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In 2012 is er een heel nieuw gebied gekomen 
in de hoek Sperwerstraat, Voorstadslaan, Koe-
koekstraat. Voorheen zaten hier vele verschil-
lende ondernemers en winkels: Super de Boer, 
nu Jumbo, een autohandelaar, videotheek, ta-
pijtenhandelaar, Scapino,  een bazaar en meer. 
Vooral de laatste twee worden nog gemist. Er 
is nog winkelruimte te huur. Op deze plaats 
zijn nu 300 woningen en appartementen, 4500 
vierkante meter winkels, 500 vierkante meter 
commerciële ruimte, een verzorgingstehuis, 

zorgvoorzieningen, zoals een tandartsen-kli-
niek, en ongeveer 650 parkeerplaatsen, gro-
tendeels ondergronds gerealiseerd. 
Er is kunst toegepast om een verwijzing te ge-
ven naar de rijke Romeinse geschiedenis van 
Nijmegen. Zo staan er beelden van Romeinse 
soldaten op de Paladijn. Het project is, na een 
10-jarige ontwikkeling en realisatietijd, in 
2012 gerealiseerd.

Tekst en foto’s: Dave van Brenk

De nieuwe Voorstad

2

Colofon
De Wester is een onafhankelijk magazine, 
gemaakt door en voor bewoners van Oud-West. 
Het blad verschijnt zes keer per jaar. Het wordt 
gratis verspreid. 

De Wester is ook een onafhankelijke website 
door en voor bewoners van Oud-West.

De Wester is mede mogelijk gemaakt door de 
gemeente. Er is een bijdrage verkregen uit het 
budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven 
van de gemeente Nijmegen.

Adres
Voorstadslaan 248, 6541 SZ Nijmegen
Telefoon: 06 24 17 05 72
E-mail: redactie@dewester.info
Internet: www.dewester.info
E-mail website: webredactie@dewester.info

Redactie
Michiel van de Loo (hoofdredacteur)
Irma Bogers
Dave van Brenk
Stefan van Dierendonck
Carla Dijs
Ger Neijenhuyzen
Rian Panis
Geert Timmer
Ruud de Vries
Leo Woudstra
René van Berlo (eindredacteur)

Tekstcorrectie
Irma Bogers
Sophie Lambers
Rian Panis

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

Vormgeving
René van Berlo

Drukwerk
Drukkerij Hendrix
9.000 exemplaren

Bezorging
Op alle adressen in Oud-West met uitzondering 
van de adressen met een NEE-NEE-sticker. 
Klachten over bezorging: 06 24 17 05 72
of e-mail: redactie@dewester.info

Volgend nummer
Kopijsluiting: zondag 2 oktober 2016
Verspreiding: vanaf donderdag 20 oktober 2016

Voorpagina
Carla Dijs (Foto: Dave van Brenk)

Vroeger en nu 

De Wester is ook verkrijgbaar bij:
• Ruud de Vries Juwelier Voorstadslaan 248 • Bakkerij de Niers Niersstraat 2 • Jan 
Linders Weurtseweg 157-159 • Voorzieningenhart De Biezantijn Waterstraat 146 • 
Anita's Hairstyling Voorstadslaan 263 • Wooncentrum 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



de Wester - september 2016 3

In dit nummer

4

10

De straat van de week

18

22

14

Tweede Oude Heselaan

9

Carla Dijs

Vergeten verleden

Katholiekendag 1922

Dylana Raduly

Henri Kalb

Fred Penninx

Hans Glaudemans

26

24

28

Dierenkliniek Hees

Spechtstraat

En verder:
Vroeger en nu: nieuwe Voorstad 2
Column Stefan van Dierendonck 11
Favoriete plek van Geert Timmer 12
Veiliger onder de schoolbanken 13 
Column Qader Shafiq 16 
Pop-uplunch Onbeperkt Houdbaar 17
De Ruilwinkel 20 
VoorleesExpress 21
Theo en Maria Schievers 27
Wolfskuil 30
Waterkwartier 32
Bruisende hotspot 34 
Zzp’ers Honig 35
Jongerenpagina 37
Complexe vraag over ondersteuning 38
Buurtfeest West is het nieuwe Oost 39 
Repaircafé 39
Nederlands, fietsen, computer leren 41
Nog meer wandelen 43
Mantelzorgsalon 43
Agenda 45
Sv Nijmegen 47
Belangrijke nummers 47 
Kinderpersbureau 48



de Wester - september 20164

De straat van de week

Tweede Oude Heselaan
De naam Tweede Oude Heselaan bestaat pas 
vijftig jaar. Op 1 juli 1966 werd in Nijme-
gen de langste stationstunnel van Nederland 
geopend. De aansluiting van de Tunnelweg 
op de Marialaan had verstrekkende gevol-
gen voor de Oude Heselaan en de kruising 
met de Koninginnelaan - Krayenhofflaan. 
De Oude Heselaan werd in tweeën geknipt.

Volgens het raadsbesluit d.d. 9 juli 1924 
heette de laan officieel Oude Heesschelaan, 
maar de schrijfwijze was in 1947 stilzwij-
gend gewijzigd in Oude Heselaan. Op 15 
juni 1966 is deze naam ingetrokken en zijn 
de nieuwe namen Eerste Oude Heselaan en 
Tweede Oude Heselaan vastgesteld. 

De huisnummering is in 1966 niet aange-
past. De huizen aan de linkerkant zijn nog 
altijd genummerd van 95 t/m 271 (oneven) 
en aan de rechterkant van 358 t/m 532 
(even). Voor 1898 hadden de eerste panden 
in deze laan een wijkgebonden huisnummer 
in Wijk E (Hees). Tot 1910 liep de huisnum-
mering vanaf de Dikke Boom bij de Voor-
stadslaan in de richting van de stad.

De basis voor de bestaande huisnummering 
is gelegd in 1910. In de tweede helft van de 
jaren vijftig zijn de nummers 95a t/m 169 
(oneven) gewijzigd. Hierbij zijn de huislet-
ters verdwenen en is een aantal nummers 
met 12 verhoogd. De huisnummers 185 en 
187 van villa’s Aurora en Delta zijn in of 
omstreeks 1959 met 6 verlaagd. Deze ge-
meentelijke monumenten behoren tot de 
oudste bebouwing.

In het monumentenregister staat ‘Bouwjaar: 
circa 1875’. In de Basisregistraties adressen 
en gebouwen (BAG) staat bij beide panden 
het bouwjaar 1881. Oude Heselaan 181 werd 
onlangs te koop aangeboden voor € 535.000 
k.k. waarbij het bouwjaar 1889 stond vermeld. 
Vast staat dat op 2 april 1880 aan F.W.G. Stech 
vergunning werd verleend om een ijzeren hek 
bij zijn huis te plaatsen.

Rentenier
Waarschijnlijk is het dubbele herenhuis in 
of omstreeks 1879 gebouwd in opdracht van 
de rentenier Friedrich Wilhelm Gustav Stech 
(1838-1918). Volgens het bevolkingsregister 
1880-1890 woonde hij op het adres Hees E78 
(Wijk E, nr. 78) dat in 1890 werd gewijzigd 
in Hees Oude Heessche laan 333 (Wijk E, Nr. 
333). Voor 1890 hadden beide delen hetzelfde 
adres. Op dit adres woonde ook de ongehuwde 
Gijsbert Carel Cornelis Jan baron van Lijnden 
(1841-1908), met zijn vader Willem Hendrik 
baron van Lijnden (1807-1885). In of om-
streeks 1894 verhuisde hij met zijn huisbaas 
naar St. Anna.

Het adres van het deel dat vanaf 1889 be-
woond werd door ir. Willem Frederik Adolf 
Beijerinck (1825-1891) is in 1890 gewijzigd 
in Hees Oude Heessche laan 332. Zijn echtge-
note Sebilla Henriette Otteline Aimée van der 
Voordt Pieck (1834-1920) was een halfzuster 
van Catharina Froukéa Tamling (1822-1901), 
de echtgenote van F.W.G. Stech.

In de periode 1898-1910 was het adres van het 
dubbele herenhuis Oude Heessche laan 26 en 

24 (straatgebonden huisnummers). Over de 
herkomst van de namen Aurora en Delta 
bestaat onduidelijkheid. De naam Aurora 
staat nog altijd op de gevel van Tweede 
Oude Heselaan 179 (was 185). Bij het pand 
ernaast is de naam Delta verdwenen.

Ondertrouw
In dagblad De Tĳd van 4 september 1926 
stond een bericht over de ondertrouw van 
Bernard Godding en Annie Kuijpers waar-
uit blijkt dat zij op het adres ‘HEES bij NIJ-
MEGEN, Huize ‘Delta’ woonden. De fami-
lie Kuijpers woonde vanaf circa 1915 op het 
adres Oude Heesschelaan 185. Na de dood 
van Arnoldus Hendrikus Kuijpers (1868-
1924) woonden zijn kinderen op nummer 
187. M.W.J. (Rie) Both-Kuijpers woonde 
in de jaren zestig nog altijd op nummer 181.

Nummer 179 en 181 zijn niet de enige ge-
meentelijke monumenten. Ook Tweede 
Oude Heselaan 167 t/m 171 en 173 staan 
op de monumentenlijst. In 1895 werd aan 
Rosalie Marie Elisabeth Knuttel (1860-
1935) vergunning verleend tot het bouwen 
van een bewaarschool en vergaderlokaal. 
De officiële opening was op 11 november 
1895. In het lokaal Bethel was ook de Wil-
helmina Bewaarschool gevestigd. Het pand 
ernaast is in of omstreeks 1899 gebouwd als 
woonhuis van Antonie Lambertus Gerritsen 
(1863-1933), corrector bij de drukkerij der 
weesinrichting.

De oudste bebouwing aan de andere kant 
is Tweede Oude Heselaan 358 t/m 362. 
Op 18 mei 1899 vroeg Gerardus van Lin 
(1856-...) vergunning voor het bouwen van 
een bierhuis met aangrenzende woonhuizen 
‘gelegen aan de Nijmeegschelaan en den 
daar uitkomende Veldweg.’ Uit de bouwte-
kening blijkt dat alleen het nog bestaande 
pand is gerealiseerd. Dit is niet aangewezen 
als gemeentelijk monument.

Dat is wel het geval met Tweede Oude He-
selaan 522. Villa Nº 1 (bouwjaar 1903) op 
de hoek van de Emmalaan is de eerste van 
de drie villa’s die in de periode 1903-1904 
zouden worden gebouwd in het zogenaam-
de Villapark Hees. De villa is ontworpen 
door de architect Oscar Leeuw. Tot 1910 
was het adres Heessche laan 3. In tegenstel-
ling tot de straatnaam is het huisnummer 
sinds 1910 niet meer gewijzigd. De huidige 
naam The Corner stamt uit de jaren zestig.

Tekst: Rob Essers

Art Decovilla the Corner van Ernst Berends
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Michiel van de Loo en Rob Essers

De Tweede Oude Heselaan bestaat uit drie 
stukken. Het eerste deel loopt tot aan wijkcen-
trum Titus Brandsma, het middelste stuk vanaf 
daar tot aan de Molenweg en het laatste stukje 
tot aan de Dikke Boom bungelt daar een beetje 
achteraan. 

Dieny en Herman
In het eerste deel aan de even kant wonen 
Dieny en Herman Schrievers. Dieny is 74 jaar, 
geboren en getogen in het Waterkwartier. Ze 
komt uit een gezin van vijftien kinderen. Ze 
was de vierde in de rij en werd al snel bij de 
opvoeding van de jongere kinderen betrok-
ken. Haar vader was machinist. Bij Herman, 
77 jaar, waren ze met tien kinderen, die op-
groeiden aan de Ganzenheuvel. Zijn vader 
was opkoper van hazen- en konijnenvellen, 
maar overleed jong op 56-jarige leeftijd. Hij 
verongelukte toen hij met paard en kar de St. 
Annastraat overstak. Alle kinderen werden uit 
huis geplaatst en Herman kwam in Venlo te-
recht bij een pleeggezin. Een familie waar hij 
nog steeds contact mee onderhoudt. Daarna 
verbleef hij in een paar tehuizen totdat hij te-
rug in Nijmegen bij zijn broer introk. Herman: 
‘En toen leerde ik Dieny kennen. Bij Dancing 
Vink aan de Ganzenheuvel waar nu Spijshuis 
Uylenspieghel zit. Mijn broer was verliefd op 
haar zus. Dat werd niks, maar bij ons was het 
meteen raak.’

Wolfskuil
‘We zijn in 1962 getrouwd’, vervolgt Dieny. 
‘Herman kreeg een baan bij Phillips in Ble-
rick en we verhuisden naar Limburg. Ik ver-
diende daar wat extra’s met asperge’s steken, 
maar ik had vreselijk heimwee naar Nijmegen. 
We kochten eerst een huis in de Wolfskuil, de 
Palmstraat, maar vrij snel daarna konden we 
dit kopen voor 21.000 gulden. Er was nog 
geen trottoir, die kwam later bij de herinrich-
ting van de weg. De voortuintjes werden daar-
bij meer dan gehalveerd. De gemeente plaatste 
een muurtje en daar mocht je niet meer aan ko-
men. De Wolfskuil voelt echt als ons stekkie.’ 
Er kwamen drie kinderen: Teun, Sjef en Riek.

Inspraakavonden
Herman: ‘We hebben altijd goeie buren gehad, 

zoals opa Vink, mevrouw Roes en Frans Hons-
dijk. Daar zit nu sinds een jaar een bed and 
breakfast, maar last hebben we daar niet van. 
We hebben zelfs elkaars huissleutel.’ ‘Er is wel 
veel veranderd’, gaat Dieny verder. ‘De kinde-
ren speelden vaak op het tennisveldje, waar nu 
het wijkcentrum staat. Op het Nachtegaalplein 
zat de melkboer, hier een paar deuren terug 
Looischilder, de groenteboer, die is er sinds 
een half jaar niet meer. Voor het vlees gingen 
we naar Jo Jansen aan de Varenstraat. Friet-
tent Teunissen was een bakker, Van Heumen 

Sportprijzen was een sigarenwinkel, daarvóór 
een slijperij. En nu gaan ze de straat weer hele-
maal opnieuw inrichten. Wat het gaat worden, 
weet ik niet precies. We gaan ook niet naar die 
inspraakavonden daarover. Ze doen uiteinde-
lijk toch wat ze zelf willen, is mijn idee.’

Hangjongeren
Herman: ‘Dit gedeelte van de straat kennen we 
goed. Ook de meeste mensen aan de overkant. 
Dat contact begon vaak met de kinderen die 
met elkaar speelden. We helpen elkaar waar 

Dieny en Herman Schrievers
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nodig. De kliko binnenhalen of iets uitlenen. 
Er wonen nu weer wat meer jongere gezinnen. 
Voor aan de oneven kant zitten vooral studen-
ten.’ ‘Het gebeurde één keer dat we de over-
buren iets minder kenden’,  gaat Dieny verder. 
‘Reed er op een zaterdag een verhuiswagen 
voor en de hele inboedel werd ingeladen. Die 
gaan verhuizen, dacht iedereen, maar het ble-
ken achteraf inbrekers te zijn geweest. Die 
bewoners keken heel raar op toen ze van va-
kantie terugkwamen. Wat criminaliteit betreft 
is het wel een stuk rustiger geworden. Aan het 
Nachtegaalplein zaten drugsdealers en zelfs op 
het muurtje hier voor het huis, maar ook bij de 
school, werd druk gedeald. In die tijd is hier 
ook een aantal keren ingebroken.’ Herman: ‘Ik 
had vroeger parkieten en sierduiven voor de 
hobby. Daar heb ik veel bekers mee gewon-
nen.’ Hij wijst naar een plank in de keuken, 
waar ze keurig naast elkaar staan te pronken. 
‘De inbrekers hadden sierduiven in een plas-
tic zak gedaan. Dat overleefden ze niet. Verder 
namen ze sieraden, een camera en dat soort 
dingen mee. Ze waren achterom gekomen via 
het pad bij Looischilder. Die plaatste daar na 
dat voorval een poortje en alleen de bewoners 
kregen een sleutel. Dat werkt prima.’ Dieny: 
‘Ik ga vaak laat naar bed en dan brandt er hier 
als laatste nog licht. Belden er op een nacht 
twee meisjes aan van 17, 18 jaar. Ze werden 
achterna gezeten en durfden niet meer over 
straat. Ik wilde ze niet aan hun lot overlaten, 
liet ze binnen en belde hun ouders. Die kwa-
men ze toen ophalen. Ik heb ook niks tegen 
hangjongeren. Ze moeten toch iets? Zolang ze 
geen rotzooi trappen, vind ik het best.’

Eekhoorntjes
Bijna twintig jaar geleden hebben Dieny en 
Herman het pand voor 60.000 gulden flink 
gerenoveerd. De gemeente had toen forse sub-
sidiepotjes voor de stadsvernieuwing. Ze heb-
ben daarna zelf nog de voorgevel laten stralen. 
Het parkeren is een ramp. ‘Steeds vaker zet-
ten lui van buiten Nijmegen hier hun auto neer 
en gaan dan te voet verder naar het centrum. 
Wij moeten daarna maar zien waar we de auto 
kwijt kunnen’, verzucht Herman.

De vogels heeft hij niet meer. Ook fokte Her-
man ooit eekhoorntjes waar hij in de grote ach-
tertuin rennen voor had aangelegd. Die kooien 
heeft hij nu allemaal afgebroken en er staat nu 
een keurig schuurtje. ‘Daar gaan we slapen als 
we straks de trap niet meer op kunnen’, lacht 
Dieny. 

Vierdaagse
Ze zijn allebei als vrijwilliger actief bij Scou-
ting Beuningen. Daar zitten hun zoon en klein-
zoon op en die zien ze dan ook wat vaker. Ver-

der heeft Herman in Weurt een hobbylandje, 
waar van alles groeit en bloeit: aardbeien, 
aardappels en prei. Dan legt Herman aan de 
scouting uit dat je niet voor al het eten naar de 
supermarkt hoeft. En als er geoogst wordt, eet 
de buurt ervan mee. Ze gaan wekelijks kaar-
ten - Amerikaans jokeren - met kennissen in 
de Benedenstad en Dieny gaat graag naar de 
bingo op dinsdagavond in het Kolpinghuis. 
Herman: ‘Dan ga ik nooit mee. Daar vind ik 
niks aan.’

Dieny: ‘Ik heb wel eens gekeken naar andere 
huizen, maar eigenlijk weet ik dat ik toch hier 
zal willen blijven, dus verhuizen doen we niet 
meer. Herman: ‘Heel jammer is wel dat de 
Vierdaagse hier de laatste tien jaar niet meer 
langskomt. Ik heb hem twintig keer meegelo-
pen en Dieny vijf keer.’

Bart en Lonneke
Bart en Lonneke wonen in het middenstuk aan 
de even kant. Bart is 44 jaar en Lonneke tien 

Lonneke, Sam, Jip en Bart
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jaar jonger. Ze groeiden allebei op in Horst, 
Noord-Limburg. Na een jarenlange latrelatie 
besloten ze in 2009 samen te gaan wonen. Dat 
werd in Den Bosch, het meest centrale punt 
tussen Horst, waar Bart na zijn studie Natuur-
kunde in Leiden weer was gaan wonen, en 
Amsterdam, waar Lonneke toen studeerde. 
Den Bosch viel een beetje tegen; een leuke 
binnenstad, maar de woonwijken daar om-
heen weinig aantrekkelijk en er was nauwe-
lijks aanbod van huizen in dertiger jarenstijl, 
waar hun voorkeur naar uit ging. Na drie jaar 
waren er allerlei goede argumenten om voor 
Nijmegen te kiezen. Lonneke had hier altijd al 
liever naar toe gewild, omdat haar ouders hier 
vandaan kwamen, er nog steeds familie woont 
en veel vrienden en vriendinnen ooit voor deze 
stad kozen. Bart, die inmiddels een manage-
mentfunctie bij ASML, een chipproducent uit 
Veldhoven, had, zag aanvankelijk tegen de da-
gelijkse reistijd op, maar liet die bezwaren snel 
varen.

Tuin
‘We keken eerst naar huizen in de Hazekamp 
en Nijmegen-Oost’, begint Bart, ‘maar in die 
wijken liggen de prijzen hoger dan hier. We 
kochten dit van een gemeenteraadslid voor 
de PvdA in december 2012 en betaalden er 
289.000 euro voor. Een paar maanden later 
zijn we erin getrokken.’ ‘Ik was meteen ver-
liefd op het huis’, vervolgt Lonneke. ‘We heb-
ben wel meteen de keuken verbouwd door een 
achterkamertje erbij te betrekken en een raam 
erin te zetten, zodat we op de tuin uitkijken en 
we een zee van licht hebben.’

Borrel
Ze hebben inmiddels de handen vol aan Sam 
van negen maanden en Jip van ruim twee jaar. 
Daarnaast werkt Lonneke als begeleidster op 
de zorgboerderij In het Westen aan de Brede-
weg. ‘Wat me vooral meeviel was de onder-
linge verbondenheid in de straat’, vertelt Lon-
neke. ‘Dat verwachtte ik niet van een drukke 
doorgaande weg als deze. We waren hier nog 
niet ingetrokken of er lag al een welkomst-
briefje met een uitnodiging voor de nieuw-
jaarsborrel in de bus. Er wordt ook jaarlijks 
een barbecue georganiseerd. Het middenstuk 
van de straat gaat elke eerste maandag van de 
maand gezamenlijk naar de film, wie daar zin 
in heeft uiteraard. Zo hebben we al veel men-
sen goed leren kennen. Dan is er ook al een 
tijdje een vrijdagmiddagborrel, maar daar zijn 
we nog niet geweest.’

