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Vroeger en nu 

De Koninginnelaan gezien in de richting van 
de Krayenhofflaan. Links de Kwartelstraat. 
In het hoekpand zaten jarenlang een bakker, 
Broeren de schoenenwinkel en melkboer/krui-
denier Franssen. Van 1936 tot 2005 bestond de 

winkel van Franssen: eerst als zuivelwinkel, 
later als buurtwinkel waar je ook terecht kon 
voor je cola, wasmiddel en wasknijpers. Met 
de steeds groter wordende concurrentie van 
onder andere Albert Heijn, Aldi en de Jumbo 
moest - net zoals vele andere kleine winkels 
- Franssen de winkel sluiten. De grote melk-
wagen, waarmee zoon Jan Franssen diverse 
wijken in Nijmegen bediende, staat voor de 
deur geparkeerd. 

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

Tekst en foto nu: Dave van Brenk 
Foto vroeger: Regionaal Archief Nijmegen 
Foto voorkant winkel: archief fam. Franssen
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De straat van de week

De straatnaam Biezenplein is van vrij recen-
te datum. De naam van de openbare ruimte 
op de hoek van de Biezenstraat en de Water-
straat is op 21 december 1994 vastgesteld. 
De aangrenzende straten zijn veel ouder.

De Biese Straet staat al vermeld op de kaart 
van Van Suchtelen & Hollandt uit 1755. 
De straat loopt door De Biesen. Het moe-
rassige land was in het verleden blijkbaar 
begroeid met biezen. De naam Waterstraat 
verdringt in de negentiende eeuw de bena-
ming Hoogeweg. Op de Wegenlegger uit 
1859 staan onder Hees de namen Biezen-
straat (Legger B, nr. 2) en Waterstraat of 
Hooge-weg (Legger B , nr. 3). De namen 
Biezenstraat en Waterstraat zijn voor het 
eerst formeel vastgesteld op 9 juli 1924. 
In dat raadsbesluit staan de namen van alle 
448 straten, wegen en pleinen die er destijds 
in de gemeente Nijmegen waren.

De hoek ten oosten van de Waterstraat en 
ten zuiden van de Biezenstraat was tot 1928 
onbebouwd. Waarschijnlijk was het nog 
altijd grasland en/of bouwland zoals bij de 
invoering van het kadaster in 1832. Hierin 
kwam verandering met de bouw van de St. 
Theresiakerk (bouwjaar 1928-1929). Het 
adres van de kerk waarvan de hoofdingang 
precies op de hoek lag, was Waterstraat 
150. De vrijstaande pastorie ernaast lag in 
de Waterstraat (nr. 148). 

Aan de andere kant van de kerk lag het St. 
Therasiagesticht, een complex van de Con-
gregatie van de Zusters van Liefde van Je-
zus en Maria, Moeder van Goede Bijstand 
(Zusters van Schijndel). Daarachter lagen 
de jongens- en meisjesschool. Het klooster 
en de kleuterschool hadden een huisnummer 
in de Biezenstraat (nr. 131 t/m 133). De jon-
gensschool lag aan de Waterstraat (nr. 146). 

De ingang van de meisjesschool lag aanvanke-
lijk in de Biezenstraat (nr. 135), maar is later 
verhuisd naar de Biezendwarsstraat (nr. 31). 

De bouwpastoor was Johannes Maria Petrus 
(Jan) Litjens (1886-1966). Op de website no-
viomagus.nl is de geschiedenis van St. There-
sia - kerk en parochie in Nijmegen-West uit-
voerig beschreven door Ruud van Lierop en 
Marcel van Dinteren:

‘In 1928 kreeg Litjens de opdracht van het 
Bossche bisdom om in het Waterkwartier te 
Nijmegen een nieuwe parochie te stichten. Het 
Waterkwartier was toen nog niets meer dan 
een drassige groene vlakte met her en der wat 
bebouwing. Hij richtte de Theresiaparochie op 
en gaf opdracht tot het bouwen van de St. The-
resiakerk. Litjens lag hier regelmatig over in 
de clinch met de gemeente die op het terrein 
vooral woningen wilde laten bouwen als uit-
breiding van de al reeds aanwezige woningen 
op de Nierstraat en de Roerstraat. (...)’

De kerk was gewijd aan Theresia van Lisieux 
(1873-1897). Zij wordt ook de Heilige There-
sia van het Kindje Jezus of ‘kleine’ Theresia 
genoemd. Zij was op 17 mei 1925 door paus 
Pius XI heilig verklaard. In de raadsverga-
dering van 13 juni 1928 stelde de heer Uijen 
(RKSP) voor om aan de Biezenstraat – althans 
gedeeltelijk – de naam St. Theresiastraat te ge-
ven in verband met de school, de kerk en het 
klooster die daar zullen verrijzen. Het voorstel 
werd op 18 juli 1928 conform het afwijzende 
advies van B&W verworpen met 27 tegen 4 
stemmen.

Dom Bellot
Het ontwerp van het complex was van de ar-
chitecten Paul Louis Denis Bellot (1876-1944) 
en Hendrik Christiaan van de Leur (1898-
1994). Bellot kreeg de titel dom, afgeleid van 

het Latijnse dominus (Nederlands: heer), na 
zijn intreden bij de orde der benedictijnen 
Hij had een architectenbureau in de door 
hem ontworpen abdij van Oosterhout. Dit 
bureau werd in 1929 door Van de Leur in 
Nijmegen voortgezet.

De St. Theresiakerk die 1200 gelovigen kon 
herbergen, was de enige kerk van Dom Bel-
lot in Nederland met betonskelet. Het is ook 
de enige Nederlandse kerk van Bellot die al 
is afgebroken. In plaats van het religieuze 
erfgoed op de gemeentelijke monumenten-
lijst te plaatsen, is de kerk in de herfst van 
1993 geamoveerd.

Fortuna
De kerk, het klooster en de kleuterschool 
hebben plaats gemaakt voor Fortuna, een 
complex van 104 flatwoningen. De bouw-
vergunning voor deze sociale huurwonin-
gen is op 24 januari 1994 verleend aan de 
Woningstichting Nijmegen (Portaal). Het 
complex is ontworpen door Van Heelsber-
gen-Jansen-Ooms BV, architecten en inge-
nieurs, uit Arnhem. 

Fortuna is de Romeinse godin van het toeval 
of van het lot, zowel van het geluk als van 
het ongeluk. In plaats van hernummering 
van Biezenstraat 149 t/m 185 heeft een deel 
van de straat de naam Biezenplein gekregen 
(raadsbesluit d.d. 21 december 1994). Het 
complex heeft twee hoofdingangen. De wo-
ningen zijn doorlopend genummerd (nr. 1 
t/m 45 en nr. 46 t/m 104). 

Voor zover ik weet, is er niets wat nog her-
innert aan het Rijke Roomse Leven. Alle 
aandacht gaat tegenwoordig uit naar het 
Romeinse verleden.

Tekst: Rob Essers

Biezenplein
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Michiel van de Loo en Rob Essers

Netty
De Wester ging op bezoek bij Netty van der 
Wielen. Ze woont op de vierde etage met uit-
zicht op de Waterstraat. Netty is 68 jaar en ge-
boren in Druten. In 1953 verhuisde het gezin 
naar Nijmegen, eerst naar de Van Gentstraat. 
Vanaf 1966 woonde het aan de Nieuwe Mol-
lenhutseweg. Haar vader was binnenschipper 
en ze heeft één broer van twee jaar ouder. ‘Ik 
heb tot mijn trouwen in 1969 thuis gewoond’, 
begint Netty. ‘Mijn man kwam uit een hore-
cafamilie. We liepen elkaar tegen het lijf bij 
het dansen in het Kolpinghuis. Het huwelijk 
was geen succes, want twee jaar later woonde 
ik weer bij mijn ouders. Toen ik 35 jaar was, 
ben ik op mezelf gaan wonen in een flatje aan 
de Wattstraat. Op mijn 48ste leerde ik bij het 
zwemmen Edy, een lieve man, kennen. Het 
klikte en hij werd mijn steun en toeverlaat. 
Hij woonde aan de IJsselstraat en kende ieder-
een in het Waterkwartier. In 1995 ben ik bij 

hem ingetrokken en vier jaar geleden naar hier 
verhuisd. Gewerkt heb ik een aantal jaren bij 
V&D, maar de langste tijd, 25 jaar, bij Albert 
Heijn. Afgelopen maart is Edy helaas overle-
den; hartfalen en zijn longen functioneerden 
niet meer naar behoren. Sindsdien woon ik al-
leen.’

Els
Aangeschoven is Els Linders. Ze woont op de 
bovenste verdieping, precies op de hoek en 
heeft misschien wel het mooiste uitzicht van 
alle bewoners. Haar eigen penthouse noemt ze 
het en niemand die het haar misgunt, deze wel-
haast levende legende in het Waterkwartier. Els 
werd in mei 81 jaar, maar ze oogt minstens tien 
jaar jonger. Ze is geboren aan de Dominica-
nenstraat, maar na één jaar verhuisde het gezin 
naar de Rijnstraat, het oude stuk dat inmiddels 
gesloopt is. ‘Ik ben hier naar school gegaan’, 
vertelt Els. Toen ik veertien jaar was, ging ik 

huishoudelijk werk doen bij Giesbertz, de ko-
lenboer in Hees. Dat was op aanraden van het 
hoofd van de school, het was Giesbertz of de 
papierfabriek. Ik leerde Jan Linders kennen en 
ben met hem getrouwd in 1957 op deze plek in 
de Theresiakerk. De ouders van Jan hadden al 
een kruidenierswinkeltje aan de Bottelstraat in 
de Benedenstad.’

Weurtseweg
Jan en Els huurde in 1967 een pand aan de 
Weurtseweg, waar op dat moment een Co-op 
gevestigd was. ‘De ingang was aanvankelijk 
ook aan de Weurtseweg, maar vanwege het 
drukke verkeer hebben we die in de richting 
van de Kanaalstraat verplaatst. We hebben het 
pand later gekocht. Je had toen veel kleine 
winkeltjes: slagers, bakkers, kappers en krui-
deniers, net als wij. We reden ook met melk 
rond. Eerst op een transportfiets, daarna een 
ponywagen, toen met zo’n autootje op drie 
wielen, later een motortruck en op het aller-
laatst een winkelwagen. We kregen twee kin-
deren: Dorien en Hennie. In 1993 kreeg Jan 
een hartaanval en moest hij met werken stop-
pen. Hennie hielp van jongs af aan al mee in 
de winkel. Van ons had-ie best door mogen le-
ren, maar hij wilde niks liever. Samen met zijn 
vrouw José heeft hij het toen overgenomen. Ik 
maakte nog wel steeds de erwtensoep, draaide 
ballen gehakt en sneed de soepgroente. Jan kon 
er moeilijk afscheid van nemen. We waren in 
1995 naar hier verhuisd, maar nog steeds ging 
hij elke dag naar de winkel. Hij wilde van al-
les blijven doen. Ook toen hij nauwelijks meer 
kon en onderweg moest uitrusten op de elek-
triciteitskastjes, maar hij bleef gaan. De winkel 
was altijd zijn lust en zijn leven. De klanten 
en de zaak kwamen altijd op de eerste plaats, 
daarna het gezin. Hij was ook veel te goed, liet 
iedereen poffen. Nu is nog niet alles betaald’, 
lacht Els. ‘Het was opstaan en werken totdat 
je weer naar bed ging. Toch zou ik het meteen 
over willen doen. In 2010 is Jan overleden. Hij 
was net 77 jaar geworden op 31 december. Eén 
week later was het klaar.’

Eenzaamheid
Er wonen veel alleenstaande vrouwen aan het 
Biezenplein. ‘Het zwakke geslacht blijft over’, 

Netty van der Wielen

Els Linders
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constateert Els. ‘Echtparen zie je ook steeds 
minder. Toen wij hier introkken moest je 55-
plus zijn. Omdat Portaal het niet vol kreeg, 
hebben ze die leeftijdseis laten vallen. Er is 
nu ook plek voor urgente gevallen. Ik denk 
wel dat er veel eenzaamheid is. Vaak komen 
de mensen de deur niet meer uit als hun part-
ner overleden is. Als ik dat zie, maak ik graag 
een praatje met ze, maar tot aan de drempel. 
Ik loop niet zomaar bij iedereen naar binnen. 
Mensen kunnen ook meedoen aan allerlei acti-
viteiten in de Biezantijn. Ik ga elke week naar 
koersbal. Erg gezellig.’

Hafid
‘Wanneer ik me, sinds Edy dood is, alleen 
voel, ga ik naar de overkant’, vertelt Netty. 
‘Naar snackbar Fama Costa. Daar werkt Ha-
fid, een Marokkaan met van die mooie don-
kere ogen’, lacht ze. ‘Ik ben daar vaste klant. 
Ik hou helemaal niet van koken en ga er graag 
even tussen uit. Daar ben ik altijd welkom. Na 
Edy’s dood ben ik drukker geworden, praat 
ook veel meer. Ik word door iemand van Plu-
ryn begeleid om alles in goede banen leiden, 
ook dat ik niet te veel geld uitgeef. Daar kan 
ik niet zo goed mee omgaan.’ Els: ‘Waarom 

ga je niet een keertje mee naar de Biezantijn in 
plaats van naar de overkant? Koersbal, gym-
men of gewoon koffie drinken.’ Netty twijfelt. 
Ze denkt wel eens aan verhuizen. ‘Het is nu 
veel te groot voor mij alleen. Ik zou misschien 
wel naar Meijhorst willen. Daar hebben ze een 
zwembad en met een beetje geluk heb ik daar 
ook een bushalte voor de deur, net als hier.’ 
Els probeert dit idee bij Netty uit haar hoofd 
te praten, maar snapt het ergens wel. ‘Er zou 
hier net als bij Insulinde aan de Schependom-
laan inpandig een gezamenlijke ruimte moeten 
zijn. De Biezantijn, hoe dichtbij het ook lijkt, 
is toch net iets te ver weg voor sommige men-
sen. Jammer dat er geen huismeesters meer 
zijn. Die controleerden alles in het complex. 
Die zijn geschrapt door Portaal. Zullen wel te 
duur zijn geworden. Verder geen klagen over 
de woningbouwvereniging. Als er iets is, zijn 
ze er meteen.’

Criminaliteit
Netty en Els voelen zich veilig aan het Bie-
zenplein. Criminaliteit of andere vormen van 
overlast zijn geen issue. Els: ‘Over vroeger 
kan ik wat dat betreft een boek vol schrijven. 
In een winkel maak je van alles mee. Ik ben 
vaak achter een dief aangerend, die we betrapt 
hadden. Heel vervelend als het dan ook nog 
bekenden zijn. Het meest geschrokken nog is 
Henny. Zo’n twintig jaar geleden op een za-
terdagmorgen werd de winkel overvallen door 
een junk uit de Berkelstraat. Er viel zelfs een 
schot.’
Els doet alles zelf nog. Ook komt ze nog wel 
eens in de winkel, die volgend jaar vijftig jaar 
bestaat. ‘Het kostte me in het begin moeite me 
nergens mee te bemoeien, maar nu niet meer, 
hoor. Soms laat ik Henny hier de boodschap-
pen bezorgen. Verder fiets ik veel en graag. 
Nee, mij krijgen ze niet meer weg, en jou toch 
ook niet Netty? Wat zou je in Meijhorst moe-
ten? Moet je daar weer helemaal opnieuw so-
ciale contacten gaan opbouwen. En Hafid kun 
je ook niet meer missen!’

Hangouderen
Als de bomen groen worden en de temperatuur 
gaat stijgen, verzamelen ze zich bij de twee 
bankjes aan het Biezenplein. De hangoude-
ren. Na de warme hap, rond half zeven, treffen 
Noud, Wim, Bert (2x), Geert, Piet, Sjors, Wil 
en Jos hier elkaar. Dat is de vaste kern. Alleen 
mannen, met vrouwen werkt het niet. Soms 
brengt iemand snoepjes mee, of lolly’s, ook 
wel eens kleine flesjes likeur en dan wordt er 
gepraat. Vaak over voetbal, soms politiek, en 
altijd over het laatste nieuws uit de buurt. Felle 
discussies soms. Men probeert elkaar wel eens 
een beetje in de zeik te nemen, dat hoort erbij, 
maar nooit op een vervelende manier. Ruzie 

Boegbeelden van het Biezenplein
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hebben ze nooit. Na anderhalf uur is het mooi 
geweest en gaat ieder weer zijns weegs. Tot de 
volgende dag half zeven. Dan zijn ze er weer.

Ze wonen bijna allemaal aan het Biezenplein.
De Wester ging op bezoek bij Wil Kersjes en 
Jos Wijers, vaste bezoekers van de hangplek. 
Wil: ‘Het breekt de dag en elkaar hier ontmoe-
ten is veel leuker dan bijvoorbeeld in de Bie-
zantijn. Daar is het altijd te koud of te warm.’

Wil
Wil Kersjes is 80 jaar en geboren aan de Wa-
terstraat, het allerlaatste stukje. De Marialaan 
was nog een grintweg en van een rotonde had 
nog niemand gehoord. Hij was de oudste van 
zes kinderen. Hij was nog maar een kleuter 
toen het gezin naar de Amstelstraat 3 verhuis-
de. Daar woonde hij tot 1960. Wil is van vóór 
de oorlog. Veel kan hij zich nog goed herin-
neren. Tijdens de bezetting zijn ze naar Beu-
ningen geëvacueerd, bij hun opa, die een heel 
stevige schuilkelder had gemaakt van spoor-
bielzen. Vaak was Wil te vinden bij de Waal 
ter hoogte van Weurt. Met gevaar voor eigen 
leven, maar als kind had Wil daar nauwelijks 
besef van. Zijn vader werkte in de wegen-
bouw. ‘In café de Industrie, toen een populair 
buurtcafé aan de Weurtseweg, heb ik Celia 
leren kennen’, vertelt Wil. ‘Na ons trouwen 
hebben we eerst een jaar of zes ingewoond aan 
de Voorstadslaan. Daarna konden we een huis 
krijgen aan de Barneveltse Beekstraat. Daar 
hebben we ruim veertig jaar gewoond, maar 
het werd te groot. We wilden ook iets gelijk-
vloers en drie jaar geleden verhuisden we naar 
het Biezenplein. Dat hadden we tien jaar eer-
der moeten doen.’

Jos
Jos Wijers is 68 jaar. Zijn wieg stond in de 
Stekkenberg, een volksbuurt in Groesbeek. 
Jos was de middelste van zeven kinderen. Hij 
kreeg kennis met Dinie uit de Wolfskuil. Ze 
trouwden en kochten een huisje aan de Flora-
weg 1. Pal naast de - toen nog - friettent. Jos: 
‘Het huwelijk was niet echt een succes. In 
1981 zijn we gescheiden en vertrok Dinie. Een 
paar jaar daarna was ik gedwongen het huis 
te verkopen en verhuisde ik naar een woning 
boven café de Driesprong aan de Koninginne-
laan. In 1995 ben ik hier neergestreken.’ Het 
huwelijk bracht hem wel drie kinderen, wier 
namen hij op zijn onderarm heeft getatoeëerd.

Entree
‘Toen ik hier een paar weken woonde’, vertelt 
Jos, ‘lag er een briefje in de bus. Om te zor-
gen, dat de mensen elkaar wat beter zouden 
leren kennen, moesten ze op elke galerij iedere 
veertien dagen om beurten bij elkaar komen. 

Dat was het idee, maar bij mij werkt dat niet. 
Het mag van mij wel iets spontaner.’ ‘Dat zou 
bij mij ook niet werken’, vervolgt Wil. ‘Ik heb 
op mijn galerij de buren gerustgesteld, dat ze 
altijd, ook ’s nachts, aan kunnen bellen en hulp 
vragen als er iets is. Dat vind ik bijna logisch, 
maar ik zal niet zo gauw uit mezelf bij mensen 
langsgaan. Het is anders wonen in een flat dan 
in een straat. Hier zien ze bijna alles van je en 
probeer je iedereen maar te vriend te houden. 
In een straat misschien alleen de naaste buren. 
Vóórdat ik hier woonde, zat ik al wel eens op 
het bankje aan het plein. Zo hoorde ik dat er 
wat vrij kwam. Meteen gaan informeren bij 
Portaal en toen het in Entree stond, meteen ge-
reageerd.’

Kerst
‘De allereerste keer dat we hier kerst en oud en 
nieuw meemaakten, zaten Celia en ik met open 
mond naar buiten te kijken. Vanuit de keuken 
hebben we een prachtig uitzicht over de stad. 
Al die lichtjes en dan met vuurwerk erbij. We 
konden er niet genoeg van krijgen. Ik verheug 
me er nu al weer op.’ 

Jos heeft zijn uitzicht alleen maar minder 
zien worden. ‘Twintig jaar geleden zag ik het 
NEC-stadion nog, wanneer daar de lichtmas-
ten brandden, maar daar is inmiddels heel veel 
tussen gebouwd. Ik kijk nu tegen de Biezan-
tijn met daarachter de Paladijn aan. Ik heb de 
bovenste verdieping, met een plat dak. In de 
zomer het warmste plekje van de flat, maar ’s 
winters, wanneer er sneeuw ligt, trekt de kou 
erdoor.’

Bergingen
Het complex telt zeven of acht verschillende 
type woningen. De flats aan de zijkanten, de 
appartementen die uitkomen in de hal, soms 
met een grote keuken en een kleinere kamer of 
andersom. Jos: ‘De bergingen bleken al gauw 
te klein; werden ze eerst met twee tegeltjes 

verbreed. Toen ineens veel mensen een rolla-
tor kregen, moesten er wéér twee tegeltjes bij. 
Er wordt niet over alles even goed nagedacht. 
Ik zou óók wel een ontmoetingsruimte in het 
complex willen. En waarom organiseren ze 
nooit een barbecue hier op de binnenplaats? 
De jeu-de-boulesbaan wordt er in de zomer 
ook gebruikt.’

