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Mariaschool

Vroeger en nu 

Op de oude foto is de Mariaschool aan de 
Derde van Hezewijkstraat te zien, zoals die er 
in 1975 vanaf de Floraweg uitzag. Rechts de 
Mariaschool alleen voor de meisjes en links de 
Bonifatiusschool (stichting St. Josephscholen) 
alleen voor jongens. Op het schoolplein stond 
een grote muur om de meisjes en de jongens 
gescheiden te houden. In 1980 zijn deze twee 
scholen samen gegaan tot basisschool De Wie-

ken. Jongens en meisjes zaten toen samen op 
één school. Voor de kinderen in de Wolfskuil 
was het elke dag een fikse klim naar boven om 
naar school te gaan. Het voordeel was wel dat 
je in de winter met sneeuw een spectaculaire 
afdaling met je slee kon maken.

Heeft u meer informatie? Mail dit dan naar 
webredactie@dewester.info.

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

Mirtestraat
De mirte (Myrtus communis) is een plant 
uit de mirtefamilie (Myrtaceae). De plant 
groeit in het Middellandse Zeegebied, maar 
wordt ook als sierstruik toegepast. Het is 
een dichte, veel vertakte, groenblijvende 
struik die circa 5 meter hoog kan worden. 
Vroeger was de spelling myrte (met y) niet 
ongebruikelijk.

Bij de vaststelling van nieuwe namen voor 
een aantal straten in de zogenaamde Bloe-
men- en plantenbuurt in de Wolfskuil heb-
ben burgemeester en wethouders op 28 no-
vember 1947 de naam Myrtestraat vastge-
steld. In de periode 1933-1950 was straat-
naamgeving gedelegeerd aan het college en 
kwam de gemeenteraad er niet aan te pas.

Tegelijkertijd hebben andere straten de na-
men Klaverstraat, Korenbloemstraat, Pa-
paverstraat en Zonnebloemstraat gekregen. 
Het besluit uit 1947 heeft alleen betrekking 
op het gedeelte tussen de Floraweg en de 
Bosbesstraat. Pas een jaar later wordt het 
verlengde van de Klaverstraat en Myrte-
straat aan de andere kant van de Bosbes-
straat bij de naamgeving betrokken (besluit 
B&W d.d. 22 september 1948).

Op 4 september 1957 heeft de gemeenteraad 
de nieuwe namen Cyclamenstraat en Fuch-
siastraat vastgesteld en is de naam Myrte-
straat gewijzigd in Mirtestraat. De Cycla-
menstraat liep vanaf 1957 van de Nieuwe 
Nonnendaalseweg tot de Mirtestraat. Het 
laatste gedeelte van de Cyclamenstraat is in 

1980 verdwenen. De straatnaam is met ingang 
van 1 januari 2010 gewijzigd in Bremstraat.

Uit het adresboek van 1948 blijkt dat de num-
mers 1 t/m 41 en 2 t/m 28 in de Myrtestraat 
nog onbewoond zijn. De oneven huisnummers 
maken deel uit van een complex van 101 wo-
ningen met bergplaats en schuurtjes waarvoor 
op 7 maart 1947 bouwvergunning is verleend 
aan het Bestuur van de Woningvereniging 
‘Nijmegen’ (Portaal). De architect is W.Th. 
Reijnen.

Vergunning
Op 11 juli 1947 heeft het bestuur van dezelfde 
woningvereniging vergunning gekregen voor 
de bouw van 73 woningen met 45 schuurtjes 
en een hoogspanningsruimte op een terrein ge-
legen aan de Floraweg. De even huisnummers 
tussen Floraweg en Varenstraat maken deel uit 
van dit bouwplan. De huisnummers 30 t/m 42 
maken deel uit van een bouwplan voor 110 
woningen op een terrein gelegen ten noorden 
van de Varenstraat. De bouwvergunning hier-
voor is op 23 april 1948 verleend.

Het gedeelte ten noorden van de Bosbesstraat 
was aanvankelijk maar aan één kant bebouwd. 
Hier staan ook panden met beneden- en boven-
woningen (appartementen). De huisnummers 
45 t/m 89 maken deel uit van 49 arbeiderswo-
ningen. Voor de bouw hiervan is op 7 septem-
ber 1948 vergunning verleend. Alle bouwplan-
nen zijn van dezelfde architect.

In 1957 werd het Don Boscohuis, Mirtestraat 

44, in gebruik genomen. De barak werd 
in april van dat jaar ingezegend door mgr. 
Van Dijck, deken van Nijmegen. Het was 
genoemd naar de heilige Giovanni Don 
Bosco (1815-1888). Hij heeft in 1859 de 
rooms-katholieke congregatie van Sale-
sianen gesticht voor de opvoeding van de 
verwaarloosde jeugd. Het Don Boscohuis is 
de voorloper van het buurt- en clubhuis De 
Driesprong dat in 1980 is gevestigd in het 
voormalige atelier van de Schoenfabriek 
van Swift, Cyclamenstraat 10 (bouwjaar 
1959). Het adres van het buurtcentrum is in 
2010 gewijzigd in Fuchsiastraat 10.

De barak van het Don Boscohuis heeft 
plaatsgemaakt voor Mirtestraat 44 t/m 66. 
Deze 12 woningen maken deel uit van de 40 
eengezinswoningen (Plan Cylamenstraat). 
De bouwvergunning is 27 februari 1981 
verleend aan de Woningvereniging ‘Nijme-
gen’. Het ontwerp is van het Architectenbu-
reau J. Boersma uit Eindhoven.

Op de hoek Mirtestraat - Molenweg stond 
vanaf het begin van de jaren 60 de Mariken 
van Nieumeghen ulo, later mavo. Het adres 
was Molenweg 23. Het schoolgebouw is in 
de jaren 90 gesloopt. In 1997 zijn op deze 
locatie zestien woningen en een AH-winkel 
gebouwd die genummerd zijn aan de Mo-
lenweg. De bouwvergunning hiervoor is op 
23 december 1996 verleend aan Amstelland 
Vastgoed in Ede.

Tekst: Rob Essers
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Michiel van de Loo en Rob Essers

De Wolfskuil verandert. De gesprekken met 
een aantal bewoners aan de Mirtestraat beves-
tigen dit. De straat loopt van de Floraweg naar 
beneden tot aan de Molenweg en wordt door 
de Varenstraat en de Bosbesstraat in drieën 
gedeeld. De Wester sprak met relatief nieuwe 
bewoners in het eerste stuk, maar we begin-
nen met de oudere garde die in de Wolfskuil 
opgroeide en terechtkwam in de huizen die in 
1982 gebouwd werden op de plek waar ooit 
het clubhuis van Don Bosco stond. Daar wer-
den voor de jeugd vroeger film-, disco- en 
dansavonden georganiseerd. 

Wim en Toos
Wim Schaap en Toos Christ kennen elkaar van 
jongs af aan. Wim: ‘Ik ben 59 jaar en gebo-
ren in de Ericastraat. Met de Mosstraat en het 
laatste deel van de Varenstraat bekend en een 
beetje berucht als de Rimboe. Toos is een jaar 
ouder: ‘Ik kom van de Oude Nonnendaalse-
weg. Dat we verkering kregen was op een van 
de dansavonden in Don Bosco in het midden 
van de jaren zeventig. Na ons trouwen in 1977 
gingen we in de Lakenburgstraat in Hatert wo-
nen op een flat driehoog. Ik kon er niet wennen 
en ging elke dag met de taxi naar mijn zus in 
de Kuul. Na vijf jaar konden we gelukkig hier 
in de Mirtestraat dit huis krijgen, precies op 
deze plek waar zoveel herinneringen aan vroe-
ger liggen.’
Wim Schaap komt uit een gezin van elf kin-
deren en werkte als timmerman bij het gelijk-
namige familiebedrijf. Allerlei lichamelijke 
ongemakken maakten dat hij voor 100 procent 
afgekeurd is en zich kan wijden aan zijn hob-
by’s, zoals tuinieren en zijn vogels. Inmiddels 
legendarisch is een anekdote waarbij zijn broer 
Gerrit betrokken was. Bij gebrek aan beter 
werd in Don Bosco op zon- en feestdagen ook 
de H. Mis opgedragen. Pater Emke, al net zo 
legendarisch, droeg de nachtmis op en op zijn 
woorden ‘Maria was zwanger’ antwoordde 
Gerrit, zodat iedereen het horen kon: ‘Van jou 
zeker.’ Dat werd hem niet in dank afgenomen 
en hij kon vertrekken. 

Ans en Door
Ans Riemsdijk is 59 jaar. Ze is geboren in een 
van de noodwoningen aan de Driehuizerweg. 

In de Goeverneursbuurt wat in de volksmond 
vanwege de slechte woonomstandigheden al 
gauw de naam Buchenwald meekreeg. Het 
wijkje werd in de jaren zestig gesloopt. De 
meeste van die bewoners kwamen in de Wolfs-
kuil terecht. Ans is getrouwd met Willy Boe-
yen, wiens vader een begrip was in de wijk. 
Die handelde ruim een halve eeuw geleden in 
lompen en oud ijzer en woonde op de hoek 
van de Floraweg/Wolfskuilseweg. Ans was 
19 jaar toen ze trouwde en woonde eerst aan 
de Bosbesstraat. Ook die huizen zijn inmid-
dels gesloopt en samen met Willy woont ze 
nu alweer zestien jaar aan de Mirtestraat. Ans: 
‘Bosbesstraat en omgeving heette vroeger 
Wijk 24 en was een beetje een tegenhanger van 
de Rimboe. Er werden onderling ook wel eens 
klappen uitgedeeld.’ Door Reinders is 76 jaar. 
Geboren in de Benedenstad en opgegroeid in 
de Rozenbuurt, maar verhuisde na haar trou-
wen in 1962 naar de Fuutstraat tegenover het 
speeltuintje waar ze met haar gezin achttien 
jaar woonde. Sinds 1982 woont ze aan de Mir-
testraat in hetzelfde huizenblok als Wim, Toos 
en Ans.

Rimboe
Materieel gezien heeft iedereen het nu veel be-
ter. Natuurlijk deugde lang niet alles wat er in 
de Rimboe gebeurde, maar er wordt met wee-
moed aan teruggedacht. Wim: ‘Echte Kuulers 
onder elkaar hè. Grote families allemaal. Ik 
vraag me nog wel eens af hoe mijn ouders dat 
allemaal voor elkaar hebben gekregen. We wa-
ren wel de eerste met een douche in huis. Zelf 
aangelegd. Mijn broer had het ergens in Duits-
land gezien.’ Ans: ‘Nee, wij hadden geen dou-
che, niet eens een geiser. Het was met alles be-

helpen, maar het had wel iets. Het was leuk en 
gezellig.’ Toos: ‘Je kon overal in en uit lopen, 
want door de brievenbus hing een touwtje naar 
buiten.’ Wim: ‘Voor het bier ging je naar Ootje 
Benda en de andere boodschappen haalde je 
bij Peters, de kruidenier. De sfeer veranderde 
en werd meer gespannen toen er mensen van 
buiten de Wolfskuil kwamen te wonen, uit an-
dere wijken. Daar was altijd wel rivaliteit tus-
sen. De Kuul had een slechte naam, maar dat 
had het Willemskwartier ook.’

Ook de gasexplosie in de Ericastraat bij de 
familie van Well in 1967 komt ter sprake. De 
ouders van het grote gezin raakten zwaar ge-
wond. De ontploffing blies de hele voorgevel 
op straat. Alles kwam naar beneden, behalve 
het kruisbeeld. Dat hing nog ongeschonden 
aan de muur. De sociale controle was groot in 
die tijd en iedereen wist alles van elkaar.

Trapveldje
Wim: ‘Dat is nu helemaal anders. Hier te-
genover in de flats woont een student, ik heb 
hem al een paar maanden niet gezien. Mis-
schien ligt-ie er wel dood te gaan.’ Door: ‘Je 
weet niets meer van elkaar. Dit rijtje nog wel 
een beetje, maar hier tegenover is het een ko-
men en gaan. Een deel is ook verkocht.’ Wim: 
‘In het middenstuk van de straat is ook veel 
verkocht. Er wonen ook studenten nu, verder 
prima hoor, je hebt er geen last van, het zijn 
alleen niet zo’n tuinliefhebbers.’

Toos: ‘Hierachter ligt een trapveldje, maar on-
danks een hoog hek gaat er regelmatig een bal 
overheen. Zie ik de jongens hier achter over 
de schuurtjes lopen op zoek naar de bal.’ Wim: 

Van links naar rechts: Door Reinders, Ans Riemsdijk, Wim Schaap en Toos Christ 
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‘Of ze schieten tegen de ruiten aan; daarom 
heb ik daar rolluiken aan laten brengen, want 
je bent niet altijd thuis als zoiets gebeurt.’ 
Door: ‘Ik moet wel zeggen dat, als je bij ze 
gaat klagen, ze keurig beleefd en vriendelijk 
blijven.’

Wim: ‘Vroeger was het veel rustiger in de 
straat. Er stond een school waar nu de Albert 
Heijn is, want die veroorzaakt de drukte. Er 
zijn te weinig parkeerplaatsen en dan draaien 
ze hier de straat in. Als ik op een zaterdag even 
weg durf te gaan, ben ik meteen mijn plek 
kwijt.’ Door: ‘Ze parkeren hun auto vlak naast 
die van ons, gooien het portier open zonder op 
te letten met als gevolg dat wij weer een deuk 
hebben. Mijn auto zit vol butsen.’ Ans: ‘Mis-
schien dat betaald parkeren, met een goedkope 
regeling voor de bewoners en bezoekers, een 
oplossing zou zijn.’

Vuurwerk
Wim: ‘Hangjongeren houden zich vooral hier-
achter bij het trapveldje op.’ Ans: ‘En dan 
vooral als iedereen in bed ligt. Wij hingen 
vroeger ook overal rond, maar niet midden in 
de nacht.’ Wim: ‘Het afsteken van vuurwerk 
begint in november al. En dan van die knallen, 
dat je denkt dat de wereld vergaat. Ooit heb ik 
een kliko met vuurwerk twintig meter de lucht 
in zien vliegen. Mijn vogels zijn zich wel eens 
letterlijk doodgeschrokken of ze raakten in pa-
niek en vlogen in de kooi overal tegen aan.’

Op 31 december 2007 liep het oud- op nieuw-
feest uit de hand. Zo’n vijftig jongeren had-
den zich verzameld op het kruispunt Bosbes-
straat/Mirtestraat en zochten de confrontatie 
met de politie. Er werden elektriciteitskastjes 
vernield, lantaarnpalen moesten het ontgel-

den, tuinhekjes werden uit de grond gerukt en 
een auto ging in vlammen op. Soms werden 
de jongeren daartoe aangemoedigd door hun 
ouders. Volgens Ans en Wim allemaal terug te 
voeren op één foute familie in de Bosbesstraat 
die daarna gedwongen werd te verhuizen. Nu 
is het al jaren rustig in de wijk rond de jaarwis-
seling.

Portaal
Over Portaal hebben ze niks te klagen. Wim: 
‘Maar Portaal ook niet over ons. We hebben 
in de afgelopen 34 jaar één keer een nieuwe 
wc-pot gekregen.’ Ans: ‘Ik heb ooit om een 
nieuwe douche gevraagd, maar dat werd met-
een afgewezen.’ Toos: ‘En toch zijn er mensen 
die wat dat betreft op de een of andere manier 
alles voor elkaar krijgen. Maar als er iets ka-
pot is dan komt er altijd snel iemand om het te 
repareren.’ Wim: ‘Portaal heeft nooit aangebo-
den of we de huizen wilden kopen. Bij oudere 
panden doen ze dat wel. Eigenlijk schandalig, 
want zo belanden sociale huurwoningen in de 
vrije sector.’

Wim: ‘Een paar jaar geleden was er een straat-
feest georganiseerd, maar de mensen die erop 
afkwamen, kende je al, terwijl het juist de be-
doeling was de andere groep erbij te betrek-
ken.’ Ans: ‘Nu is er niemand meer die zoiets 
wil organiseren. Ik krijg ook maar weinig na-
volging als ik tijdens een EK of WK de tuin 
oranje versier. Buiten voor het huis zitten, zie 
je ze hier ook niet doen.’ Toos: ‘We zitten ’s 
zomers wel eens bij elkaar achter in de tuin. 
Samen iets drinken, dat is ook gezellig. ’

Uit de Wolfskuil willen ze nooit meer vertrek-
ken. Ook al durfde Ans de eerste tijd dat ze er 
woonde de zolder niet op te gaan. Een vorige 

bewoner had ervoor gekozen op die plek niet 
meer verder te willen. Wim: ‘Toos en ik heb-
ben ons al opgegeven voor de nieuwbouw aan 
de Molenweg op het Jacobsterrein, maar veel 
informatie hebben we daar verder niet over. Ik 
wil dan wel uit kunnen kijken op straat.’ Door: 
‘De tuin kost me steeds meer moeite en als de 
tijd daar is, wil ik dat ook wel. Het is ideaal 
hier. De winkels, de apotheek, alles is mooi 
dichtbij.’

Navraag bij Portaal leert dat volgende maand, 
in mei, begonnen wordt met de bouw van het 
appartementencomplex met 109 apparte-
menten aan de Molenweg op de plek van het 
voormalige Jacobsterrein. Het gaat om 87 
sociale huurwoningen en 22 woningen voor 
Driestroom, een stichting die mensen met een 
verstandelijke beperking huisvest en begeleidt. 
De appartementen worden, zoals Portaal het 
noemt, levensloopgeschikt. Zo worden ze bij-
voorbeeld toegankelijk voor bewoners met 
een rollator. De appartementen worden via de 
reguliere woonruimteverdeling aangeboden. 
Iedereen kan er dus op reageren. Wanneer het 
aanbieden precies start, is nog niet bekend. De 
oplevering wordt eind 2017 verwacht.

De bewoners zien de samenstelling van de 
wijk veranderen. Steeds meer jongere gezin-
nen vinden er hun plek. Prima. Zo moet er ook 
plaats zijn voor een Syrisch vluchtelingenge-
zin, al is Ans wat dat laatste betreft iets scep-
tischer: het mag niet ten koste gaan van onze 
eigen mensen.

Robert en Pieternel
Wie zijn die jongere gezinnen, die de laatste 
jaren in de Wolfskuil zijn neergestreken? Vaak 
in een woning door Portaal verkocht en aan 
de huursector onttrokken. Helemaal bovenaan 
de Mirtestraat, op de hoek met de Floraweg, 
maken we kennis met Robert en Pieternel Tan-
nemaat. Ze kochten het huis in 2011 en hebben 
twee kinderen: Sofie van vier en Simon van 
één jaar.

Robert is 38, komt oorspronkelijk uit Arnhem, 
werkt als projectleider bij de gemeente Nijme-
gen en geeft daarnaast begeleiding en trainin-
gen voor ouders met kinderen. Zie daarvoor 
zijn site www.degroeierij.nl. Pieternel, ook 
38, is geboren in Amsterdam, maar belandde 
als puber in het Brabantse land en dat beviel 
veel beter. Ze studeerde af in 2000 in de crea-
tieve opleiding CMV en plakte er nog een jaar 
Kunstwetenschappen aan vast. Toen er brood 
op de plank moest komen, hield ze zich on-
der andere bezig met communicatie binnen de 
kunstsector, schreef voor de NRC en werkte 
bij het nieuws van Omroep Gelderland. Nu Clubhuis De Driesprong in 1975
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werkt ze drie dagen per week als communica-
tieadviseur bij de brandweer en ambulance.

Pieternel: ‘We leerden elkaar kennen via re-
latieplanet. Op ons eerste afspraakje in de 
Blaauwe Hand was er een enorme klik: liefde 
op het eerste gezicht.’ Ze gingen samenwonen 
in een appartement in Heseveld aan de Jacob 
van Campenstraat en in 2010 trouwden ze.

Jan van Ingen
Pieternel: ‘Toen ik zwanger door de Wolfs-
kuil liep en aan iemand vroeg hoe het was om 
hier te wonen, werd ik daar enthousiast van. 
Ze wist te vertellen dat dit huis binnenkort vrij 
kwam en door Portaal verkocht zou worden. 
Aangestoken door de geestdrift ging ik bij het 
huis langs. De bewoner zat buiten en ik maakte 
een praatje met hem. Hij had zijn hele leven 
daar gewoond, kwam uit een groot gezin en 
was uiteindelijk alleen met zijn moeder over-
gebleven. Die was inmiddels overleden, en nu 
liet ook zijn gezondheid het niet toe, dat hij 
langer op zichzelf bleef wonen.’

Jan van Ingen is er met pijn in zijn hart ver-
trokken. Hij heeft nog wel familie in de Wolfs-
kuil wonen. Hij heeft diabetes en verblijft nu 
in De Doekenborg in Dukenburg. Volgens zijn 
zwager gaat het, alles in aanmerking genomen, 
goed met hem.

Pieternel: ‘Toen ik het huis zag, wist ik meteen 
dat ik daar wilde wonen. Vooruitlopend op de 
leg hadden Robert en ik alvast een bakfiets ge-
kocht. Met mijn zwangere buik in de bakfiets 
zittend, fietste Robert erheen om samen nog 
eens te gaan kijken. Toen het huis in de ver-
koop kwam, gingen we direct binnen kijken. 
In september, Sofie was toen net zes weken, 
was het van ons.’
Robert: ‘Er moest nog veel aan gebeuren. 
Daarom hielden we het appartement in Hese-
veld nog een half jaar aan. Zelf heb ik twee 
maanden onbetaald verlof genomen om zoveel 
mogelijk te kunnen doen. We hebben in feite 
de gang deels bij de kamer getrokken, dat geeft 
een heel ruimtelijk effect. Voor het echte vak-
werk hebben we een aannemer en stukadoor in 
dienst genomen.’

Buurvrouwenapp
Pieternel: ‘Met Arie en Mientje hebben we 
ontzettend leuke buren getroffen. Omdat het 
een hoekhuis is, geeft het een groot gevoel 
van vrijheid. Tegenover ligt de dierenweide, 
de molen is vlakbij. De Wolfskuil is echt een 
gezellige wijk met karakter, heel gemêleerd en 
met een mooie leeftijdsopbouw. Ik probeer met 
allemaal een praatje te maken als het uitkomt, 
maar we merken dat we toch meer naar leef-

tijdsgenoten trekken, mensen die in dezelfde 
fase van hun leven zitten. Zo kennen we men-
sen in de Klaver-, Papaver- en Varenstraat, en 
hebben we met een aantal daarvan een buur-
vrouwenapp opgezet voor als we samen wil-
len koffiedrinken, iets met de kinderen willen 
doen, gaan wandelen, naar Kobus of picknic-
ken bij de molen.’

