Nijmegenaren.’ 

De Programmering fiets 2016-2018 is te 
vinden op www.nijmegen.nl.

Tekst: gemeente Nijmegen
Foto: Dave van Brenk

Nieuw fietspad Hezelpoort

Tijdens de vrijwilligersavond van Oud-
West in het Sfeerhuis hebben we afscheid 
genomen van Sonia Davelaar. 

Na vele jaren van noeste arbeid en ondersteu-
ning in onze wijken gaat onze opbouwwerker 
het Waterkwartier en de Wolfskuil verlaten. 
Sonia kende onze wijken van haver tot gort. 
Veel vrijwilligers en buurtbewoners vinden het 
dan ook jammer dat zij weggaat. Welke taak 
zij nu bij Tandem gaat vervullen is nog niet 
helemaal duidelijk. Waar en welke wijk dat 
gaat worden ook niet. Wel weten we dat als 
het aan Sonia had gelegen, zij nog wel even 
in Oud-West door had willen gaan. Helaas 
was de mening van haar directie anders. Wij 
als bewoners van beide wijken wensen Sonia 
veel plezier en geluk in haar nieuwe werkom-
geving.

Tekst: Leo Woudstra
Foto: Dave van Brenk

Uitslag quiz vrijwilligersavond Oud-West op 16 december 2015
1e prijs na loting: Dave van Brenk met alle twintig vragen goed. 2e prijs na loting: Arie Hoks met alle twintig vragen goed. 3e prijs na loting: 
Tonny Siroen met zeventien vragen goed. Er waren acht personen die met zeventien vragen in aanmerking kwamen voor de 3e prijs. Na loting 
is Tonny Siroen hier de winnaar van geworden. De andere zeven zijn Jolanda Arends, Lidwien de Groot, Greet Rijnders, Ruud de Vries, Ger 
Neijenhuyzen, Michiel de Wit en Lindsay ’t Rest. De prijswinnaars kunnen binnenkort een cadeaubon thuis verwachten.

Afscheid Sonia Davelaar tijdens vrijwilligersavond

Leo Woudstra, Ruud de Vries en Sonia Davelaar
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Vroeger en nu 

Onder de Bogen
Een van de beruchtste gebieden rond de Koninginnelaan was Onder 
de Bogen. Het gebied lag tussen de Koninginnelaan en de spoordijk.

Tijdens de economische depressie van de jaren dertig bouwde Woning-
vereniging Nijmegen (nu Portaal) enkele complexen voor ontoelaatba-
ren, mensen die tevoren in een krot in de benedenstad hadden gewoond 
en de vereiste woonbeschaving voor een nette arbeiderswoning misten. 
Met name in de buurt Onder de Bogen werden deze gezinnen opgevan-
gen en begeleid door woonmaatschappelijke werksters.
De Anemoonstraat en Geraniumstraat waren voor 1979 bereikbaar via 
een onderdoorgang in de bebouwing aan de Koninginnelaan, vandaar de 
naam Onder de Bogen. De huizen werden begin jaren tachtig gesloopt 
en er kwam nieuwbouw. Men ging over tot sloop omdat de huizen nau-
welijks onderhouden en kwalitatief slecht waren, maar ook omdat men 
van de slechte naam af wilde. Andere wijkbewoners mochten vaak niet 
eens in de buurt van het gebied komen, terwijl veel mensen die er woon-
den er voor geen goud weg wilden. Voor hen was het een gezellige 
buurt, waar iedereen elkaar kende en voor elkaar zorgde.
Op de oude foto is de Geraniumstraat te zien.

Tekst en nieuwe foto: Dave van Brenk
Oude foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen

ADVERTENTIE

Doe mee aan De tafel van één
Ben jij een vrouw die graag (weer) aan de slag wil? Maar 
heb je geen idee hoe te beginnen? Begin dan makkelijk en 
doe mee aan De tafel van één! 

Tafel 
De tafel van één bestaat uit zeven bijeenkomsten waarin je met 
andere vrouwen samenkomt en waar je - onder begeleiding 
- kunt nadenken en praten over je toekomst. Er zijn ook 
workshops waar je bijvoorbeeld leert hoe je moet netwerken. 
Kortom: je ontdekt wat jij echt wilt en kunt en je maakt voor 
jezelf een plan hoe je verder gaat. Als je het wilt, kan de 
gemeente Nijmegen je daarna ook ondersteunen en begeleiden 
bij het vinden van een baan.

Doe je mee? 
Je kunt vanaf donderdag 17 maart 2016 meedoen van 9.30 tot 
11.30 uur in wijkcentrum ’t Hert, Thijmstraat 40, Nijmegen.
De vervolgbijeenkomsten zijn op 24 en 31 maart en 7, 14, 21 en 
28 april 2016.

Deelname is helemaal GRATIS!

Aanmelden 
Je kunt je aanmelden voor De tafel van één met een mailtje 
naar: tafelvaneen@nijmegen.nl. Zet in het mailtje je mailadres 
en telefoonnummer. Je kunt ook bellen met 06-52169318 of met 
024-3292100. Hier kun je ook terecht voor meer informatie.

De tafel van één is een initiatief van WOMEN Inc. om de 
participatie van vrouwen in gemeenten te stimuleren. Dit wordt 
ondersteund door het ministerie van OCW en door de gemeente 
Nijmegen.
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Nina Simonestraat 8-10
6541 EA Nijmegen
www.bodyandfacecompany.nl
info@bodyandfacecompany.nl
024 - 373 27 21

  

D E  W A A L H A E V E

 

 

Voor meer informatie - 024 3241980

ZORGMARKT 
5 MAART 2016 / 10.00 UUR TOT 13.00 UUR

U kunt binnen lopen voor een gratis 2- en 3D Footscan, een  
gewichtsscan, proeven van gezonde producten, speed consult  
fysiotherapie en haptotherapie, introductie holistische massage  
en pedicure advies.

De koffie staat voor u klaar!