In de beleving van Bart valt het met de inbra-
ken in de buurt wel mee. ‘De buurvrouw be-
trapte ooit aan de overkant een onduidelijk fi-
guur, die via een raam naar binnen wilde. Maar 

in dit huis heeft een van de vorige eigenaars 
rolluiken geplaatst, dus maken inbrekers wei-
nig kans. Dan geeft het verkeer meer overlast. 
Erg druk en motoren willen de snelheid graag 
opvoeren.’ ‘In het begin dacht ik, wat heb ik 
gedaan om langs zo’n drukke weg te gaan wo-
nen, maar het went snel’, vervolgt Lonneke. 
‘Binnen heb je er geen last van. Je moet alleen 
geen raam openzetten aan de voorkant. Ook in 
de achtertuin, die we pas opgeknapt hebben, 
merk je er weinig van. Je leert de stilte weer 
waarderen en je bent van hieruit zó in Hees.’ 
Bart: ‘Alles is dichtbij: het station acht minu-
ten, het centrum een paar minuten verder, de 
supermarkten, een school, als we daar voor 
zouden kiezen.’

Gierzwaluw
Bart: ‘De huizen zijn een beetje gehorig, maar 
last we hebben daar niet van. Twee deuren 
verder is een studentenhuis. Wanneer die een 
feestje hebben, komen ze dat keurig aankon-
digen en na 24 uur is het stil. Dan gaan ze de 
stad in.’
‘Verhuisplannen zijn er niet’, vertelt Lonneke, 
‘maar eeuwig zullen we hier niet blijven. Ik 
vind verhuizen leuk, af en toe een nieuwe om-
geving, Bart is wat honkvaster.’ Zo positief als 
de bewoners zijn over hun plek aan de Tweede 
Oude Heselaan is ook de gierzwaluw die zich 
in de nok genesteld heeft.

The Corner
Aan de even kant op nummer 522 staat de Art 
Decovilla the Corner met de voordeur welis-
waar aan de Emmalaan, maar geadresseerd in 
het laatste stukje van de Tweede Oude Hese-
laan. Een huis met geschiedenis, ons verteld 
door de huidige eigenaar en bewoner Ernst Be-
rends, die het allemaal uitgezocht heeft.

Oscar Leeuw
Ernst: ‘Rond 1900 had een aantal project-
ontwikkelaars bedacht dat hier een villapark 
moest komen van zo’n vier hectare groot en de 
bekende architect Oscar Leeuw – hij bouwde 
de Vereeniging, Museum Kam, het Natuurmu-
seum – zou de landhuizen ontwerpen. In 1902 
kreeg de architect opdracht van M. Verdonck 

twee villa’s op deze plek te bouwen. Die Ver-
donck woonde in villa Leeuwenstein aan de 
Voorstadslaan naast zijn uitgestrekte fruitplan-
tage. Die villa is in 1958 afgebroken en alleen 
het koetshuis staat er nog. Een deel van zijn 
tuin is nu park Leeuwenstein. Hij bezat meer-
dere panden in de Voorstadslaan: de winkel van 
juwelier Ruud de Vries, en ook de twee villa’s 
daarnaast, waarvan er ééntje enkele jaren ge-
leden is afgebrand. Ook de lap grond waar het 
villapark moest komen, was in zijn bezit. De 
ontworpen villa’s van Oscar Leeuw staan er 
nog steeds. Op Emmalaan 10 en Tweede Oude 
Heselaan 522. Ze zijn in 1903 gelijktijdig ge-
bouwd en dat is goed te zien. Ze bevatten veel 
Jugendstil en Art Nouveau-elementen, zoals 
glas-in-loodramen, kamers en-suite met grote 
schuifdeuren, serre’s, veranda’s enzovoort. 
Er werd een paar jaar daarna in 1905 nog een 
derde villa gebouwd op de hoek Voorstadslaan 
en Prinsenlaan. Twintig jaar geleden voor een 
deel door brand verwoest, maar gelukkig weer 
in oude glorie hersteld aan Voorstadslaan 351. 
Pas 25 jaar daarna werden de bouwactiviteiten 
op het voorstemde villapark hervat met mooie 
huizen, maar zeker geen villa’s.’

Ernst Berends
Ernst Berends komt uit een tuindersfamilie. 
Zijn overgrootvader begon in 1882 een kwe-
kerij in het Overijsselse Diepenveen. Daar is 
Ernst in 1950 geboren. Zijn vader was leraar 
en kwam in Nijmegen op de tuinbouwschool 
te werken, die toen nog aan de Marialaan ter 
hoogte van park Leeuwenstein stond. Het ge-
zin met vijf kinderen verhuisde in 1967, waar 
zijn vader een groot huis met een flinke lap 
grond had gevonden. Het was een beetje ver-
veloos, de tuin verwilderd, maar verder precies 
wat hij zocht: Tweede Oude Heselaan 522. ‘De 
buurt dacht eerst dat we boeren waren’, her-
innert Ernst zich. ‘We werkten in de tuin op 
klompen, niet anders gewend. En tel daar het 
accent bij op, dan was dat ook niet zo vreemd. 
Ik was snel gewend. Ik miste alleen de Deven-
ter schaatsbaan. Een bijbaantje had ik bij Al-
bert Heijn. Die zat toen al op de Molenweg.’ 
Na de mulo volgde de hts en na zijn militaire 
dienst kwam hij te werken bij Grasso NAMI 
aan de Mercuriusstraat. Daar werkt men met 
koeltechnieken. Het Thialfstadion is een van 
hun projecten. Inmiddels is het bedrijf een paar 
keer verhuisd. De naam is veranderd in Grenco 
en maakt het deel uit van de Duitse multinatio-
nal Gea. Den Bosch is zijn standplaats, maar 
hij vliegt de hele wereld over om koelinstal-
laties aan een technische analyse te onder-
werpen. ‘Ik ben langzaam aan het afbouwen. 
Nu werk ik nog maar drie dagen in de week.  
Dat geeft me wat meer tijd voor mijn hobby’s. 
Nu woon ik hier nog in mijn eentje, alhoewel 
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in het weekend vaak familie langskomt. Het 
blijft toch het ouderlijk huis. Mijn ouders zijn 
overleden. Vader in 2000 en moeder zeven jaar 
later.’

Jachtvliegtuig
Het huis werd in 1998 een gemeentelijk mo-
nument. Ernst: ‘Dat brengt om te beginnen een 
onderhoudsplicht met zich mee en je mag niks 
aan de buitenkant veranderen. Je kunt voor 
een aantal zaken subsidie aanvragen via de 
gemeente. Die beoordelen dat, maar ze wer-
ken niet met de goedkoopste aannemers. Ik 
doe daarom veel zelf. Elke vijf jaar komt er 
een inspecteur langs die je vertelt wat je aan 
het huis moet repareren of vervangen. Het is 
een klein wonder dat door de jaren heen het 
glas-in-lood onbeschadigd is gebleven. Het 
overleefde de bombardementen op Hees in 
juli 1942. Een jaar later stortte hier schuin te-
genover ter hoogte van nummer 249 een Duits 
jachtvliegtuig neer. Drie doden, zes gewonden 
en 34 huizen beschadigd.’

Steenmarter
‘Dit stukje van de Tweede Oude Heselaan is 
nu een 30-kilometerzone. Daar trekken men-
sen zich nauwelijks iets van aan. Er wordt 
slecht gecontroleerd en het bord staat ver-
keerd. Voordat je goed en wel beseft dat je op 
de rem moet, ben je de straat al weer uit. Het is 
ook drukker geworden sinds de rotonde rich-
ting de Oversteek er ligt. Om te parkeren heb 
ik gelukkig een eigen oprit, want met name op 
zaterdag met veel winkelend publiek voor AH 
staat het hier snel vol.’

‘Er is een paar keer ingebroken. We misten sie-
raden en uit de garage een mountainbike. O ja, 

De Tweede Oude Heselaan zal na de her-
inrichting hetzelfde wegprofiel hebben 
als nu de St. Jacobslaan. Dat wil zeggen 
dat de parkeerplaatsen langs de rijbaan 
liggen en het fietspad achter de parkeer-
plaatsen. Dit is net andersom dan op de 
Molenweg. De rijbanen worden ver-
smald tot 2 x 2,75 meter met daartussen 
een licht verhoogde berm van 50 centi-
meter breed.
De parkeerplaatsen en de fietsstroken 
zijn 2 meter breed. De breedte van de 
trottoirs varieert, maar is nergens smaller 
dan 1,20 meter.
Ter hoogte van de Michiel de Ruyter-
school wordt een verhoogd plateau in 
de rijweg aangebracht, als snelheid rem-
mende maatregel.
Er worden 35 bomen in de parkeerstrook 
geplant. 

en er huist een steenmarter in de buurt, die is er 
met een paar kippen vandoor gegaan.’

Hobby’s
‘De tuin was een grote van hobby van pa, dat 
probeer ik in ere te houden. Er staan veel zeld-
zame planten en bomen, zoals kweeperen, een 
judasboom, ceders, de Californische klaproos 
en de Afrikaanse lady. Daar gaat wel wat tijd 
inzitten. Ik ga nog steeds vaak schaatsen in 
het Triavium en jaarlijks de lange afstand op 
de Weissensee. De Vierdaagse heb ik inmid-
dels achttien keer meegelopen. Ik volg nu een 
cursus techniek over oude Citroëns. Ik heb een 
oldtimer uit 1948 in de garage staan. Die ben 
ik aan het opknappen.’

‘De laatste twee jaar is er een burenborrel met 
een barbecue op het grote grasveld voor Insu-
linde. Spontaan georganiseerd door drie jon-
gere stellen aan de overkant. De laatste keer 
waren er 125 deelnemers. Erg gezellig. Dit 
jaar staat-ie voor 24 september gepland.’

‘Het mooiste compliment is wanneer ik in de 
brievenbus een briefje vind van mensen die 
het huis willen kopen. Dat is een paar keer ge-
beurd. Ik hoop ze nog lang teleur te kunnen 
stellen, want anders dan tussen zes planken ga 
ik hier niet vertrekken.’

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

Ernst Berends
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Portret van een kind in zijn slaapkamer

Bij wie woon je in huis?
‘Met mijn moeder, vader en broer Gino van 22 
jaar. We hebben ook twee katten, Binky en DJ 
en een hond Kyra. Kyra is een Amerikaanse 
stafford. Ik kan niet met hem wandelen. Daar 
is hij te wild voor, want hij trekt mij mee. Maar 
ik geef de katten en de hond wel eten en ik 
knuffel met de katten.’
In welke klas zit je?
‘In groep 7 van de Aquamarijn bij juf Marly 
en juf Suzan. Volgend jaar ga ik naar groep 8 
met juf Babs.’
Heb je hobby’s?
‘Ik houd van computerspelletjes, zoals Mine-
craft en Roblox. Dat speel ik wel een paar uur 
per dag. Met mooi weer ga ik buitenspelen en 
ik rijd ook op mijn oxboard.’
Naar welke muziek luister je?
‘Ik luister naar Q-music op de radio.’
Ben je een fan van iemand?
‘Ja, van Enzo Knol, omdat hij heel gewoon is 
begonnen en het langzaam heeft opgebouwd 
en nu is hij heel populair als vlogger. Het lijkt 
mij leuk om populair te zijn, dan komen men-

sen gewoon naar je toe en vragen ze een hand-
tekening of een foto.’
Wie zijn je beste vrienden?
‘Delisha en Lorenzo.’
Als je een dag een dier zou zijn, wat zou je 
dan kiezen?
‘Een kat, omdat ze heel goed kunnen springen 
en klimmen, én omdat ze heel lui zijn.’
Wie zou je een dag willen zijn?
‘Enzo Knol, om te zien wat hij de hele dag 
doet.’
Wat is jouw favoriete tv-programma?
‘Ik kijk niet echt tv. Ik kijk meer naar YouTube 
naar vloggers.’
Lees je wel eens een boek of stripverhaal?
‘Ja, dan lees ik Het leven van een loser. Dat 
heb ik al een paar keer gelezen. Het is mijn 
eigen boek.’
Als je 10 miljoen euro zou hebben, wat zou je 
dan daarmee doen?
‘Onder mijn familie verdelen en wat leuks ko-
pen en vaker naar Roemenië gaan.’
Waar ben je trots op?
‘Dat ik mijn lenzen nog niet kwijt ben, want ik 

Dylana Raduly (11 jaar)

‘Ik ben fan 
van Enzo Knol’

raak veel dingen kwijt.’
Wat is je lievelingsvakantieland?
‘Roemenië, omdat daar mijn opa en oma 
wonen en mijn neefje en tante. Ik ben er wel 
twaalf keer geweest. We zijn daar dan op een 
boerderij en dan ga ik eieren zoeken en koeien 
melken. En vliegeren met mijn drone en ik zit 
soms op een paard en wagen. Deze zomer ga 
ik leren paardrijden.’
Wat is je dierbaarste bezit in je kamer?
‘Mijn bed, omdat het lekker ligt. Ik houd van 
slapen. Ik slaap graag lang uit, want ik ben een 
nachtmens.’
Wat is je lievelingseten en je lievelingsontbijt?
‘Mijn lievelingseten zijn sperzieboontjes met 
aardappeltjes en voor ontbijt eet ik het liefst 
chocoladebolletjes met melk.’
Wat wil je later worden?
‘Iets met dieren, dierenarts of zo.’
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
‘Dat weet ik niet.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Even voor 12 uur loop ik bij meester Henri 
de klas in. De deur is open en de kinderen 
zitten rustig te werken. Als een groepje iets 
onrustiger wordt, gaat meester Henri bij 
hen staan. Het is meteen stil. Om 12 uur 
vertelt hij op een rustige en zachte toon aan 
de kinderen wat ze vanmiddag gaan doen. 
Een paar kinderen komen voordat ze gaan 
eten even extra afscheid nemen.

‘Wij waren thuis met zeven kinderen. Ik heb 
vijf zussen en een broer. Van het zevental ben 
ik de oudste en geboren in december 1950 in 
Nijmegen. Mijn vader werkte als arbeider bij 
de papierfabriek. Mijn moeder is altijd huis-
vrouw gebleven. Mijn ouders hebben elkaar 
bij het dansen op de kermis ontmoet. Hij 
kwam uit Bemmel en zij uit Ubbergen. Mijn 
vader werkte heel hard. ’s Morgens had hij 
ochtenddienst in de fabriek en ’s middags ging 
hij kersen plukken. ’s Avonds speelde hij met 
ons op straat badminton. Die man had een 
energie, daar ben ik nu nog jaloers op. Wij 
hielpen mijn moeder met de was. Je had toen 
nog geen wasmachine, maar een ouderwetse 
pit in de keuken met een grote ton erop. Daar 
stond ik dan in te roeren. Het was bij ons drie 
keer in de week wasdag.’

Goede sfeer
‘Mijn lagere school stond aan de Bijleveldsin-
gel. Mijn vader had een rondje gemaakt langs 
allerlei basisscholen. Heel ongebruikelijk in 
die tijd. Hij zei: “Ik vind dit de beste school 
voor jou. Ze geven daar goed les en ik heb 
met vriendelijke mensen gesproken. De sfeer 
is goed.” Ik vond het prima. De Wedren was 
toen nog helemaal kaal en daar kon je na de 
les mooi voetballen. Na de lagere school ging 
ik naar het Canisiuscollege. Je moest nog 
toelatingsexamen doen. Als kind van een fa-
brieksarbeider was ik voorbestemd om naar de 
ambachtsschool te gaan. De hoofdonderwij-
zer vroeg aan mij waarom ik naar het Cani-
siuscollege wilde. Ik zei: “Nou, ik heb betere 
punten dan die en die, en dat zijn mijn vriend-
jes en die gaan er ook naar toe.” Ik heb hbs-a 
gedaan en daarna de pedagogische academie 

aan de Groenewoudseweg. Daar mocht ik al 
in het derde leerjaar beginnen, omdat ik een 
hbs-diploma had. Na mijn opleiding aan de pe-
dagogische academie moest ik eerst in dienst. 
In 1974 kwam ik uit dienst en het was niet zo 
gemakkelijk om aan een baan te komen. Ik 
heb op bijna alle scholen in Nijmegen en om-
geving ingevallen, Malden, Groesbeek, Mil-
lingen aan de Rijn, tot ik hier kon beginnen op 
14 november 1975.’ 

Meester Vastbinder
‘In de vierde klas van de lagere school heb ik 
al de keuze gemaakt voor het onderwijs. Ik had 
een meester, meester Vastbinder, en ik hing 
aan die man zijn lippen. Hij gebruikte nooit 
geschiedenisboeken, want hij had zijn eigen 
verhalen. Die man was heel taalvaardig. Als 
kleine jongen dacht ik al: dat wil ik later ook. 
Die man straalde een rust uit. Dat heb ik ook 
van hem overgenomen. Want wat je geeft aan 
kinderen, krijg je ook terug. Als ik in de klas 
sta te springen, is het hier binnen een paar se-
conden een dolle boel. Ik hoor het ook vaak 

van oud-leerlingen. Het was altijd lekker rus-
tig, dan kun je je goed concentreren. 
Ik vind het heerlijk om met kinderen te wer-
ken, om kinderen iets te leren. Als ze ineens 
ontdekken, o, zit het zo, en dan zie je die oog-
jes open gaan. Dan staan ze te stralen als het 
allemaal is gelukt. Die heerlijke oprechtheid 
van die kinderen is het allermooiste wat er is.
Toen ik hier begon in 1975 heette de school 
nog Bonifatiusschool en was het een concen-
tratieschool voor Turkse leerlingen. Dat had 
de gemeente bedacht. Naar de Zonnewende 
gingen vooral Marokkaanse kinderen, en de 
Michiel de Ruyter had vooral Chinese kin-
deren. In die tijd kwamen er veel mensen uit 
andere landen naar Nederland. We hadden ook 
leraren in eigen taal en cultuur. De lessen die 
wij gaven werden nog eens herhaald door deze 
leraren. De kinderen kregen zo een enorme 
woordenschat. Het taalonderwijs kreeg daar 
een enorme stimulans van.
Ik ben zelf ook altijd met taal bezig. Taal is 
echt mijn ding, zoals de schrijfster Paulien 
Cornelisse zegt. Met de kinderen ben ik ge-
dichten gaan schrijven, haiku’s, naamdichten, 
noem maar op. Kinderen moeten zich in een 
gedicht kort en bondig uitdrukken. Het verbe-
tert hun woordenschat, maar het verbetert ook 
hun empathie omdat ze gevoelens omschrij-
ven. Van die gedichten hebben we een aantal 
boekjes gemaakt.’

Social media
‘Kinderen zijn in de loop der jaren niet veran-
derd en wel veranderd. Kinderen blijven kin-
deren. Alleen de kinderen van tegenwoordig 
zijn veel meer wereldwijs en via social media 
brengen ze veel de school binnen, waar je niet 
altijd grip op hebt. De basis van het onderwijs 
is niet veranderd, maar de structuren wel. Van-
uit Den Haag verzinnen ze steeds iets anders, 
achter een bureau heb ik het idee. Laten ze 
eens naar het buitenland kijken, naar Amerika, 
Engeland of Duitsland. Daar zijn de structuren 
wel helder en weet iedereen waar hij aan toe 
is en dat functioneert prima. Mijn grote pijn-
punt is ook de bureaucratie. Je moet zoveel 
vastleggen dat ik weinig extra’s kan doen voor 

‘Als je doet wat je leuk vindt, 
hoef je nooit te werken’

Henri Kalb, 40 jaar meester bij De Wieken
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Onbezorgd spelen
Sinds ik een zoon heb, zie ik de wijk met an-
dere ogen. Ik zie bijzonder veel hondenpoep, 
vooral aan de wielen van onze kinderwagen, 
maar daarover heb ik genoeg geschreven. Ik zie 
overal steentjes die de kleine in zijn mond wil 
stoppen, peuken en takjes, snoeppapiertjes en 
kauwgom, afgekloven botten zelfs: Oud-West is 
een spannende wereld, vol onverwacht speel-
goed. Kijk maar eens goed om je heen, op een 
hoogte van ongeveer tachtig centimeter, dan zie 
je het wel.

Gelukkig zijn er ook oasen van rust en veilig-
heid. Niet zoveel, niet overal, maar ze zijn er 
echt. Vooral in onze buurt, heb ik ontdekt. Wijk-
speelplaatsen. We hebben ze allemaal al be-
zocht op onze papadagen, maar ook op andere 
dagen, samen met mama. Iedereen mag mee. 
De poort staat open vanaf tien uur. Op ’t Boe-
renlandje staan coole rode auto’s waar hij in kan 
zitten, al komt hij geen meter vooruit, en een 
waterinstallatie waar groot en klein nat en vies 
kan worden. Heerlijk, als de zon schijnt. Je kunt 
er ook vier-op-een-rij spelen (ik had gewonnen). 
De Liguster heeft een boog waar op goede da-
gen geluid uit komt, een soort modern hinkelen. 
Daar is hij echt nog te klein voor. Er staat ook 
een driewieler met zo’n handige duwstok, waar-
mee we alle attracties langsrijden. ’t Veldje heeft 
niet één maar twee veilige schommels, waar ik 
mijn kleine nozem de lucht in kan duwen in de 
zekerheid dat hij terugkeert in bezit van al zijn 
twee tanden. Liever staat hij trouwens te dansen 
bij de motorcrosser, waarvan de veer nog net te 
hoog is om op te klimmen, maar die toch lekker 
wiebelt. 

Het zijn volgens mij de fijnste plekken in de wijk, 
vooral omdat er ook beheerders rondlopen die 
lekker nors kijken en soms, even, knikken van 
achter hun grote baard of snor. Zo weet ieder-
een waar hij aan toe is: Hier kom je om te spe-
len! Geniet van de glijbaan! Vergeet de zandbak 
niet! En de kabelbaan, als je wat ouder bent! 
Groei hier maar lekker op!