Robert: ‘Criminaliteit of overlast hebben we 
nog niet meegemaakt. Ja, die autokrasser, 
maar een krasje extra zou bij onze auto niet 
eens opgevallen zijn, haha. De parkeerdruk zie 
ik wel toenemen. Iedereen is erg gehecht aan 
zijn eigen plekje voor de deur, maar wij kun-
nen de auto nog steeds kwijt. De Mirtestraat is 
wel smal. Sommige auto’s zijn gedwongen om 
gedeeltelijk op het trottoir te parkeren.’

Vrije School
Pieternel: ‘De Wieken is hier schuin tegenover, 
maar we kozen er toch voor dat Sofie naar de 
Vrije School aan de Groesbeekseweg gaat. Dat 
is minder vrij als het misschien klinkt, hoor. 
Het gaat er erg gestructureerd aan toe, maar 
het past beter bij onze ideeën over opvoeding 
en vooral hoe je de creativiteit bij kinderen 

kunt ontwikkelen. Gelukkig kennen we wel 
vier vriendinnetjes uit de Kuul die daar ook 
net zijn begonnen.’

Robert: ‘We hebben aan de overkant een 
moestuintje. Met andere mensen uit de wijk 
beheren we dat. Het valt onder de stichting 
Vrienden van het Florapark. Afgezien van een 
ouder echtpaar, afkomstig uit Turkije, zijn het 
vooral leeftijdgenoten.’

Pieternel: ‘Er gebeurt erg veel in de wijk. 
Rommelmarkten, het Kuulse Festival, de 
Kerstmarkt. We missen alleen nog een gezel-
lige kroeg met een terras, zoals in Bottendaal.’

Ze wonen nog maar kort in de wijk, maar heb-
ben hun weg daarin al duidelijk gevonden. 
Nieuwe bewoners, die nieuwe verbindingen 
leggen in de wijk, vastbesloten voorlopig in 
de Wolfskuil te blijven en er samen het beste 
van te maken. De Wolfskuil verandert en soms 
hoeft dat helemaal niet vervelend te zijn.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto 1975: Regionaal Archief Nijmegen
Foto’s 2016: Dave van Brenk en Geert Timmer

Van links naar rechts: Pieternel, Simon, Sofie en Robert Tannemaat
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Na wat misverstanden over de plek voor het 
interview, geef ik Theo van den Braak een 
hand in het hoofdbureau van de politie aan 
de Stieltjesstraat. Ik krijg er een kop koffie 
voor terug. Hij legt maar meteen uit. ‘Voor 
de politie is Nijmegen verdeeld in Noord en 
Zuid. Het is niet handig, maar Waterkwar-
tier valt onder Noord en Wolfskuil onder 
Zuid. Voor Noord is het politiebureau in de 
Stieltjesstraat. Voor Zuid het bureau aan 
de Muntweg. Vandaar even de verwarring.’ 
Eric Jansen en Theo zijn de wijkagenten 
voor Waterkwartier/Biezen. Ze hebben het 
werk overgenomen van Bas Berents en zijn 
door de wol geverfd.

Keuze voor deze wijk?
Eric vertelt dat hij al twaalf jaar wijkagent is in 
Nijmegen. ‘Ik was eerder werkzaam als wijk-
agent in Nijmegen-Oost. Na de reorganisatie 
was het tijd voor een nieuwe wijk. Ik kende 
het Waterkwartier al en ging graag terug. Ik 
werk hier nu sinds juli 2015. Het is een gezel-
lige volkse wijk waar ook veel nieuws aan het 
ontstaan is.’ ‘Ik heb negen jaar bij de recher-
che gewerkt’, zegt Theo. ‘Maar ik wilde terug 
in het blauw, weer de wijk in. Ik wilde heel 
graag in het Waterkwartier werken. Dat doe 
ik alweer bijna een jaar nu. De wijkbewoners 
zijn oprecht. Ze spelen geen toneel. Je kunt de 
emoties en gevoelens zo van ze aflezen. En 
soms levert dat best pittige situaties op. Dit is 
ook echt een levende wijk. De bewoners zijn 
veel buiten. Wij zijn altijd op de fiets, want we 
willen goed aanspreekbaar zijn.’ ‘Ja’, vult Eric 
aan, ‘en de bewoners zijn net als wij ook aan-
spreekbaar. Ze steken hun hand op als je langs-
komt. Ze hebben wel een sterke eigen mening, 
niks mis mee’.

Boeven vangen
Op de vraag welke taken Theo en Eric in de 
wijk het belangrijkst vinden, zeggen ze in 
koor: ‘Veiligheid, daar staan wij voor. Vaak 
wordt gezegd: voor veiligheid en leefbaarheid, 
maar leefbaarheid bestaat voor ons niet uit 
geruzie over perkjes, schuttingen en parkeer-
plaatsen. Voor burenoverlast is het inschakelen 
van de politie te zwaar geschut. Het maakt de 
zaak zo heftig, het is niet nodig. Eerst kun je 
natuurlijk proberen het als buren gewoon zelf 
op te lossen. We zijn toch volwassen mensen? 
Lukt je dat niet dan zijn er andere mogelijk-
heden. Je kunt de woningcoöperatie bena-

deren. Je kunt het ook rechtstreeks proberen 
met Buurtbemiddeling Nijmegen. Dat weten 
veel wijkbewoners niet, maar die zijn er voor 
de geschillen waar je niet met elkaar uitkomt. 
Ze hebben een eigen website, www.buurtbe-
middelingnijmegen.nl. Handig als je dat weet. 
Andere partijen zijn veel beter in dit soort con-
flicten dan wij en ze hebben meer tijd. Als er 
een strafbaar feit bij komt, dan is het weer wel 
ons pakkie-an. Wordt er gedreigd met geweld 
bijvoorbeeld. Misschien deden we vroeger als 
politie die leefbaarheidszaken erbij. Nu kan 
dat niet meer, is ook veel te kostbaar.’ 
Eric: ‘We verstaan onder een onveilige situatie 
dat er gevaar moet zijn voor mensen en goe-
deren. Denk aan drugsoverlast, vernielingen, 
bedreigingen, huiselijk geweld, diefstal en in-
braak. Het komt overal voor, dus ook in het 
Waterkwartier.’ ‘We zijn er om boeven te van-
gen, om het maar eens ouderwets te zeggen’, 
geeft Theo aan. ‘Mensen hebben een beeld in 
hun hoofd van wat de politie zou moeten doen. 
Soms is dat niet van deze tijd, dat heeft niet al-
leen met geld te maken. Als mensen zich groen 
en geel ergeren aan vuilnis voor de deur, dan 
kunnen ze ook zelf contact opnemen met de 
Dar. Die zijn ervoor. Wordt het niet opgepakt 
en blijven dingen te lang liggen, dan kunnen 
wij in het kader van openbare orde en veilig-
heid nog eens aan de bel trekken!’

Samenwerken
Dat Eric en Theo dat niet alleen kunnen, mag 
duidelijk zijn. Om hun werk goed te kunnen 
doen, hebben ze de hele wijk nodig. ‘Het is 

hartstikke belangrijk dat we aanwezig zijn 
in de wijk’, zegt Eric. ‘Dan zien en weten 
we zelf wat er aan de hand is en wat er alle-
maal speelt. Mensen bellen niet zo gauw uit 
zichzelf. Maar spreek je ze aan op straat, dan 
krijg je wel de verhalen.’ ‘We proberen aan de 
voorkant van de problemen te komen’, vult 
Theo aan. ‘Voor het uit de hand loopt en le-
vensgroot wordt, willen we het al beetgepakt 
hebben. Dat gaat steeds beter. Ten eerste om-
dat ons contact met de wijkbewoners goed is. 
Ze vertellen waar het niet goed gaat, wat ze 
zien en waar ze zich zorgen over maken. En 
soms verschil je van mening, dat moet ook 
kunnen. We betrekken andere organisaties bij 
het zoeken naar oplossingen. Bijvoorbeeld Pro 
Persona (organisatie voor geestelijke gezond-
heid), de woningbouwcoöperatie, de winkels 
en horeca, de jongerenwerkers van Tandem, de 
wijkraden, buurtverenigingen zoals de Vrien-
den van het Westerpark. Zo zijn er veel evene-
menten en feesten op het Honigterrein en bij 
Vasim. Zij zoeken meteen contact met ons als 
ze feesten plannen. Zij weten wat wij kunnen 
betekenen. De samenwerking met de bedrij-
ven op het Honigterrein is goed, we kunnen 
niet anders zeggen.’ ‘Een dik compliment voor 
Honig, Vasim en Waalhalla wat ons betreft’, 
zegt Eric. Daarnaast zitten onze wijkagenten 
in het Regieteam. ‘Daar worden huishoudens 
besproken die veel problemen tegelijk hebben. 
De regie ligt bij de gemeente. Het gaat vaak 
om combinaties van schulden, geestelijke pro-
blemen, huiselijk geweld. Gezinnen die in de 
knel zitten.’

‘Waterkwartier/Biezen: schitterend stukje Nijmegen’

Eric Jansen (links) en Theo van den Braak

Wijkagenten Eric Jansen 
en Theo van den Braak
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De wijk mij weer 
meer eigen gemaakt
Moskee
Moskee Abi Bakr is bezocht, inclusief een bij-
eenkomst over radicalisering onder jeugd. Door 
een gastspreker werd hier uitgebreid aandacht 
besteed aan de factoren die een rol spelen in 
radicalisering. Iedereen heeft uiteindelijk een 
rol hierin. Van belang is om in verbinding met 
elkaar te blijven. Verder wordt het een gezonde 
uitdaging meer jeugd naar de moskee te krijgen 
en de moskee in te zetten voor maatschappe-
lijke vraagstukken. De moskee is meer dan een 
instituut. Wij gaan hierin de komende tijd meer 
en meer samenwerken. 
Verder zijn de aanslagen in Parijs en Brussel de 
revue gepasseerd. Alle moslims leven mee en 
vinden het verschrikkelijk wat daar is gebeurd. 
Ze nemen er openlijk afstand van en maken 
zich af en toe zorgen over hun veiligheid. De 
gemeente en politie reageren hier alert op.

Titus Brandsma
Er zijn verdere afspraken gemaakt met de in-
stellingen in de Titus Brandsma. Overlastplegers 
worden geweerd middels een ontzegging. Per-
soneel wordt weerbaarder gemaakt door trainin-
gen. Verder wordt er gekeken naar degenen die 
gebruik maken van de instellingen.

Voorjaar/jeugd
De hangplekken van de jeugd worden inzich-
telijk gemaakt door jongerenwerk, politie en 
toezicht.
Door middel van een inventarisatie kijken we 
wie zich waar ophoudt. Door hier vroegtijdig op 
in te spelen, wordt een hoop ellende voorko-
men.
Het blijft van belang dat burgers overlast mel-
den.

Roodlichtcontrole Wolfskuilseweg/Floraweg
Onlangs zijn drie weken lang diverse fietsers 
en bromfietsers bekeurd voor het veelvuldig 
negeren van het rode verkeerslicht. Het ging 
hierbij om verkeer vanaf de Graafseweg (naar 
beneden). Over een tijdje wordt dit nog eens 
herhaald om de verkeersveiligheid te vergroten.

Chris Hofman, wijkagent Wolfskuil
chris.hofman@politie.nl (Foto: Dave van Brenk)

Wat je zoal beleeft
‘Nou’, begint Theo, ‘een voorbeeld van wat 
we meemaken is de situatie van twee men-
sen in een tentje bij Sluis Weurt. Die woon-
den daar, hadden niets anders. Dat was echt 
zorgelijk. Je krijgt meldingen binnen van de 
omgeving. Daar gaan we meteen heen om er 
wat aan te doen. Geen aarzeling. Of om nog 
even op de feesten bij Honig en Vasim terug te 
komen. We willen dat het een feest is en blijft. 
Iedere partij doet zijn best die overlast klein te 
houden, dat zien we. De feesten worden in de 
buurt aangekondigd. De organisatie houdt zich 
bezig met de feestgangers binnen. Maar de be-
zoekers moeten ook komen en gaan, met heel 
veel mensen tegelijk. Wij houden ons daarmee 
bezig. Dat doen we samen met het horecateam 
uit het centrum. Dat zijn zes bikers (agenten 
op de fiets) en één koppel van ons. We zijn 
er bij het begin en bij het eind. We maken af-
spraken met de beveiliging binnen. Ze staan 
open voor advies. Daardoor zijn er weinig 
echte incidenten.’ ‘Ooit hadden we te maken 
met een irritante crossbiker in de wijk’, ver-
telt Eric. ‘Die hield zich aan geen enkel gebod, 
croste het hele park en de wijk door. Er waren 
de nodige klachten, er was veel overlast en er 
ontstonden ook gevaarlijke situaties. Dankzij 
de aanwijzingen van wijkbewoners konden we 
op onderzoek uitgaan. We hebben de crossmo-
tor met zijn bestuurder gevonden en ervoor 
gezorgd dat het ophield. We hebben passende 
maatregelen genomen.’

Benieuwd naar de toekomst
Eric en Theo zijn benieuwd naar de ontwikke-
ling van Waterkwartier/Biezen. Wat zal al die 
nieuwbouw aan de Weurtseweg en de Waal-

haven gaan brengen? Theo: ‘De wijk wordt 
groot, er komen veel huizen en bewoners bij. 
Wij denken zelf dat het de wijk alleen maar 
bruisend houdt. De diversiteit, de inzet van de 
bewoners, van oudsher al. Kijk maar eens naar 
de Vierdaagse als die door onze wijk komt. 
Eén groot feest. Dat wordt er vast niet slechter 
op. Door renovatie en nieuwbouw verbeteren 
de woonsituatie en het straatbeeld. Hartstikke 
belangrijk! Het ziet er steeds meer opgeknapt 
uit. Dat nodigt de bewoners uit om het netjes 
te houden. Ik heb zo wel eens zitten denken 
over het Waterkwartier. We waren eigenlijk 
een wijk aan het randje van Nijmegen, tegen 
de Waal aan, aan de buitengrens. Nu rukt de 
stad van de overkant af onze kant op. De Waal 
is geen grens meer. De hele waterkant is straks 
een levendig geheel, met bankjes en wandel-
paden en bruggen. Wij zijn straks niet meer de 
buitenrand, we liggen midden in Nijmegen! 
Zeker weten dat dat mooi wordt.’ 
Eric benadrukt nog maar eens dat beide agen-
ten onderdeel willen zijn van de wijk. Dat ze 
altijd kunnen worden aangesproken. ‘We heb-
ben een e-mailadres dat iedereen kan gebrui-
ken: wijkagenten.biezen@politie.nl. We twit-
teren ook, al zijn we nog niet zo fanatiek: @
WijkagentBiezen.’

Als de heren opstaan om mij een hand te geven 
bij het afscheid, valt me op dat in het blauw 
niet al te letterlijk moet worden genomen. 
Vooral het fluorescerende geel valt op. En op 
mij maken wapenstok, handboeien en pistool 
ook altijd indruk. Echt politie!

Tekst: Rian Panis
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Mijn naam is Johan van Puijenbroek. Sa-
men met mijn vrouw Karin wonen we aan 
de Weurtseweg 89. Karin is een geboren en 
getogen Nijmeegse. Ik ben door mijn werk 
bij Scaldia Papiergroothandel - inmiddels 
Papyrus - van Brabant verhuisd naar Nij-
megen. In die tijd heb ik Karin leren ken-
nen. 

Onze eerste gezamenlijke woning was een 
appartement in de St. Stephanusstraat. Een 
authentiek en sfeervol appartement van bouw-
jaar 1923 met dakterras vlakbij het centrum. 
Na verloop van tijd misten we toch een tuin en 

Wie weet er meer over Weurtseweg 89?
zijn daarom op zoek gegaan naar een andere 
woning in Nijmegen. Daarbij was opnieuw de 
wens: een huis met karakteristieke elementen, 
een leuke buurt, een tuin en dan ook nog eens 
op loopafstand van het centrum. Zodoende 
kwamen we uit op de Weurtseweg 89. Een 
fantastisch mooi en ruim huis met nog veel 
oude elementen, zoals granieten vloeren, hoge 
plafonds en een kelder met meerdere ruimtes. 
Met achter het huis een diepe tuin en een grote 
schuur die in het verleden vermoedelijk heeft 
gediend als werkplaats of opslag. Extra reden 
om voor deze woning te kiezen was de ont-
wikkeling van een nieuwe wijk in de stijl van 
Nijmegen-Oost, met winkels en horeca. Oud-
West wordt het nieuwe Oost.

Schoenenwinkel
Van de vorige eigenaren hebben we begrepen 
dat de Weurtseweg 89 in het verre verleden 
een schoenwinkel zou zijn geweest. Dat het 
een winkel is geweest blijkt uit het feit dat, als 
je via de voordeur binnenkomt, je meteen in 
de woonkamer staat; er is namelijk geen hal 
of voorportaal. Ook de erker aan de voorzijde 
duidt op een etalage van een winkel.
Dat is echter alle informatie die we hebben. 
Ook via Google of navraag bij buurtbewoners 
zijn we tot op heden niet meer te weten geko-
men. Was het inderdaad een schoenwinkel of 
had het nog een andere functie? Wat was dan 
de naam van de schoenwinkel en wie waren de 
eigenaren?

Historie
Onze vraag is daarom of er mensen uit de 
buurt zijn, of hier in de buurt gewoond hebben, 
die ons meer over de historie van de Weurtse-

De redactie van de Wester is al op zoek ge-
weest en vond deze reclame in een boekje van 
Carnavalsvereniging de Woaterjokers, maar 
wij zijn benieuwd of er mensen zijn die nog 
iets meer weten.

weg 89 en de winkel kunnen vertellen? Hele-
maal mooi zou het zijn als er nog foto’s van de 
Weurtseweg 89 boven water komen. Reacties 
kunt u sturen naar redactie@dewester.info.

Zorgen
We maken ons ook grote zorgen over de toe-
name van het verkeer op de Weurtseweg. Ze-
ker gezien het feit dat in 2017 de Waalbrug 
gedeeltelijk afgesloten zal zijn. Met de komst 
van de nieuwe wijk Batavia zal de drukte en 
daarmee de geluidsoverlast alleen maar verder 
toenemen. 
Ook wordt er steeds harder gereden door het 
verkeer dat vanuit de stad richting de Over-
steek rijdt. De oorzaak hiervan ligt met name 
in de nieuwe situatie die ontstaan is na de 
wijziging van de kruising van de Voorstads-
laan met de Weurtseweg; De ‘lekkere’ bocht 
richting Weurtseweg nodigt uit om flink gas 
te geven en door deze bocht te scheuren. Een 
zorgelijke ontwikkeling, vinden wij. Wellicht 
kunnen we hier als bewoners gezamenlijk iets 
aan doen? Alvast bedankt voor de hulp.

Tekst: Johan en Karin van Puijenbroek
Foto’s: Dave van Brenk
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Langs rekken met vrolijke wenskaarten en 
Nederlandse kranten loop ik de Brunawin-
kel binnen. Aan de rechterkant veel week-
bladen en buitenlandse kranten. In het mid-
den en naar achteren boeken, kookboeken, 
literatuur, thrillers en kinderboeken. Aan 
de linkerkant de kassa’s met de postbalie, 
waar je je postzaken kunt afhandelen. Ach-
ter in de winkel de geldautomaat, waar je 
binnen veilig en droog kunt pinnen en geld 
storten. Langs het uitgebreide assortiment 
kantoorartikelen loop ik naar het kamertje 
achter in de winkel. Daar praat ik met Ma-
riët en Peter Janssen, de twee eigenaren van 
de Bruna.

Peter: ‘In oktober 2004 zijn we gestart met 
deze winkel. Eerst aan de overkant, waar nu 
Zeeman zit, en sinds mei 2007 zijn we hier aan 
de Fuchsiastraat gevestigd. Het was een heel 
druk postagentschap dat we overnamen. ’s 
Ochtends als de deur openging stonden er wel 
20 of 30 wachtenden.’

Mariët: ‘Voordat we met deze zaak begonnen 
werkte ik bij de Postbank in Arnhem en Peter 
zat op het hoofdpostkantoor in Nijmegen. Hij 
was drukte gewend en durfde zo’n druk post-
agentschap wel aan. Vroeger hadden we bij ons 
thuis in Beek een supermarkt en ik heb altijd 
gezegd: nooit van mijn leven in een winkel.’

Ziel en zaligheid
Peter: ‘Een eigen zaak is wel hard werken en 
je moet je ziel en zaligheid er insteken. Zeker 
in het begin is het dag en nacht werken, maar 
je krijgt er ook veel voor terug. Als ik het nog 
eens over mocht doen, zou ik veel eerder zijn 
begonnen met een eigen zaak. Je kunt zelf-
standig beslissen en je bent vrij. Het onderne-
merschap zit ons blijkbaar in het bloed, want 
onze zoon is drie jaar geleden een Brunazaak 
in Groesbeek begonnen. Inmiddels werk ik of-
ficieel 41 uur en Mariët 28 uur, maar meestal 
zijn het in de praktijk meer uren. De winkel is 
van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 
18.00 uur geopend, op donderdag tot 20.00 uur 
en op zaterdag tot 17.00 uur. We zijn nu wel de 
zondag en de maandag samen vrij.’

Mariët: ‘We werken hier met zeven mensen. 
Naast ons, dus nog vijf anderen, allemaal part-
timers. Mensen die hier werken moeten inte-
resse hebben in boeken en veel lezen. Je moet 
het hebben. Dat wil zeggen, je moet het leuk 
vinden om hier te werken en dat moet je uit-
stralen.’

De Bruna, buurtwinkel in West

Mariët: ‘We vinden het leuk om allerlei acties 
voor de klanten te organiseren, zoals signeer-
sessies met auteurs. Met het uitkomen van het 
Harry Potterboek hebben we de hele winkel 
versierd en onszelf verkleed. ’s Nachts om 12 
uur waren er wel honderd klanten. Met ons 
vijfjarig bestaan hebben we dat gevierd samen 
met de klanten in onze gewone kleren. We 
hadden onze bedrijfskleding, de Brunabloes, 
uitgetrokken en buiten statafels neergezet. Er 
was koffie voor de klanten en petit fourtjes. 
We kregen hele leuke reacties zoals: “Jullie 
moeten nooit weg daar” en “jullie zijn hier de 
buurtwinkel”. Klanten die bij ons komen voor 
sponsoring, zoals scholen, bejaardentehuis, 
carnaval en balletgroepjes, kloppen nooit te-
vergeefs bij ons aan. Dat kennen we ook van 
ons dorp Beek. Daar sponsoren de plaatselijke 
bakker, supermarkt en slager de voetbalclub. 
Zo maak je met z’n allen een dorp leefbaar. 
De winkeliers zien je dan ook graag terug als 
klant in hun winkel. Want als die leuke kleine 
winkels verdwijnen, verdwijnen ook de spon-
sormogelijkheden. Bij de Action hoef je niet 
aan te kloppen voor sponsoring.’