SCH
Wil is zijn leven lang al een trouw SCH-sup-
porter. ‘Ik was negen jaar toen ik lid werd. Dus 
reken maar uit. Zeven seizoenen voetbalde ik 
in het eerste elftal; dat was in de zestiger jaren. 
Ik heb het eerste elftal ook nog drie jaar ge-
traind en nu nog geen enkele thuiswedstrijd en 
de bijbehorende derde helft in de kantine ge-
mist. Ze noemden me de Witte vroeger. Ieder-
een had wel een bijnaam. Het Waterkwartier 
was levendiger toen. Dat kwam vooral door al 
die kleine winkeltjes. Daarmee verdween ook 
de gezelligheid.’
Jos is alleenstaand, maar zeker niet eenzaam. 
Hij doet en onderneemt van alles. Fietsen is 
zijn lust en zijn leven, dat heeft ook zijn ge-
wicht op peil gebracht. 

Bijna elk appartementencomplex kent wel een 
regelneef - of -nicht - die in de gaten houdt of 
iedereen zich wel aan de afspraken houdt. Jos: 
‘Er was een dame die hier overal briefjes op 
hing met wat wel en niet mocht. Bij mij helpt 
dat niet.’ Wil: ‘En een bewoonster die je over-
dag niet ziet, maar ’s avonds en ’s nachts alles 
op gaat ruimen. De peuken, hondenpoep, bla-
deren enzovoort. Als vuilniszakken niet goed 
gevuld zijn, gaat ze de inhoud ervan overhe-
velen. Of ze scheidt het afval wanneer anderen 
het niet goed gedaan hebben. Van mij mag ze, 
maar om nu in het afval van een ander te gaan 
wroeten…’

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

Jos Wijers en Wil Kersjes
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Marion Marneef wilde nog één keer in haar 
leven totaal iets anders gaan doen. Bijna 
twintig jaar had ze in het personeelswerk 
gezeten. Gesprekken gevoerd, verhalen 
aangehoord, mensen gemotiveerd; óók leuk 
werk, maar ze zocht het avontuur. Een kle-
dingwinkel met een unieke verkoopstrate-
gie.

‘Het idee komt van een vriendin die in Parijs 
een leuk vintage jasje kocht en af moest reke-
nen in een prijs per kilo. Ik ging wat rondneu-
zen, ontdekte dat méér winkels dit doen, maar 
alleen in vintage of tweedehands kleding. Toen 
ik de winkel in februari opende, was 50 pro-
cent van de collectie nieuw en 50 procent licht 
gedragen, zoals ik het noem. Maar de klanten 
waren nauwelijks geïnteresseerd in tweede-
hands kleding, al zag het er nieuw uit. Nu ver-
koop ik alleen nog maar nieuwe kleding per 
kilo.’

‘Natuurlijk had ik het liefst met mijn winkel in 
de binnenstad op een A-locatie gezeten, maar 
die huur kan ik niet opbrengen’, vertelt Ma-
rion. ‘Ik ben heel blij met mijn plek vooraan 
op de Wolfskuilseweg naast Eigenhuijsen. Die 
muziekwinkel kent iedereen in Nijmegen. Hier 
zit ik dicht bij mijn doelgroep. Er wonen rela-
tief meer mensen die wat minder te besteden 
hebben, maar er toch goed bij willen lopen.’

Toen Marion begon, moest ze voor zichzelf 
het wiel helemaal opnieuw uitvinden. Een plek 
vinden, bellen, raadvragen, kijken hoe andere 
winkels zijn ingericht en hun producten etale-
ren, kennis maken met handelaren, verdiepen 
in allerlei wettelijke regels. En het mocht niet 
te veel geld kosten, want veel startkapitaal was 
er niet. Marion: ‘De rekken en de etalagepop-
pen heb ik op een veiling op de kop getikt. De 
stellingen zijn door mijn partner en zonen in 

elkaar gezet. Qua inkoop ben ik nu druk met 
de wintercollectie, die moet er in oktober han-
gen.’

Voor alle kleding geldt een kiloprijs van 17 
euro. Alle aankopen - broek, jurk of T-shirt - 
worden gewogen en het gewicht bepaalt de 
prijs. Nieuwe Skinny jeans wegen bijvoor-
beeld 370 gram. Omgerekend aan de kassa be-
taalt men daar 6,29 euro voor. Een gemiddelde 
blouse komt op 2,50 euro uit, een koopje.

‘Wanneer ik met de inkoop bezig ben, kom 
ik vaak hele leuke kleding tegen, die ik écht 
niet voor 17 euro per kilo kan verkopen. Een 
glittertruitje weegt zó weinig dat ik dat voor 
3 euro zou moeten verkopen. Dat kan ik zelfs 
niet. Ik heb nu een hoek in de winkel ingericht 
voor leuke, aparte dingen, die niet per kilo, 
maar per stuk geprijsd zijn, nog altijd goedko-
per dan elders, hoor.’

Kleding per kilo zit aan de Wolfskuilseweg 29, 
is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 
10.00 tot 17.00 uur en op zaterdag tot 16.00 
uur. Er is een facebookpagina kleding per kilo 
met kans op leuke prijzen.

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

Bewaarplek
Ik kan niet zeggen dat ze als paddenstoelen 
uit de grond rijzen, maar hun aantal neemt 
duidelijk toe. Minibibliotheken. Je kunt boeken 
meenemen, je kunt ze ook achterlaten. Ze 
zijn er in verschillende verschijningsvormen. 
In wijkcentrum Titus Brandsma bijvoorbeeld 
gaat het om een grote boekenkast in het café. 
Maar er zijn ook kleine houten huisjes speci-
aal voor dit doel gebouwd. Je ziet ze tegen 
gevels aangeplakt. Sommige bewoners heb-
ben zelfs een eigen kastje in de tuin. En ie-
dereen vindt het een erg leuk en positief idee. 
Dat ben ik met iedereen eens, zondermeer. 
Ik ben een echte boekenwurm en koop met 
enige regelmaat nieuwe boeken. Sommige 
zijn juweeltjes die ik niet meer kwijt wil. Dat wil 
helemaal niet zeggen dat ik ze allemaal nog 
eens lees. Ik kan ze gewoon niet weg doen. 
Maar laten we eerlijk zijn: andere boeken val-
len vies tegen. Of laat ik het zo zeggen: ze 
zijn niet aan mij besteed. Mijn smaak is niet 
toereikend genoeg om ze te waarderen. Zoals 
we vroeger zeiden als we het eten niet lekker 
vonden, maar niet mochten zeggen dat het 
vies was. Dus neem ik me elke maand wel 
een keer voor dit leesvoer naar een minibiblio-
theek te brengen. Ik moet tot mijn schaamte 
bekennen dat ik het nog nul keer echt gedaan 
heb. 
Toch eens opletten of bewoners echt iets 
doen met die boekenhuisjes, dacht ik afge-
lopen week. Want sommige goede ideeën 
sterven in schoonheid. Toevallig zat ik op een 
plek waar ik er precies eentje in de gaten kon 
houden. Ik heb me een uur lang uitstekend 
vermaakt. Een man die zijn hond aan het uit-
laten was, maakte het deurtje open en pakte 
er wat boeken uit. Zijn hond trok hem verder, 
zelf leek ie alle tijd te hebben. Een dame op 
de fiets nam een plastic tas uit haar fietstas 
en zette de meegebrachte boeken zorgvul-
dig achter het glas. Ze nam er ook een mee 
terug. Een meisje in een zomerjurkje (begin 
oktober!) liep voor haar moeder uit naar het 
huisje. Haar moeder had volgens mij duidelij-
ke ideeën over de beste keuze, het kind nam 
het voor lief. Heilig voornemen: ik ga die tas 
nu eindelijk eens wegbrengen.

Rian Panis
(Foto: Ger Neijenhuyzen)

Kleding per kilo 
Mag het een onsje méér zijn?
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Portret van een kind in zijn slaapkamer

Met wie woon je in huis? 
‘Met mijn moeder Arjanke, vader Rinke en 
mijn zus Rifka. We hebben een hamster en een 
konijn. De hamster had ik eigenlijk Roos ge-
noemd, maar nu noem ik hem Hamsi en het 
konijn heet Pluis.’
In welke klas zit je?
‘Ik zit in groep 5/6 op de Wieken. Ik zit in 
groep 5 en mijn juffrouw heet Leonie.’
Heb je ook hobby’s?
‘Tekenen, dat deed ik heel vaak, nu wat min-
der. Ik maak ook lappies, van stof en daar stop 
ik dan een beetje wol in. Het wordt dan ei-
genlijk een Nijntje. Dat ontwerp ik zelf. En ik 
speel al twee jaar saxofoon. Binnenkort mag ik 
bij het orkest De Stefaantjes, dan ga je samen-
spelen en ik krijg ook les.’
Lees je wel eens?
‘Niet iets speciaals, ik lees gewoon boeken. 
Papa en mama lezen ook voor. Nu lezen ze De 
verschrikkelijke badmeester voor.’
Speel je ook wel eens computerspelletjes?
‘Alleen Subway Surfers. Dan moet je op een 
trein springen en muntjes pakken. Dat vind ik 
wel een leuk spel.’
Van welke muziek houd jij?
‘Ik houd erg van de muziek van Kinderen voor 
kinderen en ik luister ook wel naar de Top 40.’
Heb je ook een favoriet tv-programma?
‘We hebben geen tv, maar via de computer 
kijk ik wel naar Klokhuis. Zapp vind ik wel 
een leuke zender.’
Ga je ook wel eens naar de film, een toneel-
voorstelling of een museum?
‘We hebben pas de film GVR gezien en in de 
zomervakantie zijn we naar het speelgoedmu-
seum in Deventer geweest.’
Als je een dag een dier zou zijn, welk dier zou 
je dan kiezen?
‘Ik denk een aap, omdat hij veel in bomen 
klimt of een dolfijn omdat het hele mooie die-
ren zijn en ze zijn altijd vrolijk.’
Wie zijn je beste vrienden?
‘Michelle en Josefien. Daar speel ik mee na 
school. Met Michelle klets ik vaak gewoon 
een beetje. Met Josefien heb ik met de Barbies 
gespeeld en met Zoobles, dat zijn beestjes. Als 
je ze op de grond gooit, dan klappen ze uit.’
Wat vind je een leuk vakantieland?
‘Ik vind het leuk om naar verschillende landen 
te gaan. In Duitsland ben ik wel eens geweest. 
Dat was op een boerderij en daar waren baby-
poesjes en babykonijntjes. Ik ging altijd mee-
helpen om ze melk te geven. En je kon daar 
paardrijden. Dat heb ik een keer gedaan. In 
Frankrijk ben ik ook geweest. Daar woont een 
oude opa van mij. Hij is 97 jaar. We sliepen 

Asja Koster 
(8 jaar)

‘Ik wil kunstenaar worden’
niet in zijn huis, maar in een ander huisje dicht 
in de buurt.’
Als je een dag zou mogen doen wat je leuk 
vindt, hoe zou die dag eruit zien?
‘Ik zou naar een pretpark gaan en dan zou ik 
het liefste willen dat er bijna niemand was. 
Want anders moet je heel lang in de rij staan. 
Het liefste zou ik naar een boerderij gaan waar 
je allemaal dieren kan verzorgen. Ook zou ik 
wel een uurtje naar school willen gaan. Dan 
zou ik gaan schrijven en rekenen. Dat was het 
wel denk ik, want dan is het uurtje wel afge-
lopen.’
Wat is jouw belangrijkste bezit?
‘Mijn moeder.’
Waar ben je trots op?
‘Dat ik heel goed kan tekenen.’
Wat vind je het leukste aan jezelf?
‘Dat ik altijd blij ben.’

Wat is je grootste droom?
‘Dat ik beroemd word met kunst maken. Niet 
alleen met tekenen, maar ook met andere din-
gen, bijvoorbeeld met lappies maken. Dat ik 
allemaal creatieve dingen kan maken.’
Wat is je lievelingseten?
‘Ik vind RAS-frites heel lekker omdat het een 
beetje knapperig is. Fruit vind ik ook heel lek-
ker, vooral aardbeien en frambozen. Ik krijg 
altijd fruit mee in mijn broodtrommeltje. Als 
ontbijt eet ik het liefst minicroissantjes met 
hagelslag.’
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
‘Dan woon ik nog wel een paar jaartjes thuis, 
tot mijn 21ste. En ik studeer dan voor kunste-
naar.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen



de Wester - oktober 201610

Na de ontmanteling van de oude stad werd 
er in 1885 aan de Nieuwe Marktstraat een 
gemeentelijk volksbadhuis geopend. Dit be-
tekende een hele verbetering voor de hygi-
ene van de stadsbevolking, die vanaf 1878 
slechts een drijvend badhuis met twee bas-
sins in de Waal had gekend, dat alleen in de 
zomermaanden open was. 

Op 28 mei 1921 werd door woningvereniging 
Nijmegen een tweede volksbadhuis aan de 
Tulpstraat geopend, waar de bewoners van de 
omliggende wijken op de eerste drie dagen van 
de week tegen een verlaagd tarief konden ba-
den. Een stortbad (douche) kostte zeven en een 
halve cent, voor een kuipbad moest vijftien 
cent betaald worden. Op de overige dagen van 
de week gold het dubbele tarief. Als badmees-
ter werd G.M. Bregonje aangesteld. Ruim een 
jaar later, op 5 augustus 1922, opende een 
tweede badhuis aan het Maasplein haar deu-
ren voor het publiek. Hierover had Badmeester 
van Kessel het beheer gekregen. In datzelfde 
jaar kwam het bestuur van de woningvereni-
ging met de regenten van de beide Nijmeegse 
weeshuizen overeen dat er wekelijks 25 wees-
kinderen mochten baden tegen een bedrag van 
tweehonderd gulden per jaar. 

Woningvereniging Nijmegen
In 1927 werd het oude gemeentelijk badhuis 
aan de Nieuwe Marktstraat na een grondige 
opknapbeurt voor exploitatie aan woningver-
eniging Nijmegen overgedragen. Na de her-
nieuwde opening op 16 april 1928, bleef juf-
frouw Heessels in haar oude functie als bad-
juffrouw werkzaam. In 1928 vond tevens de 
opening van een badhuis aan de Koolemans 
Beynenstraat plaats. Badmeester Bregonje 
werd op zijn verzoek naar dit nieuwe badhuis 
overgeplaatst, terwijl aan de Tulpstraat zijn 
plaats door badmeester J. de Groot werd in-
genomen. Het lage tarief voor stort- en kuip-
baden was intussen opgelopen tot vijftien 
cent voor een stortbad en dertig cent voor een 
kuipbad. Het hogere tarief voor de rest van de 
week bedroeg vijfentwintig en vijfenveertig 
cent. Om het baden van de jeugd te stimuleren 
werd in september 1928 de prijs voor kinderen 
beneden de veertien jaar gehalveerd en voort-
aan de zaterdag in plaats van de woensdag als 
de goedkope dag aangewezen.

Badhuisreglement
De prijs voor het baden was inclusief het ge-
bruik van een stukje zeep en een handdoek. 
Voor een tweede handdoek moest drie cent 
extra betaald worden. Volgens het badhuis-
reglement van het Maasplein uit 1927 moest 
men zich tijdens het baden strikt aan de tijden 
houden: Het nemen van een kuipbad mocht 
voor vrouwen, inclusief uit- en aankleden 40 
minuten duren, terwijl voor mannen 30 minu-
ten was toegestaan. Het douchen door vrou-
wen mocht maximaal 30 minuten duren, voor 
mannen was dit 25 minuten. De tijd werd door 
de badmeester zorgvuldig bewaakt, door eni-
ge minuten voor het verstrijken ervan stevig 
met een stok op de deur van het betreffende 
badhokje te slaan onder de uitroep: ‘Nog vijf 
minuten!’ Er was ook een aantal zaken verbo-
den. Zo werden kinderen beneden de twaalf 
jaar zonder geleide van een volwassene niet 
toegelaten. Verder waren er aparte tijden voor 
mannen en vrouwen, zodat mannen niet wer-
den toegelaten op tijden die voor vrouwen 
bestemd waren, en omgekeerd. Personen die 
in staat van dronkenschap verkeerden werden 
geweerd, evenals mensen met een huidziekte. 
Ook personen die ongedierte aan hun lijf had-
den of aan een besmettelijke ziekte leden wer-
den geweerd. Voor honden of andere huisdie-
ren was het badhuis eveneens verboden terrein. 

Verder was het roken van tabak en het gebruik 
van alcoholische dranken verboden, evenals 
spuwen - er werd in die tijd door mannen nog 
volop tabak gepruimd - zingen, of op enige an-
dere wijze stoornis verwekken. Hoewel dit in 
de meeste bronnen niet staat vermeld, werd de 
badmeester tijdens zijn werk gewoonlijk geas-
sisteerd door zijn echtgenote, die onbetaald 
een deel van de werkzaamheden voor haar re-
kening nam, zoals de incasso en het uitreiken 
van de bonnetjes tijdens de openingstijden. Op 
de foto is het voormalige badhuis aan de Tulp-
straat te zien, met links de wachtkamer voor 
mannen en rechts de vrouwenwachtkamer. De 
beide vertrekken werden bediend vanuit een 
loket in de middelste gang, waar het badta-
rief werd afgerekend en het bonnetje voor de 
wasbeurt werd verstrekt. In de jaren vijftig en 
zestig van de vorige eeuw beheerde het echt-
paar Van Zanten het badhuis aan de Tulpstraat. 
Mevrouw van Zanten zat tijdens de openings-
tijden aan het loket, terwijl haar man de orde in 
het badhuis bewaakte. 

Brandstofgebrek
De dramatische gevolgen van de Tweede We-
reldoorlog betekenden voor Nijmegen onge-
veer 2.200 doden en 10.000 gewonden, boven-
dien waren er 5.000 woningen en 500 winkels 
verwoest, waardoor er 12.000 mensen dakloos 

‘In het belang der volksgezondheid’
Volksbadhuis aan de Tulpstraat 



de Wester - oktober 2016 11

waren geworden. Reden waarom na de oorlog 
op grote schaal gezinnen bij elkaar moesten in-
trekken om de ergste woningnood te lenigen. 
Met meerdere gezinnen in een huis wonen 
zonder badgelegenheid kwam echter de hy-
giëne niet ten goede, waardoor het aantal be-
smettelijke ziekten toenam. Dit probleem werd 
nog verergerd door een gebrek aan voldoende 
brandstoffen, waardoor de openstelling van de 
openbare badhuizen werd bedreigd. Daarom 
richtte burgemeester en wethouders van Nij-
megen op 21 juni 1946 een dringend verzoek 
aan het Rijkskolenbureau te Den Haag om de 
toewijzing van brandstoffen in het belang van 
de volksgezondheid te verhogen. Wethouder 
Willem van der Wagt ondertekende bij afwe-
zigheid van burgemeester Charles Hustinx als 
eerste de brief. Van der Wagt was in die tijd te-
vens bestuursvoorzitter van woningvereniging 
Nijmegen.

‘Wij nemen de vrijheid Uw bijzondere aan-
dacht te vragen voor het volgende:
Het is het Bestuur van de Woningvereeniging 
“Nijmegen”, dat alhier verschillende bad-
huizen exploiteert, onmogelijk met de huidige 

toewijzing van brandstoffen deze badhuizen 
regelmatig in bedrijf te houden.Tot heden kon 
sluiting worden voorkomen doordat de Gasfa-
briek de Vereeniging met het geven van voor-
schotten terwille was.
Zulks heeft echter tot gevolg, dat de datum 
waarop de toewijzing is verbruikt, steeds 
wordt vervroegd. Het zal U duidelijk zijn, dat 
zoo niet kan worden voortgegaan en dit ten-
slotte moet leiden tot een periodieke sluiting 
der inrichtingen voor bepaalden tijd. 
In verband met het noodgedwongen groot aan-
tal samenwoningen in deze gemeente, grooter 
dan elders als gevolg van de enorme verwoes-
tingen door het oorlogsgeweld in onze stad 
aangericht, laten uiteraard de hygiënische 
omstandigheden veelal te wensen over.
Moeten daarnaast nu ook nog de badinrich-
tingen elke maand minstens een week worden 
gesloten, dan kan het welhaast niet anders, 
of dit zal van nadeeligen invloed zijn voor de 
Volksgezondheid. 
Dat zulks meer in het bijzonder in het huidige 
tijdsgewricht en met het oog op de omstandig-
heid, dat zich in deze gemeente veel gevallen 
van besmettelijke ziekten voordoen, een niet te 

onderschatte gevaar voor de bevolking ople-
vert, behoeft wel geen nader betoog. 
Indien aan de Woningvereeniging “Nijme-
gen” een extra toewijzing van 5 ton per maand 
wordt verstrekt, zal een regelmatige openstel-
ling der badinrichtingen zijn verzekerd. 
Onze daartoe bij de Brandstoffencommissie 
van Uw bureau, alhier, aangewende pogingen 
hebben niet tot eenig resultaat geleid. In het 
belang der Volksgezondheid in onze zoo zwaar 
geteisterde stad, doen wij een dringend beroep 
op Uwe medewerking, om te willen bevorde-
ren, dat de toewijzing van kolen ten behoeve 
der badhuizen in deze gemeente met 5 ton per 
maand worden verhoogd.’

Burgemeester en wethouders van Nijmegen

Willem. W.F. van der Wagt
De secretaris: J.H. Leppink
Voor afschrift De secretaris van Nijmegen: 
Meddens

Bron: oud-archief Portaal Nijmegen
Tekst: Henny Fransen
Foto’s: Geert Timmer
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Via de speelplaats loop ik door de achter-
deur de school binnen. De hoogste klas-
sen komen net terug van kamp. Juffrouw 
Anouk, de gymlerares die het kamp leidde, 
zit uit te puffen in de aula en vertelt haar 
belevenissen aan andere leerkrachten. Ter-
wijl ik wacht op directeur Mascha Bies, die 
nog in overleg is, bekijk ik het Sportbord 
in de hal. Daarop staat een afbeelding van 
een witte en een volkoren boterham en van 
een glas water en een glas frisdrank met de 
vraag: Wat is gezond? Het interview hou-
den we boven in een apart lokaal, zodat we 
niet worden gestoord.

‘Ik ben geboren in de Flevopolder’, steekt 
Mascha Bies van wal. ‘Ik heb nog één jon-
gere broer. Toen ik een jaar of 12 was, zijn 
mijn ouders, vanwege het werk van mijn va-
der, richting Nijmegen verhuisd. Ik ben ei-
genlijk in deze omgeving blijven hangen. De 
middelbare school en ook de pabo heb ik in 
Nijmegen gevolgd. Ik heb alleen een uitstapje 
naar Amsterdam gemaakt. Daar heb ik even 
aan de Amsterdamse Academie voor Bank en 
Financiering gestudeerd, een vrij exacte eco-
nomische opleiding. Het was de tijd van Een 
slimme meid is op haar toekomst voorbereid. 
De universiteit vond ik te theoretisch en ik 
deed altijd al vakantiewerk bij een bank. Dat 
vond ik leuk en boeiend werk. Die opleiding 
beviel uiteindelijk toch niet en ik ben naar iets 
anders gaan uitkijken.’