Stefan van Dierendonck
(Foto: Dave van Brenk)

de kinderen. Maar het lesgeven, de didactiek, 
dat moet gewoon in je zitten. Je moet met de 
kinderen spelen, ze uitdagen, confronteren, 
maar ook weer niet te hard. Het is een spel om 
goed onderwijs te geven. Dat zou ik weer te-
rug willen. Dat mis ik. Een goede onderwijzer 
staat midden tussen de kinderen samen met de 
ouders. Het is wel een gemis dat er zo weinig 
mannelijke onderwijzers zijn. Als ze ervoor 
zorgen dat de onderwijzers zich primair met 
de kinderen bezig kunnen houden en als het 
salaris zou verbeteren, zullen er echt wel meer 
mannen in het onderwijs komen werken.’

Pensioen
‘Na meer dan veertig jaar in het onderwijs te 

hebben gewerkt, ga ik nu met pensioen. Maar 
ik heb genoeg te doen. In Lent heb ik een ap-
partement gekocht, dus ik ben aan het ver-
huizen. Eindelijk kan ik nu op vakantie in de 
goedkope tijd, naar mijn petekind in Argenti-
nië of een mooie cruise maken naar de Carib-
ben. Ook heb ik nog genoeg hobby’s, ik ver-
zamel speciale uitgaven van Suske en Wiske, 
bijvoorbeeld uitgaven van bedrijven als Persil, 
Kodak of Eru smeerkaas. En ik fiets graag en 
ik ben graag in de natuur. Op school zal ik ook 
nog wel wat blijven doen, maar dan als vrijwil-
liger. Want ik wil niet meer gebonden zijn.’

Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Dave van Brenk
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Favoriete plek in de Wolfskuil

Geert Timmer en de Looimolen
Hoi! Mijn naam is Geert Tim-
mer en ik woon al een kleine 
veertig jaar met veel plezier 
vlakbij de Looimolen in de 
Wolfskuil. Ik ben een hobbyfo-
tograaf en fotografeer veel in en 
om de Wolfskuil, zowel voor de 
Wester alsvoor mijzelf. 

Er is veel veranderd in de Wolfs-
kuil de afgelopen jaren, veel 
nieuwbouw is er bijgekomen. 
Ook de populatie van de wijk ver-
andert. Oude bewoners zijn over-
leden, mensen zijn naar andere 
wijken verhuisd en vele nieuwe 
bewoners zijn erbij gekomen.  
Als ik terugkijk in de wijk kom 
ik nog veel bekenden tegen. Bijna 
iedereen kent elkaar. De meesten 
weten iets te vertellen over de 
wijk, hoe het vroeger was: het 
was altijd beter en gezelliger. Nu 
moet je voorzichtig zijn en waak-
zaam. Als er gesproken wordt kan 
het ook over de Looimolen gaan, 
want die is er voor iedereen en 
waar je ook komt, iedereen kent 
hem.
Dat betekent dat ik er regelmatig 
naar toe ga om de omgeving te 
verkennen. Nou verandert er niet 
zoveel aan die molen. Hij staat 
al een tijdje op dezelfde plek. Ik 
kan me nog herinneren dat hij een 
keer in de brand heeft gestaan. De 
reden heb ik nooit kunnen ach-
terhalen en ja, dat ging behoor-
lijk snel. Maar wat wil je, alles is 
kurkdroog daarbinnen. 
Het is een mooi plekje om even 
tot rust te komen. Je kunt daar-
boven mooi van je afkijken over 
een deel van Nijmegen. Ook ga 
ik regelmatig naar binnen om te 
zien waar de molenaar mee bezig 
is. Het is een mooi beroep. Wel 
zwaar, lijkt me.
Al met al is voor mij het mooiste 
plekje in de Wolfskuil de Looi-
molen.

Tekst en foto: Geert Timmer
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Vóór de Tweede Wereldoorlog waren er in 
de wijken Wolfskuil en Koninginnelaan, 
naast de Heilig Hartschool voor meisjes 
onder leiding van de zusters Dominicanes-
sen aan de Krayenhofflaan, twee jongens-
scholen aan de Koninginnelaan: de Sint 
Thomasschool van meester Wijdeveld voor 
de wat beter gesitueerden en de Sint Domi-
nicusschool van meester Kistenmakers voor 
de armere scholieren. Een schoenen- en een 
klompenschool, of zoals de armenschool 
door de wijk zelf wel werd genoemd: een 
schoffies- of centenschool. 

Oorlogsdreiging
Door de toenemende oorlogsdreiging eind ja-
ren dertig werden in het kader van de werk-
verschaffing in Nijmegen 107 schuilloopgra-
ven gegraven. Deze openbare schuilkelders 
werden verspreid over de stad in parken en op 
pleinen van volkswijken uitgegraven en boden 
in geval van luchtgevaar plaats aan gemiddeld 
vijftig personen. Het Nachtegaalplein beschik-
te over twee van dergelijke schuilplaatsen. 
Tijdens de Duitse bezetting bood de Lucht-
beschermingsdienst de Nijmeegse bevolking 
zo veel mogelijk hulp en advies bij aanval-
len vanuit de lucht. Zo adviseerde de Lucht-
beschermingsdienst de beide schoolhoofden 
van de Thomas- en Dominicusschool om bij 
dreigend luchtgevaar hun leerlingen met spoed 
naar de schuilkelders op het Nachtegaalplein 
te dirigeren. In een brief van 6 maart 1943 
reageerde schoolhoofd Kistenmakers van de 
Dominicusschool met de onderstaande brief, 
waarin hij uiteenzette waarom de schoollei-
ding het onverantwoord vond van dit advies 
gebruik te maken. 

Nijmegen, 6 Maart 1943

Aan het Hoofd van de Luchtbeschermings-
dienst te Nijmegen

Weledele Heer,
Op onze jongste vergadering van het 
onderw(ijzend) personeel der school is uw 
schrijven bevattende de instructie bij lucht-
alarm uitvoerig besproken. Het algemeen ge-
voelen was, dat er van het zich met de meeste 
spoed met 300 jongens uit 7 klassen der school 
op straat begeven om te vluchten naar twee 
veel te kleine schuilkelders grote gevaren ver-
bonden zijn, waarvoor het personeel de ver-
antwoordelijkheid niet op zich durft te nemen. 
U begrijpt, als het onverhoopt mocht gebeu-
ren, dat er luchtalarm werd gegeven tijdens de 

schooluren, de jongens, eenmaal buiten, uit de 
rij zouden lopen om zich naar huis te spoeden. 
We zien ons niet in staat 300 angstige, zenuw-
achtige kinderen netjes in de rij te houden on-
der zulke omstandigheden. Ook hebben we bij 
ondervinding, toen vorig jaar de bommen in 
de Krayenhofflaan vielen, hoe de opgewonden 
ouders de school bestormden om hun kinde-
ren te halen. U begrijpt dus, dat we voor net-
jes in spoed naar de schuilkelders het Nach-
tegaalplein te lopen geen kans zullen krijgen, 
vanwege de zenuwachtige ouders, die vooral 
onder het hier wonende gedeelte der bevol-
king in zulke gevallen vrij onbeheerst zijn. We 
waren en zijn nog altijd de mening toegedaan, 

1943: veiliger onder de schoolbanken

dat het ’t beste is binnen de muren van ons ste-
vige schoolgebouw te blijven om althans voor 
schervengevaar enigszins onder de banken en 
in de gangen dekking te zoeken. 
Gaarne zullen we onze medewerking in de-
zen verlenen, maar menen dit toch onder uw 
aandacht te moeten brengen. Gaarne enig ant-
woord in dezen van U tegemoet ziende

Hoogachtend, Uw d(ie)n(aa)r

B.L. Kistenmakers

Bron en foto: Regionaal Archief Nijmegen 
Tekst: Henny Fransen met dank aan Adrie Roelofsma

Dominicusschool
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‘Hier ben ik geboren’, wijst Fred, ‘op num-
mer 191, maar die huizen staan er niet meer, 
die zijn gesloopt.’ We bevinden ons op de 
Waterstraat. Het gedeelte tussen de Lek- en 
de Kanaalstraat. ‘Ik rij er nog regelmatig 
doorheen, ook al woon ik nu in Arnhem. 
Het blijft me wel bezighouden.’

Fred Penninx wordt eind dit jaar zestig. Hij 
was de op twee na jongste in een gezin met 
tien kinderen. ‘Negen jongens en een meisje’, 
begint Fred. ‘We sliepen in stapelbedden, de 
jongens op één kamer. Dat gaf nog al eens her-
rie’, lacht hij. ‘Spelen deden we vooral op het 
Maasplein. Het badhuis stond er nog, maar 
daar gingen we nooit heen. Eens per week 
werden we om beurten in een teil in de bijkeu-
ken schoon geschrobd. Na drie poetsbeurten 
werd het water ververst, waarbij ik het geluk 
had steeds zuiver water te krijgen.’

Pastoor Nas
Fred: ‘Het was over het algemeen een rustig 
buurtje. Er was wel rivaliteit met andere wij-
ken zoals de Wolfskuil en het Willemskwar-
tier, maar ik deed daar niet aan mee. Smitjes 
uit de Rijnstraat, dat was een fanatiek clubje. 
Die wilden nog wel eens stennis maken, maar 

Terug naar het Waterkwartier met Fred Penninx

alleen met de vuisten, vrij onschuldig eigen-
lijk. Ik was een verlegen, beetje introverte jon-
gen. Met kattenkwaad hield ik me niet bezig. 
We werden door onze ouders naar de kerk ge-
stuurd, maar we spijbelden vaak. Pastoor Nas 
kwam vaak bij ons. Ik denk vooral om er op 
toe te zien dat er kinderen bleven komen. Mijn 
boezemvrienden vroeger waren Tonnie Peters 
en Tonnie Leenhouwers.’

Socialistische Partij
‘Pa werkte aanvankelijk bij drukkerij Thiemen 
in Bottendaal, maar hij belandde al vroeg in 
de WAO. Dat kwam in zoverre goed uit dat hij 
daarna voor het huishouden kon zorgen, want 
daar had ma geen tijd voor. Die was actief bij 
de Socialistische Partij geworden. Achteraf 

neem ik het haar wel een beetje kwalijk dat ze 
nooit tijd voor de kinderen had, maar wél voor 
de partij. Ze was er nooit. Ik heb die liefde en 
aandacht wel gemist. Er was altijd wel een 
commissievergadering van het een of ander 
of er moest actie gevoerd worden. Hans van 
Hooft en Wieneke Jaspers liepen hier de deur 
plat. Pa deed thuis alles. Zelfs de buren kwa-
men de was brengen. Het maakte hem niet uit. 
Naast het huishouden ging hij ook nog met de 
Tribune, het partijblad van de SP, langs de deur 
in het Waterkwartier. Hij is niet oud geworden, 
in 1986 overleden. Het is tekenend dat op het 
moment dat hij stierf, ma zoals zo vaak bij een 
vergadering van de partij zat.’

Ineke en Ans
Toekomstdromen had Fred niet. Het leven 
ontrolde zich als vanzelf, alsof je daar toch 
nauwelijks invloed op had. ‘Ma zei altijd dat 
je ambtenaar moest worden, dan was je kostje 
gekocht. Toen ik 16 was, ben ik gaan werken 
bij de Schooladviesdienst in Brakkenstein, 
administratief werk. Daarnaast volgde ik een 
opleiding in de drukkerijwereld. Ik ben altijd 
een druk baasje geweest. Al vroeg actief ook in 
het buurthuis van het Waterkwartier. Mijn eer-
ste serieuze vriendinnetje was Ineke uit Hatert. 

Fred op het Maasplein

Baby Fred
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Die had ik leren kennen bij de drumband en 
het majorettecorps. Ik was tamboer maître en 
leerde de majorettes hoe ze de baton, de stok, 
in de lucht moesten gooien én weer opvangen. 
Ik was 18 jaar en na één jaar verkering gin-
gen we verloven. De relatie hield geen stand.
Ineke was best wel jaloers. Daarna kwam 
Ans in mijn leven. Ze woonde op de Hatertse 
Hei en zat ook bij de majorettes. We zaten al-
lebei in het bestuur. Ze was iets ouder dan ik 
en had al twee dochters van tien en twee jaar. 
We trouwden in 1978 en konden niet veel later 
via de politieke contacten van ma terecht in de 
nieuwbouw aan de Zwaluwstraat. Een aantal 
familieleden van me woonde daar inmiddels 
al, een hele clan. Allemaal gebruikmakend van 
de kruiwagens van ma.’

Jongerencentrum
‘In 1982 was ik nauw betrokken bij het kra-
ken van de Sint Jozefschool. Samen met Si-
mon Sip, Berry en Freddy Schattenberg en 
nog zo’n twintig anderen. De gemeente wilde 
het gebouw afbreken, maar wij wilden er een 
buurthuis voor de jeugd in hebben. We zaten 
er dag en nacht. Ans, mijn vrouw, deed er ook 
aan mee. Ik kijk er met plezier op terug, want 
we hebben onze zin gekregen: er kwamen een 
jongerencentrum en een crèche. Er waren wel 
twee wereldjes ontstaan tussen de mensen die 
actief waren in de wijk. Aan de ene kant de 
groep van Jo Holland en Ruud de Vries, de 
mensen die alles in goed overleg wilden rege-
len en wij, de actievoerders die de barricaden 
opgingen en altijd solidair waren met andere 
acties in de stad, zoals rond de Pierson.’

Fred woonde niet lang in de Zwaluwstraat. 
Hij had het niet met de buren getroffen. Via 
een woningruil kwam hij met zijn gezin in de 
Gildekamp terecht. Daar bleek de buurman 

een minder frisse koppelbaas en weer werden 
de verhuisdozen gepakt. Na een tijdelijk ver-
blijf in een maisonnette in Lankforst kochten 
Fred en Ans een woning in de Meeuwse Acker. 
Daar bleven ze tot 1995. Toen wilden ze het 
liefst terug naar de stad. Het werd een boven-
woning in de Van Heutszstraat.

Ien Dales
Werken deed Fred bij het buurt- en clubhuis-
werk, dat door allerlei fusies steeds onder een 
andere vlag opereerde. Eerst stichting Dacapo, 
na wéér een fusie, dit keer met de Nijmeegse 
Jeugdraad, resulterend in het huidige Tandem. 
Via allerlei cursussen en opleidingen had Fred 
zich gespecialiseerd in grafische vormgeving.
Hij werkte op de huisdrukkerij van Tandem, 
maar ook als vormgever van wijkblad de Hei-
stal. Als ijshockeyliefhebber belandde hij in 
het bestuur van Spitman, de club die in 1988 
kampioen van Nederland werd met een over-
enthousiaste Ien Dales, toen de burgemeester, 
op de tribune. In 2002 werd de huisdrukkerij 
van Tandem wegbezuinigd en samengevoegd 
met de drukkerij van Breed, maar dit bleek 
vier jaar later niet levensvatbaar. Fred was 50 
jaar en baanloos, maar door al zijn vrijwilli-
gersactiviteiten verre van werkloos.

Coming Out
Zijn privéleven kende een minstens zo turbu-
lent verloop. Fred schraapt zijn keel: ‘Begin 
jaren negentig begon er wat te knagen. Mis-
schien dat ik het daarvóór altijd wist te onder-
drukken, maar ik merkte dat ik mannen steeds 
aantrekkelijker vond. Als ik nu terugkijk op 
mijn leven, waren er ook al eerder tal van aan-
wijzingen, maar toen wilde het kwartje niet 
vallen. Toen ik Ans daarmee confronteerde, 
was ze compleet verrast. Zo beleefde ik in de 
zomer van 1995 mijn coming-out. Ik was 38 

jaar, een laatbloeier, en had het gevoel dat ik 
mijn hele leven moest inhalen. Een jaar later 
zijn we gescheiden. Ans verhuisde naar een 
flat in de Hatertse Hei en ik trok naar de Stek-
kenberg in Groesbeek. Het bleek een slechte 
oplossing. Ans sukkelde inmiddels met haar 
gezondheid. Ik hield genoeg van haar en had 
ook het verantwoordelijkheidsgevoel om na 
een half jaar toch weer samen te gaan wonen 
in de Hatertse Hei. Jaren later werd dat weer 
Groesbeek, omdat daar de kinderen woonden. 
We hadden goede afspraken gemaakt. Ik was 
vrij om te gaan en staan waar ik wilde, zolang 
ik maar niemand mee naar huis bracht.’

Sinterklaas
‘Ik stortte me in het homoseksuele uitgaans-
leven en in Nijmegen kom je dan al gauw bij 
het Bakkertje terecht. Mijn eerste vriendje 
kwam uit Amsterdam, maar dat werd uiteinde-
lijk niks. De omgeving reageerde prima toen 
ik er voor uitkwam. Toen ik het thuis aan ma 
wilde vertellen, was één van mijn broers me 
nét voor. Twee homo’s op één dag in de familie 
erbij was misschien iets te veel van het goede. 
Ik heb het haar later verteld op een feestje in 
het gemeentehuis. Daar was ze nog steeds va-
ker dan thuis. Ze vroeg of ze in de opvoeding 
iets verkeerds had gedaan. Nee, daar had het 
niet aan gelegen. Later bleek nóg een broer 
van me meer op mannen te vallen’, lacht Fred. 
‘Ik heb zelden negatieve reacties ontvangen. 
Ook niet in Lindenholt, waar ik al jaren als 
Sinterklaas figureer. Daar wilden ze een gein-
tje met me uithalen door een pin-upfoto van 
een schaars geklede dame in mijn grote dikke 
boek te verstoppen. Toen ik die prent zag, ver-
trok ik geen spier. Toen ze later vroegen wat ik 
daarvan vond, zei ik naar waarheid dat het me 
helemaal niks deed en zal doen. Ze begrepen 
het meteen.’

Luilekkerland
‘Met de gezondheid van Ans ging het steeds 
slechter. Ze had al een borstoperatie gehad, 
maar bleef kwakkelen. Ineens ging het heel 
hard. In 2007 is ze overleden. Ik ben al die 
tijd bij haar blijven wonen en heb haar zo 
goed mogelijk verzorgd. Ik bleef alleen in 
Groesbeek achter. Ik heb me er nooit prettig 
gevoeld. Het is een gesloten gemeenschap 
waar je moeilijk tussen komt, al helemaal als 
je homo bent. Ik kreeg foute vriendjes die ik 
via internet had leren kennen. Volkomen naïef 
haalde ik een Roemeen naar Nederland. Die 
dacht in Luilekkerland terecht te komen. Ik 
was blij en opgelucht toen hij na een hoop ge-
doe weer vertrokken was. Ik vond daarna, hoe 
gek het klinkt, veel afleiding in de stervens-
begeleiding van mijn jongste broer André. Dat 
geldt ook voor al het andere vrijwilligerswerk 

De familie Penninx. 
Fred is degene met krullenbol en 
blauw colbert links op de tweede rij
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Wijlands loyaliteit 
Mijn jeugdvriend Mirwais was de zoon van een 
onderwijsminister van het Afghaanse regime, 
dat na de invasie van de Russen werd afgezet. 
Zijn vader werd gearresteerd. Niet de marionet-
ten van de vreemde agressor, maar iedereen 
die bij dat verdreven regime hoorde, werd als 
landverrader gezien. De familie van Mirwais 
werd geëxcommuniceerd. Ze werd uitgesloten 
van banen en een kans op beter onderwijs. De 
bittere armoede trof moeder, zusters, broertje en 
Mirwais zelf. Een groot onrecht jegens de familie 
van een geleerde, die als minister het analfa-
betisme in Afghanistan bestreed. Gelukkig kon 
Mirwais met een andere geboorteakte als zoon 
van zijn oom zijn leven voortzetten. Als tienjarig 
kind kende ik dit geheim van mijn leeftijdsgenoot. 
Pas twintig jaar later, toen ik met hem op de toen 
nog Oekraïense Krim op vakantie was, vertelde 
hij mij in tranen over die moeilijke jaren. 
De afgelopen weken heb ik veel aan het feno-
meen volksverrader moeten denken. Als student 
in de voormalige Sovjet-Unie kreeg ik een keer 
te horen dat ik een ‘anti-sovjetist’ was. Dat was 
je als je de sovjet-oorlogshandelingen in je 
moederland afkeurde. Met de komst van peres-
trojka werden vele ‘vragi naroda’, vijanden van 

het volk, gerehabiliteerd. De ‘glasnost’ maakte 
mogelijk dat zij met hun verhalen op de televisie 
kwamen. De meeste van deze volksverraders 
waren vreedzame wetenschappers, kunstenaars 
en mensenrechtenverdedigers. Een van hen, de 
Nobelprijswinnaar Andrej Sacharov, werd mijn 
held. 
Toen ik voor het eerst de grote Nederlandse dis-
sident Willem Oltmans op de tv zag praten, was 
ik er meteen van overtuigd dat ik als vluchteling 
voor het juiste land had gekozen. De man die 
tegen de Staat der Nederlanden procedeerde en 
verklaarde dat prins Bernhard, de vader van het 
staatshoofd, in het geheim met de Nederlandse 
vijand Soekarno over Nieuw-Guinea onderhan-
delde, kreeg podium in alle media. Hij zou uitein-

delijk miljoenen aan smartengeld ontvangen. 
Ik reflecteerde op mijn leven in Nederland. De 
vrijheden die ik hier heb. Een grondwet met 
daarin mijn rechten en mijn plichten. Ik kan hier 
in alle vrijheid vertellen dat ik tegen het beleid 
van de regering ben. Sterker nog, ik zat in een 
televisieprogramma de oud-minister en NAVO-
baas Jaap de Hoop Scheffer te bekritiseren. 
Terwijl we het met elkaar absoluut oneens 
waren, konden we na afloop van het programma 
gezellig met elkaar lunchen en praten over 
dingen die ons bonden: passie voor andere 
culturen, het Nederlands, hardlopen... Tot op de 
dag van vandaag ben ik niet gearresteerd. 
In deze dagen van angst en terreur, die één doel 
hebben: ons uit elkaar drijven, denk ik aan alles 
wat we hier hebben. Een keurig georganiseerde 
beschaving die wij met elkaar delen, ongeacht 
welke religie, cultuur of politieke overtuiging wij 
hebben. Een ‘Wijland’ waarvan wij verdiend een 
beetje dankbaarheid en loyaliteit nemen. Dat 
kunnen wij tonen door minstens elkaar in elkaars 
waarden te laten. En voorkomen dat er mense-
lijke zielen, zoals toen die van Mirwais, vertrapt 
worden.

Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)

dat ik ben blijven doen. Het bestuurswerk bij 
SLAK, Stichting Lindenholtse Activiteiten 
voor Kinderen, de lay-out van de Heistal, de 
vormgeving van Pink, het ledenblad van het 
COC Nijmegen, secretariaatswerk en bas bij 
El Mundo, een koor in Brakkenstein. Er komt 
van alles op mijn pad.’

Gelredome
De periode vanaf de dood van Ans in 2007 tot 
aan november 2011 was niet de leukste peri-
ode in het leven van Fred. Hij ging vaak door 
een diep dal, maar kwam er weer bovenop 
toen Ruud in zijn leven kwam. ‘We hadden 
kort contact gehad via Facebook, en hij bleef 
daarna maar reageren. Op 20-11-2011 zagen 
we elkaar voor het eerst; tien dagen later had 
Ruud de hele familie al gezien. Hij heeft Indo-
nesisch bloed en kan heel lekker koken, maar 
toch is het me gelukt het laatste half jaar dertig 
kilo kwijt te raken. Dat mocht ook wel. Ik heb 
nog een tijdje in Neerbosch-Oost gewoond, 
maar ben nu bij Ruud ingetrokken. In Arnhem 
met zicht op het Gelredome, maar al mijn acti-
viteiten liggen nog steeds in Nijmegen.’

Terug in de Waterstraat wijst Fred ons waar 
zijn huis stond. ‘Aan de ene kant woonde de 
familie Kroet naast ons, aan de andere kant 
steeds wisselende buren. Tegenover ons woon-

den Litjes en Peters.’ En wanneer we doorlo-
pen naar het Maasplein laat hij zien waar ze 
vroeger een ijsje kochten. Via een luikje in het 
raam aan de voorkant. ‘Kijk,’ gaat Fred ver-
der, ‘daar woonde Leenhouwers en bij Van 
Haaren mochten we tv kijken. Er was ook nog 
de winkel van Van den Heuvel. Die verhuur-
den werkelijk alles. Ze waren ook een van de 
eersten in Nijmegen die vuurwerk verkochten. 
Aan de Kanaalstraat, waar nu Rob Keller zit, 
had je slagerij Bartje Cornelissen en groente-

boer Cleijne. Iets verderop aan de Kanaalstraat 
stond de friettent van Wim Kok, in zo’n grijze 
Amerikaans uitziende camper met een heuse 
jukebox. Het bier verkocht hij vanaf een aan-
hanger.’
‘Toch gek dat er van de familie niemand meer 
in het Waterkwartier woont. Toch blijf ik er 
graag komen’, besluit Fred.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto 2016: Dave van Brenk

Het Maasplein vroeger
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Wil je gezellig met anderen kennismaken en 
genieten van een lekkere lunch? We nodi-
gen iedereen uit om op vrijdag 9 september 
bij ons aan te schuiven tussen 11.00 en 13.00 
uur. Wij, dat zijn de mensen van Onbeperkt 
Houdbaar. De tafel is gedekt in de Wijkfa-
briek, in voormalig wijkcentrum de Drie-
sprong aan de Fuchsiastraat. Wij trakteren!

Zoals ook al eerder in de Wester heeft gestaan, 
is per 6 mei een groep gestart die we Onbe-
perkt Houdbaar hebben genoemd. Onze groep 
heeft een doel. We willen op een gezonde ma-
nier ouder worden, fitter blijven, zin in het le-
ven houden. We willen dat met elkaar doen. 
En we maken zoveel mogelijk onze eigen 
ochtend. Omdat wij allemaal wel ergens goed 
in zijn. De een kan zingen, de ander tekenen 
en een derde verhalen vertellen. Daar maken 
we gebruik van en zo ontstaat vanzelf een pro-
gramma. Maar we sluiten de ochtend wel altijd 
af met een heerlijke, zelfgemaakte lunch.

Wij hebben helemaal geen bepaalde leeftijd in 
ons hoofd. Als je zo af en toe eens nadenkt over 
zelfstandig blijven en zoveel mogelijk kunnen 
blijven doen wat je graag wil doen, dan pas 
je uitstekend bij Onbeperkt Houdbaar. Als je 
denkt dat het fijn zou zijn om ook eens met 

andere mensen over je leven te kunnen praten, 
dan pas je prima bij Onbeperkt Houdbaar. We 
doen er allemaal ons best voor een goede sfeer 
in de groep te kweken. 

Gezond ouder
We weten wel het een en ander over gezond 
ouder worden. Gelukkig maar, dan hoeven we 
niet alles opnieuw uit te vinden. Die dingen 
proberen we dus ook een plaatsje te geven in 
Onbeperkt Houdbaar. Zo weten we dat in be-
weging blijven ervoor zorgt dat je mobiel blijft 
en de deur uit kunt blijven gaan. Je kunt bood-
schappen blijven doen en de buren op straat 
tegenkomen voor een praatje. Dat is voor veel 
mensen waardevol. We weten ook dat gezond-
heid en gelukkig zijn bij elkaar horen. Mensen 
kunnen niet zonder sociale contacten. Familie 
en vrienden zijn heel belangrijk: mensen die 
iets voor je over hebben en jij voor hen. Bo-
vendien is samen eten het moment van de dag 
waarop mensen zich ontspannen en over van 
alles met elkaar praten. Dat is zelfs wereldwijd 
zo. Eten verbindt, zeggen ze. 

Vrijdag 9 september staat de deur wijd open, 
zoals trouwens elke vrijdagochtend. Een van 
de deelnemers van Onbeperkt Houdbaar is 
blind en ontzettend goed in allerlei toepassin-

gen voor smartphones, voor blinden en slecht-
zienden. Mocht je met hem willen praten, kom 
die vrijdag kennismaken. Iemand van ons wil 
graag een workshop smartlappen zingen orga-
niseren. Als je uit volle borst wil meezingen 
over stille en verlaten stranden: kom erbij. 
Maak kennis met ons en wij maken kennis met 
jullie. 
Mocht je graag komen, maar niet zo heel goed 
uit de voeten kunnen, laat het weten en we zor-
gen dat je gehaald wordt.

Wil je je in verband met de lunch vooraf aan-
melden? Dat kan op twee manieren:
• Via het online formulier dat u kunt invullen 
op inschrijven.swon.nl,
• Telefonisch, via nummer (024) 365 01 90. 
Geef dan aan dat het gaat om de pop-up lunch 
van vrijdag 9 september,
• En als je het nog niet zeker weet maar vrijdag 
9 september denkt: ik ga, laat je dan niet tegen-
houden en kom.

Tot vrijdag 9 september, in de Wijkfabriek, 
vanaf 11 uur. Wees welkom!

Tekst: Joëlle van der Pol (Swon het Seniorennet-
werk) en Rian Panis (GGD Gelderland-Zuid)
Foto: Geert Timmer

Pop-uplunch bij Onbeperkt Houdbaar: 
van smartphone tot smartlap
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Jaren geleden zag ik het werk van kunstenaar 
Carla Dijs voor het eerst. Voelde ik het, moet ik 
eigenlijk zeggen. Het was bij het hardlopen: ik 
had gekozen voor een rondje Marialaan, maar 
besloot ineens om ambitieus door te lopen, de 
Krayenhofflaan af, helemaal tot aan het parkje 
in de hoek van de Voorstadslaan en de Weurt-
seweg. Daar verzwikte ik bijna een enkel op 
een straattegel waar een Romeinse helm op 

stond. Meteen daarna nog een: NEC. Een pot 
bier. Een brug. Een hele rij zelfgemaakte kunst 
was het. Ik moest echt even opletten voordat ik 
verder kon lopen. Mooi werk, dacht ik, waarna 
ik linksaf sloeg naar het Westerpark, waar nog 
een ander werk van Carla blijkt te staan. Ze 
heeft haar sporen nagelaten in onze wijk, maar 
wie is zij eigenlijk? Wat drijft haar? 

De geboren Diemense is er duidelijk over: 
‘Als kind heb ik altijd twee enorme wensen 
gehad. Ik wilde me creatief uiten. Alle vra-
gen, eenzaamheid of juist de contacten kon ik 
verwerken in tekenen, boetseren en zo. Daar-
naast wilde ik dolgraag kinderen hebben. Zij 
zijn toch de beste schepping van het leven. Die 
energie, dat leven wil je doorgeven. Maar dat 
betekent ook, dat je je moet opofferen voor je 
kinderen. Ik ben nooit alleen voor de kunst ge-
gaan.’

Werkruimte
Ze vertelt haar verhaal aan een lange eettafel 
thuis. Een zeefdruk van Matisse vol hartjes 
hangt aan de muur. Haar werkruimte op de 
eerste verdieping ziet uit over het Krayenhof-
park. Daar staan ook haar kleinere beelden 
in glazen vitrines: glanzend zwarte en witte 
lichamen vol borsten en billen. Oermoeders. 
Een spannende versie van Roodkapje die door 
een grote Wolf wordt besprongen. Op de tafel 
liggen grotere beelden van mensenlijven met 

dierenkoppen – Egyptische halfgoden, denk 
ik. Er staat een serie bronskleurige beelden van 
de Valkhofkapel op de vensterbank voor stel-
letjes die daar wilden trouwen. Ergens heeft ze 
ook nog de mallen voor de tegels in het park 
bewaard.
Het heeft wel een tijd geduurd voordat ze haar 
creatieve draai wist te vinden. Ze noemt het 

Kunst in de wijk
Carla Dijs
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‘liefdevolle tegenwerking’ van haar ouders, 
die haar liever in een vaste betrekking zagen, 
bijvoorbeeld in het onderwijs, en van haar do-
centen, die dachten dat ze te weinig aanleg had 
voor wiskunde om naar de kunstacademie te 
gaan. Ze heeft de lerarenopleiding afgemaakt 
en het geprobeerd voor de klas, maar dat 
leidde tot niets. Ze keerde terug naar de kunst-
academie, koos voor grafische vormgeving en 
voor een medestudent, Kees. Samen begonnen 
ze een bedrijf en een gezin.

Scheppen
‘We gingen tegelijk aan het scheppen’, zegt ze: 
‘kinderen krijgen en kunst maken. Als je het 
moment voelt, dan moet je het gewoon doen. 
Hup!’ Ze werkte op twee sporen: naast haar 
werk aan beelden werkte ze samen met Kees 
aan pop-upboeken voor kinderen. Als je een 
bladzijde openslaat met een giraf erop, zie je 
ineens zijn lange nek. Een neushoorn prikt zijn 
hoorn omhoog. Ze is de tel kwijtgeraakt van 
de hoeveelheid boeken die ze heeft verkocht, 
al waren het er vast meer dan een miljoen, mis-
schien wel twee. Over de hele wereld werden 
ze verkocht. Niet dat ze er heel veel aan over-
gehouden hebben, zegt ze met een glimlach. 
Ze hadden een contract gesloten met een uit-
geverij in de USA, waar ze onderaan de ladder 
moesten beginnen. ‘Amerikanen hebben een 
groot juridisch talent om hun belangen veilig 
te stellen. Maar ach, we hebben ervan kunnen 
leven.’

Dat leven speelde zich inmiddels af in de pro-
vincie Groningen, op een half uur rijden van 
de hoofdstad. Heel mooi, prachtige luchten, 
veel zwart in de winter, maar weinig mensen 
om iets mee te delen. Altijd bij elkaar op de 
lip zaten ze, de twee echtgenoten. Twee doch-
ters kregen ze, die hun eigen weg zijn gegaan 
en nu als psycholoog en econoom werken in 
een vaste betrekking. Geen eigen bedrijf: ze 
hebben te goed gezien hoeveel werk dat met 
zich meebrengt. Uiteindelijk verkochten ze 
hun enorme huis annex atelier en verhuisden 

ze terug naar Nijmegen: hun dochters en klein-
kinderen achterna. De nieuwe wijk Wonen aan 
de Waal lag precies binnen hun budget, zolang 
ze maar niet wilden uitkijken over het water. 
Een fantastische keuze, lacht ze: ‘Het was voor 
mij een wedergeboorte in Nijmegen.’ Ze is er 
helemaal opgebloeid.

Projecten
Vanaf 2005 wilde ze niets liever dan de kun-
stenaars in de Vasim in contact brengen met de 
wijk. Ze is constant bezig geweest. Ze was be-
trokken bij het Bouwdorp, omdat er niet zoveel 
gebeurde voor kinderen. Ze begon het tegel-
project in het Krayenhofpark, waarvoor elke 
van de 63 straten van het Waterkwartier een 
bijdrage heeft geleverd, vaak met een kwink-
slag en een grap. Het zijn ‘goeie kleiplakken 
met een tweede laag erop’ geworden. Op voor-
dracht van mensen uit de wijk heeft ze waar-
deringsmarkeringen uitgedeeld: plakkaten met 
tekst erop, voor bij de voordeur. Bijvoorbeeld 
voor wie veel had gedaan voor de speeltuin of 
voor het jarenlang organiseren van een rom-

melmarkt. Kiek nou toch was ook zo’n verbin-
dend project: met wegwerpcamera’s mochten 
mensen foto’s maken van het begin van hun 
straat, het eind van hun straat, van dingen die 
ze heel mooi of juist heel smerig vonden van 
hun straat, al was het maar van een putdeksel 
of een tuinbeeld. Met drie kunstenaars zijn de 
foto’s uitgezocht, op platen afgedrukt en ten-
slotte geëxposeerd in het gemeentehuis. Daar 
zie je nog het Waterkwartier zoals het toen 
was.

Een ander leuk project was het project van de 
Gezonde Vis, dat ze samen met kunstenaars en 
kinderen op school heeft gemaakt. Kinderen 
mochten zelf brons gieten in het gips. ‘Dat 
ging heel goed. Ouders waren heel enthousi-
ast. Met die enorme kracht die ze hier hebben, 
pikten ze het werk op van de kunstenaars en 
ontstond er een goede sfeer van samenwer-
ken.’ Inmiddels staat de vis in het Westerpark. 
Nieuwe projecten heeft ze ook al in de pijp-
lijn. Ze heeft een ontwerp ingediend voor het 
opvullen van het gat van de roltrap (op weg 
naar de Snelbinder). Ook is ze druk bezig met 
een invulling voor het fort Krayenhoff aan het 
Waalfront. Ideeën te over.

‘Ik heb jarenlang genoten van de wijk. Altijd 
recht voor zijn raap. Als er iets gebeuren moet, 
dan doen ze meteen mee. Het is niet zo’n wijk 
waar je eerst van alles moet afspreken. Je kunt 
hier zeggen: “Zullen we beginnen?” en dan is 
het meteen al gaande. Heerlijk vind ik dat. Dat 
past helemaal bij zoals ik het graag wil heb-
ben. Hup, beginnen.’ 

Tekst: Stefan van Dierendonck
Foto’s: Dave van Brenk
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Maandag 25 juli was de officiële opening 
van de Ruilwinkel in het gebouw van het 
voormalige wijkcentrum De Driesprong. 
Hier heeft onder andere De Wijkfabriek tij-
delijk haar domicilie gevonden. Het is aan 
de Fuchsiastraat 10 achter de Aldi.

De Wester sprak met Lydia Woudenberg, 49 
jaar en initiatiefneemster van de Ruilwinkel. 
Ze straalt een en al enthousiasme uit en meldt 
trots dat er binnen een paar weken al bijna 
honderd inschrijvingen binnen zijn. Ongekend 
wanneer je het vergelijkt met andere ruilwin-
kels in het land.

Furby
‘Het begon ermee dat ik ooit op een Facebook 
verkoopgroep een lijst zag, die ik heel graag 
wilde hebben’, vertelt Lydia. ‘Die mevrouw 
verkocht de lijst om een cadeau voor de ver-
jaardag van haar dochtertje te kunnen kopen. 
Ik stelde voor het anders te ruilen tegen een 
Furby, zo’n pluche beestje, een enorme rage in 
de jaren negentig. Thuis duikelde ik het Furby-
beestje op en het viel in goede aarde. De moe-
der stuurde me een foto waar ze dolgelukkig 
met haar Furby opstond. Dat bracht me op het 
idee zo’n winkel in Nijmegen op te zetten. Ik 
ben gaan googelen en kwam uit bij een ruil-

winkel in Goes, die al tien jaar met dit concept 
werkt en me graag wilde helpen daarbij.’

Wijkfabriek
Voor een startsubsidie klopte ze bij het wijk-
management aan die met 4.000 euro over de 
brug kwam om het eerste half jaar door te ko-
men. Ook de Wijkfabriek omarmde het idee, 
ze ondersteunen graag initiatieven op dit vlak. 
Na dit eerste half jaar hoopt Lydia dat andere 
organisaties de ruilwinkel willen adopteren: 
onderdeel van het concept is, dat bijvoorbeeld 
mensen met een beperking als vrijwilliger aan 
de slag kunnen om zinvol bezig te zijn en uit 
hun isolement te halen.

Lydia: ‘Het werkt zo: om lid te worden moet 
men zich gratis inschrijven en men krijgt met-
een 15 punten. Daarna kan men spullen naar 
de Ruilwinkel brengen, waarvoor men punten 
krijgt en met die punten kan men gaan winke-
len. Er zitten wel wat regels aan verbonden, 
maar die staan allemaal op onze website www.
ruilwinkelnijmegen.nl.’

Gras maaien
‘Het hoeven niet per se goederen te zijn, men 
kan ook diensten aanbieden’, vervolgt Lydia, 
‘zoals het knippen van een heg. Dat gebeurt 
wel op eigen verantwoording hoor. Als de heg 
helemaal scheef geknipt wordt, zijn wij niet 
verantwoordelijk. Maar er hangt hier een bord 
waar mensen laten weten wat ze voor een an-
der kunnen doen en ook dat werkt prima. Het 
moet wel om kleine diensten gaan: het gras 
maaien, de heg knippen, maar geen complete 
tuin aanleggen, dan komt de overheid in het 
geweer.’

‘We hebben deze plek gekozen, omdat hij mooi 
centraal ligt en midden in een wijk met veel 
minima. Daar richten wij ons op. De planning 
is dat dit gebouw over een half jaar gesloopt 
wordt, al kan dat altijd uitlopen. We hopen zo 
lang mogelijk te blijven en daarna een ander 
plekje te vinden.’ Ze bezet nu twee ruimtes, die 
ondanks de verscheidenheid aan artikelen een 
overzichtelijke indruk maken.

Vrijwilligers
In de winkel werkt Lydia met drie vrijwilli-
gers: Ruud, Toos en Anneke. De Ruilwinkel 
is van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 
16 uur geopend en elke eerste zaterdag van 
de maand van 10 tot 16 uur. Meer informatie 
vindt u op de website info@ruilwinkelnijme-
gen.nl of telefoonnummer 06 41 06 43 78. En 
ze kunnen nog vrijwilligers gebruiken!

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

De Ruilwinkel

Waar ruilen geen huilen en nuilen is
Lydia Woudenberg
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Lezen in Nijmegen
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Een kijkje in de keuken van de VoorleesExpress
Veronique Hagemans (52) weet nog als de 
dag van gisteren hoe blij Yadgar (6) was 
toen ze samen met de coördinator de eerste 
keer het tuinpad opliep bij het voormalig 
asielzoekersgezin. 

‘Ik had nog niet aangebeld of Yadgar zwaaide 
de deur al open. Hij wilde meteen gaan lezen, 
om en om een bladzijde. We waren gelijk aan 
de slag.’ Iedere vrijdag na schooltijd stapte ze 
op haar fiets om Yadgar te gaan voorlezen. Ze 
werkte het afgelopen half jaar vrijwillig voor 
de VoorleesExpress.

De VoorleesExpress in Nijmegen wordt uitge-
voerd door de Bibliotheek Gelderland Zuid en 
Tandem Welzijn. De doelstelling is om kinde-
ren tussen twee en acht jaar te helpen hun taal-
gevoel te ontwikkelen. Voorlezen vergroot de 
woordenschat en prikkelt de fantasie. De Wes-
ter sprak met Veronique over haar ervaringen 
bij het voorleesgezin thuis.

Veronique
Zittend aan tafel vertelt Veronique opgewekt 
dat ze veel van lezen houdt. Vooral de Spaanse 
auteur Maria Dueñas spreekt haar aan. Ook 
noemt ze Kader Abdolah. Ze leest de Volks-
krant en thrillers. Nadat ze van de trap gevallen 
was kon ze haar werk als ambulant hulpver-
lener bij stichting Driekracht, onderdeel van 
Driestroom Nijmegen, tijdelijk niet uitvoeren. 
Ze wilde toch iets doen en kwam via Google 
bij de VoorleesExpress uit: ‘Ik dacht gelijk, dat 
is leuk! Ik ben dol op voorlezen. Dat heb ik 
heel veel gedaan. Ook de insteek was voor mij 
doorslaggevend. Bij een familie thuis met een 
kind dat een taalachterstand heeft en daar dan 
spelenderwijs mee bezig zijn.’ 

