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In de hele maand augustus zijn er door 
mij gemaakte foto’s te bewonderen in de 
bibliotheek op de Mariënburg. Alle foto’s 
die daar te zien zijn, maakte ik in Nijmegen 
of de directe omgeving. En het merendeel 
van de foto’s die tijdens de expositie te 
zien zijn, maakte ik in mijn eigen woonwijk, 
het Waterkwartier. Ik woon daar al heel wat 
jaren en in de loop der tijd heb ik dus aar-
dig wat foto’s gemaakt in deze buurt. Wie 
weet komt u uzelf of uw buren wel tegen!

Mijn foto’s zijn een mix van straatbeeld, por-
tretten, zelfportretten en geënsceneerde beel-
den. Ik spitte mijn fotoarchief helemaal on-
dersteboven op zoek naar unieke foto’s uit de 
wijk. En speciaal voor deze expositie ging ik 
ook nog op pad om een aantal wijkbewoners 
te portretteren. In het straatbeeld zijn beel-
den van verlaten straten en het Westerpark 
te zien, maar ook foto’s die ik maakte terwijl 
de Vierdaagse door de wijk liep en het in het 
Waterkwartier dus één groot feest is. Met de 
beelden die ik laat zien tijdens de expositie 
bekijkt u Nijmegen en het Waterkwartier door 
mijn ogen, soms zelfs vanuit mijn eigen huis. 
Ik bekijk de wereld graag met een knipoog 
en als het even kan, giet ik er een theatraal 
sausje overheen. 

Verder heeft Nijmegen en de omgeving na-
tuurlijk nog een heleboel andere mooie en 

Foto-expositie over het Waterkwartier
en andere mooie plekken in Nijmegen

fotogenieke plekken. Een aantal van die 
plekken gebruikte ik als decor voor geënsce-
neerde theatrale beelden en portretten. Ik 
fotografeerde onder andere in de Ooijpolder, 
in de bossen van Groesbeek, bij de Sint Ste-
venskerk, in het Augustinusklooster, in Park 
Heijendaal en in het Goffertpark. 

Nieuwsgierig geworden? Kom dan zeker een 
keertje naar de bibliotheek op de Mariënburg 
in augustus. De foto’s van deze expositie wil 
ik ook bundelen in een uniek fotoalbum. Heeft 
u interesse in een exemplaar? Stuur dan een 
mailtje naar info@roelienvanneck.nl.

Niet al mijn foto’s passen natuurlijk aan de 
muur in de bibliotheek. Wilt u graag meer van 
mijn werk zien? Bekijk dan mijn website http://
roelienvanneck.nl. 
Adres expositie: Bibliotheek, Mariënburg 29

Tekst en foto’s: Roelien van Neck
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De straat van de week

Dinkelstraat - Dommelstraat e.o.
Op 22 november 1949 heeft de Woning-
vereniging Nijmegen (Portaal) vergunning 
gevraagd voor de bouw van 51 woningen, 
waaronder 13 duplexwoningen, volgens 
systeem korrelbeton, op een terrein gelegen 
ten oosten van de Rivierstraat te Nijmegen. 
De bouwvergunning is op 6 januari 1950 
verleend. De vergunning voor de aanleg 
van de riolering volgt op 19 juli 1950. De 
woningen zijn gebouwd door Aannemers-
bedrijf Van Wijnen uit Dordrecht.

In verband met de nieuwbouw zijn op 24 
mei 1950 de nieuwe straatnamen Dinkel-
straat en Dommelstraat vastgesteld. In de 
periode 1933-1950 was straatnaamgeving 
gedelegeerd aan burgemeester en wethou-
ders. Uit de gekozen namen blijkt dat de 
straten geacht worden deel uit te maken van 
het Waterkwartier (Rivierenbuurt). De Din-
kel is een zijriviertje van de Overijsselse 
Vecht en de Dommel een riviertje in Bel-
gisch Limburg en Noord-Brabant.

Het gedeelte ten zuiden van de Industrie-
weg maakte bij de Volkstelling 1947 en de 
Woningtelling 1956 deel uit van de Wolfs-
kuil. Bij de Volkstelling 1960 is dit bij Hees 
gevoegd en is de naam Waterkwartier ge-
wijzigd in Biezen (zonder lidwoord). Sinds 
1 januari 2007 ligt de wijk Biezen in het 
stadsdeel Nijmegen-Oud-West en de wijk 
Hees in het stadsdeel Nijmegen-Nieuw-
West. De niet-vastgestelde buurtnaam 
Waterkwartier wordt nog altijd gebruikt 

als synoniem voor de wijknaam Biezen. De 
buurtnaam en  grenzen zijn nooit formeel 
vastgesteld. In 2015 en 2016 zijn de nieuwe 
buurtnamen Batavia, Fabrica, Ulpia en Waal-
havenkwartier wel door de gemeenteraad vast-
gesteld.

In het adresboek van 1951 staat bij de Din-
kelstraat, Dommelstraat en bij delen van de 
Rivierstraat: ‘in aanbouw’. Op bovenstaande 
fraaie luchtfoto uit de fotocollectie van het 
Regionaal Archief Nijmegen ligt het complex 
nog in the middle of nowhere. De buizen voor 
het hoofdriool liggen in de berm van de Ri-
vierstraat nog boven de grond. Rechtsonder is 
Kolenhandel H. Giesbertz, Dommelstraat 14, 
te zien. Vanaf 1932 was dit bedrijf gevestigd 
aan de Bredestraat in Hees op het voormalige 
landgoed Manheim, genoemd naar mr. En-
gelbert de Man (1716-1765) die het in 1758 
kocht. 

De korrelbetonwoningen hadden bij de ople-
vering in 1951 de volgende 64 adressen:

•	 Dinkelstraat 1 t/m 25 en 1b t/m 25b
•	 Dinkelstraat 2 t/m 32
•	 Dommelstraat 14 t/m 26
•	 Rivierstraat 32 t/m 60

Korrelbeton is een lichte betonsoort waarin 
puin is verwerkt. Het puin was afkomstig van 
de gesloopte panden die in de Tweede Wereld-
oorlog in de Nijmeegse binnenstad geheel of 
gedeeltelijk verwoest waren of bij de wederop-

bouw van de binnenstad in de weg stonden. 
Het unieke ontwerp voor systeembouw was 
in eigen beheer door de Woningvereniging 
Nijmegen ontwikkeld. Bij dit complex was 
ook de buitenmuur van korrelbeton in plaats 
van gemetselde baksteen. Het gedeelte van 
het huis bij de voordeur en een gedeelte 
van de zijmuren waren niet gefundeerd. 
Bij het groot onderhoud hebben de meeste 
woningen alsnog een geïsoleerde buiten-
spouwmuur gekregen. Bij de voordeur en 
een gedeelte van de zijmuur zijn grenen ra-
batdelen aangebracht. Zes woningen zijn op 
een andere wijze ingepakt. Het korrelbeton 
is alleen nog zichtbaar bij de schuurtjes.

Bij de tijdelijk gesplitste woningen in de 
Dinkelstraat waren de dertien bovenwonin-
gen voorzien van de huisletter. Dinkelstraat 
7 B, 9 B, 17 B en 25 B bestaan nog steeds.

Na 65 jaar zijn nog niet alle korrelbetonwo-
ningen samengevoegd. De adressen van de 
vijftien woningen aan de Rivierstraat zijn in 
de loop der jaren twee maal gewijzigd. 

In 1957 werd de Rivierstraat doorgetrok-
ken tot de Schependomlaan en de numme-
ring omgedraaid. De huisnummers 32 t/m 
60 werden gewijzigd in 185 t/m 157. Met 
ingang van 1 april 2003 heeft het gedeelte 
van de Rivierstraat in de wijk Hees op ver-
zoek van de bewoners de naam Oscar Car-
réstraat gekregen (raadsbesluit d.d. 18 de-
cember 2002). Bij de straatnaamwijziging 
is de huisnummering opnieuw omgedraaid. 
Desondanks hebben de oude korrelbeton-
woningen een oneven huisnummer gekre-
gen. Oscar Carréstraat 99 t/m 127 liggen 
aan de rechterkant van de straat. Niet iedere 
verandering is een verbetering...

In 1957 is het terrein van Kolenhandel H. 
Giesbertz bebouwd. Drie van de wonin-
gen zijn genummerd aan de Dommelstraat 
(nummer 19 t/m 23). Ten oosten van de 
Dinkelstraat is begin jaren zestig de Vliet-
straat aangelegd. Sinds het raadsbesluit d.d. 
8 november 1961 begint de Dommelstraat 
bij de Vlietstraat. Dommelstraat 6 t/m 12 
zijn in 1963 gebouwd. De bebouwing aan 
de oneven zijde van de Dommelstraat da-
teert uit de jaren 1976-1978 (nummers 1 t/m 
15).

Tekst: Rob Essers
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Michiel van de Loo en Rob Essers

Vanuit de lucht vormen de twee straten de let-
ter T, met de Dinkelstraat als het rechtopstaan-
de streepje. We spraken er met Hein Alwicher 
en Eef en Annie Cronenberg. Eef is geboren 
in 1938 in Millingen aan de Rijn, de Paltz, het 
minst welvarende deel van het dorp. In het 
laatste jaar van de oorlog evacueerde het ge-
zin met paard en wagen naar Groningen. Daar 
ging Eef ook naar school. Annie Leerentveld 
is één jaar ouder en geboren in de Maasstraat. 
Een groot godvruchtig gezin, negen kinderen. 
In de oorlog hadden ze, zoals wel meer bewo-
ners in het Waterkwartier, een eigen schuilkel-
der gegraven in de achtertuin, afgedekt met 
een paar oude deuren. Soms doken ze onder 
in de Theresiakerk. Later evacueerde het ge-
zin naar het klooster aan de Dobbelmannweg. 
Haar vader overleefde de oorlog niet. Samen 
met een broer van Annie ging hij in september 
1944 een kijkje nemen in de stad. Een granaat 
trof hen beiden in het Hunnerpark. De broer 
was zwaar gewond, maar vader overleefde 

het niet. Hij kwam terecht in het massagraf 
op de begraafplaats aan de Graafseweg, waar 
in eerste instantie ook de slachtoffers van het 
bombardement in februari een plek hadden 
gekregen. De meesten zijn in overleg met de 
nabestaanden elders herbegraven, maar niet de 
vader van Annie. Ze weet nog altijd niet wat er 
precies met zijn lichaam is gebeurd.

Boertje van buut’n
Op 17 februari 1957 zouden de wegen van 
Eef en Annie elkaar voor het eerst kruisen. ‘Ik 
voetbalde bij Concordia in Millingen’, vertelt 
Eef, ‘en via de keeper kwam ik op een feestje 
terecht van zijn vriendin Willie in de Bre-
destraat. Haar moeder was jarig en daar was 
ook Annie. We misten de laatste bus en er zat 
niks anders op dan maar terug te lópen naar 
Millingen. Geld voor een taxi hadden we niet. 
Annie en Willie liepen tot het station met ons 
mee. Het vroor dat het kraakte en ik had geen 
winterjas. Tegen de ochtend was ik thuis. Ik 
moest bijna meteen door naar de scheepswerf 
waar ik werkte, maar mijn belangstelling voor 
Annie was gewekt. We gingen elkaar schrij-
ven via de buren, want dat moest in het begin 
stiekem. Toen ik voor het eerst bij haar thuis 
kwam, zat de hele familie me op te wachten. 
Doodzenuwachtig was ik. Voelde me echt een 
boertje van buut’n.’

Sonnehaert
‘Op 2 mei 1962 zijn we getrouwd’, vervolgt 

Annie. ‘We trokken bij mijn moeder in aan de 
Maasstraat. Een jaar later kwam de tweeling. 
Een jongen en een meisje. Dat het er twee wa-
ren, daar kwam ik pas in het ziekenhuis achter. 
We hadden maar voor één baby spullen in huis 
gehaald. We hebben er twintig jaar gewoond. 
We waren voor het eerst op vakantie, in Duits-
land, toen onze dochter belde dat we dit huis 
hadden. Moeder kwam in Sonnehaert terecht 
en kon vanaf haar kamer hier in de tuin kijken.’ 
Eef en Annie zijn vooral trots op twee familie-
foto’s waar we vier geslachten op zien: eentje 
uit 2014 en de eerste uit 1963 die toen ook in 
de Gelderlander stond.

Hein Alwicher
De wieg van Hein Alwicher stond in de Smit-
straat, de onderstad. Toen Hein twee jaar was, 
vertrok het gezin in 1938 naar Verden Aller 
in Nedersaksen, Duitsland. Zijn vader kon er 
als kapper aan de slag, maar de oorlog gooide 
roet in het eten. Hij was buitenlander en werd 
gedwongen tussen oorlogsgevangenen in een 
machinefabriek te werken. Na het einde van de 
oorlog moest het gezin met vijf kinderen terug 
naar het land van herkomst. Hein: ‘Via opvang-
kampen kwamen we uiteindelijk in kinderher-
stellingsoord Villandry aan de Bosweg terecht. 
Geen makkelijke tijd. Er waren veel andere 
gezinnen en de ruimtes waren klein. Ik praatte 
nauwelijks Nederlands, alleen maar Duits. We 
werden vaak met de nek aangekeken. We ver-
bleven er ruim vijf jaar. Ik ging naar school 

Vlnr. Eef en Annie Cronenberg en Hein Alwicher
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op de Heilige Landstichting. Jufrouw Hilligers 
moest me vaak met een Spaans rietje corrige-
ren. Uit frustratie verdedigde ik me met een 
lei en sloeg er ook op los. De pastoor begreep 
mijn situatie. Door zijn bemiddeling ging het 
allengs beter. Pas in 1951 kregen we een huis 
in het Waterkwartier, Roerstraat 26.’

Om door te leren was er geen geld. Hein ging 
wel naar de avondschool en werken bij Isome-
ta, een installatiebedrijf aan de Weurtseweg. 
Hij moest vaak op karwei en kwam zo terecht 
bij scheepswerf Bodewes, waar Eef werkte. 
Hein kreeg in 1956 kennis aan een meisje, óók 
een Annie, en een vriendin van de Annie van 
Eef. Hun levens zouden nog vaker in elkaar 
grijpen, want op zoek naar een woning in 1963 
kwamen Hein en zijn Annie ook in de Dinkel-
straat terecht. Ze kregen in 1966 een dochter. 
Hein is nu super trots op zijn twee kleinzoons, 
de volgende generatie.

Waoterjokers
Hein was erbij toen onder de bezielende lei-
ding van Jo Holland het Gemeenschapshuis 
werd gebouwd. Terwijl de vrouwen voor dub-
beltjes en kwartjes de deuren in het Water-
kwartier langsgingen, waren de mannen in hun 
vrije uren voor het wijkgebouw aan het werk. 
Hein: ‘Het werd in 1963 opgeleverd. Het was 
een hecht clubje geworden met de mensen die 
er aan gewerkt hadden. Toen het klaar was wil-
den we samen nog meer ondernemen. Zo ont-
stond carnavalsvereniging de Waoterjokers. Je 
had vroeger veel hardwerkende mensen die 
van alles deden.’

Helaas overleed Annie in 2005. Hein: ‘Ze had 

diabetes en een zwak hart. Ze wilde niet ge-
opereerd worden. De risico’s waren te groot en 
kwaliteit van leven zou ze er niet voor terug-
krijgen. In een open en eerlijk gesprek samen 
met de dokters liet ze dat weten. Een hartaan-
val, na 42 jaar huwelijk, werd haar fataal. De 
vriendschap met Eef en Annie is alleen maar 
hechter geworden.’

‘Vroeger woonden hier vooral arbeidersge-
zinnen. Men werkte bij de PGEM, het slacht-
huis, Nyma of ASW. Veel bewoners kwamen 
oorspronkelijk van de Wolfskuil. Er wonen 
nu nog zes ouderen uit die tijd. Het is nu het 
voorportaal van Sonnehaert hè’, lacht Hein. 
Annie (van Eef): ‘Hent Giesbertz de kolenboer 

zat hier vroeger. Er was al gebouwd en toen 
gingen ze de grond pas saneren. Ik plukte hier 
margrietjes. Je zag alleen maar weiland tot aan 
de land- en tuinbouwschool aan de Marialaan.’

Portaal
De oneven kant van de Dinkelstraat had eerst 
duplexwoningen. Als er iemand vertrok wer-
den ze bij elkaar getrokken en maakte men van 
twee woningen één. Qua verkeer lijkt het een 
rustig straatje. ‘Maar niet altijd’, vertelt Eef. 
‘Al twee keer hebben ze mijn auto geramd en 
ze zijn daarna doorgereden. Het is een gevaar-
lijk hoekje hier. Gelukkig staan er nu paaltjes 
en ligt er een drempel als je de straat indraait. 
Vroeger, voordat de rotonde er lag, kon je 
vanaf deze straat de Industrieweg opdraaien. 
De mentaliteit is veranderd. Vroeger veegde 
iedereen nog de stoep. Nu ben ik zowat de eni-
ge hier die het groen tussen de tegels uitpulkt. 
Maar dat doe ik graag hoor, tuinieren is mijn 
hobby. Daar ben ik halve dagen mee bezig. 
Het achterpad hou ik ook bij.’ Hein: ‘Sommige 
mensen zouden wel meer aan hun tuin mogen 
doen. Je moet het niet laten verloederen, maar 
ik zie het niet als mijn taak om er iets van te 
zeggen, dat moet Portaal doen.’ Annie: ‘We 
zijn verder wel tevreden over de woningbouw-
vereniging hoor. Als er iets is, komen ze met-
een. We hebben een nieuwe keuken, douche en 
wc gekregen.’
 
Als we de lokale kranten erop naslaan, gebeurt 
er niet zo veel in de straat. De politie moest er-
bij komen toen een ruzie over afgestoken vuur-
werk vijf jaar geleden uit de hand liep, maar 
verder gebeurt er zelden iets. Annie: ‘Iedereen 
is vriendelijk en we groeten elkaar. Samen iets 
organiseren in de straat is nooit gebeurd.’ Eef: Dinkelstraat in 1981

Dinkelstraat in 2016
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‘Ik zit op de biljartclub in het Oude Weeshuis, 
met Hein op de sjoelclub en we kaarten vaak 
om en om bij elkaar. Dan wil het nog wel eens 
laat worden en gaat hier in de straat als laatste 
het licht uit.’

Norbert Derksen en Erik Hoven
Voor de Dommelstraat zijn we bij Norbert 
Derksen en zijn buurman Erik Hoven. Norbert 
is 43 jaar, geboren aan de Muntweg en door 
zijn hobby aan de Dommelstraat terecht geko-
men. ‘Ik kon het overnemen van een collega-
duivenmelker. Met mijn vriendin woonde ik 
eerst in Meijhorst. We kochten daarna een 
woning in de Gildekamp, maar over de brug 
beviel ons niks. Tien jaar geleden kochten we 
dit hier.’

Erik Hoven is vijf jaar jonger en geboren in 
Hilversum. Zijn latere vrouw studeerde hier 
geneeskunde. ‘We kennen elkaar nu dertien 
jaar. We woonden eerst samen in het centrum 
en in de Molukkenstraat voordat we zes jaar 
geleden dit huis kochten. Mijn tuin is iets gro-
ter dan die van buurman Norbert en ik heb er 
een garage bij’, vertelt Erik. ‘Onze twee kinde-
ren, Flynn en Dax, zijn allebei hier geboren.’

Speelstraat
Norbert en zijn vriendin hebben ook twee 
kinderen, Vera en Diko, in leeftijd een paar 
jaar ouder dan de kroost van Erik. Norbert: 

‘Toen ze nog wat kleiner waren, hielden we 
ons hart vast wanneer ze buiten waren. Ze 
zien de straat als een speelplaats. Nu ook. Er 
wonen veel jonge gezinnen hier en als je ziet 
hoe het verkeer hier soms de straat inscheurt. 
Levensgevaarlijk. Waarom heeft de Dinkel-
straat wél verkeersdrempels en wij niet? Een-
richtingsverkeer zou ook al bijdragen aan een 
oplossing.’ Erik neemt zich voor het met de 
wijkraad op te nemen voordat er werkelijk een 
ongeluk gebeurt. ‘Daarnaast wil ik in de toe-
komst bij de gemeente een vergunning aanvra-
gen om er voor een dag een speelstraat van te 
maken,’ zegt hij.

Duiven
Voor Norbert is het huis een geschenk uit de 
hemel. Voor de kost bezorgt hij de leesmappen 
van de Meteoor in Wijchen, maar zijn grootste 
hobby is het houden van duiven. ‘Overgeno-
men van mijn vader. Die doet het nu ook nog 
aan de Muntweg. De speciale duivenkooien 
achter het huis wilde ik er graag bij hebben. 
Het is een uitstervende hobby. Vroeger hielden 
veel mensen duiven, had men ook veel minder 
om handen. Ik doe nu even niet aan wedstrij-
den mee, omdat bijna al mijn vrije tijd opgaat 
aan het trainen van de jeugd bij SV Blauw Wit 
aan de Energieweg. Ik train en fok nu alleen 
de sierduiven. Maar met het schoonmaken van 
de hokken ben ik toch al gauw een half uur per 
dag bezig,’ vervolgt Norbert die ons trots zijn 
duiven in de achtertuin laat zien.

Erik regelt het betalingsverkeer bij Equens 
en reist dagelijks op en neer tussen Utrecht 
en Nijmegen. ‘Vergeleken met het westen is 
Nijmegen veel dorpser, gemoedelijker en ook 
meer open naar elkaar toe. Het is een studen-
tenstad en hier groet men elkaar nog. Doe je 
dat in het westen dan kijken ze je heel raar 
aan’, vertelt Erik. 

De huizen aan de even kant zijn tegelijk met 
de woningen aan de Dinkelstraat opgebouwd 
uit korrelbeton. De koopwoningen aan de on-
even kant zijn er in 1957 neergezet. Er wonen 
veel jonge gezinnen, import vaak. De sociale 
controle is groot, zonder nu meteen de deur bij 
elkaar plat te lopen. Erik: ‘Bij het laatste WK 
had ik een beamer in de tuin en keek de halve 
straat elke wedstrijd mee. Met Norbert drink ik 
regelmatig een biertje en de overbuurman is er 
dan ook vaak bij.’

Criminele activiteiten vinden in de Dommel-
straat zelden plaats. Norbert: ‘We hebben wel 
ooit verdachte kruisjes op de huizen aangetrof-
fen om aan te geven die zijn niet thuis. We had-
den ook even een overbuurman die zelfs bij de 
buren de fietsen uit de tuin jatte, maar die is 

daarna vertrokken. Verderop zat een familie 
waar het huis soms een jeugdhonk leek, zoveel 
aanloop was er. Maar daar is het nu ook een 
stuk rustiger.’ ‘Dan zie ik in de Dinkelstraat 
vaker een politieauto’, vervolgt Erik. 

Asfaltcentrale
Een paar jaar geleden was er volgens de Gel-
derlander ook enige commotie in de straat 
toen Stichting Overal aankondigde een wind-
molen te willen bouwen op hun terrein. Om-
wonenden zouden het geen gezicht vinden, 
zo’n gevaarte in hun achtertuin. ‘Is dat zo?’ 
vraag Norbert. ‘Ik kan me daar niks van her-
inneren. Die asfaltcentrale vlakbij vind ik een 
veel groter probleem. Als de wind verkeerd 
staat, hangt hier een smerige teerlucht. Heeft 
dat bedrijf nog steeds alle vergunningen?’ En 
Erik neemt zich voor ook dit met de wijkraad 
op te nemen.

Tekst: Michiel van de Loo
Nieuwe foto’s: Dave van Brenk
Oude foto’s: Regionaal Archief NijmegenVera met duiven van haar vader Norbert

Vlnr. Dax, Erik en Flynn Hoven en Vera, Norbert 
en Diko Derksen
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In deze eerste aflevering gaan we terug naar 
de Wolfskuul met Rob Centen en Johnny 
Smeeman. Rob is 65 jaar en groeide op aan de 
Varenstraat 52, Johnny, nu bijna 64, woonde 
daar pal tegenover op nummer 53. Het waren 
de laatste jaren van de wederopbouw en de 
grauwe vijftiger jaren op weg naar een nieuw 
decennium: de sixties. Een televisie in huis 
was in de buurt een zeldzaamheid, laat staan 
een auto voor de deur. Men was al blij met 
een fatsoenlijk dak boven het hoofd, want de 
woningnood in Nijmegen was ongekend hoog. 
Het leven speelde zich vooral af op straat, veel 
meer dan nu. Voor de jeugd, zeker voor Rob en 
Johnny was de straat één grote speeltuin, waar 
altijd wel wat te beleven viel.

Gebakken aardappelen met appelmoes
‘Mijn ouders waren de eerste bewoners op 
Varenstraat 53’, begint Johnny. ‘De huizen 
tussen de Kamperfoeliestraat en Klaverstraat 
werden 5 december 1940 opgeleverd. Ik was 
de jongste van vijf kinderen, maar wanneer 
een of meer van mijn zussen een vrijer had, 
woonden er wel acht of negen mensen. Dan 
werd ik ’s nachts in een ander bed gelegd om 
daarvoor ruimte maken. Mijn vader was schil-
der en werkte onder andere aan de spoorbrug 
over de Waal en jarenlang op scheepswerf de 
Schelde in Vlissingen. Dan was hij alleen in 
het weekend thuis en bleef mijn moeder alleen 
met de kinderen. Vader raakte later invalide 
en is in 1994 overleden. Mijn moeder was een 
hele goeie naaister. Om wat bij te verdienen 
deed ze dat ook voor anderen. Wat ze klaar 
had, moest ik of mijn broer wegbrengen. Wat 
betreft het eten kwamen we nooit iets te kort. 
Ik was in die tijd een erg slechte eter. Vaak 
werd er daarom speciaal voor mij iets gekookt, 
zoals gebakken aardappelen met appelmoes en 
een eitje. Als de benjamin werd ik een beetje 
verwend. Moeder heeft vanaf de oplevering in 
1940 tot 2008 in de Varenstraat gewoond. Ooit 
was zij de langst wonende in de Kuul. Ze is bij 

Een nieuwe rubriek in de Wester. Elk 
nummer gaan we terug naar de Wolfs-
kuil, Waterkwartier of Rozenbuurt 
met mensen die daar zijn opgegroeid, 
maar om wat voor reden dan ook de 
wijk weer verlaten hebben. Hebt u 
tips voor deze nieuwe serie dan kunt 
u mailen naar redactie@dewester.info.