Binnen een halve dag verkocht
‘Als kind riep ik altijd al: “Ik word zuster of 
ik word juf.” Ik kende iemand die met kleuters 
werkte en bij mijn zoektocht naar een andere 
opleiding vroeg ik aan haar: “Mag ik een dagje 
met je meelopen?” Ik dacht: als ik dat gefrö-
bel met die kleintjes, dat knutselen, op schoot 
zitten, en snottebellen poetsen leuk vind, dan 
zit het wel goed. Nou, binnen een halve dag 
was ik verkocht en wist ik: dit is het. Ik heb 
me altijd gericht op het jonge kind, daarin ben 
ik gespecialiseerd. Zeker bij kleuters moet je 
het onderwijs echt zelf maken. En als je dat 
kan, maakt het niet uit welke groep je hebt. 
Later heb ik ook jarenlang groep 6, 7 en 8 

gehad. Als beginnende leerkracht heb ik voor 
verschillende groepen gestaan. Daarna ben ik 
intern begeleider (IB’er) en bouwcoördinator 
geweest en in mijn vorige school in Nijmegen-
Oost werkte ik in het management, totdat ik in 
2014 deze functie kreeg.’

De groei zit erin
De Michiel de Ruyterschool is de laatste open-
bare school die eind negentiende eeuw door de 
gemeente Nijmegen is opgericht. Alle open-
bare scholen hadden nummers in die tijd en 
dit was school nummer 8. In 1886 kocht de 
gemeente de grond aan de Koninginnelaan,
waar nu het voormalige UWV-gebouw staat. 
Begin 1900 waren er zoveel leerlingen dat 
uitbreiding noodzakelijk was. Op deze loca-
tie aan de Tweede Oude Heselaan, die toen 
nog Oude Heesschelaan heette, is in 1922 een 
nieuw gebouw neergezet. Maar in de jaren 70 
van de vorige eeuw bleek er van alles mis met 
dat pand. In september 1981 is het huidige 
gebouw feestelijk geopend en in 1998 is het 
100-jarig bestaan gevierd van de Michiel de 
Ruyterschool. Mascha: ‘Dit is echt een school 
in de wijk. Ik vind het belangrijk dat als kinde-
ren vanaf de straat op het schoolplein komen 
zij in een wereld komen, die ze herkennen. 
De wijk is heel erg in ontwikkeling. Dat geldt 
dus ook voor de school. Zo’n tien tot vijftien 
jaar geleden had 70 procent van de wijkbe-
woners wortels in culturen buiten Nederland 
en 30 procent niet. Nu is het andersom. Toen 
ik in het schooljaar van 2014 begon, hadden 
we zo’n 120 leerlingen. Aan de start van dit 
schooljaar zijn er 150 leerlingen. De groei zit 
erin. We hebben momenteel zo’n tien leer-
krachten en dan heb je nog de conciërge, de 
intern begeleider en de directie. We werken 
ook nauw samen met mensen van KION, BSO 
en Tandem. Dus in totaal werken er hier wel 20 
tot 25 mensen.’

Schouder aan schouder
‘De vorige directeur Ben Berends is hier ruim 
25 jaar schoolleider geweest. Voor het team en 
de ouders was het in 2014 wel spannend toen 
ik hier kwam. Ik ben natuurlijk heel anders, 
jonger én vrouw. Dus in het begin heb ik veel 

Directeur Michiel de Ruyterschool

Mascha Bies: ‘Iedere dag 
met plezier naar school’

Iedereen extra alert 
tijdens Donkere Dagen
Het zogeheten Donkere Dagen Offensief is 
weer gestart. Alleen als iedereen extra alert is 
tijdens de donkere dagen, kunnen we echt een 
vuist maken tegen woninginbraken, overvallen 
en straatroven. Wij zorgen de komende donkere 
herfst- en wintermaanden dat we onze politie-
mensen inzetten op deze ernstige delicten. Ook 
onze partners, zoals gemeenten en Openbaar 
Ministerie zetten een extra tandje bij. Daarnaast 
hebben we echter ook de ogen en oren van alle 
inwoners in ons gebied hard nodig om verdach-
te zaken aan ons te melden.

Verdachte situatie? Bel 112 bij spoed of heter-
daad. 80 procent van de woninginbraken wordt 
opgelost door de oplettendheid van burgers. 
Inwoners kennen hun buurt immers het beste. 
Ze weten wie hun buren zijn en in welke auto’s 
zij rijden. Mensen kunnen de politie bellen als ze 
in de buurt situaties zien die ze niet vertrouwen, 
zoals verdachte personen of vreemde auto’s. Bij 
spoed of heterdaad kan dat via 112 en anders 
via 0900-8844. Het helpt ons enorm als mensen 
het kenteken van de verdachte auto en/of het 
signalement van de verdachte persoon aan ons 
doorgeven. Want: 112, daar pak je ook inbre-
kers mee! De kans dat woninginbrekers, straat-
rovers en overvallers opgepakt kunnen worden, 
neemt toe als inwoners verdachte zaken bij de 
politie melden.

Tijdens de donkere dagen, in de periode okto-
ber tot en met maart, zal de politie plaatselijk 
meer surveilleren, preventieve acties houden, 
inbrekers, overvallers en straatrovers extra in de 
gaten te houden en extra energie te steken in 
het opsporen van daders. 

U kunt zelf ook veel doen om te voorkomen dat 
u slachtoffer wordt van een woninginbraak door 
te zorgen voor degelijk hang- en sluitwerk en 
het goed afsluiten van de woning als u weggaat. 
 
Op politie.nl, thema Woninginbraak, vindt u 
meer tips. Bent u toch slachtoffer geworden? 
Doe altijd aangifte!

Chris Hofman, wijkagent Wolfskuil
chris.hofman@politie.nl 
(Foto: Dave van Brenk)
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geluisterd en veel gesprekken gevoerd met ie-
dereen. Het motto van de school is School en 
ouder schouder aan schouder. Wij doen erg 
ons best om samen met de ouders om het kind 
heen te staan. Een speciaal onderwijsconcept, 
zoals de traditionele onderwijsvernieuwers 
Jenaplan, Montessori of Dalton, hebben wij 
niet. Van al die onderwijsleerstijlen hebben 
wij wel de krenten uit de pap gepikt. We or-
ganiseren ook heel veel op school. Wekelijks 
is er het activiteitenplein met verschillende 
activiteiten, zoals creatieve vorming, knut-
selen, schilderen, dans, drama en muziek. 
We zijn ook een gezonde school. Er is veel 
aandacht voor een gezonde leefstijl, sport, be-
wegen en voeding. Sportverenigingen geven 
hier clinics zodat kinderen kunnen kennisma-
ken met verschillende sporten. In het begin 
van het schooljaar zijn er allerlei openingsacti-
viteiten voor groep 1 tot en met 6 en groep 7 en 
8 gaan op kamp. Jaarlijks is er een schoolreisje 

en een TOP-dag. Tijdens de TOP-dag organi-
seren we allerlei workshops voor de kinderen. 
Die workshops worden gegeven door volwas-
senen, ouders en mensen uit de wijk. Kinderen 
kunnen dan ontdekken waar hun interesse of 
talent ligt. We maken onze eigen schoolkrant 
en we hebben het kinderpersbureau, dat ook 
stukjes in het wijkblad de Wester schrijft. 
Ook organiseren we excursies. We gaan bij-
voorbeeld naar museum Het Valkhof, of we 
maken een stadswandeling. Onlangs is er nog 
een groep naar de natuurtuin in de Goffert 
geweest. Dierenweide Kobus staat natuurlijk 
ook op het programma en we maken gebruik 
van de Kunstbus. De kleintjes mogen met hun 
knuffel of pop naar het berenhospitaal in het 
Radboudziekenhuis om hun knuffel of pop 
beter te laten maken. In het buurtdetectivepro-
ject maken kinderen van groep 6 kennis met 
bewoners in de wijk die hier altijd al hebben 
gewoond.’

Plezier
‘Alle scholen in Nijmegen zijn brede scholen, 
dus wij ook. Het kenmerk van een brede school 
is dat je samenwerkt met andere maatschappe-
lijke organisaties. Zo werken wij heel intensief 
samen met de kinderopvangorganisatie KION 
voor de peuteropvang, met BSO voor de na-
schoolse opvang, en met de medewerkers van 
welzijnsorganisatie Tandem die het wekelijkse 
activiteitenplein verzorgen. We zijn echt een 
school in de wijk, maar we hebben ook de 
wijk in de school. Het mooie van ons team is 
dat het een ontzettend gemêleerd gezelschap 
is. Er zitten mensen in die hier al jarenlang en 
mensen die hier pas werken. Ikzelf ga iedere 
dag met plezier naar school, maar ik streef er 
vooral naar dat de kinderen en mijn team elke 
dag weer met plezier naar school gaan.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Het is 1973. Hij was net 26 jaar geworden. 
Hij drumde in de band Livin’ Blues, op dat 
moment één van de topgroepen in Neder-
land. Speelde in het voorprogramma van 
Fleetwood Mac, Black Sabbath, Deep Pur-
ple en Led Zeppelin, de absolute wereldtop. 
Scoorde een top-tienhit met Wang Dang 
Doodle. Stond in TopPop en buitenlandse 
televisieshows. Het geld stroomde binnen. 
hij had zijn jeugddroom verwezenlijkt. Op 
dat moment besloot hij de drumstokken aan 
de wilgen te hangen. Wat bracht hem tot dit 
besluit? In deze aflevering van Terug naar 
de Kuul praten we met Johnny Lejeune.

Eerste drumkit
Johnny is geboren in 1947 aan de Koningin-
nelaan 96. Hij was de jongste thuis en had nog 
twee oudere zussen van zeven en veertien jaar 
ouder. Zijn vader, een socialist in hart en nie-
ren, verdiende de kost als houtbewerker bij Van 
Swaay en Key. ‘We hoefden niet naar de kerk, 
al kwam de pastoor wel regelmatig langs. Dan 
kreeg-ie koffie en mocht-ie blijven kletsen, 
zo lang-ie maar niet over het geloof begon’, 
vertelt Johnny. ‘Mijn vader drumde ook. Met 
een accordeonist traden ze op bij bruiloften en 
partijen. Mijn belangstelling voor trommelen 
was meteen gewekt. Van groenteboer Vullings 
kreeg ik een groot augurkenblik. Met een spij-
ker sloeg mijn vader daar een paar gaten in, 
een touw er door, en ik had mijn eerste drum-
kit. In optocht, ik voorop en de andere jongens 
uit de buurt er achteraan, liepen we dan naar 
het voetbalveldje om een balletje te trappen. 
Ik trommelde de hele dag, tot ergernis van de 

buurt die zich bij mijn moeder kwam bekla-
gen. Toen ik vijf jaar was, kreeg ik een echt 
trommeltje, eentje dat minder herrie maakte.’

Robbie Knoop
Johnny ging naar de kleuter- en lagere school 
op de Tweede Oude Heselaan. Zijn vader, die 
zelf drumles had gehad, probeerde zijn zoon de 
verschillende ritmes, als in de Engelse wals, de 
foxtrot en tango, bij te brengen. Toen hij twaalf 
jaar was, drumde hij met onder andere accor-
deonist Willie Janssen in zijn eerste bandje. 
Met nóg een toetsenist en iemand op de tam-
boerijn speelden ze populaire Nederlandstali-
ge muziek. Maar hij wilde méér. Johnny: ‘Joop 
van Dam oftewel Dombo & The Real Rockets, 
een bandje uit het Waterkwartier, zocht een 
drummer. Ik met het drumstel van pa achter 
op de fiets daar naar toe. Dat was bijna niet te 
doen, maar daar aangekomen, vroegen ze met 
het drumintro van Apache van the Shadows te 
spelen. Ik sloeg een foxtrot, maar het leek ner-
gens op. Zwaar teleurgesteld sjouwde ik met 
mijn spullen weer naar huis. Een weekje later, 

ik was aan het voetballen op het Nachtegaal-
plein, komt Robby Knoop van de Wolfskuil-
seweg vragen of ik bij hem in zijn band wilde. 
Daar had ik wel oren naar, maar dan moesten 
ze me wel komen halen en brengen.’

The Black & White Birds
The Black & White Birds was een puur Kuul-
se band met sologitarist Robby Knoop, Cor 
Thijssen op slaggitaar, Jan de Vos op bas en 
Johnny op drums. Bij een van hun eerste optre-
dens in Don Bosco aan de Brouwerstraat in de 
Benedenstad zagen ze Ger Prudon optreden. 
Hij ging door het leven als de Nijmeegse Cliff 
Richard en paste prima bij het Shadows-reper-
toire van de band. Ger werd de zanger.

Veel Nijmeegse groepen waren begin jaren 
zestig geïnspireerd door The Shadows. Ze had-
den de basis gelegd voor de klassieke bandbe-
zetting: slag-, solo-, basgitaar en drums. Met 
hun modieuze pakjes, keurige kapsels en in-
gestudeerde danspasjes scoorden ze de ene na 
de andere instrumentale hit. Ze werden de be-
geleidingsband van tieneridool Cliff Richard.

Schreeven
‘Mijn eerste teenagershow, een soort talenten-
jacht, was in een locatie aan de Dennenstraat’, 
gaat Johnny verder. ‘Ik, altijd in een korte 
broek, kreeg van mijn moeder een terlenka 
broek aan, een colbertje en brillantine in mijn 
haar. Bij de repetitie zag het er erg krampach-
tig uit. Luukie Buvelot, ook een drummer, zag 
me bezig en nam me mee naar de kelder en 
leerde me de basis van rock ’n roll drummen. 
Ik mocht die avond op zijn drumstel en het 
ging heel aardig. Vanaf die dag begon ik écht 
te luisteren hoe anderen drumden. Op school 
ging het ondertussen niet zo best en pa dreigde 
mijn drumstel kapot te slaan als de rapporten 
niet beter werden. Als ik overging zou ik een 
nieuw bekken krijgen en wanneer ik het diplo-
ma zou halen een nieuw drumstel. Pa kende 
me, hij had me niet beter kunnen motiveren. 
Hij kocht bij Schreeven aan Plein 44 het nieu-
we drumstel. Veel later hoorde ik van Schree-
ven, waar ik altijd mijn drumsticks ben blijven 
kopen, dat pa met het maken van overuren het 
drumstel heeft afbetaald. Ik heb veel te danken 
aan hem.’

The Black & White Birds waren razend po-
pulair. Ze hadden een eigen fanclub van wel 
driehonderd leden en in elk wijkgebouw waar 
de groep zich liet zien, hingen ze met de be-
nen buiten. En welk meisje wilde er niet met 

Terug naar de Kuul met Johnny Lejeune

The Black & White Birds

Johnny rechts met trommel
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de drummer van een succesvolle band gaan? 
Johnny liet het zich allemaal welgevallen.

Shocking Blue
Johnny: ‘We speelden vaak op teenagershows 
en omdat we een keer de beste van Gelderland 
waren, mochten we naar een landelijke finale 
in het Circustheater van Scheveningen. Zes 
volle bussen met fans uit Nijmegen reisden 
mee om ons aan te moedigen. Daar zag ik voor 
het eerst Robbie van Leeuwen, toen nog in 
The Ricochets, later The Motions en Shocking 
Blue. Die had toen al een installatie waar die 
van ons totaal bij in het niet viel. Tóch deden 
we het niet eens zo slecht. Ik geloof dat we 
achtste werden.’ Vijf jaar later zou Robbie van 
Leeuwen met Shocking Blue en het nummer 
Venus op de eerste plaats staan in Amerika.

The Mustangs
‘Er waren méér bandjes en muzikanten in de 
Kuul’, vervolgt Johnny zijn verhaal, ‘zoals 
The Mustangs met gitarist Loetje Schrievers 
en zanger Joop van Kesteren. Die laatste vroeg 
me of ik niet bij hen wilde spelen. Ik was op 
dat moment ook wel klaar met het Shadows-
repertoire van The Black & White Birds. The 
Mustangs met verder Henk la Croix en Jan 
Bruinewoud gingen terug naar de roots van de 
rock ’n roll met Chuck Berry-, Elvis- en Fats 
Domino-covers. Loetje Schrievers zat altijd in 
het raam van zijn huis aan de Ericastraat op 
zijn gitaar te tokkelen. Als ik naar hem toe-
ging, was ik altijd heel behoedzaam, want nie-
mand kwam graag buiten zijn eigen buurtje. 
Het Nachtegaalplein was mijn territorium. On-
der de bogen of het Ericaplein probeerde je te 
mijden, want dat was altijd bonje, omgekeerd 
gold dat ook. Dat ik bij SCH in het Waterkwar-
tier voetbalde, was eigenlijk ook not-done.’

Na de lagere school ging Johnny naar de Dr. 
Poelsschool aan de Goffertweg en volgde daar 
een brood- en banketopleiding. Hij had al wel 
eens meegeholpen in de bakkerij van Eger-
schot aan de Koninginnelaan. De muziek bleef 
echter zijn leven bepalen. 

Blues Corporation
Johnny’s muzieksmaak bleef zich ontwik-
kelen. Dat resulteerde in 1967 in een nieuwe 
band met weer Loet Schrievers en Henk la 
Croix, aangevuld met Johan Linders en Arie 
Willems. Ze noemden zich The Clarks, maar 
in Den Haag was al een band met die naam en 
daarom werd het The Blues Corporation, een 
naam die de lading ook beter dekte. Ze waren 
mede geïnspireerd door Moan, een band uit 
Arnhem die later omgedoopt zou worden in 
Long Tall Ernie & Shakers, maar waar ook ene 
Herman Brood in speelde. Johnny: ‘Ik zag ze 

optreden in Surfin’ Club A Go-Go, voor een 
publiek dat omringd door kaarsjes en waxine-
lichtjes, zittend op de grond naar de muziek 
luisterde. Dat was de sfeer in die tijd. Wij lie-
pen ook rond in psychedelische T-shirts en een 
Jimi Hendrix-sjaaltje. En we reden Puch, hè.’

De muziek van The Blues Corporation werd 
omschreven als rhythm and blues. Ze speelden 
covers van Otis Redding, Small Faces, Yard-
birds, Led Zeppelin, John Mayall, Cream en 
Jimi Hendrix. De muziek die Johnny zelf ook 

kocht en naar luisterde. De band kreeg lande-
lijke bekendheid en ze mochten zelfs mee in 
het voorprogramma van de Golden Earring. 
Eventjes maar, want ze waren zó succesvol dat 
ze de Earring bij vlagen van het podium speel-
den en dat was nu ook weer niet de bedoeling.

Corona
Johnny, nog maar een jongetje toen hij met 
drummen begon, werd ouder, en op die weg 
maak je van alles mee. Johnny: ‘Ik moest een 
keer hals-over-kop invallen voor een drum-
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mer die speelde in een bandje dat die avond in 
Corona zou optreden, de nachtclub toentertijd 
aan de Molenstraat. Ik was amper 18 jaar. Ik 
wilde eerst niet, mijn ouders zouden het nooit 
goedkeuren, maar ik liet me weer eens overha-
len door Jopie van Kesteren. Dus daar zat ik 
even later achter een drumstel. We begonnen 
met een rumba, dat paste prima bij de sfeer. 
Komt ineens een hele dikke negerin het podi-
um op, met van die rooie kwastjes dansend op 
haar tepels, en die begint een striptease. Ik wist 
niet wat ik meemaakte. Dit had ik nog nooit 
gezien. Ik kon er mijn ogen niet van afhou-
den, die rolden zowat uit mijn kassen. Jopie, 
die aan de bar naar het optreden keek, wilde 
indruk maken en vroeg aan de stripper of ze 
iets wilde drinken en ze bestelde een likeur-
tje. Bleek-ie achteraf niet genoeg geld bij te 
hebben. Klein opstootje, portier erbij, die hem 
buiten wilde gooien, maar Jopie redde zich er 
uit door te roepen, dat dan ook de drummer op 
zou stappen’, lacht Johnny.

Nijmeegse Muziekhandel
‘Naar school of werken in loondienst deed ik 
niet meer. We traden minstens drie keer per 
week op. Standaard op vrijdag, zaterdag en 
zondag. Dat was niet te combineren met een 
baan waar je op maandagochtend weer fris 
moest verschijnen. Als we niet optraden, zocht 
ik met Loet nieuwe nummers uit of we hingen 
wat rond in de stad, bij de Hema boven, waar 
de cola een kwartje kostte of Centrum Expres 
aan Plein ’44. Dat was een populaire lunch-
room bij schrijvers, kunstenaars en dichters. 
De legendarische Pé Hawinkels zat er vaak en 
tussen de middag veel schoolmeisjes. Of we 
luisterden bij de Nijmeegse Muziekhandel, 
toen nog aan de Grote Markt, naar nieuwe mu-
ziek. Daar hadden ze aparte cabines met kop-
telefoons, een noviteit.’

‘In dienst wilde bijna niemand. Het zou funest 
voor mijn muzikale carrière zijn. Bij de keu-
ring deed ik net of ik alles verkeerd verstond, 
een beetje doof was. Ik sleepte er een herkeu-
ring uit en tot mijn eigen stomme verbazing 
vonden ze toen een klein litteken in mijn oor. 
Om het nog wat te dramatiseren gaf ik aan 
graag in de luchtmachtkapel te willen spelen. 
Daar hoefde ik al helemaal niet op te rekenen, 
werd me verzekerd en ik werd afgekeurd. Ik 
was door het dolle heen die dag.’

Na drie jaar Blues Corporation vond Johnny 
het welletjes en hij sloot zich aan bij Jasper 
Mule met een oude bekende uit The Mustangs, 
Joop van Kesteren op bas. Verder Rob Vun-
derink op gitaar en een Engelse zanger die be-
weerde in The Yardbirds gezongen te hebben. 
‘Ik betwijfelde dat, maar hij wist er wel een 
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showtje van te maken en we toerden met veel 
succes door Duitsland’, vertelt Johnny.