Voorleesgezin
In het Turks-Koerdisch-Oekraïens gezin is het 
gezellig. Moeder heeft heerlijke baksels klaar 
wanneer Veronique Yadgar komt voorlezen. 
‘Wanneer ik binnenkom begint taal. Alles is 
taal. We kletsen bij hoe de week was. Ik had 
boeken mee van de bieb. Yadgar haalde zelf 
ook altijd boeken. Dat vond ik heel positief. Ik 
liet hem altijd kiezen. Dat verhoogt de motiva-
tie. Soms lazen we samen met het hele gezin; 
vader, moeder naast elkaar met ons vieren op 
de bank. En dan lachte hij zich kapot, omdat 
hij alle volwassenen had weten te regisseren 

zoals hij dat graag wilde. Meestal lazen we één 
boek, soms twee. Daarna gingen we een spel-
letje doen of knutselen. Hij vindt alles leuk. 
Yadgar heeft een levendige fantasie. Geregeld 
zaten we met het hele gezin te kleien. Zijn va-
der vond dat vreemd in het begin. Hij dacht dat 
het niets met taal te maken had. Ik heb zo goed 
mogelijk uitgelegd dat taal gaat om samen pra-
ten, naar elkaar luisteren, zaken uitwisselen, 
antwoord geven op vragen. Dat kan met een 
boek, maar ook met spelletjes.’

Taalplezier
Als vrijwilliger van de VoorleesExpress mag 
je naar eigen inzicht het uur dat gepland staat 
voor het gezin opvullen. Een uur alleen maar 
voorlezen vergt veel aandacht. Het kan dan 
een welkome afwisseling zijn om te gaan klei-
en. Naar buiten gaan om te wandelen, een kin-
derboerderij bezoeken of de speeltuin in zijn 
ook goede momenten om met taal te oefenen. 
Het taalplezier staat voorop. ‘Het is niet de 
bedoeling dat we taalachterstanden weg gaan 
werken. Kinderen gaan spelenderwijs met taal 
om en ontwikkelen dan vaak in kleine stapjes. 
Ouders gaan meer lezen met hun kind en er 
worden vaker boeken geleend van de biblio-
theek’, aldus Veronique

Yadgar deed goed zijn best het afgelopen 
half jaar. Iedere vrijdagmiddag na een drukke 
schoolweek bleef hij enthousiast meedoen. 
Bewonderenswaardig volgens Veronique. ‘Ie-
dere week gaf ik hem een grote sticker, omdat 
hij het zo fantastisch gedaan had. Als afslui-
ting van de afgelopen periode krijgt hij zijn 
welverdiende diploma.’

Taalvaardig
Van 5 tot 11 september is de Week van de al-
fabetisering, maar de Bibliotheek Gelderland 
Zuid is het hele jaar door actief op dit gebied. 
Behalve de VoorleesExpress heeft de Biblio-
theek Gelderland Zuid Taalpunten voor laag-
geletterden in de Nijmeegse bibliotheken De 
Biezantijn, Hatert, Muntweg, Zwanenveld en 
Mariënburg: kasten met boeken en materialen 
voor mensen die beter willen lezen en schrij-
ven. Liever persoonlijke hulp? In de Biblio-
theek Mariënburg en Zwanenveld zijn op vaste 
tijden vrijwilligers aanwezig voor het oefenen 
met de Nederlandse taal. Meer informatie over 
hulp met taalvaardigheid bij de bieb? Kijk op 
www.obgz.nl/taalvaardig.

Tekst: Caroline van Uden
Foto: Jacqueline van den Boom

Van links naar rechts: Yadgar, zijn moeder Aysha, Veronique Hagemans en Tefik, vriend van Yadgar 
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Voor een update over de toekomst van De 
Vasim is een bezoekje aan Hans Glaude-
mans op locatie de moeite waard. Hij is al 
meer dan veertien jaar intensief betrokken 
bij het pand aan de Winselingseweg en heeft 
een lange adem als het gaat om onderhan-
delen over het gebouw. Zoals bekend is de 
komst van het Vrijheidsmuseum WO II in-
middels van de baan.

Hans: ‘De bedoeling is dat hier een definitieve 
invulling en bestemming aan gegeven wordt. 
Daar heeft de gemeente zelf geen haast mee. 
Ze doet het rustig aan. Er is eerst een bureau 
ingeschakeld om een soort masterplan te ma-
ken voor de invulling van het gebied. Dat is 
weer half op halt gezet, maar ze zijn nog steeds 
betrokken. Op een gegeven moment kwam het 
bericht dat De Vasim een provinciaal depot 
voor archeologie en eventueel kunst zou kun-
nen worden. Dat speelt nog steeds. Van de vier 
genoemde locaties zijn een gebouw op het Ke-
materrein in Arnhem en De Vasim nog over. 
Voor het eind van het jaar zou duidelijk moe-
ten worden welke van de twee gekozen wordt. 
Dat is nog steeds een bedreiging voor wat hier 
gebeurt.’

Visie
‘Daarnaast is de gemeente bezig geweest met 
de randvoorwaarden voor een visiestuk voor 
de invulling van dit gebied, voor de permanen-
te toekomst. Dat stuk is net voor de vakantie 
naar buiten gebracht. Daarin gaan ze uit van 
een cultureel-creatieve leisure-invulling van 
het Vasimterrein inclusief het CP-Kelcoter-
rein, zeg maar het Nymakwartier. Dat sluit 
volledig aan bij wat we al jaren roepen hier te 
willen doen. De vooruitzichten zijn nu goed. 
Ze zien nu eindelijk de mogelijkheden van 
het Nymaterrein. Dat komt waarschijnlijk ook 
door het succes van het Honigcomplex, maar 
daar komt voor het grootste deel woningbouw. 
Straks kan een deel van de clubs op het Ho-
nigterrein doorschuiven naar het Nymaterrein. 
Het Nymaterrein inclusief het CP-Kelcoge-
bouw is 60.000 vierkante meter groot. Dan zou 
hier straks plaats zijn voor de Cultuurspinnerij, 
Waalhalla en een heleboel activiteiten uit het 
Honigcomplex.’

Nymakwartier
‘Eindelijk hebben we het dan voor elkaar, zo-
als we dat altijd al wilden hebben. De rand-

voorwaarden zijn door de gemeente vastge-
steld, maar ze heeft wel gekeken naar wat onze 
plannen zijn en wat anderen van dit gebied 
vinden. Het ligt op de grens tussen industrie en 
woningbouw, met de nieuwe brug als afschei-
ding ertussen. Dat zal de komende veertig jaar 
nog wel zo blijven. De energiecentrale trans-
formeert naar energiepark. De containertermi-
nal breidt alleen maar uit. Het is niet echt een 
logische plek als uitbreiding voor een woonge-
bied. Je krijgt straks industrie, creatieve indus-
trie en cultuur, leisure, sportachtige activitei-
ten bij elkaar, waar Waalhalla heel goed inpast. 
En waar je de groene zone kunt doortrekken 
naar het Westerpark.’

Uitwerking
‘De gemeente bepaalt het definitieve stuk, 
maar als gesprekspartners zullen De Vasim, 
het Honigcomplex, wijkvereniging, buurtco-
mités, TPN West, ENGIE en andere stakehol-
ders die belangen hebben in het gebied zeker 
worden gehoord om ideeën te verzamelen. Wat 
onze uiteindelijke invloed is op het geheel is 
afwachten. De randvoorwaarden zoals ze nu 
zijn opgesteld geven voldoende mogelijkhe-
den.’

Lobby 
‘Rondom het idee voor het archeologische de-
pot hebben we de politiek benaderd en gelob-

De toekomst van Cultuurspinnerij De Vasim
‘Op dit moment ziet het er goed uit’

Hans Glaudemans
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byd. We zijn niet tegen een depot, maar de hele 
Vasim vol leggen met stenen en dan de deur 
op slot, dat is geen ideale invulling. Het zou 
publieksvriendelijker en opener moeten wor-
den met 24 uur per dag activiteiten. We hebben 
ingesproken en er is een kamerdebat aan ge-
wijd. Er is geen harde uitspraak over gedaan. 
Een groot deel van de gemeenteraad is wel van 
mening dat De Vasim een actief gebouw moet 
zijn. De vraag is of dat straks overeenkomt met 
wat de provincie wil. Zij zoeken een gebouw 
waar ze spullen kwijt kunnen zonder potten-
kijkers.’

Toekomst
‘We zijn aan de ene kant hoopvol, maar aan 
de andere kant ook een beetje sceptisch. We 
zijn al veertien jaar bezig om hier iets voor 
elkaar te krijgen. We laten zien wat we kun-
nen. Maar stappen verder zetten, het pand van 
binnen en buiten verbeteren, die kans heb je 
niet omdat we niet weten of we er over twee 
jaar nog wel zitten. Investeren kun je daar-
door niet. Of de Vasimgebruikers zelf veel op 
mogen gaan knappen, hangt af van de manier 
waarop de gemeente het pand wil aanpakken. 
Dat zijn onderdelen van gesprekken die nog 
gevoerd moeten worden. We zijn al ruim een 
jaar bezig om het dak vol gelegd te krijgen met 
zonnepanelen. We hebben er een rijkssubsidie 
voor gekregen. Positief is dus dat de komende 
jaren het dak gerestaureerd wordt. Op dit mo-
ment hebben we een wethouder die zo lang het 
betaalbaar is wel wil meewerken.’

Kansen
Hans: ‘Ik ga ervan uit dat we de kans krijgen in 
goed overleg en met een hoop eigen initiatief 
het plaatje verder af te maken. Grote klussen 
moet je uitbesteden, maar wij zijn ervoor om 
zoveel mogelijk in eigen beheer te doen. Dat 
betekent namelijk ook dat je straks de kostprijs 
laag kunt houden. Het Vasimgebouw moet 
voor jongeren, kunstenaars en beginnende cre-
atieve bedrijven toegankelijk zijn en dat bete-
kent lage huurprijzen. Je kunt een combinatie 
maken van minder betalen voor starters en 
meer voor bedrijven die het goed doen. Uitein-
delijk groei je dan daarin door. ‘

Lage huur
‘In de nieuwe randvoorwaarden gaat de ge-
meente uit van marktconforme prijzen voor dit 
gebied en dit gebouw. Maar wat zijn dat? Voor 
dit gebied moet je dan kijken naar broedplaat-
sen in andere steden in het land. Dan blijft het 
haalbaar. Ga je naar andere markten kijken dan 
kan het wel eens veel te duur worden.’

‘Het is eigelijk voor een groot deel de uitwer-
king van de Vasim-ideeënwedstrijd van jaren 

geleden. Zo is de CP Kelco mede aangekocht 
omdat we een aantal jaren geleden een gebrui-
kersovereenkomst hebben afgesloten toen het 
leeg stond. En een hoop mensen hebben laten 
zien wat de mogelijkheden zijn. Nu moet je 
weer uitkijken met de randvoorwaarden, want 
daarin wordt alleen aan de Nymawatertoren 
waarde gehecht, terwijl ook veel van de Kel-
cogebouwen hergebruikt zouden moeten wor-
den. Dan heb je het over cultureel erfgoed uit 
de jaren dertig van de vorige eeuw. Dat moet 
je niet slopen. Wat er nu nog staat is groter dan 
het hele Vasimgebouw. In redelijk goede staat. 
Zoals het is kan skatepark Waalhalla hier nog 
wel twintig jaar vooruit. Tot aan de brand bij 
CP Kelco in 2009 was dit deel nog gewoon in 
gebruik met een nieuw dak in 2000.’

Honigcomplex
‘Met de komst van de culturele activiteiten op 
het Honigcomplex is het hele gebied actiever 
geworden en bekender in de stad. Er is een lint 
ontstaan vanaf de spoorbrug tot aan de Vasim. 
De nieuwe brug en het fietspad hebben gezorgd 
voor een goede ontsluiting. Het mooiste zou 
zijn als het oude deel van de Honig, het Oscar 
Leeuwgebouw en de oude werkplaats waar nu 
Brebl zit, behouden blijven en een plek krijgen 
binnen de nieuwbouw. We hebben als Vasim-
bestuur contacten met individuele personen 
uit het Honigcomplex over samenwerking en 
wensen voor de toekomst. Dat gaat goed.’

Tekst: Carla Dijs
Foto’s: Dave van Brenk



de Wester - september 201624

Park Spechtstraat
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Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Eigenaars van honden, katten, cavia’s en 
konijnen kunnen met hun dieren terecht bij 
Dierenkliniek Hees. Dierenarts Eelco van 
de Pol nam in 2005 de kliniek over, die op 
dat moment al vijfentwintig jaar bestond. 
De dieren kunnen bij Eelco en zijn drie toe-
gewijde assistentes niet alleen terecht voor 
prikken of operaties, maar de dierenarts 
draait zijn hand niet om voor chiropractie 
en assistente Sonja weet alles van kattenge-
drag en diabetes.

Buiten het bovengenoemde team komt er elke 
woensdagmiddag een radioloog. Verder is er 
ook een waarnemend dierenarts, Ina Meijer, 
bekend van haar column in de Gelderlander. 
Kortom, er wordt alles aan gedaan om de die-
ren zo goed mogelijk te helpen. Let wel: eige-
naars van reptielen, vogels en vissen kunnen 
beter een andere praktijk zoeken. Eelco van 
de Pol is niet gespecialiseerd in deze dieren 
en heeft er ook niet zoveel mee, al knipt hij 
wel elk half jaar de snavel en nagels van een 
papegaai.

Gezelschapsdieren
Eelco van de Pol heeft zich niet altijd alleen 
op huisdieren gericht. Hij heeft gewerkt in een 
praktijk waar hij zowel voor vee als voor huis-
dieren moest zorgen. ‘Maar mensen verwach-
ten op een gegeven moment dat je een keuze 

maakt.’ Hij koos ervoor om zich te specialise-
ren in gezelschapsdieren. ‘Dan kun je je meer 
richten op de dieren zelf. Bij vee spelen econo-
mische belangen een veel grotere rol.’

Tweeduizend klanten
‘Het merendeel van de patiënten komt voor 
controle of vaccinatie, maar natuurlijk komen 
er ook zieke dieren. De praktijk heeft onge-
veer tweeduizend actieve klanten, en veel van 
hen hebben meerdere dieren. ‘Ik heb zelfs een 

klant die veertien honden heeft. Die woont dan 
wel in een buitengebied, waar zij en de honden 
alle ruimte hebben.’

De dierenarts heeft zeven jaar gestudeerd in 
Utrecht, waar de enige universiteit is die dier-
geneeskunde aanbiedt. Dit wil zeker niet zeg-
gen dat hij nu is uitgeleerd. Zo heeft hij zich 
onlangs gespecialiseerd in chiropractie en os-
teopathie. Dit zijn holistische behandelwijzen, 
waarbij niet naar de ziekte, maar naar het zieke 
dier in zijn geheel wordt gekeken. Er komen 
geen medicijnen of instrumenten aan te pas. 
De dierenarts gebruikt alleen zijn handen. ‘Het 
is een extra aanvulling. Ik gebruik het bijvoor-
beeld voor gevallen waar met medicijnen geen 
resultaat wordt geboekt. Zo had ik een kat on-
der behandeling die zichzelf beet. Niet alleen 
doet hij dit nu niet meer, hij heeft ook geen 
medicijnen meer nodig.’

Uitdiepen
‘Tegenwoordig kun je dingen meer uitdiepen’, 
vervolgt hij. ‘Vroeger waren mensen eerder 
geneigd om te zeggen: “Is dit echt nodig?” Ze 
legden zich er gemakkelijker bij neer als een 
dier ziek was.’ Niet dat Eelco vindt dat het ui-
terste altijd uit de kan moet worden gehaald. 
‘Mensen slaan soms door.’ Hij noemt oncolo-
gie als voorbeeld. ‘Je moet je altijd afvragen: 
is er nog sprake van een dierwaardig bestaan? 
Soms lijkt het wel of mensen meer voor zich-
zelf kiezen dan voor de dieren.’

De menselijke maat
Dierenkliniek Hees
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Eelco en zijn assistentes zijn er voor de die-
ren, maar zeker ook voor hun baasjes. ‘Je bent 
soms een halve psycholoog’, lacht hij. Het 
team vindt het belangrijk dat mensen het pret-
tig vinden om te komen en merken dat ze se-
rieus worden genomen. ‘Overbezorgd ben je 
eigenlijk nooit’, zegt hij. ‘Maar soms komen 
mensen te laat omdat ze niet zagen of wilden 
zien hoe ernstig het dier eraan toe is. Dat vind 
ik frustrerender.’ Het is hoe dan ook belangrijk 
dat mensen het prettig vinden om te komen. 
‘Als mensen zich op hun gemak voelen dan 
doen hun dieren dat ook.’

Vreemste
En nu we het toch over mensen hebben: op de 
vraag wat het vreemdste was dat hij ooit in de 
praktijk meemaakte, komt geen verhaal over 
een bijzondere kat of hond. ‘Een mijnheer 
ging tegen de vlakte voor de balie. We belden 
een ambulance en legden hem in de stabiele 
zijligging, we wisten ook niet wat we verder 
moesten doen. Een mevrouw kwam met haar 
zieke hond en ze werd boos omdat hij in de 
weg lag, terwijl haar auto voor de deur stond 
en de ambulance er niet bij kon. Iemand anders 
stapte gewoon over hem heen omdat hij een 
potje pijnstillers wilde ophalen.’ Eelco lacht. 
‘Soms kun je beter een dier zijn dan een mens.’ 
Assistente Sonja komt met een verhaal over 
een dier. ‘Een hondje liep hier naar binnen. De 
eigenaar was nergens te zien. Het beestje was 
gechipt, zo kwamen we erachter dat hij was 
weggelopen. Het gekke was: zijn baas was 
geen klant van ons. Toch wist die hond dat wij 
hem konden helpen.’

Specialisatie
Zoals eerder is gezegd is Sonja gespeciali-
seerd in diabetes en kattengedrag. Dat laatste 
is nog geen officiële specialisatie, in tegenstel-
ling tot hondengedrag. ‘Mensen denken vaak 
dat katten eigenzinnig zijn en dat je ze niets 
kunt leren, maar dat is niet waar. Je kunt een 
kat bijvoorbeeld leren om met een hond om te 
gaan. Katten houden helemaal niet van vech-
ten. Dat is het allerlaatste wat ze willen.’ Wat 
betreft haar andere specialisatie zegt ze: ‘Het 
is nooit alleen maar één ding. Een dier kan ons 
niet vertellen wat hij voelt, dus we moeten het 
wel helemaal nakijken.’

Als laatste geeft Eelco van de Pol nog een wel-
gemeend advies: ‘Voordat je een dier neemt: 
kijk of het past in je leven en of je het je kan 
veroorloven. Het gebeurt nog te vaak dat men-
sen er niet goed over nadenken en dan moet 
het dier het huis uit, met alle stress van dien.’

Tekst: Niel van Daal
Foto’s: Geert Timmer
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In de vorige Wester stond een oproep van 
de familie Jansen-Nootenboom die op 
zoek is naar Thea, die vlak na de oorlog 
aan de Lijnbaanstraat gewoond zou heb-
ben. Dat heeft veel mensen aan het den-
ken gezet, maar helaas (nog) geen resul-
taat opgeleverd. In dit nummer een nieu-
we oproep. Dit keer van Fred Schrievers.

Op de hoek van de Krayenhofflaan/Mari-
alaan staat het pand van bakkerij de Bie. 
Daarnaast zat decennialang Slagerij Brink-
hoff. Bij het bombardement van februari 
1944 werden deze panden voor een groot 
deel verwoest. Het gaat om de huisnum-
mer 206 tot en met 216. Op nummer 208 
heeft in juli 1933 zich de groentewinkel van 
Theo en Maria Schrievers gevestigd. Dit 
zijn mijn ouders.

Ik ben geboren in 1949 op Krayenhofflaan 
309 schuin tegenover de winkels.Inmiddels 
zijn mijn ouders en twee van mijn oudere 
broers, Tom geboren in 1936 en Sjors ge-
boren in 1943, overleden. Ik zou heel graag 
meer te weten willen komen over de peri-
ode voor mijn geboorte, de tijd van 1933 tot 
1949. Mijn oudste broer - hij heet ook Theo 
Schrievers - is geboren in 1933 en de enige 
van mijn naaste familie die nog leeft, maar 
hij kan zich helaas maar vrij weinig herin-
neren over deze periode. Ook hij is erg be-
nieuwd naar meer informatie.
Wat ik wel over die periode weet is het vol-
gende:
• Van 13 juli 1933 tot en met 24 augustus 
1934 hebben mijn ouders een groentewin-
kel gehad op het adres Krayenhofflaan 208.

• Van 24 augustus 1934 tot en met 27 de-
cember 1935 hebben zij de groentewinkel 
verplaatst naar Krayenhofflaan 285. In dit 
pand was daarvoor de Crisiskapper geves-
tigd en na 27 december 1935 boekhandel 
van Haalen.
• Van 27 december 1935 tot en met 22 sep-
tember 1936 hebben mijn ouders gewoond 
op de Marialaan 38 te Nijmegen. 
• Op 22 september 1936 zijn mijn ouders 
terugverhuisd naar Krayenhofflaan 209. 
Mijn ouders hebben toen geen groentewin-
kel meer gehad, maar mijn vader ging met 
een groentekar, vooruit getrokken door een 
hond, langs de deuren. De winkelruimte 
heeft hij wel aangehouden als opslagruimte.
Vanwege de crisis was het een moeilijke tijd 
voor kleine zelfstandigen als mijn ouders. 
Zij hebben mij verteld over zogenaamde 
vliegende winkels. Dit waren winkels die 
maar zeer kort op een bepaald punt geves-
tigd waren, geen huur betaalden en hun 
voorraad verkochten en dan weer verdwe-
nen waren.
• Van 16 december 1938 tot medio 1952 
woonden mijn ouders op Krayenhofflaan 
309, een bovenwoning. Tijdens de oorlog 
is mijn vader opgepakt door de Duitsers en 
tewerk gesteld in Duitsland.