Nina Simonestraat 16 - 6541 EA - Nijmegen

 

Psy Experts
  

D E  W A A L H A E V E

www.bottendaal.com    www.profitt.nl    www.psyexperts.nl    www.haptotherapiemensink.nl    www.www.stenpieters.nl

De Wester is ook verkrijgbaar bij:
• Ruud de Vries Juwelier Voorstadslaan 248 • Bakkerij de Niers Niersstraat 
2 • Jan Linders Weurtseweg 157-159 • Voorzieningenhart De Biezantijn 
Waterstraat 146 • Anita's Hairstyling Voorstadslaan 263 • Wooncentrum 
Grifioen Kievitstraat 8 • Portaal kantoren Waterstraat 138 en Pastoor 
Zegersstraat 4 • La Pineta Voorstadslaan 26 • Jumbo supermarkt Fenikshof 3 • 
Bruna Fuchsiastraat 22-24 • Wijkcentrum Villa Nova Derde van Hezewijkstraat 
2 • Wijkcentrum Titus Brandsma Tweede Oude Heselaan 386 • Jumper 
dierenspeciaalzaak Wolfskuilseweg 149 • Bakkerij de Bie Krayenhofflaan 216 
• Slagerij Rob Keller Waterstraat 201 • Wijkpost Tweede Oude Heselaan 386 
• Bij Bosshardt Molenweg 97 • Schipperscentrum Waalhaven 1K • De Hobby 
Nieuwe Nonnedaalseweg 98 • Diny's Wolwinkel Voorstadslaan 261 • Jan 
Linders Fenikshof 4 • Brede scholen Aquamarijn Spechtstraat 4, Michiel de 
Ruyter Tweede Oude Heselaan 384 en de Wieken Floraweg 69



Onbeperkt 
Houdbaar zoekt 
gastvrouwen 
en gastheren
Onbeperkt Houdbaar: dat is koffie 
drinken, buurtbewoners ontmoeten, 
bewegen en fit blijven, niet alleen zit-
ten, samen eten en nog veel meer goeds 
om een beetje gelukkiger en gezonder 
oud te worden!

Onbeperkt Houdbaar is een wekelijkse 
ontmoetingsochtend voor en door oude-
ren uit Oud-West en start in het voorjaar. 
Omdat we dit niet alleen kunnen en wil-
len organiseren, zijn we hard op zoek 
naar buurtbewoners die ons een handje 
willen helpen. Wij, dat zijn mensen van 
Swon, de GGD en de Wijkfabriek. 

Vindt u het leuk om mee te helpen bij 
activiteiten als zingen, een spelletje, sa-
men eten of gewoon een praatje maken? 
Of kunt u woensdags een paar mensen 
uit de buurt ophalen en ook weer veilig 
thuisbrengen? 
Neem dan snel contact op met Joëlle van 
der Pol, telefoon (024) 365 01 96 of mail 
naar j.pol@swon.nl. 

Tekst: Swon, GGD en Wijkfabriek
Foto: Dave van Brenk
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Fietsen is voor de meeste mensen in Ne-
derland de gewoonste zaak van de wereld, 
zelfs bij slecht weer. Nieuwkomers moeten 
vaak de kunst van het fietsen op latere leef-
tijd leren. STEP ( Steunpunt Taal Educatie 
Participatie) geeft fietslessen aan deze groep 
volwassenen zodat ze op eigen tempo in een 
veilige omgeving leren fietsen. 

Onlangs leerde een cursist uit Curaçao fietsen 
bij STEP. Toen ze begon met de fietslessen, had 
ze er een hard hoofd in of ze het wel zou kun-
nen leren. Het was erg moeilijk. Mede dankzij 
de stimulans van vrijwilligers zette ze door. Na 
zes lessen lukte het haar om een paar meter te 
fietsen. Daarna ging ze met sprongen vooruit. 
Tijdens de negende les fietste ze voor het eerst 
samen met een vrijwilligster over de openbare 
weg tussen het andere verkeer. Het moeilijkste 
aan leren fietsen is om je evenwicht te bewa-
ren. Door veel oefenen lukt het ineens wel. ‘Ik 
vond het ongelooflijk. Het geeft echt een goed 
gevoel.’ Ze heeft haar evenwicht leren bewa-
ren zonder door anderen vastgehouden te wor-
den. Ze heeft het geleerd op een lage fiets waar 
ze met haar voeten bij de grond kan. Nu ze kan 
fietsen voelt ze zich veel vrijer.

Fietsles 
In maart beginnen de fietscursussen weer bij 
STEP. Cursisten leren fietsen in de praktijk 
en krijgen les in de verkeersregels. Er wordt 
les gegeven op verschillende locaties in Nij-
megen. Bij STEP Nijmegen zijn de lessen op 
maandagochtend van 9.30 tot 11.00 uur. De 
eerste les is op maandag 14 maart en de laatste 
les op 27 juni 2016, dus iedere maandag met 
uitzondering van de schoolvakanties.
Voor fietsen wordt gezorgd. De cursus bestaat 
uit twaalf groepsbijeenkomsten van een keer 
per week en kost 35 euro per cursus. Aanmel-
den kan bij STEP telefoonnummer: (024) 323 
32 35 of mailen met info@stepnijmegen.nl.

STEP voorheen IVC-Intercity
STEP biedt behalve fietsles ook taalles, reken-
les, schrijfles, spreekles en computerles. Naast 
de groepslessen kunnen cursisten één-op-één 
gekoppeld worden aan een taalcoach.

STEP is ontstaan na de fusie van het Interna-
tionaal Vrouwen Centrum (IVC) en Intercity. 
STEP richt zich op mensen die meer tijd nodig 
hebben de Nederlandse taal te leren en deel te 
nemen aan de maatschappij. Alle deelnemers 
krijgen eerst een intakegesprek met een tra-
jectbegeleider.
Het aanbod is er zowel voor vrouwen als voor 
mannen. Uitgangspunt is dat deelnemers zich 
ontwikkelen in een veilige omgeving, want dit 
komt hun leerproces ten goede. Voor sommige 
vrouwelijke deelnemers betekent dit dat zij het 
beste tot hun recht komen in een groep met al-
leen vrouwen. Zolang hier behoefte aan is zul-
len er vrouwengroepen zijn. 