Red Bullet
Inmiddels wisten ze in Hilversum ook wie 
Johnny Lejeune was. Willem van Kooten, ali-
as Joost den Draaier, had met Peter Koelewijn 
en Freddy Haayen, de ontdekker van de - toen 
nog - Golden Earrings, de platenmaatschap-
pij Red Bullet opgericht. Met Loet Schrievers 
toog hij naar de villa van Red Bullet in Hilver-
sum om tapes van hun band te laten horen. Ze 
vonden het interessant, maar niet commercieel 
genoeg. Loet en Johnny werden vriendelijk de 
deur gewezen. Johnny liet zich door die eerste 
tegenslag niet uit het veld slaan en stond daar-
na nog twee keer met zijn tapes bij Red Bullet 
op de stoep. Zonder direct resultaat, maar zijn 
drumspel bleef niet onopgemerkt.

Johnny: ‘The Earring zochten in 1970 na Jaap 
Eggermont en Sieb Warner een echte rock-
drummer. Ze wilde met hun muziek die rich-
ting op. In eerste instantie dacht Freddy Haay-
en aan mij. Die tapes en mijn bezoekjes aan 
Hilversum waren dus niet voor niks geweest. 
Uiteindelijk kozen ze voor Cesar Zuiderwijk, 
ook een Hagenees en op dat moment drummer 
bij Livin’ Blues. Ik kon daar wel vrede mee 
hebben. Qua drumstijl zat ik ook dichter bij 
groepen als Brainbox en Focus. Dick Beek-
man, die eerder bij Cuby & Blizzards speelde, 
werd zijn vervanger, maar toen die in 1971 
vertrok, werd ik gevraagd de lege drumstoel 
bij Livin’ Blues in te nemen. Ik moest wel even 
laten zien wat ik kon. Met Jopie van Kesteren 
ging ik naar Den Haag. De groep speelde wat 
bluesnummers en ik liet horen wat ík in huis 
had. “Jij wordt het”, vertrouwde Jopie me toe, 
die had staan luisteren, “ik weet het zeker.” 
Een dag later zat ik in de band.’

Sylvia
Bij de Hema boven had Johnny in 1968 Syl-
via leren kennen. Ze woonde in de Hazekamp. 
Toen Johnny in Livin’ Blues ging drummen, 
verhuisde hij naar Scheveningen en wilde daar 
het liefst met Sylvia gaan samenwonen, maar 
hokken kwam niet voor in het woordenboek 
van zijn ouders en dus werd er getrouwd. Hij 
vond een huis vlakbij Ted Oberg, de oprichter 
en belangrijkste man van de band. Zijn moe-
der, altijd gekleed in het zwart, was de mana-
ger. In tegenstelling tot veel andere bands was 
het financieel goed geregeld. Mevrouw Oberg 
had het klappen van de zweep bij het organisa-
tiebureau van Paul Acket geleerd. 

Televisie
Met Johnny Lejeune in de gelederen scoorde 
de groep in 1971 meteen een top-tienhit: Wang 

Dang Doodle. In de twee jaar daarna wisten 
nog drie singles de top-twintig te halen. Pla-
tensucces betekende televisieoptredens. ‘De 
eerste keer was in de Eddy Beckershow’,  ver-
telt Johnny. ‘Mijn ouders waren supertrots. 
De hele Koninginnelaan keek, want ik kwam 
op tv, en de buurt stond op zijn kop. Toen ik 
daarna naar huis ging en de straat in reed, zag 
ik in mijn ooghoeken de jongens uit de buurt al 
staan. Ik wist: als ik hier niet goed op reageer, 
vinden ze me een kapsoneslijder en daar kom 
ik in mijn leven niet meer van af. Gelukkig had 
ik een doos posters van de band bij me en ik 
werd warm onthaald. Ik was hun held. Het was 
een mooi moment. De televisieopnames voor 
TopPop vond ik ronduit vervelend. Hadden we 
de avond ervoor nog een optreden gehad, laat 
in bed, moesten we ’s morgens om 10.00 uur 
al in de studio zijn om te repeteren. Je mocht 
niet zomaar aantrekken wat je wilde, dus nam 

je een berg kleren mee en er mocht alleen 
maar geplaybackt worden. Om 14.00 uur was 
de generale repetitie en tussen 16.00 en 17.00 
uur waren de opnames. In ons geval was het 
daarna altijd haasten, want er volgde die avond 
weer ergens in het land een optreden.’

Met Bamboozle, geproduceerd door Jaap Eg-
germont, bracht Livin’ Blues in 1972 een suc-
cesvolle elpee uit, maar aan het opnemen daar-
van bewaart Johnny weinig goede herinnerin-
gen. ‘Het moest tussen de optredens door. Er 
werd voor drie dagen een studio afgehuurd en 
binnen die tijd moest het gebeuren. Ik speelde 
het liefst zo snel mogelijk mijn partijen in, zo-
dat ik weer kon vertrekken.’

Absolute top
Als bluesgroep was Livin’ Blues met Cuby & 
Blizzards de absolute top in Nederland, maar 
ook in het buitenland kwam het succes: Duits-
land, België, Engeland en Italië. Ze stonden 
in het voorprogramma van wereldacts voor 

30.000 man en diezelfde wereld lag bij wijze 
van spreken nu aan hun voeten. Johnny kijkt er 
met gemengde gevoelens op terug. ‘Natuurlijk 
was het een geweldige tijd’, vertelt hij, ‘maar 
ik heb er altijd heel nuchter in gestaan. Deed 
ook niet mee als er een pot met coke rondging. 
Ik zei altijd “Nee ik niet meer, ik ben er net 
vanaf.” En zij dan: “Wat goed van je joh, zou 
ik ook wel willen.” Dat snuiven is nooit mijn 
ding geweest. Je houdt er alleen een snotteren-
de neus en een klein pieleke aan over. Mij niet 
gezien haha.’

Trommelende aapjes
Johnny: ‘Het was ontzettend hard werken, en 
ja, ik verdiende heel goed, gemiddeld duizend 
gulden in de week, maar dat is nooit de drijf-
veer geweest. Het werd routineus. Vaak ook 
overdag optreden bij schoolconcerten. Het was 
opstaan, de bus in, twee keer 45 minuten plus 
een toegift, met de bus weer naar huis, slapen 
en dat herhaalde zich elke dag. Ik miste de in-
spiratie. Zelden had je vrij. De bands tegen-
woordig toeren een paar maanden en gaan dan 
op hun gemak aan een nieuwe cd werken. Wij 
gingen continu door. Langzaam begon me dat 
op te breken. Veel muzikanten grijpen dan naar 
drank en drugs om het maar vol te houden. In 
1972 hadden we de hele zomer getoerd. Toen 
we eindelijk weer eens een dag vrij hadden, 
overdacht ik eens goed waar ik mee bezig was. 
Kun je die kijkkastjes herinneren met tromme-
lende aapjes, die vroeger bij de trap in de V&D 
stonden? Ik voelde me precies zo’n aapje. Je 
gooit er een muntje in en hij begint te trom-
melen, terwijl het publiek er zich aan vergaapt. 
Nee, zo wilde ik niet verder. Daar kwam bij dat 
er binnen de band nooit een leuke sfeer was. Er 
waren altijd twee groepen. Ik probeerde daar 
tussendoor te manoeuvreren, zoals ik dat vroe-
ger in de Kuul moest om klappen te ontlopen. 
Ik besprak mijn voornemen om te stoppen met 
Jaap Eggermont; hij was inmiddels een goeie 
vriend geworden. Jaap stelde me voor of ik dan 
niet wilde drummen bij Sandy Coast of Earth 
& Fire. Leuke bandjes hoor, maar het leek me 
niks voor mij. En zo stond ik een paar maan-
den later te stukadoren in Duitsland. De nieu-
we drummer van Livin’ Blues, Herman van 
Boeyen, beviel echter niet en de band vroeg in 
1973 of ik voor even terug wilde komen. Dat 
werd nog een half jaar en toen was het klaar. Er 
viel een zware last van me af en zo was ik weer 
terug naar Nijmegen.’

Johnny bleef als stukadoor werken tot aan 
1985. Daarna begon hij als een echte onderne-
mer schoonmaakbedrijf Alsec, dat hij in 2002 
weer van de hand deed om tot voor een paar 
jaar geleden zijn arbeidzame leven te beëindi-
gen, weer als stukadoor.

Platenhoes van Wang Dang Doodle
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Boerderijen in de stad
Na mijn column over speeltuinen kon het niet 
uitblijven: kinderboerderijen. Platteland in de 
stad. Kippen met een luidruchtige haan, konijnen 
om lui te aaien, een pauw die haar staart kwijt 
is omdat de winter er nu echt aankomt. Ik kan 
het iedere ouder of grootouder aanraden, zeker 
zolang  de kinderen nog niet naar school moe-
ten. Op een kinderboerderij zien ze de dieren uit 
boekjes en van plastic eindelijk in het echt. Hoe 
ze klinken, voelen en stinken. Hier steken ze wat 
op! 

Je kunt vanuit onze wijk naar Neerbosch fietsen. 
Daar ligt ’t Boerke. Haar monumentale boerderij 
heeft nog een rieten dak, net zoals het bijge-
bouw, waar een flinke volière tegenaan staat, 
vol valkparkieten, sierduifjes en meer exotisch 
gevogelte. In de boerderij tref je cavia’s aan, in 
een ronde kooi die in driehoeken is verdeeld: in 
elke pizzapunt een stelletje, met in het midden 
een gat, om snel naartoe te rennen als zo’n 
rotjochie je probeert te pakken. Buiten, op het 
weiland voor de geitjes en ganzen, staat nog 

zo’n ronde kooi vol driehoeken: een volière vol 
oude kippenrassen. Met uitleg op een bordje, 

zodat die ouwelui ook nog wat opsteken. Wie 
een wit paard of wat ponny’s wil aaien, rijdt 
door naar Lindenholt, wie echte koeien van het 
Lakenvelderras wil zien, kan terecht in het uitge-
strekte Goffertpark. Kijk dan ook meteen in de 
grote ogen van een hertje, altijd hongerig naar 
grassprietjes die je eigenlijk niet mag geven. Op 
alle locaties vind je klimtoestellen, meestal een 
glijbaan, en een droge zandbak waar ze toch 
heel vies van worden. Losse fietsjes om te oefe-
nen en natuurlijk de onvermijdelijke tractor.

De enige waar we te voet naartoe kunnen, is het 
weitje van Kobus, bij de molen. We komen er 
graag, al heeft Kobus het moeilijk. Je merkt het 
meteen. Toen ik ernaar vroeg, hoorde ik van het 
overlijden van het ezeltje, het tijdelijk vertrek van 
de schapen. De paarden waren niet verdwenen, 
al zag je ze niet meer tussen de nieuwe hekken 
en kon je er ook niet meer bij. ‘Het komt allemaal 
goed’, beloofde een medewerker mij vriendelijk. 
‘Na de winter komt het voorjaar.’ We kunnen niet 
wachten.

Stefan van Dierendonck
(Foto: Dave van Brenk)

Livin’ Blues kon het succes van het begin van 
de jaren zeventig niet continueren en hief zich-
zelf in 1980 op. Ted Oberg, de oprichter van 
de band, was in een interview voor het Leids 
Dagblad heel duidelijk over de rol van Johnny 
in de band: ‘We hadden met Johnny in Livin’ 
Blues een goede basis, de drummer is het hart 
van de groep. Ná hem hebben we eigenlijk 
nooit meer iemand kunnen vinden die zo lek-
ker kon drummen in die specifieke stijl.’ 

Schikband
Tot 1980 raakte Johnny zijn Ludwig en drum-
stokken nauwelijks aan. ‘Toen stond Jopie 
van Kesteren weer voor de deur. Of ik in de 
Schikband wilde drummen, een band met veel 
Stones-covers. Dat leek me leuk en we treden 
nog steeds op. Een andere coverband waarbij 
ik drum is Craft, met bekende Nijmeegse mu-
zikanten als Peter van Benthem en Ger Hoeij-
makers. Met Motownhead ben ik gestopt, maar 
ik ben alweer met een nieuw project bezig: een 
band met louter Bruce Springsteen-nummers. 
Ik verwacht dat we over een paar maanden 
voor het eerst het podium op gaan.’

Hoogtepunten
Er waren nog meer hoogtepunten de afgelopen 
jaren, verschillende reünie-optredens of met 
het Residentieorkest op het Koninginnegala in 
2010. ‘Je moet weten dat ik geen noot kan le-
zen. Stond er iemand naast me die me precies 
op de tel aangaf wanneer ik in moest vallen.’

‘Ik heb nooit spijt gehad van de keuzes die ik 
gemaakt heb. De mooiste tijd was het aller-
eerste begin met die bandjes, en de muzikale 
ontwikkeling die ik doorgemaakt heb tussen 
mijn 16e en 24e jaar. We reden op een bakfiets 
met The Black & White Birds naar ons eerste 
optreden in de Ooy; stonden we op een biljart 
in de kroeg te spelen. Met Livin’ Blues reden 
we met de installatie in een verlengde Merce-
desbus met vliegtuigstoelen, zodat we onder-
weg konden rusten, want zo deed The Earring 
het ook. Dan dacht ik wel eens terug aan mijn 
pa, die met zijn drumstel op de bagagedrager 
naar een zaaltje moest fietsen om te spelen op 
een bruiloft. Hij was net zo nuchter als ik. Als 
mensen tegen hem zeiden: “Je zult wel trots 
zijn op je zoon dat-ie zo goed kan drummen”, 
kreeg je als antwoord: “Als je maar weet dat er 
betere zijn.” Naast je schoenen lopen, leerde je 
bij hem wel af.’

Koninginnelaan
Terug naar de Kuul en het huis aan de Konin-
ginnelaan waar Johnny geboren en getogen is, 
maar dat staat er niet meer. Ten prooi gevallen 
aan de stadsvernieuwing. ‘Links ervan had je 
bakkerij Hermsen, schoenmaker Van Heister 
en iets verder groenteboer Hendriks’, probeert 
Johnny zich te herinneren. ‘Naast ons rechts 
zat kruidenier Van Dam, volgens mij later een 
chinees, dan komt de Begoniastraat en de hoge 
stoep met bakker Egerschot, een drogisterij, 
groenteboer Vullings, een schoenmaker, vol-
gens mij nóg een slager en de Spar.’

Het nieuwe Nachtegaalplein ziet hij voor het 
eerst. Het is mooi geworden en Johnny is blij 
dat er nog een paar herkenningspunten zoals 
het poortgebouw zijn gebleven. De middag is 
omgevlogen, Johnny springt op zijn fiets, terug 
naar zijn huis in de Hindestraat in de Hazen-
kamp waar hij nu woont. Nog steeds samen 
met Sylvia, het meisje van de Hema boven, 
waar de cola een kwartje kostte.

Tekst: Michiel van de Loo
Nieuwe foto’s: Dave van Brenk 
Oude foto’s: collectie Johnny Lejeune

Wil je Johnny aan het werk zien? Op You-
Tube staat een video van het nummer L.B. 
Boogie, live in 1972 bij Beat-club, een 
Duits popprogramma.
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Vorig jaar december kon u in de Wester le-
zen over de problemen die een tiental bewo-
ners van de Oude Nonnendaalseweg heeft 
met woningbouwvereniging Portaal. In 
het kort de voorgeschiedenis: in december 
2012 begon de sloop van de eerste woningen 
rondom het Nachtegaalplein. Eigenaren van 
tien woningen aan de Oude Nonnendaalse-
weg constateerden daarna scheurvorming 
in hun huizen. 

Wat dan volgt is een klassiek voorbeeld van 
het bekende kastje naar de muur met in de 
hoofdrol Portaal, die opdrachtgever is van de 
sloop tot en met de uiteindelijke nieuwbouw 
van de woningen rondom het Nachtegaalplein. 
Dat het mooi is geworden, beaamt iedereen.

Schade-expert
Het getouwtrek duurde al drie jaar toen de be-
woners, die zich verzameld hadden onder de 
naam De Oude Non, de publiciteit zochten en 
contact opnamen met de Wester. Al hun pogin-
gen om iets van de schade vergoed te krijgen, 
leken op niets uit te lopen. Het sloopbedrijf en 
bouwbedrijf schoven de verantwoordelijkheid 
door naar een ander en Portaal ontkende als 
opdrachtgever elke verantwoordelijkheid en 
gaf aan dat eerst bewezen moest worden dat 
de sloop de scheuren in de huizen veroorzaakt 
kon hebben. Na gesprekken met bewoners be-
sloot Portaal eind vorig jaar een handreiking 
te doen. Om objectief vast te kunnen stellen 
waardoor de schade is ontstaan, zou op kosten 
van de woningbouwvereniging een onafhan-
kelijke schade-expert ingeschakeld worden. 

We zijn bijna één jaar verder en de Wester zit 
opnieuw aan tafel met vier van de gedupeerde 
huiseigenaren - Marieke, Margreet, Sander en 
Fred - om de tussenbalans op te maken. 

Onderzoeken
Margreet: ‘We zijn op zoek gegaan naar een 
schade-expert die moet onderzoeken of er een 
causaal verband is tussen de schade aan de 
huizen en de uitgevoerde (sloop)werkzaam-
heden. Dit is Dik-Gert Mans van Meged En-
gineering geworden. Begin deze zomer wa-
ren alle partijen hiermee akkoord. Met Mans 

hebben we inmiddels één gesprek gehad. Hij 
heeft rondgekeken en ons uitgelegd hoe hij 
te werk gaat. De huizen worden onderzocht, 
gebruikmakend van uiteenlopende (bodem-)
onderzoeken. Zodoende kunnen er conclusies 
getrokken worden om de ernst van de scheuren 
te kunnen bepalen. Cosmetische scheurtjes in 
het stucwerk zijn minder erg dan een scheur in 
de structuur. Het moet toch een keer gerepa-
reerd worden.’

Trillingmeters
Fred: ‘Ook is er op initiatief van Portaal een 

Portaal en De Oude Non, 1 jaar later

Van links naar rechts: Marieke, Margreet, Sander en Fred
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Bankieren in Stof om het lijf
Jaren geleden zette ik mijn voeten op de 
Nederlandse grond. Mijn sokken vulden de ga-
ten in mijn schoenen, waardoor mijn voeten het 
natte polderland voelden. Mijn jas, waarop de 
stof van de lange route lag, was niet meer tegen 
de najaarskou bestand. 
‘Jij komt morgenochtend één uur voor de ope-
ning. We zullen je aankleden’, zei een oudere 
dame uit het Groningse Musselkanaal, die haar 
voldoening vond in het helpen van hulpbehoe-
venden, zoals ik toen.
De volgende dag had ik alles: leren jas, muts, 
schoenen en handschoenen… Haar hartelijkheid 
heeft mijn koudwatervrees uit de wereld gehol-
pen. Nu kon ik uren buiten lopen om dit nieuwe 
land te leren kennen. 

Toen men mij een aantal jaren geleden vroeg of 
ik betrokken wilde zijn bij het initiatief voor een 
Kledingbank in Nijmegen en omgeving, moest 
ik aan de warmte denken die ik toen van die 
Groningse mevrouw had ontvangen. 
De Kledingbank kleedt sinds een kleine vijf jaar 
duizenden volwassenen en kinderen. Het zijn 
mensen die het jachtige tempo van de heb-
zucht niet kunnen bijbenen. Mensen die je in de 

cijfers van planbureaus en grote beloftes van de 
algemene politieke beschouwingen tegenkomt. 
Je schrikt als je leest dat 12 procent van de 
kinderen in ons land in armoede leeft. 
De tientallen vrijwilligers van de Kledingbank 
richten zich op de schrijnende armoede die 
achter de gevels verscholen is. Ze zijn bankiers 
in warmte en geluk. Ze helpen de welgestelden 
om hun klerenkasten te delen. Het is hartverwar-
mend wanneer ik mensen die het goed hebben 
zich zo voor anderen zie inzetten. 

Ik denk vaak aan het gedicht Stof om het lijf dat 
de toenmalige stadsdichter Marijke Hanegraaf 
voor de opening van de Kledingbank schreef: 

Stof om het lijf

Door het optrekkend verkeer weeft zich
het kleine geluid van een deur die opengaat:

je stapt uit de stad een ruimte in
waar vezels rusten in broeken en jurken

laat je ogen over de rekken scheren.
Het schone en hele hangt klaar.

Je spiegelt je aan een jasje, staat het 
schuchter of fris, sluit het aan in de taille

vindt jezelf met een kleurige sjaal om
van binnen een kind dat behoedzaam

de vingertoppen strijkt langs de hoop.
Iemand zocht voor jou naar wat goed was.

Mocht nu een mens als een zus je zien 
en zeggen: het is linnen, katoen, het past je.

Al durf je het soms nauwelijks te weten
je bent een ik en meer dan stof om het lijf.

Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)

app-groep aangemaakt waar Lagemaat, het 
sloopbedrijf, Van de Poel, een bedrijf dat de 
sloop begeleidt, wij, de bewoners, en Portaal 
zelf deel van uitmaken. Die draait al vanaf ja-
nuari. Het afgelopen jaar moesten we, telkens 
wanneer het huis schudde of trilde, hiervan 
meteen melding maken op de app. Men had 
ook twee trillingmeters geïnstalleerd, eentje 
meteen om de hoek bij de Koninginnelaan en 
eentje hier in de straat op nummer 41.’

Geschud en getrild
‘En mijn huis heeft geschud en getrild toen de 
Kwartelstraat hierachter gesloopt werd’, gaat 
Marieke verder. ‘Bij allemaal in de straat. Ook 
bij het neerzetten van de nieuwbouw rondom 
het Nachtegaalplein. Maar wat zegt de tril-
lingmeter? Onder de norm. Nou vraag ik je! 
Mijn huis staat te schudden en te trillen, ver-
toont scheuren, maar een trillingmeter die 
vijf huizen verder staat, vindt het maar niks.’ 
Fred: ‘Het is een landelijke norm, die wettelijk 
is bepaald, maar dan klopt er toch iets niet?’ 
Margreet: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het af-
gelopen jaar de scheuren groter zijn gewor-
den, maar hoe bewijs je dat?’ Marieke: ‘Pas in 
tweede instantie is naar de toestand van mijn 
huis gekeken - zo’n nulmeting - maar toen 
lag het Nachtegaalplein al plat.’ De bewoners 
kijken met spanning uit naar het rapport van 

Dik-Gert Mans, dat waarschijnlijk in novem-
ber klaar zal zijn.