Moeilijker
Peter: ‘Tegenwoordig is het veel moeilijker 
om een zaak te beginnen. Wij hebben indertijd 
wel een aantal gesprekken gehad op het Bru-
nahoofdkantoor, maar de banken deden niet zo 
moeilijk. Dat is nu wel anders. Ik maak me ook 
wel zorgen over al die winkels die verdwijnen 

in de stad en in de buurten. Achteraan de Mo-
lenweg zie je veel verloop.’

Contacten
Peter: ‘Veel vrije tijd heb je niet met een eigen 
zaak. Maar in Beek ben ik lid van de schut-
terij. Afgelopen jaar waren we koningspaar, en 
dit jaar zijn we kringkoningspaar. Dan ben je 
bijna elke zondag op pad bij feesten en evene-
menten. Je gaat dan naar plekken waar je nor-
maal niet naar toe zou gaan en je krijgt leuke 
contacten. Dat merk je in de winkel ook. Dat 
mensen hier komen voor de contacten. Er zijn 
veel eenzame mensen in deze buurt.’
Mariët: ‘In de winkel komen heel verschillen-
de mensen, uit het Waterkwartier, de Wolfskuil 
en Hees. Dat zijn drie heel andere buurten. We 
hebben ook een ruim assortiment aan artike-
len. Naast kranten, tijdschriften, wenskaarten, 
VVV-bonnen en loten, verkopen we kinderca-
deautjes, batterijen, tabak en kantoorartikelen. 
Wat veel mensen niet weten is dat ze via in-
ternet in hun eigen tijd hun bestelling kunnen 
doen bij Bruna.nl. Gewoon de locatie Fuchsi-
astraat aangeven waar je je bestelling op wilt 
halen. Ook zijn we te volgen op Facebook: 
BrunaFuchsiastraatNijmegen.’
Nu is het echt tijd voor Mariët en Peter om te-
rug te gaan naar hun klanten, maar ik krijg nog 
een tweede gastvrij kopje koffie.

Tekst: Irma Bogers
Foto: Dave van Brenk
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Met weemoed denken oudere wijkbewoners 
terug aan de tijd dat je in elke straat mini-
maal één bakker, slager, melk- en groente-
boer had. De voormalige winkelpanden zijn 
vaak nog makkelijk herkenbaar. Echter, in 
de etalage ligt geen uitgestalde koopwaar 
meer, maar pronkt een sanseveria, fuchsia 
of het zicht wordt ontnomen door vitrage. 
De supermarkt drukte de kleine buurtwin-
kels uit het straatbeeld, want de consument 
is nu eenmaal liever lui dan moe.

Johan en Hermien
Tunnelzicht, de opvallende groente- en bloe-
menwinkel aan de Tweede Oude Heselaan, 
heeft het nog lang volgehouden. En als het aan 
de eigenaar Johan Looischilder en zijn vrouw 
Hermien had gelegen, waren ze nog zeker drie 
jaar doorgegaan. Nu is de winkel sinds 1 maart 
gesloten, gaat er verbouwd worden en verhuist 
per 1 mei kapsalon Haar & Zo van de Krayen-
hofflaan naar deze plek. 

‘Toen ik hoorde dat ze de straat gingen open-
breken en dit wel maanden kon gaan duren, 
hebben we de knoop doorgehakt’, vertelt Jo-
han. ‘Vanaf het voorjaar tot de vakantie zijn 
voor ons de beste maanden, denk aan de asper-
ges en de aardbeien. Daarvoor kwamen men-
sen speciaal van buiten de stad hiernaartoe. 
Omdat de winkel moeilijk te bereiken wordt, 
valt die omzet voor een deel weg. Een geluk 
bij een ongeluk was dat Ilona van Haar & Zo 
interesse in het pand had. Ook voor ons heel 
onverwacht dat we ineens die keuze moesten 
maken.’

Haaksbergen
Johan Looischilder is 60 jaar. Geboren in 
Weurt, waar zijn ouders eerst met een zoge-
naamde ijzeren hond - een gemotoriseerde 
ventwagen op drie wielen - en later met een 
vrachtwagen met groente en fruit bij de men-
sen langs de deur gingen. Johan: ‘Mijn ouders 
waren altijd aan het werk en ze zagen in dat dit 
ten koste van mijn opvoeding zou gaan. Vanaf 
mijn negende jaar ben ik vooral opgevoed door 
mijn oom en tante in Enschede en later, toen ze 
verhuisden, in Haaksbergen. Daar woonde ik 
en ging ik naar school. In het weekend ging 
ik meestal terug naar Weurt. Dat was zeker in 
het begin erg wennen en niet altijd even leuk.’

Tunnelzicht: na bijna  40 jaar verleden tijd

Hermien en Johan Looischilder 
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Johan ging naar de lts, de leao en ging als ma-
chinebankwerker aan de slag. In zijn vrije tijd 
verdiende hij wat bij in een bloemenwinkel, 
gevestigd in de Profimarkt in Haaksbergen. De 
eigenaar van die bloemisterij kreeg een onge-
luk en kon als gevolg daarvan niet meer lopen. 
Johan kwam op 18-jarige leeftijd - hij had nét 
die week zijn rijbewijs gehaald - voor de keus 
te staan om de zaak over te nemen. De eige-
naar zat vast aan een huurcontract en Johan zei 
ja. Dat contract liep tot 1977, maar Johan ver-
lengde het daarna niet meer. Het ging minder 
met de Profimarkt en zijn vader, die inmiddels 
een buurtwinkel aan de Tweede Oude Hese-
laan in Nijmegen had, wilde daar vanwege 
zijn gezondheid mee stoppen. Johan had on-
dertussen kennis gekregen aan Hermien. Een 
verpleegster uit Deventer, die tot die tijd nog 
geen moment een carrière als winkelier had 
overwogen. Ze verhuisden naar Nijmegen en 
één jaar later in 1978 zijn ze er getrouwd.

Café van Bussel
Johan: ‘Mijn ouders kochten dit pand in 1967. 
Het zijn eigenlijk drie huisnummers: 358, 360 
en 362. In de dertiger jaren zat hier een café 
van G. van Bussel. Vlak na de oorlog heeft H. 
Kraaikamp het overgenomen en tot een groen-
te- en fruitwinkel verbouwd. Toen mijn vader 
het overnam was het compleet uitgewoond. 
Hij heeft het nodige gerenoveerd, maar veel is 
ook hetzelfde gebleven. De tunnel was in 1966 
geopend, vandaar de naam Tunnelzicht. Mijn 
vader verkocht groente, fruit en levensmid-
delen, een kleine buurtsuper. Wij wilden toch 
iets anders en besloten naast groente en fruit, 
ook bloemen en planten te gaan verkopen. Ik 
had daar alle ervaring mee, ik was thuis op de 
veilingen in Aalsmeer en Bemmel en ik had 
op avondscholen alle benodigde vakkennis 
opgedaan. Nu ligt die combinatie bijna voor 
de hand, toen was het erg ongebruikelijk. Het 
assortiment levensmiddelen bracht ik terug tot 
de eerste levensbehoeften. Al na een paar we-
ken begon het goed te lopen.’

Veiling
Hermien: ‘Ik was aanvankelijk nog steeds van 
plan om weer iets in de verpleging te gaan 
doen. Daar lag toch mijn hart, maar ik zag al 
gauw in dat het er niet meer in zat. Al het werk 
kwam op ons tweeën neer. Johan moest drie 

keer per week in alle vroegte om vier of vijf 
uur naar de veiling en was daar pas zeven uur 
later van terug. Al die tijd stond ik hier alleen. 
Met na een paar jaar ook nog een klein kind 
dat alle aandacht nodig had. De box stond in 
de winkel. We hadden de babyfles zó opgehan-
gen en vastgemaakt, dat-ie zichzelf kon bedie-
nen. De eerste vijf jaar was er geen tijd en geld 
om op vakantie te gaan. De winkel ging om 
8 uur los en om 18 uur dicht, maar dan was 
je lang niet klaar. Moest er bijvoorbeeld nog 
soepgroente gesneden en verpakt worden voor 
de volgende dag.’
Johan: ‘Bij ons zat bijna de hele familie in 
groente en fruit. Een oom en tante hadden in 
Weurt een kwekerij, een andere oom stond 
elke week op de markt. Ook aan mijn moeders 
kant, de familie Jacobs, zaten ze in hetzelfde 
vak. Mark en Kim, onze twee kinderen, kozen 
gelukkig een ander beroep.’ Hermien: ‘Het is 
veel meer dan alleen winkeltje spelen. Mensen 
die hier vaak komen, willen hun verhaal kwijt 
als er iets in hun persoonlijke leven gebeurd is. 
Daar moet je oog en oor voor hebben. Ik heb 
me vaak een beetje maatschappelijk werkster 
gevoeld.’

De kelderman
Een páár gebeurtenissen zullen ze nooit ver-
geten. Zoals het voorval met de kelderman. 
Johan: ‘Hermien kwam net thuis van bood-
schappen doen. Ze liep naar boven om de 
spullen weg te zetten, toen ik gestommel in de 
kelder dacht te horen. Bleek daar een man zich 
verschanst te hebben. Hij had de deur inmid-
dels gebarricadeerd. We hoorden hoe hij alles 
kort en klein sloeg. De politie erbij gehaald, 
maar de man weigerde naar buiten te komen. 
Via een kleine opening kon een politiehond 
naar binnen. Even later kwam de man in zijn 
onderbroek, maar ook onder het bloed van 
hondenbeten snel naar buiten. Hij zat in een 
psychose en was volledig de weg kwijt. Hij 
had voor zichzelf al een soort nestje gebouwd 
in de kelder. Hij was ervan overtuigd dat wij 
toestemming hadden gegeven daar te gaan wo-
nen. Ik had met hem te doen en heb me later 
vaak afgevraagd of er geen andere manier was 
geweest hem naar buiten te krijgen. De schade 
was behoorlijk, maar de man was nergens voor 
verzekerd. Daar moesten we zelf voor opdraai-
en.’

Hermien: ‘We hadden ooit een mooie gloed-
nieuwe weegschaal gekocht. Te mooi bleek, 
want al vrij snel hadden inbrekers door het 
breken van een ruit in de voordeur het apparaat 
meegenomen. Het was de tijd dat er rondom 
het Nachtegaalplein veel gedeald werd en die 
kunnen zo’n accurate weegschaal goed gebrui-
ken. De politie dacht dat de daders daar van-
daan kwamen. We zijn daarna de oude weeg-
schaal weer gaan gebruiken en hebben nooit 
meer een nieuwe aangeschaft.’

Zuid-Afrika
Johan: ‘Collega Hennie Linders van de Weurt-
seweg was hier pas geleden nog. Hij moest er 
niet aan denken te moeten stoppen, vertelde-ie. 
Ik zal het missen, zeker omdat we zagen dat 
de laatste jaren veel nieuwe jonge klanten de 
supermarkt gingen mijden en de speciaalzaak 
weer opzochten. We blijven hierboven wonen. 
Met kerst kan ik bomen blijven verkopen en de 
kelder blijft mijn ateliertje, mijn hobbyruimte. 
Ik ben drie jaar geleden met het opknappen 
van kastjes, vaak antiek, en ander meubilair 
begonnen. Dat blijf ik doen. Als ik een beetje 
aan kan blijven klooien, ben ik al snel tevre-
den.’ Hermien: ‘Ik kijk erg uit naar mijn reis 
naar Zuid-Afrika over een paar maanden, waar 
ik onze dochter ga opzoeken, die daar vrijwil-
ligerswerk doet en dan mee terugreist.’

Hartverwarmend
Hermien: ‘We hebben veel lieve en hartver-
warmende reacties gekregen op de sluiting. 
Een vaste klant, die tijdelijk slecht ter been is, 
zijn we het persoonlijk bij haar thuis gaan ver-
tellen. Sommige mensen kwamen hier al vijf-
tig jaar. Voor hen is het net zo goed een grote 
verandering als we er niet meer zijn.’ Johan: 
‘We willen in ieder geval al onze klanten ook 
vanaf deze plek nog eens hartelijk bedanken 
voor hun vertrouwen in onze winkel.’

Het zal wennen zijn om aan de Tweede Oude 
Heselaan op deze plek geen aanbiedingen 
meer te zien van bananen, appels of viooltjes. 
Tunnelzicht was een gezellige winkel; Haar & 
Zo belooft een net zo gezellige kapsalon tegen 
scherpe prijzen te zijn. Succes daarmee. 

Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk

Tunnelzicht: na bijna  40 jaar verleden tijd
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Er zijn nachten dat hij nauwelijks een oog 
dichtdoet en in de zomer gaat het afval vlak 
bij zijn appartement stinken. Rob Kuiten-
brouwer had zich van het woongenot bij de 
Graspieperhof een heel andere voorstelling 
gemaakt, toen hij vier jaar geleden Zwa-
nenveld verruilde voor een flat hier op de 
begane grond.

Op het oude terrein van Hartmann tussen 
de Voorstadslaan, Sperwerstraat en Boom-
valkstraat ligt sinds ruim vijf jaar de Graspie-
perhof. Drie flats omzomen het hofje: Orion, 

Rob Kuitenbrouwer wordt er gek van:

een studentenflat van SSHN, daartegenover 
Terra, een beschermende woonvorm voor 
hulpbehoevende senioren van Talis, en een 
woonappartementencomplex van Portaal. In 
de laatste woont Rob.

Rob is 65 jaar en komt uit een creatieve fami-
lie. Rob maakt onderdeel uit van het vertalers-
team Bookmakers en hij maakt muziek. Hij 
zingt en speelt gitaar in Hard Rain, een groep 
die zich met succes heeft toegelegd op het spe-
len van louter Bob Dylanliedjes, en treedt daar 
regelmatig mee op.             >>>

De wijk verandert
Een droevige week, niet lang geleden. Mijn 
buurvrouw was overleden. Netje van Hilten. Ze 
was een bekende Wolfskuiler door haar vele 
jaren schoonmaken en vrijwilligerswerk in de 
Driesprong. Een warme vrouw was ze, moe-
der van vijf kinderen en vier kleinkinderen, het 
baasje van Toetie, de verzorger van zeker drie 
schuwe aanloopkatten in de achtertuin, van een 
heleboel vogeltjes in de voortuin. Ze maakte 
geen onderscheid. Als je leefde, dan kon je op 
haar rekenen. Zo was ze. Een mooi mens. 

Net zoals haar gezin. Elke dag haalden ze haar 
op voor een maaltijd. Elke aanleiding voor een 
feestje pakten ze op. Ook toen haar gezondheid 
langzaam achteruitging, bleven ze voor haar 
zorgen. Samen met de buurt. Nooit was ze een-
zaam. Wat ze konden, dat deden ze ook. Alleen 
zo kon ze in het ouderlijk huis blijven wonen, 
kon ze thuis blijven tot aan de laatste dag.

Nog voor de geboorte van mijn zoontje kwam 
Netje met de rollator op bezoek voor een kopje 
koffie. Ze had een lekker warm jasje bij zich, 
als cadeau. Met van die grappige oortjes op de 
capuchon. Ik heb er Ruben de hele winter in 
rondgedragen. Hij heeft er wel tien keer over-
heen gespuugd. Ik heb het eindeloos gewassen. 
Nu trok ik het hem aan, om afscheid te nemen. 
Het jasje paste nog maar net. In de koele maar 
tegelijk ook warme huiskamer vol bezoek en 
familie zag ik prachtige bloemen overal. Een 
hart vol rozen van de kleinkinderen. Een kruis-
beeld. Koffie en plakjes cake op een etagère, 
chocolaatjes. 

Onze wijk verandert sneller dan je denkt en 
we kunnen er niet omheen. De oude generatie 
maakt plaats voor een nieuwe. Het stemt me 
melancholisch. Liever zag ik dat alles hetzelfde 
kon blijven. Vertrouwd. Warm. Het voelt zo raar 
om naast een leeg huis te wonen. Ik zal haar 
missen in de voortuin, als ik naar buiten loop in 
de aankomende zomer. ‘Kijk uit’, zei ze dan. Rijd 
voorzichtig. Kom maar veilig thuis. 

Stefan van Dierendonck
(Foto: Dave van Brenk)
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Rondzwervende vuilniszakken op de Graspieperhof

Bierblikjes
Rondzwervende vuilniszakken zijn de oor-
zaak van de overlast. Overigens geen uniek 
probleem in de wijk, het lijkt eerder een kwaal 
dan een enkel incident, maar bij Rob vergalt 
het zijn woonplezier. 
Rob: ‘Mijn appartementencomplex is niet 
het probleem. Portaal heeft een ondergrondse 
vuilstort aan laten leggen. Met een uniek pasje 
heeft elke bewoner toegang tot de stort. Dat 
functioneert prima. De bewoners van de stu-
dentenflat zijn echter aangewezen op de vuil-
nisophaaldienst van de Dar die op maandag 
langsrijdt. Officieel mag je ’s ochtends pas het 
afval buiten zetten, maar dat begint al veel eer-
der. Mensen die een weekend weggaan dum-
pen hun zakken al op vrijdag en soms zelfs op 
donderdag. Dat gebeurt op een plek van twee 
bij twee meter, nauwelijks afgebakend, niet 
ver van mijn appartement en mijn slaapkamer. 
Naast de vuilniszakken wordt er ook vaak an-
der afval achtergelaten. Dat trekt elkaar aan. 
Zakken zijn slecht afgesloten of worden door 
katten open gekrabd en vooral in de zomer 
verspreidt de stank zich razendsnel. Wanneer 
er een beetje wind staat, worden de zakken, 
vaak gevuld met lege bierblikjes - want dat 
mag tegenwoordig - over het hofje geblazen. 
In de nacht klinkt dat tussen de flats als een 
drumband op volle sterkte. Ik ben al een paar 
keer ’s nachts opgestaan om ze op te ruimen, 
want ik werd er gek van.’

Van het kastje naar de muur
Rob is niet de enige die last heeft van het gera-
tel en de rotzooi rondom de flats. Hij klaagde 
bij de gemeente, Portaal, Dar en Bel- en Her-
stel. Er volgde een opruimactie, adressen van 
rondzwervende zakken werden achterhaald, 
maar veel meer dan een waarschuwing geven 
aan de overlastveroorzakers kan men niet. 
Rob: ‘Ik heb contact gezocht met de heer We-
zendonk, de beheerder van de studentenflat. 
Hij is een en al begrip, ruimt er regelmatig op, 
maar hij mag verder ook niks doen. Portaal 
ziet het niet als zijn verantwoordelijkheid en 
de Dar wijst naar de gemeente, maar die zegt 
er verder weinig aan te kunnen doen. Het be-
kende verhaal van het kastje en de muur.’

95 procent doet het goed
Vincent Meijers was tot 1 april de wijkbeheer-
der die zich namens de gemeente bezighoudt 
met het wel en wee van het woongenot van de 
bewoners. Vincent: ‘Samen met de Dar is de 
gemeente in januari begonnen met een nieuwe 
meerjarige aanpak van zwerfafval onder het 
motto Nijmegen schoon, heel gewoon. De stad 
telt 104 locaties die snel vervuilen en waar 
de Dar vaker dan gemiddeld moet opruimen. 
Op veertig van die plekken, de zogenaamde 
hot-spots, moet een aantal maatregelen er-
voor zorgen dat mensen hun gedrag positief 
veranderen. We hebben bijvoorbeeld borden 
geplaatst met een paar ogen die je indringend 

aankijken of met de tekst 95 procent doet het 
goed. We hopen dat het werkt. De Fenikshof 
is zo’n hot-spot. De Graspieperhof niet, maar 
we zijn er wel mee bezig. De bewoners van 
de studentenflat zijn écht wel van goede wil, 
ze weten vaak alleen niet hoe het hoort. Qua 
voorlichting heeft de Dar hier ook een taak in, 
maar het veranderen van gedrag van mensen is 
vaak iets van de lange adem. Het is juridisch, 
met een bekeuring voor de zondaars bijvoor-
beeld, moeilijk aan te pakken. Wat het beste 
werkt is wanneer een overtreder door zijn ei-
gen buurtbewoners wordt aangesproken, wan-
neer hij zijn afval op de verkeerde tijd of plaats 
dumpt.’
Rob: ‘Ik kan bewoners op hun gedrag aan-
spreken tot ik een ons weeg, maar als de 
goeie voorzieningen om de rommel op te rui-
men, ontbreken, schiet ik daar niks mee op. 
Elk appartementencomplex zou stortkokers 
of afsluitbare containers moeten hebben. En 
zouden die studenten écht niet weten hoe het 
hoort?’
Rob kan voorlopig alleen maar hopen dat be-
woners rondom de Graspieperhof zich beter 
aan de regels gaan houden om de stank en 
herrie bij hem buiten de deur te houden. Mis-
schien dat dit artikel daar een steentje toe bij-
draagt.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk 
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Een paar jaar geleden, bij de heropening 
van het Westerpark in 2014, leerde ik de 
Vrienden kennen. Door subsidies en spon-
soring kunnen zij diverse activiteiten orga-
niseren in het park. Ze doen dat met veel 
plezier en energie. Het zorgt voor aandacht 
voor het Westerpark en gezelligheid in de 
buurt. Zo komt de Giro dit jaar door Nij-
megen. Dat zal niemand ontgaan zijn. Maar 
op 8 mei verandert het Westerpark in het 
Piazza dell’ Ovest. En dat hebben we mede 
te danken aan de Vrienden van het Wester-
park. Tijd om eens met ze te gaan praten.