Vrijwilligers
STEP is een organisatie waarin vrijwilligers 
het belangrijkste werk verzetten met een klein 
team beroepskrachten als ondersteuning. 
STEP is altijd op zoek naar enthousiaste vrij-
willigers. Er zijn allerlei mogelijkheden om 
volwassen anderstaligen te ondersteunen, zo-
dat ze zelfstandig en actief kunnen deelnemen 
aan de Nederlandse samenleving. Zo kunnen 
vrijwilligers helpen met het vergroten van hun 
praktische vaardigheden, zoals taal, rekenen, 
spreken, fietsen of omgaan met de computer 
én van hun kennis van onze samenleving. Ook 
kunnen vrijwilligers een bijdrage leveren aan 
bijvoorbeeld een zorgteam, documentatieteam 
of PR. Mocht je interesse hebben in vrijwil-
ligerswerk bij STEP neem dan contact op met 
(024) 323 32 35 of info@stepnijmegen.nl.

Tekst: Karoline Snip, STEP
Foto: STEP

Fietsles in de wijk



Openingstijden: maandag/dinsdag van 9:30 tot 17:30 uur
     woensdag/vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur
     zaterdag van 8:30 tot 16:00 uur

Wij werken met en zonder afspraak

HEEFT U EEN HAAR/HOOFDHUIDPROBLEEM??? 
Maak vrijblijvend een afspraak voor een Mediscope-analyse
Wij gaan U probleem aanpakken met Mediceuticals 
(dermatologic scalp, hair & skin solutions)

Tevens is Anita gespecialiseerd in haarwerken, 
zie folder op onze website of bel 06-46701645

Lever deze 
advertentie 
in en krijg 

10% korting 
op een gehele 
behandeling

Molenweg 179 - Nijmegen - tel: 024-3772408
www.koopmankappers.nl - www.facebook.com/koopmankappers
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Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

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

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

Welkom!

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

Molenweg 36, Nijmegen, Tel. 024 – 3770503

Tegenover de Albert Heijn Nijmegen West
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Prijsvraag!!!
In welke straat vind je Lustrina en de 
Body & Face Company?

Onder de goede inzendingen wordt een 
make-over verloot, beschikbaar gesteld 
door Kapsalon Lustrina en beautysalon 
Body & Face Company. Mail uw oplos-
sing naar redactie@dewester.info. Bij de 
make-over zal een fotograaf van de Wes-
ter aanwezig zijn en het resultaat zal te 
zien zijn in de volgende Wester.
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Sv Nijmegen

Vormgever gezocht
De Wester wordt gemaakt door vrijwil-
ligers uit Wolfskuil en Waterkwartier. De 
redactie is op zoek naar een collega die 
de lay-out wil doen. 
Verdere informatie is verkrijgbaar via te-
lefoonnummer 06 24 17 05 72 en e-mail-
adres redactie@dewester.info.

Nieuws vanuit het 
Initiatievenfonds
Op 9 maart is de eerste sluitingsdatum 
in 2016 voor het indienen van subsi-
dieaanvragen voor activiteiten uit de 
wijk. Als u samen met buurtbewoners 
een nieuw clubje wilt opstarten of iets 
wilt organiseren voor de wijk, dan 
moedigen wij dat aan. 

Indienen van aanvragen
Wilt u een subsidieaanvraag indienen 
voor een activiteit (denk bijvoorbeeld 
aan het organiseren van een voorjaars-
markt, een buurtfeest of een sportactivi-
teit)? Stuur dan een e-mail naar initiatie-
venfondsoudwest@gmail.com. U krijgt 
dan zo snel mogelijk een aanvraagfor-
mulier toegestuurd. Dit aanvraagformu-
lier vult u in en stuurt u terug naar het-
zelfde e-mailadres.
De aanvraagformulieren met de ‘spelre-
gels’ liggen overigens ook in het wijk-
centrum Titus Brandsma en Voorzienin-
genhart De Biezantijn.

Persoonlijk advies
Wilt u persoonlijk advies bij het indienen 
van een aanvraag of heeft u een andere 
vraag? Stuur dan een mail naar initiatie-
venfondsoudwest@gmail.com. Wij ne-
men dan zo snel mogelijk contact met u 
op.

Sluitingsdata 2016
De sluitingsdata voor 2016 zijn vastge-
steld op 9 maart, 8 juni, 14 september 
en 9 november. Na elke sluitingsdatum 
komt het initiatievenfonds samen om de 
aanvragen te beoordelen en de gemeente 
te adviseren over de toekenning van een 
bijdrage aan een initiatief. 

Tekst: Leo Woudstra

Met het uitkomen van deze Wester, half 
februari, hebben wij als club sv Nijmegen 
alweer een aantal mooie activiteiten achter 
de rug. 

De eerste activiteit was al vroeg in 2016. Ie-
der jaar luiden wij het nieuwe jaar in met de 
traditionele nieuwjaarsreceptie. Deze was al-
tijd op 1 januari, maar de laatste jaren houden 
wij haar de eerste zaterdag van het nieuwe jaar. 
Dat bleek vanaf het begin een slimme keuze en 
ook deze keer was het weer zeer gezellig druk. 
De middag begon met een wedstrijd, waar 
onze twee zaterdagteams (sv Nijmegen zat 2 
en sv Nijmegen veteranen) gemengd werden 
en zo de eerste balcontacten voor 2016 in de 
benen kregen. Na deze wedstrijd ging de re-
ceptie door in ons clubhuis. 
De tweede activiteit, op zaterdag 6 februari, 
was ook een traditie binnen sv Nijmegen, het 
(kinder)carnaval. Net als andere jaren werd dit 

feest georganiseerd door de dames van onze 
jeugdactiviteitencommissie, samen met twee 
leden van onze club (Wesley Elsing en Roy 
Wolters). De carnavalszaterdag was weer een 
feest voor zowel oud als jong, leden en buurt-
bewoners. 
Lopende het seizoen 2015-2016 zullen er nog 
enkele activiteiten volgen. Zoals bijvoorbeeld 
op voetbalgebied het Jan Weijers Jeugdtoer-
nooi (voor de tiende keer alweer) en het Re-
unie Toernooi. Alle informatie over de activi-
teiten binnen onze club zullen te lezen zijn op 
onze website en Facebookpagina. 