Terug naar de Kuul met  Rob Centen en Johnny Smeeman

Foto: Johnny Smeeman (links) en Rob Centen
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mijn zus en zwager in Beuningen gaan wonen, 
toen zelfstandig wonen niet meer ging. Op 18 
november 2014 is ze overleden. Ze was toen 
95 jaar.’

Tweedehands schoenen
‘Wij hadden thuis zes kinderen’, vertelt Rob. 
‘Mijn vader was gas- en waterfitter bij de 
Openbare Nutsbedrijven, wat heel veel jaren 
en fusies later de NUON is geworden. Hij reed 
een auto van de zaak, zo’n Goliath driewieler. 
Verder had alleen de vader van Jos Raayman 
een auto in de straat. Iedereen gebruikte nog de 
handkar of paard en wagen. Peters, de melk-
boer die een beetje mank liep, waar je ’s och-
tends een kannetje melk ging halen, de schil-
lenboer Van Haren of Peters de groenteboer, 
die een wild paard had dat vaak op hol sloeg. 
Ik zie hem er nog vloekend achteraan hollen 
de Kamperfoeliestraat omhoog. De meeste 
mensen in de buurt hadden veel kinderen en 
weinig geld. Ik liep op tweedehands schoenen, 
die mijn moeder kocht in een schoenenwinkel 
aan de Koninginnelaan.’

Voor de kleuterschool moesten ze naar het 
schooldiekske, zoals de Derde van Heze-
wijkstraat werd genoemd, en voor de lagere 
Paulusschool onderaan de Wolfskuilseweg. 
Veel kinderen uit de Wolfskuil gingen ook 
naar de Bethelschool aan de Pastoor Zegers-
straat. Johnny: ‘Op de lagere school werd het 
katholieke geloof er ingeramd. Aan de Kaap-
landstraat stond een houten kerkje. Daar moes-
ten we met de school elke week naar toe.’ ‘En 
dan die catechismuslessen’, valt Rob hem bij. 
‘Werd je op maandag door de pastoor over-
hoord. Als je geen voldoende had, moest je al-
les honderd keer overschrijven. Dat deden we 
nog met een kroontjespen en inkt. Er zaten ook 
kinderen van het weeshuis de Beuken uit Hees 
in de klas. Als je de pech had daarnaast te moe-
ten zitten, had je gegarandeerd hoofdluis. Met 
bosjes vielen ze op je schrift.’

Eerste communie
In naam waren de Kuulers katholiek, maar fa-
natiek in het geloof waren ze niet. Johnny: ‘Ik 
ben altijd boos geweest dat ze me ooit hebben 
laten dopen, de eerste communie heb ik nog 
wel gedaan. De plechtige communie, als je 
van de lagere school afgaat, niet meer. Ik heb 
me toen het kon meteen uit laten schrijven.’ 
Rob: ‘Ik heb ook alleen de eerste communie 
gedaan. Kwam de pastoor naar ons thuis om 
mij en de familie te feliciteren, was ik nergens 

te bekennen. Ik stond in mijn nieuwe kleertjes 
in de sloot bij het Maas-Waalkanaal kikkers te 
vangen. Bij het Augustijnenklooster kwamen 
we ook, maar dan om appels te jatten of voor 
de paters het oud papier te sorteren. Want daar 
zaten vaak enveloppen met Italiaanse postze-
gels tussen die een ander niet had.’ 

De Wolfskuil was één wijk, maar wel verdeeld 
in allerlei kleinere buurten die allemaal op 
zichzelf stonden. Rob: ‘Onze buurt grensde 
aan de Rimboe. Onderling klikte dat niet altijd. 
Je zag die jongens zelden bij het voetballen op 
het veldje bij de Mirtestraat. Wij waren geen 
brave jongens, maar in de Rimboe woonden 
de echte schoffies. Onze ouders hadden lie-
ver niet dat we daar rondhingen.’ ‘Dan werd 
het vaak knokken’, gaat Johnny verder, ‘toch, 
wanneer we bijvoorbeeld naar Asta gingen, de 
bioscoop aan de Krayenhofflaan. Kregen we 
daar in de omgeving ergens heibel, dan was de 
buurt weer één en hielpen ze ons altijd mee en 
trokken we samen ten strijde.’

Schoepkop
Nee, Rob en Johnny waren geen brave jon-
gens. Thuis werd er geen armoede geleden, 
maar geld voor iets extra’s was er zelden. Dan 
zag een rolletje snoep of reep chocolade in een 
winkel er erg aanlokkelijk uit en verdween het 
snel in de broekzak. ‘Als we de winkel inlie-
pen, trokken we altijd een heel raar gezicht, 
schoepkop, zodat ze ons later niet zouden her-
kennen’, lacht Johnny. ‘Maar we werden ook 
wel eens gepakt hoor’, gaat Rob verder. ‘Bij de 
Priba, we waren met zijn vieren, werd meteen 
de politie erbij gehaald. Moesten we in de auto 
mee naar het bureau. We zaten op de achter-

bank en leegden stiekem onze zakken, maar in 
een bocht rolden alles over de vloer. De politie 
ondervroeg ieder apart. Zo lukte het één van 
ons in een onbewaakt ogenblik een dienstpi-
stool achterover te drukken. We schrokken ons 
een ongeluk, toen-ie het liet zien. Hij heeft het 
daarna weer ongemerkt terug weten te leggen. 
De straf die we kregen was meestal strafregels 
schrijven op woensdagmiddag op het politie-
bureau aan de Koninginnelaan.’

Bok Bok hoeveel horens
De straat was hun domein, zomer of winter, 
want binnenshuis sloeg altijd de verveling toe. 
Rob: ‘We speelden vaak in de kuul op de hoek 
van de Floraweg en de Wolfskuilseweg. Daar 
lag nog een oude granieten glijbaan. Boeyen, 
de lompenboer, en Wattenberg, de kolenboer 
en aanmaakhoutjeshakker, hadden er hun be-
drijf. In de winter sleetje rijden vanaf de Meu-
lediek, de Looimolenweg. Daar kon het zo 
glad zijn, dat bakker Ditters met zijn broodkar 
niet meer omhoog kon komen naar zijn bakke-
rij. Of we bouwden een iglo, waar we een keer 
Henny Burgers moesten uitgraven toen het 
ding instortte.’ ‘En de spelletjes die we deden’, 
vervolgt Johnny, ‘bok bok hoeveel horens, dat 
nog het meest op bokspringen lijkt. Ivanhoe 
naspelen en met nagemaakte zwaarden flink 
op elkaar inslaan. Knuppeltje knuppeltje uit 
de zak of kastie, een soort honkbal, waarbij 
het slaghout vaak ongecontroleerd werd weg-
gesmeten. Ik heb er nog een litteken boven 
mijn oog aan overgehouden, toen ik die knup-
pel in mijn gezicht kreeg. Mijn tanden zaten 
los, ik had een bloedneus en zó haastte ik me 
achter op de fiets bij mijn broer Tonnie naar 
dokter Duivendak aan de Schependomlaan.’ 

Terug naar de Kuul met  Rob Centen en Johnny Smeeman

Kamperfoeliestraat in 1949
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Rob: ‘Voetballen deden we ook op straat, tot 
ergernis van sommige buurtbewoners. Bij de 
familie Duits zaten ze er op te wachten tot de 
bal bij hun de in de tuin plofte. Konden ze hem 
afpakken. Een enkele keer sneden ze hem voor 
onze ogen doormidden. Het duurde dan vaak 
weken voor er iemand weer een bal had.’ Joh-
nny: ‘We bouwden hutten op het weitje bij de 
Mirtestraat, speelden cowboytje en schoten 
met pijl en boog op appels. Tenminste, dat was 
de bedoeling.’ Rob lacht: ‘Mijn pijl was een 
breinaald. Daarmee raakte ik Hansje Tap recht 
op zijn voorhoofd. Nog een geluk dat het niet 
in zijn oog was. We trokken het meest op met 
Tonnie, de broer van Johnny, Jan Weijers, Pe-
ter Schriever en Jantje en Hermie Peters.’

Duuvemellekers
Duivenmelken was een geliefd tijdverdrijf 
in die tijd. In elke straat zaten wel een paar 
duuvemellekers. Op zondag werden de dui-
ven van hun lange vlucht uit Frankrijk, waar 
ze gelost waren, naar binnen gelokt. Rob: ‘Wij 
moesten dan stil zijn en niet door het achterpad 
rennen, anders kregen we de volle laag. Wij 
hielden thuis ook duiven. Ooit drukte ik ergens 
een paar duiven achterover. Het waren witte. 
Die vielen veel te veel op in onze kooi, dus 
die gaf ik een blauw kleurtje. Probleem opge-
lost.’ Johnny: ‘Ik hield een ransuil achter in de 
schuur. Daar zat-ie ’s nachts en overdag vloog 
ie rond. Om te voederen had ik ooit muizen ge-
kocht, veertig cent per stuk. Een heel bedrag, 
maar die uil was te sloom om ze te vangen, 
zodat ik zelf de muizen eerst half bewusteloos 
moest tikken.’

Supermarkten waren er nog niet. Elk buurtje 
had zijn eigen bakker, melkboer, slager of 
kruideniertje en de huis- of voorkamer was in-
gericht als winkel. Zo haalde men ’s avonds of 
in het weekend het bier bij Dolf Heller in de 
Mosstraat of bij Dien Ootje Benda, een grote 
gezette vrouw die het wisselgeld uit haar vieze 
schortzak opdiepte. Een koelkast was een on-

betaalbare luxe. De flessen Grolsch werden 
gekoeld in een met water gevulde lavet. Rob: 
‘Er stond altijd een half dronken kerel op de 
uitkijk voor de politie, want het was illegaal 
wat er gebeurde. Ik wachtte ooit een kwartier 
lang doodstil in de donkere winkel, voordat ik 
weer naar buiten mocht en de kust veilig was.’ 

‘Op zondag mochten we snoep kopen bij Perlo 
op de hoek van de Koninginnelaan. Ze lieten 
boven uit het raam een bus aan een touwtje 
naar beneden zakken. Daar moest je eerst je 
centjes indoen en het snoep kwam daarna in 
hetzelfde busje weer naar beneden. IJsjes 
kochten we in de zomer bij Van Dalen aan de 
Oude Nonnendaalseweg. Die reden ook met 
hun ijskar door de straten. Een friettent was er 
nog niet. Daarvoor moest je helemaal naar de 
Houtstraat. Buurvrouw Spelden had de eerste 
televisie in de straat. Ze had zelf geen kinde-
ren en op woensdagmiddag zat de hele huiska-
mer vol met het kleine grut uit de buurt en we 
keken ademloos naar de Verrekijker, Dappere 
Dodo en later Pipo de Clown.’

Granaat
Johnny: ‘Bij een van onze rondzwervingen 

waren we ooit terecht gekomen in de Kolping-
buurt, tegenover de autobussen van Merkus. 
Daar bevond zich een kuil waar allerhande af-
val gedumpt werd. We struinden daar wat rond 
en duikelde een granaat op. Wij met dat ding 
onder de arm naar de politiepost aan de Konin-
ginnelaan. Wij wisten niet beter dan dat het zo 
hoorde en dachten er goed aan te doen. Daar 
schrokken ze zich echter een hoedje toen we 
binnen kwamen wandelen en doken meteen 
onder hun bureau. We moesten beloven zoiets 
nóóit meer te doen.’

De interesse van de jongens in de oorlog en het 
wapentuig dat er gebruikt werd, was hiermee 
gewekt. Ze gingen gericht op zoek naar plek-
ken waar gevechtslinies gelegen hadden: in 
Groesbeek, Plasmolen en Overasselt. Johnny: 
‘In of rond schuttersputjes kon je vaak van al-
les vinden. Dat sleepten we dan allemaal mee 
naar huis. Handgranaten, die we zelf demon-
teerden en lieten ontploffen.’ ‘Levensgevaar-
lijk natuurlijk’, vervolgt Rob. ‘Maar we wis-
ten wat we deden. Ik denk dat we een goede 
engelbewaarder hadden. Weet je nog, toen we 
eerst twee legerschoenen vonden? Dat moet 
Fritz zijn, zeiden we tegen elkaar. Elke Duitser 
heette bij ons Fritz. Toen stuitten we op een 
helm. Ik durfde even niet verder te graven, 
maar jij ging door.’ Johnny: ‘Er volgden een 
paar laarzen, nog een losse helm en tot slot een 
M1 Garand, een semi-automatisch geweer. De 
patronen zaten nog in het magazijn, alleen het 
houtwerk was verrot.’

Putdeksels
Welke jongen raakt niet gefascineerd door 
ontploffingen, explosies en vooral om die zelf 
te veroorzaken. Rob: ‘We hadden bij smede-
rij Schamp op de hoek van de Molenweg en 
Dikkeboomweg carbid “gevonden”. Wanneer 
je dat in contact brengt met water, dan een lu-
cifer erbij, komt er een explosief gas vrij. We Varenstraat in 1949



de Wester - zomer 2016

 

11

probeerden het eerst uit in een busje met wat 
water. Dat wilde maar niet lukken en teleur-
gesteld dumpten we de hele voorraad in een 
straatkolk. Experiment mislukt, dachten we en 
gingen ons vertier elders zoeken. Toen we een 
paar uur later terug in de wijk kwamen, wisten 
we niet wat we zagen. Brandweer, politie, alles 
was uitgerukt. Bijna overal in de wijk waren 
de putdeksels eraf geknald. Experiment toch 
nog geslaagd.’

Rob: ‘Puur uit baldadigheid gooide ik ooit een 
paar ruiten kapot bij de lagere school aan de 
Wolfskuilseweg. In datzelfde weekend had-
den we bij Plasmolen een mortiergranaat ge-
vonden. Ik moest altijd gooien, want ik kwam 
het verst. Een enorme knal. We waren vlakbij 
een oude ruïne die door de explosie helemaal 
uit elkaar vloog. We wisten niet hoe hard we 
weer naar huis moesten fietsen. Een dag later 
kwam de recherche op school. Die komen voor 
die explosie, dacht ik. Ik wist het zeker, maar 
hield mijn mond. Bleek het alleen om die inge-
gooide ruiten te gaan. Kwamen we weer goed 
weg.’

Witte Puch
Na de lagere school moesten Ron en Johnny 
een beroep kiezen. Rob had de hersens om 
naar het gymnasium te gaan, maar hij zag al 
dat huiswerk niet zitten en het werd de am-
bachtsschool. Rob koos dezelfde weg. De jon-
gens groeiden groter en gingen puberen. De 
fiets werd een brommer. Rob begon met een 
Zündapp, maar de meisjes vielen niet op zo’n 
buikschuiver. Er moest een Puch komen, zo’n 
witte met een hoog stuur. En toen Johnny zes-
tien werd, kon hij niet achterblijven. Ze waren 
allebei fan van The Beatles, Golden Earring en 
The Kinks, maar ook van bandjes uit de buurt, 
zoals The Blues Corporation, Sigma en Opus, 
met muzikale helden als Loek Schriever, Joh-
nny Lejeune en Frans Hondijk. Die groepen 
traden ook op in Don Bosco.

Zijn er ergens ondeugende jongens, dan zijn 
de ondeugende meisjes nooit ver weg. Dat was 
in de Wolfskuil niet anders. Voor een beetje 
geld - voor wat, hoort wat - wilden zij de tes-
tosteronbommetjes wel aan hun gerief helpen. 
Het pad achter de Nieuwe Nonnendaalseweg 
dat toen nog van de Floraweg tot aan de Va-
renstraat liep, was een geliefd plekje voor deze 
amoureuze activiteiten. Een beetje kieskeurig 
waren de meisjes wel: de jongens uit de Rim-
boe waren te min. Die moesten zichzelf maar 
zien te behelpen.

Bottendaal
Wanneer we met Rob en Johnny teruggaan 
naar de Varenstraat, herinneringen ophalend, 

lijken ze weer even de belhamels van zo’n 
vijftig jaar geleden. Ze zijn allebei goed te-
recht gekomen. Johnny: ‘Ik kreeg verkering 
met Lies uit Bottendaal. Toen ik 19 was, zijn 
we getrouwd. Toen ben ik ook uit de wijk ver-
trokken. Onder andere nog in Bottendaal ge-
woond, maar in 1979 naar Wijchen verhuisd. 
Mijn schoonvader was op allerlei terreinen ac-
tief in Bottendaal. Via hem kon ik als beheer-
der in 1975 in het wijkcentrum gaan werken. 
Dat beviel goed. Ik sprak de taal van de jonge-
ren en werd gevraagd of ik in het wijkcentrum 
Titus Brandsma in mijn oude wijk de Wolfs-
kuil hetzelfde wilde doen. Ik heb in totaal ruim 
dertig jaar in verschillende wijkcentra in de 
stad gewerkt. De laatste zeven jaar beheer ik 
de gemeentelijke buitensportaccommodaties 
en organiseer ik mede de vierdaagsecamping 
op Vossendijk.’

Rob: ‘Ik ben in de voetsporen van mijn vader 
getreden en ook gaan werken bij de Open-
bare Nutsbedrijven. Ik heb in de avonduren 
veel bijgeleerd. Ik deed inspecties in com-
binatie met de storingsdienst ’s avonds en in 
het weekend. Later was ik energieadviseur en 
projectbeheerder. Op mijn 55ste ging ik met 
vervroegd pensioen. Mijn eerste vrouw Anne-
lies overleed aan kanker toen ze nog maar 34 
was. We waren twaalf jaar getrouwd. Ik woon 
nu samen met een lieve vriendin aan de Ooyse 
Schependom.’

Johnny verdiepte zich zijn leven lang in de 
oorlog. Hij verzamelde veel spullen, uitrusting 
die bijvoorbeeld bij de Oversteek werd ge-
bruikt, maar hij heeft ook weer veel weggege-
ven. Allebei werden ze professioneel schutter.
Ze hoorden bij de besten van Nederland, Joh-
nny wel net iets beter. 

Acacia’s
Veel is hetzelfde gebleven aan de Varenstraat, 
maar de bewoners zijn vertrokken. Rob kent ze 
nog bij naam: ‘Rutten, Burgers, Weijers, Spel-
den, Duits, Schierboom en daar op de hoek 
woonde Van de Linden, die had mooie doch-
ters. Maar Marian Weijers, Loesje Stevens en 
Liesje Schriever mochten er ook zijn. Toen 
stonden er nog acacia’s aan beide kanten van 
de straat, maar van de oorspronkelijke bomen 
zijn er nog maar een paar over, zie ik.’ Rob 
loopt naar de dikke boom op de hoek met de 
Kamperfoeliestraat en raakt hem bijna liefko-
zend aan, ‘zoals deze. Dat was toen nog een 
sprietje. In bloei heeft-ie witte bloesem, die 
aten we op. Smaakt heel zoet. Heerlijk!’

Tekst: Michiel van de Loo
Nieuwe foto’s: Dave van Brenk
Oude foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Helemaal mis met de wijk
Heel even dacht ik dat het helemaal mis was. 
Met mijn wijk. Ik had al geschreven over mijn 
buurvrouw die was overleden. Over haar zorg-
zame aard ging het, waarbij ik heel even haar 
katten noemde. 

Aanlopers waren het, die ze ooit, jaren geleden, 
een bordje melk had gegeven omdat ze het niet 
kon laten. Ze waren gebleven. Ze sliepen in het 
schuurtje, maar ze bleven schuw, alle drie, te 
wild om even te kroelen. Niet zoals mijn eigen 
Woody. Volgens mij lagen ze de hele dag lui in 
de zon in de steeg. Wanneer ik tegen de avond 
thuiskwam, dan schoten ze voor me uit, hun 
buikjes dicht bij de grond. Tien snelle stapjes, 
dan draaiden ze zich om. Ze keken me aan met 
hun bange gele ogen. Als ik doorfietste - en ik 
kon niet anders - dan renden ze weer verder, de 
hele steeg door tot aan het doodlopende eind. 
Daar schoten ze dan onder een schutting door, 
een vreemde tuin in. Tijdelijk weg.

Wie moest er nu voor de katten zorgen? Haar 
kinderen konden de nieuwe bewoners er niet 
mee opzadelen. Ze wilden ze niet laten insla-
pen of naar het het asiel brengen. Nee, deze 
buitenkatten kenden de omgeving, ze waren er 
thuis, ze deden niemand kwaad, ze mochten 
er blijven. De familie kocht een mooie tuinkus-
senbox waar ze een gat in maakten en voedsel 
in plaatsten, drinken, wat zachte handdoeken 
om tegenaan te kruipen in de nacht. Iemand zou 
voor ze zorgen, ook dat regelden ze. Alles was 
voor elkaar, precies één nacht lang. Toen was 
de koffer verdwenen. Gestolen. Uit ons mooie 
steegje.

Heel even dacht ik: dat kan toch niet waar zijn! 
Wie doet nu zoiets! Is dit nu mijn wijk? Een 
buurman vond het ook vreselijk. Hij ging meteen 
op zoek, vroeg rond en hield niet op tot hij ieder-
een in de buurt had gesproken. Nee, niemand 
wist ervan. Ja, natuurlijk was het vreselijk. Een 
dag later was de box weer terug. Bakjes erin. 
Poesjes erop, lekker in de zon. 

Stefan van Dierendonck
(Foto: Dave van Brenk)
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Portret van een kind in zijn slaapkamer

Met wie woon je in huis?
‘Met mijn ouders, mijn tweelingbroertjes Col-
lin en Kaylen van zeven en onze huisdieren. 
We hebben een kat, Roosje, en twee honden 
Snowy en Binkie, een vogel en nog wat vissen. 
De honden laat ik ook wel uit voordat ik naar 
school ga ’s ochtends om half acht en als ik 
terugkom uit school.’
In welke klas zit je?
‘In groep zeven bij Jos Hertman van de Mi-
chiel de Ruyterschool. Volgend jaar ga ik naar 
groep acht en daarna wil ik naar die nieuwe 
school in Lent, het Citadelcollege.’
Heb je hobby’s?
‘Ja, zwemmen en tekenen. Ik teken graag 
monsters, die verzin ik zelf. Bijvoorbeeld een 
hagedismonster en een vampiermonster.’
Van welke muziek houd je?
‘Van Big Time Rush en van de Back Street 
Boys. Mijn lievelingszanger is Elvis Presley.’
Wat is jouw favoriete tv-programma?
‘Cartoon Network.’
Als je een dier zou zijn, wat zou je dan kie-
zen?
‘Een T-rex, omdat hij groot en sterk is. Dat zou 

Rowan Stoter (11 jaar)

‘Later word ik architect, want ik kan goed tekenen’
ik ook wel willen.’
Wie zijn je beste vrienden?
‘Joey en Cyenna. We spelen samen.’
Speel je ook op de computer?
‘Ja, maar ik heb zelf geen computer. Die deel 
ik met mijn broertjes. We spelen vooral Bat-
manspelletjes en games. Ik mag maar een uur 
per dag op de computer. Er zijn ook dagen dat 
ik het helemaal niet doe. Met mijn Lego speel 
ik ook heel veel.’
Wat is jouw dierbaarste bezit?
‘Mijn ouders, mijn broertjes en mijn huisdie-
ren.’
Waar word je blij van?
‘Van feestjes. Dan is er veel familie en daar 
speel ik dan mee. Ik ben ook bijna ieder week-
end bij mijn oma. Daar logeer ik vaak. En dan 
kijk ik naar karatefilms.’
Wanneer heb je voor het laatst heel hard ge-
lachen?
‘Gisteravond, toen mijn moeder onder de dou-
che stond te zingen.’
Wat vind je het leukst aan jezelf?
‘Dat ik lol kan hebben en plezier kan maken en 
dat ik behulpzaam ben.’

Wat is jouw favoriete vakantieland?
‘Spanje en Bulgarije. In Spanje ben ik nog 
nooit geweest en daar zou ik wel graag een 
keer naartoe willen. In Bulgarije ben ik wel 
geweest, daar heb ik in hele kleine autootjes 
gereden.’
Wat is je lievelingseten?
‘Bloemkool, patat en pizza. En als ontbijt eie-
ren met spek.’
Als je tien miljoen zou winnen, wat zou je 
daarmee doen?
‘Een deel aan een goed doel schenken, een 
deel aan mijn familie geven en voor mezelf 
zou ik een huis kopen en een auto voor later. 
Als ik zeventien ben ga ik mijn rijbewijs halen. 
Autorijden vind ik leuk.’
Wat wil je later worden?
‘Architect, omdat ik goed kan tekenen.’
Hoe ziet je leven er over tien jaar uit?
‘Dan studeer ik en heb ik een baantje erbij en 
kom ik vaak bij mijn ouders en oma.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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We hebben het steeds drukker en koken 
daarom steeds minder. De tijd dat alleen 
de man traditioneel buitenshuis werkte en 
moeder de vrouw thuis voor de kinderen 
en het eten zorgde, ligt ver achter ons. We 
eten wat vaker buiten de deur of we kiezen 
iets uit het diepvriesvak van de supermarkt, 
waar de keuze vaak beperkt is. Dat kan ook 
anders, vonden Radboud Veldman en zijn 
vriendin Ellen Willemsen, beide veertigers, 
en wonend aan de Oude Nonnendaalseweg.