Terug in de tijd
Onder het genot van een kop koffie en een 
plakje cake, vraag ik de beide dames, Greet 
Rijnders (63) en Wilma den Hartog (62) en de 
enige heer, Roland Wilkens (46), hoe het zo 
gekomen is met de Vrienden van het Wester-
park. ‘Vroeger was hier geen park. Hier lagen 
de voetbalvelden van Noviomagum. Die voet-
balclub werd opgeheven in 2006 en de velden 
lagen er leeg en verwaarloosd bij. Er werd 
besloten een park te maken op deze plek. Zo 
werd het Westerpark geboren. Het werd fees-
telijk geopend in 2010. Er gebeurde daarna 
alleen niet zo veel. Het lag er allemaal maar 
een beetje troosteloos bij. Ik zat in de klank-
bordgroep voor de aanleg van het park’, vertelt 
Wilma. ‘Maar Greet is nog langer betrokken.’ 
‘Ja’, begint Greet. ‘Voor mij begon het toen 
het Bod van Portaal ontstond. Dat Bod hield 
in dat Portaal extra middelen inzette voor ac-
tiviteiten in het Waterkwartier, samen met be-
woners. Dat deed de woningcorporatie omdat 
nieuwbouw en renovatie in de wijk voor on-
rust zorgden. In 2012 werd een groot slotfeest 
van het Bod gehouden in de Sonnehaert. Een 
groep mensen stak daar de koppen bij elkaar 
en bedacht een manier om iets met het Wes-
terpark te gaan doen. Want het lag daar maar. 
Dat zorgde voor de eerste activiteit sinds de 
opening in 2010: het multiculturele festival in 
het park. We werden in het begin ondersteund 
door Tandem, maar nu al lang niet meer.’ ‘We 
verzonnen nog veel meer activiteiten, om het 
park op te laten bloeien, om verbinding in de 
wijk tot stand te brengen en saamhorigheid te 
creëren. Ook voor nieuwe bewoners. Helaas 
komen ze nog niet echt massaal op onze ac-
tiviteiten af’, vult Wilma aan. ‘We bedachten 
ook een groepsnaam: Vrienden van het Wes-
terpark. Er zijn Vrienden gekomen en weer ge-
gaan. Maar wij zitten er nog steeds.’ En hoe zit 
het met Roland? ‘Ik ben relatief nieuw. Ik ben 
eigenlijk de vaste muziekman, de dj. Ik deed 

altijd al mee met wijkactiviteiten, zoals bij-
voorbeeld met het Bouwdorp. Ik ben gewoon 
de muziek achterna gegaan en kwam uit bij 
de Vrienden. Ik ben nu ongeveer een jaar ac-
tief betrokken. Geweldig dat de Vrienden ook 
ijverden voor bomen in het park, speeltoestel-
len, stroom en water. De stroom moest vroeger 
van de Biezenstraat komen en dat is veel te ver 
weg. Dat ging steeds fout.’ Die opknapbeurt 
leidde tot een heropening in mei 2014. ‘Was 
een erg leuke middag met ballonnen, toespra-
ken, dansen, sport en het planten van afrikaan-
tjes door de kinderen. Die zijn allemaal gejat, 
helaas!’

En nu?
‘Och, we barsten van de ideeën! We hebben 
zo’n vier à vijf activiteiten in het park per jaar. 
We vinden steeds beter de weg als het gaat om 
geld aanvragen. Eerst zagen we er tegenop, 
al die formulieren. Je moet ook elk dubbeltje 
verantwoorden’, zegt Greet. ‘De subsidie is 
vaak niet genoeg. Bovendien wil de gemeente 
graag dat bedrijven en middenstand meedoen 
en dat de wijk er actief achterstaat. Dat lukt 
echt wonderwel hier. We hoeven nooit te leu-
ren met onze plannen. We willen onze wijk, 
onze bedrijfjes en middenstand daar ook een 
dik compliment voor geven. We vinden de 
samenwerking prima! Prijzengeld, spullen, 
kleine geldbedragen, we krijgen het altijd 
weer.’ ‘Het meeste geld gaat naar de artiesten 

en de workshops die gehouden worden’, ver-
volgt Wilma. Want dat ze het voor niks zouden 
doen zodat ze zichzelf kunnen promoten: dat 
is echt niet meer zo. Ze vragen gewoon geld. 
‘We roeien met de riemen die we hebben. Zo 
simpel is dat.’ ‘En soms hebben we meer suc-
ces dan andere keren. Maar we krijgen zelfs de 
zusters van Clarissen op bezoek bij onze acti-
viteiten. Ze komen altijd wel even kijken. Ze 
lezen verhaaltjes aan kinderen voor, brengen 
wat snoep naar het Bouwdorp. Ze hebben zelfs 
voorzichtig de waterpijp geprobeerd’, vult Ro-
land lachend aan.

Van kerstmarkt tot bootcamp
Elk jaar in december is de kerstmarkt. ‘Je kunt 
dan kramen huren en die worden helemaal in 
de kerstsfeer aangekleed en verlicht. Want het 
is op een vrijdagavond. Je kunt er van alles ko-
pen, maar ook met de kerstman op de foto. Er 
is een kampvuur waar kinderen marshmallows 
kunnen poffen. Je kunt je tegoed doen aan 
kerststol, erwtensoep en glühwein onder het 
genot van kerstmuziek’, vertelt Greet. ‘Nou 
hebben we al wel twee keer pech gehad met 
het weer’, zegt Wilma. ‘De eerste keer was het 
erg gezellig, ook al was het berekoud. Maar 
in 2014 stormde het en in 2015 stortregende 
het. De bezoekers bleven weg.’ ‘Dan is er de 
rommelmarkt. Daar vragen de mensen zelf 
om. Dat is altijd op een zondag in mei. Dit jaar 
is het op 29 mei en wordt de markt gecombi-

Geen berg te hoog voor de Vrienden van het  Westerpark

Van links naar rechts: Greet Rijnders, Roland Wilkens en Wilma den Hartog 
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neerd met een festival, West op zijn Best. Dat 
doen we samen met studenten van de HAN, 
die hier in de Allesbinder aan de Weurtseweg 
zitten. Er is live-muziek. Afgelopen jaar wer-
den er tachtig kramen verhuurd’, aldus Greet. 
‘Daar verkopen de mensen dan weer de spul-
len die ze op de kerstmarkt gekocht hebben’, 
grapt Roland. ‘We hebben afgelopen jaar ook 
erg moeten lachen’, vertelt Wilma. ‘We kregen 
een telefoontje van een mevrouw die de markt 
niet kon vinden. We probeerden aanwijzingen 
te geven tot bleek dat ze in het Westerpark in 
Amsterdam stond! Wij hebben een Facebook-
pagina en daar staat Westerpark, maar niet dat 
het in Nijmegen is!’ Het multiculturele festi-
val is in augustus/september, op een zondag. 
De Vrienden hebben dit bedacht zodat de 
wijk kennis kan maken met andere culturen. 
Het hart van de dag is de kookwedstrijd. Ze 
gaan de deuren langs om te vragen of er men-
sen bereid zijn te koken en mee te doen aan 
de wedstrijd. ‘Daar wordt altijd geweldig goed 
op gereageerd. We hebben meestal ook de no-
dige prijzen weg te geven. Daarnaast is er van 
alles te doen, van live sambamuziek tot buik-
dansen, waarzeggers, hennatattoos. Afgelopen 
keer was het heerlijk weer en enorm kleurrijk.’ 
Bovendien beginnen de sportactiviteiten goed 
te lopen. ‘De Wolf is Los loopt er hard. Sinds er 
markering op de grond en op grote keien langs 
de route is aangebracht door de gemeente, en 
sinds er drinkwater is, neemt het aantal hard-
lopers toe. Er wordt aan bootcamp gedaan. 
Riverland Health Center organiseert de mei-
dagen voor kinderen in de meivakantie. Volop 
activiteit! Want vergeet niet dat mensen ook 
lekker lopen met hun hond in het park. Waar 
we kunnen, helpen we mee’, aldus de Vrien-
den.

Giro in West
Op 8 mei is er een groot Italiaans feest voor 
jong en oud in het Westerpark ter ere van de 
Giro die door Nijmegen trekt. De Vrienden 
sloegen de handen ineen met Sportservice Nij-
megen, Marco Contino en Marlou Boelens. 
Het park zal roze gekleurd zijn en omgedoopt 
worden in het Piazza dell’ Ovest. Voor alle kin-
deren uit de wijk die 6 jaar en ouder zijn, is 
er een tijdrit met mooie prijzen. Volwassenen 
kunnen meedoen aan een korte fietstocht. Om 
12 uur gaan alle bezoekers, als ze dat willen, 
samen kijken naar de Giro die bij de Oversteek 
passeert. Dan barst het feest in alle hevigheid 
los. Roze bellenblaasshow, clowns die ballon-
figuren maken in de Italiaanse kleuren, pizza-
workshops, een heus Piazza del Vino (wijn-

Geen berg te hoog voor de Vrienden van het  Westerpark

plein), Italiaans ijs, modeshows: echt te veel 
om op te nomen. De kinderen zijn welkom op 
het Piazza del Bambini, op het veldje bij de 
overstortvijver. Er zal voldoende begeleiding 
zijn. ‘Echt bijzonder hoor. Want we zijn de 
enige bewonersgroep die een plan heeft in-
gediend dat de provincie in zijn geheel heeft 
goedgekeurd. Let op de flyers en posters die 
binnenkort overal hangen en liggen!’

Geknokt
‘O, en weet je’, voegt Greet nog toe als ik mijn 
jas al aan heb, ‘we hebben ervoor geknokt om 
De Biezantijn op zondag open te krijgen. Dat 
is gelukt en we hebben de eerste dansmiddag 

georganiseerd. Er was een leuke coverband, 
4Sensation geheten, we vroegen 2,50 euro en-
tree. Er waren 93 mensen. Wat een succes. Dat 
blijven we dus doen. Elke derde zondag van 
de maand gaan de voetjes van de vloer in De 
Biezantijn. En als je niet wil dansen, dan zing 
je maar lekker mee.’ 
Duidelijk mag zijn dat de energie nog lang niet 
op is bij de Vrienden van het Westerpark. Petje 
af!

Programma Giro staat op de volgende pagina.

Tekst: Rian Panis
Foto’s: Dave van Brenk
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Zondag 8 mei organiseren Sportservice 
Nijmegen, Marco Contino en Marlou 
Boelens in samenwerking met de Vrien-
den van het Westerpark een Italiaans 
feest voor jong en oud.

Het Westerpark hoek Kanaalstraat/Rivier-
straat zal roze gekleurd zijn. Om 9.00 uur 
wordt er gestart met een fietswedstrijd voor 
de kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 
van de basisscholen Aquamarijn, Michiel 
de Ruyter, Zonnewende en IKC De Wieken. 
De kinderen fietsen een tijdrit op een par-
cours in het Westerpark. De rennertjes met 
de beste tijden rijden een finale en strijden 
voor mooie prijzen, die later op de Italiaan-
se markt uitgereikt worden.

Terwijl de kinderen racen is er voor de 
volwassenen ook een fietstocht uitgezet. 
Verder zijn er de hele dag verschillende 

activiteiten, zoals een roze bubbelbal voet-
balwedstrijd, roze bellenblaasshow en een 
clown die ballonfiguren zal maken in Itali-
aanse kleuren.

Op het Italiaanse plein Festa del Parco zijn 
workshops pizza en pasta bereiden. U kunt 
er ook rustig zitten en genieten van 100 pro-
cent echte Italiaanse pizza’s in een houto-
ven bereid door een echte pizzabakker.

Op het wijnplein Piazza del Vino kunt u ge-
nieten van een drankje of uitrusten van het 
rondje over de Italiaanse markt. Daar zal 
een Italiaanse kapper zijn, Italiaanse kof-
fie en Italiaans ijs en zijn er verschillende 
artikelen te koop. Omdat het deze dag ook 
Moederdag is, worden alle moeders verrast 
met een kleinigheidje. Op het podium is een 
Italiaanse modeshow.

De hele dag zult u Italiaanse muziek horen 
en er zal live opgetreden worden. Voor de 
auto- en motorliefhebbers zal de Fiatclub er 
met een aantal modellen 500 staan en Af-
fetto Ducati zal enkele motoren tentoonstel-
len.

Addio e benvenuto 8 maggio 2016!

Tekst: Rian Panis
Foto: provincie Gelderland

Westerpark wordt voor één dag Parco d’Ovest

Allesbinder is een professionele leerge-
meenschap, waar HAN-studenten, docen-
ten en professionals samen met bewoners en 
ondernemers aan verschillende projecten 
werken in stadsdeel Oud-West. Allesbinder 
verbindt onder andere het onderwijs en de 
praktijk en legt een verbinding tussen het 
werken en leren. 

Initiatief docenten HAN
Allesbinder is een initiatief van Miriam Jagers 
en Paul Beekers, twee docenten van de HAN. 
Paul en Miriam zagen kansen om meer verbin-
dingen te creëren tussen de wijkbewoners en 
de Honig. We zijn daar dus ook begonnen, met 
onze locatie op het Honigcomplex samen met 
een team van acht studenten. Hier zijn we al 
snel uitgegroeid en we zitten inmiddels ook op 
de Weurtseweg 150, met een team van acht-
tien studenten van verschillende studies. On-
der andere studenten van Toegepaste Psycho-
logie, Sport- en Bewegingseducatie, Culturele 
en Maatschappelijke Vorming en Pedagogiek. 
Het team wordt aangevuld door onze tien vaste 
medewerkers. Dit zijn onder andere docenten 
van de HAN die verantwoordelijk zijn voor 
het begeleiden van de studenten, het begelei-
den van projecten en het ontwikkelen van de 
leercultuur. Daarnaast werkt er een kwartier-
maker van Oud-West, twee medewerkers van-
uit de participatiewet en begeleiden we twee 
starters: één communicatiemedewerker en één 
coördinator Sport en Bewegen.

Verschillende projecten en activiteiten
Allesbinder organiseert en werkt aan verschil-
lende projecten en activiteiten binnen jouw 
wijk. Zo hebben we bijvoorbeeld - in samen-
werking met de beheerder van het Honigcom-
plex - de kerstboom op de Honig weer terug-
gebracht. Samen met bewoners is er gezellig 
geborreld en zijn er verhalen gedeeld over de 
geschiedenis van de prachtige fabriek. 

Allesbinder
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Heb jij al iemand in het zonnetje gezet?
Je kunt ons ook kennen van het Zonnetjes-
filmpje waarin bewoners iets of iemand in het 
zonnetje hebben gezet. Het zonnetjes-project 
is een initiatief van West op z’n Best, een 
thema van Allesbinder waar we verschillende 
projecten mee opzetten. Wanneer is West voor 
jou op z’n Best? Deel dit met andere wijkbe-
woners op onze Facebookpagina van West op 
z’n Best!

‘Allesbinder presenteert… Westival’ 
29 mei @ Westerpark
West op z’n Best organiseert op 29 mei een 
festival. Dit wordt een eendaags festival voor 
alle bewoners van Nijmegen Oud-West en on-
dernemers van het Honigcomplex. Het wordt 
een dag vol gezelligheid, inspiratie en ver-
binding. Het doel is om bewoners op een ac-
tieve en leuke manier kennis te laten maken 

met elkaar en al het moois dat Oud-West te 
bieden heeft op het gebied van sport, cultuur, 
culinair en nog veel meer. Nadrukkelijk is er 
ruimte voor bewonersinitiatieven en projecten 
om zichzelf te presenteren. Ook is er voor on-
dernemers ruimte om zich te presenteren aan 
de bezoekers van het festival. Voor ieder iets 
wils, dus. 
Allesbinder is opdrachtgever voor een groep 
studenten van de Minor Eventmanagement, 
die het festival in samenwerking met buurt-
bewoners en ondernemers gaat organiseren. 
Barst je van de goede ideeën voor de invul-
ling van het festival? Lijkt het je leuk om mee 
te denken en te organiseren? Neem contact op 
met ons via westopznbest@allesbinder.nl. 

‘Allesbinder presenteert’
Ben je nieuwsgierig geworden naar de activi-
teiten en projecten van Allesbinder? Loop ge-

rust eens binnen in onze ruimte op het Honig-
complex of op de Weurtseweg 150, je bent van 
harte welkom. De deur staat altijd voor je open. 
Op donderdagochtend 2 juni staan onze deuren 
op de Weurtseweg 150 ook open voor ieder-
een, tijdens Allesbinder presenteert. Net als 
vorig jaar zullen onze studenten hun projecten 
presenteren aan het publiek en is er de gele-
genheid om vragen te stellen. Maar om de och-
tend goed te beginnen, starten we eerst met een 
gezellig, gezamenlijk ontbijt. Lijkt het je leuk 
om die ochtend te komen? Je bent van harte 
welkom. Stuur een mailtje naar ontmoet@al-
lesbinder.nl om je aan te melden.
 
Expeditie Honig
We doen ook mee aan Expeditie Honig, op 
zondag 24 april. Van 12.00 tot 18.00 uur kun 
je meedoen aan Expeditie Honig. Een mooie 
kans om kennis te maken met de nieuwe cre-
atieve ondernemers van de oude fabriek. Zien 
we jou op 24 april?
 
We willen graag samen met bewoners nóg 
meer ideeën vormgeven in de wijk. Heb je een 
leuk idee voor een activiteit in de wijk, waar-
van je niet weet hoe je het aan kunt pakken? 
Laat het ons weten, dan gaan wij er samen met 
jou mee aan de slag. Je kunt altijd binnenlopen 
of ons mailen: ontmoet@allesbinder.nl.
Ben je nieuwsgierig geworden naar Allesbin-
der? Neem eens een kijkje op onze website: 
www.allesbinder.nl. 

Bezoekadressen 
Waalbandijk 12L en Weurtseweg 150.
 
Tekst: Miriam Jagers en Paul Beekers
Foto’s: Allesbinder

Opening expo lang naar kort in de wijk
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In december 2015 zijn de eerste woningen 
in Batavia aan de Laan van Oost-Indië 
opgeleverd. De nieuwe bewoners werden 
door actieve wijkbewoners uit Biezen/Wa-
terkwartier verrast met een welkomtas vol 
flyers, bonnen en een wijkfilmpje op USB-
stick. Na drie maanden gaan we voor de 
Wester langs bij de familie Hendriks om te 
horen hoe het bevalt in het Waalfront.

Herkenning
De eerste afspraak die ik maak met Marc Hen-
driks is van korte duur. Wegens een deadline en 
te drukke werkzaamheden wordt het interview 
afgezegd en de afspraak bij voorkeur naar een 
volgend nummer van het wijkblad verplaatst. 
Dat herken ik meteen. Je bent enthousiast voor 
je nieuwe omgeving en wil graag aan van al-
les meedoen, maar je hebt een druk leven en 
er moet vooral gewerkt worden. ‘Zegt dit mis-
schien al iets over de mensen die hier komen 
wonen’, vraag ik me af. 

Compleet
In maart loopt het allemaal soepel. De woning 
ruikt naar kersverse stuc en verf en de moderne 
inrichting oogt compleet. De tuin is al in aan-
leg. Marc Hendriks serveert thee in de enorme 
leefkeuken op een manier die laat zien dat hij 
al helemaal thuis is in het grote nieuwe huis.
Marc is geboren en getogen in Nijmegen. Met 
zijn vrouw Eugenie en hun twee dochters Ma-
delon van 19 en Babette van 16 woont hij op-
nieuw in de stad. 

‘Via het rondje met de hond leer je buurtbewoners kennen’

Marc Hendriks

Terug naar de stad
Na zeventien jaar plezierig, groen en veilig 
wonen in Malden zocht het gezin een plek 
meer in het centrum. Marc is werkzaam in het 
bedrijfsleven, sales en marketing, reist een 
paar dagen per week door het land en werkt 
een paar dagen thuis. 
‘Via mijn schoonzus kwamen de mogelijk-
heden in het Waalfront in beeld. Toen was de 
beslissing om te verhuizen gauw genomen. De 
huizen zijn met wel 180 vierkante meter en al-
lerlei opties voor aanbouw erg groot. Je kunt 
er prima in thuiswerken. Onze tienerdochters 
kunnen er goed in studeren en een eigen leven 
leiden. Zo kun je als hecht gezin weer een flink 
aantal jaren vooruit.’

Rondje hondje
Zijn enthousiasme voor de wijk is opvallend. 
De vlieger van veel oud wijkbewoners ‘als het 
maar geen yuppenwijk wordt’ gaat hier niet 
op. Marc: ‘De hond zorgt voor een frisse blik 
op de omgeving. Een rondje Westerpark levert 
gemakkelijk sociale ontmoetingen op. Je leert 
via de dagelijkse wandelingen je buurtgenoten 
kennen. En een rondje fietsen door de wijk bij 
het boodschappen doen geeft heel wat infor-
matie over de straten en buurten. De makelaar 
heeft tijdens zijn verkooppraatje natuurlijk 
vooral het Waalfront en de ontwikkelingen 
op de Handelskade toegelicht, maar over het 
Waterkwartier heb ik zelf dingen opgezocht. 
Je wilt ook weten in wat voor buurt je komt 
te wonen.’ 

‘Ook de activiteiten op het Honigcomplex le-
veren extra argumenten om voor een huis in 
het Waalfront te kiezen. Het is leuk dat hier 
vlakbij bier wordt gebrouwen. Je neemt heel 
gemakkelijk bezoekers mee om iets te eten of 
te drinken bij de Meesterproef of Blommers. 
Het heeft zeker voordelen voor de wijk dat er 
bedrijvigheid in het gebied behouden blijft en 
dat de ondernemers de kans krijgen om hun 
activiteiten voort te zetten.’ Marc volgt de ont-
wikkelingen in het Waalfront van zeer nabij en 
hoopt dat er met de voortschrijdende nieuw-
bouw ook plaats blijft voor beleving van de 
cultuurhistorie in het toekomstige park op de 
plek van het Fort Krayenhoff.

Wijkgevoel
Marc heeft voorzieningenhart De Biezan-
tijn nog niet van binnen bekeken, maar met 
de komst van de nieuwe bibliotheek gaat dat 
zeker gebeuren. Ook een uitnodiging om een 
keer de openbare vergadering van Wijkvereni-
ging ‘Ons Waterkwartier’ bij te wonen neemt 
hij met enthousiasme aan. Het is fijn om te 
zien dat er een warme belangstelling is voor 
zaken waar we ons in het Waterkwartier al ja-
ren druk om maken. Nieuwe bewoners kunnen 
zo bijdragen aan hun eigen woonplezier en van 
toegevoegde waarde zijn voor de wijk en de 
uitbreiding richting de Waal. Een prettige ken-
nismaking met een actieve familie.

Tekst: Carla Dijs
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Elza is een (beginnend) kunstenaar. Ze 
woont sinds drie jaar in de Wolfskuil. Ze 
maakt van strandafval en vintage tijd-
schriften afbeeldingen die een verhaal ver-
tellen en een sfeer oproepen. Het lijkt haar 
leuk om iets met haar werk voor de buurt te 
kunnen doen.

In het huis waar ze woont heeft ze een extra 
kamer gehuurd waar ze een ateliertje van heeft 
gemaakt. Daar valt mijn oog onmiddellijk op 
een verzameling fraai gerangschikt plastic op 
een wit vlak op de grond. Als een soort archief. 
Het zijn minuscule stukjes verweerd plastic in 
allerlei tinten. Elza legt uit: ‘Het begon tijdens 
een verveelmomentje op een troeperig Spaans 
strand en liep uit op een onvoorwaardelijke 
liefde voor strandafval. In het vakantie-appar-
tement begon ik met tien stukjes plastic-af-
valfiguurtjes te leggen. Ik heb allerlei combi’s 
uitgeprobeerd en maakte foto’s van de assem-
blages. En daar werd tot mijn verrassing met 
enthousiasme op gereageerd door anderen.’

Strandjutten
Elza komt uit Friesland. Ze woont al vijftien 
jaar in Nijmegen en heeft geneeskunde gestu-
deerd. Ze is basisarts en werkt drie dagen per 
week voor het Centrum Seksueel en Familiaal 
Geweld Nijmegen. Ze doet promotie-onder-
zoek. Van huis uit heeft ze veel liefde voor 
natuur, strand en zee meegekregen. Met haar 
vader ging ze veel strandjutten. Het speuren 
en zoeken naar bijzondere voorwerpen zit er 
al lang in. Deze achtergrond werpt zijn vruch-
ten af bij haar nieuw ontdekte milieubewuste 
kunstuitingen. 