Ik zou graag in contact komen met mensen 
die mij wat meer informatie, documenta-
tie en/of foto’s beschikken over de peri-
ode 1933 tot 1949 over mijn ouders en hun 
groenteactiviteiten. Uw reacties graag naar 
redactie@dewester.info.

Tekst: Fred Schrievers

Informatie over Theo en 
Maria Schrievers gezocht
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Nederlandsche Katholiekendag in 1922
VERGETEN VERLEDEN

Op 5 tot en met 8 juni 1922 vond de Twee-
de Nederlandsche Katholiekendag plaats, 
dit keer in Nijmegen. Op dergelijke dagen 
toonden de katholieken dat zij een grote be-
volkingsgroep waren die steeds meer macht 
kreeg. Het was een uiting van de katholieke 
emancipatie, die een jaar later uitmondde in 
de stichting van de katholieke universiteit.

De meerdaagse katholiekendag bestond gro-
tendeels uit toespraken van katholieke voor-
mannen. Ze startte met een grote optocht van 
de deelnemers. De beide Nijmeegse kranten 
besteedden hier uiteraard aandacht aan. Er 
was echter een aanmerkelijk verschil in stijl 
en omvang tussen de protestantse Provinciale 
Geldersche en Nijmeegsche Courant en de ka-
tholieke De Gelderlander. Ter illustratie staan 
hieronder de verslagen van de optocht, die 
plaatsvond op maandag 5 juni 1922, Tweede 
Pinksterdag.

Verschillende berichtgeving
De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant berichtte hierover op dinsdag 6 juni 
1922. Het artikel begon op de  voorpagina. Het 
was het zesde bericht onder het kopje Stad en 
omgeving:

In verband met den Tweeden Ned. Katholieken-
dag, welke heden alhier aangevangen is, heeft gis-
teren een groote optocht plaats gehad, die heel wat 
drukte in de stad heeft gebracht. Reeds in de och-
tenduren brachten trein, boot en andere vervoermid-
delen honderden leden van corporaties, velen met 
vaandels en muziek, aan, waardoor in de stad een 
groote volte en veel vertier ontstond. Omstreeks het 
middaguur begaven dezen zich allen naar den Groe-
nenwoudschen weg, waar de optocht werd opge-
steld en precies te 2 uur vertrok. Het was een schier 
eindelooze stoet, meest ,,vaandels met mannen er 
aan”, zoals wij uit een kindermond opvingen, alhoe-
wel enkele praalwagens en groepen, b.v. die van de 
sportjongens, wel wat leven en kleur aan het geheel 
gaven. Door duizenden aanschouwd, trok de stoet 
een deel der stad door. De politie had voortreffelijke 
maatregelen getroffen, zoodat nergens de orde werd 
verstoord of een incident plaats had. Het Mariën-
burg, eindpunt van den optocht waar de kop van den 
stoet omstreeks kwart voor vier uur aankwam, was 
door de politie geheel afgezet.

De Gelderlander berichtte aanmerkelijk uitge-
breider en met een totaal andere toon. De voor-

pagina van 6 juni opende met een ‘pijnlijke 
verklaring’ van het Episcopaat (de gezamenlij-
ke bisschoppen) tegen een ‘betreurenswaardi-
ge splitsing der Katholieken’. Een splitsing die 
enkele jaren later tot het verleden zou behoren.

Daarna volgde het eerste (!) verslag van de 
optocht:

De Optocht.

In het Derde en Tweede blad vindt men een vol-
ledig verslag van den optocht. Doch het zij ons 
vergund er hier ter plaatse ook ’n woordje van te 
zeggen, want wij zijn er allen vol van. De optocht 
is als manifestatie van katholiek organisatieleven 
volkomen geslaagd en heeft tegelijkertijd een goed 
en smaakvol geheel gevormd. Daar is in de laatste 
weken, - wij mogen dat nu wel verklappen - zoo’n 
beetje wrijving geweest tusschen de artistieke en 
propagandistische leiding van den optocht, en dat 
laat zich gemakkelijk verklaren. De heer Estourgie, 
die den stoet in elf vakken, naar de elf provincien 
van Nederland verdeeld, en aan elk vak ongeveer 
evenveel kleur had gegeven, zag met enige bekom-
mering het aantal vereenigingen met den dag stij-
gen: hij wist er ten slotte geen weg mee.... Maar aan 
den anderen kant moest deze optocht als beeld van 
het georganiseerd katholiek Nederland een indruk-
wekkende lengte hebben, of hij ware mislukt. Aan 
beide kanten is gegeven en genomen en het resul-
taat is onder beide opzichten bevredigend. Er was 
ruime afwisseling van kleur en leven in den langen 
stoet: op sommige momenten was de aanblik over-
weldigend schoon. Toen wij op het Keizer Karel-
plein stonden, zagen wij in de verte, op het Stati-
onsplein, de vaandels en banieren schitteren in de 
zon en rond heel het wijde plein was de gloed van 
goud en kleur in de eindelooze reeks van vaandels 
onafgebroken; zij slingerde zich voort den Graaf-
schen weg op en werd zonder ophouden omstuwd 
uit de St. Annastraat, ál maar nieuwe vereenigingen, 
nieuwe muziekkorpsen, praalwagens, en weer ba-

Missionarissen
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nieren en vanen, zoover men zien kon.
De kop kwam de Hezelstraat op, - waar zou de 

staart op dat moment zijn?
Wij belden een nummer op, dat de hoek der Groe-

newoudsche straat overzien kon:
- Is de staart van den optocht al lang voorbij?....
- Hij passeert net mijn huis!
Dus dat was dan de lengte van den stoet: St. An-

nastraat bij de brug (hoek Groenewoudsche weg), 
rond het Keizer Karelplein, Graafsche weg, Olden-
barneveldstraat, Stationsplein, Spoorstraat, Kronen-
burgersingel, Hezelstraat....

Hoeveel duizenden eraan hebben deelgenomen, 
wagen wij niet te schatten.

Maar niemand zal ontkennen, dat de optocht als 
demonstratie van openbaar katholiek leven schitte-
rend is geslaagd. Alles is ordelijk verloopen; hiaten 
zijn er maar tijdelijk gezien. De samenwerking dier 
duizenden was voorbeeldig en opwekkend. Men 
heeft gevraagd, hoe ’t mogelijk is geweest dit ge-
heel zoo zonder fouten op te stellen en in beweging 
te brengen. Nu, dat is geen gemakkelijke taak ge-
weest en men zou een organisatie als men kent in 
het leger, - met ’n veldtelefoon en ’n centrale lei-
ding - indien men alles van uit  e e n  hand had 
willen besturen. Die organisatie heeft er natuurlijk 
ontbroken, maar de samenwerking van alle onder-
afdeelingen was voorbeeldig. Men werkte elkaar in 
de hand. Men vond op ’t laatste moment hulpmid-
delen uit, die doeltreffend werkten en toen het sein 
tot oprukken werd gegeven, sloten zich de rijen en 
vormden zich de groepen als gehoorzamend aan  
e e n  draadloos bericht.

Wij hebben de schare bewonderd en bewonderen 
ze nog.

Dat heeft drie tot vier uren door de zon geloopen 
en  n o g  zongen ze de ,,Roomsche Blijdschap”.

De zware vaandels schudden in den wind, de zon 
ketste op koper en goud, de warmte zengde nu en 
dan tot in de kleeren, men behield zijn opgewekt-
heid.

En de spotters onder de toeschouwers grinnikten, 
dat die lui toch wel dwaas waren om daar urenlang 
met of achter ’n vaandel in de zon te sjouwen.

Maar de dwazen droegen het hoofd hoog op den 
romp.

En hun hartslag ging snel van de innerlijke vol-
doening.

Zij getuigden.
Zij kwamen uit voor hun roomsch beginsel.
Zie voelden de hitte van den dag wel en de moeite 

van dezen vrijwilligen arbeid, maar de last was hun 
zoet en schonk bevrediging.

Straks, als zij worden opgeroepen, komen zij op-
nieuw.

Dat zit  i n  den mensch.
Hij wil getuigen, door uiterlijke vormen, van het-

geen er innerlijk in hem leeft.
Wat hem levensrichting geeft van morgen tot 

avond, van dag tot dag en van jaar tot jaar wil hij 
toonen in het openbaar, met anderen, met duizenden 
anderen, die denken en voelen als hij en in allerlei 
zichtbare teekenen roept hij dan zijn stil gedachten-
leven naar buiten.

Dat zit  i n  den mensch.
En dan zijn er nog, die onze drang tot het houden 

van processies niet begrijpen.

N u  manifesteerden wij het beginsel, dat ons sa-
menbindt in onze vereenigingen en den geest voedt 
van heel ons organisatieleven.

Dán brengen wij naar buiten, wat den grondslag 
vormt van ons godsdienstig leven, wat ons den knie 
doet buigen voor den Heer onzen God en stellen wij 
tegelijkertijd een daad van openbare aanbidding en 
eerbetuiging jegens Hem.

Het een en het ander liggen in den aard van den 
mensch; het andere is een uiting van het beste in 
hem.

En beiden behooren tot de vrijheid van overtui-
ging, die men moest kunnen uitleven in het vrije 
Nederland, voluit en zonder wettelijke begrenzing.

Tot zover het voorpagina-artikel over de op-
tocht. Naast deze aandacht op de voorpagina 
besteedde De Gelderlander van 6 juni 1922 
zes van de twaalf pagina’s waaruit de krant 
bestond volledig aan de katholiekendag. In de 
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Cou-
rant van diezelfde dag besloeg dit een halve 
pagina (inclusief bovenstaand stuk over de op-
tocht). De dagen daarna was dit verschil niet 
anders.

Nadat de katholieke universiteit zich had ge-
vestigd was Nijmegen ruim een halve eeuw de 
informele hoofdstad van katholiek Nederland. 
De RKSP en KVP (respectievelijk voor en na 
de oorlog) hadden lang de absolute meerder-
heid in de gemeenteraad, bijvoorbeeld in 1949 
63,9 procent van de stemmen. In 1980 ging de 
KVP samen met de protestantse ARP en CHU 
op in het CDA. Bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van 1982 haalde het CDA 31,3 procent 
van de stemmen. In 2014 was dat 4,9 procent.

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

Studenten van het Canisiuscollege

Mariënburg
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Wolfskuil

Redactie: Leo Woudstra

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.

Het Kuulsewijk festival is na tien jaar gestopt. 
Dat wil zeggen dat de organisatoren van toen 
zijn gestopt met het organiseren van deze grote 
succesvolle wijkactiviteit. Het niet meer door 
laten gaan van dit festijn zou erg jammer zijn!
Ondertussen worden er nieuwe activiteiten 
georganiseerd door de Vrienden van het Flo-
rapark in de Wolfskuil. Zij hebben het afgelo-
pen jaar onder andere de dag van het Florapark 
en de Kerstmarkt georganiseerd in en om het 
Florapark. Daarnaast houden de Vrienden van 
het Florapark zich onder andere bezig met het 
beheer van de moestuinen en het groen in het 
park.

Portaal: sloop 
en nieuwe 
wijkbeheerder
De sloop van de panden in de Wolfs-
kuil is eindelijk in gang gezet. Aan de 
Molenweg – het Jacobsterrein – vinden 
de eerste werkzaamheden plaats aan de 
parkeerkelder, want dat moet natuurlijk 
eerst.

De Wolfskuil – evenals een aantal an-
dere wijken in Nijmegen waar Portaal 
panden heeft – gaat een andere wijkbe-
heerder krijgen. De reden hiervoor is dat 
de beheerders in het vervolg in drietallen 
verantwoordelijk zijn voor een bepaald 
gebied. Er ligt een aantal redenen aan 
ten grondslag. Behalve het gemak van 
vervanging bij ziekte of verlof, is vooral 
veiligheid een issue. Uitgangspunt is dat 
ze ’s ochtend gezamenlijk starten vanaf 
één plek en vooraf overleg hebben over 
wie wat doet. De spreekuren in de com-
plexen blijven gewaarborgd. Moeilijke 
klussen, zoals het aanspreken en bezoe-
ken van minder gemakkelijke bewoners 
kan men dan met tweeën doen. De be-
heerders voelen zich daar veiliger bij. 

Tekst: Portaal

Vanuit de wijk kwamen er veel vragen of het 
festival nog wel door zou gaan. De Vrienden 
van het Florapark hebben gemeend deze tradi-
tie voort te zetten onder de naam Florafestival, 
met ieder jaar een nieuw wijkthema. Dit jaar is 
het thema ontmoeten.
Even voorstellen: Vrienden van het Florapark 
bestaat uit een aantal buurtbewoners, park-
wachters en lokale ondernemers die nauw sa-
menwerken met de gemeente, Tandem, wijk-
raad, STEP, de Wieken, Dierenweide Kobus, 
de Wolf is los, de Moestuinen, Bewonersgroep 
Azaleaplein, het Sfeerhuis, de Witte Molen, 
Michiel de Ruyter, Villa Nova en de Boskapel. 
Op deze historische en duurzame stuwwal dra-
gen wij allen ons mooie Florapark een warm 
hart toe. Wij willen jaarlijks voor de wijk leu-
ke activiteiten organiseren. Natuurlijk hebben 
wij daar de hulp van u als wijkbewoners ook 
bij nodig. Daarom willen wij u oproepen mee 
te doen en elkaar te ontmoeten op deze dag. 
Maak een mooie wandeling en geniet van alle 
bedrijvigheid. Ideeën voor nieuwe activiteiten 
horen wij graag!
We maken er met z’n allen een leuk Wijkfes-
tival van voor jong en oud! Kijk voor het pro-
gramma op de pagina hiernaast. De Vrienden 
van het Florapark ontmoeten je graag!

Tekst: Biljana Markovic en Leo Woudstra
Foto: Geert Timmer

Ontmoet elkaar tijdens het Flora 
Wijkfestival op 11 september 



zondag 11 september
10.00 tot 16.00 uur
Floraweg, Wolfskuil

Ontmoet
Flora

Wijkfestival
elkaar tijdens het

De Vrienden van het Florapark nodigen je van

harte uit om elkaar te ontmoeten en te genieten 

van het gevarieerde programma voor jong en oud! 

• Braderie met 120 marktkramen!

• Ontmoetingsveld met dans en muziek

• Activiteiten voor de jeugd:

 - Circus voor de kleintjes

 - Wedstrijd penaltyschieten

 - Workshop kickboksen

 - Schminken

• Open huis Witte Looimolen

• Leuke doe-dingen op de kinderboerderij Vrienden van het Florapark
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Waterkwartier
Redactie: Ruud de Vries

Op verzoek van de wijkvereniging ‘Ons 
Waterkwartier’ heeft burgemeester Hubert 
Bruls op dinsdag 5 juli de volledige verga-
dering meebeleefd om zo eens mee te ma-
ken wat er leeft in onze wijk. Natuurlijk zijn 
er ook onderwerpen aan de orde geweest 
waar we graag van de gemeente Nijmegen 
antwoord op willen hebben. Deze zullen 
door de wijkmanager en wijkbeheerder de 

Op zaterdag 1 oktober is weer een ommetje 
in het Waterkwartier. Dit jaar is het thema 
Kiek de Kiekjes. Iedereen is van harte wel-
kom bij deze omgang langs diverse plaat-
sen, waardoor u op een andere manier tegen 
het Waterkwartier aan zal gaan kijken.
De start is vanaf het Schipperscentrum in de 

Ouderwetse 
spelmiddag 
voor de jeugd
Op zondag 10 juli werd onder de stralen-
de zon een ouderwetse kinderspelmiddag 
gehouden in het Westerpark. Dat er be-
langstelling voor was, blijkt uit de grote 
opkomst van de jeugd. Met 110 kinderen 
en een groot aantal volwassenen blijkt 
het absoluut voor herhaling vatbaar. Een 
pluim op de hoed voor de organisatoren 
die het bedacht hebben en daar hun vrije 
tijd weer voor beschikbaar stellen.

Vergaderdata van 
‘Ons Waterkwartier’
Op dinsdag 6 september en 1 november 
2016 zijn de reguliere vergaderingen van 
wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’. Ze 
vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur in 
het voorzieningenhart De Biezantijn aan 
de Waterstraat. De agendacommissie 
komt op 23 augustus en 18 oktober bij-
een om de vergaderingen voor te berei-
den. U kunt eventuele bespreek-, agen-
da- of discussiepunten inbrengen bij het 
secretariaat: Carla Boukamp, (024) 356 
01 82, e-mail: c.boukamp@chello.nl.

Het verslag van de vergadering 5 juli 
2016 is na goedkeuring in de vergade-
ring van 6 september volledig weerge-
geven op Facebook en www.onswater-
kwartier.nl.

Burgemeester Hubert Bruls
komende tijd schriftelijk beantwoord wor-
den. De burgemeester wist al heel veel over 
onze wijk uit zijn verleden als wethouder, 
maar was verheugd dat de vergadering dui-
delijk is geweest over het huidige wel en 
wee en een positief beeld voor de toekomst 
het uitgangspunt bleef.

Foto: Dave van Brenk

Zaterdag 1 oktober jaarlijkse 
Nacht van het Ommetje

Waalhaven. Vanaf 19.30 uur is de inloop op 
het Schipperscentrum alwaar tegen 20.00 
uur vertrokken wordt. Tegen 22.00 uur is 
de afsluiting in het voorzieningenhart De 
Biezantijn.

Foto: Ger Neijenhuyzen



Vergadering ‘Ons 
Waterkwartier’ 
van dinsdag 5 juli
Op de vergadering van wijkvereniging 
‘Ons Waterkwartier’ van 5 juli 2016 wa-
ren 38 personen aanwezig en is het vol-
gende aan de orde geweest:
• In september komen bewoners bijeen 
om te praten over alternatieve plannen 
betreffende de locatie Batava aan de 
Krayenhofflaan.
• De doorkomst van de honderdste Vier-
daagse door het Waterkwartier.
• Vaste aanstelling van wijkbeheerder 
Sanne Teuwsen.
• Vanuit Talis blijven er veel zorgen over 
het afval rondom de Fenikshof. Op alle 
fronten wordt eraan gewerkt om men-
sen proberen op te voeden. Er wordt een 
‘thee-feestje’ gehouden met bewoners. 
• Welkomsttassen voor de nieuwe bewo-
ners.
• Op 5 september start de sanering van 
de grond waarna de nieuwbouw op de 
Fenikshof/Voorstadslaan kan beginnen.
• Ontwerp voor de voormalige roltrap en 
aankondiging verandering Joris Ivens-
plein.
• Lisanne van Kuppevelt neemt afscheid 
van Allesbinder en stelt Marjan Kindt 
voor als nieuwe representant.
• Gesprek met burgemeester Hubert 
Bruls over de thema’s verkeer, cultuur-
historie, de Biezantijn, autochtone en 
nieuwe bewoners in West, mentaliteit 
van bewoners over de openbare ruimten, 
samenwerking met gemeente Nijmegen.
• Voortgang van de bouwprojecten Han-
delskade, Batavia (Indische Buurt) en 
Fenikshof.
• Ontwikkelingen bij buurt- en bewo-
nersgroepen.

Het uitgebreide verslag wordt na goed-
keuring van de vergadering op 6 septem-
ber op Facebook en de website geplaatst.

Foto: Dave van Brenk
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Enkele weken geleden hebben wij de nieu-
we bewoners van de wijk Batavia welkom 
geheten met het aanbieden van de Wel-
komsttas. De bewoners waren zeer blij en 
verrast en vonden dit een ontzettend leuk 
gebaar. Door de bewoners voelden wij ons 
zelf ook welkom. We werden uitgenodigd 
voor de barbecue. Er ontstonden leuke ge-
sprekken over de wijk en wat er te doen is.
Men gaf aan zich al thuis te voelen en on-
danks de korte periode met plezier in het 
Waterkwartier te wonen.

We hebben veel jonge gezinnen ontmoet die 
blij zijn met het uitzicht op het mooie Wes-
terpark. Sommigen hadden al meegedaan 
met activiteiten, zoals de Giro en de spel-
lenmiddag.
Na het aanbellen werd je door sommige 
bewoners herkend, mede door de Wester 
en van de activiteiten die enkelen van ons 
organiseren in het Westerpark. En een spon-
taan grapje als: ‘Hé, jullie wonen hier wel 
op stand hoor’ werd net zo ad rem beant-
woord met: ‘Dan kom maar de trap op, dan 
sta je ook op stand.’ Geweldig dit!

Bezorging Welkomsttassen Batavia
Onze conclusie na onze bezoekjes is dat de 
bewoners heel veel interesse in de wijk heb-
ben en open staan voor alles.
De Welkomsttas draagt hier wat betreft in-
formatie over de buurt zeker aan bij, even-
als de Wester, die goed gelezen wordt.

Tekst: het Welkomsttassencomité
Foto: Dave van Brenk

N.B. Het Welkomsttassencomité is een 
groepje van vijf wijkbewoners dat ernaar 
streeft - namens de wijkvereniging - aan 
elke nieuwe bewoner in Waterkwartier/Bie-
zen de Welkomsttas aan te bieden. Deze is 
gevuld met veel informatie over de wijk, lo-
kale bedrijfjes en belangrijke instellingen, 
kortingsbonnen en overige wijkinformatie.
Oproep: Vind je het leuk om mee te helpen 
en ook je nieuwe wijkgenoten welkom te he-
ten, of heb je nog vragen, stuur dan een mail 
naar welkomsttassen@gmail.com. Ook be-
drijfjes/instellingen die nog niet vertegen-
woordigd zijn in de tas kunnen ons mailen. 
Dan kijken we samen naar mogelijkheden 
hoe zij zich kunnen presenteren.
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Huis kopen? Dit is hét moment!
Scherpe prijzen en lage rente.