Recht op overpad
Maar er is inmiddels méér aan hand. Sinds 
de Rijdende Rechter weet bijna iedereen wat 
het recht op overpad is. Het recht om gebruik 
te maken van een deel van de grond van een 
ander om bijvoorbeeld bij een huis achterom 
te kunnen. De bewoners aan de Oude Non-
nendaalseweg hebben ten behoeve van een 
achterom een pad achter hun woningen lopen. 
‘Dat was grond van Portaal’, vertelt Sander. 
‘Het recht op overpad was ons zwart-op-wit 
toegezegd. Aanvankelijk wilde het met de 
verkoop van woningen rondom het Nachte-
gaalplein niet vlotten. Omdat Portaal toch zo 
snel mogelijk wilde gaan bouwen werd een 
beleggingsmaatschappij ingeschakeld, die op 
dat moment ook eigenaar van de grond werd. 
Dat recht op overpad waren ze gewoon verge-
ten. Portaal probeert het nu alsnog te regelen 
met de eigenaren van de grond, maar ik heb 
voor alle zekerheid weer een beroep gedaan op 
mijn rechtsbijstandverzekering. Ik word hier 
zó moe van.’

Fred: ‘Afgelopen jaar heeft een persoon hier in 
de straat zijn huis verkocht. Natuurlijk kan dat 
hiermee te maken hebben. We zijn nu al vier 

jaar bezig om tot een oplossing te komen. Ik 
krijg er zelf ook een punthoofd van. Hoe lang 
gaat het nu nog duren? Nog vier jaar?’

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

Achterom Oude Non
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Favoriete plek in het Waterkwartier

In mijn jeugd was Nijmegen de stad 
van bomen, groen en zand. De Groot-
stalselaan deed zijn naam eer aan. De 
baron met zijn kasteel aan de over-
kant had een heel bos tot zijn beschik-
king. En vlak in de buurt verrees op 
een enorme bloemenrijke zandvlakte 
Hatert. 

Op de lagere school deed ik, dol op de 
natuur, zo’n beetje aan alle wandelmar-
sen mee. Van Kalorama-wandeltocht, 
Nicolaasmars tot Snertmars liepen we 
zingend door bossen en lange lanen met 
bomen. Beschermd tegen de hete zon 
onder een fantastisch bladerdek. Een 
groene wereld. Een groene stad.

In 2005 ben ik vanuit Groningen op-
nieuw in Nijmegen komen wonen. Vol 
enthousiasme voor de groene uitstraling 
en de bomenrijke straten kwam ik terug. 
Dit keer in mijn geliefde wijk Water-
kwartier. In het hoge noorden zag ik tot 
mijn ontzetting allemaal bomen gekapt 
worden. Als ik ergens maar een snoei-
zaag hoorde, werd ik al onrustig. Nee, 
dan liever weer naar Nijmegen. Daar 
worden bomen pas gewaardeerd, was 
mijn idee. 

Door allerlei nieuwbouwprojecten is er 
echter ook hier veel veranderd. Waar ge-
bouwd wordt, verdwijnt blijkbaar groen 
als eerste. Helaas. Straten zijn ontdaan 
van blad en stam. Door sloop is veel 
van het groene volume in de wijk ver-
dwenen. Daarom ben ik superblij met 
een prachtig parkje voor mijn huis. Het 
Krayenhoffpark met een aantal zeer oude 
bomen die de strijd hebben overleefd. 
Onderaan de mammoetboom (sequoi-
adendron giganteum) is mijn favoriete 
plek in het Waterkwartier. Met mijn rug 
tegen de enorme stam voel ik de rijkdom 
van de natuur. Deze reus stond er al toen 
ik nog niet eens kon lopen. Nu kijk ik er 
elke dag naar als ik de trap afloop en ga 
er graag heen voor een knuffel en meet 
met mijn armen de omtrek. 

Tekst en foto: Carla Dijs

Carla Dijs en het Krayenhoffpark
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Wolfskuil
Wijkbeheerder Hans Derkse vertrekt na negen 
jaar uit de Wolfskuil. Hans was het gezicht 
van Portaal in de wijk. Hij kende de wijk van 
haver tot gort. Zijn accuraatheid en zijn soci-
ale inbreng in tal van wijkactiviteiten - om er 
maar een paar te noemen: plantenacties, vuil 
in achterpaden, gesprekken met bewoners over 
diverse klachten die er speelden in de wijk - 
Hans had altijd de oplossing. De wijkraad 
vindt het erg jammer dat hij vertrekt! Zijn op-
volger is Frank van Gemert. Welkom! 

Vertrek wijkbeheerders

Waterkwartier
In het Waterkwartier vertrekt na vier jaar 
Marloes Hermans. Zij wordt opgevolgd door 
Joop Derks. Hiernaast staat een artikel over 
deze personele wisselingen bij Portaal.

Tekst: Leo Woudstra en Michiel van de Loo
Foto Hans Derkse: Ger Neijenhuyzen
Foto Marloes Hermans: Dave van Brenk
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de tijd waarin deze kleding werd gedragen. 
Vintage People wil dat graag veranderen, en 
jongeren en ouderen met elkaar in gesprek 
brengen. Daarnaast is de markt een mooie 
gelegenheid om uw oude kleding een nieuw 
leven te geven, en u kunt er ook nog iets aan 
verdienen!

De kledingmarkt
De kledingmarkt vindt plaats op 26 novem-
ber in de Griffioen (tussen 14.00 en 17.00 
uur). U kunt zich opgeven voor de markt via 
het inschrijfformulier bij de receptie van de 
Griffioen, of door te mailen naar info@vin-
tagepeople.nl. Deelname is gratis, en ieder-
een is welkom (dus ook als u zelf niet in de 
Griffioen woont). 

Informatiebijeenkomst
Op 7 november (tussen 13.00 en 14.00 uur) 
is er ook een informatiebijeenkomst in de 
Griffioen over de kledingmarkt. Hier kunt 
u direct vragen stellen aan een van de kle-
dingdeskundigen (Is dit kledingstuk leuk om 
te verkopen? Wat kan ik ervoor vragen?) en 
kunt u zich gratis laten fotograferen met de 
kleding, en eventuele verhalen achter de kle-
ding delen. De organisatie van Vintage Peop-
le zou het daarom ook erg leuk vinden als u al 
iets wilt meenemen naar de bijeenkomst dat 
u mogelijk wilt verkopen. Zij denken natuur-
lijk graag met u mee en ondersteunen waar 
dat nodig is. 

Tekst: Vintage People
Foto’s: Mathieu Jansen

Heeft u nog kleding, accessoires of klein 
meubilair dat u niet meer gebruikt? Op 
26 november organiseert een collectief 
van jonge ondernemers het project Vin-
tage People in het appartementencomplex 
de Griffioen. Vintage People is een markt 
waar u deze spullen zelf kunt verkopen 
aan jongeren. 

Bij Vintage People staat het verhaal achter de 
kleding centraal: jongeren lopen tegenwoor-
dig graag in kleding die enkele decennia oud 
is, maar zij hebben nauwelijks een beeld van 

Verkoop uw kleding aan jongeren!
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De drie wijkbeheerders van Portaal in Nij-
megen-West gaan meer samenwerken. Ze 
gaan als team onder meer vanuit het wijk-
kantoor aan de Paul Krugerstraat werken. 
De Wester heeft een gesprek met Gerrie 
Hijmans (wijken Heseveld en Neerbosch-
Oost), Joop Derks (Waterkwartier/Biezen) 
en Frans van den Biggelaar (Lindenholt). 
 
Joop Derks trapt af: ‘Het voordeel van samen-
werken is dat je van elkaar kunt leren en elkaar 
aanvult. Zo kun je je werk beter doen. Het is 
ook prettiger als je samenwerkt in plaats van 
in je eentje. Door taken samen te doen is het 
werk ook eerder geklaard. Als we bijvoorbeeld 
achterpaden inventariseren voor verlichting is 
de opname, als we dit met z’n tweeën doen, 
eerder af. Ook kunnen we elkaar op eventu-
ele fouten wijzen. Een ander voorbeeld zijn de 
tuininventarisaties. Daarbij kijken we of tui-
nen van huurders goed worden bijgehouden. 
Dit in verband met bijvoorbeeld schaduw voor 
buren, gevaarlijke situaties en de uitstraling 

naar de omgeving. Ook dit werk loopt beter 
als we het samen doen. Door de samenwer-
king kunnen we gemakkelijker grotere projec-
ten doen. We bekijken wat het meest efficiënt 
werkt, want het werk moet uiteindelijk wel af.’

Dankbaar werk
Frans van den Biggelaar vult aan: ‘Voordeel 
van ons werk is dat we een bepaalde vrijheid 
hebben. We maken onze eigen werkindeling. 
Als het bijvoorbeeld regent, stellen we onze 
wijkronde uit, omdat we toch niemand tegen 
komen. Het is belangrijk om vaak in de wijk te 
zijn. Als wijkbeheerder van Portaal kun je een 
relatie opbouwen met de wijk en dat is dank-
baar werk. Voordeel van het samenwerken 
vind ik dat we bij tegenvallers in het werk dit 
beter kunnen opvangen en kunnen relativeren.’

Gerrie Hijmans: ‘Het nieuwe werken houdt 
ook in dat we sommige zaken niet meer doen. 
We hebben een groter gebied. In totaal gaat 
het om drieduizend huurwoningen. Vinden 

Wijkbeheerders Portaal meer samen aan de slag
we bijvoorbeeld ergens vuilnis, dan ruimden 
we dat vroeger direct zelf op. Nu doen we dat 
niet meer en zal het langer duren voordat het is 
weggehaald. Een aantal zaken moeten we los-
laten. We doen een groter beroep op de zelf-
redzaamheid van de bewoners.’ 

Ondersteuning
Tijdens het gesprek blijkt duidelijk dat de drie 
wijkbeheerders veel ervaring hebben en hun 
wijken goed kennen. De wijkbeheerders wor-
den daarbij ondersteund door een adviseur leef-
omgeving en een sociaal beheerder. Zij geven 
ondersteuning bij bijvoorbeeld het opsporen 
van woonfraude en van hennepteelt in wonin-
gen, en doen onderzoek naar illegale onderhuur.  
Ook in Hatert en Dukenburg en Grootstal, Wil-
lemskwartier, Wolfskuil, Centrum en Noord 
werken drie wijkbeheerders volgens deze 
nieuwe aanpak.
 
Tekst: Maarten Visschers
Foto: Portaal

Vlnr. Gerrie Hijmans, Joop Derks en Frans van den Biggelaar
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‘Eerst nog wat van de wereld zien’, was de 
gedachte van Marjan Schamp na haar af-
geronde studie facilitaire dienstverlening. 
Ze belandde als vrijwilliger in een weeshuis 
in Peru. Zelf is ze visueel gehandicapt en ze 
merkte dat mensen met een beperking het 
in dat land niet al te best hebben. Als initia-
tiefneemster van stichting Wayquis Peru zet 
ze zich sinds 2001 enthousiast in voor men-
sen met een beperking. Ieder jaar gaat ze 
er een maand naartoe om plannen te maken 
met het bestuur daar hoe meer mensen met 
een beperking geholpen kunnen worden. De 
rest regelt ze vanuit het Waterkwartier met 
het bestuur hier in Nijmegen.

Marjan is geboren Nijmeegse en woont met 
haar twee kinderen vanaf 2007 in het Water-
kwartier. Vooral een praktische keuze. Ze wil-
de graag dicht bij de stad en op loopafstand 
van het station wonen. 

Sociaal
Haar werk in Peru lijkt niet speciaal aan te 
sluiten op haar studie. Ze koos voor de rich-
ting voeding/catering, de methode HACCP. 
En leerde alles over hygienisch omgaan met 
voeding. Maar ze deed meer sociaal werk in 
het weeshuis en voelde vooral een grote be-
trokkenheid bij de mensen. Ze zag dat er geen 
beroepsonderwijs was voor mensen met een 
beperking die daardoor moeilijk een zelfstan-
dig leven kunnen leiden. 
Marjan heeft een positieve instelling: ‘Je bent 
zo gehandicapt als je je voelt. Wat kun je nog 
wel? Dat is de vraag.’ Al hebben we er maar 
drie geholpen was de insteek om naar de Ka-
mer van Koophandel in Peru te gaan en de 
handen uit de mouwen te steken. En alsof het 
zo moest zijn, kwam ze toch binnen de stich-
ting weer terug bij voeding via het ambacht 
van kaas maken.

Opbouwen
Marjan: ‘Ik ben klein begonnen. Met financi-
ele hulp van familie en vrienden leerde ik via 

Marjan Schamp: ‘Al hebben we er maar drie geholpen’

cursussen groepjes mensen zelfvoorzienend 
te worden, eigen spullen te maken en die te 
verkopen. Daarvoor was het belangrijk dat ze 
leerden op tijd te komen en zich aan afspra-
ken te houden, kortom een arbeidsethos op te 
bouwen.’

Groei
‘In 2004 kwam er een vraag van het hotel Ni-
nos in Cusco, het hotelproject van Jolanda van 
de Berg, of we ook zelf yoghurt konden ma-
ken voor de toeristische gasten. Dat was een 
prima idee, want zo konden we beginnen met 
een cursus kaasmaken en hadden we een af-
zetmarkt.’

Succes
‘Dat liep zo goed dat we in 2010 al een kleine 

zuivelmakerij hadden opgezet met de hulp van 
donaties en giften. Zo ontstonden er ook weer 
raakvlakken met mijn opleiding en wonnen 
we diverse eerste en tweede prijzen met onze 
goudse kaas, verse kaas en verse ambachtelijk 
yoghurt.’

Toekomst
‘Door de groei en het succes van de onderne-
ming zijn we nu eigenlijk in de problemen ge-
raakt. De overheid in Peru is eisen gaan stellen 
en er is een grote investering nodig om door 
te kunnen gaan. Een te grote inverstering voor 
een kleine stichting als Wayquis Peru. In de 
eigen quechataal van Peru betekent dit vrien-
den van Peru. Cursussen en productie moeten 
in gescheiden ruimten plaats gaan vinden. De 
mensen die er werken moeten na de cursus in 
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dienst worden genomen. Riolering en rolstoel-
toegankelijkheid moet worden aangepast.’

Dat Marjan een enthousiaste en zeer betrokken 
vrijwilliger is, blijkt wel uit het feit dat ze on-
danks deze tegenslag niet bij de pakken is gaan 
neerzitten. In maart van dit jaar heeft ze een 
aanvraag gedaan bij De Wilde Ganzen. Veel 
papierwerk verricht en dus hulp van buiten 
gekregen. In oktober start een crowdfunding 
actie in Nederland. Vanuit De Wilde Ganzen 
is er op 30 oktober zelfs een minuut zendtijd 
op tv. Iedere euro die de stichting Wayquis 
binnenhaalt wordt door De Wilde Ganzen 
verhoogd met 50 procent. Zo hoeft er maar 
14.000 euro opgehaald te worden door mid-
del van crowdfunding. De rest wordt aange-
vuld door De Wilde Ganzen. Meer informatie 
en de link naar de actie is te vinden op www.
wayquisperu.com. Daarnaast is Wayquis Peru 
aangesloten bij de ANBI waardoor donatie en 
giften aftrekbaar zijn bij de belasting.

Ambitie
Marjan: ‘Er is goede hoop nu er in Peru een 
wet is aangenomen dat iedere werkgever een 
gehandicapte in dienst moet nemen. Sollici-
teren blijft moeilijk zonder werkervaring, dus 
daar kunnen wij dan weer bij helpen. Wij wil-
len onze opleiding certificeren en via het mi-
nisterie een erkend leerbedrijf worden. Vanuit 
Nederland kunnen leerlingen van de HAN dan 
ook in Peru bij ons stage lopen. Vrijwilligers 
zijn altijd welkom.’

Wilt u dit project steunen in de vorm van een 
donatie, gift of in uw vrije tijd? Dat kan! Met 
uw hulp, in welke vorm dan ook, kunnen er 
meer mensen in Peru geholpen worden. Meer 
informatie over de stichting vindt u op www.
wayquisperu.com of wordt word Wayquis 
(vrienden) via Facebook Wayquis Peru. 

Tekst: Carla Dijs
Foto Marjan Schamp: Dave van Brenk
Foto’s Peru: Marjan Schamp

Zaterdag 1 oktober vond het jaarlijks te-
rugkerende evenement de Nacht van de 
ommetjes plaats. Deelnemers konden weer 
op een unieke manier kennismaken met de 
eigen wijk en de buurtgenoten. 

Wolfskuil
Dit jaar waren er zestien verschillende om-
metjes uitgezet en voor het eerst was ook de 
Wolfskuil van de partij onder het motto de 
Wolf vertelt. Namens het gemeentebestuur 
liep wethouder Renske Helmer mee, samen 
met zo’n veertig andere belangstellenden. Er 
werd verzameld in het Hobbycentrum aan de 
Nieuwe Nonnendaalseweg waar de avond 
om 20.00 uur begon met een pittige quiz. On-
der aanvoering van een struise boerin gewa-
pend met een riek en een goedaardige wolf 
aan haar zijde begon het gezelschap verlicht 
met lampionnen even later aan het ommetje. 
Via de Nieuwe Nonnendaalseweg ging de 
optocht naar de Floraweg. Daar was de eerste 
stop bij Dierenweide Kobus, waar Arie Hoks 
en zijn medewerkers de groep onthaalden op 
warme chocolademelk. Angèle Jorna hield 
daar een boeiend verhaal over de geschie-
denis van de wijk. Het ommetje trok daarna 
via de Looimolen naar het Florapark waar 
men plots opgeschrikt werd door een roedel 
wolven alsof ze nooit weg geweest waren en 
nog steeds op strooptocht door de Wolfskuil 
doolde. Op de hoek van de Distelstraat en de 
Varenstraat stond men stil bij het kunstwerk 
van wijkbewoner Geert Schiks. In 2006 ont-
huld toen nieuwbouw plaats had gemaakt 

voor wat vroeger de Rimboe werd genoemd. 
De kunstenaar zelf gaf tekst en uitleg over 
zijn beeld. Tegen 22 uur werd het ommetje 
afgesloten met drank, hapjes en muziek in de 
wijkfabriek. De organisatoren van het omme-
tje in de Kuul, Korneel Jeuken, Floor Taayke 
en Conrad Savy kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagde avond, die volgend jaar zeker 
een vervolg zal krijgen.

Waterkwartier
In het Waterkwartier startte het ommetje Kiek 
de kiekjes vanaf het Schipperscentrum in de 
Waalhaven alwaar we hartelijk werden ont-
vangen en uitleg kregen over de activiteiten 
die voor de schippers worden georganiseerd. 
Daarna langs de Waalhaeve, over de oude 
panden die voorheen stonden op deze plaats, 
de binnentuin achter Batava, het Krayenhoff-
parkje, de plaats van de voormalige papier-
fabriek Gelderland, langs het Pesthuis op de 
oude Weurtseweg, de oude tramhalte op de 
Voorstadslaan in café De Voorstad, bezoek 
aan het theezaakje gevestigd achter de strui-
ken van Batava, de verhalen over de voorma-
lige bakkerij Eijkmans, de grote afbeelding 
op de Waterman en daarna een gezellige af-
sluiting in De Biezantijn. Een leerzame Kiek 
de kiekjes welke door menigeen nieuwe be-
woner en de ruim zestig andere deelnemers 
is gewaardeerd. 

Tekst Wolfskuil: Michiel van de Loo
Tekst Waterkwartier: Ruud de Vries
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Nacht van de ommetjes 
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Wolfskuil

Redactie: Leo Woudstra

Rozenbuurt
Recent is begonnen met de heipalen en de 
fundering, de volgende stap is het bouwen 
van de casco’s. De eerste woning is in 22 
dagen klaar voor oplevering! Verwachte op-
levering van het gehele project is het eerste 
kwartaal van 2017. (Op foto: Asterstraat.)

Nachtegaalplein fase 1
Fase 1 is nagenoeg opgeleverd en bewoond, 
het nieuwe Nachtegaalplein is ingericht. 
De bewonersgroep heeft samen met de ge-
meente en Portaal de plannen voorbereid. 
Het is een mooi plein geworden met veel 
groene planten en struiken en het heeft veel 
sfeer. De wijk kan trots zijn op deze ver-
nieuwde omgeving.

Nachtegaalplein fase 2 en 3
De bovenbouw is gesloopt en er is gestart 
met asbestsanering en bodemonderzoek. 
Gevonden verontreiniging moet eerst gesa-
neerd worden, daarna kan de sloop worden 
afgerond. Verwacht wordt november/de-
cember. Start van de bouw begin 2017.

Spreeuwenstraat 
Voor de zorgwoningen van eigenaar Hen-
driks op deze plaats moet een nieuw plan 
komen. Zorginstelling de Driestroom gaat 
er op deze plaats geen gebruik van maken, 
zo is ons medegedeeld. Wat gaat er nu wel 
komen? Daar is de gemeente met Hendriks 
over in gesprek. De wijkraad is benieuwd 
wat er gaat komen. Wij houden u op de 
hoogte.

Kort nieuws uit de Kuul

Tweede Oude Heselaan 
Wanneer wordt de Tweede Oude Heselaan 
weer een echte laan? Vanaf januari is men al 
bezig met allerlei werkzaamheden. Bomen 
zijn gekapt, oude leidingen worden vervan-
gen en de stoepen en het wegdek liggen al 
weken open. De verwachting is dat eind ok-
tober met het wegdek wordt begonnen.

Foto’s: Leo Woudstra

Jacobsterrein 
De werkzaamheden duren langer dan 
verwacht. Bij het uitgraven van de par-
keerkelder is er heel veel puin uit de 
grond gekomen, ook is de vervuilde 
grond eruit gehaald en afgevoerd. De 
verwachte oplevering is nu het tweede 
kwartaal van 2018. Alle woningen wor-
den aangeboden via Entree, behalve het 
gedeelte waar de Driestroom inkomt.
Bij de bouw is een schutting geplaatst. 
Buurtbewoners hebben hier zorgen over 
de verkeersveiligheid voor voetgangers 
omdat de stoep niet meer toegankelijk is. 
Ze moeten nu oversteken over de toch al 
drukke Molenweg. Als ze dan overgesto-
ken zijn, moeten zij opnieuw oversteken 
om bij de winkels aan de kant van Albert 
Heijn te komen. Dit werkt niet dus voet-
gangers en fietsers komen in de moei-
lijkheden als men langs deze schutting 
moet. Aan de overstekende bouwvak-
kers is wél gedacht, die kunnen via een 
loopbrug veilig van de bouwkeet naar de 
bouwput lopen. Aan Portaal is gemeld er 
iets aan te doen. De suggestie is om het 
fietspad af te scheiden van de voetgan-
gers.