Recycle
Ze bewerkt haar stukjes niet. Alles blijft recy-
clebaar. Terwijl ze bezig was met haar kunst-
werken is ze veel gaan lezen over afval. Weet 
inmiddels veel over de plastic soup die in de 
oceanen drijft en gaat steeds bewuster om met 
plastics. Elza: ‘Zoals ik het vind, zo moet ik het 
gebruiken. Alleen een zogenaamde prittbuddie 
is toegestaan om even iets mee vast te zetten 
voor bijvoorbeeld een foto. Prints, kaartjes en 
gelimiteerde assemblages zijn de producten 
die voor de verkoop beschikbaar zijn. Van de 
stukjes plastic kan ik nog geen afstand doen. 
Ik gebruik ze creatief om weer nieuwe figuren 
mee samen te stellen. Voor de beschouwer is 
het een leuke puzzel om de figuurtjes te bekij-

ken en te raden waar de stukjes vandaan zijn 
gekomen.’ Ze maakt ook werk in opdracht. De 
mogelijkheden om nieuwe thematiek en stij-
len uit te proberen zijn veelvuldig. De subtiele 
figuurtjes staan goed op posters, boekjes en 
cd-covers. Workshops zijn in voorbereiding. 
Ook maakt ze stop-motionfilmpjes. Hoofddoel 
is steeds kunst maken en exposeren. Daarbij 
komt mensen milieubewuster maken op een 
goede tweede plaats. 

Succes
Elza: ‘Inmiddels heb ik onder andere een ex-
positie gehad in het Eerste Uur. Ik verkoop 
ansichtkaarten bij onder meer Concept 512 
en maak werk in opdracht, bijvoorbeeld voor 

Nijmeegs freejazzduo Dead Neanderthals. Tij-
dens de expositie had ik mijn werk ingelijst in 
tweedehands lijsten, waaronder één gekocht 
op de rommelmarkt in de Wolfskuil. Ook lig-
gen er nog oude sci-fiboekjes uit de Wolfskuil 
klaar om verwerkt te worden in een kunstwerk. 

Informatie
Meer informatie op www.trashworks.nl. Men-
sen uit de buurt zijn welkom om (op afspraak) 
bij Elza langs te komen. Stuur een mailtje naar 
trashworksmail@gmail.com om een afspraak 
te maken.

Tekst: Carla Dijs
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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TrashWorks: ‘Het moet in de zee hebben gelegen’

Elza Zijlstra 
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Zijn vader reed ook in een Renault 4. 
Zo weet Sjoerd dat hij pas één week oud 
zijn eerste ritje maakte in deze auto. We 
schrijven dan 1967, de populariteit van de 
Renault was op zijn hoogtepunt. 

We zitten aan de Krayenhofflaan bij Sjoerd 
de Vos en Mariëlle van Beek. Ze komen van 
buiten Nijmegen en kozen tijdens hun studie 
voor deze stad. Hij is grafisch ontwerper en zij 
dansdocente. Ze zijn al 23 jaar samen, trouw-
den drie jaar geleden en hebben sinds drie jaar 
een fraaie koopwoning aan de Krayenhofflaan.

Eerste gezamenlijke aankoop
Sjoerd: ‘De Renault 4 GTL die ik nu rijd is al 
de vierde. Ik ben helemaal verknocht aan dit 
merk en het type. De eerste kocht ik met een 
groepje vrienden in 1993. Wie hem nodig had 
reed er in; voor een eigen auto had ik het geld 
toen niet. De Renault 4 die nu voor de deur 
staat, heeft als bouwjaar 1985. Mijn vrouw en 
ik hebben hem samen gekocht in 2002.’ Mari-
elle: ‘Het was onze eerste grote gezamenlijke 
aankoop. Hij komt van een garagehouder uit 
Almelo die hem altijd perfect onderhouden 
had. Hij was de eerste eigenaar en deed de auto 
cadeau aan zijn dochter, die hem echter met-
een verkocht. De vraagprijs was 2.400 euro. 
We betaalden uiteindelijk 2.250 euro.’

O L D T I M E R 
Renault 4 GTL
‘Optrekken doet-ie snel’

De Renault 4 werd in 1961 geïntroduceerd 
als antwoord op de populaire 2CV, het Lelijke 
Eendje, van grote concurrent Citroën. De auto 
moest geschikt zijn voor iedereen: een fami-
lie-auto, een auto voor vrouwen, voor boeren 
en voor in de stad, had de directie besloten. 
Het type Renault 4 GTL kwam in 1978 op de 
markt.

Renault 4 Club
Sjoerd: ‘Ik ben al heel lang lid van de Renault 
4 Club. Dat biedt veel voordelen en een ge-
woon lidmaatschap kost maar 40 euro per jaar. 
De verzekering kun je goedkoper afsluiten. 
Het is makkelijk aan onderdelen komen. Ze 
organiseren tourritten en brengen een blad uit. 
Daarin zag ik ook de advertentie voor deze 
auto.’ Mariëlle: ‘Aan zo’n tourrit doen we wel 
eens mee, zoals de rit naar de AutoRai in 2011 
waar het 50-jarig bestaan van de Renault 4 ge-
vierd werd.’

De kleur is wit. Er staat 190.000 kilometer op 
de teller. Hij rijdt 1 op 17 en de topsnelheid is 
140 kilometer per uur. De schakelpook heeft 
Renault van de 2CV afgekeken. Daar moet je 
wel aan wennen, net als aan de choke. Mari-
elle: ‘Ik had gelest in een Golf GTI, maar ik 
kon met deze auto de eerste keer niet wegko-
men. Ook een kennis die hem een keer leende, 
kwam er de straat niet mee uit.’

Apk-keuring
Sjoerd: ‘De basic dingen, zoals de bougies 
vervangen of het olie- en luchtfilter, kan ik 
zelf. Drie jaar geleden heb ik hem helemaal op 
laten knappen, daarbij ook het plaatwerk laten 
restaureren. Garage Zaat in Oosterhout is een 
betrouwbaar adres voor oldtimers als deze. 
Een apk-keuring kost méér tijd dan bij een 
huidige auto. Die hang je aan een computer en 
je weet wat er aan de hand is. We poetsen hem 
regelmatig. Dat moet wel met die bomen en 
duiven in de straat en op wit zie je alles.’

Mariëlle: ‘Als we hier op de bank de mensen 
het huis zien passeren, draaien ze vaak hun 
hoofd om als ze de auto zien. Ook onderweg 
bij benzinestations en voor een stoplicht. 
Het zijn bijna altijd mensen die zelf ooit een 
Renault 4 gereden hebben. Optrekken doet-ie 
snel, maar die voorsprong ben je na 20 me-
ter alweer kwijt.’ Sjoerd: ‘Ik neem hem vaak 
mee naar mijn werk in Arnhem. Mariëlle geeft 
danscursussen in Duitsland en rijdt daar liever 
in onze tweede auto naar toe, een Renault Mé-
gane Coupé GT-Line.’ 

In 1992 liep de laatste Renault 4 van de band. 
Er waren toen meer dan 8 miljoen exemplaren 
van geproduceerd. De Renault 4 staat zesde op 
de ranglijst van meest verkochte auto’s ooit.

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

Mariëlle van Beek en Sjoerd de Vos
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Passagiers met een 
onbekende bestemming
Al die maanden vermeed ik het bos en de 
zachte paden waar de hardlopers dol op zijn. 
Op deze dag wilde ik lopend naar een afspraak 
in Beek om zo de eerste trainingskilometers 
voor de honderdste Vierdaagse te maken. 
Heumensoord lag op de route. De nieuwsgierig-
heid in mij overwon de angst voor confrontatie 
met het verleden van mijn ‘Ik’.
De zon scheen volop. In de blauwe hemel 
wiegden de wolkstipjes. De vrolijke vogels 
zongen. Het bos bereidde zich voor op de komst 
van de lente. In de verte kon je het noodop-
vangcentrum Heumensoord zien. Voor het 
centrum zag je kleine kinderen die niets van de 
zorgen van volwassenen weten, vrolijk spelen. 
Een jonge vrouw die overtuigd was dat zij de 
grenzen van de vrijheid bereikt had, leerde op 
een kinderfiets fietsen. Je zag de goeduitziende 
Engelssprekende asielzoekers terugkomen 
van uitstapjes met hun Nederlandse vrien-
den. De twee vrouwen met kinderwagens die 
zwarte hoofddoeken droegen, hadden duidelijk 
plezier van de wereld buiten de hekken. Aan 
hun Iraanse accent kon ik horen dat zij mijn 
Afghaanse landgenoten waren die in Iran 
opgegroeid zijn. Misschien de dochters van 
ouders die ooit voor de Russische agressie of 
voor de tirannie van de mudjahedin of taliban 
gevlucht waren. En die in het fascistoïde Iran 
nooit de mogelijkheid kregen zich te ontplooien. 
Ze praatten zacht en keken voorzichtig om 
zich heen. Alsof de geest van ayatollahs er 
rondhing. Jammer dat déze vrouwen niet bij de 
Nederlandse families uitgenodigd werden. Ik 
hoop van harte dat zij in de Nederlandse vrijheid 
oma’s worden.
‘Het is hier geen aapjes kijken meneer!’, zei de 
jonge bewaker die ik vroeg of ik naar binnen 
mocht. Ik moest door een bewoner uitgenodigd 
worden. Gelukkig zag ik mijn goede vrienden die 
zich veel over de lot van deze vluchtelingen be-
kommeren, lopen. Een Syrische apotheker werd 
mijn gastheer. In de recreatiezaal maakte ik ken-
nis met zijn echtgenote die uit een plasticzak op-
loskoffie en ‘Sultana’-koekjes haalde. Gelukkig 
waren zij sterk genoeg om de harde werkelijk-
heid die de vluchteling in deze samenleving te 
wachten staat, aan te kunnen. Verspreid in de 
zaal zaten vluchtelingen in groepjes of alleen. 
Het voelde alsof de lente hen straks voorbij zou 
gaan. Ze leken op de wachtende passagiers op 
weg naar een onbekende bestemming. 

Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)

Vorig jaar werd het idee geboren. Samen 
met huisarts en/of de praktijkondersteuner 
van huisartsenpraktijk Daniëlsplein een half 
uur lopen in de wijk. 

Dat wandelen goed is voor de gezondheid is 
wel bekend. Je hoofd leegmaken, de benen 
strekken, je longen wat buitenlucht geven, 
je neus buiten steken, in beweging komen. 
Het helpt om je wat fitter te voelen en is 
goed voor de bloeddruk en de conditie. Zelfs 
om sombere gedachten te verjagen kan een 
wandeling je helpen. Het is voor van alles en 
nog wat een goed idee.

Toch komt het er niet altijd van. Je hebt het 
te druk, het is te koud buiten of je vindt het 
saai in je eentje. Dus is het gezellig als je dat 
in een groepje doet en je ziet ook weer eens 
wat andere wijkbewoners. 

Na een winterstop zijn we dit jaar weer van 
start gegaan. Sinds 21 maart wandelt de 
huisarts weer elke maandag met patiënten 
en buurtbewoners een half uurtje door onze 
mooie wijk. Soms met een grote groep, soms 
minder lopers, maar altijd gezellig. Ieder-
een mag vrijblijvend meelopen en er wordt 
rekening gehouden met het tempo. De vlotte 
lopers komen altijd weer terug bij de mensen 
die minder snel kunnen lopen. Inschrijven is 
niet nodig en er zijn geen kosten aan verbon-
den.

Loopt u ook mee?
Gezondheidscentrum Daniëlsplein nodigt 
iedereen van harte uit om mee te wandelen. 
Loopt u er al warm voor? Trek makkelijke 
schoenen aan en wandel met ons mee. We 
starten iedere maandag - ook als het minder 
mooi weer is - om 11.00 uur voor de deur van 
huisartsenpraktijk Daniëlsplein.

Tekst en foto: Lizet Uijlen, 
praktijkondersteuner GC Daniëlsplein

Wandelen met 
de huisarts
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Het aantal vluchtelingen op zoek naar een 
beter heenkomen zal, zolang de rust niet 
is weergekeerd in het Midden-Oosten, niet 
afnemen. Ook niet wanneer Europa er in 
slaagt deze stroom enigszins te reguleren. 
Wanneer de kogels om je oren vliegen, wil 
je maar één ding: een veilig heenkomen. 

De overgrote meerderheid - 90 procent - komt 
niet verder dan de eigen regio. Zo herbergt Li-
banon, een land veel kleiner dan Nederland, 
méér vluchtelingen dan de hele Europese 
Unie. De overige 10 procent zoekt zijn heil 
in Europa en daarvan weer een klein deel in 
Nederland. Een jaar geleden telde ons land op 
elke duizend inwoners vijf vluchtelingen. Daar 
zullen er in de loop van het jaar vast een paar 
bij zijn gekomen of gáán er bijkomen, maar 
het blijft overzichtelijk.

Toch maken veel mensen zich zorgen. Ook 
in Nijmegen. Ook bij u in de wijk. Misschien 
uzelf wel. Volgens een enquête van EenVan-
daag denkt 72 procent van de Nederlanders dat 
de toestroom van vluchtelingen naar Neder-
land een negatieve invloed op de maatschap-
pij zal hebben. Dat zal in Nijmegen niet veel 
anders zijn. Is die zorg of angst terecht? We 
spraken met verantwoordelijk wethouder Bert 
Frings en maken alvast de balans op. 

Heumensoord
‘In september van het vorig jaar hebben we 
uitgesproken dat Nijmegen een sociale en 
gastvrije stad wil zijn voor vluchtelingen’, zegt 
Frings. ‘Daarom hebben we een maand later 
Heumensoord opengesteld voor noodopvang 
tot uiterlijk 1 juni. We willen vooral voorko-
men dat we over moeten gaan tot crisisopvang 
en je mensen in sporthallen of iets dergelijks 
op moet vangen. De opvang is in feite een taak 
van het Rijk, uitgevoerd door het Centraal Or-
gaan opvang Asielzoekers, het COA. Het COA 
vraagt de gemeentes hier aan mee te werken. 
Samen met Heumen hebben we op Heumens-
oord met 2.800 opvangplekken de grootste 
noodopvang voor vluchtelingen in Nederland 
weten te faciliteren. Tot juni, dan komen hier 
deelnemers aan de Special Olympics. Daarna 

is het tot augustus een Vierdaagsekamp. Het is 
uitgesloten dat het opnieuw voor vluchtelingen 
opengesteld gaat worden. Het is een natuur- en 
waterwingebied, daar moet je voorzichtig mee 
omgaan.’

Belastingkantoor
‘Daarom zocht het college in de stad naar ge-
schikte andere opvanglocaties. We kwamen tot 
een lijst van 88 panden. Voor allereerste nood-
opvang is het oude belastingkantoor tegenover 
het station het meest geschikt. Het COA heeft 
ons dit in een brief vorige maand verzocht. 

Voor twee jaar worden hier maximaal vijfhon-
derd vluchtelingen opgenomen. De gemeen-
teraad heeft zich hiervoor uitgesproken en als 
wij het niet doen, moet een andere gemeente 
hiervoor opdraaien. We hebben meteen 1.500 
omwonenden een brief gestuurd en ze meege-
deeld dat dit vlak na de zomer gaat gebeuren. 
Op een speciale avond zijn ze hier verder over 
geïnformeerd. We discussiëren niet over de lo-
catie, die staat vast. Dat is een weloverwogen 
besluit geweest. Men hoeft niet te applaudisse-
ren, maar in een stad als Nijmegen verwacht ik 
ook geen varkenskoppen. We gaan fout gedrag 
absoluut niet belonen, zoals in enkele andere 
gemeentes in Nederland wél is gebeurd. Er zal 
voldoende ruimte zijn om over de leefbaar-
heid en veiligheid in de wijk te praten. Bij de 
uitvoering van de plannen zullen we daar ook 
zeker rekening mee houden.’

Buurtbeheergroep
Frings: ‘In Brakkenstein schrokken ze zich een 
hoedje toen ze hoorden dat er vlakbij 2.800 
vluchtelingen opgenomen zouden worden. Er 
werd een buurtbeheergroep gevormd met zo’n 
vijftig mensen, waaronder de politie, het COA 
en de wijkmanager. Er werd ook een inloop-
centrum gerealiseerd waar wijkbewoners met 
vragen terechtkonden. Zo’n buurtbeheergroep 

gaan we ook bij het belastingkantoor samen-
stellen. Daar hebben we inmiddels prima erva-
ringen mee. In Brakkenstein kwam de buurt-
beheergroep eerst wekelijks bij elkaar, al gauw 
tweewekelijks en daarna nóg minder frequent. 
Meer bleek niet nodig. Ook de inloop werd al 
vrij snel gesloten, want er kwam niemand. Of 
dat nu ook weer zo zal gaan, weet ik niet, maar 
ik ben daar erg optimistisch over. We zagen in 
Heumensoord ook dat het aanbod van vrijwil-
ligers die iets voor de vluchtelingen wilden 
betekenen, gigantisch was. Naast elke vluchte-
ling stond één vrijwilliger die iets wilde doen. 
Op die saamhorigheid in de stad ben ik heel 
trots.’ 

Privacy
Uit de opvang in Heumensoord heeft de wet-
houder ook lessen getrokken. Frings: ‘De pri-
vacy voor mensen is heel belangrijk. Het be-
lastingkantoor wordt zó verbouwd dat er vier 
mensen per unit in gehuisvest worden. Ook 
zal er op elke verdieping een kookgelegenheid 
zijn. Daarnaast moet je de mensen perspectief 
bieden. De inburgering moet híer al beginnen. 
De asielprocedures moeten versneld worden, 
dat hebben we in een brief aan staatssecreta-
ris Dijkhoff laten weten. De uitzichtloosheid 
veroorzaakt spanningen, dat bleek al op Heu-
mensoord.’

AZC
Een asielzoekerscentrum (AZC) zal er zeker 
niet bijkomen. Frings: ‘Niet omdat we met 
het AZC in Nijmegen-Oost slechte ervarin-
gen hebben, integendeel. Er zijn nauwelijks 
of geen klachten van overlast. Hiervoor zijn 
Beuningen en Wijchen in beeld. We hebben 
wél de capaciteit van 325 naar 400 plaatsen 
verhoogd.’

Statushouders 
De vluchtelingen die uiteindelijk de asielpro-
cedure met goed gevolg doorlopen hebben - de 
zogenaamde statushouders - mogen in Neder-
land blijven. Het is een taak van de gemeentes 
om ze te huisvesten. Dan komen ook de wo-
ningbouwverenigingen in beeld. Zij vormen 
een speciale taskforce om samen met de ge-

Opvang van vluchtelingen 
Wat betekent dat voor de wijk?
In gesprek met wethouder Bert Frings

‘Op de saamhorigheid in
 de stad ben ik heel trots’
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meente voldoende woonruimte te creëren. 
Frings: ‘We krijgen van de provincie elk half 
jaar te horen om hoeveel mensen het gaat. 
Voor dit jaar verwacht ik dat we gaan uitko-
men op 580 personen. Dat zijn er zo’n 430 in 
gezinsverband en 150 alleenstaanden. In hui-
zen uitgedrukt ongeveer 100 gezinswoningen 
en 150 woonruimtes voor alleenstaanden.’

Andere doelgroepen
Er zijn echter nog meer bijzondere doelgroe-
pen die de gemeente moet huisvesten, zoals 
mensen met een urgentie, of die doorgestuurd 
worden door de geestelijke gezondheidszorg 
of jeugdzorg. Dat zijn jaarlijks in totaal zo’n 
170 mensen. Dus dat betekent dat er (580 + 
170) 750 mensen dit jaar voorrang hebben op 
huisvesting voordat de reguliere woningzoe-
ker aan bod komt. Zal de laatste groep niet 
snel achter het net vissen, op zoek naar een 
woning?
Frings: ‘Nee, die mogen hier niet de dupe van 
worden. Die 750 urgente woningzoekenden 
zullen voor een deel gehuisvest worden in so-
ciale huurwoningen. Maar ze hebben niet alle-
maal een zelfstandige woonruimte nodig, bij-
voorbeeld de statushouder die zijn gezin nog 
moet laten overkomen. Een jongere alleen-

staande kan prima en betaalbaar op kamers 
wonen. Over twee jaar komt hiervoor ook het 
belastingkantoor in beeld. Dan stopt de nood-
opvang en kunnen er voor minimaal acht jaar 
150 statushouders wonen.’

Nieuwbouw
‘Er is de laatste jaren vooral gedifferentieerd 
- voor elke beurs - gebouwd om de wijken 
gemêleerd te houden. Met succes. Maar we 
constateren ook dat er te weinig goedkope 
huurwoningen van maximaal 450 euro zijn. 
Het college wil daarom nog in deze raadsperi-
ode duizend extra woningen voor jongeren en 
starters bouwen. Denk aan een HAT-eenheid 
van 40 vierkante meter met een lage huur. 
Daarnaast gaan we gebruik maken van de lijst 
met leegstaande gebouwen om die geschikt 
voor bewoning te maken. Welke dat precies 
worden, weten we nog niet. Ook gaan we in 
overleg met de woningbouwverenigingen ver-
sneld bouwen op plekken waar we dat toch al 
van plan waren, bijvoorbeeld het voormalige 
Hermesterrein in Willemskwartier. Daarbo-
venop willen we de komende twee jaar 500 
prefab-woningen realiseren. We zijn aan het 
kijken waar dat zou kunnen. Ook hier zullen 
we de bewoners in die wijken meenemen in 

onze plannen, zodra we denken een geschikte 
locatie gevonden te hebben.’ 

Spreiding
De wethouder weet dat goedkope sociale huur-
woningen vooral in de zogenaamde volkswij-
ken te vinden zijn. Frings: ‘Bij alle keuzes die 
we maken, staat spreiding over de hele stad 
voorop. Dat weten ook de woningbouwvereni-
gingen. De wijken moeten het aankunnen. Dat 
geldt ook voor de nieuwe locaties waarnaar we 
op zoek gaan.’

Al die nieuwe medelanders moeten zo snel 
mogelijk integreren. Ze zullen een inburge-
ringsexamen afleggen en taalachterstanden 
worden zo snel mogelijk weggewerkt. Op een 
aantal scholen komen hiervoor speciale klas-
sen. Frings: ‘Het Rijk ondersteunt de gemeente 
financieel hierbij. Maar uitkeringen voor sta-
tushouders zijn voor onze rekening. Daarom 
moet het beleid erop gericht zijn dat iedereen 
zo snel mogelijk actief aan de maatschappij 
deelneemt. Alle vluchtelingen die hier naartoe 
zijn gekomen willen dat zelf ook.’