Naast al deze gezellige activiteiten is sv Nij-
megen natuurlijk ook een voetbalclub. Alle 
teams hebben inmiddels de competitie hervat. 
Sv Nijmegen 1 begint langzaam omhoog te 
kruipen in de ranglijst (op 29 januari stonden 
ze op de zesde plaats). In de eerste competitie-
wedstrijd werd zelfs maar nipt verloren van de 
koploper Millingen sc 1 (3-2).
Natuurlijk zullen we als club de komende we-
ken ook vooruit gaan kijken richting het nieu-
we seizoen.
Door zwangerschappen is het Dames 1-team 
aan het begin van dit seizoen gestopt. Ze zijn 
echter druk bezig om volgend seizoen weer op 
het veld te verschijnen. 
Ook de beschikking hebben over genoeg 
jeugdspelers en verschillende jeugdteams is 
voor onze club altijd een zeer belangrijk punt. 
Want wat is er mooier dan jeugdspelers oplei-
den en te zien doorbreken bij je selectie-elf-
tallen?
Net als dat de wijk waar onze club speelt door-
groeit, willen wij als club ook doorgroeien. 
Nieuwe jeugdspelers zijn dus altijd welkom. 

Tekst: Patrick Weijers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Huis kopen? Dit is hét moment!
Scherpe prijzen en lage rente.

Ga naar kopenbijportaal.nl

Je bent op zoek naar een fijne, betaalbare plek 

om te wonen. Alleen of samen met je partner. 

Dan ben je bij Portaal aan het goede adres. 

Onze appartementen en eengezinswoningen 

zijn zeer geschikt voor twintigers met een 

eerste baan of dertigers met een liefde voor de 

stad. Een portiekwoning met uitzicht? Een huis 

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

doe je nú. De hypotheekrente is nog laag, dus 

je maandlasten ook.

 
Kopkracht & co is een kleinschalige, 

laagdrempelige praktijk voor kinderen, 

jongeren en volwassenen in Nijmegen-West.

> www.kopkrachtenco.nl

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

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

praktijk voor psychologische 
en pedagogische hulp

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

Karin Eijgenraam  Orthopedagoog | GZ-psycholoog

TROTS OP UW GROENE STEK? 
Bent u trots op uw groene stek en lijkt het u leuk om die eens aan 
andere tuinliefhebbers te laten zien? Dan is de Nijmeegse Open 
Tuinendag een mooie gelegenheid daarvoor!

De organisatie van de Nijmeegse Open Tuinendag zoekt tuinbe-
zitters die het leuk vinden om op zaterdag 11 juni 2016 hun tuin 
open te stellen.

Om mee te doen aan de Open Tuinendag hoeven niet alle blaad-
jes keurig gerangschikt aan de bomen te hangen en is het niet 
nodig uw tuin perfect op orde te hebben. Ook al heeft uw tuin het 
formaat van een postzegel, voldoende is dat u plezier in tuinieren 
heeft en dat graag aan andere tuinliefhebbers laat zien. En denk 
niet te snel dat uw tuin daar niet voor in aanmerking komt!

Open uw tuinpoort en u zult ontdekken dat deze dag u zelf ook 
veel moois oplevert! Opgave en/of inlichtingen bij 
Loes Halsema, telefoon (024) 356 58 83.

Zie ook www.nijmeegsestadstuinen.nl



Younes Corty
Hallo iedereen,
Ik ben Younes Corty, 21 jaar. Sinds 
september 2015 ben ik aangesteld als 
jongerenwerker binnen Tandem in Nijme-
gen-West. Daarbij ligt de focus vooral op 
Wolfskuil en Waterkwartier. Tevens ben ik 
actief als jongerenwerker binnen het Flex 
College in Nijmegen (Streekweg 20). 
Naast het jongerenwerk ben ik ook 
voetballiefhebber. Ik voetbal bij Sc NEC 
amateurs in het eerste elftal. Dit doe ik met 
veel liefde, net zoals het jongerenwerk.
Ik ben zeer enthousiast en hoop veel bij 
te leren in deze mooie wijken. Ik ben te 
bereiken op 06 20 27 53 81.
Groet Younes

Anne Keizers
Hoi iedereen, mijn naam is Anne Keizers 
en ik ben een nieuwe jongerenwerkster in 

Jongeren in beeld 
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: 

Caner Izci
Ik ben Caner Izci. Ik ben 16 jaar en woon 
in de Wolfskuil. Ik was eerst een van de 
jongeren bij Tandem, nu loop ik hier stage. 
Ik volg een pre-entree-opleiding. Ik loop 
3 dagen per week stage bij Tandem in de 
jongerencentra Biezantijn en Driesprong. Dat 
doe ik nu 1 maand met veel plezier. Younes 
begeleidt mij tijdens mijn stage. Daarnaast 
werk ik samen met Youssef, Patrick, Mustafa 
en Anne. 
Voor mijn stage heb ik een paintball-activiteit 
georganiseerd. Jongeren konden zich bij mij 
inschrijven en moesten een eigen bijdrage 
betalen. Toen zijn we met z’n allen gaan 
paintballen. Dit was erg gezellig. Ook coach 
ik het team dat meedoet aan de NEC-
Buurtbattle.
Ik wil later beveiliger, persoonsbeveiliger 
of bodyguard worden. Verder vind ik het 
hier leuk om stage te lopen omdat het heel 
afwisselend is. Mijn hobby’s zijn boksen, 
kickboksen en fitness.

De nieuwe jongerenwerkers in 
Nijmegen-West stellen zich voor

de wijk West, voornamelijk in Wolfskuil 
en Heseveld. Ik ben 22 jaar en ik woon in 
Nijmegen. 

Ik ben vorig schooljaar afgestudeerd als 
Sociaal Pedagogisch Hulpverlener en ik 
werk nu ongeveer 8 maanden bij Tandem. 
Hiervoor heb ik in Lindenholt gewerkt, 
maar in januari ben ik met veel enthousi-
asme begonnen in West!

Ik heb een kleine sneakerverslaving. Jul-
lie zullen mij daardoor altijd in de wijk 
tegenkomen met sneakers aan. Verder 
breng ik mijn vrije tijd door met vrienden 
en familie. Ik hou van winkelen, sporten 
en festivals, maar wie houdt daar nou niet 
van!