Foto’s: Leo Woudstra



Kerstmarkt Florapark 
op 14 december
De vrienden van het Florapark organi-
seren voor de tweede keer een Kerst-
markt rondom het Florapark en de Witte 
Molen op woensdag 14 december van 
16.00 uur tot 21.00 uur. De organisatie 
wil graag weer in een mooie kerstsfeer 
een prachtige middag en avond met de 
wijkbewoners beleven. Voor de wijk, 
door de wijk. Wie doen er onder andere 
aan mee? Vrienden van het Florapark, 
Dierenweide Kobus, STEP, Villa Nova, 
het Sfeerhuis, Wijkraad, de Wieken, de 
Witte Molen, Michiel de Ruyter, Boska-
pel, Kops Hout, Azaleaplein en Tandem 
doen mee.
Als wijkbewoner kunt u ook meedoen 
door een marktkraam te huren. Haal nog 
bruikbare (kerst) spullen van zolder en 
verkoop deze. Voor het huren van een 
kraam kunt u bellen naar 06-25366482. 
Komt allen!

Foto: Dave van Brenk
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Eind september startte in de Wolfskuil het 
filmproject Wijkreporters Wolfskuil. In dit 
project gaan kinderen uit de Wolfskuil, ge-
wapend met een camera en microfoon, op 
zoek naar de verhalen van de wijk. In totaal 
doen tien kinderen mee in de leeftijd van 
negen tot twaalf jaar. In drie groepen wer-
ken zij aan twee filmverhalen; één over de 
geschiedenis van de Wolfskuil en één over 
hun eigen leven in de wijk. 
Initiatiefnemer van het project is filmma-
ker Sonja Willems: ‘Vorig jaar maakte ik 
voor gemeente Nijmegen een film over de 
Wolfskuil. Ik was toen heel veel in de wijk 
en vond het er zo leuk en bruisend dat ik er 
graag nog een keer wilde werken. Maar dan 
met kinderen. Het project Wijkreporters 
Wolfskuil is hier het resultaat van.’
Voordat de wijkreporters met de camera de 
straat op gaan krijgen zij drie workshops. 
Deze vinden plaats in de Wijkfabriek. Hier 
leren zij wat er allemaal komt kijken bij het 
maken van een film, schrijven ze zelf een 
script en oefenen ze hoe ze iemand moeten 
interviewen.

Sonja: ‘Het belangrijkste doel van de 
wijkreporters is dat de kinderen er iets van 
leren. Bijvoorbeeld presenteren voor de 
camera, het bedenken van een verhaallijn, 
of het interviewen van een onbekende. En 
we hopen dat er door het project vooral ook 
veel mooie ontmoetingen in de wijk ont-
staan.’ 
De wijkreportages zijn eind november klaar 
en gaan in première tijdens een filmfestival 
in de Wijkfabriek. 

Het project Wijkreporters Wolfskuil is 
te volgen op Facebook (www.facebook.
com/wijkreporterswolfskuil) en Instagram 
(www.instagram.com/wijkreporterwolfs-
kuil).

De Wijkreporters Wolfskuil is een project 
van Stichting Beeldenwereld en de Wijk-
fabriek Wolfskuil en wordt mede mogelijk 
gemaakt door gemeente Nijmegen, het VSB 
Fonds en het KANS fonds.

Tekst en foto: Sonja Willems

Wijkreporters Wolfskuil leggen 
de wijk vast in zes korte films

Brandje Driesprong
Maandagvond 12 september was er een kleine 
brand in de Driesprong aan de Fuchsiastraat die 
veel erger uit had kunnen pakken. Een attente 
bewoner aan de Bosbesstraat constateerde een 
rode gloed boven het gebouwtje en alarmeerde 
meteen de hulpdiensten. De brandweer wist 
te voorkomen dat de buitenbrand naar binnen 
over zou slaan. Het vuur was ontstaan in het 

opslaghok aan de achterkant van het ge-
bouw. Daar lag voornamelijk afval. 
In de Driesprong is onder andere de Wijk-
fabriek gevestigd en een ruilwinkel. Die 
moest door de rookschade de winkel een 
dag gesloten houden. De oorzaak van de 
brand was kortsluiting in de buitenverlich-
ting.

Foto: Geert Timmer
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Na tien jaar betrokken te zijn bij Hobbycen-
trum De Nonnendaal waarvan de laatste ze-
ven jaar als voorzitter bestuur, heeft Conrad 
Savy het voorzitterschap van De Hobby per 
5 oktober aan Johan Maes overgedragen. 
Johan Maes is geen onbekende van het cen-
trum. Hij is al enige jaren penningmeester 
van De Hobby. 
Conrad Savy heeft zich niet herkiesbaar ge-
steld omdat hij meent dat nu een goed mo-
ment is voor de overdracht. De organisatie 
is stabiel, telt vier medewerkers, meer dan 
veertig vrijwilligers en ruim boven de 230 

Vergaderingen van 
wijkraad Wolfskuil
Op dinsdag 1 november vergadert het 
algemeen bestuur van de wijkraad. Op 
dinsdag 6 december is het periodiek 
overleg met de gemeente, Tandem, Por-
taal, sociaal wijkteam en politie. 
De vergaderingen zijn in wijkcentrum 
Titus Brandsma van 20.00 tot 22.00 uur. 
Indien u als wijkbewoner vragen hebt, 
kunt u contact opnemen met ons secre-
tariaat: wijkraadwolfskuil@gmail.com.

Wijkraad Wolfskuil 
zoekt nieuwe 
bestuursleden 
De wijkraad vergadert acht keer per jaar 
en praat met diverse instellingen zoals de 
gemeente Nijmegen, woningcorporatie 
Portaal, politie, welzijnsorganisatie Tan-
dem en bewoners over het wel en wee in 
de wijk. Het gebied strekt van de Wolfs-
kuilseweg tot aan de Tweede Oude Hese-
laan. Ook de Fuutstraat en omgeving en 
de Rozenbuurt vallen binnen ons gebied. 
Graag zien wij vanuit alle hoeken van de 
wijk versterking, zodat er een nog stevi-
ger platvorm komt in de Wolfskuil.
Tijdens de vergaderingen wordt onder 
meer gesproken over nieuwe bouwpro-
jecten, de openbare ruimte, subsidies, 
verkeer, speelgelegenheden, veiligheid, 
opschoondagen, jongeren, maatschappe-
lijke problemen en handhaving.
We vergaderen vier keer per jaar sa-
men met onze wijkmanager Anne Marie 
Nannen, Sanne Teuwsen van Openbare 
Ruimte, wijkagent Chris Hofman, Anne 
Keijzer van Welzijnsorganisatie Tandem 
en Marc van den Broek van woningcor-
poratie Portaal. De andere vier keer be-
spreken we met het algemeen bestuur de 
eventuele problemen en veranderingen 
die door bewoners aangedragen worden. 
We proberen gezamenlijk tot een oplos-
sing te komen. 
Hebt u zin en tijd om u bij ons aan te 
sluiten, dan bent u van harte welkom! U 
kunt mailen naar ons secretariaat, wijk-
raadwolfskuil@gmail.com. 
 
Tekst: Leo Woudstra, voorzitter

Een gezellige middag en even lekker de 
deur uit. Bijkletsen met bekenden uit de 
buurt en natuurlijk de seniorenbingo. Elke 
dinsdagmiddag organiseert de senioren-
commissie deze bijeenkomst in wijkcen-
trum Villa Nova. Kom gerust eens langs. De 

zaal is open om 12.30 uur. De bingo begint 
om 14.00 uur. Rond 16.00 uur is de middag 
afgelopen. U bent van harte welkom.
 
Tekst: Seniorencommissie Villa Nova
Foto: Leo Woudstra

Seniorenmiddag in wijkcentrum Villa Nova

deelnemers. Een extra overweging is het 
feit dat de subsidie voor de komende twee 
jaar stabiel blijft. Een beoogde korting is 
van de baan. Conrad blijft zich inzetten voor 
de wijk in de hoedanigheid van voorzitter 
bestuur/aanjager van De WijkFabriek, de 
broedplaats van de wijk.
We bedanken Conrad voor zijn inzet voor 
De Hobby en wensen Johan veel succes met 
zijn nieuwe functie.

Tekst: Hobbycentrum De Nonnendaal
Foto: Geert Timmer

Nieuwe voorzitter De Nonnendaal

Conrad Savy en Johan Maes
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Op 11 september was het zover. Prachtig 
weer en een hele Floraweg vol met markt-
kramen, jeugdactiviteiten, eettentjes en 
muziek. Veel wijkbewoners hadden een 
marktkraam voor hun woning gehuurd en 
werkten mee aan het autovrij maken van de 
Floraweg. 
De eerste bezoekers waren al vroeg aanwe-
zig om hun slag te slaan voor de vele bij-
zondere, antieke en of waardevolle spullen. 
Rond 10.30 uur was het een gezellige druk-
te over de gehele Floraweg en dat is ook de 
hele dag zo gebleven. Daarnaast zat de loop 
er goed in bij kinderboerderij Kobus waar 
kinderen aan allerlei spelen konden mee-
doen. Het strovechten was razend populair.

De jongerenwerkers van Tandem zijn druk 
geweest met hun activiteiten voor de jeugd. 
Het penalty schieten, de circusactivitei-
ten en de demonstraties kickboxen waren 
geslaagde activiteiten. Verder hebben de 
kinderen de hele dag gebruik gemaakt van 
het luchtkussen. Deze stond bij de ontmoe-
tingstent van het Sfeerhuis, waar een gezel-
lige live band speelde.

Aan de andere kant van de Floraweg draai-
de dj Rick leuke muziek, waar zelfs gedanst 
werd. En niet te vergeten de geuren van al 
het lekkers dat aan etenswaren werd aange-
boden. Kortom, alle ingrediënten die bij een 
sfeervol wijkfestival horen. Op de Floraweg 
stond de Pipowagen van de gemeente waar 
de wijkraad informatie verstrekte over de 
Wolfskuil. Er lagen oude foto's, wijkbladen 
en diverse Westers ter inzage. Deze hadden 

Halloweenoptocht
Hobbyclub de Heksenkring organiseert op 28 
oktober een Halloweenoptocht door de wijk. 
Het spannende stuk in het Florapark zal zeker 
weer in de optocht zitten en er zullen genoeg 
griezel- en verrassingsmomenten aan de orde 
komen. Je kunt meedoen aan de optocht als 
je tussen de 6 en 12 jaar bent. Een ouder is 
verplicht als begeleiding en alles is op eigen 
risico. De optocht begint om 19.15 uur en ein-
digt om 22.00 uur, de kosten zijn 50 cent per 
kind. Je kunt je opgeven bij Toos Gerrits, Va-
renstraat 40, hier is ook het verzamelpunt. Vol 
is vol.

Foto’s: Toos Gerrits

Flora Wijkfestival door Vrienden van het Florapark groot succes

veel bekijks. En de SP had een kraam. Met hun 
SP-pand aan de Molenweg komen zij tenslotte 
ook uit de wijk. 
Binnenkort wordt er geëvalueerd met de ge-
meente. Hoewel de organisatie het met veel 
minder subsidie heeft moeten doen, zullen er 
zeker wat verbeterpunten zijn. Volgend jaar 

wordt weer een Flora Wijkfestival georga-
niseerd. Voor nu willen we iedereen bedan-
ken die, op welke manier dan ook, een bij-
drage heeft geleverd aan dit mooie succes.

Tekst: Biljana Markovic en Leo Woudstra
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Waterkwartier
Redactie: Ruud de Vries

Binnenkijken bij de buren

Foto-expositie Roelien van Neck

Roelien van Neck is fotograaf en woont met 
veel plezier in het Waterkwartier. Daar foto-
grafeert ze de straten en bewoners. Ze expo-
seert met een deel van deze foto’s vanaf half 
oktober in Allesbinder aan de Weurtseweg 
150.

Officiële opening
Bij een expositie hoort een officiële ope-
ning. Deze is op dinsdag 1 november tus-
sen 16.00 en 17.00 uur bij de Allesbinder 
aan de Weurtseweg 150. U bent van harte 

Bouwdorp Waterkwartier
Als de laatste week van de zomervakantie 
aanbreekt, wordt er door een groot aantal 
vrijwilligers hard gewerkt aan de laatste 
voorbereidingen van het jaarlijkse Bouw-
dorp Waterkwartier. 
Op 22 augustus was het weer zover en ging 
de negende editie van start. Ruim negen-
tig kinderen creëerden in vier dagen tijd 
de mooiste Nijmeegse bouwwerken, zoals 
het NEC-stadion, de Stevenskerk en de 
Vereeniging. Ondanks dat de temperatuur 
regelmatig boven de 30 graden lag, werd 
er enorm hard gewerkt. Behalve timmeren, 
zagen en schilderen was er ook gelegenheid 
om creatief bezig te zijn in de knutseltent. 
Diverse sponsoren zorgden voor een ver-
koeling in de vorm van een ijsje. Op de der-
de dag werd een groot zwembad geplaatst 
met hulp van de lokale brandweer. Op de 
vierde dag stond er een schuimkanon en de 

Verkeer
Opheffen parkeerplaats Waterstraat
Bij het zebrapad op de Waterstraat bij 
de Biezantijn wordt een parkeerplaats 
opgeheven en voorzien van groenbe-
planting. Dit om meer overzicht voor de 
overstekende personen te creëren en de 
situatie minder gevaarlijk te maken. Het 
autoverkeer heeft door de vele auto’s die 
daar geparkeerd worden zowel in de par-
keerhavens alsmede op het trottoir geen 
duidelijk overzicht. Natuurlijk is er het 
verzoek aan de pizzeria en de autohan-
del een beter parkeerregime te hanteren. 
Ook in de avonduren moet het verzoek 
niet tegen dovemansoren gericht zijn.

Motoren door de wijk
De vraagstelling op de wijkvergadering 
aan de politie over de overlast van moto-
ren door de wijk heeft een sneeuwbalef-
fect opgeleverd in de Gelderlander. Nu 
blijkt dat de bewoners niet alleen in het 
centrum maar ook in de rest van Nij-
megen hier last van hebben. De rijders 
zelf kregen ook nog eens een geweldig 
podium in de Gelderlander, waarin ze 
beweren in een groot artikel: ‘Geef ons 
een stuk asfalt en wij zullen de overlast 
tot het verleden laten behoren.’ Het ant-
woord van politiezijde is: we moeten ze 
op heterdaad betrappen.

Handhaven in 30-kilometerzone
Door het Waterkwartier zijn op diverse 
plaatsen 30-kilometerzones van kracht, 
die ook nog voorzien zijn van verkeer-
drempels. Dit wordt door menigeen ge-
negeerd aangezien het kennelijk leuk is 
zo hard mogelijk door deze gebieden te 
rijden. Liefst ook nog met de telefoon in 
de hand aan het oor en karren maar. Hoe 
onverstandig kan men zijn…

vijfde en tevens laatste dag van het bouw-
dorp werd traditioneel afgesloten met een 
feestelijke barbecue omringd door diverse 
springkussens en een optreden van Jeffrey 
en Jeffrey.
Deze dagen van plezier kunnen alleen mo-
gelijk worden gemaakt door alle vrijwilli-
gers en door de volgende sponsoren: Jumbo 
Fenikshof Nijmegen, Pontmeyer Nijmegen, 
schildersbedrijf Mark Hellegers, voetbal 
vereniging SCH, de Nederlandse ampullen-
fabriek, Jacqueline Cleyne, Dar Nijmegen, 
Portaal Nijmegen, Wisa Oosterhout, Aabo 
traiding, Bennie Gerrits, Henk Roos, Air-
form B.V. Bij deze bedanken we ook onze 
bouwdorp fotograaf Dave van Brenk.

Volgend jaar zal de tiende editie van het 
Bouwdorp Waterkwartier wederom op fees-
telijke wijze gevierd worden. Tot dan!

Foto: Dave van Brenk

welkom. Er staan een hapje en een drankje 
voor u klaar. Laat u het even weten (info@
roelienvanneck.nl) als u komt? Dan weten 
we zeker dat we niemand teleurstellen. 

Tekst en foto: Roelien van Neck
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De stadsbrug De Oversteek is genoemd naar 
de dramatische maar uiteindelijk succesvol-
le oversteek van de Waal door de Amerika-
nen op 20 september 1944. Hierbij verloren 
48 soldaten het leven. Hun namen staan op 
het monument aan de Oosterhoutsedijk.
Iedere avond, ook door weer en wind, loopt 
een veteraan over de brug, waarbij 48 paar 
lantaarns op het marstempo van een soldaat 
aangaan. Op de dijk wordt daarna een sa-

Op 22 september heeft een gesprek plaats-
gevonden met de wethouder over het wel 
en wee van de gebruikers in de wijkcentra 
Titus Brandsma, Heesewijde en voorzienin-
genhart de Biezantijn.
Zaken als samenwerking met beheer en de 
zorg over terugloop van gebruikers, indien 
er bijvoorbeeld niet eens meer een blokje 

Vergaderdata van 
‘Ons Waterkwartier’
Op dinsdag 1 november en 20 december 
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 18 oktober en 6 december 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 van 6 
september 2016 is na goedkeuring in de 
vergadering van 1 november volledig 
weergegeven op Facebook en www.ons-
waterkwartier.nl.

Muurschildering
De buitenzijden van de hallen op de hoek 
Havenweg (de opgang van de Weurtse-
weg richting het voormalige slachthuis) 
en Lijnbaanstraat, zijn door een tiental 
kunstenaars voorzien van schitterende en 
fraai voorstellende beschilderingen.

 Het is beslist de moeite waard om te 
gaan zien dat deze hoek op een leuke 
manier in de picture is komen te staan. 
Hierdoor wordt het Waterkwartier weer 
een kunstwerk rijker.

Foto’s: Dave van Brenk

Gesprek met wethouder Renske Helmer
kaas gegeven mag worden tijdens een acti-
viteit, dit is het grijze gebied waar de wet-
houder een voorstel gaat doen. 

Wat betreft de Biezantijn is ter sprake ge-
komen het gemis van de sporthal, de afwe-
zigheid van airco in alle ruimten, het tekort 
aan vergaderruimten en de samenwerking 
daaromtrent met de school Aquamarijn, 
het ruimtetekort als er nieuwe activiteiten 
komen voor de nieuwe bewoners in geheel 
Nijmegen-West inclusief het Waalfront, 
waar het voorzieningenhart de Biezantijn 
voor bedoeld is.
Dit alles wordt samengevat in een raads-
voorstel waar eventueel weer op in te spre-
ken is. Het wordt gevolgd en vervolgd.

Foto: Jacqueline van den Boom

Sunset March 20 september 2016
luut gebracht. Iedereen is welkom om mee 
te lopen.
Op de avond van de 71ste herdenking lie-
pen circa 150 belangstellenden mee, waar-
bij voor het eerst officieel enkele leerlingen 
en hun (groot)ouders van de wijkschool de 
Aquamarijn. Een indrukwekkende gebeur-
tenis!

Foto: Dave van Brenk



Koersbalgroep 
Waterkwartier
Een aantal vrouwen uit het Waterkwar-
tier speelt op donderdagmiddag koersbal 
in de Biezantijn aan de Waterstraat. Dit is 
een balspel, dat enigszins lijkt op jeu de 
boules. Dit spel wordt met inzet en veel 
vrolijkheid gespeeld. Voor deze vrouwen 
is het een gezellige middag.
Hebt u zin om daaraan mee te doen? 
Kom dan eens kijken op een donderdag-
middag om 14.00 uur. U bent van harte 
welkom.
Wilt u eerst wat telefonische informatie 
dan kunt u bellen naar Thea van Glab-
beek, (024) 378 85 74, of Els Linders, 
(024) 377 84 98.

Foto: Dave van Brenk
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NEC-speeltuintje geopend

Op 7 oktober is in de Rijnstraat het NEC-
speeltuintje officieel geopend. De opening 
werd gedaan door oud-wijkbeheerder Vin-
cent Meijers en de straatbewoners.
 
Het oude veldje lag er in het verleden vaak 
kaal en troosteloos bij. De bewoners kwa-
men op het idee er kunstgras neer te leg-
gen in de kleuren rood, zwart en groen met 
daarop een aantal speeltoestellen.

Tekst en foto: Dave van Brenk

Vergadering ‘Ons 
Waterkwartier’ op 
6 september 2016
Op de vergadering van wijkvereniging 
‘Ons Waterkwartier’ van 6 september 
2016 waren veertig personen aanwezig 
en is het volgende aan de orde geweest:

• Op dit moment is er nog weinig draag-
kracht voor een markt op de Fenikshof.
• De terugkoppeling over het aanwezig 
zijn van Burgemeester Bruls op de ver-
gadering van 5 juli.
• Begin 2017 is de sloop gepland van het 
voormalig slachthuis.
• Groenplan Havenplein, bijeenkomst 
bewoners Fenikshof, aankleding voor-
malige roltrap ligt bij de kunstcommis-
sie, het perkpark aan de Spechtstraat is 
klaar.
• Brede school en de Sunset March.
• Afscheid van Marloes Hermans (Por-
taal), welkom aan Joop Derks en Gerrie 
Hijmans.
• Verzoek voor vraagstellingen voor vol-
gende vergadering waarbij directie van 
Portaal aanwezig is.
• Bouwprojecten aan Fenikshof/Voor-
stadslaan, Batava, Waalfront, Honig.
• Verkeer Hezelpoort, Joris Ivensplein.
• Wijkbeheer over diverse boomplaatsin-
gen.
• Evaluatie bibliotheek in de Biezantijn.
• Ontwikkelingen bij de diverse buurt- 
en bewonersgroepen.

Het uitgebreide verslag wordt na goed-
keuring van de vergadering op 1 novem-
ber op Facebook en de website geplaatst.