Tekst: Michiel van de Loo en René van Berlo
Foto: Huub Luijten
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De allerlaatste veerpont
VERGETEN VERLEDEN

Gemeente bestelt pont één jaar voor ingebruikname Waalbrug

Vergadering van den Raad der 
Gemeente Nijmegen

Op Woensdag 22 Mei 1935, des nam. om 2 uur.

Aanschaffing nieuwe veerpont.

13. Aan de orde is het reeds eerder vermelde 
voorstel van B. en W. tot aanschaffing van een 
nieuwe veerpont. De kosten hiervan zullen f 35000 
bedragen, doch wanneer de werf Vahali deze pont 
bouwt, dan is de werf bereid er f 9000 voor terug 
te geven als het veer te zijner tijd wordt opgeheven.

De heer VAN WESTREENEN (c.h.) wijst er op, 

dat de vaste oeververbinding volgend jaar gereed 
komt. Spr. meent dan ook, dat de aanschaffing van 
een pont niet noodig is. Ook wanneer meer ponten 
in de vaart zijn, kunnen aanvaringen voorkomen. 
Spr. hoopt, dat de werf rekening zal houden met de 
moeilijkheden van de gemeente. Spr. wijst er voorts 
op, dat wanneer de nieuwe pont er is de zomerdruk-
te reeds voorbij is.

De heer BOUMAN (r.k.v.p.) gaat volkomen ac-
coord met het betoog van den heer van Westreenen. 
De nieuwe pont zal er pas tegen het eind van het 
seizoen, in Augustus, zijn. Spr. acht een dergelijke 
uitgave voor zoo korten tijd onverantwoord. Laten 
de menschen maar wat langer wachten. Beter dat 
het publiek zich wat geduld getroost, dan dat de ge-
meente Nijmegen weer betalen moet.

De heer W. JANSEN (r.k.) is het met den heer 
Bouman eens. B. en W. hebben zich aanvankelijk 
tegen de gestie van Ged. Staten verzet. Zij zullen 
zich daarbij wel hebben laten leiden door de inzich-
ten van deskundigen. Spr. deelt de motieven, die B. 
en W. tot een gewijzigd standpunt hebben geleid, 
niet. Wanneer de pont klaar is, is de zomer voorbij. 
De hulppijlers zullen er vóór de ijsgang dreigt uit, 
dus is het zeker niet verantwoord, een bedrag van 
ƒ 26.000 uit te geven.

De heer v. d. WAGT (r.k.) zegt, dat als er steeds 
meer sleepbooten in de rivier gebracht worden, er 
ook niet zoo dikwijls meer kan worden overgezet. 
Spr. zou niet zoo tegen het voorstel zijn geweest 
als B. en W. er een maand of 3 eerder mee geko-
men waren. Spr. gelooft niet, dat de sleepboten en 
de hulppijlers een onhoudbaren toestand geschapen 
hebben, maar het drukkere verkeer na de openstel-
ling van de brug te Arnhem.

De heer VAN WESTERVELT SANDBERG 
(c.h.) vraagt waarom niet prijsopgave bij andere 
werven is gevraagd.

De heer VERHEIJ (r.k.) zegt, dat het voor de ge-
meente zaak is, met het oog op de reeds gereed ge-
komen brug te Arnhem, te zorgen, dat de oeverver-
binding zoo goed mogelijk functioneert. Spr. geeft 
in overweging op marktdagen voor marktbezoekers 
uit de Betuwe goedkope retourbiljetten beschikbaar 
te stellen.

De heer BEUKEMA (s.d.) acht het eveneens ge-
wenscht over te gaan tot aanschaffing van de vierde 
pont. Jammer is het echter, dat het voorstel niet eer-
der is ingediend. Nu zullen veel vacantie-gangers 
er nog niet van kunnen profiteeren. Wat de veerta-
rieven betreft, acht spr. het beter alle tarieven op 
marktdagen te verlagen.

De heer Mr. SMEETS (r.k.) betoogt dat wij moe-
ten vechten tegen een zekere animositeit in den lan-
de tegen Nijmegen wat verkeersmiddelen betreft. 
Om deze reden zal spr. voor het voorstel stemmen 
en zal hij de f 35000 beschouwen als reclame. Wij 
moeten het verwijt ontgaan, dat Nijmegen alleen 
maar winsten plukt van het veer en niets daar te-
genover stelt.

Weth. CORDUWENER (s.d.) had wel tegenstand 
tegen het voorstel verwacht. Spr. wijst erop dat voor 
B. en W. niet de hulppijlers en niet het snellere ver-
keer uit Arnhem de hoofdmotieven waren voor hun 
voorstel. Voornamelijk vonden B. en W. aanleiding 
tot hun voorstel in de maatregelen van den Rijks-
waterstaat. De sleepen mogen elkaar voor de stad 
n.l. niet passeeren; waardoor als het ware nagenoeg 
aaneengesloten scheepvaart ontstaat. Bovendien 
wordt er, nu er extra-sleepboten zijn, veel sneller 
gevaren op de rivier.

De kans op botsing met de pont is veel grooter 
geworden. En dan vergete men niet, dat de motoren 
in de bestaande ponten al jaren in dienst zijn en eer 
averij kunnen krijgen dan nieuwe. Er is nu al een 
aanvaring geweest met een van de kleinere ponten 
die buiten dienst gesteld moest worden. Was de Zel-
denrust aangevaren, dan had men pas goed met de 
handen in ’t haar gezeten.

B. en W. hebben ook nog een aanbieding ge-
kregen voor het overnemen van een radarboot, die 
vroeger van Vlissingen naar Breskens voer. De boot 
ligt echter te hoog, zoodat men weer een nieuwe 
aanlegbrug zou moeten hebben. Men heeft alleen 
bij de werf Vahali prijsopgaaf gevraagd, omdat men 
wist, dan spoedig een pont te hebben, daar immers 
Vahali ook de vorige pont gebouwd heeft en de werf 

Op 16 juni 1936 opende koningin Wilhelmi-
na de Waalbrug, na een bouwperiode van 
een kleine vijf jaar. Eén jaar voor de ope-
ning besloot de gemeenteraad een vierde 
veerpont aan te schaffen. Volgens B en W 
was dit geen geldsmijterij, maar noodzaak.

De gemeenteraad besprak het voorstel op 22 
mei 1935. De Provinciale Geldersche en Nij-
meegsche Courant deed hiervan uitvoerig ver-
slag. Een deel van de argumenten zal de huidi-
ge lezer niet herkennen, bijvoorbeeld ijsgang 
en steeds meer sleepboten op de Waal. Andere 
argumenten zijn nog steeds actueel: het steeds 
drukkere verkeer voorop. Hier volgt het com-
plete verslag uit de krant.

De nieuwe veerpont ‘Zeldenrust’ op de Waal. Op de achtergrond de spoorbrug, augustus 1935.
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File auto’s wachtende op de veerpont. Op de achtergrond de nog niet openge-
stelde verkeersbrug, 1936. 

Gezicht op de stad vanuit het noorden, op de voorgrond de aanlegsteiger naar 
de veerpont, 18 mei 1936.

Laatste tocht van de veerpont, 15 juni 1936.
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er nog op is ingesteld. Binnen elf maanden wordt de 
pont geleverd; er zijn boetebepalingen getroffen om 
te waarborgen, dat deze termijn niet overschreden 
wordt. Men kan rekenen, dat de pont nog wel een 
18 maanden in de vaart zal zijn. Spr. acht de uitgaaf 
volkomen gewettigd. Men moet een vermogensbe-
standdeel als het veer volkomen in zijn gewicht la-
ten en daarom niet de kans loopen op stagnatie door 
te weinig materiaal. 

Wat de populariteit van het veer betreft, of men 
iets op marktdagen moet doen of op andere dagen 
om het vreemdelingenverkeer te bevorderen, dat 
is een zaak die overwogen kan worden. Maar spr. 
betwijfelt, of het wel het gewenschte resultaat zal 
hebben. De trek naar het buitenland is heel groot en 
spr. kan de aankondiging niet bewonderen.

De heer Mr. SMEETS (r.k.) vraagt of in den ter-
mijn van elf weken ook de motorlevering is begre-
pen.

Wethouder CORDUWENER (s.d.): ,,Ja”.
De heer Mr. SMEETS (r.k.) dringt er op aan dat 

aan de levering van de motoren streng de hand 
wordt gehouden en de boetebepaling verhoogd. Wat 
de bevordering van de trek naar Nijmegen betreft, 
zou men moeten noemen, naar het woord van Johan 
de Witt: ,,Door overmacht gedwongen!”

De heer BOUMAN (r.k.v.p.) zegt, dat de vierde 
pont alleen noodig is voor reserve. Het is maar een 
quaestie van een paar maanden. Daarom is spr. te-
gen een uitgaaf van ƒ 35.000.

De heer VAN DALEN (a.r.) zegt, dat het stand-
punt van B. en W. was, dat het materiaal voldoende 
was. Nu zijn B. en W. van standpunt veranderd, 
gezien de situatie, geschapen door de hulppijlers. 
Maar deze hulppijlers zullen op 1 December uit de 
rivier genomen moeten worden, vanwege mogelij-
ken ijsgang. Men zou dus een nieuwe pont moe-
ten kopen voor een tijdvak van half Augustus tot 
1 December. Mocht er nu eens stagnatie ontstaan, 
doordat een pont tengevolge van een aanvaring uit 
de vaart moet, dan zal niemand B. en W. daarvan 
een verwijt kunnen maken, want dan is het force 
majeur.

De heer W. JANSEN (r.k.) blijft bij zijn afwij-
zend standpunt. Spr. is niet van oordeel, dat het ge-
vaar grooter geworden is.

De heer VAN WESTREENEN (c.h.) blijft afwij-

zend staan tegenover het voorstel. Het overzetten 
gaat best tegenwoordig, veel beter dan een paar jaar 
geleden.

De heer TEN DAM HAM (v.b.) acht het een 
moeilijke beslissing. Spr. wijst er op, dat de heel 
groote vrachtauto’s niet anders dan met de groote 
pont kunnen worden overgezet. Zou deze aange-
varen worden, dan zouden deze geweigerd moeten 
worden. Daarom is spr. voor aanschaffing. Voorts 
vraagt spr. wanneer de brug gereed zal zijn.

Weth. CORDUWENER (s.d.) kan geen nieuwe 
argumenten aanvoeren voor aanneming van het 
voorstel van B. en W. De hulppijlers maken het 
noodig, dat er extra sleepbooten varen en deze 
drukke scheepvaart maakt het gevaar voor aan-
varing niet denkbeeldig. Nu zegt men wel, dat de 
hulppijlers in December de rivier uit zullen moeten, 
maar zullen zij dan inderdaad verdwenen zijn? De 
hulpbrug b.v. zou al een maand geleden geplaatst 
moeten zijn: het is nu nog niet gebeurd. Het is dus 
zeer goed mogelijk, dat ook het opruimen van de 
hulppijlers later gebeurt dan men denkt.

(De zitting duurt voort).

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Cou-
rant van donderdag 23 mei 1935: 

Tien maanden 
De nieuwe veerpont Zeldenrust kwam in au-
gustus 1935 in de vaart. Op 15 juni 1936 was 
de laatste overtocht. Daarna werd de boot in-
gezet voor pleziertochtjes.

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

(VERVOLG EN SLOT)
Voortgezet wordt de behandeling van het voor-

stel van B. en W. tot aanschaffing van een nieuwe 
veerpont.

De VOORZITTER is van mening, dat er te veel 
om het voorstel is heengepraat. Het gaat er om, dat 
B. en W. geen enkel risico meer willen loopen. Er 
is een aanvaring geweest en dat heeft tot gevolg ge-
had, dat spr. reeds bij den wethouder heeft aange-
drongen op meer reservemateriaal. Spr. wijst op de 
drukke scheepvaart en de sterk wisselende water-
standen. B. en W. hebben dus zuiver het standpunt 
ingenomen, dat geen risico mag worden genomen. 
Een ,,por in de lendenen” hebben B. en W. niet ge-
had. B. en W. meenen met dit voorstel ten volle ver-
antwoord te zijn.
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Plannen Tweede 
Oude Heselaan
Inmiddels zijn de bomen gekapt in deze 
mooie laan. De bewoners waren ervan 
overtuigd dat er snel begonnen zou 
worden met de renovatie aan de weg, 
in ieder geval voor de zomer van 2016. 
Er is enige vertraging ontstaan doordat 
het tegenzit met de sloop van het oude 
asfalt. Wanneer het nu gaat beginnen, 
weten gemeente en bewoners nog niet. 
Hopelijk komt er weer een prachtige laan 
zoals vroeger voor terug. In ieder geval 
is voor het terugplaatsen van de nieuwe 
bomen de kennis van een bomenkenner 
uit de wijk gevraagd.

Foto: Regionaal Archief Nijmegen

Educatief gebouw 
kinderboerderij
Wie regelmatig langs kinderboerderij 
Kobus komt, is het ongetwijfeld opge-
vallen. Langs de Floraweg is nogal wat 
gebeurd: er is een nieuw gebouw ver-
schenen. Dit gebouw vervangt de tijde-
lijk geplaatste portocabins en zal voor 
verschillende doelen worden ingezet. We 
hopen hier heel veel Nijmeegse kinderen 
te kunnen ontvangen en te enthousias-
meren voor dier en natuur. 
Momenteel wordt nog druk gewerkt aan 
de inrichting en afwerking, maar op 18 
mei is het zover. Dan is de officiële ope-
ning. Kinderen worden uitgenodigd mee 
te denken aan een nieuwe naam voor de 
educatieve ruimte. Datum: 18 mei 2016. 
Tijd: 13.30-15.30 uur. 

Programma
Toespraak, opening en bekendmaking 
van de nieuwe naam voor het educatie-
gebouw met prijsuitreiking door wethou-
der Helmer.
Kinderen van het activiteitenplein van de 
Wieken organiseren samen met de me-
dewerkers van de kinderboerderij een di-
vers programma met een educatief tintje. 

Foto: Leo Woudstra

28

Wolfskuil

Redactie: Leo Woudstra

Vergaderingen van 
wijkraad Wolfskuil
Op dinsdag 3 mei vergadert het alge-
meen bestuur van de wijkraad. Op dins-
dag 7 juni is het periodiek overleg met 
de gemeente, Tandem, Portaal en politie. 
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.

Restaurant Ayf 
kwam, zag en…
is weer vertrokken
Vorig jaar juni opende restaurant Ayf aan 
de Koninginnelaan en het was al met-
een een succes. Automobilisten stonden 
in een file om er te kunnen parkeren en 
aan te schuiven. Het geheim van de kok? 
Het vlees werd niet door een elektri-
sche grill verhit, maar op een grote open 
houtskoolgrill. Lekker voor de honge-
rige klanten, maar minder leuk voor de 
omwonenden, want de aan- en afzuigin-
stallatie werkte nauwelijks en gaf veel 
geluidshinder. In een straal van honderd 
meter waren de omwonenden afgelo-
pen zomer en najaar gedwongen ramen 
en deuren dicht te houden vanwege de 
stank- en geluidsoverlast. Al in juli werd 
de milieudienst in de arm genomen, die 
na metingen de eigenaar op last van een 
dwangsom opdracht gaf een fatsoenlijke 
afzuiginstallatie aan te schaffen. De ei-
genaar beloofde beterschap, maar kwam 
keer op keer zijn afspraken niet na; het 
mocht ook allemaal niet te veel kosten. 
De buurtbewoners schakelden de wijk-
raad en de gemeenteraad in en ook B 
en W nam de klachten serieus. Toen de 
eigenaar ook bij de laatste deadline op 
22 maart verstek liet gaan, is het restau-
rant gesloten. Een mooi succes voor de 
bewoners, die nu uit kunnen kijken naar 
een lange, hete zomer.

Tekst: Michiel van de Loo

1954
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Sloop in Rozenbuurt
Er wordt momenteel druk gesloopt in de Ro-
zenbuurt. De oude woningen maken plaats 
voor veertig nieuwbouwwoningen. Trebbe, 
een ontwikkelend bouwer uit Zwolle, is ge-
selecteerd om dit te plan te realiseren. Voor 
vragen kunt u terecht bij ellis.witsiers@
portaal.nl. 

Foto’s: Geert Timmer

Kiek duir, wa ruir
Ze keken raar op, want dit hadden ze niet 
verwacht. Op het Jacobsterrein deden de af-
gelopen weken archeologen voor het eerst 
grootschalig onderzoek en troffen daar 
resten van een bouwwerk uit de veertiende 
of vijftiende eeuw aan. Archeoloog Harry 
van Enckevort vertelde aan De Gelderlan-
der dat hij vermoedt dat er slechts kort ge-
woond is. Het was buiten de stad niet vei-

lig en Nijmegen werd in die tijd voortdurend 
belegerd door vijandelijke troepen. Ook vond 
men stenen resten uit de achttiende eeuw, wat 
zou kunnen betekenen dat hier ooit een her-
berg of boerderij stond. Dan waren er nog 
twee bijzondere vondsten: een ijzeren zwaard 
uit de veertiende of vijftiende eeuw en - weer 
uit de achttiende eeuw - een gietijzeren ketel, 
ondersteboven. Volgens diezelfde archeoloog 
verwijst dit naar hekserij, een wijdverbreid 
volksgeloof in die tijd. Het Jacobsterrein aan 
de Molenweg ligt vlakbij een eeuwenoude 

doorgaande route waar de Romeinen al ge-
bruik van maakten. De voorwerpen, maar 
ook delen van de muurwal zijn voor nader 
onderzoek opgeslagen. De opgravingen 
zijn inmiddels ten einde. Het terrein zal één 
grote bouwput worden. Onder het nieuw te 
bouwen appartementencomplex komt na-
melijk een parkeergarage.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Leo Woudstra
Bouwtekening: Portaal



Dag van het park
Op 22 mei organiseren de Vrienden van 
het Florapark de Dag van het park. Aan 
deze dag werken diverse organisaties uit 
de wijk mee. De dag begint om 13.00 uur 
en duurt tot 17.00 uur.
Op dierenweide Kobus kan de jeugd ge-
nieten van diverse activiteiten, waaron-
der schapenscheren en een mooie speur-
tocht. Tevens kan ze een kijkje nemen 
in de nieuwe educatieve ruimte en de 
nieuwe paardenstal op de weide. De Wit-
te Molen is tijdens deze dag geopend. In 
de openlucht worden in een buitenoven 
broodjes gekneed en gebakken door de 
jeugd samen met de molenaar. De wolf 
is los zal zich presenteren met diverse 
sportactiviteiten. Rondom het Sfeerhuis 
is een open podium waar muzikanten en 
sportclubs uit de wijk zich kunnen laten 
zien; u kunt zich daar nog voor opge-
ven bij Dennis van het Sfeerhuis. Een dj 
zorgt voor de muzikale omlijsting.
Kinderen uit de wijk kunnen tijdens 
deze dag meedoen aan een jeugdrom-
melmarkt. Het is specifiek voor de jeugd 
om hun oude speelgoed en spulletjes te 
verkopen en de leeftijd is tot 12 jaar. De 
toegang is gratis, maar je moet je vooraf 
wel even opgeven bij Theo Hendriks: 06 
25 36 64 82 om een plaats te bespreken.
Voor het volledige programma van de 
Dag van het park verwijzen wij u graag 
naar de Facebookpagina van Vrienden 
van het Florapark. De organisatie nodigt 
u van harte uit voor een bezoekje op de 
dag van ons Florapark.

Foto: Leo Woudstra

de Wester - april 2016

2 van 2

Nieuwsbrief Portaal 
Maart 2016 

30

Rommelmarkt Varenstraat

Zondag 29 mei van 10.00 tot 16.00 uur 
is er weer een rommelmarkt in de Varen-
straat. Kramen zijn te huur voor 17,50 
euro per kraam. Voor meer informatie 
kunt u terecht op Varenstraat 33 of bellen 
naar 06 28 52 65 82.

De voorbereidingen voor de sloop zijn in-
middels afgerond. De sloop kan alleen nog 
niet beginnen. We verwachten in april wel 
te kunnen starten.

Wachten op beter weer
In de woningen die gesloopt worden, zitten 
nu vleermuizen. De vleermuizen houden 
daar hun winterslaap. We hebben daarom 
nog geen toestemming om te beginnen met 
de sloopwerkzaamheden. We moeten wach-
ten tot ze uit zichzelf weggaan en hebben 
maatregelen genomen om te voorkomen dat 
ze terugkeren. Daarom ziet u bijvoorbeeld 
gaten in de woning. Ook ziet u dat de on-
derste rij dakpannen van de woning is ver-
wijderd. Dat is nog om te voorkomen dat 
huismussen zich gaan nestelen.

Start in april?
Als de vleermuizen zijn vertrokken, kan 
de sloop snel starten. Als we een precieze 
datum weten, informeren we u daarover. 
Eerder is aangekondigd dat er een grote in-
formatiebijeenkomst wordt georganiseerd. 
We kiezen er nu voor om dat niet te doen. 
Heeft u toch wel vragen, neem dan contact 
met ons op.

Toekomstige situatie
We weten nog niet precies hoe de woningen 
eruit komen te zien. We weten wel hoeveel 
en wat voor soort woningen er komen. 
• 57 sociale huurwoningen. Deze woningen 
zijn bestemd voor bewoners met een terug-
keergarantie volgens sociaal plan Nachte-
gaalplein. Wanneer er woningen over zijn 
worden deze aangeboden via Entree.
• 38 vrije sector huurwoningen. Deze wor-
den verhuurd door een belegger. De eerste 
woningen (fase 1, de nieuwbouw rond het 
Nachtegaalplein) gaan binnenkort in de ver-

Nog even wachten tot sloop 
omgeving Nachtegaalplein

huur. De woningen worden voor de zomer 
opgeleverd. 
Alle woningen die worden gebouwd zijn 
eengezinswoningen met twee verdiepingen. 
Aan de Nieuwe Nonnendaalseweg met een 
plat dak en in de rest van het gebied met 
een schuin dak. Het ontwerp van de wonin-
gen is nog niet klaar. Op de tekening ziet u 
welke woningen waar komen. Het gaat om 
de nummers 1 tot en met 95. 

Vragen?
Als u over deze nieuwsbrief vragen heeft, 
kun u contact opnemen met Robert Hen-
driks van Portaal. Via telefoon 0800 - 767 
82 25 of via e-mail: info@portaal.nl. 

Tekst: Robert Hendriks, Portaal
Foto: Leo Woudstra
Tekening: Portaal
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Janneke Wijdeveld deelt de Sterke Verhalen-
folder uit tijdens het Kuuls Wijkfeest (Foto: 
Korneel Jeuken)

Schrijver Patrick Feijen schrijft korte anekdo-
tes bij de spullen. (Foto: De FotoStudio)

Op de Kuulse rommelmarkten is het altijd 
gezellig. (Foto: De FotoStudio)

De Fotostudio van RIBW maakt foto’s van de 
spullen èn de mensen. (Foto: De FotoStudio)

Willem met zijn wekker. (Foto: De FotoStudio)
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Het Sterke Verhalen Festival 2016 komt er 
aan! De eerste editie van dit Wolfskuilse 
verhalenfestival zal plaatsvinden op zater-
dag 18 juni op de nieuwe locatie van De 
Wijkfabriek: de Driesprong aan de Fuchsi-
astraat. Zin om mee te doen? Lees vooral 
verder.