‘Drie jaar geleden maakte een collega mij at-
tent op thuisafgehaald.nl, een website waar je 
maaltijden kunt aanbieden voor buurtbewo-
ners, die via diezelfde site aan kunnen geven 
daar gebruik van te willen maken’, vertelt 
Radboud. ‘Het initiatief is in Utrecht geboren 
en heeft in heel Nederland navolging gekre-
gen. Wij zijn nu drie jaar actief als kok en ko-
ken in principe elke woensdag en donderdag.’

Het werkt heel eenvoudig. De thuiskok plaatst 
op deze website een maaltijd voor een bepaal-
de datum en tijdstip, waarna de afhalers zich 
op deze maaltijd kunnen inschrijven. Radboud 
en Ellen opereren onder de naam De Oude 
Non en kondigen ruim een week van te voren 
op de site aan wat ze die dag gaan koken. De 
ene keer lasagna, chili con carne of rijk ge-
vulde nasi, een andere keer een Thaise curry, 
foe yong hai of het bij de afhalers populaire 
rendang. Ze hebben een uitgebreide menulijst 
met zestig recepten om uit te kiezen. Ellen: 
‘Vandaag hebben veertien mensen ingetekend, 
maar soms moeten we ook wel twintig porties 
bereiden. ’s Ochtends gaan we boodschappen 
doen en aan de slag. Tussen 17.30 en 18.30 uur 
kunnen de mensen hun maaltijd hier op komen 
halen, die altijd zó is samengesteld dat je het 
makkelijk thuis nog op kunt warmen.’ ‘En het 
zijn ruime porties’, vervolgt Radboud. ‘Som-
migen klanten eten er twee keer van.’

Oude Nonnedaalseweg
Radboud Veldman heeft een eigen ICT-be-
drijf en Ellen is beleidsmedewerker bij de 
Heldringstichting in Zetten. Ellen kocht in 
2002 een huis aan de Oude Nonnendaalseweg 
218. Het klikte meteen toen Radboud enkele 
jaren later haar overbuurman werd. Koken 
bleek een gezamenlijke hobby en inmiddels 
wonen ze samen. Ellen: ‘Het is een leuke, ge-
zellige straat en door thuisafgehaald.nl hebben 
we veel buurtbewoners beter leren kennen. 

Thuisafgehaald.nl
Ook een koksmes snijdt aan twee kanten

Tachtig tot negentig procent van de afhalers 
komt uit de directe omgeving. Veel vaste klan-
ten die vaak een praatje met ons of de andere 
afhalers maken. Lief en leed wordt gedeeld. 
Zo vervullen we ook nog een sociale functie 
in de wijk.’

Ze delen hun tijd zo in dat ze beiden elke week 
een dagdeel over hebben om te koken. Rad-
boud: ‘De maaltijden kosten gemiddeld 5,75 
euro, afhankelijk van de ingrediënten die we 
zo vers mogelijk inslaan. We hebben ook zelf 
nog een moestuintje aan de Bredeweg waar we 
uit kunnen putten.’

Tot nu toe bereidden Radboud en Ellen meer 
dan 2500 maaltijden. In het lijstje populairste 
thuiskoks prijken ze op de zesde plek. Rad-
boud: ‘Natuurlijk zijn we daar trots op, maar 
dat gaat het niet om. Het gaat om het sociale 
aspect.’ Hij verwijst daarbij naar Bijzonder 
Thuisafgehaald, een project dat mensen in een 
kwetsbare positie koppelt aan zorgzame thuis-
koks uit de buurt en die dit jaar de Heldcare 
aanmoedigingsprijs wonnen. Ook een koks-
mes snijdt aan twee kanten.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk

Ellen Willemsen en Radboud Veldman
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Voor veel wijkbewoners in het Waterkwar-
tier is het een opluchting dat de afgeladen 
vrachtwagens met varkens na jaren uit het 
straatbeeld zijn verdwenen. Maar de slui-
ting van het slachthuis gaat ook met ge-
mengde gevoelens gepaard. Tenslotte was 
dit wel het vierde Gemeentelijke Slachthuis 
van Nederland en betekent sluiting ook het 
einde van een stukje roemruchte geschiede-
nis in Biezen Waterkwartier. In 2015 is het 
125-jarige bestaan gevierd.

Ger Hesseling, Werner van Leeuwen en Jopie 
Kuiper hebben als geboren en getogen Wa-
terkwartierders bijna traditiegetrouw in het 
slachthuis hun werkzame leven gehad. Zij 
weten hoe het is om als jongen van vijftien, 
zeventien, achttien al dan niet aangemoedigd 
door familieleden en bekenden in het vlees te 
gaan werken. Families in de wijk zorgden voor 
elkaar. 

Mooie tijden
Werner: ‘Mijn broer werkte op het slachthuis 
en via hem begon ik in 1982 als vakantiewer-
ker in het slachthuis. Het was hard werken, 
maar je kon er veel geld verdienen. Mooie 
tijden, want drankhandel Onstenk kwam een 

paar keer in de week langs. Ze liepen er met 
kruiwagens bier door de hal. Er waren lange 
pauzes, tussen de middag driekwartier. Het 
jaar erop ging ik er weer terug als vakantie-
werker. Vanaf 1984 tot nu toe ben ik er in vaste 
dienst als slachter en expeditiemedewerker. 
Als slimme jongen kon je het vak leren. Je be-
gon met schoonmaken, borstel zagen en veel 
kijken hoe de andere jongens het deden. Tot je 
door had dat met bijvoorbeeld darmen uithalen 
100 gulden meer te verdienen was. Dan nam je 
dat tussendoor een keertje van een ander over. 
En oefende je tot je het juiste tempo had en 
ging voor loonsverhoging naar de chef. Toen 
ik begon, werden er 1200 varkens op een dag 
geslacht.’

Handwerk
Ger: ‘Ik ben in de zestiger jaren op vijftienja-
rige leeftijd begonnen in de worstfabriek aan 
de Weurtseweg bij de firma Janssen. Er werd 
geslacht op het slachthuis. Vijftig tot honderd 
varkens per dag. Ik was zeer leergierig en heb 
daar het slagersvak geleerd. Werkdagen van ’s 
morgens zes tot ’s avonds acht waren heel ge-
woon. Ook zaterdags werd er gewerkt. Tot de 
jaren tachtig was alles handwerk. Alles moest 
gesjouwd worden, trapje op trapje af met een 

varken over je schouder. Toen de firma Jans-
sen stopte, ben ik bij de Nijmeegse Grossiers 
Combinatie, Nijgrosco, aan de slachtlijn be-
gonnen, omdat ik in de darmenwasserij het 
dubbele kon verdienen. Dat was geen schoon 
werk. Na jaren liet mijn gezondheid steeds 
meer te wensen over. Mijn gewrichten waren 
door kou en vochtigheid aangetast, mijn rug 
en twee nekwervels versleten. Via bemidde-
ling van de FNV en een advocaat werd ik voor 
100 procent afgekeurd.’

Sociaal
Jopie: ‘Ik dacht: wat moet ik in het vlees, 
maar in 1972 was de keuze snel gemaakt. Ik 
had vanwege moeilijkheden bij mijn eerdere 
werkgever firma de Keij geen recht op een uit-
kering. Thuis was de stelregel “als je niet gaat 
solliciteren dan ga je maar werken waar je va-
der een baan voor je regelt!” En bij het slacht-
huis waren er wel vier of vijf bedrijven die 
belangstelling voor me toonden. Ik kon daar 
zo beginnen voor 70 of 80 gulden en overuren 

maken voor 10 gulden netto. Wat me ook be-
viel was de grote collegialiteit. Het waren al-
lemaal mensen uit het Waterkwartier. Vooral 
sociale mensen, recht door zee, die wilden en 
moesten werken van hun ouders.’ 

Voedingsbond
‘Vanaf de lagere school heb ik al belangstel-
ling voor geschiedenis en politiek. Als voor-
zitter van de voedingsbond afdeling Nijmegen 
heb ik nooit een blad voor de mond genomen. 
In de zeventiger, tachtiger jaren was ik geheel 
volgens de tijdgeest een idealist. Ik heb me als 
leidinggevende altijd ingezet voor de mensen 
die er werkten. Ik heb zelf lagere school gehad 
en bij politieke conflicten bij de PvdA gezegd: 
“Draai eens een dagje mee. Doe het werk, 
krijg het loon en vergeet dat er alternatieven 
voor je zijn. Dan weet je pas hoe het is!” Als je 
mondig was dan kwam je er wel. Voor de wat 
stillere jongens was het niet altijd makkelijk. 
Met overuren was er genoeg geld te verdienen. 
Maar ik ben van mening dat je het in 36 of 40 
uur moet kunnen verdienen.’

Gemeentelijk Slachthuis
Het slachthuis is op 1 april 1900 begonnen 
als een gemeentebedrijf. Om te komen tot een 

‘Ik wilde daar graag werken omdat 
mijn vriendjes daar ook werkten’
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Slachthuis

Jopie Kuiper
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betere vleeskeuring werden alle door de stad 
verspreide slachthuizen vervangen door één 
slachthuis, beheerd door de gemeente. Ger: 
‘Achter de Hezelpoort lag de veemarkt met 
op de Nieuwe Markt de grote hal Terminus. 
Er was een keuringsdienst, er werd gewogen, 
gestempeld en geclassificeerd. Het vee liep 
over de dijk naar het slachthuis. Op het terrein 
van het slachthuis waren er een huidenclub en 
een vetsmelterij, ieder met een eigen kantine. 
En een landelijke slagersopleiding SVO, met 
vooral leerlingen uit de regio. Daar leerde je 
worst maken, fricandeau maken, vlees kruiden 
enzovoort. Ik ben een van de weinigen uit de 
buurt die de opleiding deed.’ Werner: ‘Onder 
de verzamelnaam Nijgrosco waren de gros-
siers verenigd. Zo waren de jongens in dienst 
bij Van Swelmen, Van Meteren, Van Kempen, 
Van Haren, Hilckmann, Nuy, NCB. Daarvan 
zijn uiteindelijk Hilckmann en van Kempen 
overgebleven.’

Automatisering
Werner: ‘Vroeger leerde je het hele vak vooral 

in het bedrijf zelf. Je leerde het héle varken 
slachten. Een shagje roken tijdens het werk 
was geen probleem. Als een van de collega’s 
een klein beetje te aangeschoten was, werd hij 
apart gezet om bij te komen. Anderen namen 
zijn werk dan even over. Met de komst van de 
automatisering is er veel veranderd. Drinken 
op de werkvloer is al twintig jaar niet meer aan 
de orde en sinds twaalf jaar zelfs totaal ver-
boden. In de jaren negentig kwamen er zagen 
die het werk lichter maakten, maar die ook 
het tempo omhoog voerden. Het gaat sneller, 
je staat schouder aan schouder en verwerkt 
zo’n 5000 varkens per dag. Daarmee wordt het 
werk minder zwaar maar ook saaier en geeste-
lijk minder interressant.’

Afval 
‘Ook op het gebied van omgaan met afval is 
er veel veranderd. Slachtafval ging vroeger 
rechtstreeks de Waal in. Later apart geloosd op 
de Waal en toen via een zuiveringsinstallatie. 
Tegenwoordig is de waarde van de afvalpro-
ducten hoog ten opzichte van de vleesprijs. 

Die is flink gedaald. Onder andere door de ex-
port naar China, waar ze alles eten. Haren, bot-
ten, darmen worden in aparte silo’s verzameld 
en tot producten verwerkt.’

Werk
Ook al heeft niemand echt spijt dat het slacht-
huis weg is, duidelijk is dat de bedrijven goed 
waren voor de wijk. Mensen konden wonen 
omdat er werk was. Wijkbewoners waren 
verbonden via het werk en de sociale contac-
ten waren veelvuldig. De Honig, Nijma, het 
Slachthuis allemaal droegen ze als sponsoren 
bij aan de sinterklaasviering, carnaval enzo-
voort. Bij protesten tegen de stankoverlast 
werd het minder. Maar de herinnering blijft 
positief.
De 105 werknemers in vaste dienst is inmid-
dels out-placement aangeboden. Een fors team 
- gemeente Nijmegen, UWV, Het Inter-lokaal, 
FNV, Next Job - gaat aan de slag.

Tekst: Carla Dijs
Foto’s: Dave van Brenk
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Ger Hesseling (links) en Werner van Leeuwen
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Het is niet zo lang geleden 
Ik loop elk jaar onder het motto De afstand 
is niet zo groot als je denkt de Vierdaagse 
voor een goed doel. In 2009 kwam mijn 
wandelmaatje met het idee om voor de Titus 
Brandsma Memorial te lopen: ‘Er is geld nodig 
voor de aanleg van een beter zichtbare en 
toegankelijke Titushof’, zei ze. 
‘Wie is die Titus voor wie ik 200 kilometers moet 
afleggen?’, vroeg ik mij af. Al gauw kwam ik er-
achter dat hij meer heeft achtergelaten dan een 
wijkcentrum dat zijn naam draagt. De man, die 
in 2005 tot de Grootste Nijmegenaar aller tijden 
werd verkozen, kwam in 1942 in het concen-
tratiekamp Dachau om, omdat hij zich voor de 
vrijheid van meningsuiting en tolerantie inzette. 

Op het balkon van het inmiddels verloren COS 
Gelderland (centrum voor internationale sa-
menwerking) hadden wij een grote banner met 
de afbeelding van Titus Brandsma opgehan-
gen. De drukte van de tweede inschrijvingsdag 
van de Vierdaagse was in volle gang. Beneden 
op de Prins Hendrikstraat stonden de vrijwil-
ligers van onze actie flyers uit te delen. Ik stond 
zenuwachtig na te denken hoe ik de zware 
kilometers van de komende vier dagen zou 
overleven. 
Een man met een fototoestel liep naar me toe 
en vroeg: ‘Kunt u mij vertellen waarom hier 
deze banner hangt?’ De man dacht dat er 
een verband was met het huis en de actie. Hij 
vertelde mij dat het pand waar het COS gehuis-
vest was ooit het huis van de Joodse familie 
Zwarenstein was, die na haar arrestatie in 1942 
in 1943 op transport was gezet naar Sobibor 
om er direct vergast te worden. 
Vanaf dat moment voelde het werk in het pand 
- waaruit wij projecten gericht op tolerantie, 
vrede, veiligheid en gerechtigheid in de wereld 
uitvoerden - heel anders. Het plafond, de deu-
ren en ramen wisten veel meer dan ik. Ik keek 
vaker vanaf het balkon naar de prachtige boom 
voor het pand die regelmatig door de vogels 
bezocht werd. Ook deze boom zou veel meer 
gezien hebben. 
Ik denk dat deze Nijmegenaren toen, ergens in 
een concentratiekamp, vaak gedacht hebben 
aan hun leven hier. 
Er zijn vast veel vluchtelingen met meerdere 
Vierdaagsen in hun versleten schoenen die 
met gesloten ogen naar het plafond van hun 
tenten staren, waarin zij hun verbrande Syrië of 
Afghanistan zien. 

Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)

De klant die bij Bloemisterij Krayenhoff 
een fraai boeketje koopt, heeft het niet eens 
in de gaten. De mensen die er regelmatig 
komen, zullen het misschien wel opgeval-
len zijn dat eind vorig jaar in de winkel de 
achterwand enkele meters naar voren is ge-
plaatst om ruimte te creëren voor… de ver-
koop van tropische zeeaquaria: zeeaquari-
umwinkel Krayenhoff Zeewater.

Bloemisterij Krayenhoff is een begrip in Nij-
megen. Sinds 1998 zijn Tanja en Joost Weij-
tens de trotse eigenaars. De zaak kent een lan-
ge geschiedenis die teruggaat tot 1892. Toen al 
verkocht de heer Meulemans bloemen op dit 
adres. De winkel ging een aantal keer over in 
andere handen. In 1967 werd de familie Veen-

Zeewater bij de bloemist
man eigenaar. Tanja kwam daar in dienst. Toen 
na ruim dertig jaar de familie Veenman stopte 
en er geen opvolger voor de zaak was, grepen 
Tanja en Joost die kans met beide handen aan. 

Aquarium
Maar waarom nu een zeeaquarium? Joost: ‘Als 
kleine jongen had ik al een aquarium. Ik was 
daar mateloos door gefascineerd. Het is altijd 
een hobby gebleven. Tanja en ik hebben na ons 
trouwen meteen een zeeaquarium aangeschaft. 
Ook in de winkel staat vooraan bij de kassa 
een zeeaquarium. Een paar jaar geleden ben ik 
begonnen met het kweken van koraal, niet su-
permoeilijk, maar je moet er wel handigheid in 
hebben. Ik verkocht de stekjes op Marktplaats 
en er ontstond een handeltje in. Toen borrelde 
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het idee op om iets méér met die hobby te gaan 
doen. Ik schreef me in bij de Kamer van Koop-
handel en nu kan iedereen hier terecht voor al-
les wat je in tropisch zeewater tegenkomt en 
geschikt is voor een zeeaquarium.’

Met 25 graden is het aangenaam warm in de 
ruimte. Het is de temperatuur van de bakken 
met tropisch zeewater. Maar liefst 5000 liter, 
dat Joost inkoopt bij de groothandel en afkom-
stig is uit de Oosterschelde bij Neeltje Jans. 
Met een osmose-apparaat kan hij ook zelf 
kraanwater omzetten in zeewater. Elke week 
moet hij 10 procent - 500 liter - van het water 
verversen.

Internationaal
‘Het is een landelijke markt’, vertelt Joost, 
‘maar er komen ook klanten uit België en 
Duitsland. Wij richten ons op de échte hob-
byist, die er een aantal kilometers voor over 
heeft om hiernaartoe te komen. Dan moet je 
wat te bieden hebben.’ De openingstijden zijn 
vrijdag van 13.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag 
van 12.00 uur tot 17.00 uur. Daarnaast zijn de 
klanten ook welkom op afspraak. 

Dochter Dionne, 23 jaar, studeert Communica-
tie en Multimedia-Design. Die kennis brengt 
ze in de winkel in praktijk. Dat deed ze al voor 
de bloemenwinkel én nu ook voor de zeeaqua-
ria. ‘Een aquarium is als een levend schilderij, 
je kunt er uren naar kijken.’ Het is rustgevend 
en je ziet vissen die plezier hebben, elkaar uit-
dagen, verleiden en in combinatie met koraal 
zie je mooiste kleuren.

Er zijn vissen in alle soorten, maten en prijzen. 
Zo heb je vissen van 130 euro, maar bijvoor-

beeld een juffertje al voor 7,95 euro. Heel po-
pulair bij de kinderen is de anemoonvis, uit de 
film Finding Nemo, voor 14,95 euro. Zijn ei-
gen stekjes koraal verkoopt Joost vanaf 5 euro, 
maar je hebt ook koraal van 400 euro. 

Geen concurrenten
De Maanvis aan de Nieuwe Nonnendaalseweg 
bouwde de vissenstelling van Krayenhoff Zee-
water. Ze zien elkaar absoluut niet als concur-
renten, de Maanvis handelt in zoetwatervissen 
en Krayenhoff in zeewater. Zo vullen ze elkaar 
keurig aan.

De bloemenwinkel zal er niet onder lijden. 
‘Joost gaat nog altijd drie keer per week naar 
de veiling en blijft de administratie doen’, ver-
telt Tanja. ‘Samen met het overige personeel 
was ik toch al vaker dan Joost in de winkel 
te vinden.’ Hij doet de inkoop en administra-
tie. De aquaria zijn niet zomaar toegankelijk 
vanuit de bloemenwinkel. ‘Als mensen het 
leuk vinden, mogen ze natuurlijk wel onder 
begeleiding even een kijkje nemen, want het is 
kwetsbare apparatuur.’

Hobby delen
Voor Joost is het nog steeds een hobby die hij 
graag deelt met anderen. Hij kan daar heel en-
thousiasmerend in zijn. ‘Het was de investe-
ring dubbel en dwars waard. Jordy Scherpen-
borg, een jongen van 16 uit de buurt, is al zo 
enthousiast geworden dat-ie me af en toe komt 
helpen. Het is leuk om dit op andere mensen 
over te brengen.’

Tekst: Michiel van de Loo
Foto van Dory en Nemo: Dionne Weijtens
Overige foto’s: Ger Neijenhuyzen

Afspraken met de jeugd
Ditmaal wil ik iets over de afspraken met 
de jeugd vertellen. In alle stadsdelen in 
Nijmegen werken wij - politie, toezicht, 
straatcoaches en jongerenwerk - met het 
mooiweer-draaiboek. 
Hierin staan de afspraken met betrekking 
tot de jeugd, de plekken waar ze worden 
aangetroffen in de wijk, waar de jongeren-
ontmoetingsplekken zijn en wat de ver-
wijsplekken zijn.

Als het om de Wolfskuil gaat, hebben we 
op dit moment niet echt overlastlocaties. In 
het recente verleden waren dit het Azale-
apark, de Looimolen en het Ridderspoor. 
Door goede samenwerking en goede af-
spraken op die locaties is de overlast erg 
afgenomen en momenteel beheersbaar.
De jeugd mag op dit moment overal verblij-
ven in de wijk, dus op alle locaties. Levert 
een locatie overlast op, dan kunnen er ver-
dere afspraken gemaakt worden en deze 
locatie meer aandacht geven. Dit houdt dan 
in dat jeugd op die locatie wordt aange-
sproken en wordt verwezen naar een ver-
wijslocatie. Als de jongeren zich misdragen 
op een bepaalde locatie, dan kan dit ook 
inhouden dat ze geweerd worden in het 
jongerencentrum en bij voetbalactiviteiten. 
Hierin werken alle partijen samen.
Verder is er een bejegening afgesproken, 
waarin beschreven staat hoe de partijen 
zich dienen te gedragen. Ook staat daarin 
beschreven wat wij van de jeugd terug ver-
wachten, hoe zij zich moet gedragen.
Ik hoop in ieder geval op een rustige zomer 
met weinig overlast in de wijk.

Inmiddels is de ramadan begonnen. Dit kan 
wel leiden tot meer jeugd in de wijk op on-
gebruikelijke uren. Als dit overlast oplevert, 
dan dit graag melden op 0900-8844 of via 
de mail van de wijkagent.

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

Dory en Nemo
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Als ik tegenover Amal zit, heb ik het idee 
dat ik haar al ken. ‘Misschien komt dat 
door de posters met mij erop’, zegt Amal. 
‘Foto’s van alle ambassadeurs van de bibli-
otheek hebben op billboards langs de stra-
ten gestaan.’  Dat zal het zijn!

Amal Karam (47) is een heel bijzondere am-
bassadeur. Ze voelt zich thuis bij taal,  niet al-
leen de Nederlandse. Taal, boeken, schrijven 
en lezen zitten in heel haar leven verweven. 

Maak kennis met Amal Karam!

Gevlucht naar Nederland
‘Ik kom uit het Midden-Oosten. Mijn ouders 
zijn Palestijns’, vertelt Amal. ‘Ik ben geboren 
in Beirut in Libanon en in Zuid-Libanon op-
gegroeid. Toen ik 18 was, ben ik naar Syrië 
gegaan waar ik Engelse literatuur gestudeerd 
heb. Ik was een actieve journalist en moest om 
politieke redenen vluchten. Het was te gevaar-
lijk in het Midden-Oosten voor mij. Omdat ik 
een heel groot netwerk had, van organisaties 
als Artsen zonder Grenzen tot het Rode Kruis, 
had ik hulp bij het vinden van een veilige plek. 
Dat werd Nederland, maar dat was echt toeval-
lig.’ We hebben het dan over 1997, negentien 
jaar geleden. 
Amal belandde via onder andere Dronten en 
Zeewolde uiteindelijk in Nijmegen, waar ze 
alweer een hele tijd in de Biezen woont. ‘Vlak-
bij het nieuwe parkje dat in de plaats komt van 
de gebouwen van de Aquamarijn. Heerlijke 
plek. Nijmegen heb ik zelf uitgekozen. Niet 
dat dat zomaar kon, maar via mijn tolk is het 
wel gelukt.’ Ik vraag haar wat ze sinds 1997 
allemaal gedaan heeft om zich hier thuis te 
voelen. ‘In het begin moest ik echt bijkomen. 
Ik wilde rondkijken en aftasten waar ik nou 
eigenlijk terechtgekomen was. Maar al gauw 
begon het te kriebelen. Ik was zo gewend ac-
tief te zijn, dat ik zo snel mogelijk Nederlands 
wilde leren. Tot mijn verblijfsvergunning gere-
geld was, mocht ik officieel niks. Ik mocht niet 
studeren, niet werken. Ik heb zelf dus de taal 
maar geleerd en de cursus ook zelf betaald. Ik 
ben vrijwilligerswerk gaan doen en ben gaan 
netwerken. Ik wilde mensen leren kennen.’ 