Informatieavond 
afvalcontainers 
Fenikshof/Marialaan

Op 27 september jongstleden is er voor 
de bewoners een informatieavond ge-
houden over de veranderingen en ver-
plaatsing van de afvalcontainers. Ook de 
indeling van de Fenikshof betreffende 
de parkeermogelijkheden, plaatsing van 
fietsenrekken en de winkelwagens wordt 
aangepast.
Medio november worden op de Maria-
laan ondergrondse containers geplaatst, 
ter hoogte van de Ampullenfabriek en 
op de hoek van de Voorstadslaan. Dit 
om het afvalprobleem in de IJsvogelpas-
sage en op de Marialaan op te lossen. Op 
de Fenikshof komen de ondergrondse 
containers achter Diny’s Wol en in het 
verlengde van de uitloop van de IJsvo-
gelpassage. De fietsrekken worden ge-
plaatst rond het verhoogde groene mid-
dengedeelte, dat tevens wordt ingericht 
voor spelende kinderen. De autoparkeer-
plaats wordt zo ingericht dat men rond 
kan rijden, en voor de ingang van de 
supermarkten komen drie invalidenpar-
keerplaatsen. De winkelwagens worden 
in het verlengde van de glaswand van de 
rollerbaan geplaatst, tegen het parkeer-
terrein aan.
Door al deze aanpassingen worden de 
omwonenden uitgenodigd om de Fe-
nikshof een hof te maken waar het fijn 
vertoeven is, zodat het een net en over-
zichtelijk geheel zal kunnen blijven. Ook 
wordt de leegstand van het winkelgebied 
aangepakt in de hoop dat aan die zijde 
eveneens een prettig aanzien zal ont-
staan.
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Jongerenpagina

Ben je 12 jaar of ouder? Dan heeft de biblio-
theek de Biezantijn een speciale Bieb4you-
collectie leesboeken, informatieve boeken, 
luisterboeken en dvd’s voor jou. In de biblio-
theek kun je ook gamen op onze gloednieu-
we playstation, rustig je huiswerk maken of 
een boek lezen in onze greenroom.

Activiteiten
Leesclub For Girls Only
Kom je ook samen met andere meiden een 
boek lezen? We bespreken het boek en we 
doen andere leuke dingen zoals het ont-
werpen van een boekcover, facetimen met 
de schrijver, videoblogs maken en een quiz 
spelen. Maandag, 14.00-15.00, vanaf 10 jaar, 
deelname is gratis.

BiebBios
Speciaal voor de filmliefhebbers is er op 
woensdag filmmiddag. Dit betekent dat je op 
onze bank kunt ploffen en iedere week op 
het grote scherm van een film kan genieten! 
Woensdag, 15.00 vanaf 10 jaar, deelname is 
gratis.
 
Van avatars ontwerpen tot sieraden 
3D-printen
Op zaterdagmiddag maak je in de bibliotheek 
kennis met 2D- en 3D-design. Tijdens deze 
leuke workshops, ga je in kleine groepjes aan 
de slag met 3D-tekenen, 3D-printen, digitaal 

illustreren en nog veel meer! Schrijf je in bij 
de balie in de bibliotheek. Zaterdag 12.00-
14.00 vanaf 12 jaar, deelname is gratis.

Zoek-het-uit!
Speel het spel zoek-het-uit en maak kans op 
een leuke prijs. Grabbel de vragen uit de pot 
en vind het antwoord in de boeken van de 
Bieb4you collectie. Weet jij bijvoorbeeld wie 
de schrijver is van Darth Paper slaat terug of 
wat er op het groene briefje staat in het boek 
Wat als... van Danielle Bakhuis?  Elke dag, 
vanaf 10 jaar, deelname is gratis.

Openingstijden 
Bibliotheek de Biezantijn, Waterstraat 146
Maandag 13.30-17.30
Dinsdag 13.30-17.30
Woensdag 10.00-17.30
Donderdag 13.30-20.00
Vrijdag 13.30-17.30
Zaterdag 11.00-15.00

Tekst: Lieke Peeters
Foto’s: Tandem

Jongeren-
werk 
Tandem
Huiswerk?!?

Het nieuwe schooljaar is weer begon-
nen! Dit betekent voor veel jongeren 
wennen aan een nieuwe school, nieuwe 
klas of nieuwe docenten. Huiswerk 
maken gaat helaas niet altijd gemak-
kelijk. Voetballen, vriendinnen, FIFA 17 
of chillen zijn vaak een stuk aantrekke-
lijker dan de hele middag in de boeken 
duiken. Het plannen en organiseren van 
je opdrachten en leertoetsen gaat ook 
niet vanzelf. Maar hierbij kunnen wij je 
helpen, als het zelf even niet meer lukt!
Zoek je een plek om rustig huiswerk te 
maken? Hulp nodig bij het overhoren? 
Moeite met het plannen van al je werk? 
Neem contact op met één van de jonge-
renwerkers.

Trouwens ook voor al je vragen over 
bijbaantjes, het maken van een cv, stu-
diekeuze, financiën…

Lieke Peeters
FB Lieke Tandem 
06 57 54 36 73

Anne Keizers
FB Anne Tandem
06 26 86 49 63 (Wolfskuil)

Younes Corty
FB Younes Corty, Jongerenwerker
06 20 27 53 81 (Waterkwartier)

Tekst: Lieke Peeters

Bibliotheek de Biezantijn
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Nextdoor komt oorspronkelijk uit de 
Verenigde Staten met als doel een bijdra-
ge te leveren aan een betere buurt.

Nextdoor is een gratis en besloten buurtapp. 
Je legt gemakkelijk en snel contact met de 
buren om je heen: zowel online als wanneer 
je elkaar tegenkomt op straat. 

Duizenden buurten gebruiken Nextdoor om 
aan een prettigere, veiligere woonomgeving 
te werken. 

Gebruik
Buurten in heel Nederland gebruiken Next-
door al om:
• Buurtpreventie op te zetten,
• Een buurtwachtgroep te organiseren,
• Een betrouwbare oppas te vinden,
• Tips te vragen voor de beste schilder in 
de buurt,
• Aandacht te vragen voor een weggelopen 
huisdier,
• Een nieuwe eigenaar te vinden voor een 
kinderfiets die te klein is geworden,

• Of gewoon om die man uit de straat eindelijk 
eens met zijn voornaam gedag te zeggen.

Veiligheid
Nextdoor zorgt ervoor dat je veilig dingen on-
line kunt delen die je anders persoonlijk zou 
delen met je buren.
Dat gaat zo:
• Elke buurtbewoner die lid wil worden van 
Nextdoor moet zijn of haar adres verifiëren.
• Elke buurtbewoner meldt zich aan met zijn of 
haar echte naam. Zoals je je ook op straat aan 
iemand zou voorstellen.
• Jij kiest waar je informatie wordt gedeeld.
• Je website is veilig versleuteld met het https-
internetprotocol.
• Nextdoor deelt je persoonlijke informatie 
nooit met adverteerders.

Deel nuttige informatie
• Beantwoord vragen van andere leden.
• Deel informatie over buurtpreventie en vei-
ligheid.
• Geef tips en aanbevelingen over lokale be-
drijven en diensten (zonder te spammen of on-

gepaste zelfpromotie).
• Verkoop, deel of geef producten weg die 
je niet meer wilt of nodig hebt.
• Bespreek kwesties en problemen die zich 
voordoen in de buurt (maar vermijd cam-
pagnes).
• Vertel anderen over lokale evenementen.
• Bied een helpende hand wanneer buren dit 
nodig hebben.

Presenteer jezelf eerlijk
• Gebruik je echte naam, geen alias, pseu-
doniem of afkorting.
• Word lid als individu, niet als stel, gezin 
of organisatie.
• Neem de tijd om een foto toe te voegen en 
je profiel in te vullen.

Wijken in Nijmegen
Nextdoor Wolfskuil heeft inmiddels 95 le-
den., het Waterkwartier 36. In Hees is men 
wat fanatieker: 164 leden, maar Bottendaal 
spant de kroon met 271 leden. Hoe meer le-
den, des te succesvoller is Nextdoor.
Ga naar www.nextdoor.nl en alles wijst zich 
vanzelf.

Tekst: Nextdoor.nl

Buurtapp Nextdoor in Oud-West

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

Ga naar kopenbijportaal.nl

Je bent op zoek naar een fijne, betaalbare plek 

om te wonen. Alleen of samen met je partner. 

Dan ben je bij Portaal aan het goede adres. 

Onze appartementen en eengezinswoningen 

zijn zeer geschikt voor twintigers met een 

eerste baan of dertigers met een liefde voor de 

stad. Een portiekwoning met uitzicht? Een huis 

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

doe je nú. De hypotheekrente is nog laag, dus 

je maandlasten ook.
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Irene van Dongen
Een betrokken uitvaartbegeleider in de 
buurt, dat ben ik. Met Najade Uitvaarten 
ondersteun ik families en nabestaanden 
met het organiseren van een uitvaart. Zo 
persoonlijk en creatief mogelijk. Onaf-
hankelijk en voor elke verzekering.
 
In een kennismakingsgesprek bespre-
ken we - vrijblijvend - je uitvaartwensen. 
Gewoon, als je wilt weten wat er al-
lemaal mogelijk is rondom een uitvaart. 
Maar ook als iemand gaat overlijden en 
een afscheid geregeld moet worden. Bij-
zondere of hele gewone wensen kunnen 
we realiseren, passend bij elk budget. 
De mogelijkheden zijn vaak groter dan 
gedacht!
 
Als je dierbare overlijdt, kun je Najade 
Uitvaarten direct bellen. Ook na de 
uitvaart help ik je met praktische en 
emotionele vragen. Of bij het vormgeven 
van een mooi samenzijn waarin je je 
dierbare herdenkt.
 
Hoe wil jij herinnerd worden?
 
Bel 06 34 34 21 17 (dag en nacht be-
reikbaar) www.najade-uitvaarten.nl

Mijn naam is Titia van der Werf en 
ik werk als acupuncturist en tuina-
therapeut bij Sarvata in Nijmegen.
 
Acupunctuur werkt bij opmerkelijk veel 
klachten. De klachten die ik behandel zijn 
heel divers. Een kleine greep: hoofdpijnen, 
hooikoorts, gynaecologische klachten, 
spijsverteringsklachten, gewricht- en spier-
klachten, slaapproblemen, ADHD/autisme-
gerelateerde klachten, spanningsklachten, 
nervositeit, angst, klachten en pijn met 
‘onduidelijke oorzaak’, stressgerelateerde 
klachten en burnout.
Acupunctuur is een onderdeel van de Tra-
ditionele Chinese Geneeskunde (TCG). 
In de TCG werkt men vanuit de gedachte 
dat lichamelijke en geestelijke klachten 
worden veroorzaakt door verstoringen in 
de energiehuishouding van het lichaam. 
Met acupunctuur worden deze verstoringen 
hersteld.

Gertjan Eldering

Titia van 
der Werf 

Het laatste afscheid is een belangrijk mo-
ment. Of u het zelf vormgeeft of het uw na-
bestaanden vraagt te doen, voor de laatste 
keer staan familie, vrienden en bekenden 
stil bij uw leven en het leven dat zij met u 
deelden. Muziek geeft warmte aan dit sa-
menzijn, dat gekleurd wordt door verdriet. 
Livemuziek doet dat nog eens extra, mer-
ken wij op de uitvaarten waar wij spelen. 
Gertjan Eldering van MUSICA NOVA is een 
ervaren pianist en componist. Hij denkt 

graag met u mee over de muzikale invul-
ling van een afscheid – vanuit het brede 
repertoire dat hij ten gehore brengt óf met 
een compositie op maat. Daarmee zet hij 
het liedje uit uw jeugd op muziek of compo-
neert hij de begeleiding bij een gedicht of 
verhaal.

Neemt u gerust contact met ons op. 
Dat kan via gertjan@musicanova.nl en 
06 154 343 54.

MUSICA NOVA - live muziek tijdens een afscheid

Chinese tuina-massage heeft dezelfde 
basis als acupunctuur en kent een grote 
variëteit aan massages en daarnaast di-
verse effectieve manipulatietechnieken om 
energetische verstoringen te behandelen.
Ik ben ervan overtuigd dat westerse en 
Chinese geneeskunde elkaar niet uitslui-
ten. Zij vormen juist een goede combinatie 
en vullen elkaar aan.
Mijn praktijk is aangesloten bij beroeps-
vereniging Zhong. De declaraties van 
acupunctuurbehandelingen vallen onder 
uw aanvullende verzekering. Voor meer 
informatie of een behandeling van uw spe-
cifieke klacht kunt u altijd contact met me 
opnemen.
www.nijmegen-acupunctuur.nl 
06 18 15 93 06
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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!

Fysiotherapie 
Danielsplein 
viert eerste 

lustrum!

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

5 jaar!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.

Om Alle Zielen
Sterven - herinneren - leven

Stilstaan bij de dood van je dierbare 
verbindt je met de diepere laag van 
je eigen leven. Tijdens het event Om 
Alle Zielen op vrijdag 4 november in 
de Boskapel kan dat op verschillende 
nieuwe en verrassende manieren.

Om Alle Zielen is een belevingstocht 
langs rituelen, muziek, creativiteit, sym-
boliek. Je loopt je eigen route in je eigen 
tempo langs activiteiten en belevingen 
van jouw keuze. Zo kun je bijvoorbeeld 
de naam van je overledene laten uitzin-
gen, kaarsen aansteken, een boodschap 
in de wensboom hangen, een eigen her-
inneringsplek maken, de stilte opzoeken, 
een labyrint lopen, meditatief dansen, in 
beelden en klanken je eigen idee verken-
nen van een eventueel hiernamaals en 
nog veel meer.

Er is een korte openings- en sluitings-
ceremonie, maar je kunt komen en gaan 
wanneer je wilt. Al gaande ontstaat er zo 
je eigen belevingstocht Om Alle Zielen. 
Je voelt de verbondenheid met de ziel 
van je overleden dierbare maar je komt 
ook weer dichter bij je eigen ziel. Een 
tocht vol troost en inspiratie.

Om Alle Zielen is een initiatief van het 
Augustijns Centrum de Boskapel. Het 
event is niet religieus, maar biedt wel de 
mogelijkheid voor je eigen spirituele of 
levensbeschouwelijke invulling.

Vrijdag 4 november tussen 19.00 en 
21.00 uur, De Boskapel, Graafseweg 
276, Nijmegen. 
Entree: 10,- / cjp 5,- / kinderen gratis.

Reacties van de afgelopen keer:

• Wat een schoonheid en wat een troost.
• Ik moest erg huilen – en daar had ik
  vooraf ook op gehoopt.
• De opbouw klopte helemaal!
• Alle stadia van de tocht sloten helemaal 
  aan op mijn emotionele proces.
• Het was helemaal goed.
• Dank voor dit onvergetelijke profes-
  sionele event.

Tekst: medewerkers Boskapel
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Karin Warnawa overleed 27 augustus 
jongstleden op 68-jarige leeftijd aan een 
slopende ziekte. Ze was onder andere lid 
van de wijkraad Wolfskuil. Voorzitter Leo 
Woudstra sprak de volgende woorden op 
haar crematie:

Karin is grotendeels opgegroeid in de wijk. 
De wijk heeft altijd veel voor haar bete-
kend. Van huis uit heeft zij de warmte en 
de beginselen meegekregen om de sociale 
contacten in de buurt een warm hart toe te 
dragen en er altijd wat mee te doen. Haar 
slogan was dan ook: sociale contacten moe-
ten blijven, anders blijft er niets meer over!

Karin is begonnen bij de bewonersgroep 
Onder de Bogen, samen met Claudia van 
Haren, Ron en Marilyn Koeyers, met on-
dersteuning van Tandem in de persoon van 
Sonia Davelaar.

Voor de buurt Onder de Bogen in de Wolfs-
kuil hebben zij veel voor elkaar gekregen. 
Een groot project was het opknappen van 
het Sparterrein. Karin was altijd gedreven 
en enthousiast om zoveel mogelijk voor 
andere mensen te doen. Ze ging samen met 
Marilyn de buurt in om de meningen van 
de mensen te vragen. Dat resulteerde in ini-
tiatieven van de bewonersgroep waarvoor 
zij zich fervent inzette, zoals de jaarlijkse 
schoonmaakactie. Een actie die ertoe leidde 

Maandag 3 oktober is op 90-jarige leeftijd 
Hein Wernik overleden. Hij sukkelde al 

dat Portaal bloemen sponsorde voor de hele 
buurt om die te verfraaien. De speeltuin, de 
rommelmarkt en de Z-teams waren ook projec-
ten waar zij zich met hart en ziel aan verbond. 
Haar inspanningen om nieuwe buurtbewoners 
zich thuis te laten voelen en te betrekken in de 
saamhorigheid van de buurt was een van haar 
waardevolle kwaliteiten.

Zij heeft er ook voor gezorgd dat de gemeente 

het verwaarloosde stukje grasveld op het 
Crocusplein tot een oase omtoverde voor 
de omwonenden. Karin kwam op voor 
rechtvaardigheid en voor de mensen om 
haar heen. Als een echte stratenmaker was 
ze de oren en de ogen van de buurt. En als 
lid van de wijkraad Wolfskuil was ze altijd 
duidelijk aanwezig en bracht tijdens verga-
deringen constructieve ideeën in. Ze voerde 
gesprekken op het gemeentehuis of bij Por-
taal om voor de bewoners op te komen en 
zaken te regelen. Ook tijdens de Kerstmarkt 
en de Parkendag in het Florapark vertegen-
woordigde zij de wijkraad om informatie en 
vragen te beantwoorden van bewoners.
Bij de laatste activiteit, vlak voor de school-
vakantie, moest Karin verstek laten gaan 
vanwege haar ziekte. Ze werd elk jaar ge-
vraagd op de Michiel de Ruyterschool om 
de schoolkinderen te vertellen over hoe het 
vroeger was in de wijk aan de hand van fo-
to’s en oude wijkbladen. 

Karin, we missen je nu al en zullen zeker 
je vastberadenheid missen in alles wat we 
doen. De columns die je schreef gaven je 
betrokkenheid en passie voor wat je voelt 
bij je medemens weer. Je was in staat de 
pure gevoelens van je omgeving te verta-
len in pakkende, doeltreffende en leerzame 
thema’s. Je zult altijd bij ons blijven, in ge-
dachten, daden en wijsheid. Voor altijd in 
ons hart!

Tekst: Leo Woudstra
Foto: Dave van Brenk

In Memoriam Karin Warnawa

In Memoriam Hein Wernik
lang met zijn gezondheid. Hein had van 1960 
tot 1989 een huisartsenpraktijk aan de Prinsen-

laan. Hij had veel patiënten uit de Wolfs-
kuil, Hees en het Waterkwartier. Hij was 
de eerste huisarts in Nijmegen die de pil 
voorschreef en dat leverde hem overvolle 
wachtkamers op. Voor Hein was iedereen 
gelijk. Geen gescheiden wachtkamers voor 
de ziekenfonds- en rijkere patiënten, zoals 
andere dokters die vroeger hadden. En ie-
dereen moest netjes op zijn beurt wachten. 
Na zijn pensioen kon Hein zich uitleven in 
zijn hobby’s. Hij was een hartstochtelijk 
voorvechter van het Esperanto, speelde 
viool en las veel. De familie is altijd aan 
de Prinsenlaan blijven wonen. De Wester 
wenst zijn vrouw Miep Wernik-Waij en de 
overige naaste familieleden veel sterkte toe 
met dit verlies.

Tekst: Michel van de Loo
Foto: Geert Timmer



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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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

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

www.bouwmarktvanwerkhoven.nl

B O U W M A R K T

Goedkoper kan niet !!!

2,95
p.m.

LANG: 100, 200, 300 EN 500 cm
• GAMMA     5,07 p/m

  • PRAXIS     4,99 p/m
  • KARWEI    5,07 p/m
      WIJ ZAGEN HET OP MAAT!!!

VAN WERKHOVEN

Speelgoed-inzamelactie 
voor de crisisopvang

In de Uranusstraat is de crisisopvang 
van Iriszorg. Hier kunnen mensen 
worden opgevangen die om wat voor 
een reden ook in een crisissituatie te-
recht zijn gekomen. 

Daaronder zijn ook gezinnen met kin-
deren die vaak door de penibele situatie 
niet de aandacht krijgen die ze nodig heb-
ben. En zeker met Sinterklaas is dat best 
schrijnend. Marian Hendriks, bewoner 
van de beschermende woonvorm op de 
Wolfkuilseweg van het RIBW, trok zich 
het lot van deze kinderen aan en heeft 
het initiatief genomen om samen met de 
medebewoners Majan en Mimmi voor 
deze kinderen een inzamelactie voor 
speelgoed en snoepgoed te beginnen. Sa-
men met de begeleider zijn ze in gesprek 
gegaan met een begeleider van Iriszorg. 
Het idee werd gelijk toegejuicht. Daar-
naast werden er afspraken gemaakt dat 
bewoners van de beschermde woonvorm 
kleding die ze over hebben aan de bewo-
ners van de crisisopvang kunnen geven. 
Marian is een sociaal bevlogen mens. 
Wekelijks is ze te vinden bij het uitrei-
ken van warme maaltijden aan daklozen 
wat verzorgd wordt door de Stichting 
Straatmensen. Marian stoort zich wel 
aan mensen die snel een label op andere 
mensen plakken. ‘Als je naar het verhaal 
van mensen luistert dan krijg je er veel 
meer begrip voor want ieder mens mag 
er zijn.’

Tekst: Piet Ziere, opbouwwerker Tandem

PRIJSVRAAG 
t.w.v. 150 euro
Na loting is de vorige prijsvraag gewon-
nen door Marga. Zie hiervoor de foto’s 
elders in de Wester. De nieuwe opgave 
is: op welke pagina staat de make-over 
door Body & Face Company en kapsa-
lon Lustrina in deze Wester? Mail uw 
oplossing naar redactie@dewester.info 
en misschien wint u wel de make-over 
ter waarde van 150 euro, beschikbaar ge-
steld door Kapsalon Lustrina en beauty-
salon Body & Face Company. 



Expositie van 
kijkdozen met 
verhalen van 
migranten
Dit jaar bestaat Het Inter-lokaal veer-
tig jaar. De kleurrijke welzijnsorgani-
satie werd in 1976 opgericht als Gast-
arbeidwinkel. 