Als er iemand vragen heeft over het jonge-
renwerk, of is er iemand die een activiteit 
wil organiseren in de wijk, dan kan je con-
tact opnemen met mij: 06 26 86 49 63.

Tot snel! Anne
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Redactie en foto’s: Lieke Peeters

Younes Corty Caner IzciAnne Keizers





Als wijkbeheerder van de stadsdelen Oud- en Nieuw-West ben  
ik voor uw wijk het aanspreekpunt voor de openbare ruimte.  
Ik vind het belangrijk om samen met u als betrokken bewoner,  
te zorgen dat de goede keuzes gemaakt worden voor de verbete-
ring van die openbare ruimte. 
Een wijkbeheerplan is hiervoor de basis. U vindt het wijkbeheer-
plan van uw wijk op de gemeentesite. 

Met uw inbreng maakt de gemeente de goede keuzes met het 
beschikbaar budget en de prioriteiten. In deze brief kunt u lezen 
wat we onder andere het afgelopen jaar in uw wijk hebben 
gerea liseerd. Ook leest u wat we het komende jaar van plan zijn. 

Het komend jaar ga ik weer graag met u aan de slag met bewoners-
participatie en met uw initiatieven voor het verbeteren van de 
openbare ruimte. Ik wil u bedanken voor uw betrokken heid. 
Daarbij vertrouw ik ook het komend jaar op uw aandacht en 
inzet voor het beheer van uw wijk zodat u er zich thuis voelt.

Vriendelijke groeten,
Vincent Meijers 
wijkbeheerder stadsdelen  
Oud en Nieuw-West.

 Beste bewoner van Nijmegen-Oud West

twitter.com/NMGNwest NijmegenWest

Contact
Kleine gebreken, zoals een losliggende stoeptegel en kapotte straatverlichting, of klachten  
over onderhoud kunt u direct doorgeven met uw smartphone via de Bel&HerstelApp,  
via het Digitaal Loket op de website of via tel. 14 024. Heeft u andere opmerkingen  
of vragen mail ze dan naar wijkbeheer@nijmegen.nl of bel (024) 329 33 48

www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.

Met gepaste trots bied ik u de voortgangsbrief over het wijk-
beheerplan 2015/2016 aan. Ik ben vooral trots op u, de bewoners 
van onze mooie stad. Velen van u hebben, soms letterlijk, een 
steentje bijgedragen aan de verbetering van de openbare ruimte. 
Wegen, woonstraten en groenstroken zijn opgeknapt, mede door 
uw betrokkenheid en kennis van uw buurt. Een groot aantal van 
uw initiatieven en wensen zijn inmiddels gerealiseerd of staan 
gepland. Veel bewoners namen deel aan wijkschouwen of dachten 
mee met de wijkbeheerder tijdens inloopavonden. Op het kaartje 
kunt u zien wat we in 2015 onder andere samen hebben bereikt 
in uw wijk.

Vanzelfsprekend gaan wij in 2016 verder op de ingeslagen weg. 
Een van onze speerpunten voor 2016 is de verbetering van de 
toegankelijkheid van looproutes in uw wijk. Uw wensen en 
ideeën proberen wij een plaatsje te geven in onze uitvoerings-
plannen. Wij ondersteunen u graag als u zelf, of samen met 
medebewoners, iets wilt doen om uw buurt te verbeteren. 

Ook in 2016 gaan wij weer samen met 
u aan de slag om de openbare ruimte 
verder te verbeteren. Zodat u zich nog 
meer thuis voelt in uw wijk!

Hartelijke groet,
Renske Helmer-Englebert
Wethouder Openbare Ruimte
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Biezen | Wolfskuil

Nijmegen-Oud West
Voortgang wijkbeheerplannen 2015 | 2016
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Dit hebben we o.a. gedaan in 2015:

1  Een plan voor de aanpassing oude bussluis in Westerpark 
gemaakt met bewoners en besproken.

2  De parkeerindeling aan de Waalhaven gewijzigd, zodat 
auto’s niet meer in de haven rollen.

3  Het Maasplein goed bekeken en besloten dit voorlopig niet 
te veranderen.

4  In de omgeving Maasstraat de romeinse contouren hersteld 
die door boomwortels waren opgedrukt. 

5 De stoep van de Waterstraat recht gelegd.
6  Parkje en een perk aan de Niersstraat/hoek Waterstraat 

opgeknapt.
7  Samen met bewoners fl ink aandacht gevraagd voor de 

rommel rondom de Fenikshof, o.a. door de “foetsie” acties 
van bewoners te ondersteunen.

8  Met een groep bewoners een ontwerp gemaakt voor het 
parkje aan de Spechtstraat, waar de Aquamarijn school 
gesloopt is.

9  Verder hebben we een zebra voor de Biezantijn aangelegd, 
sportvoorzieningen in Westerpark aangelegd, de 
Voorstadslaan opnieuw ingericht bij de Handelskade.

   Bewonersinitiatieven gesteund, waaronder het speeltuintje 
aan de Rijnstraat dat kunstgras heeft gekregen in de NEC 
kleuren.

 
Dit gaan we o.a. doen in 2016:

10  Bussluis Kanaalstraat aanpassen door een duidelijker fi ets- 
en voetpad en een betere inpassing in het park.

11  Riool vervangen in de Merwedestraat en vervolgens 
opnieuw Kanaalstraat asfalteren tot aan de Weurtseweg. 

12  Herstellen van de door boomwortels scheef gedrukte 
stoepen en straten in de Sperwerstraat, Niersstraat en de 
omgeving van de Dijkstraat.

13  Onderzoeken of de oude populieren aan de Industrieweg 
tegenover de sportvelden vervangen kunnen worden.

14  In de omgeving Fenikshof de problematiek van zwerfafval 
verbeteren met een gericht plan van aanpak.

15  Rondom de Weurtseweg en omgeving gaan we verder met 
de inrichting van de nieuwe buurt Batavia.

16  Parkeerprobleem van fi etsen aan het begin van de Marialaan 
oplossen.

17  In de Flavus bij het speeltuintje enkele groenvakken bij de 
bomen met de bewoners samen inrichten.

   Bewonersinitiatieven ondersteunen (raad, daad en spullen) 
bij bijvoorbeeld participatie in het groen of acties tegen 
zwerfafval en hondenpoep.