De Wolfskuil bruist van de verhalen. Je hoort 
ze op de levendige Kuulse rommelmarkten 
waar spullen wisselen van eigenaar en oude 
verhalen worden overgedragen of nieuwe 
‘vers’ ontstaan. Mensen zijn hun verhalen en 
dat hoef je de Kuulers geen twee keer te zeg-
gen. In 2014 verscheen de Graphic Novel Ster-
ke Verhalen uit de Wolfskuil. Het succes van dit 
stripverhaal vroeg om een vervolg. Daar zijn 
we nu mee bezig.

Zeven sterke verhalen
Uit de verhalen die we verzamelden op de 
rommelmarkten in de Varenstraat, Pastoor Ze-
gersstraat en de Koninginnelaan kozen we er 
zeven voor het eerste Sterke Verhalen Festival. 
We verklappen niet alles, maar toch hier alvast 
twee stukjes verhaal van twee van onze wijk-
bewoners.

Marianne spaart al huisjes vanaf toen ze een 
klein meisje was. Haar huis staat er werkelijk 
vol mee. Marianne heeft een groot hart, want 
iedereen is bij haar welkom. Niet alleen haar 
eigen ‘grote’ huis, maar ook haar 400 kleine 
huisjes deelt ze graag met wie wil. Een sprook-
jesachtig verhaal!

Peter weet welke muziek hij wil horen op zijn 
begrafenis, dat zit nu eenmaal in de familie. 
Zover is het gelukkig nog niet. Op vrijdag 
klinkt knetterhard vrolijke muziek uit zijn juke-
box in de huiskamer. De buren zijn dan niet 
thuis, dus het kan. Een muzikaal verhaal!

De makers
Wie zijn de makers die deze verhalen met 

enthousiaste wijkbewoners tot nieuwe Sterke 
Verhalen gaan omzetten? Even voorstellen: 
Handwerkster Lisa Stevens gaat aan de slag 
met naaldvilt. Choreografe Debora Heijne 
maakt een dansstuk. Beeldend kunstenaar 
Korneel Jeuken schildert en tekent. Theater-
maakster Ilse Schaminee maakt theaterscènes. 
Zanger/componist Wilbert Friederichs maakt 
de liedjes en dirigeert het koor. Op ons verzoek 
schreef hij een prachtig ‘volkslied’ voor de 
Wolfskuil. We zijn er zo trots op, dat we hier 
het eerste couplet onthullen van ‘In De Kuul’:

Ooit had je heel wat winkels hier
Een kolenboer, een kruidenier
Die schonk dan ’s avonds stiekem bier
Hier in de Kuul

Nieuwsgierig naar het hele lied? Zing mee of 
kom luisteren op 18 juni.

En nu zoeken we jou
Een festival heeft mensen nodig om succesvol 
te zijn. Voor het naaldvilten zoekt Lisa mensen 
die dat gewoon leuk vinden om te doen. De-
bora zoekt voor haar danswerk vrouwen vanaf 
40 jaar. Ervaring is niet nodig. Korneel zoekt 
voor zijn schilder- en tekenplan mensen die 
dat leuk vinden. Ilse zoek voor haar theater-
ideeën kinderen vanaf 7 jaar. Voor het zang-
koor van Wilbert zijn ook mensen welkom. 
Vooral mannen. Je hoeft niet te kunnen zingen, 
maar wel toonvast zijn. Weet je niet of je dat 
bent? Kom het uitproberen! Voor wie niet zo 
in de schijnwerpers hoeft, zijn er nog allerlei 
andere klussen en klusjes: decorbouw, koffie 
en thee, logistiek, de verhalenmarkt enzovoort. 
Heb je zin om mee te doen, maar heb je geen 
idee met wat? Geen probleem! Geef je op en 
we zoeken iets dat bij je past.
Contact: 06 19 54 62 11,
sterkeverhalenfestival@gmail.com.

Het Sterke Verhalen Festival is een project van 
de Wijkfabriek.

Tekst: Patrick Feijen 

Onze Sterke Verhalen zoeken jou 

Het Team Sterke Verhalen: Patrick Feijen, 
Korneel Jeuken, Jorine de Bruijn en Janneke 
Wijdeveld (Foto: Sterke Verhalen Festival)
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Waterkwartier
Redactie: Ruud de Vries

Wie kent wie?
De foto stamt uit 1955. Het zijn de welpen 
van de Thomas More-groep uit het Water-
kwartier voor het verkennershome in de 
achtertuin van de toenmalige pastorie van 
de H. Theresiaparochie.

Verrassende middag
Op zondag 20 maart werd voor de eerste 
keer een dansmiddag met livemuziek geor-
ganiseerd. De komst van ruim tachtig per-
sonen, die vanaf de eerste toon de dansvloer 
bevolkten, is een grandioos succes geweest, 
en is beslist voor herhaling vatbaar. Tijdens 
de evaluatie zal gepleit worden om deze ac-
tiviteit regelmatig te mogen organiseren. 

Foto: Dave van Brenk

7 en 8 mei 
Giro d’Italia
Zoals u reeds via diverse media weet 
komt het Wielerfestijn van de Giro op 
6, 7 en 8 mei naar Nederland. Via Apel-
doorn en Arnhem komt het hele circus op 
7 en 8 mei in Nijmegen. Nijmegen-West, 
ons Waterkwartier, vormt een belangrijk 
onderdeel aangezien op zaterdag 7 mei 
de totale route van Tunnelweg, Maria-
laan, Industrieweg, Industrierotonde en 
de Verlengde Energieweg en natuurlijk 
De Oversteek tussen 13.30 uur en 18.00 
uur geheel afgesloten zullen zijn. De ka-
ravaan komt driemaal over deze route. 
Het geheel zal door radio en tv over de 
gehele wereld uitgezonden worden. Wij 
doen een beroep op alle bewoners om er 
een feestelijk wielerfestijn van te maken, 
laten we gezamenlijk laten zien waartoe 
wij in staat zijn.
Op zondag 8 mei - Moederdag - is de 
route tot 14.00 uur afgesloten om de 
karavaan weer richting Arnhem te laten 
gaan. We kunnen met z’n allen dan door 
naar het Westerpark waar een groot Ita-
liaans feest wordt georganiseerd en waar 
voor eenieder wat te beleven is.

Op de foto aalmoezenier kapelaan Van Kes-
sel, links welpenleidster Mientje Janssen en 
rechts Nora Hanegraaf. In die periode was 
de akela An Wardenier en hopman Henny 
Klaassen.
Wie herinnert de namen van de welpen? U 
kunt contact opnemen met de heer W.Th. de 
Grundt, telefoon (024) 322 40 39.



Bloemenhulde
Op 18 februari heeft de Wijkvereniging 
‘Ons Waterkwartier’ een stille bloemen-
hulde gebracht bij het V1-monument/
plaquette op de Biezenstraat en bij de 
molensteen op de Krayenhofflaan om stil 
te staan bij de gevallenen in de Tweede 
Wereldoorlog.

Foto: Dave van Brenk
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Vergaderdata van 
‘Ons Waterkwartier’
Op dinsdag 10 mei 2016 en 5 juli zijn 
de reguliere vergaderingen van Wijk-
vereniging ‘Ons Waterkwartier’. Ze 
vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur 
in het voorzieningenhart De Biezantijn 
aan de Waterstraat. De agendacommissie 
komt op 26 april en 21 juni 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.

Nieuwe bestuurs-
leden Wijkvereniging 
‘Ons Waterkwartier’
Op de laatste vergadering van Wijkver-
eniging ‘Ons Waterkwartier’ is met alge-
mene stemmen het bestuur van de ver-
eniging samengesteld. De vereniging is 
het overlegorgaan tussen alle werkzame 
commissies, organisaties en overheden 
in de wijk Biezen-Waterkwartier. 

In functie als voorzitter is benoemd 
Ruud de Vries. De bestuursleden die ge-
kozen zijn - Carla Boukamp, Carla Dijs, 
Ger Hesseling, Hernany Hernandez, Ton 
Verberne en Martien Folmering - verde-
len in onderling overleg hun taken. In 
de volgende Wester zal de taakverdeling 
worden vermeld.

Bibliotheek in 
De Biezantijn
Op dinsdag 12 april is in De Biezantijn 
met een feestelijk programma de bibli-
otheek in gebruik genomen. Je kunt er 
3D printen, muziek, film, leesboeken, 
luisterboeken, grootletterboeken, tijd-
schriften en bladmuziek lenen. Via de 
online-catalogus kan men kiezen uit een 
half miljoen titels. Voor informatie over 
de kosten kunt u bij een bezoek geïnfor-
meerd worden. Wees welkom bij deze 
nieuwste serviceverlening.

Vrijdag 18 maart hebben de leerlingen uit 
groep 8 van de Aquamarijn pannenkoeken 
gebakken voor de ouderen. De leerlingen 
zijn om 9.00 uur begonnen met het bak-
ken van wel 200 pannenkoeken. In kleine 
groepen zijn ze aan de slag geweest in de 
keuken van De Biezantijn. 

Om 12.00 uur zijn ze samen met de oude-
ren aan tafel gegaan om van het resultaat 

Nationale pannenkoekendag, 
bakken voor de ouderen

te genieten. Dit hebben ze gedaan aan mooi 
gedekte tafels en in een versierde eetzaal.
De leerlingen en ouderen hebben genoten 
van de fantastische dag! Het vraagt dus om 
een vervolg. Wij zijn al druk aan het naden-
ken over wat we een volgende keer willen 
doen. 

Tekst: groep 8, de Aquamarijn 
Foto: Dave van Brenk
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VERKEER
Reconstructie Joris Ivensplein/
derde tunneldoorgang Hezelpoort
Ondanks dat het Joris Ivensplein buiten 
onze wijk ligt, heeft het wel degelijk raak-
vlakken met het hele nieuwe Havenplein, 
aangezien de Voorstadslaan aangepast moet 
worden om het verkeer van de toekomstige 
woonwijk aan de Waalhaven en de andere 
nieuwe woningen in Nijmegen-West af te 
wikkelen. De fietspaden en trottoirs moeten 
meer geschikt gemaakt worden als route 
van en naar het stadscentrum.

Tunneldoorgang
In deze optie willen wij ook nog steeds 
pleiten voor de derde tunneldoorgang bij 
de Hezelpoort waar wij reeds ruim duizend 
handtekeningen voor hebben verzameld.
Wethouder Renske Helmer-Englebert vindt 
dat niet de gemeente maar de bewoners aan 
zet zijn om over deze omgeving een totaal-
voorstel van upgrading aan te bieden aan 
het gemeentebestuur. Wijkvereniging ‘Ons 
Waterkwartier’ sluit daarom graag bij de 
besprekingen aan. 

Fietsopgang
Hierbij kunnen wij wederom de afwer-

Vergader- en 
activiteiten-
ruimte in 
De Biezantijn 
De gemeente Nijmegen bestemde een 
zaal in De Biezantijn voor de bibliotheek. 
Dit heeft consequenties voor het zaalge-
bruik in De Biezantijn. De wijkbewoners 
hebben als wijkvereniging er altijd voor 
geijverd dat er voldoende ruimtes in het 
nieuwe voorzieningenhart moesten ko-
men voor bijeenkomsten, vergaderingen 
en andere activiteiten: een grote sport-
hal, een grote zaal met een vast podium 
inclusief complete voorzieningen, meer 
dan voldoende vergaderruimten, een 
jongerenafdeling, een soort hobbywerk-
ruimte, voldoende bergruimte enzovoort.
Echter, door bezuinigingen werd de ene 
gedroomde voorziening na de andere ge-
schrapt. Alles moest ingepast worden in 
de beperkte ruimtes die nog over waren 
en die beschikbaar gesteld konden wor-
den.

Natuurlijk is het mooi en goed dat erbo-
ven ruim dertig (zorg)woningen gepland 
werden en dat Portaal, de fysio en de 
bibliotheek een geweldig onderdak heb-
ben gevonden in De Biezantijn. Maar het 
grote nadeel is dat daardoor de ruimtes, 
die voor de wijkbewoners bedoeld en 
bestemd waren, thans zeer beperkt zijn. 
De zaalbezetting is van dien aard dat de 
beheerders alle zeilen moeten bijzetten 
om de aangevraagde activiteiten te kun-
nen herbergen.
Er moet met de naastgelegen school 
Aquamarijn samengewerkt worden om 
de vraag naar en het aanbod van ruimte 
te kunnen waarmaken. Gelukkig wil de 
directie van de Aquamarijn graag wijk-
bewoners bij haar activiteiten betrekken. 
Maar het gemeentebestuur doet daar nu 
een beetje moeilijk over, omdat blijkbaar 
over en weer huurpenningen op tafel 
moeten komen. 

Hoe moeilijk kunnen de overheden de 
zeer gewenste samenwerking maken, 
terwijl de participatiegedachte bij ons als 
wijkbewoners volgens het gemeentebe-
stuur hoog in het vaandel moet staan.

king van de gladde staalconstructie, op de 
plaats van de fietsroltrap, onder de aandacht 
brengen. Ter verfraaiing van deze gladde 
glijbaan hebben wij reeds voorstellen inge-
diend.

Tevens hebben we een voorstel ingediend 
voor de fietsopgang aan de andere zijde. 
Deze kan gemaakt worden van de oude 
werkopgang van de NS voor het onderhoud 
van de spoorbrug. ProRail kan zeer een-
voudig toestaan om deze reeds bestaande 
opgang te bestemmen voor de fietsers. Een 
opening bovenaan om op de Snelbinder te 
komen moet bij het gemeentebestuur be-
spreekbaar zijn.

Voetgangersoversteekplaats 
Waterstraat
De oversteekplaats bij De Biezantijn be-
hoeft nog enige aanpassingen. Het staat 
reeds duidelijk op straat en boven de straat 
aangegeven, toch wordt het zicht op over-
stekende voetgangers vaak belemmerd 
door direct tegen en op de oversteekplaats 
geparkeerde auto’s. Normaliter moet er een 
afstand van 5 meter worden gehouden. Om 
die reden wordt het parkeervak ingekort en 
er zal mogelijk ook een groenvoorziening 
worden aangebracht.

Foto: Ger Neijenhuyzen 

De wijkvereniging stelt voor om hier een opgang naar de fietsbrug aan te leggen
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Wees welkom 
in de Honig
Om je heen verandert van alles. In vlot 
tempo verdwijnen vertrouwde gebouwen 
en verrijzen nieuwe woningen. De wijk 
krijgt een ander gezicht. Maar anders hoeft 
niet altijd slecht te zijn. Zo is het ook met 
de Honig. 

Voor veel buurtbewoners is de Honig jaren-
lang een vertrouwde werkplek (en vertrouwde 
geur) geweest. Tot aan 2012. Toen hield de 
bedrijvigheid op. Een klap voor velen. Nog 
altijd, merken wij als Honigondernemers.

In 2013 ontstond nieuwe energie in de voor-
malige fabriek. Tegen de verwachtingen in 
bleef ze gespaard van de sloop en mochten 
wij onze intrek in het pand nemen. Wat een 
kans! Deze bijzondere plek in Nijmegen, langs 
het water, in een wijk met veel geschiedenis, 
met die trotse silo als vertrouwd baken van 
Nijmegen-West, mochten wij nieuw leven in-
blazen. Nieuw leven, terwijl de buren, jij dus, 
misschien liever aan het vertrouwde had wil-
len vasthouden.
Toch kun je er niet omheen: langzamerhand 
ontpopt de Honig zich als een trekpleister. Het 
aanbod aan activiteiten is enorm. Voor jong en 
oud is er genoeg te doen. Ook van buiten Nij-
megen komen mensen naar deze aparte plek 
toe om de nieuwe bedrijvigheid in het oude 
fabriekspand met eigen ogen te bekijken.

De afgelopen tijd zijn we druk bezig geweest 
met het bouwen aan de toekomst van onze 

onderneming. We hebben tenslotte maar tot 
het jaar 2022. Want dan valt alsnog het doek 
voor de Honig. We willen eruit halen wat erin 
zit, als het kan samen met jou.

Van de redactie van de Wester krijgen we de 
kans om in elke komende editie van het wijk-
blad even van ons te laten horen. Daar zijn we 
blij mee. We laten je graag weten wat hier al-
lemaal gebeurt en waarom dat interessant kan 
zijn voor jou. Daarnaast nodigen we jou - en 
je man, vrouw, vriend, vriendin, kinderen - van 
harte uit om zondag 24 april bij ons te komen 
buurten. Dan organiseren we namelijk Expedi-
tie Honig, de derde editie alweer. Op die dag 

zetten vrijwel alle ondernemers hun deuren 
open en kun je bij hen een kijkje achter de 
schermen nemen. Loop rond in het bijzondere 
kartonnen huis van Stichting Fabrikaat. Ont-
moet de makers van bedrijfsverzamelplaats 
voor de maakindustrie De Smeltkroes. Be-
wonder de grote nieuwe werkplaats van meu-
belmakerij Stadsboom.

Er is die dag veel te zien, te doen en te ont-
moeten. Maken we die dag ook kennis met 
jou?

Tekst: de Honigondernemers
Foto: Dave van Brenk
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CULTUUR
CREATIE
AMBACHT
HORECA
TECHNIEK
SPORT
DANS
KUNST
FILM
KUNST
DANS
SPORT
TECHNIEK
HORECA
AMBACHT
CREATIE

EXPEDITIE HONIG
2016

.nl 

GA OP ONTDEKKINGSTOCHT IN HET HONIGCOMPLEX

ZONDAG
24 APRIL

12:00u – 18:00u
WAALBANDIJK 20

Maak kennis met de vele creatieve en ambitieuze ondernemers
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INKOOP - VERKOOP  

VERPANDING - INRUIL

usedproductspurmerend.nl

Purmerend
De Vriesplein 5

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

Openingstijden: 
ma: 13.00 uur tot 18.00 uur

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

NU GELD NODIG? 
U KRIJGT DIRECT CONTANT GELD UITBETAALD!

1001 duurzaam gebruikte goederen altijd met garantie! 

usedproductshoorn.nl

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

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

TM TM

TM TM

TM

TM TM

TM

TM

TM

TM TM

TM

TM TM

USED PRODUCTS 
INKOOP - VERKOOP - TERUGKOOP

DIRECT GElD VOOR:
Smartphones, audio, 

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

muziekinstrumenten, goud

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

nijmegen@usedproducts.nl

www.usedproducts.nl

OOk mOgelijk Om deze PrOdUcteN 
te verPaNdeN Of terUg te kOPeN!
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za: 10.00 tot 17:00 uurDe 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 Griffioen 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

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

Nieuw aanpak door
wijkbeheer gemeente
Elk jaar maakte de wijkbeheerder van 
de gemeente Nijmegen met bewoners een 
rondgang door de wijk: de wijkschouw.

De wijkbeheerder nodigde bewoners en onder-
nemers van de wijk uit om samen te kijken wat 
er goed gaat en wat er beter kan in de openbare 
ruimte (straten, pleinen en ‘het groen’). Omdat 
ú weet wat er speelt en wat belangrijk is. Om-
dat wíj als gemeente het belangrijk vinden dat 
u fijn kunt wonen en werken.
We gaan het anders doen en waarom?
• Er is een terugloop van het aantal deelnemers 
aan de wijkschouw.
• De meeste aandachtspunten die tijdens de 
wijkschouw ingebracht worden, betreffen 
klein onderhoud of herstelwerkzaamheden die 
het hele jaar door gemeld kunnen worden bij 
de Bel- & Herstellijn (via de Bel&Herstelapp, 
telefonisch via 14 024 of via de digitale balie 
www.nijmegen.nl). Deze meldingen lossen we 
snel op. 
• Er zijn diverse digitale ontwikkelingen waar-
door u het hele jaar door uw wensen en be-
hoeften kenbaar kunt maken. Dat kon al via de 
e-mail (wijkbeheer@nijmegen.nl of uw eigen 
wijkbeheerder). 

Vanaf september 2016 kan dat ook interactief 
via de website www.mijnwijkplan.nl. Dit bete-
kent dat u niet meer automatisch jaarlijks uit-
genodigd wordt voor de wijkschouw.
Niettemin bieden wij u nog steeds de moge-
lijkheid uw aandachtspunten voor de wijk aan 
ons op locatie te laten zien. Dit kunt u doen 
via telefoonnummer (024) 329 80 68 of via 
wijkbeheer@nijmegen.nl. Vermeldt u alstu-
blieft uw naam, adres, telefoonnummer en 
e-mailadres en in welke wijk u woont. Bij 
voldoende aanmeldingen ontvangt u een uit-
nodiging voor een wijkschouw. Anders bena-
deren wij u voor een individuele afspraak.

Heeft u nog vragen hierover dan kunt u bel-
len of mailen met de wijkbeheerder van uw 
stadsdeel: Sanne Teuwsen, wijkbeheerder van 
Nijmegen Oud- en Nieuw-West, 06 52 78 08 
56 of s.teuwsen@nijmegen.nl.

Tekst: Sanne Teuwsen, gemeente Nijmegen



Cruijff en De Groot
Vorige maand overleed Johan Cruyff, de 
grootste voetballer die Nederland ooit 
gekend heeft. Hier zien we hem in het 
Feyenoord-tenue in duel met onze ei-
gen bikkel Ron de Groot in de wedstrijd 
Feyenoord – N.E.C in 1984. Het was de 
kwartfinale voor de KNVB-beker, want 
N.E.C. speelde dat seizoen in de Eerste 
Divisie. Henk Grim opende die wedstrijd 
voor N.E.C. de score in de allereerste mi-
nuut, maar Feyenoord zou de wedstrijd 
winnen met 6-1 en won dat jaar niet al-
leen de beker, maar werd ook landskam-
pioen. N.E.C. eindigde als negende in de 
Eerste Divisie, speelde nog wel nacom-
petitie, maar ging daarin roemloos ten 
onder.

Tekst: Michiel van de Loo
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Sv Nijmegen
Met het uitkomen van deze Wester lopen we 
alweer langzaam richting einde seizoen. Na-
tuurlijk komen er de laatste maanden nog 
wel wat leuke dingen aan. 

Zo staan in de maand mei de Jan Weijers 
Jeugdtoernooien weer op het programma. De 
laatste zaterdag dat we van de gemeente nog 
op de velden mogen spelen, voordat deze weer 
ingezaaid worden, zal een schitterend reünie-
toernooi gespeeld gaan worden op de velden 
van sv Nijmegen. Bij dit toernooi is meedoen 
belangrijker dan winnen, maar natuurlijk wil-
len al deze voetballers, die vroeger in eerste 
elftallen speelden, wel laten zien dat ze nog 
steeds goed kunnen voetballen. Zo zal er de 
komende weken nog genoeg te genieten zijn 
op ons sportpark aan de Oscar Carréstraat. Dus 
zet de data 14, 15, 16, 21 en 22 mei en zaterdag 
4 juni maar vast in jullie agenda!