Ga naar kopenbijportaal.nl

Je bent op zoek naar een fijne, betaalbare plek 

om te wonen. Alleen of samen met je partner. 

Dan ben je bij Portaal aan het goede adres. 

Onze appartementen en eengezinswoningen 

zijn zeer geschikt voor twintigers met een 

eerste baan of dertigers met een liefde voor de 

stad. Een portiekwoning met uitzicht? Een huis 

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

doe je nú. De hypotheekrente is nog laag, dus 

je maandlasten ook.

Als het aan de gemeente Nijmegen ligt, 
wordt het gebied van de Vasim en CP 
Kelco in de toekomst een bruisende plek 
vol cultuur, ambacht en vrijetijdsbeste-
ding (leisure). 

Na de zomer start een proces om de ambitie 
voor dit Nyma-kwartier samen met partijen 
in de stad vorm te geven. Het college heeft 
nu eerst een aantal basisrandvoorwaarden 
vastgesteld, waarbinnen de toekomstige 
ontwikkeling van het gebied moet plaats-
vinden.

Randvoorwaarden
Het gaat met name om ruimtelijke, pro-
grammatische en financiële randvoorwaar-
den, waaronder:
• Er is ruimte voor beleven, leisure en am-
bachtelijke bedrijvigheid  in de brede zin.
• Er is geen ruimte voor grootschalige de-
tailhandel, detailhandel voor de dagelijkse 
boodschap, een bioscoop, kantoren en func-
ties als wonen, scholen en kinderdagverblij-
ven.

• Het terrein westelijk van de Vasim moet be-
schikbaar blijven voor het organiseren van 
evenementen.
• Er is diversiteit in cultureel aanbod (zoals 
evenementen, ateliers, creatieve industrie).
• Er zijn (publiek-toegankelijke) atelierruim-
ten voor kunstenaars. 
• De Vasim en de watertoren moeten behouden 
blijven.
• De relatie van de Vasim met het water moet 
worden versterkt.
• Er moet een groene ruimtelijke verbinding 
van Park West naar de rivier komen.
 
De ambitie voor het gebied wordt samen met 
verschillende partijen ontwikkeld, waaronder 
de huidige gebruikers van het gebied (Waal-
halla en De Cultuurspinnerij), Ontwikkelings-
bedrijf Waalfront, bewoners en ondernemers 
uit de omgeving, en investeerders. In samen-
spraak met hen en op basis van een marktver-
kenning wordt in het najaar een ambitiedocu-
ment voor het gebied gemaakt. 
 
In deze periode wordt waarschijnlijk ook meer 

duidelijk over het mogelijk vestigen van het 
archeologisch en kunstdepot in de Vasim 
van de provincie Gelderland, gemeente Arn-
hem, musea Valkhof en Moderne Kunsten en 
de gemeente Nijmegen. Deze ontwikkeling 
past ook binnen de ambitie van een bruisen-
de culturele invulling. Als het depot met een 
publieksfunctie in de Vasim komt, is er nog 
voldoende ruimte voor andere activiteiten. 

Achtergrond 
In november 2014 besloten de provincie en 
de gemeente de plannen voor het Vrijheids-
museum WO II niet voort te zetten. Hier-
na kocht de gemeente het pand CP Kelco. 
In een deel van dat gebouw is nu tijdelijk 
Waalhalla gevestigd. In maart 2015 stelde 
de gemeenteraad het aangepaste bestem-
mingsplan vast voor het  Mercuriuspark, 
waar de Vasim ook onder valt. Daarin is al 
ingezet op het creëren van een bruisende 
‘lifestyle’-plek (cultuur, ambacht en lei-
sure). 

Tekst: gemeente Nijmegen

Gebied Vasim en CP Kelco moet bruisende hotspot worden



Angela Verkuijlen
Sinds 1 oktober 2014 ben ik nachtburge-
meester van Nijmegen. Een eretitel die 
vaak veel vragen oproept: ‘Moet je dan 
élke nacht op stap?’ ‘Slaap je dan ooit 
wel?’ Gelukkig valt dat mee!

Als nachtburgemeester van Nijmegen 
ben ik ambassadeur van het Nijmeegse 
nacht- en culturele leven. Ik stimuleer en 
promoot diverse initiatieven en zet Nij-
megen landelijk op de kaart als bruisen-
de stad. Daarnaast verbind ik inwoners, 
organisaties en bezoekers en organiseer 
ik niet-alledaagse ontmoetingen en ac-
tiviteiten.

Eén van die activiteiten is de Nacht van 
de Ommetjes, een evenement waarbij in 
verschillende wijken van Nijmegen een 
wandeling wordt georganiseerd, aange-
kleed met historie, kunst en cultuur en 
een hapje en een drankje. Dit jaar gaat 
het gebeuren op zaterdag 1 oktober van 
19.30 uur tot 22.00 uur. Er doen maar 
liefst zestien wijken mee, waaronder de 
Wolfskuil (waar ik zelf trouwens woon) 
én De Biezen/Waterkwartier (waar ik 
werk). Iedereen is welkom om deel te 
nemen! Houd voor meer informatie 
www.facebook.com/nienuilen in de ga-
ten.

Meer info: 
nachtburgemeesternijmegen.nl
(Foto: Roy Soetekouw)

Anna Treurniet
Ik ben Anna Treurniet, ontwerper en 
maker van het gelijknamige label voor 
handgemaakte tassen en accessoires 
van duurzame materialen. Mijn ont-
werpen worden gekenmerkt door de 
combinatie van kleurrijke hoogwaardige 
materialen, karakteristieke designs en 
ambachtelijkheid. In mijn atelier in De 
Smeltkroes (Honigcomplex), ontwerp 
en produceer ik alle tassen en acces-
soires. Omdat ik alles zelf maak, kan ik 
elk ontwerp de aandacht geven die het 
verdient. Hierdoor kan ik veel moeite 
stoppen in de keuze van de materialen, 
details en de finishing touch.
Voor mijn nieuwe collectie gebruik ik 
ecologisch plantaardig gelooid leer uit 
Italië. In mijn atelier en webshop vind 
je kleine portemonneetjes, grote porte-
monnees, schoudertassen, heuptassen, 
shoppers maar ook sieraden. Daarbij 
kun je bij mij ook een customized tas 
laten maken, waarbij je zelf het model 
en de kleur uitkiest. Kom gerust eens 
een kijkje nemen!
 
Meer info: 
shop.annatreurniet.nl 
facebook.com/annatreurniet.nl 
instagram.com/annatreurniet
(Foto: Maurits van Ravesteijn)

Deborah Weimer
Als mensen vragen wat ik doe, antwoord 
ik: ‘Ik schrijf.’ ‘Een boek?’, is vaak de 
reactie. ‘Nee, een boodschap. En wel 
die van mijn opdrachtgever.’ 
Aangenaam, ik ben Deborah Weimer. 
Wat mijn opdrachtgever wil zeggen, 
vertaal ik in woorden die zijn klanten of 
doelgroep raken. In woorden die aan 
het denken zetten, informeren, overtui-
gen, ontroeren. De tekstschrijfster was 
jarenlang een naam die ik vol overtui-
ging droeg. Maar hij dekt niet meer de 
lading. Mijn dienst gaat verder dan het 
aanleveren van puur content, van enkel 
een tekstbestand. Ik denk mee met mijn 
opdrachtgever, voordat ik ook maar een 
letter op papier heb gezet. Over de vorm 
waarin de tekst verschijnt (folder, blog, 
magazine?), over het visuele plaatje 
(welke opmaak en fotografie passen 
erbij?). Maar ook over de koers van zijn 
bedrijf (waar wil je eigenlijk naartoe?). 
Daarom heet De tekstschrijfster vanaf 
heden More Than Content. Wat ik doe? 
Ik schrijf. Onder andere. Aangenaam 
kennis te maken. Wat doe jij?

Meer info: 
morethancontent.nl
(Foto: Roy Soetekouw)
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Jongerenpagina

Meidenclub
In Wolfskuil is iedere woensdagmiddag van 
14.30 uur tot 16.30 uur een meidenclub! Dit 
is voor alle meiden vanaf 9 jaar die het leuk 
vinden om activiteiten met anderen meiden 
te doen. De meidenclub is in de Driesprong. 
Dit is op de Fuchsiastraat nummer 10. We 
gaan verschillende activiteiten doen, zoals 
knutselen, koken, zwemmen en nog veel 
meer. Als je zelf leuke ideeën hebt voor een 
activiteit helpen wij jou om deze activiteit te 
organiseren! Voor vragen/ideeën: Anne Kei-
zers (06 26 86 49 63, a.keizers@tandemwel-
zijn.nl). Door Anne Keizers

Naomi 
Hoi ik ben Naomi en ik ben 9 jaar. Ik vind 
de meidenclub super leuk, want we gaan 
daar elke woensdag knutselen. En een 
keer in de maand gaan we wat leuks doen, 
zwemmen bijvoorbeeld. De begeleiders 
zijn ook echt super leuk en lief en aardig. 
De meidenclub is echt leuk. Door Naomi

Jongerenwerk
Het nieuwe schooljaar gaat in september 
weer beginnen. Dit betekent dat alle ac-
tiviteiten van het jongerenwerk ook weer 

beginnen! Om jullie geheugen weer even 
op te frissen hebben we hier een overzicht 
van alle activiteiten die er te doen zijn. Als 
jullie zelf nog ideeën hebben voor leuke 
activiteiten willen we die graag samen met 
jou organiseren! Door Anne Keizers 



Al 25 jaar het adres voor alle zorg en begeleiding die thuis gegeven kan worden.
 Van een enkel moment per dag tot 24-uurs zorg.

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

Flexibel en betrokken
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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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do: 10.00 uur tot 21.00 uur
za: 10.00 tot 17:00 uur

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

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

Kom naar 
de Stip!

Samen maken 
we de wijk

Heeft u een 
complexe vraag over 
ondersteuning?

Het RPE (Regionaal Platform Erva-
ringskennis) is op zoek naar mensen 
die te maken hebben met meerdere 
wetten. U kunt dan denken aan de 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), de Zorgverzekeringswet, de 
Participatiewet of de Jeugdwet. 

Het RPE is erg geïnteresseerd in uw er-
varingen. Op grond van uw ervaringen 
schrijven wij adviezen voor de desbe-
treffende gemeenten hoe zij de onder-
steuning beter kunnen regelen. 

Misschien heeft u door diverse beperkin-
gen meerdere vormen van ondersteuning 
nodig. Het kan gaan om lichamelijke, 
psychische of verstandelijke beperkin-
gen of een combinatie daarvan. U maakt 
bijvoorbeeld gebruik van vervoer en 
dagbesteding. Of u heeft een Persoons-
Gebonden Budget (PGB) op grond van 
meerdere wetten. Of u heeft hulp van de 
wijkverpleegkundige en huishoudelijke 
hulp. Of een jongere maakt eerst gebruik 
van jeugdhulp en maakt de overstap naar 
de Wmo.

Zit u in een dergelijke situatie, dan is het 
RPE erg geïnteresseerd in uw verhaal. 
Het RPE maakt adviezen die gebaseerd 
zijn op ervaringen in de praktijk. Eerder 
hebben we adviezen geschreven over de 
dagbesteding en het keukentafelgesprek. 
Uw verhaal is anoniem. Gemeenten we-
ten dus niet wie wat heeft verteld. We 
willen ook kijken hoe onafhankelijke 
cliëntondersteuning voor deze doelgroep 
goed geregeld kan worden. 

Help mee
Wilt u ons helpen om gemeenten goede 
tips en adviezen te geven, doe dan mee. 
Uw verhaal wordt dan opgetekend. Het 
is belangrijk dat u in één van de volgende 
gemeenten woont: Nijmegen, Wijchen, 
Heumen, Druten, Beuningen, Berg en 
Dal, Mook en Middelaar. Dat is namelijk 
de regio, waarin het RPE werkt. U kunt 
zich aanmelden tot eind september 2016 
bij evdploeg@online.nl. 

Tekst: Regionaal Platform Ervaringskennis
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Nieuws vanuit het Activiteitenfonds

Najaar 2016
De vakantie zit er weer op voor de meeste 
van ons. Ik hoop dat we nu mogen gaan ge-
nieten van een mooie nazomer.

Door mijn artikel in de vorige Wester hebben 
een paar nieuwe bezoekers de weg naar ons 
Repaircafé gevonden. 

Herinnering
Even ter herinnering: Repaircafé Nijmegen-
West is een van de ruim driehonderd repairca-
fés in Nederland. Het is een initiatief en inten-
sieve samenwerking van buurtbewoners van 
Nijmegen-Oud-West, de Hobbywerkplaats 
aan de Nieuwe Nonnendaalseweg en het Leger 
des Heils Bij Boszhard aan de Molenweg. Re-
pareren in plaats van weggooien, hergebruik 
stimuleren en milieubewuster worden zijn een 
aantal doelstellingen van het Repaircafé. 

Uitnodiging
Namens de vrijwilligers wil ik u uitnodigen 
om de kennis en de creativiteit van hen op de 
proef te stellen. We krijgen veel verschillende 
apparaten ter reparatie aangeboden, zoals klei-
ne keukenapparatuur, huishoudelijke appara-
ten, kleding, computers en gereedschap. Wij 
vragen u onze vrijwilligers uit te dagen met 
andere spullen!

Open
Het Repaircafé Nijmegen-West is iedere eer-
ste zaterdag van de maand open van 11.00 tot 
14.00 uur (3 september, 1 oktober, 5 november 
en 3 december, in januari gesloten). We zijn te 
vinden in de Hobbywerkplaats op de Nieuwe 
Nonnendaalseweg 98. Voor de reparaties en 
het onderzoek vragen we een vrijwillige bij-
drage om de kosten van de vrijwilligers te kun-
nen betalen, we werken namelijk zonder sub-
sidie. Tijdens het wachten krijgt u gratis koffie 
of thee. 

Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op onze 
website www.repaircafenijmegen.nl of u mailt 
naar wilmavdheijde@hotmail.com.

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

Laatst werd ons gevraagd wie nu eigen-
lijk subsidieaanvragen doen bij het acti-
viteitenfonds Oud-West. 

Gekeken naar de eerste helft van 2016, zien 
we dat de aanvragen van diverse groepen 
komen. Denk hierbij aan bewonersgroepen, 
hobbyclubs, kidsclubs en straatfeestcomi-
tés. 
De activiteiten die men organiseert, varië-
ren van een buurtpicknick in het park Leeu-
wenstein tot een rommelmarkt in de Wolfs-
kuil, van een dansmiddag in de Biezantijn 
tot een maken van Palmpasen stokken voor 
de ouderen in de wijk.

Subsidie aanvragen
Wilt u ook een activiteit organiseren en 
daarvoor subsidie aanvragen? Stuur dan 
een e-mail naar activiteitenfondsoudwest@
gmail.com. U krijgt dan zo snel mogelijk 
een aanvraagformulier toegestuurd. Dit 

aanvraagformulier vult u in en stuurt u terug 
naar hetzelfde e-mailadres.

De aanvraagformulieren met de ‘spelregels’ 
liggen ook in het wijkcentrum Titus Brands-
ma en voorzieningenhart De Biezantijn.

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

Sluitingsdata 2016
De resterende sluitingsdata voor 2016 zijn 
14 september en 9 november. 

Tekst: Lidwien de Groot

Zaterdag 2 juli hadden we weer ons jaar-
lijks buurtfeest. Daar waar we in eerder 
jaren meer aandacht hadden besteed aan 
bijvoorbeeld de bands uit de al dan niet 
directe omgeving, hebben we dit jaar ge-
kozen voor een wat andere benadering 
waarin we gepoogd hebben meer interac-
tie tussen de buurtbewoners tot stand te 
brengen. 

Daarom hadden we maar één band op het 
einde - een samenwerking tussen de band 
Noon (van de buurman van Patrijsstraat 52 
met zijn twee dochters) en ondergetekende.
Veel van de activiteiten die we dit jaar had-
den, waren gericht op de kinderen uit de 

buurt met als bijvangst hun ouders die dan 
ook zouden blijven hangen. We hadden 
weer het schminken van de kinderen, zeep-
bellen maken, lummelen en op het einde 
reuzenscrabble midden op straat. Erg leuk 
en bijzonder succesvol.
Ook de verzorging van de hapjes en drank-
jes hebben we dit jaar in eigen hand gehou-
den. Voor de kinderen hadden we om half 
zes frites geregeld.
Al met al een laagdrempeliger editie met 
meer interactie tussen de buurtbewoners en 
daarom wat ons betreft een geslaagd expe-
riment en voor herhaling vatbaar.

Tekst en foto’s: Marius van Dam

Buurtfeest West is het nieuwe Oost



Personeel en 
reizigers tram-
lijn 3 gezocht
De Wester wil een verhaal schrijven 
over tram 3 die dwars door Oud-West 
reed. Ze is op zoek naar mensen die de 
tram hebben meegemaakt. 

Er zijn veel publicaties over de ge-
meentetram verschenen, maar die gaan 
meestal over lijn 1, de lijn van St. Anna 
naar Hengstdal, en lijn 2, de berglijn van 
Kelfkensbos naar Beek en Berg en Dal. 
Lijn 3 komt er bekaaid vanaf. Deze lijn 
startte bij de Korenbeurs (nu Joris Ivens-
plein). Via Krayenhofflaan en Tweede 
Oude Heselaan ging het naar Hees en 
Neerbosch. Getuigen kunnen bellen naar 
06 24 17 05 72 of mailen naar redactie@
dewester.info. Bedankt!

Tekst: redactie de Wester
Foto: Regionaal Archief Nijmegen
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Naast fysiotherapie kunt u 

binnen onze praktijk ook  

terecht voor medisch fitness. 

Hierbij kunt u fitnessen  

onder begeleiding van één  

van onze fysiotherapeuten.   

Voor meer informatie  

kunt u ons bellen, mailen,  

of de praktijk bezoeken.

Al vanaf €35,- per  

maand!

Medische 
fitness: vanaf 

€35,- p.maand

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 

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

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

De Wester nummer 5 verschijnt op donderdag 20 oktober. De kopijsluiting 
voor dit nummer is op zondag 2 oktober. 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.

Meld een held
Op woensdag 30 november 2016 on-
derscheidt burgemeester Bruls kinderen 
die iets bijzonders hebben gedaan met 
een Nijmeegs Kinderlintje. De gemeente 
zet op deze dag de kinderen in het zon-
netje tijdens een feestelijke bijeenkomst. 
Maar, dan heeft ze wel nominaties nodig! 
Kent u een 4- tot 12-jarig Nijmeegs kind 
dat volgens u een lintje verdient? No-
mineer haar/hem dan voor 4 november 
a.s. via www.nijmegen.nl/digitaal loket 
(zoekterm kinderlintje) en wie weet kiest 
de jury, onder deskundige leiding van 
Jochem van Gelder, haar of hem uit als 
held van Nijmegen. En, het spreekt van-
zelf: strikte geheimhouding alstublieft.

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

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

Doe je mee? 
Je kunt vanaf dinsdag 27 september a.s. meedoen van 9.30 tot 
11.30 uur in wijkcentrum ’t Hert, Thijmstraat 40, Nijmegen.
De vervolgbijeenkomsten zijn op 4, 11 en 18 oktober en 1, 8 en 
15 november 2016.

Deelname is helemaal GRATIS!

Aanmelden 
Je kunt je aanmelden voor De tafel van één met een mailtje 
naar: tafelvaneen@nijmegen.nl. Zet in het mailtje je mailadres 
en telefoonnummer. Je kunt ook bellen met 06-52169318 of met 
06-15589394. Hier kun je ook terecht voor meer informatie.

De tafel van één is een initiatief van WOMEN Inc. om de 
participatie van vrouwen in gemeenten te stimuleren. Dit wordt 
ondersteund door het ministerie van OCW en door de gemeente 
Nijmegen.

Nederlands leren, leren 
fietsen of computeren?
In september starten de taallessen Nederlands, de fietslessen en de 
computerinloop weer bij STEP. 

Taalles Nederlands
In de taalcursus Nederlands leer je beter Nederlands spreken, lezen en 
schrijven. Dan kijken we ook naar de Nederlandse samenleving. De cur-
sus bestaat uit één of twee lessen per week van twee uur. De lessen zijn 
onder schooltijd waardoor ouders met schoolgaande kinderen kunnen 
meedoen. Daarnaast kun je een taalcoach krijgen, die samen met jou Ne-
derlands oefent in de praktijk. We beginnen met een persoonlijk gesprek 
waarin we in kaart brengen wat je kunt en wilt. 
 
Wil jij je Nederlands verbeteren, of ken je iemand die dat wil? Wij be-
antwoorden je vragen graag. Je kunt contact met ons opnemen door te 
bellen met (024) 323 32 35 of een mailtje sturen naar e-mailadres info@
stepnijmegen.nl. Je kunt ook langskomen op ons kantoor in de Derde 
van Hezewijkstraat 6, Nijmegen. 

Fietsles
In de week van 5 september starten de fietslessen weer. De cursus bestaat 
uit twaalf bijeenkomsten waarin de theorie van het verkeer wordt uitge-
legd. Daarnaast wordt er praktisch geoefend op lesfietsen van STEP. Je 
begint veilig op een plein, pas als je er aan toe bent ga je onder begelei-
ding deelnemen aan het verkeer. De fietslessen zijn op maandagmorgen 
van 9.30 tot 11.00 uur en de kosten bedragen 35 euro. Aanmelden kan 
via (024) 323 32 35, of per e-mail info@stepnijmegen.nl.