1
2

33
4

5

6

7

8

9

9

9

10 11

12

12

12

13

14

15

Marialaan
Marialaan
Marialaan
Marialaan
Marialaan
Marialaan
Marialaan
Marialaan16

17

Wijkschouw
Wij nodigen u dit jaar uit voor 
de wijkschouw via uw wijkblad 
of met een huis-aan-huisbrief. 
En u vindt de informatie te 
zijner tijd in weekblad De Brug 
en op www.nijmegen.nl/wijken.

www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.

Biezen
Voortgang wijkbeheerplan 2015 | 2016
Stadsdeel Nijmegen-Oud West

www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart. twitter.com/NMGNwest NijmegenWest

/ Waterkwartier
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Dit hebben we o.a. gedaan in 2015:

1  We hebben de fi nanciële middelen kunnen vinden om de 
hele Tweede Oude Heselaan opnieuw in te richten vanaf de 
Molenweg tot aan de tunnel. Met bewoners is hiervoor een 
plan gemaakt. Uitvoering 2016.

2  Verkeersgeleider in bocht Tweede Oude Heselaan/Molenweg 
voorzien van nieuwe planten die hopelijk ‘pekelbestendig’ 
zijn.

3  Met de bewoners van de Mirtestraat een plan gemaakt om 
van een stoepje parkeerplaatsen te maken.

4  Mogelijkheid onderzocht voor andere invulling plantvakken 
Bosbesstraat. Er was geen draagvlak voor want de bewoners 
kwamen niet op één lijn.

5  Bomen Palmstraat gaven overlast. Samen met de bewoners 
besloten de bomen te vervangen door andere bomen. 

6 Plantvak Anemoonstraat/Koninginnelaan opgeknapt.
7  Parkeerplaatsje hoek Oude Azaleastraat/Graafseweg 

opgeknapt.
8 Nieuwe klok hoek Wolfskuilseweg/Molenweg gerealiseerd.

   Ondersteuning verleend bij bewonersinitiatieven in de 
openbare ruimte.

 
Dit gaan we o.a. doen in 2016:

9  Tweede Oude Heselaan opnieuw en veiliger inrichten met 
o.a. gescheiden fi etspaden en planten nieuwe bomen.

10  Vernieuwen riool Bosduifstraat, Patrijsstraat, Pluvierstraat, 
Fuutstraat, Roerdompstraat en Korhoenstraat. Daarna 
straten opnieuw inrichten. Plannen worden samen met 
bewoners gemaakt.

11  Inrichting  parkje op Nachtegaalplein zodat het gezellig 
wordt voor de nieuwe buurt.

12  Halverwege de Mirtestraat een drietal parkeervakken 
aanpassen. 

13  Boomspiegels Nieuwe Nonnendaalseweg vergroten. 
Bewoners willen er samen leuke plantvakken van maken.

14  Samen met bewoners van een groenstrook aan de 
Varenstraat (vooraan bij de Nieuwe Nonnendaalsweg) 
een mooie border maken.

   Ondersteunen bij bewonersinitiatieven in de openbare 
ruimte.

Wijkschouw
Wij nodigen u dit jaar uit voor 
de wijkschouw via uw wijkblad 
of met een huis-aan-huisbrief. 
En u vindt de informatie te 
zijner tijd in weekblad De Brug 
en op www.nijmegen.nl/wijken.

www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.

Wolfskuil
Voortgang wijkbeheerplan 2015 | 2016
Stadsdeel Nijmegen-Oud West

twitter.com/NMGNwest NijmegenWest
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28 februari 12:00 uur: Open dag atelier ‘Spits op 
kunst’, Waterstraat 220
29 februari 13:30 uur: Workshop Grenzen 
aangeven, in de Bovenzaal van de 
Vrijwilligerscentrale, Wilhelminasingel 4, Nijmegen
29 februari 13:30 uur: Teken- en schildercursus in 
atelier ‘Spits op kunst’, Waterstraat 220
1 maart 20:00 uur: Vergadering Wijkraad Wolfskuil, 
Wijkcentrum Titus Brandsma, 2e Oude Heselaan 
386
15 maart 19:30 uur: Vergadering Wijkvereniging 
‘Ons Waterkwartier’, Biezantijn, Waterstraat 146
20 maart 14:00 uur: Dansmiddag met live muziek 
van de Coverband 4 Sensation, De Biezantijn, 
Waterstraat 146
14 maart t/m 27 juni: Fietslessen bij STEP 3e van 
Hezewijkstraat (m.u.v. de schoolvakanties)
 

Vaste activiteiten in Oud-West

Wijkcentra
De Biezantijn 
Waterstraat 146. Vragen of meer informatie: 
debiezantijn@nijmegen.nl, tel. (024) 378 31 90 
Maandag
Vanaf 8.30 uur: Koffieochtend voor wijkbewoners
15.30 - 17.30 uur: Jongerencentrum open inloop
16.00 - 17.00 uur: Beweeg je fit! (koken voor 
kinderen)
19.30 - 22.30 uur: Klaverjasclub PGGM
Vanaf 20.30 uur (1x in 2 weken): Dweilorkest 
Vanaf 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
9.30 - 10.30 uur: Ouderen gym – Sportservice 
12.00 - 16.00 uur: Swon salon 
Vanaf 19.30 uur: Knutselclub de Watercrea’s 
Vanaf 19.30 uur: Gezelligheid is troef (jokeren en 
klaverjassen) 
Vanaf 19.30 uur: Zelf kleding maken 
19.30 - 21.30 uur (1x in 6 weken, zie data elders in 
dit blad) Wijkvereninging ‘Ons Waterkwartier’
Woensdag 
Vanaf 8.30 uur: Koffieochtend voor wijkbewoners
Vanaf 8.00 uur: Bloedprikken Trombosedienst 
12.30 - 15.00 uur: Competitie biljarten daarna vrij 
biljarten 
12.30 - 16.30 uur: Open middag kaarten en 
biljarten 
13.00 - 16.00 uur (1x per 2 weken, even weken): 
Kidsclub 
17.00 - 18.00 uur: Koken en eten in De Biezantijn 
19.00 - 21.00 uur: Hofkapel De Waoterjokers 
19.00 - 22.00 uur: Jongerenkoor Plica Vocalis 
20.00 - 22.30 uur: Line dance De Biezantijntjes 
19.30 - 22.30 uur (1x per 2 weken): 
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

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 
12.30 - 15.30 uur: Stichting Step Taalles
16.30 - 19.30 uur: DV D-Light 
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 
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Vragen over regels en papieren?
    Een goed idee voor de buurt?
Zorg of hulp nodig?
    Andere mensen helpen? 
Nieuwe mensen ontmoeten?