Verblijfsvergunning
Uiteindelijk duurde Amals procedure voor een 
verblijfsvergunning tien jaar. Ze vertelt: ‘Het 
is niet zo dat je tien jaar zit te wachten, hoor. 
Of dat die jaren alleen maar vreselijk zijn. 
Maar je hele leven staat in het teken van een 
knagende onzekerheid. Je weet niet wat je te 
wachten staat. Ik heb in die tijd veel geschre-
ven, dat deed ik nou eenmaal graag. Ik heb acht 
jaar gewerkt voor OASE, een multiculturele 
festivalorganisatie. Je kunt ons kennen van de 
Vierdaagse bijvoorbeeld. Daar organiseerden 
we het plein met wereldmuziek en hapjes voor 
museum het Valkhof. Maar door het jaar heen 
deed OASE ook van alles, zoals poppenthea-
ter voor veel basisscholen. Ik zat in platforms 
en besturen in heel Gelderland en zelfs tot in 
Amsterdam. Inkomsten had ik uit het doen van 

‘Ik voel me helemaal thuis bij taal’
Amal Karam, ambassadeur van de bibliotheek
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klusjes, zoals oppassen en kranten bezorgen. 
Dat laatste is trouwens een uitstekende manier 
om de stad te leren kennen. Nu werk ik inmid-
dels bij het ROC hier in Nijmegen, bij de mbo-
niveau-1-opleiding Verkoop en Retail. Daar 
komen de leerlingen die verder nergens anders 
terechtkunnen. Ik noem het onze slachtoffers 
van de maatschappij. Ik zet me honderd pro-
cent voor hen in.’ 

Ambassadeur van de bibliotheek
Op 28 maart bestond de bibliotheek Gelder-
land Zuid honderd jaar. Speciaal voor het ju-
bileum konden mensen bibliotheekverhalen en 
- herinneringen delen op www.100jaarbieb.nl. 
Uit de mensen die hun reactie hier plaatsten, 
zijn negen mensen gevraagd bibliotheekam-
bassadeur te worden. Variërend in leeftijd van 
1½ tot 80 jaar. Amal is één van hen. Wat was 
voor haar de reden om mee te doen? ‘Dankzij 
de bieb ben ik Nederlands gaan lezen, schrij-
ven, denken én dromen. Dat is ook de quote 
waarmee ik op de billboards heb gestaan. Ik 
ben bekend bij de bibliotheek, aanvankelijk 
vanwege het lezen van Arabische boeken en 
bekijken van kunst- en fotografieboeken. Het 
was ook een maatschappelijk activerend cen-
trum. Later was het meer door de gedichten die 
ik nog steeds schrijf. Ik lees er voor uit eigen 
werk. Ik schreef dus een verhaal over mijn 
band met de bieb: van een toevluchtsoord tot 
een podium. Dat heb ik met plezier gedaan. 
Op de jubileumdag van de bieb presenteerde 
Hanneke Groenteman een talkshow met de 
kersverse ambassadeurs. Groot feest! Rondom 
het jubileum hingen alle ambassadeurs met 
persoonlijke quotes op billboards in de stad. Ik 
werd er meteen door mijn leerlingen op aan-
gesproken. Mevrouw, ik heb u langs de weg 
gezien. Daar heb ik hard om moeten lachen. 
Er werden ook grapjes over gemaakt. Er stond 
boven de poster: 100 jaar, en dan de foto van 

een ambassadeur. Ze vonden allemaal dat ik er 
goed uit zag voor een honderdjarige!’

Ambassadeur. En hoe verder?
Op mijn vraag wat er nu voor de rest van het 
jaar te doen is voor de ambassadeurs, vertelt 
zij dat ze het daar net over gehad hebben. ‘We 
hebben binnenkort een bijeenkomst over onze 
rol in het Nijmeegse cultureel-maatschappelij-
ke leven. Ik zie het als mijn rol om mensen 
uit verschillende culturen te betrekken bij de 
bibliotheek. Natuurlijk heb ik me ook bezig-
gehouden met alle vluchtelingen in Heumens-
oord. Ook zij bombardeerden me plat met be-
richtjes toen ze me op de billboards herkenden. 
Voor vluchtelingen is een bieb een oase van 
rust. Er is privacy, je kunt van internet gebruik-
maken. Je kunt een kopje koffie drinken en 
een krantje lezen. Iedereen vindt dat heerlijk. 
Ik wil heel graag met de bibliotheek bekijken 
hoe we nog meer mensen uit andere culturen 
de bieb in kunnen krijgen. Zo’n plek helpt mee 
bij het leren van de Nederlandse taal. Maar 
misschien komen mensen ook af op meer 
boeken en kranten in de eigen taal. Die zijn 
er wel altijd geweest, in het Arabisch, in het 
Farsi, in het Chinees. Nu kun je ze in de bieb 
wel digitaal lezen, maar er is minder op pa-
pier. Er zijn mensen die vinden dat je boeken 
in de eigen taal moet beperken. Ze zijn bang 
dat vluchtelingen dan niet goed Nederlands 
leren. Maar er is ook wel wat voor te zeggen 
om het juist wel te doen. Het is zo fijn om af 
en toe in je moedertaal te kunnen lezen. Om 
al die bekende woorden weer eens terug te 
zien, waar je zo aan gewend bent. Mijn eigen 
poëziebundel is bijvoorbeeld tweetalig: in het 
Nederlands én het Arabisch. Dat is ideaal om 
de taal te leren. Waar ik van geniet, is dat er 
vluchtelingen uit Heumensoord zijn die nu in 
Blauwe Stad zitten en daar een bibliotheek van 
de grond willen krijgen. Dat hebben ze hier in

Heumensoord meegekregen. Daar had biblio-
theek Gelderland Zuid een pop-up bibliotheek 
gerealiseerd. Dewit, een vluchteling uit Eri-
trea, doet daar heel erg zijn best voor. Ik wil al 
die mensen graag zeggen: Geef de moed niet 
op. En leer de Nederlandse taal!’

Bieb in De Biezantijn
Amal geeft aan dat ze ambassadeur zal zijn zo-
lang ze dat kan. Ze heeft het namelijk razend 
druk, dat zal duidelijk zijn. Ik vraag of ze ook 
bijgedragen heeft aan de komst van de bieb in 
het Waterkwartier? ‘Nee’, zegt ze. ‘Was dat 
niet wethouder Velthuis van wonen en cultuur 
die daarvoor gepleit heeft?’ Op de achtergrond 
zijn twee medewerkers van de bibliotheek aan 
het werk, Pauline en Suzanne. Ik vraag de da-
mes of zij iets over deze plek kunnen vertellen. 
‘Bert Velthuis heeft ervoor gezorgd dat er een 
bieb op deze plek is gekomen. Echt speciaal 
in het Waterkwartier. Hij is 12 april geopend. 
Onze doelgroep is de jeugd vanaf 12 jaar. Jon-
geren tot 18 jaar zijn gratis lid, dus niks hoeft 
ze tegen te houden. We hebben een uitgebreide 
collectie voor hen. Maar ook een heleboel an-
dere uitdagingen. We hebben een videowall, 
een 3D-printer, PlayStation, een multitouch-
table. We sluiten goed aan bij hun belevings-
wereld. We organiseren ook van alles, zoals op 
zaterdagmiddagen gratis workshops program-
meren, games maken of mediawijsheid. We 
willen die doelgroep heel graag motiveren om 
hier te komen!’
In het zonnetje buiten zeggen Amal en ik el-
kaar gedag. ‘Ik ben hier echt helemaal thuis’, 
zegt Amal. ‘Nijmegen heeft het voor mij hele-
maal. Wij passen bij elkaar!’

Haatpostbode (gedichten). Amal Karam, 
2014, Duidelijke Taal. Nog te verkrijgen bij 
boekhandels de Feeks en Roelants.

Tekst: Rian Panis
Foto’s: Dave van Brenk

Openingstijden 
Bibliotheek 
De Biezantijn
Maandag      13.30 – 17.30 uur
Dinsdag      13.30 – 17.30 uur
Woensdag      10.00 – 17.30 uur
Donderdag     13.30 – 20.00 uur
Vrijdag          13.30 – 17.30 uur
Zaterdag     11.00 – 15.00 uur
Zondag         gesloten
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Florapark
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Foto’s: De FotoStudio



de Wester - zomer 201622

Kort, van september 2015 tot eind februari 
2016 stond heel groot De WijkFabriek aan-
gegeven op de gevel van Nieuwe Nonnen-
daalseweg 94 en 96. De twee sloopwoningen 
waren omgetoverd tot onder andere dag-
café, flexwerkplek, soepcafé, en cultuurhuis 
van de wijk. Ondertussen is het duidelijk 
dat de woningen klaar worden gemaakt 
voor de sloop. Maar hoe staat het voor met 
De WijkFabriek?

De WijkFabriek blijft in beweging. Eind 2015 
werd duidelijk dat de sloop van de twee pan-
den aan de Nieuwe Nonnendaalseweg sneller 
ging plaatsvinden dan werd gedacht. Er is van 
alles geprobeerd om De WijkFabriek zolang 
mogelijk op deze locatie te houden. Terwijl an-
dere huurders de woningen ernaast verlieten, 
mocht De WijkFabriek nog langer blijven. Uit-
eindelijk bleek dat uitstel niet langer mogelijk 
was en moest De WijkFabriek ook verhuizen. 
De WijkFabriek is ondertussen verhuisd naar 
de Driesprong aan de Fuchsiastraat 10. Ook 
deze locatie is tijdelijk. De Driesprong wordt 
begin volgende jaar gesloopt. In het najaar 
verhuist De WijkFabriek naar Koninginnelaan 
1 (het oude politiebureau). De WijkFabriek en 
STON (Stichting Turkse Ouderen Nijmegen, 
de huidige huurder) hebben met steun van de 
gemeente en samenwerkingsovereenkomst 
getekend over het gebruik van het gebouw. Er 
moet nog heel veel gebeuren in en aan het ge-
bouw om het geschikt te maken. Het streven is 
om straks, midden in de wijk, een gebouw en 
een plek te hebben waar iedereen trots op is. 

De WijkFabriek is opgezet om een bijdrage te 
leveren aan de leefbaarheid, sociale stijging en 

bewonersinitiatieven van de wijk Wolfskuil. 
Uiteraard gaat het niet alleen om het leven in 
de wijk maar ook het verbinden van de wijk 
met de stad. De WijkFabriek wil deze doel-
stellingen bereiken door allerlei activiteiten 
(mede) te organiseren of faciliteren. Zo is De 
WijkFabriek in mei gastheer geweest van een 
publieksmiddag van Nijmegen Stad van Com-
passie en is een bewoner begonnen met een 
kledingruil. In juni laat het Sterke Verhalen 
Festival aan Nijmegen zien dat Wolfskuil de 
wijk van verhalen is. Sterke Verhalen Festival 
bouwt voort op het boek Sterke verhalen uit de 
Wolfskuil en is een festival voor de Wolfskuil 
en de stad. Ook in juni is een bewoner begon-
nen met een leesgroep over de werken van 
Plato. Eind juni start De WijkFabriek met een 
maandelijkse wijkbistro. Een bistrobeleving 
tegen lage prijzen voor iedereen uit de wijk.
De WijkFabriek is continu bezig met het 

(mede) ontwikkelen van nieuwe activiteiten 
samen met bewoners en partners. Daarnaast 
is er een bestaande reeks aan activiteiten va-
riërend van de flexwerkplek voor zzp’ers elke 
donderdag, het dagcafé van maandag tot en 
met zaterdag, de kringloopwinkel elke eerste 
zaterdag van de maand, Voedsel voor de ziel 
enzovoort.

Oproep
De WijkFabriek is een bewonersinitiatief voor 
de wijk en door de wijk. Heb je een idee voor 
de wijk, loop binnen en leg het voor. Wil je iets 
betekenen voor De WijkFabriek? Je bent van 
harte welkom. De WijkFabriek is een vrijwil-
ligersorganisatie en kan alleen bestaan als er 
mensen zijn die zich vrijwillig in willen zetten 
voor dagcafé, kringloopwinkel, jamsessies en 
alle andere activiteiten.

Tekst: Conrad Savy
Foto’s: Geert Timmer

De WijkFabriek blijft in beweging

Een greep…
• Ma t/m za: Dagcafé
• Woe: Soepcafé (12.00-13.00 / gratis)
• Do: Flexwerkdag (09.30-16.00)
• Do: Wat de pot schaft (17.00-20.00)
• Vrij: Onbeperkt Houdbaar (09.00-
13.00)
• 1e za v/d maand: kringloopwinkel
• Laatste vrijdag v/d maand: Onderne-
merscafé (10.00- 12.00)

De WijkFabriek is te volgen op Face-
book via Wijkfabriek Wolfskuil
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Mijn lievelingsplekje vroeger was het Maas-
plein. Daar kon je als kind lekker ravotten. 
Ik kan me nog levendig de grote zandbak 
herinneren, ook al is dat meer dan 50 jaar 
geleden. Nu is mijn favoriete plekje de Han-
delskade. Ik leg u uit waarom. 

Fotograferen doe ik al jaren als een uit de hand 
gelopen hobby. In 2011 begon men met het 
slopen van het gebouw van de Gelderlander. 
Het leek mij een leuk project om te volgen. In 
deze periode raakte ik werkloos en had dus tijd 
te over om de activiteiten op de Handelskade 
te volgen, een geluk bij een ongeluk. Ook dit 
leek op een zandbak. Ik genoot van wat door 

Favoriete plek in het Waterkwartier

Ger Neijenhuyzen en de Handelskade
opgravingen allemaal naar boven kwam, zoals 
de oude kademuren met de houten balken die 
toen alles tegen moesten houden. Dit heb ik 
allemaal op de gevoelige plaat vastgelegd, als-
ook de landwinning die erop volgde en die het 
terrein aanmerkelijk vergrootte. Mijn nieuws-
gierigheid naar wat er gebouwd zou worden - 
eens een bouwvakker, altijd een bouwvakker 
- was meteen gewekt. Ik wilde direct vastleg-
gen wat er ging gebeuren. Zo combineerde ik 
mijn hobby met het vak waar ik voor geleerd 
had: het fotograferen van bouwwerken op dit 
bijzondere plekje. 
Wanneer ik er nu ben, fantaseer ik over hoe het 
straks gaat worden. Dan zit ik hier op een ter-

rasje met een lekker biertje genietend naar de 
zonsondergang te kijken en gaan mijn gedach-
ten naar vroegere tijden: hoe de arbeiders zich 
bij het laden en lossen in het zweet werkten. 
Hoe daarna hier de Gelderlander geschreven 
en gedrukt werd, met misschien wel net zoveel 
zweetdruppeltjes. Er komen straks nieuwe 
wijkbewoners te wonen, misschien ikzelf ook 
wel, fantaseer ik verder. En natuurlijk komt er 
horeca met terrasjes. Daar is Nijmegen koplo-
per in. 
Voldoende reden dat dit mijn favoriete plekje 
zal blijven. Nu en voor altijd.

Tekst en foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Actief
Wat een activiteiten de laatste tijd. Het rolt 
allemaal achter elkaar Nijmegen binnen. 
Soms letterlijk, zoals de rollende keukens 
(foodtrucks) bij allerlei festivals. Een activi-
teit is pas echt een feest als er wat geproefd 
kan worden, reken maar. Of zoals ook de 
Giro begin mei de stad, en onze wijk, bin-
nendenderde. Dat was prachtig. Al had 
ik, net als tekenaar Korneel Jeuken in de 
Gelderlander, het gevoel dat het een zeer 
kortstondig genoegen was om naar de ren-
ners uit te kijken. Zoefffff en weg. Roze trui? 
Niet gezien. 
Nijmegen-Oud-West laat bij dit alles van 
zich spreken. Speciaal voor de Giro werd 
het Westerpark een zondag lang Parco 
d’Ovest. Alles was Italiaans, zelfs het weer. 
Voor uitpuffen geen tijd, want tijdens de 
meidagen nam Riverland Health de kinde-
ren bij de hand. Er kon gesport en gespeeld 
worden. Het mooie Florapark liet zien wat 
het in huis heeft. De Allesbinder van de 
HAN deed zijn naam eer aan. Ze bedachten 
– niet in hun eentje - het West op z’n Best-
festival in het laatste meiweekend. Want 
dit alles is niet mogelijk zonder de betrok-
kenheid van bewoners en ondernemers. 
De energie lijkt in Oud-West, als je dit alles 
zo eens overziet, tomeloos. Aan inzet geen 
gebrek. Hulde! 
Dan moet de 100-jarige haar feest nog 
vieren in juli. Wandelaars van over de hele 
wereld bijten zich vast in de klimmetjes, de 
dijken, de kilometers. Ze verheugen zich 
op de roze straten, de komkommers en de 
tuinslangen langs de weg. En gaan dan-
send door de Waterstraat, de Biezenstraat, 
de Kanaalstraat, begeleid door muziek en 
applaus van de massa langs de kant. 
Ik begrijp inmiddels de roep om Nijmegen 
als de Zomerhoofdstad van Nederland wel! 
Nergens een bruisender stad. En in dat 
geheel heeft Oud-West een kroontje op: de 
koningin van het bal.

Rian Panis
(Foto: Ger Neijenhuyzen)

De redactie kreeg dit verhaal opgestuurd 
door Henny Fransen, die dit artikel sa-
men schreef met Adrie Roelofsma. Hen-
ny groeide op in het Willemskwartier, 
werkte 33 jaar bij Portaal en deed daar 
in zijn vrije tijd onderzoek in het oud ar-
chief van de woningbouwvereniging en 
leerde zo de andere volkswijken kennen. 
Dit artikel werd eerder gepubliceerd in 
2008 in het septembernummer van het 
Kwartier van Nijmegen, een afdelings-
blad van de Nederlandse Genealogie 
Vereniging. Adrie Roelofsma introdu-
ceert zichzelf. Tegenwoordig wonen ze 
allebei in Grootstal.

Genealoog Adrie Roelofsma deed veel onder-
zoek naar de afkomst en geschiedenis van zijn 
eigen familie en die van anderen. Als Adria-
nus Martinus Roelofsma werd hij op 21 maart 
1963 te Nijmegen als zoon van Johannes Wil-
helmus Roelofsma en Adriana Maria Hendrika 
Born geboren. Naast genealogisch onderzoek 
was Adrie ook betrokken bij het eerherstel van 
verzetsmensen uit de tweede wereldoorlog. 
Bovendien bood hij hulp bij het inventariseren 
van de oorlogsslachtoffers van het Nijmeeg-
se vergissingsbombardement op 22 februari 
1944. Een gebeurtenis waarbij ook zijn over-
grootvader Johannes Wilhelmus Roelofsma 
om het leven kwam. Mede daardoor raakte 
Adrie speciaal geïnteresseerd in de levensom-
standigheden van deze voorouder, die leefde in 
een tijd waarin mensen nog een varken achter 
het huis hadden om de winter door te komen.

Stadsboerderijen
Omstreeks 1500 besloot het Amsterdamse 
stadsbestuur dat er geen varkens meer in de 
straten mochten rondkuieren. De verordening 
was duidelijk: rondzwervende varkens zouden 
voortaan verbeurd worden verklaard, behalve 
tijdens Sint Antonius en Sint Cornelis, de feest-
dagen van de beschermheiligen van deze die-
ren. In Nijmegen was men toen nog niet zover, 
al waren er in de praktijk al enige maatregelen 
genomen ter bevordering van de hygiëne. Zo 
werden loslopende varkens voor de aanvang 
van een markt van het marktplein verjaagd. 
Ook was er bij de kerkboog een rooster aange-
bracht, zodat honden en varkens het Stevens-
kerkhof niet konden betreden. Maar pas ná 
1600 kwamen er in Nijmegen verordeningen 
dat varkenshokken in de straten afgebroken 
moesten worden en varkens voortaan alleen op 
het eigen erf gehouden mochten worden. Iets 
dat in de praktijk moeilijk te handhaven viel 

Een varken achter het huis 
in een stad als Nijmegen met zijn vele stads-
boerderijen en burgers die gewend waren een 
varken als huisdier te houden voor de slacht. 

Hygiëne
Met de hygiëne in de stad was het tegen het 
einde van de negentiende eeuw, mede door 
grote aantallen onbedekte varkenshokken en 
mestvaalten, nog steeds droevig gesteld. Het 
open rioolstelsel voerde niet alleen het hemel-
water, maar ook bloed, slachtafval en mest 
door de straatgoten af. Veel van die goten kwa-
men uit in de Sint Jacobsgracht buiten de He-
zelpoort, die daarmee een stinkende poel van 
ziekte en verderf was geworden. 
Naar aanleiding van de cholera-epidemie van 
1866 werd op 7 juli 1867 de Nijmeegse Ge-
zondheidscommissie opgericht. In 1895 werd 
er gepleit om alleen nog stadsboeren toestem-
ming te geven tot het houden van varkens. Van 
deze stadsboeren waren er omstreeks 1900 nog 
zo’n honderd in Nijmegen te vinden. Maar 
ook particuliere stadsbewoners dienden nog 
regelmatig een verzoek in om vee bij het huis 
te mogen houden. Zo richtte J. Meijer uit de 
Zwanengas in 1911 een verzoek aan burge-
meester en wethouders tot het mogen houden 
van vier varkens achter zijn huis op een plaats 
van 6,80 meter lang en 4,50 meter breed. De 
stal zou een oppervlakte van 3,30 bij 4,50 me-
ter krijgen, 2 meter hoog worden en van een 
stenen luchtkoker worden voorzien. Het ver-
zoek werd afgewezen omdat het hok niet aan 
de voorschriften voldeed en de plaats hiervoor 
ongeschikt werd geacht.

Willemshofje 
Het gevolg van het houden van vee bij de wo-
ning was dat omwonenden regelmatig klaag-
den over stankoverlast. Zo dienden in augustus 
1908 zes bewoners uit het Willemshofje aan de 
Oude Heselaan bij de Gezondheidscommissie 
een petitie in om tot ruiming over te gaan, van-
wege de onhoudbare en verpestende stank die 
door een aantal varkenshokken en konijnen-
kooien werd veroorzaakt. Volgens een mon-
delinge toelichting door één van de bewoners 
zou op een meermalen gedaan verzoek om de 
mest te verwijderen of zodanig te bergen dat 
omwonenden geen last zouden ondervinden, 
geen gehoor zijn gegeven. Overigens werden 
er in die tijd nog gewoon nieuwe verzoeken tot 
het houden van vee ingediend. Zo schreef Gra-
dus Roelofsma uit het Wilhelminahofje aan 
de Begoniastraat op 3 juni 1912 een verzoek 
aan B en W om varkens en geiten te mogen 
houden, hetgeen het college afwees omdat de 
locatie ongeschikt werd bevonden. Meer naar 
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het noorden lag het Willemshofje aan de Oude 
Heselaan. Het bestond uit een groep kleine 
huurwoningen die in 1897 nog midden in het 
agrarisch gebied van het oude schependom la-
gen. Pas vanaf 1915 werden er grotere com-
plexen volkswoningen gebouwd en breidde 
het gebied zich naar het westen langzaam maar 
zeker tot een nieuw stadsdeel uit: het huidige 
Oud-West. 

In 1911 werd bij het Willemshofje op advies 
van de Gezondheidscommissie door Bouw en 
Woningtoezicht een onderzoek naar de aanwe-
zigheid en huisvesting van varkens ingesteld. 
Het rapport van 7 januari 1911 wees uit dat 
er achter 23 van de 40 onderzochte woningen 
varkens werden gehouden. De dieren waren 
gehuisvest in houten hokken zonder stenen 
vloeren en zonder een behoorlijke afvoer voor 
vuil en mest. De schuren waren eigendom van 
de bewoners en vermoedelijk zonder vergun-
ning van de gemeente gebouwd. 

Oude Heselaan
Hoewel de Gezondheidscommissie al eerder 
bezwaar maakte tegen het houden van varkens 
in het Willemshofje en om een verbod had 
gevraagd, werd een absoluut verbod door de 
meerderheid van het gemeenteraad afgewe-
zen. Men realiseerde zich dat een varken voor 
veel gezinnen noodzaak was om de winter 

door te komen. Wel werd er aangedrongen op 
het plaatsen van betere hokken met een deug-
delijk opslag voor de afvalstoffen. Hoofdop-
zichter Gemeentewerken Hermann Rauch 
stelde in zijn rapportage voor om de varkens-
houders aan te schrijven met de boodschap dat 
het houden van varkens en het bewaren van 
mest na 1 juni 1911 verboden zou worden. Dit 
verbod zou niet gelden wanneer de hokken 
van metselwerk zouden worden opgetrokken 
met een minimale afstand van vier meter tot 
de woning. Het bewaren van de mest zou ver-
volgens uitsluitend mogen geschieden in wa-
terdichte gemetselde en afgesloten bakken, die 
eveneens tenminste vier meter van de woning 
verwijderd moesten zijn. Bij het aanschrijven 
van de huurders kreeg ook Hendrina Kerkhoff, 
de toenmalige eigenares van de woningen aan 
de Oude Heselaan 13 t/m 93, bericht. De vol-
gende adressen van varkenshouders aan de 
Oude Heselaan werden daarbij aangeschreven:

13 G. Heijnen, 15 J. Gielen, 17 J. Krechting, 
19 J.H. Barten, 21 J.de Bruijn, 23 A.van Dalen, 
25 P.J. Mulder, 33 J.v. Hoorn, 35 G.J. Roelof-
sma, 37 W.A. Peters, 39 H.Th. Sterk, 
41 H.Th. Breukelaar, 43 A.Wiesels, 47 J.H. 
Puijk, 51 W.J. Leeuwenberg, 
53 H. Versteegen, 61 W.J.v.d. Hoop, 63 G.J. 
Evers, 65 A.de Kloet, 69 H. Derksen,
85 H.M. Nijsen, 89 R.v.d.Berg, 91 J. Roesink 

Vissers Meubelen
In 1960 was het Willemshofje volledig in ver-
val geraakt, om tenslotte in 1965 te worden 
gesloopt om ruimte vrij te maken voor de aan-
leg van een tunnel onder het spoor. Het Wil-
lemshofje stond op de plek van het huidige 
plantsoentje bij de Tunnelweg nabij het pand 
van Vissers Meubelen. Volgens Adrie Roelofs-
ma woonden er voor de oorlog verschillende 
van zijn familieleden in het Willemshofje. Zijn 
overgrootvader Johannes Wilhelmus Roelofs-
ma (1880-1944) bijvoorbeeld, die op 11 sep-
tember 1902 te Nijmegen met Geertruida van 
Gent (1879-1948) was getrouwd, woonde daar 
met zijn gezin vanaf augustus 1925 aan de 
Oude Heselaan nr 13, precies op de punt van 
het driehoekige perceel grond waarop de wo-
ningen van het hofje waren gebouwd. Hij had 
daar een winkel in groenten en levensmiddelen 
en had een stukje land aan de Kraijenhofflaan, 
waar hij groente verbouwde. Tijdens het Nij-
meegs bombardement van 22 februari 1944 is 
hij in de buurt van zijn woning door bommen 
overvallen en om het leven gekomen. 