Competitie tot in mei
Omdat de competitie nog loopt tot 7 mei, kun-
nen we nog niet helemaal terugblikken op het 
seizoen 2015-2016. Dit zullen we doen in de 
volgende Wester. Wel willen we vast wat uit-
lichten over dit seizoen. Een seizoen dat goed 
begon met naast het eerste elftal ook het zon-
dag 2 elftal en de dames 1 in de competitie-
klasse in de categorie A. Beide teams waren 
vorig seizoen kampioen geworden en speelden 
daarom nu een klasse hoger. 
Helaas moesten we onze damesploegen dit 
seizoen terugtrekken wegens een tekort aan 
speelsters. De reden was gelukkig vooral een 
leuke: meerdere dames waren zwanger en 
stopten hierdoor voor een seizoen met voet-
ballen. Inmiddels hebben deze dames besloten 
om volgend seizoen weer een damesteam te 
formeren. Een goed initiatief. 

Het tweede zondagelftal dat ook promoveerde, 
had het in een klasse hoger moeilijk en stond 
lange tijd bij de onderste ploegen. Door de in-
zet die zowel de begeleiding als de spelers ble-
ven geven, maakten ze het vooral na de win-
terstop meerdere ploegen lastig en pakten ze 
punten. Na deze winterstop maakten zelfs een 
aantal jeugdspelers hun debuut bij het tweede 
elftal. Er loopt talent zat in onze jeugd!
Ook ons eerste elftal begon het gedurende het 
seizoen steeds beter te doen. Vanaf de winter-
stop tot het schrijven van dit stukje (2 april) 
werd er pas één keer verloren. Op 17 januari 
wist de nu-al-kampioen in de vierde klasse E, 
Millingen sc 1, maar net te winnen met 3-2. 
Door deze goede reeks doet sv Nijmegen 1 dan 
ook nog steeds mee om de nacompetitie.

 
Inmiddels is ook al het eerste kampioensfeest 
gevierd. Op zaterdag 2 april was dit feest tege-
lijk voor twee seniorenploegen van sv Nijme-
gen. Met beide nog een aantal wedstrijden te 
spelen kon zowel sv Nijmegen veteranen als 
sv Nijmegen zaterdag 2 niet meer ingehaald 
worden. Een verdiend kampioenschap voor 
deze twee ploegen, die niet alleen in de eerste 
en de tweede helft vaak de beste waren, maar 
ook voor een vol en gezellig clubhuis zorgden 
in de derde helft. 
Zoals eerder al aangegeven zullen we in de 
volgende Wester terugblikken op het hele sei-
zoen en op de competitie van de andere teams. 
Verder is het voor iedereen in de buurt vrij om 
een keer gezellig te komen kijken bij de wed-
strijden van onze teams of op een van de ver-
schillende toernooidagen. Alles over onze club 
is te vinden op www.sv-nijmegen.nl.
 
Tekst: Patrick Weijers
Foto: Dave van Brenk

Steeds meer banken in Nederland sluiten 
hun regionale kantoren. Vooral in dorpen en 
kleinere steden. Terwijl veel mensen graag 
een bank in de buurt willen. Een bank waar 
ze gewoon even binnen kunnen lopen voor 
een vraag of advies. En waar ze hun geld-
zaken regelen zoals zij dat willen. Daarom 
heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs 
door heel het land.

Klanten kiezen zelf hoe ze hun geldza-
ken regelen
‘Iedereen kan bij RegioBank binnenlopen. 
Wij zijn het kantoor om de hoek. Bij ons 
kunnen klanten hun geldzaken regelen zoals 
zij dat willen. Op kantoor, thuis via internet 
of onderweg via onze Mobiele App. En dat 
kost de klant niets extra’s. Ook niet voor pa-
pieren bankafschriften of overschrijfkaar-

ten. Klanten kunnen bij ons terecht voor be-
talen, sparen, alles. We nemen de tijd voor 
persoonlijke aandacht. Gewoon, een goed 
gesprek met een kop koffie. Op deze manier 
kunnen we echt advies op maat geven,’ zegt 
Hans Peperkamp, Zelfstandig Adviseur van 
RegioBank in Nijmegen. 

Gewoon binnenlopen
Bent u nieuwsgierig naar de persoonlijke 
bank bij u in de buurt en wilt u meer weten 
of vrijblijvend kennismaken?

Loop dan binnen bij  Hans Peperkamp Zelf-
standig Adviseur RegioBank, Voorstads-
laan 254 in Nijmegen. U kunt natuurlijk 
ook bellen via (024) 377 77 47.  

Tekst: RegioBank

RegioBank blijft in dorpen en kleine steden



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

 
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
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Repaircafé Nijmegen-West is een van de 
ruim driehonderd repaircafé’s in Neder-
land. Het is een initiatief en intensieve sa-
menwerking van buurtbewoners in Nijme-
gen-Oud-West, de Hobbywerkplaats aan de 
Nieuwe Nonnendaalseweg en het Leger des 
Heils Bij Bosshardt aan de Molenweg. 

Graag wil ik het repaircafé onder uw aandacht 
brengen. Wie herkent niet een van de volgende 
items: mijn telefoon doet vreemd, mijn stof-
zuiger doet niet meer wat hij moet doen, mijn 
koffie is niet meer lekker warm, de naad van 
mijn broek is los, mijn rok is eigenlijk te lang, 
mijn laptop is wel erg langzaam, de remmen 
van mijn fiets doen het niet meer voldoende, ik 
heb een lekke band, de klok van mijn oma is 
van slag, mijn printer doet niet wat ik wil, mijn 
bril heeft een los pootje. 

Dit is een klein aantal voorbeelden, waarmee 
u bij de vrijwilligers van het repaircafé terecht 
kunt om te horen of er een reparatie mogelijk 
is en uw apparaat nog een tijdje mee kan of dat 
het echt einde verhaal is en u met een gerust 
geweten uw apparaat kunt vervangen.

Drempels
Wij zijn ons er heel goed van bewust dat de 
drempels om met een niet-functionerend ap-
paraat naar de winkel te gaan erg groot is, om-
dat de onderzoekskosten veelal erg hoog zijn, 
zeker als er geen reparatie meer mogelijk is. 
Het repaircafé gaat hiervoor. Wat levensver-
lengend kan zijn, daar willen wij voor zorgen. 
Repareren in plaats van weggooien, herge-
bruik stimuleren, milieubewuster worden, zijn 
een aantal doelstellingen van het repaircafé. 

Eerste zaterdag van de maand
Het Repaircafé Nijmegen-West is iedere eer-
ste zaterdag van de maand open van 11.00 tot 
14.00 uur. Noteer de volgende data 7 mei, 4 
juni, 2 juli. In augustus gesloten. 

Kosten: voor de reparaties en het onderzoek 
vragen we een vrijwillige bijdrage om de kos-
ten van de vrijwilligers te betalen. Tijdens het 
wachten krijgt u gratis koffie of thee. 

Meer informatie: www.repaircafenijmegen.nl.
Meer weten, mail naar Wilmavdheijde@hot-
mail.com.

Tekst: Wilma van der Heijde, 
coördinator Repaircafé Nijmegen-West

Al een hele tijd repeteert het Smartlap-
penkoor De Kleppers in voorzieningen-
hart De Biezantijn. Een fijn gebouw dat 
óók gezelligheid uitstraalt.

En dat komt goed uit, want Smartlappenkoor 
De Kleppers is óók een gezelligheidskoor 
waar een groot aantal vrouwen en mannen 
gezamenlijk gezellig repeteren. Elke woens-
dag om de twee weken wordt er gerepeteerd 
van 20.00 tot 22.00 uur met tussendoor een 
‘korte’ pauze. Het koor staat onder leiding 
van dirigent Ton Janssen. Als Ton niet kan, 
valt Leny Jacobs in. Dat loopt allemaal 
prima. Tom Meuwese heeft alle liedjes in-
gespeeld en dat klinkt bijzonder goed. Het 
koor heeft een grote variatie aan smartlap-
pen. Wij hebben regelmatig optredens. Niet 

Smartlappenkoor De 
Kleppers in De Biezantijn

alleen in Nijmegen en omstreken, maar ook 
op veel andere plaatsen. Belangrijk is dat 
gezelligheid voorop staat. 

Het koor wil graag uitbreiden en liefst nog 
meer mannen in het koor. Dus, kun je een 
beetje zingen en vind je het gezellig om 
mee te doen in een koor, kom dan gerust een 
kijkje nemen tijdens een van de repetities.
Smartlappenkoor De Kleppers heeft ook 
een website waar je veel informatie kunt 
vinden. http://smartlappenkoordekleppers.
nl/ en natuurlijk kan je ook informatie vra-
gen aan Leny Jacobs, telefoon 06 55 77 60 
46.

Tekst: Leny Jacobs
Foto: Smartlappenkoor De Kleppers

Nieuws vanuit het Activiteitenfonds
Nieuwe naam
Het Initiatievenfonds heet voortaan Acti-
viteitenfonds Oud-West. Met deze nieuwe 
naam hopen wij dat wijkbewoners ons ge-
makkelijker vinden. Wilt u een buurtactivi-
teit organiseren en heeft u hiervoor subsidie 
nodig? Dan kunt u terecht bij het activitei-
tenfonds Oud-West.

Subsidie aanvragen
Stuur een e-mail naar activiteitenfondsoud-
west@gmail.com. U krijgt dan zo snel mo-
gelijk een aanvraagformulier toegestuurd. 
Dit aanvraagformulier vult u in en stuurt u 
terug naar hetzelfde e-mailadres.
De aanvraagformulieren met de ‘spelregels’ 

liggen ook in het wijkcentrum Titus Brands-
ma en voorzieningenhart De Biezantijn.
De sluitingsdata voor 2016 zijn 8 juni, 14 
september en 9 november. 

Nieuwe leden gezocht
Wij zoeken nieuwe leden uit de Wolfskuil 
en het Waterkwartier om samen met ons de 
aanvragen te beoordelen en de gemeente te 
adviseren over de subsidiebeschikkingen. 
Hiermee zijn vier halve avonden per jaar ge-
moeid en natuurlijk wat mail-verkeer. Voor 
meer informatie kunt u terecht bij 
activiteitenfondsoudwest@gmail.com.

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

Make-Over

Desire vóór Desire ná

Huis kopen? Dit is hét moment!
Scherpe prijzen en lage rente.

Ga naar kopenbijportaal.nl

Je bent op zoek naar een fijne, betaalbare plek 

om te wonen. Alleen of samen met je partner. 

Dan ben je bij Portaal aan het goede adres. 

Onze appartementen en eengezinswoningen 

zijn zeer geschikt voor twintigers met een 

eerste baan of dertigers met een liefde voor de 

stad. Een portiekwoning met uitzicht? Een huis 

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

doe je nú. De hypotheekrente is nog laag, dus 

je maandlasten ook.
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Jongerenpagina
Op bezoek bij 
de Pompekliniek
Dinsdag 15 maart zijn we met een aantal jon-
geren op bezoek geweest bij de Pompestich-
ting in Nijmegen. 
We zijn in gesprek gegaan met twee ‘bewo-
ners’ van de Pompestichting. Deze mannen 
hebben interessante maar vooral leerzame 
verhalen met ons gedeeld. Daarbij stonden zij 
open voor allerlei vragen. De verhalen van de 
‘bewoners’ waren best aangrijpend. Wat heb 
je gedaan? Wat doet een strafblad met je toe-
komst? Waar kunnen de problemen allemaal 
beginnen? Wat zijn de gevolgen? Wie zijn 
nog meer de dupe van de problemen (ouders, 
vrienden, partner enzovoort)? Waar lagen de 
leerpunten voor de ‘bewoners’? Dit gaf stof 
om over na te denken.  
Vervolgens mochten de jongeren met een 
aantal ‘bewoners’ volleyballen in een gym-
zaal in de Pompestichting. Dit was een super-
ervaring!

Het bezoek aan de Pompestichting had een 
preventieve gedachte. Als jongerenwerker, 
wil ik ervoor zorgen dat er bewustwording 
plaatsvindt bij de jongeren en dat zij bewust 
nadenken over de keuzes die zij maken in het 
dagelijkse leven.

Door: Younes Corty

NEC Buurtbattle
Jongeren uit Oud-West doen in verschillende 
teams mee met de NEC Buurtbattle. Zij kun-
nen extra punten verdienen door goede dingen 
te doen voor de eigen wijk of maatschappij. 
Zo is een groep van bijna twintig jongens 
afgelopen weken bezig geweest met geld 
inzamelen voor Jantje Beton. Jantje Beton is 
een organisatie die zich inzet voor jeugdvoor-
zieningen in Nederland. De jongeren hebben 
hier dus een mooie bijdrage aan kunnen leve-
ren. De meiden hebben geholpen bij de dans-
middag in De Biezantijn. Heeft u nog leuke 
ideeën of activiteiten waarbij de jongeren 
kunnen ondersteunen? Neem dan contact op 
met Younes Corty of Lieke Peeters.

Door: Younes Corty en Lieke Peeters

Wist je dat…
 
• Riverland Healthcentre sinds kort gratis 
kickbokstrainingen aanbiedt voor jongeren. 
Iedere woensdag van 18.00 tot 19.00 uur?  
• Studenten van de Allesbinder bezig zijn met 
een groot onderzoek naar de jongerenpartici-
patie in het Waterkwartier? 
• Tandem samen met Sportservice Nijmegen 
een zaalvoetbaltoernooi voor meiden organi-
seert, op vrijdag 6 mei in de Jan Massinkhal? 
Opgeven via Lieke Peeters.

Jongerenwerker 
aan het woord
 
Mijn naam is Mustafa Echargui. Ik ben 
regelmatig in de wijk te vinden. Zo ben 
ik bijvoorbeeld altijd op vrijdagmiddag 
bij de inloop in het jongerencentrum 
De Biezantijn (14.15-16.15 uur). Hier 
richten wij ons vooral op kinderen van 
10 tot 14 jaar. 

Vaak organiseren we leuke activitei-
ten: een FIFA-toernooi, koken, sport, 
creatief. Maar het is ook een plek om 
gewoon te chillen. Alles kan! Ik vind 
het belangrijk dat jongeren leren om zelf 
dingen te organiseren, en wil de jeugd 
dus graag actief betrekken. Heb je zelf 
leuke ideeën? Kom dan een keer langs! 
 
Door: Mustafa Echargui
Foto: Lieke Peeters

Openingstijden 
meivakantie 

In de meivakantie hebben de jongerencentra 
aangepaste openingstijden. 
De Biezantijn 
Maandag 25 april en maandag 2 mei: 15.30-
17.30 uur en 19.00-21.00 uur. 
Vrijdag 29 april en vrijdag 6 mei: gesloten. 
De Driesprong 
Dinsdag 26 april en dinsdag 3 mei: 15.30-
17.30 uur. 
Woensdag 27 april: gesloten.
Woensdag 4 mei: 14.30-16.30 uur en 19.00-
21.00 uur. 
Zaalvoetbal 
Maandag 25 april en maandag 2 mei: 18.00-
19.00 uur. 
Dinsdag 26 april en dinsdag 3 mei: 17.00-
18.00 uur (meiden). 
Woensdag 27 april en woensdag 4 mei: geen 
training.

Door: Lieke Peeters
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Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden 
voor binnen en buiten

Nu ook 80 soorten PVC-vloeren
Vrijblijvend prijsopgaaf

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

www.tapijtshophaefkens.nl

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

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

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

VOORJAAR IN CENTRUM NIJMEGEN
za 7 en zo 8 mei, Giro d’Italia
za 14 t/m ma 16 mei, Pinksterweekend
zo 22 mei, Marikenloop
za 28 mei t/m zo 4 sept, Expositie 
100ste Vierdaagse (Museum het Valk-
hof)
za 4 t/m zo 12 juni, Voorjaarskermis

DI 26 EN WO 27 APR KONINGSNACHT EN -DAG

ZA 7 EN ZO 8 MEI GIRO D’ ITALIA

ZA 14 T/M MA 16 MEI  PINKSTERWEEKEND

ZO 22 MEI  MARIKENLOOP

VANAF ZA 28 MEI EXPOSITIE

 100STE VIERDAAGSE

ZA 4 T/M ZO 12 JUNI VOORJAARSKERMIS

 

HUIS VOOR DE BINNENSTAD

WAT IS ER TE DOEN?

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP CENTRUMNIJMEGEN.NL
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Prijsvraag!!!
Na loting ging de make-over naar Desire 
Peters. Zie hiervoor de foto’s elders in de 
Wester. 
De nieuwe opgave is: uit hoeveel perso-
nen bestaat het team van de Body & Face 
Company? Mail uw oplossing naar re-
dactie@dewester.info en misschien wint 
u wel de make-over beschikbaar gesteld 
door Kapsalon Lustrina en beautysalon 
Body & Face Company.  
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Al 25 jaar het adres voor alle zorg en begeleiding die thuis gegeven kan worden.
 Van een enkel moment per dag tot 24-uurs zorg.

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

Flexibel en betrokken

De Fysioo en Ergotherapiepraktijk Bei Sei                          
organiseren samen een gratis                                                           

informatie-avond over de risico’s en de gevolgen van 
vallen.  

Iedereen die meer wil weten over hoe de kans op 
vallen verkleind kan worden en tips en adviezen 

wil krijgen is van harte welkom. 

          Aanmelden is niet nodig 

   

 

Voorzieningenhart De Biezantijn           
Waterstraat 146, Nijmegen 

t: 024-6750137 / 06-52475353                
@: waterstraat@defysioo.nl 

Biezendwarsstraat 64           
6541 ZH Nijmegen                     
t: 024- 3792442 / 0641194278                        
@: info@beisei.nl 

Informatie-avond Valrisico 

Oude Graafseweg 96 Nijmegen
Tel. (024) 377 42 00

www.bouwmarktvanwerkhoven.nl

B O U W M A R K T

VAN WERKHOVEN

25 liter bemeste tuinaarde
1,69 per stuk 

4 zakken voor 4,99

40 liter potgrond
3.39 per stuk

4 zakken voor 9.99

20 liter potgrond
2,15 per stuk

10 kg Koemestkorrel
8.99 per stuk

30 liter compost
3.29 per stuk 

Wie zaait zal oogsten...

1:2

20 cm

30 cm

BIJZONDERHEDEN:

- Alles wordt geprint!

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

E-mail: info@mariaengels.demon.nl

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

2x magneetplaten
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Agenda
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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 
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
 
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 
5 juni 2016 (verspreiding vanaf 23 juni)
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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

Van 13 tot en met 16 juni 
wordt de avondvierdaagse 
voor ouderen en gehandicapten 
gehouden in de omgeving 
van Brakkenstein. 
De afstanden zijn 
1.5 en 3 km.

Traditiegetrouw lopen 
patienten en 
een paar fysiotherapeuten 
van Fysiotherapie 
Danielsplein mee.

Wilt u zich hierbij aansluiten 
of wilt u meer informatie? 
Bel dan naar 024-3030022

Loop ook 
mee!

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
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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.

Hallo allemaal, ik ben Ricardo. Ik heb een 
interview gehad met mijn moeder oftewel 
Sandra. Ze heet Sandra Peters, ze is 
41 jaar oud. Ze werkt dit jaar 15 jaar op 
school en bij de ouderen (haar ‘normale’ 
werk) doet ze 7 jaar al. Ze wou op school 
werken omdat juf Christine haar vroeg 
(volgens mij) met een spelletjesmiddag 
organiseren en toen wou ze op school 
blijven ‘hangen’. Ze wou werken bij de 
ouderen om met haar collega’s er voor te 
zorgen dat de ouderen de juiste hulp krij-
gen en hulpbehoevenden zolang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen. Ze heeft ook 
ander werk gedaan, zoals bij de biblio-
theek (niet op school). Dat was op de 
boekverwerkingsafdeling en ze heeft ook 
bij de sociale verzekeringsbank op de 
afdeling kinderbijslag gewerkt. Ze helpt 
bij de ouderen heel veel bij de huishoude-
lijke ondersteuning, verzorgen en praten. 
Ouderen hebben vaak behoefte aan een 
babbeltje. Bij school organiseert ze veel 
zoals schoolreisje, de schoolfotograaf, 

Avond4daagse, carnaval, kerstontbijt, 
eindejaarsfeest, voor oliebollen-dinsdag 
oliebollen bakken, begeleider van kamp 
groep 7 en 8, luizenmoeder en ook dat 
haar werk bij ouderen met school wordt 
gecombineerd. Het leukste wat ze doet bij 
de ouderen is eigenlijk alles, maar ieder 
mens is verschillend en dat is soms ook 
een uitdaging, want alle mensen hebben 
een andere aanpak nodig. Sommigen 
zijn blind, erg blind of dement (mensen 
die dingen snel vergeten, bijvoorbeeld 
het gas van het gasfornuis uitzetten en 
dat is gevaarlijk). Op school vindt ze het 

Weerbericht 
voor de lente 
Het belooft een heel 
smakelijke lente te worden 
volgens onze weerman Dylan: 

Hallo, ik zou echt je mond open 
houden als het lente wordt, 
want de bladeren aan de bomen 
zijn van suikerspin en de bomen 
zelf zijn van chocolade! De 
grond is van speculaas en het 
regent Brownies. 

Tip: Doe je paraplu andersom 
dan kun je het opvangen. 

Door: Dylan

Werken met ouderen en op school 
leukste om te doen: óók alles! De juffen 
en meesters zijn heel aardig het is een 
fijne school. Anders had ze nooit 15 jaar 
gewerkt! Het allerleukste dat er gebeurd 
is bij de oudere mensen, eigenlijk het 
mooiste wat ze had gedaan, is met een 
cliënt naar de kapper gaan omdat zij nog 
graag één keer wilde, want ze had geen 
familie en ze was ernstig ziek. Maar het 
gezicht van de cliënt zal ze nóóit verge-
ten. Maar een paar weken later was ze 
overleden… Het leukste dat ze op school 
heeft gedaan is teveel om op te noemen! 
Het moeilijkste dat ze vindt bij de ouderen 
is om om te gaan met een sterfgeval. Ze 
bouwt een band met een cliënt op en als 
ze overlijden raakt haar dat. Het moeilijk-
ste op school vindt ze afscheid nemen 
in de zomer omdat ik (Ricardo) naar het 
vo (voortgezet onderwijs) ga en ze na 15 
jaar geen dingen meer op school gaat 
doen. Ze vond het geweldige tijden en zal 
het nooit vergeten! De laatste vraag was 
of ik met haar op foto mag. Ze zei: ‘Nou… 
Ja!’ Dat was het interview!!

Door: Ricardo

Interview met mijn moeder

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg