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

Kom naar 
de Stip!

Samen maken 
we de wijk

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
Vrijdag 19 februari   
14.30 uur: Biljarten, 14.30 uur: Spel, 19.30 uur: 
Rummicup
Zaterdag 20 februari   
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Bingo, 
Zondag 21 februari   
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Kaarten
Maandag 22 februari   
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 

Holland Bingo, 14.30 uur: Handwerken
Dinsdag 23 februari   
14.30 uur: Koorrepetitie, 19.30 uur: Kaarten en 
biljarten
Woensdag 24 februari   
14.30 uur: Kaarten en spel, 19.30 uur: Spel
Donderdag 25 februari   
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Biljarten en spel, 19.30 uur: Creatieve avond
Vrijdag 26 februari   
14.30 uur: Biljarten, 14.30 uur: Spel, 19.30 uur: 
Rummicup
Zaterdag 27 februari   
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Bingo, 
Zondag 28 februari   
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Kaarten
Maandag 29 februari   
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Holland Bingo, 14.30 uur: Handwerken
Dinsdag 1 maart   
14.30 uur: Bingo, 19.30 uur: Kaarten en biljarten
Woensdag 2 maart   
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Dansavond met 4 
sensation
Donderdag 3 maart   
10.15 uur:Bewegen op muziek, 14.30 uur: Biljarten, 
14.30 uur: Spel
Vrijdag 4 maart   
14.30 uur: Biljarten, 14.30 uur: Spel, 19.30 uur: 
Rummicup
Zaterdag 5 maart   
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Bingo
Zondag 6 maart   
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Kaarten 
Maandag 7 maart   
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Holland bingo, 14.30 uur: Handwerken
Dinsdag 8 maart   
14.30 uur: Koorrepetitie, 19.30 uur: Kaarten en 
biljarten
Woensdag 9 maart   
14.30 uur: Spel en kaarten, 19.30 uur: Spel
Donderdag 10 maart  
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Biljarten en spel, 19.30 uur: Plaatjes draaien met 
Henk
Vrijdag 11 maart   

14.30 uur: Nederland Doet: Verwendag, 19.30 uur: 
Rummicup 
Zaterdag 12 maart   
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Kaarten en spel
Zondag 13 maart   
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Kaarten 
Maandag 14 maart   
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Holland bingo, 14.30 uur: Handwerken
Dinsdag 15 maart   
14.30 uur: Bingo 19.30 uur: Kaarten en biljarten
Woensdag 16 maart   
14.30 uur: Markt, 19.30 uur: Spel 
Donderdag 17 maart  
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Biljarten en Liedertafel, 19.30 uur: Creatieve avond
Vrijdag 18 maart   
14.30 uur: Biljarten en spel, 19.30 uur: Rummicup
Zaterdag 19 maart   
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Bingo
Zondag 20 maart   
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Kaarten
Maandag 21 maart   
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Holland bingo, 14.30 uur: Handwerken
Dinsdag 22 maart   
14.30 uur: Koorrepetitie 19.30 uur: Kaarten en 
biljarten
Woensdag 23 maart   
14.30 uur: Spel en kaarten, 19.30 uur: Spel 
Donderdag 24 maart  
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Biljarten en Spel, 19.30 uur: Creatieve avond
Vrijdag 25 maart   
14.30 uur: Biljarten en spel, 19.30 uur: Rummicup
Zaterdag 26 maart   
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Spel
Zondag 27 maart  en maandag 28 maart  
1e en 2e Paasdag gesloten
Dinsdag 29 maart   
14.30 uur: Bingo 19.30 uur: Kaarten en biljarten
Woensdag 30 maart   
14.30 uur: Spel en kaarten, 19.30 uur: Spel 
Donderdag 31 maart  
10.15 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Biljarten en Spel, 19.30 uur: Creatieve avond

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, 20.00-
22.00 uur. 
• Hobbyclub De Heksenkring , Varenstraat 40, elke 
woensdag 20.00-22.30 uur. 
• Lunchwandeling, Titus Brandsma, iedere 
vrijdagmiddag 12.00 tot 13.00 uur

Een activiteit in de agenda? 
Neem contact op met Dave van Brenk via 06 15 
24 02 02 of webredactie@dewester.info of vul zelf 
je activiteit in op de agenda van de Wester www.
dewester.info en het komt ook in het blad. 

Deadline voor het volgende nummer is 3 april 2016 
(verspreiding vanaf 21 april)
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APK-keuringsstation Autobedrijf van Bon te Nijmegen is al jaren het adres voor uw APK-keuring in Nijmegen en omgeving. Zonder 
afspraak en klaar terwijl u wacht, met gratis herkeuring, en de koffie staat al klaar. Neutraal, dus altijd een eerlijk oordeel. Dit houdt in dat u 
eventuele reparaties niet bij ons hoeft uit te voeren. Wij hebben daarom ook geen baat bij het afkeuren van uw auto omdat wij zelf 
eventueel noodzakelijke reparaties niet per se uitvoeren. Neutraliteit is dus gegarandeerd bij uw keuring. Uiteraard worden de keuringen 
volgens voorgeschreven regels uitgevoerd. APK-keuringen worden afgemeld bij de RDW met als gevolg dat wij steekproefsgewijs 
gecontroleerd worden, waardoor u door een eventuele steekproef de auto 1,5 uur moet kunnen laten staan. Mocht uw auto af worden 
gekeurd dan krijgt u van ons 14 dagen de tijd om dit te laten repareren. Kleine reparaties voeren wij meestal direct en gratis voor u uit. 