Bronnen: brieven Gezondheidscommissie Nij-
megen 1908 en verslag Bouw en Woningtoe-
zicht Nijmegen 7 januari 1911.

Tekst: Henny Fransen en Adrie Roelofsma
Foto: Regionaal Archief Nijmegen

Foto uit 1935 met de hoekwoning waar de familie Roelofsma-van Gent destijds woonde. 
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Tot voor kort was er geen aandacht voor 
een deel van de Nijmeegse geschiedenis. Het 
levensverhaal van de kaaisjouwer was een 
stuk niet belichte geschiedenis. Totdat het 
boek De Kaaisjouwers, een hard leven aan 
de Waal van Frank Antonie van Alphen ver-
scheen, waarin deze schrijver het relaas van 
zijn schippersfamilie in relatie tot de losar-
beiders onder woorden bracht. 

Met dit ter schrift stellen van hun door nazaten 
van de sjouwers doorvertelde verhaal, heeft 
deze beroepsgroep een plaats in de historie 
van de stad Nijmegen gekregen. Maar mag het 
ietsje meer zijn?

Zware vrachten tillen
Kaaisjouwers losten en laadden de schepen 
met de hand, aan de Waalkade en in de Nij-
meegse havens, tot ver na de Tweede Wereld-
oorlog. In een periode dat goederen voor de 
Waalstad nog lang over water naar Nijmegen 
werden gebracht. De sjouwers tilden vrachten 
tot tachtig kilo zwaar uit de scheepsruimen en 
brachten deze naar de wal. De losarbeiders 
leefden met hun gezinnen onder zeer armoe-
dige omstandigheden in de Benedenstad. 

Het aandeel van de kaaisjouwer in de bloei 
van de Nijmeegse economie in de eerste helft 
van de vorige eeuw is bepalend geweest. Want 
al keken de bovenstadbewoners letterlijk én 
figuurlijk op de kaaisjouwers neer, hen als 
schorriemorrie, uitvaagsel en janhagel be-
schouwend, de welvaart van Nijmegen is voor 
een groot deel aan hen te danken. 

Voetstuk
Na zoveel jaren van stigmatisering en ontken-
ning, is de tijd rijp om de sterke mannen van 
Nijmegen blijvend op een voetstuk te zetten. 
Temeer daar bleek dat de nazaten van deze los-
arbeiders daar een grote behoefte aan hebben. 
Ook de tegenwoordige belangstelling naar lo-
kale geschiedenis legitimeert de komst van een 
heus standbeeld. 

Initiatiefgroep
Een initiatiefgroep gelieerd aan De Bastei 
maakt zich momenteel hard voor de komst van 
dit welverdiende eerbetoon aan deze kaaisjou-
wers en een tot de verbeelding sprekende her-
innering aan het verleden van Nijmegen, stad 
aan de Waal. Via subsidies, donaties en crowd-
funding brengen zij het benodigde budget bij-

een. 

Standbeeld
Een dergelijk standbeeld is kostbaar, maar dan 
heb je ook wat. De sculptuur zal zeker 2,5 me-
ter en wellicht wel 3 meter hoog worden. Op 
een prominente sokkel langs de Lindenberg-
haven brengt het beeld van gegoten alumini-
um op deze plek de herinnering aan het rijke 
scheepvaartverleden van Nijmegen terug. De 
gemeente Nijmegen heeft al medewerking toe-
gezegd om plaatsing op deze plek mogelijk te-
maken. Leuk detail: voor het standbeeld staat 
een ‘heel gewone’ Nijmegenaar model. Via 
een oproep in de krant meldden zich tientallen 
kandidaten, waaruit de meest tot de verbeel-
ding sprekende kop is geselecteerd.

Voor de realisatie van het standbeeld van de 
kaaisjouwer, naar een ontwerp van Nijmeegs 

beeldhouwer Margriet Hovens, heeft de initia-
tiefgroep de steun van velen hard nodig. Deze 
initiatiefgroep bestaat naast de beeldhouwer 
uit Gerard Alofs, Willem Muijs, Rosalie Tho-
massen, Frank Antonie van Alphen en Leo Pe-
ters. 

Wilt u een steentje bijdragen aan de realisatie 
van het standbeeld? Uw donatie kunt u stor-
ten via www.cultuurfondsrijkvannijmegen.nl. 
Uw steun blijft niet onopgemerkt, voor ieder-
een die bijdraagt is er een passende blijk van 
dank. Voor vragen of als u een tegenprestatie 
op maat wilt, kunt u contact opnemen met 
kaaisjouwer@erwt.biz. 

Tekst: Gerard Alofs, Willem Muijs, 
Rosalie Thomassen, Frank Antonie van Alphen 
en Leo Peters. Foto: Nico van Hoorn

De kaaisjouwer verdient een standbeeld
Help mee aan een blijvende herinnering op de Waalkade

Wethouder Bert Velthuis met een klein beeld van de kaaisjouwer

26
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Station
1920
Zoals u elders in deze Wester kunt lezen, werd 
het mooiste station van Nijmegen geopend in 
1894. Vijftig jaar lang was het de trots van de 
stad. Het is heel vaak gefotografeerd. Bijgaan-
de foto uit 1920 is genomen uit een raam van 
het Oranjehotel. Dat stond op de plek waar nu 
Metterswane is. Drie tramsporen verdwijnen 
rechtsonder in de Spoorstraat. Vergeleken met 
de huidige situatie is het rustig op het Stations-
plein. Op de foto staan twaalf mensen. Twee 
fietsen er. Er zijn zes personenauto’s te zien.

1960
Tijdens het bombardement van februari 1944 
werd ook het stationsgebouw vernietigd. Er 
kwam een nieuw gebouw. Dat is goed te zien 
op de foto uit 1960, genomen in de Spoor-
straat. Een toren overheerst het beeld. Links 
ervan is een opvallende bogengalerij. Hier is 
een café-restaurant. De streekbussen van on-
der meer de Zuid-Ooster stoppen er. De stads-
bussen hebben hun plek rechts, buiten de foto. 
Hier stoppen tegenwoordig álle bussen (behal-
ve lijn 10). Op de foto overheerst de bovenlei-
ding van de trolley. Rechts rijdt een trolleybus. 
Er zijn twaalf voetgangers te zien. De meest 
rechtse loopt met een fiets. Hij komt net uit de 
stalling. Drie auto’s staan voor de uitgang van 
het station.

2016
De laatste foto is uit 2016. De naoorlogse ar-
chitectuur van het gebouw is verkracht. Er is 
een glazen hal voor gezet met een luifel, waar-
op het NS-logo en het woord Nijmegen staan. 
Alsof je niet weet in welke stad je bent... Alsof 
er alleen NS-treinen rijden... De bogengalerij 
is verstopt achter een fietsenstalling en een 
overkapping waarvan het doel onduidelijk is. 
Het aantal fietsen op de foto is niet te tellen. 
Het is slechts een fractie van het werkelijke 
aantal. Er zijn 28 mensen te zien. Ook dat is 
slechts een fractie. Geen auto te bekennen.

Oordeelt u zelf wat het mooiste is. Ik denk dat 
we het allemaal eens zijn.

Tekst: René van Berlo
Oude foto’s: Regionaal Archief Nijmegen
Nieuwe foto: Gerie Sandmann

Vroeger en nu

1920

1960

2016



R05 - Nijmegen - Romeinse stad Noviomagus

R06 - Nijmegen - Oppidum Batavorum

R07 - Nijmegen - Romeinse legerplaats

R08 - Nijmegen - Romeinse commandopost

R09 - Berg en Dal - Romeinse waterleiding

R10 - Berg en Dal - Romeinse steenbakkerij

R13 - Heumen - Romeinse wachttoren

R14 - Plasmolen - Romeinse villa

R15 - Middelaar - Romeinse brug

B11 - Beek Ubbergen - Heerlijkheid Beek

K02-Berg en Dal - Atoombunker

K03-Nijmegen - Atoombunker

K05-Alverna - Mobilisatiecomplex
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Leuke tips

muZIEum

Overasseltse en Hatertse Vennen

Afrika Museum

Museumpark Heilig Land Stichting 
Orientalis

Sanadome Hotel & Spa Nijmegen

1

1

2

6

8

10

3

4

5

7

9

2

3

4

5

Legenda Horecagelegenheden

Keizer Karelplein 32H Nijmegen, muzieum.nl

Ervaar de impact van het niét zien. Binnen 

ga je op pad in absolute duisternis of buiten 

met een virtual reality bril. De blinde of 

slechtziende gids leidt jou rond en daarna 

zie je de wereld ineens door heel andere 

ogen.

VVV Rijk van Nijmegen, 
Keizer Karelplein 32 H 
Nijmegen 
(Aanbevolen startpunt)

Leuke tips

Horecagelegenheden

Luisterplek 
Liberation Route Europe
liberationroute.nl

Luisterplek 
Spannende Geschiedenis
spannendegeschiedenis.nl

Restaurant Pannenkoekenhuis St. Walrick, 
St. Walrickweg 5 Overasselt

Café Kanaalzicht, 
Dorpstraat 5 Heumen

Koffiehuis en Branderij Coffyn, 
Rijksweg 65 Malden

Landgoed Jachtslot De Mookerheide, 
Heumensebaan 2 Molenhoek

Brasserie La Vie, 
Dorpsstraat 16 Groesbeek

Restaurant In geuren en kleuren, 
Oude Kleefsebaan 102 Berg en Dal

Hampshire Hotel-Holthurnsche Hof, 
Zevenheuvelenweg 48A Berg en Dal

Hotel De Musschenberg, 
Rijkstraatweg 154 Beek-Ubbergen

Hotel-Restaurant Rozenhof, 
Nijmeegsebaan 114 Heilig Landstichting

Eetcafé BliXem, 
Groesbeekseweg 75 Nijmegen

(tussen        en        )

De Overasseltse en Hatertse Vennen is een 

bijzonder gebied met glooiende rivierduinen, 

vele vennen en uitgestrekte heidevelden. Voor 

mensen uit de wijde omgeving is dit dé plek 

voor natuurbeleving, rust of sportieve activitei-

ten. Bezoek hier de ruïne van St. Walrick en de 

koortsboom, ook wel lapjesboom genoemd.

Postweg 6 Berg en Dal, afrikamuseum.nl

Het Afrika Museum toont authentieke 

objecten en hedendaagse kunst uit Afrika. 

Daarnaast ook tijdelijke tentoonstellingen. 

Het buitenmuseum toont traditionele 

architectuur uit Afrika. De moeite waard om 

je fietstocht voor te onderbreken!

Profetenlaan 2 Heilig Landstichting, 

museumparkorientalis.nl

Het museumpark laat je de kleurrijke wereld 

zien van het jodendom, christendom en 

islam. Wandel door het 30 ha grote park en 

bezoek o.a. de Hidden Garden, de geboorte-

grot en het Bedoeïenenkamp.

Weg door Jonkerbos 90 Nijmegen, 

sanadome.nl

Sanadome beschikt over fantastische 

Thermen, met o.a. thermaal binnen- en 

buitenbad, whirlpools, mintkamer en een 

prachtige zonneweide. Een fijne stop op de 

route waar je heerlijk kunt relaxen, lunchen 

of dineren.

Giro Rijk van Nijmegen - 50 km
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Fietsroute: Giro Rijk van Nijmegen - 50 km
Route inkorten: Als je 50 kilometer te lang vindt, kun je de route inkorten door van knoop-
punt 59 rechtstreeks te fietsen naar knooppunt 60 of 58. Je mist dan de Muur van Beek.
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muZIEum
Keizer Karelplein 32H Nijmegen, muzieum.nl
Ervaar de impact van het niét zien. Binnen ga je op pad 
in absolute duisternis of buiten met een virtual reality bril. 
De blinde of slechtziende gids leidt jou rond en daarna 
zie je de wereld ineens door heel andere ogen.

Sanadome Hotel & Spa Nijmegen
Weg door Jonkerbos 90 Nijmegen, sanadome.nl
Sanadome beschikt over fantastische Thermen, met o.a. 
thermaal binnen- en buitenbad, whirlpools, mintkamer 
en een prachtige zonneweide. Een fijne stop op de route 
waar je heerlijk kunt relaxen, lunchen of dineren.

Overasseltse en Hatertse Vennen
(tussen 40 en 41 )
De Overasseltse en Hatertse Vennen is een bijzonder 
gebied met glooiende rivierduinen, vele vennen en uit-
gestrekte heidevelden. Voor mensen uit de wijde omge-
ving is dit dé plek voor natuurbeleving, rust of sportieve 
activiteiten. Bezoek hier de ruïne van St. Walrick en de 
koortsboom, ook wel lapjesboom genoemd.

Afrika Museum
Postweg 6 Berg en Dal, afrikamuseum.nl
Het Afrika Museum toont authentieke objecten en he-
dendaagse kunst uit Afrika. Daarnaast ook tijdelijke 
tentoonstellingen. Het buitenmuseum toont traditionele 
architectuur uit Afrika. De moeite waard om je fietstocht 
voor te onderbreken!

Museumpark Heilig Land Stichting Orientalis
Profetenlaan 2 Heilig Landstichting, 
museumparkorientalis.nl
Het museumpark laat je de kleurrijke wereld zien van het 
jodendom, christendom en islam. Wandel door het 30 ha 
grote park en bezoek o.a. de Hidden Garden, de geboor-
tegrot en het Bedoeïenenkamp.

Het bijzondere van deze route:
+ Over de Zevenheuvelenweg
+ Gedeelte van de Giro d’Italia Gelderland
+ Prachtige natuur
+ Bergetappe: Muur van Beek
+ Tien horecagelegenheden

29

De Giro d’Italia is de jaarlijkse wielerronde door 
Italië en in Nederland ook wel bekend onder de 
naam Ronde van Italië. De Giro d’ Italia is de 
nummer twee wielerwedstrijd in de wereld na 
de Tour de France. Op initiatief van de Gazetta 
dello Sport uit Milaan werd deze tegenhanger 
van de Tour de France in het leven geroepen 
en in 1909 voor het eerst gereden. De uiteinde-
lijke winnaar van de Giro d’Italia mag de roze 
trui aantrekken. Het eerste jaar vertrok de Giro 
vanuit Milaan en dit is jarenlang zo gebleven. 
Vanaf 1960 wordt er gevarieerd met de start- en 
finishplaats waarbij in 2016 Gelderland met 
drie route-etappes roze kleurde.

Wat is een etappe uit de Giro d’Italia zonder een 
goede klim erin? Bij deze route fiets je van knoop-
punt 35 tot en met knooppunt 04 een deel uit de 
etappe Arnhem-Nijmegen van de Giro Gelderland. 
In dit mooie bosrijke gebied kom je als eerste klim 
de Zevenheuvelenweg tegen. De Zevenheuve-
lenweg is natuurlijk ook bekend uit de dag van 
Groesbeek, de derde wandeldag van de Interna-
tionale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. 
De Muur van Beek (tussen 61 en 60) is de eerste 
echte bergetappe in de Giro d’Italia en natuurlijk 
ook in deze fietsroute opgenomen. Dit is een 
minder pittige variant op de Muur van Huy welke 
een beruchte klim is uit wielerklassieker de Waalse 
Pijl. De wielrenner die als eerst de Muur van Beek 
beklimt en op 96 meter het hoogste punt bereikt 
mag in Nijmegen de bergtrui aantrekken. Dus stap 
op de fiets en test hoe sportief jij bent.

40

Meer toeristische informatie?
Voor meer informatie over het fietsroutenetwerk, fietsarrangementen, routes of het downloaden 
van kaarten ga naar lekkerfietsen.nl
VVV Rijk van Nijmegen, Keizer Karelplein 32 H Nijmegen
vvvnijmegen.nl of download de gratis VVV-app

Vragen? Neem contact op via
Facebook: facebook.com/regioarnhemnijmegen
Twitter: twitter.com/arnhem_nijmegen
E-mail: info@regioarnhemnijmegen.nl
© 2016: Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen
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Spoorwegfeesten in 1894
VERGETEN VERLEDEN

Nijmegen viert opening nieuw stationsgebouw

Op 8 en 9 augustus 1894 vierde Nijmegen 
feest ter gelegenheid van de oplevering van 
het nieuwe stationsgebouw.

Op 8 augustus 1865 vertrok de eerste trein uit 
Nijmegen. Op die dag werd de spoorlijn naar 
Kleef geopend. Het station lag op de plek van 
de huidige Vereeniging. In 1879 volgde de 
spoorlijn naar Arnhem, in 1881 die naar Den 
Bosch en Tilburg. Als laatste kwam de trein-
verbinding met Venlo tot stand. Dat gebeurde 
in 1883. Het station werd in 1879 verplaatst 
naar de huidige locatie. De eerste vijftien jaar 
was het stationsgebouw niet meer dan een 
loods. Dit gebouw bestaat nog steeds. Het staat 
nu aan de Ooysedijk.

Prestigieus
De stad hunkerde naar een prestigieus stati-
onsgebouw. Cornelis Peters, een leerling van 
Pierre Cuypers, ontwierp het. In 1892 startte 
de bouw. Twee jaar later was het klaar. Dat 
was reden voor de Spoorwegfeesten, die duur-
den van maandagavond 7 tot en met de vroege 
ochtend van donderdag 10 augustus 1894. De 
beide Nijmeegse kranten De Gelderlander 
(DG) en Provinciale Geldersche en Nijmeeg-
sche Courant (PGNC) deden uitgebreid ver-
slag.

Eerste onderdelen
‘Het was een goede gedachte van den directeur 
der ,,Vereeniging” de Spoorwegfeesten - die 
2daagsche Nijmeegsche kermis - te doen inlei-
den door een concert van het Bossche Infante-
rie-orkest’, schreef DG over de eerste avond. 
‘Men kreeg daardoor al dadelijk een maatstaf 
van den lust tot feestvieren, dien het publiek 
gedurende deze beide dagen zou openbaren.’ 
PGNC: ‘Jammer, dat door het onweder het bal 
champêtre niet kon doorgaan; toch troostte 
men zich en werd er tot diep in den nacht lustig 
in de zaal gedanst.’
Het regende de hele nacht. DG: ‘Menigeen had 
van morgen dan ook spijt over de gemaakte 
toebereidselen, zelfs de huismoeders die gis-
teren hare stoepen zoo netjes deden vegen en 
schrobben. Maar nauwelijks begonnen te half 
negen de kanonschoten te vallen en het carail-
lon te spelen (...) of ineens, de regen hield op, 
het volk liep uit, de feesten waren officieel 
geopend en drukte en levendigheid in onze 
straten gekomen. De zware salvoschoten der 
beide monitors (kleine oorlogsschepen - RvB) 
deden de huizen langs de Waalkade daveren en 
lokten een menigte volks naar de rivier.’ Op de 
Grote Markt was een volksconcert, gespeeld 
door de kapel van het 2e Regiment Infanterie. 
DG: ‘Na afloop daarvan zette zich een stoet 

van duizenden (...) in beweging, om door de 
Broer- en Molenstraat op te trekken naar het 
station.’
Daar hield dominee Barend ter Haar de ope-
ningstoespraak. Ter Haar was schrijver en 
dichter en had veel voor Nijmegen gedaan. 
Zijn toespraak is integraal in beide kranten af-
gedrukt. Hij bracht in herinnering dat de bur-
gers zelf de eerste spoorlijn hadden betaald: 
‘De gelden voor dien Nijmeegsch-Kleefschen 
spoorweg waren niet alleen uit het kapitaal der 
rijken in ons midden, maar ook uit de spaar-
penningen onzer eenvoudigste burgers (...)
en uit de spaarpotten onzer kinderen samen-
gebracht. En dat geschiedde niet, omdat de 
Nijmegenaars, als ene kind naar speelgoed 
hunkerde, ook hun spoorwegje, hoe klein dan 
ook, wilden hebben, maar omdat zij, in hunne 
dierbaarste en billijkste verwachtingen bij den 
aanleg van spoorwegen van Staatswege te-
leurgesteld, het onverzettelijke besluit hadden 
genomen: ,,Nijmegen zal uit zijne afzondering 
worden bevrijd! We willen beginnen met ons-
zelven te helpen!” En ze hebben zich zelven 
geholpen!’ Over het vorige station zei Ter 
Haar: ‘Vijftien jaar lang vroeg de vreemdeling, 
die hier aan eene onaanzienlijke loods moest 
uit- of instappen, op minachtenden toon: ,,Is 
dat nu het Nijmeegsche spoorwegstation?” En 
nu - ziet slechts voor u! - nu zal niemand dat 
meer spottend vragen. Nu is dit prachtig bouw-
werk verrezen, het herboren, vooruitstrevende 
Nijmegen ten volle waardig.’ Ter Haar besloot 

Het station, gezien vanaf de Van Oldenbarneveltstraat, 1898.

Hal in het station met de kaartverkoop, 1895.
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Optocht in de Molenstraat bij de opening van 
het stationsgebouw, 9 augustus 1894.

Eerste perron van het station in 1893. Het is 
tegenwoordig nog goed herkenbaar. Op het 
einde is nu Starbucks, rechts staat de piano.
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met ‘de leuze, die in ’t hart van elken Nijmege-
naar staat gegrift; ,,NIJMEGEN VOORUIT!”’
Hierna werd Wien Neêrlandsch bloed ge-
speeld, het toenmalige volkslied, gevolgd door 
het Spoorweg-Lied. Wilhelmus van Nassouwe 
werd ‘met ontbloote hoofden aanhoord’ (DG). 

Volksspelen
’s Middags waren er volksspelen op het exerci-
tieveld, de huidige Wedren. DG deed enthou-
siast verslag: ‘Verbeeld u daarbij te hooren de 
opgewekte muziek der Gezellen-Vereeniging 
of van het 2e Reg. Infanterie; verplaats u tus-
schen de duizenden toeschouwers, die met 
evenveel belangstelling de wedstrijden volgen 
als de jeugd; denk aan de kleine incidenten, 
die er onvermijdelijk aan zulke pret zijn ver-
bonden; aan den schalkschen mastklimmer, 
die halverwege den paal door de oolijkste gri-
massen te kennen geeft, dat de prijs hem wat 

hoog hangt; aan den schelmschen boegspriet-
looper, die met opzet in het meel wil rollen; 
aan de kikkerkruierij, waarbij de sportmen den 
éénen vorsch verliezen, terwijl zij bezig zijn 
het ontsnapte exemplaar op te vangen; maak 
u een voorstelling van de stemming der vol-
wassen feestvierders, die om dat alles lachen, 
dat hun lever schudt, en gij hebt een denkbeeld 
van de drukte, die er op het exercitieveld heer-
schte. Zeker is het, dat dit gedeelte van het pro-
gramma tot één van de best geslaagde behoort. 
De commissie heeft wèl gedaan, met ook den 
arme te gedenken bij een feest, dat met recht 
een feest voor de heele stad mag heeten. Een 
bed met toebehooren door de kinderen als prijs 
te zien thuis gebracht is voor den kleinen man 
voorwaar een buitenkansje, dat hij wel meer-
malen zou wenschen.’

De gegoede burgerij kon zich ’s avonds ver-
maken met verschillende concerten. DG: ‘een 
vreemde niet kon laten te betuigen: ,,Men 
heeft hier in Nijmegen slag van feestvieren; 
dat is wat anders dan bij ons in Dordt”. Zij, die 
Nijmegen nog niet kenden, hebben gisteren 
van onze stad een indruk mede genomen, die 
zal bevestigen het woord van Ter Haar: ,,Nu 
is aller mond vol van den lof van het schoone 
Nijmegen”.’

Historische optocht
De volgende middag was er een historische 
optocht met Bataven, voertuigen uit de tijd van 
Charlemagne, Roelant, Willem van Oranje, 
Hertog Eduard van Gelre en diverse feestwa-
gens van lokale clubs en bedrijven. DG: ‘Het 
heerlijkste van zulk een optocht is naar ons 
oordeel dat heel het volk er iets aan heeft en 
ieder evenveel, zooals dat in de schitterende 
middeleeuwen gewoonte was en wij dat geluk-
kig ook nog kennen.’

Waterfeesten
Na de optocht begon het opnieuw te regenen. 
’s Avonds om tien uur startten de Waterfees-
ten. Net op tijd was het droog. Er kwam ‘een 
mooie donkere lucht, een zwarten achtergrond 
die het heerlijk lichteffect tintelend deed uitko-
men. Vooral wanneer men de rivier over langs 
beschouwde, waar op de kaden onder de gloei-
lampen beter gelegenheid was zich te bewegen 
dan in de nabijheid van de aanlegplaats der 
pont, waar menschen en gevaarlijke rijtuigen 
een ondoordringbare barricade vormden, kon 
men zich een gondelfeest op een der lagunen 
van Venetië voorstellen. En toch weer zoo echt 
Hollandsch; want het waren geen gondels, 
maar stoombooten, schepen en monitors, die 
met hunne constructie zeer goed uitkwamen 
als lichtende zeekasteelen in de verte gezien’, 
aldus DG. De krant vervolgt: ‘Te midden van 

Ingezonden brief in Provinciale Gel-
dersche en Nijmeegsche Courant van 
10 augustus 1894.