Computerinloop
Vanaf de eerste week van september is de computerinloop ook weer 
geopend voor iedereen die de basisbeginselen van het computeren wil 
leren. Voor cursisten is deze inloop gratis en van niet-cursisten wordt 
één euro gevraagd. Tijdens de inloop wordt er onder andere aandacht be-
steed aan e-mailen, Word, Skype, internet en taal oefenen. De computer-
inloop vindt plaats op maandag- en dinsdagmiddag bij STEP Nijmegen, 
Derde van Hezewijkstraat 6 te Nijmegen. 

Vrijwilliger worden bij STEP?
STEP zoekt enthousiaste vrijwilligers die zich een of meer dagdelen per 
week willen inzetten voor onze organisatie. Heb jij kwaliteiten en talent 
om volwassen anderstaligen te ondersteunen, zodat ze zelfstandig en 
actief kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving? Wil jij hen 
begeleiden bij het leren van taal, rekenen, spreken, fietsen of werken 
op de computer? Dan is STEP wat voor jou! Kijk voor meer informatie 
op www.stepnijmegen.nl of bel voor meer informatie: (024) 323 32 35. 

Tekst en foto’s: STEP



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

Wij werken met en zonder afspraak

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

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

Lever deze 
advertentie 
in en krijg 

10% korting 
op een gehele 
behandeling

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

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

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

Welkom!

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

Molenweg 36, Nijmegen, Tel. 024 – 3770503

Tegenover de Albert Heijn Nijmegen West
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Nog meer wandelen
De huisartsenpraktijk Danielsplein 
breidt haar wandelactiviteiten uit. Be-
halve maandag vanaf 11.00 uur kan nu 
ook iedereen elke donderdag een half uur 
meelopen. 

Het Wandelen op donderdag start echter om 
10.00 uur. Net als op de maandagen verza-
melen de deelnemers voor de huisartsen-
praktijk op het Danielsplein.

Behalve het tijdstip, zijn er nog meer ver-
schillen ten opzichte van Wandelen met de 
huisarts op de maandag. Wandelen op don-
derdag staat onder leiding van een leefstijl-
coach in opleiding en niet van een huisarts. 
De route eindigt altijd op de markt waar 
eventueel fruit gekocht kan worden. In het 
wijkcentrum Heseweide, waar de koffie en 
thee klaar staan, wordt de activiteit afge-
sloten en mag het fruit genuttigd worden. 
De sfeervolle ontmoetingsruimte leent zich 
uitstekend om elkaar beter te leren kennen.

Kortom, samen wandelen met een gezonde en 
gezellige afsluiting. Trek makkelijke schoenen 
aan en wandel ook elke donderdag een half 
uurtje in een rustig tempo mee door de wijk. 

Iedereen is welkom!

Tekst: Rian Panis
Foto: Gezondheidscentrum Danielsplein

Het Coördinatiepunt Mantelzorgonder-
steuning organiseert in september, oktober, 
november en december 2016 weer een aan-
tal activiteiten voor mantelzorgers. Tijdens 
de Mantelzorgsalons kunnen mantelzorgers 
in een ontspannen sfeer ervaringen met el-
kaar delen en informatie krijgen over mo-
gelijkheden die er in Nijmegen voor mantel-
zorgers zijn. 

Vaak zijn de bijeenkomsten gekoppeld aan een 
thema. Iedereen in Nijmegen die zorgt voor 
iemand in zijn of haar omgeving is van harte 
welkom. Aanmelden kan tot uiterlijk één week 
van tevoren bij het Coördinatiepunt Mantel-
zorgondersteuning. 
• Woensdag 28 september 14.00-16.00 uur: 
Themabijeenkomst over Blue Zones, wijkcen-
trum de Schalmei, Symfoniestraat 204. 
Het antwoord op de vraag Hoe word je 100? is 
terug te voeren op negen dagelijkse gewoon-
ten. Gerda Bultstra vertelt over het geheim van 
lang leven. Deelname is gratis.
• Woensdag 26 oktober 14.00-16.30 uur: Zor-
gen voor je naaste, wat betekent dat voor jou?
Woonzorgcentrum St. Jozef, Lentse School-
straat 29, Lent (Nijmegen-Noord).
Deze themamiddag over zingeving wordt 
verzorgd in samenwerking met Madelinde 
Krantz, geestelijk begeleider bij het Centrum 

voor Ontmoeting in Levensvragen. Deelname 
is gratis.
• Donderdag 10 november 16.00-20.30 uur: 
Nijmeegse Dag van de Mantelzorg, Croy Gof-
fertboerderij, Goffertweg 15.
Een ontspannend etentje samen met anderen 
in Croy Goffertboerderij. Thema: Mantelzorg 
doe je samen! Deelname aan de Dag van de 
Mantelzorg is gratis.
Let op: aanmelden kan van 24 tot en met 28 ok-
tober! Zie voor meer informatie en programma 
www.mantelzorg-nijmegen.nl, facebook.com/
mantelzorg024 en binnenkort de speciale fol-
der over de Dag van de Mantelzorg.
• Zondag 11 december 14.00-16.00 uur: Jaar-

afsluiting in Activiteitencentrum Nieuw Dod-
dendaal, Achter Valburg 1.
Het jaar 2016 sluiten we op een gezellige ma-
nier af onder het genot van een hapje en een 
drankje. Eigen bijdrage 2 euro.

Aanmelden voor de Mantelzorgsalons in sep-
tember, oktober en december kan tot uiterlijk 
één week van tevoren bij het Coördinatiepunt 
Mantelzorgondersteuning. Dit kan via info@
mantelzorg-nijmegen.nl of telefonisch (024) 
36 50 150.

Tekst: Marie Louise van der Ploeg, Swon
Foto: Goedele Monnens

Ervaringen en informatie delen in de Mantelzorgsalon
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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

In september start ik met yoga lessen in de Biezantijn. Ik ben Caroline 
Jager. Yoga is heerlijk en op een gegeven moment was de wekelijkse 
les niet genoeg voor mij en ging ik thuis steeds meer yoga doen. Het 
volgen van een opleiding was een logische keuze. Ik wil je graag ken-
nis laten maken met yoga. Yoga is een prachtige manier om tot rust te 
komen, om weer contact te zoeken met je lichaam en eenheid te erva-
ren. Te midden van alle dagelijkse beslommeringen, hectiek en het de 
hele dag van je zelf dingen moeten doen stilte te ervaren in beweging.

Het lichaam staat niet op zich zelf. Als je gespannen bent, gaat je hart-
slag omhoog. Als je angstig bent stokt je ademhaling misschien of ga 
je sneller ademhalen. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Spanningen, boosheid, verdriet en angst worden vaak vast 
gezet in ons lichaam, in spieren, gewrichten en organen zonder dat we 
hier bewust van zijn. Je kunt dan stress, moeheid en pijn ervaren. Yoga 
is verbinden: lichaam, geest en ademhaling.

De series van bewegingen die ik in mijn yogalessen gebruik zijn er 
op gericht energieblokkades die in het lichaam zijn, los te laten, zodat 
energie weer kan gaan stromen. In Dru worden ze EBR's genoemd, 
wat staat voor Energy-Block-Release. De yogahoudingen gaan vloei-
end in elkaar over. Door het uitvoeren van de reeksen en de houdin-
gen, leer je weer luisteren naar je lichaam. Mensen die onbekend zijn 
met yoga denken wel eens dat het gaat om gecompliceerde en zware 
oefeningen: bij mij hoef je niet op je hoofd te gaan staan. Eerbied voor 
je lichaam en jouw grenzen zijn het uitgangspunt. Dru-yoga is zacht 
voor het lichaam en het opent je hart. Ik ontmoet je graag in mijn les. 
Kom voor een gratis proefles. Voor meer informatie: www.dag-yoga.nl. 

Nieuwe yoga in de Biezantijn
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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
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Agenda
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6 sept. 10.30 uur: Openbare vergadering 
Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’, De Biezantijn
8 en 9 sept. 12.00 uur: Big Draw: krijtkrijgers 
gezocht!, Cultuurspinnerij De Vasim
11 sept. 12.00 uur: Waarmarkt, Honigcomplex
12 sept 19.30 uur: Beeldhouwen in hout ‘De 
Hobby’, Nonnendaalseweg
17 sept 11.00 uur: Repair Café in het OBG, OBG-
Dienstencentrum, Prof. Cornelissenstraat 2
20 sept. 20.00 uur: Periodiek overleg Wijkraad 
Wolfskuil, Wijkcentrum Titus Brandsma
22 sept. 10.00 uur: Luistertafel Sensoor in Week 
tegen Eenzaamheid, Bibliotheek Mariënburg
25 sept 14:00 uur: Ontstroten aan beton, 
Cultuurspinnerij De Vasim
 

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 
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 
13.30 - 16.30 uur: Bingo (Bond voor Ouderen) zaal 
open vanaf 11.30 uur 
13.30 - 16.00 uur: Koersbal 
Vanaf 13.00 uur: EGA Afslankclub 
19.30 - 22.00 uur: Nimweegs smartlappenkoor
Vrijdag 
Vanaf 8.30 uur: Koffieochtend voor wijkbewoners 
10.00 - 11.00 uur: De Opstap – Yogalessen 
12.30 - 15.00 uur: Competitie biljarten daarna tot 
16.30 vrij biljarten 

12.30 - 16.30 uur: Open middag kaarten en 
biljarten 
15.30 - 17.30 uur: Jongerencentrum open inloop 
19.00 - 21.00 uur: Jongerencentrum open inloop 
 
Titus Brandsma  
2e Oude Heselaan 386. Vragen of meer informatie: 
titusbrandsma@nijmegen.nl, tel. (024) 377 48 93
Maandag 
11.00 uur: Gilde Spaans 
13.00 uur: Gilde Engels 
15.00 uur - 17.00 uur: Samen spelen 
16.30 uur: Sen Yoga 
16.30 - 18.00 uur: Judocentre Tomoda 
17.30 - 20.30 uur: Dante Italiaanse les 
17.00 - 19.00 uur: Dansen met muziek 
18.00 - 21.30 uur: Judocentre Tomoda 
19.00 uur: GOS Sportmassage 
19.00 - 22.00 uur: Volksuniversiteit Nederlands 
19.00 - 22.00 uur: Volksuniversiteit Arabisch 
19.00 - 22.00 uur: Novio post, postzegelavond
Dinsdag 
10.00 uur: Gilde Engels 
13.00 - 15.00 uur: Sportservice 
17.00 - 19.00 uur: Dansen met muziek 
18.30 - 22.30 uur: Creagroep 
18.30 - 23.30 uur: Bridge 
19.00 uur: Karate 
19.00 - 22.00 uur: Volksuniversiteit Duits
Woensdag 
8.30 - 12.00 uur: Ansje pansje 
9.00 uur: Hobbygroep handenarbeid 
13.00 - 17.00 uur: Kwasten / Schilderen 
13.00 - 17.00 uur: Gilde Engels 
13.00 - 14.00 uur: Gilde Frans 
14.30 - 16.30 uur: Bridge inloop 
15.00 - 18.00 uur: Judocentre Tomoda 
17.00 - 19.00 uur: Dansen met muziek 
18.30 - 20.30 uur: New Dimention dansen 
19.00 - 20.30 uur: Volksuniversiteit Nederlandse 
les 
19.30 - 22.30 uur: Silver Eagles Country dance 
20.00 - 22.00 uur: Handenarbeid groep 
20.00 - 20.30 uur: Trimclub v. Loon 
20.30 - 22.00 uur: Allstars Volleybal
Donderdag 
9.30 - 11.30 uur: Vlijtig liesje 
9.30 - 11.30 uur: Koffie / Hobby 
13.00 - 16.00 uur: Breigroep 
13.30 - 16.30 uur: Sjoelen 
17.00 - 18.00 uur: St. Koprol 
17.00 - 19.00 uur: Dansen met muziek 
19.00 - 23.00 uur: bridge 
19.00 - 22.00 uur: Dante Italiaanse les
Vrijdag 
8.30 - 12.30 uur: Voedselbank 
13.30 - 14.30 uur: Volksuniversiteit Chi Kung 
09.00 - 12.00 uur: Tekenen en Schilderen 
09.30 - 10.30 uur: Sportservice 
18.30 - 20.30 uur: New Dimention Dansen 
19.00 - 20.00 uur: Budo-Kan Karate
Zaterdag 
8.30 - 11.30 uur: Gos sportmassage

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

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

Geloof
• Missen, RK Parochie H. Stefanus, locatie 
Betlehem, Tweede Oude Heselaan 171, elke 
zaterdag 19.00 uur en elke zondag 10.00 uur
• Eucharistievieringen Augustijns Centrum de 
Boskapel Graafseweg 276, zondagmorgen om 
11.15 uur.
• Vrijdaggebed, Abibakr moskee, Pastoor 
Zegersstraat, 13.00 - 13.45 uur

Overige activiteiten 
• 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 2 oktober 
2016 (verspreiding vanaf: 20 oktober 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

Sv Nijmegen
Met de eerste trainingen en oefenwedstrij-
den is het nieuwe seizoen van sv Nijmegen 
begonnen. 

We zijn blij een aantal positieve punten te kun-
nen melden aan het begin van dit seizoen. Zo 
zal sv Nijmegen bij de senioren starten met een 
oude en een nieuwe ploeg. Sv Nijmegen zater-
dag 2 is de afgelopen twee seizoenen kampioen 
geworden in de competitie en is doorgeschoven 
naar zaterdag 1. Bijna de gehele oude groep, 
aangevuld met een aantal nieuwe spelers, gaat 
uitkomen in de 4e klasse A. Een leuke compe-
titie met naast clubs uit andere gemeentes ook 
nog eens leuke derby’s tegen de zaterdag 1 
teams van SCH en Krayenhoff (twee teams die 
al heel wat jaren in deze klasse uitkomen en het 
beide vorig seizoen zeer goed deden met het 
behalen van de nacompetitie voor promotie). 
 
Teruggekeerd na een aantal seizoenen is onze 
Dames 1 ploeg. Dit team is aankomend sei-
zoen een combinatie van reeds bij sv Nijmegen 
spelende dames en drie nieuwe dames over-
gekomen van S.C.E. Zo ook de begeleiding. 
Leidster Willeke Seeger, die al jaren bij deze 
dames zit, gaat dit seizoen samenwerken met 
de nieuwe trainer Wesley Elsing en assistent-
scheidsrechter Tim Verhoeven. 
 
Ook bij onze zondagselectie zijn er dit seizoen 
veranderingen. Na een goed verlopen seizoen, 
waar nacompetitie voor promotie naar de 3e 
klasse werd gehaald, maar promotie nog uit-
bleef, is sv Nijmegen 1 bijna geheel intact 
gebleven en zijn er meerdere inschrijvingen 
bijgekomen. Zo mogen we als club voor deze 
zondag selectie een aantal oud sv Nijmegen 
spelers, alsook nieuwe spelers verwelkomen. 
Naast de kwaliteit binnen de lijnen kunnen we 

ook melden dat er genoeg kwaliteit langs de 
lijn in de begeleiding zit. Trainer Harold van 
den Hurk heeft met veel succes zijn opleiding 
afgemaakt en is geslaagd voor het diploma 
Trainer Coach 3.

Bij sv Nijmegen 2 staat Jos Loeff aankomend 
seizoen wederom als trainer langs de zijlijn. 
Hij heeft wel een aanvulling in zijn begelei-
ding in de vorm van twee nieuwe leiders: Mar-
co van den Broek en Willy Nova.
Wat betreft de andere seniorenteams zijn er 
weinig veranderingen. Op zaterdag starten we 
met ons veteranenteam en op zondag spelen de 
seniorenteams sv Nijmegen 3, sv Nijmegen 4 
en sv Nijmegen 5.
 
Als laatste willen we de voor onze club be-
langrijke jeugdafdeling benoemen. Aanko-
mend seizoen starten we met onze jeugd weer 
met een A1 (jo19). Een team dat net als het 1e 
team het vlaggenschip van je vereniging is en 
we zijn dan ook zeer trots om er weer een te 
hebben. Mooi om te zien is dat de trainer van 
dit team een speler van onze selectie is, name-
lijk Nourdin Kerki, alweer een aantal seizoe-
nen spelend bij ons eerste team. Zo is de lijn 
tussen A1 en de selectie (1&2) een stuk korter.
Ook de andere juniorenteams zitten ruim in 
de voetballers. Graag zien we wel onze pupil-
lenteams groeien, zowel in het aantal teams 
als speler(sters). Aanmeldingen zijn dus altijd 
welkom. 
 
Wij hopen dat iedereen een goede vakantie 
heeft gehad en weer zin heeft in het nieuwe 
seizoen 2016-2017. Ik wens alle teams (voet-
ballers/voetbalsters en begeleiding) en de 
grote groep vrijwilligers binnen onze club een 
heel mooi seizoen toe!
 
Tekst: Patrick Weijers
Foto: Ger Neijenhuyzen



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

Op een mooie warme woensdagmiddag was 
het Kinderpersbureau beland bij de Penshop 
in de stad. En het verslag ging als volgt: Jan 
en Bea van Breukelen zijn de eigenaren van 
de Penshop en Jans vader was eerst de 
eigenaar van de Penshop. Eerst heette de 
winkel De Bieb en zat hij op een andere plek 
in de straat. Het was eerst een boekenwinkel. 
Vanaf 1954 werd het een winkel met alleen 
maar pennen. In 1959 kocht Jans vader de 
winkel. De winkel zit nu 10 jaar op deze plek, 
daarvoor 52 jaar op een andere hoek van de 
straat.

Jan en Bea werken hier, maar niet als enigen. 
Hier werken ook nog Kasper en Bart. Bart 
al 12,5 jaar, maar hij gaat stoppen. Kasper 
beheert de webwinkel. 

Naast vulpennen verkopen ze ook balpennen. 
De balpennen worden zelfs het allermeest 
verkocht. Welk soort pen het meest verkocht 
wordt hangt af van de prijsklasse. 
De meest bijzondere + duurste pen in de 
winkel van dit moment is de MontBlanc: 
Elisabeth II. Deze pen kost maar liefst 1450 
euro. Elk jaar maakt het merk MontBlanc 
een speciale pen voor iemand die iets heeft 
betekend in de kunstwereld (iemand die 
zorgde voor het geld). En per jaar wordt er 
maar een beperkt aantal van die pennen 
gemaakt. Hier zijn er 4810 van gemaakt. 
Omdat men dacht dat de berg MontBlanc 
4810 meter hoog was. Maar in het echt was 
hij twee meter hoger. 

Er komen in de winkel veel vaste klanten, 
zoals bedrijven en particulieren. De meeste 
pennen worden gekocht en als cadeau 
weggeven en worden vaak dus niet zelf 

gehouden. Er 
wordt vaak een 
naam in de 
pen gezet en er 
zijn nog steeds 
veel mensen die 
schrijven in plaats 
van typen. Ook 
kinderen schrijven 
nog steeds met 
een pen of potlood 
en komen hier als 
klant. 
In elke stad 
is hooguit één 
Penshop. Vaak 
verkopen ze niet 
alleen pennen maar 
ook andere dingen, 
zoals nietmachines 
enzovoort. 
Het is fijn dat je met een vulpen op de 
natuurlijke 
manier kunt schrijven, op je eigen manier! 
En als je een stalen punt hebt dan is de pen 
minder duur en als de punt van goud is dan is 
hij duurder en gaat hij langer mee en je hebt 
dan vaak meer keus. Hoe meer keus, hoe 
duurder. De klant moet kunnen kiezen. Als je 
groot schrijft dan moet je een dikkere punt. 
Schrijf je klein dan moet je een dunnere punt. 

Heel lang was Parker het bekendste 
pennenmerk, vooral om de balpen, maar dat 
is nu minder. Het bekendst is nu Mont Blanc 
(= heel luxe). Andere bekende merken zijn 
Cross, Lamy, Waterman, Visconti, Pelikan, 
Kaweco en Caran d’Ache ( betekent potlood 
in het Russisch en is ook bekend van 
slijpmachines).

In de eerste krant lazen we al een interview 
met juf Circe en ook een verslag over wat 
ze toen bij de tuinclub deden. De kinderen 
vertelden toen zelf ook wat ze ervan 
vonden. Nu is de tuingroep bezig met hele 
nieuwe dingen. Ze hebben namelijk een 
echte moestuin gemaakt in de binnentuin 
van de school. Britt ging op visite in de tuin.

Tuinieren 
Ik heb de tuinierclub geïnterviewd. Ze 
verzamelen dieren en die schrijven ze op in 
hun eigen schift. Ze maakten een bak waar 
ze planten of dieren in kunnen doen en ze 

hebben heel veel potgrond nodig. De kinderen 
dragen de zakken potgrond zelf! (Superzware 
zakken!) Ze heten Mahmut, Daantje, Benjamin 
en Neo, de kinderen die meedoen. En je mag 
met een mes een zak potgrond open snijden. 
Dus als tip: niet aan de scherpe kant van het 
mes zitten. Benjamin heeft het gedaan, maar 
gelukkig is er niks gebeurd.

En het is echt heel erg leuk en hopelijk doen 
jullie volgend jaar ook mee. En de juf legt 
goed uit en dat is heel fijn. En nu doen er 
maar vier mensen mee en het mag wel wat 
meer zijn. Daantje zegt: Ze vindt het heel leuk 

Natuur met juf Circe is weer begonnen!

en ze houdt van 
planten en dieren verzorgen. 

Door Britt

Heel veel pennen bij de Penshop

Er zijn heel veel soorten pennen, zoals 
vulpen, balpen, gelpen, potlood, ganzenveer, 
kaligrafiepennen, rollerpennen, tekenpennen, 
fineliners en natuurlijk de kroontjespen! En 
ook de vullingen en de inkt mogen we niet 
vergeten!
Er zijn verschillende punten en die hebben 
weer verschillende diktes en breedtes en 
verschillen in vormgeving. Álle pennen 
hebben een andere punt. 

Door Tyrone & Matthias