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

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

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

ZONNESCHERM
ROLLUIKEN
MARKIEZEN
SCREENS
UITVALSCHERMEN

www.frank-zonwering.nl  |  info@frank-zonwering.nl
Cargadoorweg 4c | 6541 BT Nijmegen | 0617 017 074
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• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297

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

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

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

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

0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl

Belangrijke nummers

Naast fysiotherapie kunt u 

binnen onze praktijk ook  

terecht voor medisch fitness. 

Hierbij kunt u fitnessen  

onder begeleiding van één  

van onze fysiotherapeuten.   

Voor meer informatie  

kunt u ons bellen, mailen,  

of de praktijk bezoeken.

Al vanaf €40,- per  

maand!

Medische 
fitness: vanaf 

€40,- p.maand

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MULTIDAG 
  Nijmegen - Oss - ’s-Gravenhage 
  Arnhem - Utrecht - Nissewaard  

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

 

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

t  024-7370104  /  7370069 - m  06-37070826 
e  info@multidag.org - i   www.multidag.org 

De Wester nummer 2 verschijnt op donderdag 21 april. De kopijsluiting 
voor dit nummer is op zondag 3 april. Kopij kan gemaild worden naar 

redactie@dewester.info. Tekst bij voorkeur in Word. Foto’s in jpg met minimaal 
800 KB. Foto’s met minder KB’s kunnen meestal niet goed worden afgedrukt.



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

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

over sterren of ruimte of ruimteschepen of de 

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

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

Het was erg leuk op de sterrenwacht. 

Door Shirley

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

Door Janne S. Door Janne O.

Rebus

ben we meneer John gevraagd naar persoon-

Kinderpersbureau

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Ontdek meer 
over de natuur!
Dit schooljaar kunnen kinderen uit 
groep 4, 5 en 6 bij het Activiteitenplein 
van de Michiel de Ruyterschool de cur-
sus Natuur ontdekken doen. Samen met 
Juf Circe ontdekken zij - in hun eigen 
schooltuin en daarbuiten - de natuur. 
Ook bezig zijn in een eigen moestuin 
staat nog op het programma. Juf Circe 
werkt vanuit Natuurwijs en is geïnspi-
reerd door de cultuur van de indianen. 

Tyrone sprak met de kinderen van 
Natuur ontdekken

Bij natuur kun je veel ontdekken en 
leren, zoals: stenen breken, vuurstenen 
of andere stenen ontdekken, een bo-
menpaspoort maken en nog veel meer. 
Ik heb de kinderen van natuur geïnter-
viewd en deze reacties gaven ze: 
 
‘Echt heel leuk. Je leert de kleine dingen 
van de natuur.’ ‘Als je vragen hebt kun 
je zelf antwoorden zoeken.’ ‘Je onder-
zoekt veel stenen die opengebroken zijn 
onder de microscoop.’ ‘Je kunt ook bij 
natuur leren zien hoe oud bomen zijn, 
namelijk aan de hoeveelheid cirkels in 
de stam.’ ‘En we planten zaadjes, heel 
veel soorten.’ ‘Maar experimenteren 
doen wij niet.’ ‘Echt super leuk! Moet je 
ook doen volgend jaar!’
 
Met de hulp van Matthias, Benjamin, 
Kalle, Mila en Juf Circe. 

Door: Tyrone
Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg

Hallo! Ik ben Ruya en ik heb een interview 
gedaan met Korneel Jeuken. Korneel is 40 
jaar, beeldend kunstenaar en schrijver/teke-
naar van De sterke verhalen uit Wolfskuil. 
Korneel heeft 2 verschillende academies 
gedaan. Iedereen die iets maakt is een kunste-
naar vindt Korneel, vanaf het moment dat je 
iets kan maken ben je kunstenaar. Hij doet nu 
projecten in de wijk, is striptekenaar en maakt 
schilderijen. Plus hij geeft les in beeldende 
kunst. Illustratie en educatie horen daar ook 
bij. Vooral omdat hij les geeft op scholen kan 
je dit educatie noemen. 
Hij houdt veel van verschillende soorten 
muziek tijdens zijn werk, zoals pop, rock en 
hij luistert naar de radio en podcast tijdens 
het werken. Graphic novels, strips en schil-
ders zoals Vincent van Gogh spreken hem 
het meest aan in de kunst. Van Gogh is dan 
ook zijn favoriete kunstenaar. Korneel tekent 
het liefst met Waterpotlood (Stabilo woody). 
Omdat hij met de waterpotloden ook meteen 
kan schilderen als hij er water overheen doet, 
en voor zijn strips gebruikt hij gewoon potlo-
den. We vroegen of hij ook graag zijn eten in 
elkaar knutselt: ‘Ja, ik kook meestal, ik vind 
het leuk. Vooral als de kinderen het lekker 
vinden!’ Hij tekent ook portretten van zijn 
familieleden, hij gebruikt ze regelmatig als 
model. 
Dit beroep was het beroep dat hij vroeger 
ook wou: ‘Mijn droom was om striptekenaar 
te worden’, zegt hij. ‘Mijn droom is nu uit-

Kunstenaar in de wijk 
Interview met Korneel Jeuken

 gekomen!’ Hij gebruikt wel de computer om 
zijn kunst uit te werken (om composities te 
maken), maar hij gebruikt het liefst echt ma-
teriaal voor zijn werk. Als Korneel workshops 
aan kinderen geeft, maakt hij meestal huisjes 
met oude materialen, geeft fotografie, maar 
maakt ook strips in de workshop met de kin-
deren. Eigenlijk wel alles! 
Zijn eigen kinderen zijn zelf ook geïnteres-
seerd in kunst, zoals Roemer, Korneels zoon-
tje van 7. Hij is al redelijk veel bezig met 
kunst en is er ook heel goed in. Zoveel moge-
lijk gaat hij naar musea, hij vindt het leuk als 
kunst vernieuwend is. We waren geïnteres-
seerd waarom hij een strip wou maken terwijl 
hij kunstenaar is! ‘Ik wil gewoon al die ver-
schillende dingen doen!’ was zijn antwoord. 
We vroegen ook of hij zelf graag boeken 
leest, want hij heeft inmiddels een stripboek 
geschreven! Hij leest zelf soms een boek, 
meestal strips. Zijn vriendin daarentegen leest 
heel graag. Dit was het interview met Korneel 
Jeuken!
 
Geschreven door: Ruya
 