  M. de R. !
Beleefd verzoek ik u een plaatsje in uw 

veelgelezen blad voor het volgende:
Dinsdagmiddag de volksspelen bezoe-

kende, kreeg ik den indruk dat niet alle 
nummers van het programma dezer spe-
len gelukkig gekozen konden genoemd 
worden.

Met verontwaardiging tenminste zag 
ik, hoe, bij het kikkerkruien, die arme 
beesten gesmeten, geschopt en gemar-
teld werden, tot zij half dood op de krui-
wagens bleven liggen, om ten slotte nog 
door de jeugd als projectielen gebruikt te 
worden.

Ik ben overtuigd, dat de commissie, 
belast met de organisatie der volksspe-
len, niet vermoed heeft, dat dit num-
mer aanleiding zou geven tot dergelijke 
wreede handelingen; maar het ware te 
wenschen dat men in ’t vervolg, nu men 
al weer opnieuw heeft kunnen zien, dat 
over het algemeen de jongen mensch, 
vooral ten opzichte van dieren, mee-
doogenloos is, dergelijke spelen, als men 
ze zoo noemen mag, bij volksvermake-
lijkheden achterwege liet.

Onder dankzegging voor de verleende 
plaatsruimte,

   Hoogachtend
    L.
Nijmegen, 8 Augs. ’94.

Venetiaansche en andere illuminatie, bengaal-
sche vuur, muziek en zang voortzwevende 
over de golven, zag men nu en dan ook de op 
en afvarende gierpont met een tros van geillu-
mineerde pontons, een klein jacht of een sloep 
als een torpedo voortschieten, en wanneer 
dan gelijktijdig de kanonslagen der monitors, 
weerkaatst, uit de 4 windstreken galmden en 
de vuurpijlen ratelend opsnorden, kon men een 
oogenblik zich verbeelden in de Koreaansche 
wateren te zijn, waar de gele vlooten der gele 
mannen op de gele wateren slaags waren ge-
raakt.’

De feestdagen werden afgesloten met een 
vuurwerk dat niet helemaal slaagde omdat de 
pijlen deels nat waren. Om half een was het 
afgelopen. Daarna werd nog gefeest op diverse 
plekken in de stad.

Samenstelling en tekst: René van Berlo
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen



Rob Meeuwsen 
geridderd
Rob Meeuwsen (72) is onlangs gerid-
derd. Hij werd Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau. De heer Meeuwsen is ruim 
veertig jaar verbonden aan Sportvereni-
ging Quick 1888. Hij was onder andere 
elftalleider, secretaris afdeling Voetbal, 
medeoprichter/secretaris afdeling Ten-
nis en medeoprichter/coördinator van 
de werkgroep Facilitaire Diensten. In-
middels is Meeuwsen verantwoordelijk 
voor alle facilitaire zaken. Hij verleent 
ondersteuning bij de Vierdaagsekampen. 
Sinds negen jaar is Meeuwsen bestuurs-
lid bij Stichting Hobbycentrum De Non-
nendaal. Hij was begeleider van de ver-
bouwing van de werkplaats. Meeuwsen 
is oprichter en bestuurslid van stichting 
De WijkFabriek Wolfskuil, een samen-
werking tussen bewoners en de Stichting 
Hobbycentrum De Nonnendaal.
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Wolfskuil

Redactie: Leo Woudstra

Na afronding van het archeologisch onder-
zoek op het voormalig terrein van Tuincen-
trum Jacobs aan de Molenweg is het terrein 
bouwrijp gemaakt. In juli vinden de voor-
bereidende werkzaamheden voor de daad-
werkelijke start van de bouw plaats. Daarbij 
moet gedacht worden aan het inrichten van 
de bouwplaats, de aanleg van de trafo voor 
de benodigde stroom, het plaatsen van dam-
wandprofielen ten behoeve van de realisatie 

Portaal over Molenweg
van de parkeerkelder en het aanbrengen van 
bemaling om grondwater weg te pompen. 
De bouwplaats, met directiekeetjes en der-
gelijke, wordt ingericht op het parkeerter-
rein hoek Molenweg/Dikkeboomweg. Om 
van het bouwterrein naar de bouwplaats te 
kunnen komen, wordt een loopbrug over de 
Molenweg aangelegd.
De nieuwbouw wordt gerealiseerd door Ve-
luwezoom Verkerk B.V. uit Zevenaar.



Meneer Henri van 
IKC De Wieken gaat 
met pensioen
Beste oud-leerlingen en ouders,
Onze lieve collega Henri Kalb neemt 
donderdag 14 juli afscheid van basis-
school De Wieken. Na veertig jaar met 
plezier en gedrevenheid gewerkt te heb-
ben in de Wolfkuil gaat hij toch echt met 
pensioen.
Willen jullie meneer Henri nog even 
zien, spreken en afscheid nemen? Dit 
kan dit op donderdag 14 juli vanaf 12 
uur. Dan is meneer Henri op school. Bij 
vragen kunt u naar IKC De Wieken bel-
len en naar Lucienne of Inge vragen. 

In het volgende nummer van de Wester 
komt een interview met Meneer Henri.
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Opnieuw een Nacht 
van de Ommetjes
In oktober vindt de zesde Nacht van 
de Ommetjes plaats. Zo’n nacht is een 
avond vol verrassingen langs bijzondere 
plekjes, verborgen talenten, kunst en cul-
tuur in de wijk. Tijdens een twee uur du-
rende wandeling leren de deelnemers op 
een unieke manier hun eigen wijk of een 
andere buurt kennen. Het zou mooi zijn 
wanneer er dit jaar ook een Nacht van de 
Ommetjes in de Wolfskuil georganiseerd 
zou worden. Wie wil daar graag aan 
meewerken? Reacties graag naar redac-
tie@dewester.info.

Nachtegaalplein
Afgelopen winter is de klankbordgroep ac-
tief geweest om samen met Lisa Balthus-
sen een ontwerp te maken voor het nieuwe 
Nachtegaalplein. Men is heel tevreden over 
het resultaat. Ook de financiering is rond. 
Hoveniersbedrijf Liemers Hendriks gaat 
het park aanleggen. De betonnen randen in 

De huurwoningen van Bouwinvest zijn na-
genoeg klaar en worden op korte termijn 
opgeleverd. Woningzoekenden hebben er 
voor in de rij gestaan. Er is nog steeds vraag 
naar, maar die mensen moeten we helaas 
teleurstellen. De sloop van de huizen in de 
Spreeuwenstraat, Kwartelstraat, Oude en 
Nieuwe Nonnendaalseweg liep vertraging 
op door de aanwezige vleermuizen. Daarna 
nestelenden vogels, maar een eerste begin 
is gemaakt. Met de bewoners van de Oude 
Nonnendaalseweg, die schade opliepen 
bij de sloop van de panden aan het Nach-
tegaalplein, zijn goede afspraken gemaakt. 
Portaal heeft zich aangesloten bij de Whats-
App-groep van de bewoners om snel met 
elkaar te kunnen communiceren. Er zijn 
trillingmeters geplaatst.

Tekst: Portaal
Foto: Geert Timmer

het oorspronkelijk plan zijn vervangen door 
stalen randen. Die zie je op meer plaatsen in 
de stad en ogen wellicht nog fraaier.

Inmiddels is er een inloopavond geweest, 
waar onder andere de hovenier de plannen 
gepresenteerd heeft. Voor nu is de planning 
dat in de laatste week van juni begonnen 
wordt met het park. Ná de grote vakantie 
zal het park voltooid worden.

Portaal over Nachtegaalplein



Flora Wijkfestival op 
zondag 11 september 
Het Kuulse Wijkfestival wordt dit jaar 
omgetoverd tot het Flora Wijkfestival.

De Vrienden van het Florapark organise-
ren op zondag 11 september van 10.00 
tot 16.00 uur het Flora Wijkfestival. Het 
thema van deze dag is Ontmoeten.

Een dag waar bewoners elkaar kunnen 
ontmoeten en kunnen meedoen aan ac-
tiviteiten die ieder wat wils biedt. Een 
braderie met marktkramen vol oude en 
nieuwe spullen. Voor allerlei hapjes en 
drankjes kunt u terecht bij diverse eet-
kramen. Er zullen volop activiteiten ge-
organiseerd worden voor de jeugd.

Voor informatie en/of huur van de kra-
men kunnen handelaren en omwonenden 
terecht bij parkwachter Theo Hendriks, 
06 25 36 64 82.

Foto: Leo Woudstra
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Nieuwe supermarkt aan de Varenstraat
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Op zondag 22 mei heeft de tweede Dag van 
het Park plaatsgevonden in de Wolfskuil. Deze 
Dag van het Florapark is door de vrienden van 
het Florapark georganiseerd en bood een geva-
rieerd programma voor jong en oud.

Het was een geslaagde dag. Het was een gezel-
lige drukte bij kinderboerderij Kobus met veel 
kinderen die aan allerlei activiteiten konden 
meedoen, zoals een speurtocht door het Flora-
park, schapen scheren, wol spinnen en schmin-
ken in de Beestenkuul, het nieuwe educatieve 
centrum op het terrein. Op het pad bij het bas-
tion konden kinderen een stoepkrijt tekening 
maken met een echte kunstenaar.

Bij de Witte Molen hielp de oude molenaar de 
kinderen uit de wijk met het handmatig malen 
van tarwe tot broodmeel met een mini molen-
steen en rondom de molen stond een kinder-
rommelmarkt. 

Bij ’t Sfeerhuys konden buurtbewoners terecht 
voor een heerlijk hapje, een drankje en gezel-
lige muziek. Op de speelweide stond een grote 
tent waar dans- en sportdemonstraties plaats-
vonden en een groot springkussen, waar veel 
vertier was. Bij het kapelletje staken veel men-
sen een kaarsje op voor een dierbare.
Verder was er een informatiestand waar de 

Beestenkuul 
op dierenweide 
Kobus geopend
Woensdagmiddag 18 mei om 14.00 uur 
opende wethouder Renske Helmer het 
gloednieuwe educatieve centrum bij 
kinderboerderij Kobus aan de Floraweg. 
Geholpen door twee buurtkinderen han-
teerde de wethouder een bladblazer die 
een stapel stro wegblies en de nieuwe 
naam voor het educatieve centrum ont-
hulde: de Beestenkuul. Deze naam was 
bedacht door de tienjarige Joanne Hen-
driks van basisschool de Wieken. Veel 
wijkbewoners en kinderen waren op de 
feestelijke opening afgekomen.

Vergaderingen van 
wijkraad Wolfskuil
Op dinsdag 6 september vergadert het 
algemeen bestuur van de wijkraad. Op 
dinsdag 20 september is het periodiek 
overleg met de gemeente, Tandem, Por-
taal, sociaal wijkteam 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.

wijkraad, de Wester en De Wolf is Los zich 
presenteerden. En konden bewoners terecht bij 
de volkstuintjes voor uitleg over de moestuin 
en verkoop van plantjes. 

De organisatie kijkt terug op een geslaagde 
dag, ondanks de regen die aan het einde van 
de middag met bakken de lucht uit kwam. De 
organisatie heeft weer laten zien dat het Flo-
rapark een prachtig voorbeeld is van een park 
dat iedere buurtbewoner wat te bieden heeft. 

Tekst: Biljana Markovic

Dag van het Florapark

De Varenstraat heeft een nieuwe supermarkt: Al Madina. Door de fraaie uitstalling lijkt het 
vooral een groentezaak, maar er zijn ook andere levensmiddelen te koop. (Foto: Geert Timmer)
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Guido Roelofs 
Participatie op niveau

Ik werk met plezier op het snijvlak van 
wonen, welzijn, leefbaarheid en wijkont-
wikkeling.
 
Vraagstukken van overheid, corpora-
ties, maatschappelijke instellingen en 
bewoners oppakken. Enthousiaste sa-
menwerking tussen partijen realiseren, 
zodat zij hun doelen kunnen bereiken. 
Achterhalen van vragen, wensen en 
ideeën. Gezamenlijke bijdragen, inzet 
en mogelijkheden vaststellen. Het opzet-
ten en uitvoeren van wederzijds gedra-
gen plannen. Stimuleren van effectieve 
bewonersparticipatie. De agenda van 
bewoners is hierbij mijn uitgangspunt. 
Als opbouwwerker en bewonersadvi-
seur heb ik de afgelopen jaren mooie 
ervaringen en projecten gedeeld met 
bewonersgroepen en organisaties in 
Nijmegen.
 
Meer weten: http://guidoroelofs.org

Hallo, ik ben Mandy de Meyer, relatiethe-
rapeute. 
Binnen VuurKrachtig partnerrelatiecounse-
ling help ik paren met het oplossen van hun 
relatieproblemen. Door het nemen van vijf 
stappen kunnen jullie je relatie weer liefde-
vol en krachtig maken. Het is mijn missie 
om partners te helpen om vanuit verwonde-
ring en zelfexpressie in hun relatie te staan. 
Zodat de verbinding blijvend met elkaar 
gevoeld wordt tijdens het drukke dagelijkse 
leven, tijdens de seks en ook tijdens span-
ningsvolle momenten. 

Zou dit iets voor jou kunnen betekenen: 

Mijn hoofd is als een huishouden van Jan 
Steen: gezellig rommelig, maar ik vind er 
nooit iets terug. Om daar toch een beetje 
orde in te brengen, heb ik samen met mijn 
oud-collega Arjen Robijn een oplossing be-
dacht: start.me. Dat is een website waar je 
alles wat je niet wilt vergeten overzichtelijk 
een plekje kunt geven. Het werkt als een 
onderdeel van je internetbrowser, zodat je 
het altijd bij de hand hebt.

We zijn in 2014 begonnen. Ik woon hier, en 
Arjen in Den Haag. We hebben geen kan-
toor, maar werken vooral vanuit huis. Sinds 
Lidwien en ik een dochtertje hebben, werk 

betere communicatie, fijnere intimiteit en 
spannender seks? Ik help jullie graag met: 
• Jezelf zijn in contact met je partner.  
• Relatieproblemen en kansen. 
• Heldere communicatie. 
• Vragen en verlangens rondom intimiteit 
en seksualiteit. 

Als zomeractie geef ik gratis inspiratiege-
sprekken van 1 uur weg. 

Ga naar www.vuurkrachtig.nl, mail me op: 
contact@vuurkrachtig.nl of bel me: 
06 15 57 81 82. Als relatietherapeute ben ik 
aangesloten bij de NVRG. 

ik minder thuis en zit ik vaak bij het CVJO, 
tegenover het station.

Bij start.me ben ik de technische en Arjen 
de zakelijke helft. Ons product is gratis, 
maar we kunnen er toch van leven. 
Dus voor wie wel wat orde kan gebruiken: 
www.start.me!

Michiel de Wit
Telefoon: 06 10 69 34 47
E-mail: michiel@start.me
Website: www.start.me

Fotograaf: Floor van Sambeek, Flooreer!

Mandy de Meyer

Michiel de Wit
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Waterkwartier
Redactie: Ruud de Vries

Het Waterkwartier verandert in een hoog 
tempo. De nieuwbouw rukt enorm op en de 
nieuwe bewoners stromen binnen. Op zon-
dag 29 mei was in het Westerpark een leuk 
festijn georganiseerd om de nieuwkomers 
te verbinden met de reeds zittende bewo-
ners en elkaar te leren kennen.

Ondanks dat de weergoden af en toe de 
wolken opentrokken, zijn honderden wijk-
bewoners aanwezig geweest op het eerste 
wijkparkfeest. Ook de wijkmanager, de 
wijkbeheerder en de wijkwethouder gaven 
acte de presence.
Het zal een jaarlijks terugkerend evenement 

West heeft zich op z’n best laten zien
worden, want de komende jaren blijven de 
nieuwkomers hun nieuwe huizen betrekken. 
Wij hopen dat ze zich thuis gaan voelen in 
onze prachtige wijk met een fantastisch 
voorzieningenhart en een wijkwinkelcen-
trum in wording.

Op het wijkparkfeest hebben diverse orga-
nisaties hun kunnen laten zien en horen, van 
zang tot educatie, dans en sport. Ook wa-
ren er enkele marktkramen ingericht, waar 
wijkbewoners hun spullen konden proberen 
te verkopen.

Foto: Dave van Brenk

De reeds jarenlange leegstand van de win-
kels onder de appartementen van het Pala-
dijncomplex wordt een doorn in het oog. 
Het is een onverkwikkelijke zaak dat de 
projectontwikkelaar en de gemeente Nijme-
gen niet samen optrekken om er desnoods 
een tijdelijke invulling aan te geven.
Het was de bedoeling dat er een bruisend 
wijkwinkelcentrum zou komen, waarvan 

Leegstand op Fenikshof
nu alleen maar de overzijde in gebruik is door 
twee supermarkten, een bloemenzaak en een 
drogist.

Mede hierdoor blijft het een dode hoek, waar 
het niet gezellig vertoeven is en het zelfs uit-
nodigt om rommel achter te laten.

Een nieuw gegeven is dat er aan de zijde van 

de Fenikshof, achter Diny’s Wolwinkel, 
waarschijnlijk nieuwbouw gepleegd gaat 
worden. Er komen 48 wooneenheden voor 
senioren. Voor jongeren is de bovenverdie-
ping gereserveerd met een zorgplicht voor 
hun onderburen. 
Er is overleg over deze plannen. Direct 
daaraan gekoppeld is de uitbreiding van de 
afvalvoorziening op het Fenikshof, aange-
zien bewoners, maar ook anderen, hun vuil-
nis er dumpen buiten de daarvoor bestemde 
containers.

Kom naar 
de Waarmarkt
Wat doet u de tweede zondag van de 
maand? Waarmarkt op het Honigcom-
plex is een echte aanrader. Gave produc-
ten, mooie kramen, vriendelijke markt-
kraamhouders en foodtrucks met lekker 
en verassend eten. Maar Waarmarkt is 
meer dan alleen een markt. Livemuziek 
van verschillende artiesten op het mooie 
terras van Steigercafé De Dock (waarbij 
de hangmatten een echte aanrader zijn), 
activiteiten voor de kids, zoals een step-
baan en springkussen en wat zou Waar-
markt zijn zonder waarzegster? Komt u 
met de auto? Geen probleem. Er is ge-
noeg, gratis, parkeergelegenheid.
Allemaal redenen om zondag uit de luie 
stoel te komen en richting het Honig-
complex te komen om Waarmarkt zelf te 
ervaren.

Voor ondernemers die hun spullen wil-
len aanbieden aan een groot publiek is er 
ook altijd plaats. Voor meer informatie 
over de markt en aanmelden kunt u sur-
fen naar: www.waarmarkt.nl.
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Giro d’Italia
In het tweede weekend van mei stond de pro-
vincie Gelderland in het teken van de Giro 
d’Italia. Nijmegen-Centrum was geheel roze 
gekleurd. Op 7 mei kwam de wielerkaravaan 
zelfs drie maal via de Waalbrug, Oranjesingel, 
Tunnelweg door het Waterkwartier richting de 
Oversteek en tot slot de finish op de Oranje-
singel. Op 8 mei startte de Giro in het centrum 
en ging via het Waterkwartier en de Oversteek 
naar Arnhem.
Aangezien de organisatie van de Giro alsmede 

100e Vierdaagse
In juli gaat het legioen voor de 100e keer van 
start om vier dagen lang door ons prachtige 
natuurschoon te wandelen met als hoogte-
punt de Via Gladiola op vrijdag. 

Echter, op woensdag ervaren de wandelaars 
de eerste Gladiola-ontvangst in het Water-
kwartier, want onze wijkbewoners maken 
er weer een ontzettend gezellige doortocht 
van op de Kanaalstraat, Waterstraat, Bie-
zenstraat en Voorstadslaan richting de He-
zelpoort. Met vlaggen, versiering en mu-
ziek worden de wandelaars als het ware 
gedragen door onze wijk. En natuurlijk zal 
deze 100e keer een uitdaging zijn om ons 
allerbeste beentje voor te zetten.

Tentoonstelling
Honderd dagen voordat het legioen van 
start gaat is er een bijzondere tentoonstel-
ling 100e Vierdaagse, wandel door de tijd 
geopend in museum het Valkhof. Wij waren 
getuige van de opening en het is absoluut de 

de gemeente Nijmegen het niet nodig von-
den ook maar één vlag in Nijmegen-West 
op te hangen, namen enkele wijkbewoners 
een eigen initiatief om de wijk roze te ver-
sieren.
Het was een reuzespektakel op de Maria-
laan en de Industrieweg, omdat we meerde-
re keren van de Giro en de renners konden 
genieten. Een hartelijk dank is op zijn plaats 
aan de wijkbewoners die er werkelijk iets 
van hebben weten te maken om het Water-
kwartier een roze uitstraling te geven. 

Foto’s: Dave van Brenk

Op zondag 8 mei - moederdag - was een 
groot Italiaans feest in het Westerpark 
georganiseerd, waar voor eenieder wat te 
beleven was.

moeite waard om deze tentoonstelling te be-
zoeken. Kosten nog moeite zijn gespaard om 
een geweldig overzicht te geven. Het is een 
ontdekkingstocht door de rijke historie van de 
Vierdaagse en het laat daarmee zien wat het 
evenement zo bijzonder maakt. Het geeft een 

sfeer alsof je zelf de Vierdaagse loopt. Ook 
de intocht over de Via Gladiola ontbreekt 
niet. Een pluim voor de bedenkers en de sa-
menstellers van deze absolute aanrader. 

Foto: Ger Neijenhuyzen
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De gemeente wil de komende anderhalf jaar 
snel vijfhonderd extra sociale huurwonin-
gen bouwen. Als een van de mogelijke loca-
ties is het terrein van de voormalige boterfa-
briek Batava genoemd. Gedacht wordt aan 
het plaatsen van containerwoningen voor 
een periode van tien jaar. Met plaats voor 
honderd personen. De woningen worden 
in principe aangeboden via Entree en zijn 
vooral bedoeld voor statushouders, maar 
mogelijk ook voor alleenstaanden met een 
zorgindicatie en andere woningzoekenden. 

Bewonersgroep Batava, wijkvereniging 
Ons Waterkwartier en omwonenden zijn 
verbaasd over deze mogelijke invulling 
van het terrein. Al jaren pleiten ze voor een 
duurzame invulling van het terrein, waar-
bij bebouwing, het Batavagebouw en het 
omringende groen een passende invulling 
krijgen. Overwegend is de reactie dat men 
graag nieuwe bewoners - met name asiel-
zoekers - wil verwelkomen, maar dit mag 
niet ten koste gaan van de langetermijnont-
wikkeling van het terrein. Een grote groep 
bewoners is inmiddels in actie gekomen om 

Tijdelijke woningen bij 
oude boterfabriek Batava? 

mee te denken over alternatieven. Er zijn 
drie werkgroepen ontstaan: een procedure-
groepje, die de voortgang en strategie rich-
ting gemeente gaat bezien, een creatieve 
groep, die zelf gaat kijken naar invulling 
en hiervoor met een plan wil komen, en een 
communicatiegroepje, die de mail-account 
en sociale media gaat bedienen.
Inmiddels is ook de buurt geïnformeerd en 
geënquêteerd over de gemeenteplannen via 
een Facebookpagina. Er zijn zeshonderd 
enquêteformulieren in de buurt rondge-
bracht. De meer dan tweehonderd reacties 
op deze quick scan zullen aan de gemeente 
worden aangeboden. De gemeenteraadsle-
den zijn uitgenodigd om op vrijdag 17 juni 
een kijkje te nemen op het Batavaterrein, 
hoek Weurtseweg/Voorstadslaan. Buurtbe-
woners met ideeën zijn van harte welkom 
en kunnen dit melden via Facebook. Meer 
informatie en het enquêteformulier zijn te 
vinden op Facebook De Biezenbuurt.

Tekst: Carla Dijs
Foto boven: Dave van Brenk
Foto onder: Ger Neijenhuyzen

Vergadering 
‘Ons 
Waterkwartier’ 
van 10 mei
Op de vergadering van wijkvereniging 
Ons Waterkwartier van 10 mei 2016 wa-
ren 51 personen aanwezig en is het vol-
gende aan de orde geweest:

• terugblik Giro d’Italia;
• mededelingen en discussie over ont-
wikkeling huurwoningen bij voorheen-
boterfabriek Batava;
• gedachten en discussie over de koers en 
doelstelling van de wijkvereniging;
• oprichting van een commissie Herden-
kingen Oorlogsmonumenten in Nijme-
gen-West;
• ontwikkelingen Waalfront, slachthuis, 
bedrijfspanden Weurtseweg en opleve-
ring Handelskade;
• verkeersproblematiek, handtekenin-
genactie voor derde Hezeltunnel, over-
steek fietsers bij Hezelpoort;
• ontwikkelingen bij de buurt- en bewo-
nersgroepen.
 
Het uitgebreide verslag wordt na goed-
keuring van de vergadering op 5 juli op 
Facebook en de website geplaatst.

Vergaderdata van 
‘Ons Waterkwartier’
Op dinsdag 5 juli en 6 september 2016 
zijn de reguliere vergaderingen van wijk-
vereniging Ons Waterkwartier. Ze vin-
den plaats van 19.30 tot 21.30 uur in het 
voorzieningenhart De Biezantijn aan de 
Waterstraat. De agendacommissie komt 
op 21 juni en 23 augustus bijeen om de 
vergaderingen voor te bereiden. U kunt 
eventuele bespreek-, agenda- of discus-
siepunten inbrengen bij het secretariaat: 
Carla Boukamp, (024) 356 01 82, e-mail: 
c.boukamp@chello.nl.

Het verslag van de vergadering 15 maart 
2016 is na goedkeuring in de vergade-
ring van 10 mei volledig weergegeven 
op Facebook en onswaterkwartier.nl.



Riverland meidagen
In mei heeft Riverland onder leiding van 
Hernany Hernandes in het Westerpark 
sportlessen gegeven aan de jeugd van 
het Waterkartier. Een initiatief dat zeer 
gewaardeerd werd door de aanwezigen. 
Het is voor herhaling vatbaar. Op deze 
manier is er een daadwerkelijke verbin-
ding tussen activiteiten die op het Honig-
terrein plaatsvinden en het Waterkwar-
tier. Geweldig! 

Foto: Dave van Brenk
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Heb je een vraag of advies nodig of heb je 
een idee voor het Waterkwartier? Er is nu 
een Stip-inloop in het voorzieningenhart 
De Biezantijn aan de Waterstraat 146. Elke 
donderdag van 9.30 tot 12.00 uur kun je er 
terecht. Met ingang van 1 september van 
13.30 uur tot 16.00 uur.

Informatie en advies
In een Stip kun je allerlei vragen stellen, 
bijvoorbeeld over wonen, inkomen, for-
mulieren, zorg en opvoeding. En je kunt er 
ook informatie krijgen over activiteiten en 
cursussen. Het is een plek voor ontmoeting 
en verbinding. Je kunt er komen met ideeën 
voor de buurt, aanbieden om vrijwilligers-
werk te doen of buurtgenoten ergens mee 
te helpen.

Nu dichterbij
Stip Oud-West zit in wijkcentrum Titus 

Zaterdag 28 mei waren de bewoners op Fla-
vus bijeen om samen met wethouder Rens-
ke Helmer (tweede van links op de grote 
foto) de boomspiegels te openen en in te ze-
genen. De bewoners gaan de boomspiegels 

Brandsma, maar om de Stip dichter bij de 
bewoners te brengen, is er nu ook een in-
loop in de Biezantijn op donderdagoch-
tend. De Stip is er voor iedereen. Ook voor 
nieuwe bewoners die nog hun weg zoeken 
in deze wijk. Ben je benieuwd? Kom gerust 
eens binnenlopen voor informatie of een 
praatje. Wij zien je graag komen.

Wegwijs in activiteiten
Je kunt in de Stip ook een kijkje nemen op 
de nieuwe activiteitenkaart van Waterkwar-
tier en Wolfskuil. Dit is een soort wegwijzer 
waarin allerlei activiteiten zijn weergege-
ven, zoals creativiteit, muziek, spel, sport 
en bewegen, eten en drinken, zorghulp en 
-ondersteuning en een thema alleen voor de 
jeugd.

Voor meer informatie kun je ook kijken op 
www.stipnijmegen.nl/oud-west.

Nu ook inloop Stip in Waterkwartier

zelf onderhouden, waardoor samenwerking en 
de veel gewenste burenparticipatie daadwer-
kelijk meer handen en voeten krijgt.

Foto’s: Geert Timmer

Boomspiegels Flavus
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Oprit naar Snelbinder
Over de realisatie van de fietsopgang rich-
ting Snelbinder bij de Hezelpoort zijn de 
besprekingen gaande. Er wordt nagegaan 
welke mogelijkheden er zijn. 

Aankleding oude roltrap
Ook de aankleding aan de andere kant, waar 
eerder de roltrap was, komt in een stroom-
versnelling, aangezien de gemeente mee 
wil gaan denken over de door ons ingedien-
de plannen hiervoor.

Joris Ivensplein
De verkeerscommissie heeft verbeteringen 
aangedragen voor de aangekondigde aan-
passing van het Joris Ivensplein om reke-
ning te houden met een goede route afwik-
keling voor de fietsers.

Petitie
Binnenkort zal wijkvereniging Ons Water-
kwartier de handtekeningen aanbieden aan 
het gemeentebestuur van Nijmegen voor de 
derde Hezelpoortdoorgang, bestemd voor 
voetgangers. Wij blijven van mening dat de 
gezamenlijke doorgang van voetgangers en 
(brom)fietsers in de huidige doorgang zeer 
gevaarlijke situaties oplevert en regelmatig 
leidt tot bijna-ongelukken.

Oversteek Waterstraat
Binnen afzienbare tijd wordt de voetgan-

gersoversteekplaats bij de Biezantijn aan-
gepast en veiliger gemaakt. Er zal één par-
keerplaats opgeheven worden. Ook worden 
groenstroken aangelegd, zodat de auto’s 
niet op of nabij de oversteekplaats gepar-
keerd kunnen worden. Ook het parkeren 
van de auto’s op het trottoir daar wordt sterk 
afgeraden. De politie zal er op controleren. 

Racen op de Waterstraat
Ondanks dat de voetgangersoversteekplaats 
beveiligd is en duidelijk op het wegdek 
is aangegeven, blijven automobilisten en 
motorrijders de Waterstraat als een race-
baan gebruiken. Menigeen kent de notoire 
hardrijders. Daarom: spreek ze aan op hun 
weggedrag. Laten we gezamenlijk voorko-
men dat er ernstige ongelukken gebeuren, 
en niet alleen naar de politie wijzen dat zij 
maar moeten controleren. Denk a.u.b. aan 
ieders veiligheid!

Marialaan
Op de Marialaan is op twee plaatsen een 
mogelijkheid gecreërd om de fietsen op een 
nette manier te stallen. Wij hopen dat het 
een positief effect zal hebben op de bewo-
ners aan deze straat, zodat de voetgangers 
niet gaan struikelen over de her en der ge-
parkeerde fietsen.

Rotonde
De Marialaanrotonde wordt door fietsers 
steeds meer in twee richtingen gebruikt. Dit 
is officieel niet toegestaan, maar gebeurt in 
de praktijk wél. Nu wordt bekeken of het 
mogelijk is het wel officieel toe te staan. 

Nieuwe 
wijkbeheerder
1 juni is mevrouw Sanne Teuwsen be-
noemd tot wijkbeheerder in Oud-West. 
Zij volgt Vincent Meijers op die na en-
kele jaren een andere functie heeft aan-
vaard binnen de gemeente Nijmegen.

Welkomsttassen
Waterkwartier
De wijkvereniging Ons Waterkwartier 
biedt, in samenwerking met de woning-
corporaties Portaal en Talis en de ge-
meente Nijmegen alle nieuwe bewoners 
een welkomsttas aan.

De persoonlijke overhandiging gaat ge-
paard met een woordelijk welkom in het 
Waterkwartier. In de tas zit informatie 
over voorzieningen, winkels, onderwijs, 
vrijetijdsbesteding, verenigingen enzo-
voorts in de wijk. Ook zit er een usb-
stick in met een filmpje over het wel en 
wee in onze wijk.

Dit initiatief wordt uitgevoerd door en-
kele vrijwilligers die daar hun beperkte 
vrije tijd voor inzetten. Bedankt hier-
voor!

Nieuw parkje in 
de Spechtstraat
Op de plaats waar voorheen de leerlingen 
van de Aquamarijnbasisschool hun eerste 
stappen konden zetten, ontstaat thans een 
prachtig wijkparkje. In overleg en met sa-
menwerking van de omwonenden is een 
plan opgesteld, waarvan nu de contouren 
heel goed zichtbaar worden. Het is een 
prachtig initiatief. In deze stenige wijk is 
het groen van harte welkom. Natuurlijk gaat 
er een behoorlijke tijd overheen voor alles 
volgroeid is, maar de bewoners hebben er 
nu al een heel goed gevoel bij.

Foto: Dave van Brenk

VERKEER
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In ons land worden elke week ruim 300 men-
sen buiten het ziekenhuis plotseling getrof-
fen door hartfalen. Nijmegen blijft daar niet 
van verschoond. In stadsdeel Dukenburg is 
door een groep vrijwilligers drie jaar gele-
den een Keten van Overleven opgestart. Doel 
is binnen enkele minuten bij een slachtoffer 
te starten met reanimatie en zo snel moge-
lijk een AED-apparaat bij dit slachtoffer te 
brengen. (AED = Automatische Externe De-
fibrillator.) Binnen zes minuten starten met 
reanimatie is cruciaal om hersenbeschadi-
ging te voorkomen; als een AED erbij komt 
stijgt de overlevingskans enorm. 

In Dukenburg is de Stichting AED Dukenburg 
opgericht, die inmiddels bijna 300 vrijwilli-
gers heeft opgeleid in reanimatie en gebruik 
van een AED. Daarnaast zijn er 24 AED-appa-
raten beschikbaar voor de burgerhulpverleners 
in met code afgesloten kasten op goed bereik-
bare plekken in heel Dukenburg. Dit alles is 
gerealiseerd zonder overheidssubsidie!

Waarom vrijwilligers?
De aanrijtijden van de ambulances zijn altijd 
langer dan zes minuten. Om hersenbescha-
diging te voorkomen moet er zo snel moge-
lijk met reanimatie gestart worden. Dat kan 
door mensen in de directe omgeving van het 
slachtoffer. Opgeleide vrijwilligers (maar ook 
bijvoorbeeld BHV’ers) kunnen zich aanmel-
den bij de Stichting Hartslag voor Nederland, 
HartslagNu. Zij krijgen bij een alarmmelding 
via sms of een app een oproep om naar het 
slachtoffer in hun directe omgeving te gaan 

om een reanimatie te starten. Een deel van 
de opgeroepenen krijgt ook de code van een 
AED-kast in de buurt en brengt deze AED naar 
het slachtoffer. De voorafgaande cursus kost 
de vrijwilliger maar één avond per jaar.

Levens redden 
De Keten van Overleven heeft in Dukenburg 
al levens gered. Dukenburg is echter maar één 

van de negen stadsdelen van Nijmegen. Wan-
neer heel Nijmegen één Keten van Overleven 
zou zijn, kunnen per jaar 20 tot 25 mensenle-
vens gered worden. Begin 2016 heeft de Stich-
ting AED Dukenburg samen met de landelijke 
Stichting HartslagNu een stuurgroep opge-
richt om heel Nijmegen ‘Hartveilig’ te maken, 
stuurgroep HartslagNijmegen. AED Duken-
burg heeft Lindenholt onder zijn ‘hoede’ geno-
men. HartslagNijmegen heeft Nijmegen is in 
vijf sectoren verdeeld. Er is bewust afgestapt 
van wijken en stadsdelen en maken nu gebruik 
van fysieke grenzen, zoals de Waal, het Maas-
Waalkanaal en de spoorlijnen dwars door Nij-
megen. Dan ontstaan Nijmegen-Noord (boven 
de Waal), -West tussen Waal en spoorlijn Nij-
megen–Den Bosch), -Oost (ten oosten van de 
spoorlijn Nijmegen–Venlo) en -Zuid (tussen 
de spoorlijnen).

Oproep 
De stuurgroep roept mensen in die andere sec-
toren op zich te melden om met hulp van de 
stuurgroep in deze sectoren ook een stichting 
op te richten. De stuurgroep zal de nieuwe 
stichtingen ondersteunen, de contacten met 
gemeente Nijmegen, de Hartstichting en Hart-
slagNu verzorgen. Heel Nijmegen zal dan uit-
eindelijk onder een protocol kunnen werken, 
waarbij de sectoren elkaar onderling onder-
steunen. Door onder andere AED-apparaten 
plaatsen, vrijwilligers opleiden, scholen be-
zoeken met instructie en sponsorwerving.
Voor geïnteresseerden staat een mailadres 
open: hartslagnijmegen@outlook.com. Ook 
bestaat de mogelijkheid dat de stuurgroep op 
een bewonersavond van wijkraad, bewoners-
platform, geïnteresseerde groep enzovoort uit-
leg komt geven. Ook hiervoor geldt hetzelfde 
mailadres.

Tekst en foto’s: Peter Saras, Stichting AED 
Dukenburg, stuurgroep HartslagNijmegen

Levens redden door Nijmegen Hartveilig

AED-instructie

AED-plakkers

AED-pijl



Tijdens de vierdaagse alle dagen geopend

van 9   uur-18   uur.. 0030

Voorstadslaan 248 6541 SZ Nijmegen

Telefoon 024-3773348
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Stichting Overal is weliswaar alweer een 
fiks eind op weg naar haar eenenveertig-
ste verjaardag, maar wil u toch graag uit-
nodigen om de veertig met ons te komen 
vieren op woensdag 6 juli aanstaande. 

Behalve de gebruikelijke korting van 50 
procent die we altijd al aanbieden vlak voor 
een vakantiesluiting hebben we nog wat ex-
tra's uit de kast getrokken.

Tijdens het bezoek aan de winkel kunt u on-
der andere ook genieten van gratis hapjes 
en drankjes, een groot en klein springkus-
sen voor de jeugd en live muziek.
Gedurende de hele middag is er gelegenheid 
kennis te maken met onze partnerorganisa-

IrisZorg 
zoekt maatjes 
Ben jij geïnteresseerd in kwetsbare 
mensen met een bijzondere achter-
grond? Wil je mensen helpen om meer 
grip op hun leven te krijgen? Mis-
schien is maatje worden dan iets voor 
jou!

Maatjes zijn voor de cliënten van Iris-
Zorg enorm waardevol. Vaak leven zij in 
een kleine wereld en kunnen maatjes een 
schakel zijn om weer mee te doen in de 
maatschappij. We zoeken maatjes voor 
enkele maatjesprojecten in Nijmegen. 
Het gaat om cliënten die thuis begelei-
ding krijgen van IrisZorg of in een voor-
ziening van IrisZorg wonen.

Wat ga je doen?
Ongeveer één keer in de week spreek je 
samen af. Jullie overleggen wat jullie 
gaan doen, bijvoorbeeld wandelen, fiet-
sen of puzzelen. Sommige cliënten wil-
len lid worden van een (sport)club of een 
wijkcentrum bezoeken, maar durven de 
eerste stap niet te zetten. Dan kun je als 
maatje daarbij steunen en ga je samen. 
Of je helpt bij het wegwijs maken op een 
laptop of Nederlands leren. We zoeken 
enthousiaste vrijwilligers die goed kun-
nen luisteren en zich in kunnen leven in 
onze cliënten.

Wat krijg je ervoor terug?
• Goede begeleiding door een ervaren be-
roepskracht. • Een training voordat je be-
gint. • Duidelijke afspraken, vastgelegd 
in een vrijwilligersovereenkomst. • Een 
vrijwilligersvergoeding, verzekering en 
een kerstpakket. • De ervaring hoe leuk 
en zinvol het is om je in te zetten voor 
onze cliënten.

Hoe gaan we verder?
Als je je aanmeldt als maatje maken we 
een afspraak om te kijken of het écht iets 
is voor je. Daarna gaan we op zoek naar 
een passende cliënt. Als de kennisma-
king bevalt van beide kanten, dan ga je 
als maatjes verder.

Interesse? Neem contact op via e-mail: 
nijmegenvrijwilligerswerk@iriszorg.nl.

Tekst: IrisZorg

De familie Jansen-Nootenboom is al enkele 
jaren op zoek naar een familielid. De redac-
tie van de Wester ontving van de heer Jansen 
de volgende e-mail:

Na het overlijden van mijn hoogbejaarde 
schoonmoeder vonden wij een ziekenfonds-
document van haar uit 1952. Daarop stond als 
gezinslid een meisje vermeld, dat in 1947 was 
geboren. Dit meisje en haar afkomst was bij de 
familie van mijn vrouw niet bekend. Haar me-
degezinsleden hebben tijdelijk in Nederlands-
Indië (het tegenwoordige Indonesië) gewoond 
en zijn in 1950 naar Nederland teruggekeerd. 
Het betreffende meisje heet Theodora en is nu 
68 jaar, als ze tenminste nog in leven is. Mis-
schien heeft ze geen weet van haar afkomst. Ze 
kan ook van familienaam zijn veranderd. 

Theodora heeft tijdelijk op de Lijnbaanstraat 

ties. Zij zullen zich in deze tijd presenteren 
met hun producten, kennis en informatie.

Vanaf 15.30 uur is er een speciale veiling 
van bijzondere stukken die Overal per op-
bod verkoopt onder leiding van onze eigen 
veilingmeester Toin van Haeren. De op-
brengst van deze veiling zal geheel ten goe-
de komen aan een goed doel in Nijmegen en 
door Overal verdubbeld worden.

Wij hopen u in groten getale te mogen ont-
vangen, op goed weer en een gezellige mid-
dag.

Tekst: Toon van den Berg en Luna Derks
Foto: Ger Neijenhuyzen

Feestelijke uitverkoop bij Stichting Overal

103 vertoefd. Ze heeft daar (in)gewoond en 
daarom misschien ook wel op een kleuter-
school in het Waterkwartier gezeten. Dan heeft 
ze zeker vriendjes of vriendinnetjes gehad en 
kwam ze daar misschien ook wel bij thuis. Wie 
kan zich in 1952 een vijfjarig meisje herinne-
ren, dat luisterde naar de naam Thea, maar zich 
misschien ook Doortje liet noemen? 

Ze is niet bekend bij het GBA (Gemeentelijke 
Basisadministratie persoonsgegevens), na-
speuringen door Stichting Fiom, gespeciali-
seerd in afstammingsvraagstukken en het Mi-
nisterie van Defensie hebben niets opgeleverd.

We zijn blij met elke reactie die ons iets meer 
over Theodora kan vertellen. U kunt die mai-
len naar de Wester: redactie@dewester.info. 

Tekst: dhr. Jansen

Wie herinnert zich Thea?
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PRIJSVRAAG
t.w.v.  € 150,00
Na loting is de vorige prijsvraag gewon-
nen door Adam Statema, die zijn zus 
Ewa de make-over cadeau  deed. Zie 
hiervoor de foto’s elders in de Wester. De 
nieuwe opgave is: Wat zijn de namen van 
de dames van het make-overteam?  Mail 
uw oplossing naar redactie@dewester.
info en misschien wint u wel de make-
over ter waarde van € 150,00, beschik-
baar gesteld door Kapsalon Lustrina en 
beautysalon Body & Face Company.  
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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 • 
STEP Derde van Hezewijkstraat 6 • 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

Activiteitenfonds
(voorheen Initiatievenfonds)

Indien u voor de periode na de vakantie 
iets wilt organiseren, moet een aanvraag 
voor een startsubsidie vóór 14 september 
en 9 november gedaan worden. Een aan-
vraagformulier is te verkrijgen via e-mail: 
activiteitenfondsoudwest@gmail.com.  

Jong in bieb 
De Biezantijn
Van games programmeren tot sieraden 
printen in Bibliotheek De Biezantijn
 
Jongeren tussen 12 en 18 jaar zijn wel-
kom in de Bibliotheek De Biezantijn 
voor gratis workshops. Op zaterdagmid-
dagen maak je in de bibliotheek kennis 
met programmeren, 2D- en 3D-design. 
Tijdens deze laagdrempelige activiteit 
ga je in kleine groepjes aan de slag met 
games maken, websites bouwen, 3D-
tekenen, 3D-printen, digitaal illustreren, 
foto’s bewerken, werken met vectoren en 
nog veel meer. 

Interesse? Schrijf je vooraf in aan de ba-
lie van de bibliotheek of kijk op www.
obgz.nl/agenda-jeugd. Wees er snel bij, 
want er is per keer plaats voor zes per-
sonen.

Tekst: Bibliotheek De Biezantijn
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Sv Nijmegen
In de vorige Wester hebben we het gehad 
over het afgelopen seizoen, maar hierin niet 
de laatste maanden van het seizoen mee 
kunnen nemen. Dit waren voor onze club 
zeer mooie en drukke maanden. 
 
Allereerst pakte ons eerste elftal de tweede pe-
riode. Na de winterstop speelde het zeer goed 
voetbal en stond er een ploeg die werkte voor 
elkaar. Sv Nijmegen verloor na de winterstop 
alleen de eerste wedstrijd tegen kampioen 
Millingen 1 met 3-2. Alle andere wedstrijden 
werden gewonnen of gelijk gespeeld. Door 
deze tweede periode mocht Sv Nijmegen nog 
meespelen in de nacompetitie voor eventuele 
promotie naar de derde klasse. De eerste ron-
de in deze nacompetitie kwam Sv Nijmegen 
nog wel door, maar helaas lukte dat niet in de 
tweede ronde in twee wedstrijden tegen derde-
klasser Ona’53. Ondanks dat de promotie niet 
doorging, is er toch een topprestatie door spe-
lers en begeleiding neergezet. Iets waar we als 
club dan ook erg trots op mogen zijn.

Jan Weijers Jeugdtoernooi
Ook waren er de afgelopen maanden weer 
verschillende toernooien op onze velden. 
Zo stonden de eerste weken van mei in het te-
ken van het Jan Weijers Jeugdtoernooi. Een 
toernooi voor onze jeugdteams vernoemd naar 
een persoon die veel bij onze club heeft ge-
daan, maar dit om gezondheidsredenen helaas 
niet meer kan. Dit toernooi is al diverse malen 
georganiseerd en mede door de inzet van alle 
vrijwilligers, de opkomst van alle teams en de 
sponsors waren het zeer geslaagde dagen.
 

Zaterdag 4 juni werd voor de derde keer bij 
Sv Nijmegen het Reünie-toernooi gespeeld. 
Een toernooi met echte Nijmeegse club uit het 
verleden, die nooit vergeten mogen worden: 
Bottendaal, SJN, NDT, Nijmeegse Boys, No-
viomagium en een team met oud-selectiespe-
lers van Sv Nijmegen. Allemaal teams met spe-
lers die nog steeds zeer goed kunnen voetbal-
len en dat ook deze zaterdag lieten zien. Het 
was mooi elkaar weer terug te zien. Er werd 
gezellig bij gekletst tijdens de wedstrijden, 
maar ook bij de zeer drukke en gezellige feest-
avond in het clubhuis.

Twee teams erbij
De afgelopen maanden werd op het trainings-
veld duidelijk dat aankomend seizoen weer 
een team na een jaar afwezigheid terugkeert 
bij Sv Nijmegen en dat er zelfs een eerste elftal 
bijkomt. Onze Dames 1-ploeg keert naar een 
jaartje afwezigheid weer terug en sv Nijmegen 
zaterdag 2 gaat als eerste zaterdagelftal spelen. 
In beide gevallen zeer positief voor onze club 
en een stap voorwaarts.
 
Naast deze nieuwe teams mogen we als ver-
eniging ook onze teams en leden van het af-
gelopen seizoen niet vergeten. Zij stonden 
garant voor een altijd goed gevuld en gezellig 
clubhuis en stonden als vrijwilliger altijd klaar 
voor onze vereniging, onmisbaar voor een 
club als Sv Nijmegen.
Daarom wil ik tot slot al deze mensen bij Sv 
Nijmegen bedanken voor het afgelopen sei-
zoen en iedereen een fijne vakantie toewensen. 
Op naar het nieuwe seizoen!

Tekst: Patrick Weijers
Foto: Geert Timmer

Fiets4daagse terug
Voor het eerst sinds 2008 wordt de 
Nijmeegse Fiets4daagse weer georga-
niseerd. Van 25 tot en met 28 augus-
tus zal de geheel vernieuwde fietstocht 
plaatsvinden in het Rijk van Nijme-
gen. 

De fietstocht doet iedere dag een ander 
deel van de omgeving aan. Zo fietsen de 
deelnemers de eerste dag bijvoorbeeld 
naar Wijchen, Beuningen, Weurt en een 
stukje Nijmegen-Oud-West om vervol-
gens te finishen bij het Honigcomplex. 
Onderweg zullen zij langs verschillende 
SuperStops komen. Dit zijn bijzondere 
locaties waar de deelnemers iets extra’s 
beleven. Het belooft een geweldig eve-
nement te worden, dus schrijf je gauw in.
Omdat niet iedereen de mogelijkheid 
heeft om alle vier dagen te fietsen en 
toch graag mee wil doen, is het ook mo-
gelijk om een, twee of drie dagen deel 
te nemen. Tevens is het toegestaan om 
met een e-bike aan de Nijmeegse Fiets-
4daagse mee te doen. Iedere dag kunnen 
de deelnemers kiezen tussen een lange 
of korte route. Ongeacht de afstand of 
het aantal dagen; het wordt 100 procent 
sportief genieten. 

Iedereen is welkom, maar er zijn twee 
doelgroepen waar de Nijmeegse Fiets-
4daagse zich specifiek op richt, namelijk 
ouderen en gezinnen. Voor beide doel-
groepen zijn er innovatieve elementen 
aan de Nijmeegse Fiets4daagse toege-
voegd. Zo zijn er diverse kinderactivitei-
ten op de routes. Ook is de Nijmeegse 
Fiets4daagse een samenwerking aange-
gaan met het seniorennetwerk Swon en 
Sportservice Nijmegen om het bewegen 
onder senioren te bevorderen. Allemaal 
in het teken van vitaliteit en een actieve 
en gezondere leefstijl.

Inschrijven voor de Nijmeegse Fiets-
4daagse is mogelijk via het aanmel-
dingsformulier op de website www.nij-
meegsefiets4daagse.nl. De inschrijving 
sluit op 20 augustus of wanneer de in-
schrijvingslimiet van 2000 bereikt is. De 
kosten van de Nijmeegse Fiets4daagse 
zijn 25 euro voor vier dagen of 7,50 euro 
per dag. De start van de Nijmeegse Fiets-
4daagse is elke dag bij de Vasim ,Winse-
lingseweg 41 in Nijmegen.

Tekst: Nijmeegse Fiets4daagse



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

de Wester - zomer 201646

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



Weurtseweg 89
In het vorige nummer van de Wester plaats-
ten Johan en Karin van Puijenbroek een 
oproep voor mensen die meer konden ver-
tellen over het pand Weurtseweg 89 waar ze 
sinds enkele jaren wonen. En er werd gere-
ageerd. 

Frans Lubeek, tegenwoordig wonend aan de 
Veldstraat in de wijk St. Anna, werd getipt 
door een vriend van hem die in het Waterkwar-
tier woont en de oproep in de Wester las. Hij 
stuurde ons de volgende mail:

Volgens mij zijn de panden nr. 89, 91 en 93 in 
het jaar 1936 als nieuwbouw opgeleverd aan 
de fam. van der Wagt als beleggingspanden 
voor de verhuur. Deze familie bezat meerdere 
panden in Nijmegen.
Op nr. 89 heeft zich hier toen de rijwielzaak 
van de familie Eykmans gevestigd.
In eerste instantie werd de kelder met de bui-
teningang als werkplaats gebruikt.
Later heeft dhr. Eykmans, met toestemming 
van de eigenaar, in de tuin de werkplaats laten 
bouwen.
Waarschijnlijk zit er nog een steen in de bui-
tenmuur met daarop de naam van Eykmans en 
de datum, rechts naast de schuifdeuren.
In 1956 is de rijwielzaak verplaats naar de St. 
Jorisstraat.
Daarna hebben mijn ouders in het zelfde jaar 
het pand betrokken en werd in de werkplaats 
hun schoenmakerij voortgezet.

Voorheen was hun zaak gevestigd in Bloemer-
straat 4 in één van de weinige panden die het 
bombardement overleefd had, maar dat alsnog 
sneuvelde voor de wederopbouw, toen de Bloe-
merstraat werd gemoderniseerd, herbouwd en 
verbreed.
Een paar jaar later werd in het winkelpand 
aan de Weurtseweg ook een schoenwinkel ge-
start. Tot aan de pensionering van mijn vader 
in 1984 is dit zo gebleven.
Nog datzelfde jaar zijn ze verhuisd en hebben 
de erven van de familie van de Wagt het pand 
nr. 89 verkocht.

Frans mailde ook nog enkele foto’s uit die tijd, 
maar die waren helaas technisch ongeschikt 
om in de Wester af te drukken. Over de ge-
denksteen in de buitenmuur weet Johan, de 
huidige bewoner, te melden dat die dusdanig 
begroeid is, dat hij tot het najaar zal moeten 
wachten of die er nog steeds zit. Johan en Ka-
rin waren erg blij met deze reactie!

Tekst: Michiel van de Loo
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Wat begon met de naam Cycling Without 
Age, afgeleid van het Deense Cycling 
Uden Alder, heet inmiddels Fietsen Alle 
Jaren Nijmegen. 

De initiatiefnemer in Nijmegen, Boi Huis-
man, fietste in 2014 als vrijwilliger in Ko-
penhagen met ouderen voorop een riksja en 
bezorgde hen een leuk uitstapje. Met name 
oudere mensen die niet meer buiten komen, 
mogelijk eenzaam en/of minder mobiel 
zijn, een ritje door de stad of door het groen 
aanbieden, dat is wat Fietsen Alle Jaren nu 
ook in Nijmegen doet. De wind weer in de 
haren laten voelen. Boi zocht na terugkomst 
uit Denemarken contact met verschillende 
organisaties, waaronder de Fietsersbond, 
Zorggroep Zuid-Gelderland, de gemeente 
en een fietsenbouwer, De Redding. In het 
voorjaar van 2015 kreeg de eerste riksja on-
derdak bij Nieuw-Doddendaal, een woon-
centrum voor ouderen in het centrum van 
Nijmegen. Er werd een initiatiefgroep ge-
formeerd, bestaande uit enthousiaste bur-
gers, jong en oud, met name uit het centrum 
van Nijmegen. Deze groep fietst en ontwik-
kelt het initiatief verder. 

Voor wie rijden we?
De bewoners van Nieuw-Doddendaal wa-
ren de eerste passagiers. Het werden leuke 
ritjes. Soms alleen maar door het Kronen-
burgerpark. Of de Lange Hezelstraat was 
vaak al voldoende. Ook het rondje over de 
bruggen, om Nijmegen vanaf de overkant 
van de Waal en het nieuwe Lent te bewon-
deren, is veel gemaakt. Mensen halen herin-
neringen op en genieten van het buiten zijn. 
Ze krijgen veel positieve aandacht onder-
weg. Nieuw-Doddendaal is inmiddels ge-
sloten. De bewoners zijn verhuisd. Maar ze 
gaan nog steeds mee met de riksja. Vanaf de 
zomer werd er ook voor andere huizen van 
de Zorggroep Zuid-Gelderland rondom het 

centrum gefietst, onder andere voor Terra in 
de Sperwerstraat. We organiseren ook ritjes 
voor (oudere en minder mobiele) mensen 
die in en om het centrum nog thuis wonen. 

Hoe gaan we verder?
Een, van de twee stagiaires van de HAN 
die in september aansloten bij de initiatief-
groep, werkt nu aan het opzetten van het 
initiatief vanuit de WijkFabriek in Nijme-
gen-Oud-West. Vanuit andere wooncentra 
voor ouderen/zorginstellingen, maar ook 
vanuit andere wijken, is er belangstelling 
om activiteiten met Fietsen Alle Jaren te or-
ganiseren. Wij, als initiatiefgroep, zijn met 
elkaar en met andere partijen in gesprek hoe 
we het initiatief van onderop kunnen laten 
groeien. Wij hopen dat er meer riksja’s 
aangeschaft kunnen worden en er op meer 
plaatsen in de stad gefietst gaat worden.

Tekst: Fietsersbond en Fietsen Alle Jaren

Het Deense initiatief is internationaal een 
succes. In veel landen is het opgepakt. Ook 
de landelijke Fietsersbond heeft het initia-
tief omarmd. In het voorjaar van 2015 is er 
contact gelegd met Ole Kassow, de initia-
tiefnemer van Cycling Uden Alder. De Fiet-
sersbond heeft vervolgens besloten het ini-
tiatief, met geld van enkele fondsen, in alle 
provincies te gaan opzetten onder de naam 
Fietsen Alle Jaren. 
Wanneer ook in andere wijken of bij zorgin-
stellingen nieuwe initiatieven ontstaan, zijn 
er vrijwilligers nodig, zowel voor het opzet-
ten van een (vorm) van organisatie als voor 
het rijden op de riksja als piloot.
Mensen die belangstelling hebben om mee 
te doen of gewoon meer informatie willen 
hebben, kunnen een e-mail sturen naar: 
fietsenallejarennijmegen@gmail.com. Kijk 
ook op http://www.facebook.com/fietsenal-
lejarennijmegen.

Fietsen Alle Jaren Nijmegen

1 
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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

Ewa vóór Ewa 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
NEC Buurtbattle
De afgelopen maanden hebben onze jongeren 
uit Oud-West gestreden voor het kampioen-
schap in de NEC Buurtbattle (categorie: 13 t/m 
16 jaar). Wij presteerden elke NEC Buurtbat-
tleronde wel redelijk. Sommige wedstrijden 
waren moeilijk, maar het team bleef elke ronde 
knokken voor een finaleplek. Ondanks dat de 
jongeren in vergelijking met de andere wijken 
geen echte zaalvoetbaltraining krijgen, wisten 
zij toch de halve finale te bereiken. Zij wonnen 
daar met 3-1 van Willemskwartier. De andere 
halve finale werd helaas wegens omstandighe-
den, gestaakt. Deze twee teams werden beiden 
gediskwalificeerd. Hierdoor hebben wij helaas 
geen finale kunnen spelen, maar… ‘Wat maakt 
het uit?’ WIJ ZIJN DE KAMPIOENEN VAN 
NIJMEGEN! 8 juni waren wij uitgenodigd 
voor een prijsuitreiking in het NEC-stadion. 
Daar kregen wij een rondleiding en mochten 
wij natuurlijk onze beker omhoog houden! 

Tekst: Younes Corty. Foto: Joep Goessens

Een jaar geleden zijn wij begonnen met 
deze Jongerenpagina in de Wester. Sinds-
dien zijn er veel verschillende stukjes voor-
bij gekomen over de activiteiten die wij 
organiseren met en voor de jongeren. Ook 
hebben we regelmatig de jongeren zelf aan 
het woord gelaten.
Maar weten jullie precies wat wij allemaal 
doen vanuit het jongerenwerk? We zullen 

Zomerprogramma
De zomervakantie staat weer voor de deur. Dit 
betekent dat wij een aangepast aanbod hebben. 
Zowel jongerencentrum De Biezantijn (Water-
kwartier) als jongerencentrum De Driesprong 
(Wolfskuil) zijn gesloten. Ook het zaalvoetbal 
gaat niet door in de zomer. En natuurlijk ook 

Staand van links naar rechts: Younes Corty, Ossama Rotbi, Adil Echargui, Caner Izci, Nabil 
Daghouch,  Jassin Berchid en Omar Rahmoun. Gehurkt Youssef Elmamouni. Op de foto ontbre-
ken Seydi Elmas, Souleyman Rotbi en Christie Salem.

geen huiswerkbegeleiding. Wij zijn gesloten 
van maandag 18 juli tot en met vrijdag 26 au-
gustus. 
Maar natuurlijk organiseren wij wel allerlei ac-
tiviteiten in de vakantieperiode, samen met de 
jongeren. Iedere week zijn er dingen te doen 
in de wijk, en op locatie. Denk hierbij aan een 
sporttoernooi, zwemmen, picknicken, creatie-
ve activiteiten en gewoon een plek om elkaar 

te ontmoeten. Hou hiervoor onze Facebookpa-
gina’s in de gaten. Anne Keizers en Mustafa 
Echargui werken de eerste helft van de vakan-
tie (18 juli tot en met 7 augustus). De tweede 
helft van de vakantie zullen Younes Corty en 
Lieke Peeters aanwezig zijn in de wijken (8 
augustus tot en met 28 augustus).

Tekst: Lieke Peeters

kort de belangrijkste dingen opnoemen:
• inloop in het jongerencentrum;
• sportactiviteiten in sporthal de Zwaluw en op 
straat;
• huiswerkbegeleiding;
• meidenactiviteiten
• schakelmomenten met kinderen uit groep 7 
en 8;
• individuele begeleiding van jongeren wan-

neer er iets extra’s nodig is;
• ambulant aanwezig zijn op straat;
• preventieve activiteiten, bijvoorbeeld 
rondom social media en weerbaarheid;
• stimuleren van talentontwikkeling, bij-
voorbeeld op het gebied van sport of cul-
tuur.
Hiermee bereiken we ieder kwartaal meer 
dan 200 jongeren uit Waterkwartier en 
Wolfskuil!

Tekst: Lieke Peeters

Activiteiten jongerenwerk
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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

ZOMER 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

1 JULI  EILAND RUN 

1 T/M 3 JULI  SPECIAL OLYMPICS

16 T/M 22 JULI     VIERDAAGSEFEESTEN 
EN 100STE VIERDAAGSE 
AFSTANDSMARSEN

25 T/M 28 AUG   FIETS 4DAAGSE

27 T/M 28 AUG    GEBROEDERS VAN LIMBURG 
FESTIVAL, 600 JAAR

 

HUIS VOOR DE BINNENSTAD

WAT IS ER TE DOEN?

KIJK VOOR HET COMPLETE OVERZICHT OP CENTRUMNIJMEGEN.NL
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Het Zomerprogramma voor senioren is 
weer volop verkrijgbaar. In dit program-
ma bundelt Swon het seniorennetwerk de 
activiteiten die verschillende Nijmeegse 
organisaties in de maanden juli en au-
gustus voor senioren organiseren. Deze 
zomer dus geen ‘komkommertijd’ voor 
Nijmeegse ouderen! 

Het zomerprogramma is verkrijgbaar in 
de wijkcentra, bibliotheek, seniorencom-
plexen, woonzorgcentra, huisartsenpraktij-
ken en bij Swon. De brochure is ook aan 
te vragen via Swon, (024) 365 01 90 of te 
bekijken op www.swon.nl. 

In juli en augustus komen veel activiteiten stil 
te liggen. Soms sluiten organisaties voor even 
hun deuren. Daarom stelt Swon – samen met 
andere organisaties – elke zomer een gevari-
eerd activiteitenprogramma samen. Ook dit 
jaar biedt het programma voor elk wat wils: 
van ontmoetingsactiviteiten in Lent tot concer-
ten en dansavondjes, van zondagmiddagsalon 
voor oudere homomannen tot wandel- en fiets-
tochten, rondleidingen en creatieve work-
shops. Het COiL (Centrum Ontmoeting in Le-
vensvragen) biedt daarnaast diverse lezingen 
over zingeving.
Kortom, voor wie in deze vakantieperiode op 
zoek is naar gezelligheid, actieve uitjes of juist 

verdieping biedt het Zomerprogramma de 
gelegenheid om een keer iets heel anders 
dan anders te doen.

Neem het zomerprogramma gratis mee in 
bibliotheek, wijkcentrum, gezondheids-
centrum, zorgcentrum, stadswinkel of het 
Swon-informatiecentrum (Castella, De 
Ruyterstraat 246). Swon stuurt ze desge-
wenst ook toe. Bel daarvoor op werkdagen 
tussen 9.00 en 15.30 uur naar (024) 365 01 
90 of mail naar info@swon.nl. U kunt het 
programma ook bekijken op www.swon.nl. 

Tekst: Carine Poels, Swon

Geen komkommertijd voor senioren door zomerprogramma

Welzijnsbezoeken Swon aan 75-jarigen
Swon het seniorennetwerk brengt sinds de 
jaren 90 informatieve welzijnsbezoeken aan 
ouderen. Sinds 2011 krijgen alle zelfstan-
dig wonende Nijmegenaren, die dat jaar 75 
worden, een uitnodiging voor een welzijns-
bezoek. De mensen die ingaan op het aan-
bod krijgen bezoek van een vrijwilliger. 

De vrijwilligers nemen alle tijd voor een ge-
sprek om de ouderen te informeren over za-
ken die helpen bij het zelfstandig ouder wor-
den. Dit blijkt een succesvolle manier van 
informeren. Een welzijnsbezoek is een vrij-
blijvend, kosteloos huisbezoek van een vrij-
willige medewerker van Swon. Tijdens het 
bezoek bekijkt de vrijwilliger samen met de 
75-jarige welke voorzieningen nodig zijn om 
zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 
Dit verschilt per persoon. Tijdens het bezoek 
worden individuele wensen en vragen in kaart 
gebracht. De welzijnsbezoeker geeft hierover 
informatie. Zo nodig schakelt de vrijwilliger 
een professionele ouderenadviseur of mantel-
zorgconsulent in voor een vervolggesprek.

‘Leuke ervaring’
Bijna alle mensen die een welzijnsbezoek ont-
vingen, zijn positief over de aanpak: ‘Eerst 
dacht ik dat ik zo’n bezoek niet nodig had’, 
vertelt een deelnemer. ‘Ik had op dat moment 
geen specifieke vragen. Uiteindelijk ben ik 
toch op het aanbod ingegaan. Ik heb gemerkt 
dat er veel verandert als je ouder wordt en ze-
ker de laatste tijd. Het leek mij daarom ver-
standig om eens te horen hoe het nu allemaal 
geregeld is. Het welzijnsbezoek was een leuke 
ervaring. Iemand neemt de tijd om met je in 
gesprek te gaan. Tijdens het gesprek ontston-

den er vragen waar ik niet eerder aan had ge-
dacht. De welzijnsbezoeker ging hier goed op 
in en dacht met me mee. Ik raad het iedereen 
aan!’

Senioren blijven graag thuis wonen
Swon voert het welzijnsbezoek in deze vorm 
nu vijf jaar uit en kan inmiddels meer vertellen 
over wat er globaal leeft onder senioren in Nij-
megen. Zo blijven de meeste senioren graag 
wonen waar ze wonen. Ook heeft ruim drie-
kwart van de bezochte ouderen een of meer 
chronische gezondheidsproblemen. Vaak is dit 
geen belemmering om te blijven doen wat men 
graag doet. Waar dit wel het geval is, denkt de 
welzijnsbezoeker mee over alternatieven of 
manieren om met de beperking om te gaan. 
Verder lijkt het erop dat 75-jarige vrouwen 

kwetsbaarder zijn dan hun mannelijke leef-
tijdsgenoten. Vrouwen wonen vaker alleen en 
hebben ook vaker een lager inkomen. Daar-
naast maken vrouwen minder vaak gebruik 
van computer en internet, hoewel ze met een 
inhaalslag bezig zijn.

Nijmegen-West
Wat opvalt naar aanleiding van de welzijnsbe-
zoeken in Nijmegen-West is dat in dit stads-
deel relatief het meeste 75-jarigen wonen met 
een laag inkomen en dat het percentage van de 
bezochten die zich zorgen maken over de toe-
komst het hoogst is vergeleken met de andere 
stadsdelen van Nijmegen.

Tekst: Peter van den Berg, Swon
Foto: Goedele Monnens
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KRAYENHOFF BLOEMEN
krayenhofflaan 32 
www.krayenhoff.nl

De hele
zomer

geopend!

26 juni 14.00 uur: Literaire Salon bij Books 4 
Life Nijmegen, Wolfskuilseweg 19 
26 juni 12.00 uur: Open dag Kunst & 
Cultuurplein de Verspiegeling, Biezenstraat 
79-1, meer info op: www.verspiegeling.nl
27 juni 09.30 uur: Fietsles volwassenen, 
Derde van Hezewijkstraat 6, 
www.stepnijmegen.nl
2 juli 14.00 uur: Feest Patrijsstraat e.o. om 
elkaar écht beter te leren kennen
5 juli 19.30 uur: Lezing: de Vrouwelijke 
Seksuele Energiestroom door Rita van 
Rijnsoever, De Ruyterstraat 65, Nijmegen, 
entree: € 5,-
16 juli 12:00 uur: Waalcamping op het 
Honigcomplex
20 juli 11.00 uur: Vierdaagse door het 
Waterkwartier, Kanaalstraat, Waterstraat en 
Biezenstraat 
 
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 



de Wester - zomer 2016 53

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

www.bouwmarktvanwerkhoven.nl

B O U W M A R K T

VAN WERKHOVEN

Van dik hout zaagt men planken...

Tuinhout volop verkrijgbaar

17.00 - 19.00 uur: Dansen met muziek 
19.00 - 23.00 uur: bridge 
19.00 - 22.00 uur: Dante Italiaanse les
Vrijdag 
8.30 - 12.30 uur: Voedselbank 
13.30 - 14.30 uur: Volksuniversiteit Chi Kung 
09.00 - 12.00 uur: Tekenen en Schilderen 
09.30 - 10.30 uur: Sportservice 
18.30 - 20.30 uur: New Dimention Dansen 
19.00 - 20.00 uur: Budo-Kan Karate
Zaterdag 
8.30 - 11.30 uur: Gos sportmassage

Villa Nova 
Derde van Hezewijkstraat 2. Vragen of meer 
informatie: villanova@nijmegen.nl, tel. (024) 
377 18 97
Maandag
9.00 - 12.00 uur: Stichting Step Taalles 
9.00 - 17.00 uur: Kompas-Mengelmoes 
Creative leer werkplek 
11.30 - 13.30 uur: OKC SAM-SAM Creative 
activiteiten 
13.00 - 17.00 uur: Biljartvereniging 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 
Creatieve leer-werkplek 
12.30 - 16.30 uur: Seniorenbingo 
12.30 - 15.30 uur: Stichting Step Taalles 
13.00 - 17.00 uur: Biljartvereniging Vogel 
16.00 - 17.00 uur: Gitaarpraktijk 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 studentenkoor 
Alphons Diepenbrock
Woensdag 
9.00 - 12.00 uur: Stichting Step Taalles 
12.30 - 15.30 uur: Stichting Step Taalles
13.00 - 19.30 uur: Biljartvereniging Vogel
14.30 - 16.00 uur (1x per 2 weken): Kids club 
Villanova 
18.30 - 22.30 uur: Gitaarpraktijk 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 
Creatieve leer-werkplek 
12.30 - 15.30 uur: Stichting Step Taalles 
13.00 - 17.00 uur: Biljartvereniging Vogel 
17.00 - 19.30 uur: DV D-Light 
18.30 - 22.30 uur: Gitaarpraktijk Carel 
Schaper 
19.00 - 23.00 uur: Biljartvereniging Vogel 
19.30 - 23.00 uur: Modeltekenclub 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 
Creatieve leer-werkplek 
12.30 - 15.30 uur: Stichting Step Taalles 
13.00 - 17.00 uur: Biljard vereniging Vogel 
17.00 - 21.00 uur: DV D-Light 
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, zondag 11.15 uur.
• Vrijdaggebed, Abibakr moskee, Pastoor 
Zegersstraat, 13.00 - 13.45 uur

Overige activiteiten 
• Hobbyclub De Heksenkring , Varenstraat 40, 
elke woensdag 20.00-22.30 uur 

Een activiteit in de agenda? 
Neem contact op met Dave van Brenk via 06 
15 24 02 02 of webredactie@dewester.info. 
Of vul 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 14 augustus 2016 (verspreiding vanaf 
1 september)
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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

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

100e 4DAAGSE: WIJ ZIJN ER VOOR U! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 

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

t  024-7370104  /  7370069 - m  06-37070826 
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De Wester nummer 4 verschijnt op donderdag 1 september. De kopijsluiting 
voor dit nummer is op zondag 14 augustus. Kopij kan gemaild worden naar 

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



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

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

over sterren of ruimte of ruimteschepen of de 

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

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

Het was erg leuk op de sterrenwacht. 

Door Shirley

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

Door Janne S. Door Janne O.

Rebus

ben we meneer John gevraagd naar persoon-

Kinderpersbureau

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg

Moenen & Mariken
Hallo allemaal. Ik ben Ricardo. Ik ben met 
Ruya en Tyrone naar Moenen & Mariken ge-
weest. Ik had een interview met de eigenaar 
van de winkel. Hij heet Erik Wieser. Hij vond 
het niet belangrijk om te zeggen hoe oud hij is, 
want dat doet er natuurlijk niet toe. De naam 
van de winkel is gebaseerd op het verhaal 
van Moenen & Mariken over goed en kwaad. 
Een Nijmeegs meisje dat Mariken heette 
moest naar de winkel van haar moeder voor 
boodschappen. Niemand wou in die tijd naar 
de winkel omdat ze bang waren voor Moenen. 
Moenen is een ouderwets woord voor duivel. 
De winkel heet Moenen & Mariken vanwege 
het spel tussen goed en kwaad. Het is een 
spelletjeswinkel én heel Nijmeegs. Erik werkt 
al sinds dat de winkel bestaat bij Moenen & 
Mariken, al bijna 20 jaar. Hij wou een eigen 
zaak opstarten. Zijn werk houdt heel veel in: 
advies geven als iemand een leuk spel wil 
kopen, maar ook speuren via catalogussen 
en via internet naar nieuw aanbod van speel-
goed, ook het bezoeken van beurzen. Hij vindt 
alles leuk aan zijn werk: met mensen werken, 
inkopen voor de winkel, advies geven aan zijn 
klanten en zelfs de administratie! Hij houdt 
niet van het schoonmaakwerk in de winkel. 
‘Dat doen mijn werknemers, want Ik ben de 

baas!’ Hij heeft 2 werknemers. Ze verkopen 
spellen, puzzels, legpuzzels en breinbrekers 
en hele speciale miniatuurspellen. In zijn as-
sortiment heeft hij wel tienduizend verschillen-
de dingen, maar geen computerspellen. Wel 
losse dingen zoals dobbelstenen, pionnen, 
sleeves en dozen voor spelkaarten etc. 

Ze verkopen spellen al vanaf 3 jaar tot je be-
jaard wordt. Het ligt aan de tijd die je hebt om 
te spelen, voor welk spel je kiest. Monopoly 
duurt wel 2 uur, terwijl Uno 20 minuten kan du-
ren. Het ligt er ook aan wie je bent. Erik heeft 
daarom geen lievelingsspel. Het allerbeste 
spel wat er ooit gemaakt is vindt hij Roleplay-
games (RPG). Erik speelt al 35 jaar lang RPG 
met vrienden! Hij koopt natuurlijk ook zijn ei-
gen spellen bij Moenen & Mariken. Daar krijgt 
hij dan wel korting op. Hij weet niet precies 

Wist je dat...
• Zoete drop zouter is dan zoute 
drop?
• Als je een goudvis in een donkere 
kamer opsluit hij wit wordt?
• Coca-Cola eigenlijk groen was.
• Dolfijnen en walvissen met 1 oog 
dicht slapen?
• Je in de ochtend langer bent dan in 
de avond?
• Vlinders met hun poten proeven?
• Een krokodil zijn tong niet kan uit-
steken?
• Slakken 4 neuzen hebben?
• Een mens ongeveer 6000 scheten per 
jaar laat?
• Heet water sneller bevriest dan koud 
water? 
• Dieren ook humor hebben?
• Slakken 3 jaar kunnen slapen?
• Eskimo’s meer dan 100 worden ken-
nen voor het woord sneeuw?
• Giraffen 21 minuten per dag slapen?
• Octopussen meerdere harten heb-
ben?

Door: Dunja

hoeveel klanten er per maand komen. Soms 
maar tien per dag en soms wel honderd. Dat 
vindt hij niet belangrijk. Hij heeft liever leuk 
werk dan een groot huis, een auto en veel 
geld. Het allerbelangrijkste vindt hij dat de 
klanten tevreden de winkel uitgaan. De meest 
verkochte producten zijn vaak losse onder-
delen van spellen. Spellen die heel goed ver-
kopen zijn Kolonisten van Catan, Carcasone, 
Monopoly, Risk en Ticket For A Ride. Het spel 
wat afgelopen jaar heel erg goed is gegaan is 
Cards Against Humanity (een 18+spel). ‘Het 
allerleukste dat wij in de winkel hebben staan? 
Ben ik natuurlijk, en de collega’s.’ Ik vond het 
een leuk interview en misschien kopen jullie 
ook wel wat bij Moenen & Mariken! 

Door: Ricardo, Ruya & Tyrone