Die zette zich in voor de gastarbeiders 
die toen onder moeilijke omstandighe-
den in Nijmegen woonden en werkten. 
Sinds de jaren negentig is Het Inter-lo-
kaal, zoals de organisatie zich hernoem-
de, een kleurrijke welzijnsorganisatie die 
zich inzet voor alle Nijmegenaren in een 
kwetsbare sociaaleconomische positie.

Om de verjaardag te vieren is er een rei-
zende expositie gemaakt. In een zestal 
kijkdozen zijn gefilmde en verbeelde 
portretten van migranten en kinderen van 
migranten te zien en te horen. Ze vertel-
len over identiteit, de weg naar Neder-
land, de wereld van toen en nu en over 
thuis zijn in Nijmegen.

De kijkkasten zijn vanaf 28 november 
te zien in wijkcentrum Titus Brandsma, 
Tweede Oude Heselaan 386. Ze zijn daar 
dagelijks te bekijken tijdens openingstij-
den van het wijkcentrum. De expositie 
duurt tot 19 december. Daarna reizen de 
kijkkasten verder. Kijk op www.inter-
lokaal.nl voor meer informatie en data.

Tekst: Ties Mouthaan, communicatie-
adviseur Het Inter-lokaal en Stip Nijmegen
Foto: Goedele Monnens
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Nieuws vanuit het Activiteitenfonds
De bladeren vallen van de bomen, ’s 
avonds wordt het steeds vroeger donker 
en buiten is het ’s ochtends fris: de zomer 
is voorbij. 

Wij kijken terug op een heerlijke zomer, 
waarin veel activiteiten zijn georganiseerd. 
Een greep uit de activiteiten: het Multiculti-
festival in het Westerpark, de kinderkermis 
en spellendag in verschillende wijkspeeltui-
nen, het Flora Wijkfestival en natuurlijk de 
nodige straatfeesten en buurtpicknicks.

Divers
De organisaties achter deze activiteiten zijn 
zeer divers: buurtverenigingen, sportvereni-
gingen, beheerders van een speeltuin, maar 
vooral ook veel particulieren. Om de begro-
ting van een activiteit rond te krijgen, kan 
een subsidieaanvraag gedaan worden via 
het activiteitenfonds. Het activiteitenfonds 
adviseert de gemeente vervolgens. De ge-

meente kent de subsidie al dan niet toe. 
Jaarlijks stelt de gemeente een subsidiepot 
beschikbaar voor wijkgerichte activiteiten.

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.

Sluitingsdata 2016
De laatste sluitingsdatum voor 2016 is op 9 
november.

Tekst: Lidwien de Groot

Oefenruimte.nu is in 2011 opgezet door 
Sander Heijmans en Lavrans Calis met 
als doel het faciliteren van oefenruimte 
en het bevorderen van de muzikale crea-
tiviteit in Nijmegen en omgeving. 

Het idee heeft in eerste instantie vorm ge-
kregen in de cultuurspinnerij van Nijmegen 
De Vasim. Daar zijn we nu zo’n drie jaar be-
zig met het verhuren van betaalbare oefen-
ruimte aan bands, acts en gezelschappen. 
Inmiddels bieden wij ook in het Honigcom-
plex op maat gesneden oefenruimtes aan. 
Of je nu in een band speelt, elektronische 
muziek maakt, een oefenruimte zoekt voor 

een koor of jazz-ensemble, of in je eentje 
drumpartijen wil oefenen: bij oefenruimte.
nu vind je wat je zoekt.

Wat bieden wij? 
Onze oefenruimtes zijn qua inrichting en 
akoestiek optimaal geschikt om muziek te 
maken. Een drumstel, bas- en gitaarverster-
kers, kabels en microfoons zijn standaard 
aanwezig, zodat je meteen kunt inpluggen 
en spelen. Daarnaast is er in elke ruimte 
een PA-systeem voor zangversterking en 
het aansluiten van eventuele keyboards of 
laptops. Oefenruimte.nu biedt niet alleen 
de gelegenheid om te repeteren, maar on-
dersteunt ook beginnende en professionele 
bands bij het opbouwen van hun netwerk, 
zodat ze verder kunnen komen in de mu-
ziekwereld. Oefenruimte.nu wil een plat-
form creëren voor de Nijmeegse muzikant 
en een toonaangevende rol spelen in de mu-
ziekcultuur van Nijmegen en omgeving. 

Honigcomplex
Waalbandijk 10 (kantooradres)
6541 AJ Nijmegen 
Lavrans: 06 23 90 02 83

Tekst en foto: Oefenruimte.nu

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

Make-Over

Marga vóór Marga ná

HUIS VOOR DE BINNENSTAD

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP CENTRUMNIJMEGEN.NL

SINTERKLAAS IN CENTRUM NIJMEGEN

16 • 19 • 23 • 26 • 27 • 30 NOV EN 3 DEC 

HET HUIS VAN SINTERKLAAS

VAN WELDERENSTRAAT  SINT’S VERLANGLIJST

GROTE MARKT  AMERIGO’S STAL

MOLENPOORT  ABSEILEN MET PIET

MARIKENSTRAAT  PEPERNOTENBAKKERIJ

MARIËNBURGKAPEL  HUIS VAN SINTERKLAAS 

ZA 12 NOVEMBER  

INTOCHT SINTERKLAAS
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In de aflevering Terug naar de Kuul met 
Rob Centen en Johnny Smeeman in de 
Wester nummer 3 van dit jaar stond een foto 
van de Kamperfoeliestraat genomen vanaf 
de Varenstraat. Sjaak Toonen, een trouwe 
lezer, herkende zichzelf en wist ons ook 
te vertellen wie de andere personen op de 
foto zijn. Dat onderschrift willen wij u niet 
onthouden: de jongens op de foto van links 
naar rechts: Sjaak, Gerard en Frans Toonen 
met hun vriendjes Dany en Loetje Coord. 
De buurmeisjes in het midden zijn van de 
familie Hermsen. Links op de foto wast 
Coby Toonen de ramen van het ouderlijk 
huis aan de Kamperfoeliestraat 66. Sjaak is 
inmiddels 80 jaar en woont nu aan de St. 
Annastraat, maar gaat wanneer een nieuw 
nummer van de Wester verschijnt altijd 
even terug naar de Wolfskuil.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen

‘Ut Nijmeegse Smartlappenkoor’ is een 
gezellig Smartlappenkoor. Gestart met in-
loop-/kennismakingsavonden in november 
2015 in wijkgebouw de Biezantijn, bleek er 
grote belangstelling te zijn om bij dit koor 
te komen zingen, zowel uit de wijk Water-
kwartier als uit andere wijken. 

Na een speciaal kerstoptreden, op 24 december 
2015 in ’t Oude Weeshuis in de Benedenstad, 
is ons koor per 1 januari van dit jaar officieel 
van start gegaan met ruim veertig leden. Een 
keer per veertien dagen wordt er op donder-
dagavond gerepeteerd in het wijkcentrum de 
Biezantijn, onder bezielende leiding van Jo 
Pijman op keyboard en Wout Vogel als diri-
gent. 

Enorm aangeslagen
Nu, negen maanden later en na diverse leuke 
en gezellige optredens in Nijmegen en verre 
omgeving, blijkt dat dit enorm goed is aange-
slagen. Het smartlappenkoor heeft inmiddels 
vele optredens gegeven in zowel verzorgings- 
en verpleegtehuizen, korenfestivals, carnavals-
feesten et cetera. Dit betekent dat wij doorgaan 

met het zingen en optreden van Nederlands- en 
Duitstalige nummers van tenenkrommende en 
tranentrekkende smartlappen, die door het pu-
bliek uit volle borst worden meegezongen. 

Wij passen niet in een hokje, ons koor is een 
ervarende beleving waar je graag bij wilt zijn, 
meezingend, lachend, soms een traantje weg-
pinkend samen met andere leden en het pu-
bliek. Wij kunnen nog nieuwe leden, zowel 
mannen als vrouwen, plaatsen. U bent dan ook 
welkom. Eenieder die graag wil zingen nodi-
gen wij dan ook van harte uit om op een van 

onze repetitieavonden kennis te komen maken, 
waarbij u gelijk kunt horen en beleven of het 
iets voor u kan zijn. Dit kan als persoon al-
leen of samen met partner, buren, kennissen, 
vrienden en vriendinnen. Want muziek en zin-
gen zijn belangrijke pijlers van vriendschap, 
gezelligheid in een sfeervol ontspannen leven. 
Daarbij schenk je als koor en als koorlid tij-
dens het zingen en de optredens vele mensen 
een plezierig luisterrijk moment. 

Belangstelling
Indien uw belangstelling is gewekt, meld u dan 
aan en zing gezellig mee met ‘Ut Nijmeegs 
Smartlappenkoor’©. De repetities worden ge-
houden in de Biezantijn, Waterstraat te Nijme-
gen. Het is goed bereikbaar per bus: lijn 5 en 
lijn 85. Er is voldoende (onbetaalde) parkeer-
gelegenheid. Heeft u nog vragen? Dan kunt u 
hiermee terecht bij de commissie of neemt u 
telefonisch contact op via het secretariaat. Te-
lefoon 06 177 40 160 of 06 33 77 95 77. E-
mail: h.vanholen@glazenkamp.net.

Tekst: Herman van Holen, voorzitter
Foto: ‘Ut Nijmeegs Smartlappenkoor’©

Kinderen op oude foto Kamperfoeliestraat herkend

We zullen doorgaan: zing, dein en geniet mee met 

‘UT NIJMEEGSE SMARTLAPPENKOOR’©
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Sv Nijmegen
Het seizoen 2016-2017 is inmiddels alweer 
een aantal maanden aan de gang met pou-
lewedstrijden voor de beker en de reguliere 
competitie. Naast dat de bekerwedstrijden 
vaak gebruikt worden om te oefenen is het 
natuurlijk altijd mooi als je kunt doorko-
men in de beker. Dit lukte drie van onze 
teams. 

Sv Nijmegen zondag 1 werd ingedeeld in 
de bekerpoule met OSC 1 en twee buurt-
genoten, SCH zaterdag 1 en Krayenhoff 
zondag 1. In deze poule won ons zondag 1 
team twee wedstrijden en speelde het een 
gelijk. Met het behalen van 7 punten in de 
poule eindigden zij op de eerste plek, wat 
betekende dat ze door waren in de beker. 
Het tweede team dat doorging in de beker 
was ons Dames 1 team. Een team dat geluk-
kig voor onze club na een jaartje weer te-
rug is en de voetbalkwaliteiten nog steeds 
bezit. Daarnaast staat er een vriendinnen-
ploeg, die elkaar binnen de lijnen helpt en 
zo dus ook als eerste in de poule eindigde.  
Net als zondag 1 verloren onze dames geen 
bekerwedstrijden in de poule (drie wedstrij-
den, 7 punten, twee gewonnen en een gelijk). 
Als derde en laatste team pakte ook ons Jo17 
de eerste plaats in de poule. Waar de andere 
twee ploegen drie tegenstanders in de poule 
hadden, moest onze Jo17 het met twee in de 
poule doen, omdat Achilles tijdens het be-
kertoernooi hun tweede Jo17 team terugtrok. 
Deze twee wedstrijden speelde onze Jo17 
tegen de 2e teams van Ewijk en Trekvogels. 
Doordat ook zij geen bekerwedstrijden ver-
loren en zelfs zonder puntverlies bleven, ein-
digde ook sv Nijmegen Jo17 als eerste in de 
poule.
Alle andere teams konden niet doordringen 
naar een volgende ronde, maar hadden zo toch 
wat oefenwedstrijden in de benen voor de 
competitie.

Competitie
Inmiddels is ook de competitie alweer even 
aan de gang. De categorie A teams zaterdag 
1, zondag 1 en zondag 2 doen het op dit mo-
ment zeker niet slecht. Maar ook bij de cate-
gorie B teams, de categorie waar alle andere 
teams in spelen, zijn leuke wedstrijden en uit-
slagen op zowel zaterdag als zondag te zien.  
Zo beschikken we op zaterdag eindelijk weer 
over een hoogste jeugdteam, vroeger A1 ge-
noemd. Tegenwoordig noemt de KNVB het 
Jo19 (Jeugd onder 19). Dit team staat on-
der leiding van een speler van ons eerste 
elftal, Nourdin Kerkri, die samen met Jino 

Schaap gaat proberen deze jongens op te lei-
den voor onze selectieteams. Het zou mooi 
zijn om jongens uit onze eigen jeugd bij een 
eerste of tweede elftal te zien meespelen.  
Ook in de andere jeugdteams zit genoeg talent 
voor de toekomst. Maar zeker bij de jongere 
jeugd willen wij als club nog altijd wel wat 
groeien.

Talent
Wie de uitslagen van onze teams op onze 
website en de KNVB-site volgt, ziet dat er 
niet alleen talent in de jeugdteams te vin-
den is. Ook het team met daarin de oudere 
voetballers zit nog vol voetbalkwaliteiten. 
Eindelijk na jaren zijn ze ingedeeld in een 
poule met veel veteranenploegen. Op dit 
moment maar liefst veertien. Waar vroeger 
de poules nog weleens uit zes teams beston-
den en iedereen drie of zelfs vier keer tegen 
elkaar mocht, is er nu een leuke competitie. 
Met het schrijven van dit stukje hadden onze 
veteranen alle wedstrijden gewonnen en waren 
ook de derde helften zeer goed te noemen. 
Naast de reeds gespeelde beker- en competitie-
wedstrijden was er op vrijdag 9 september een 
echte sv Nijmegen wedstrijd. In deze wedstrijd 
namen drie leden van sv Nijmegen afscheid als 
voetballer. En niet zomaar leden, maar men-

sen die jarenlang voetbalden in diverse elf-
tallen bij onze club. Mensen met clubliefde! 
Het elftal waar ze als laatste speelden, sv Nij-
megen 3, deed dit op een zeer mooie manier. 
Een afscheidswedstrijd waarin deze drie per-
sonen speelden in een team met voetballers 
waar ze mee samenspeelden in het eerste elftal 
en waar ze het opnamen tegen ons sv Nijme-
gen 3-team. Een leuke wedstrijd met daarach-
teraan een gezellige feestavond. Hieruit blijkt 
maar weer eens hoe belangrijk onze leden zijn.  
Wie bij onze club rondloopt ziet dat vele vrij-
willigers zich iedere dag inzetten in verschil-
lende functies. Iedere trainingsdag is de bar 
geopend, begeleiders staan drie keer per week 
op het veld, scheidsrechters fluiten iedere 
week weer hun wedstrijden en alle teams zor-
gen voor gezelligheid. 
En dan hebben we nog de vele mensen achter de 
schermen, niet in beeld maar zeker zo belangrijk. 
Dit zijn allemaal mensen die hun vrije tijd ge-
bruiken voor de club sv Nijmegen en waar we 
dan ook zeer trots op kunnen zijn. Ik ben dit als 
sv Nijmegenaar in ieder geval zeker.
Ook in het volgende wijkblad zal er weer een 
stuk van onze club verschijnen. Tot dan!

Tekst: Patrick Weijers
Foto: sv Nijmegen

Wesley Elsing, Remon Huijink en Mike van Ingen
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1 november 19.30 uur: Vergadering 
Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’, de 
Biezantijn, Waterstraat 146
Vanaf 1 november: Foto-expositie Roelien van 
Neck bij de Allesbinder aan de Weurtseweg
3 november 10.00 – 12.00 uur: Lezing 
‘Historie van het Waterkwartier’, Bibliotheek de 
Biezantijn 
4 november 19.00 – 21.00 uur: Evenement Om 
alle zielen, Augustijnscentrum de Boskapel, 
graafseweg 276
7 november: Beursvloer 2016, 
vrijwilligerscentrale Nijmegen
6 december 20.00 uur: Periodiek overleg 
Wijkraad Wolfskuil, Wijkcentrum Titus 
Brandsma

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 
09.00 - 12.00 uur:: Stavoor Inburgering B.V 
11.00 -13.00 uur : Gilde Engels 
13.15 -14.15 uur: Gilde Spaans 
13.00 - 15.30 uur: Yoga voor ouderen 
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- 22.00 uur: GOS Sportmassage 
19.00 - 20.30 uur: Volksuniversiteit Nederlands 
19.00 – 20.30 uur: Volksuniversiteit Arabisch 
19.00 - 20.30 uur: Dante Italiaanse les 
19.00 - 22.00 uur: Novio post, postzegelavond 
1X per maand 
19.30 – 22.30 uur: Amusementskoor Multivox 

19.00 - 22.00 uur: Sierduiven 1X per maand 
20.30 – 22.00 uur: Volksuniversiteit Grieks 
Dinsdag 
10.00 -12.00 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 – 20.00 uur: Karate 
Woensdag 
8.30 - 11.00 uur: Ansje pansje 
09.00- 12.00uur: Hobbygroep handenarbeid 
09.00 - 12.00 uur: Stavoor Inburgering B.V 
09.30 - 12.30 uur: Kwasten / Schilderen 
13.00 - 16.00 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: Liedertafel 1X per maand 
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: Peninha Capoeira 
19.00 - 22.00 uur: Balkanorkest 
Vrijdag 
8.30 - 12.30 uur: Voedselbank 
09.00 - 12.00 uur: Stavoor Inburgering B.V 
09.00 - 12.00 uur: Tekenen en Schilderen 
09.30 - 10.30 uur: Sportservice 
19.00 - 22.00 uur: Novio post, postzegelavond 
1X per maand 
19.00 - 20.00 uur: Budo-Kan Karate 
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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
• Slachtofferhulp:

(024) 323 33 22, 0900 01 01
• Centrum voor Seksueel en Familiaal Geweld:
  voor slachtoffers (024) 361 41 87 (24 uur p.d.)
  voor hulpverleners (024) 322 43 40
  mail@sfgnijmegen.nl
• Centrum voor Jeugd en gezin: 088 144 71 11
• Kindertelefoon: 0800 0432 
• 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 nummersZaterdag 
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 
19.00 - 21.00 uur: Aula Taleninstituut 
20.00 - 22.30 uur: Symfonische Blaasorkest 
Nijmegen 
21.00 - 22.00 uur: Aula Taleninstituut 
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 - 15.30 uur: Biljard Turkse vrouwen 
groep Nevra 
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: Aula Taleninstituut
19.00 - 20.00 uur: Gitaar praktijk Carel Schaper 
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 - 20.30 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

‘Bij ons thuis’  
Voorstadslaan 267, 6541 SP Nijmegen, Meer 
informatie: 024 366 57 77
Maandag  
10.30 uur Bewegen voor ouderen € 2.00 incl. 
koffie 
14.30 uur Hollandbingo € 2.00 
14.30 uur Creatieve middag
Dinsdag  
10.30 uur Buiten bewegen € 2.00 incl.koffie 
oneven weken 14.30 uur Bingo 3.00, even 
weken  
14.30 uur Koorrepetitie  
19.30 uur Kaarten en biljarten
Woensdag 14.30 uur Spel
Donderdag 14.30 uur Sjoelen en spel 
19.30 uur Spel
Vrijdag 14.30 uur Spel en biljarten 
19.30 uur Rummicup en biljarten
Zaterdag  
oneven weken 19.30 uur Bingo € 5.00
Zondag  
19.30 uur Kaarten
1e woensdag van de maand 19.30 uur 
Dansavond met livemuziek
2e woensdag van de maand 19.30 uur 
Liederentafel met livemuziek
3e woensdag van de maand 14.30 uur Grote 
Hollandbingo € 2.00

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.
• 10:00-12:00u Iedere derde donderdag van 
de maand Digitaalcafé in de Bibliotheek de 
Biezantijn in samenwerking met Seniorweb
• 14:00-16:00u Iedere dinsdagmiddag cursus 
Klik & Tik in de Bibliotheek de Biezantijn. Leer 
omgaan met computer of tablet. Deelname is 
gratis. Aanmelden via de medewerkers van de 
Bibliotheek de Biezantijn
• Teken-en schilder cursussen in het atelier 
Spits op Kunst, Waterstraat 220
Iedere maandag van 13.30 - 16.00 uur en 
19.30 - 22.00 uur, Iedere dinsdag van 19.30 - 
22.00 uur, Iedere woensdag van 13.30- 16.00 
uur. 

Een activiteit in de agenda? 
Neem contact op met Dave van Brenk 
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 
zondag 27 november 2016 (verspreiding vanaf 
donderdag 15 december.)
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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



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

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



Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg

Hallo, ik ben Ricardo en ik ga over de po-
sitieve en negatieve kanten van gamen 
vertellen. 

Eerst de positieve dingen:
- Je wordt creatiever.
- Je kunt ook beter samenwerken als je
  bijvoorbeeld spellen speelt die je samen 
  kan doen, zoals Minecraft.
- Je wordt fantasierijker.
- Je kunt van tevoren beter dingen 
  bedenken.

Nu de negatieve dingen:

Het was weer een mooie dag om een inter-
view te doen dus dat deden we. De meneer 
van het Natuurmuseum die wij interviewden 
vond het heel leuk dat we kwamen, hij heet 
Maarten van de Ven. Bij binnenkomst kwam 
je in het bezoekerscentrum. Hier waren heel 
veel dingen te zien die vooral te maken heb-
ben met het natuurgebied de Gelderse Poort, 
bijvoorbeeld dieren, planten, een film over de 
Gelderse Poort en ook folders en een mam-
moetschedel. Op het moment dat wij er zijn is 
er in het Natuurmuseum een tentoonstelling 
over reeën, het leven van deze dieren en wat 
zij eten. Ook hangen er foto’s van de winnaars 
van de fotowedstrijd en is er een tentoonstel-
ling over vogeleieren. 
Het Natuurmuseum heeft een enorme stenen-
collectie. De stenen en keien komen vooral uit 
de omgeving van Nijmegen. Er zijn verschil-
lende soorten dieren te zien en planten. De 
botten in het museum zijn ook van allemaal 
verschillende dieren. De stenen en botten die 
tentoongesteld worden zijn vooral geschonken 
door mensen aan het museum, dingen die 
door mensen gevonden worden, maar ook 
hele collecties die mensen hebben.
Bij het Natuurmuseum kun je je inschrijven 
voor de MuseumJeugdUniversiteit. Hier 
worden eens in de zoveel tijd verschillende 
colleges gegeven over bijvoorbeeld otters en 
andere onderwerpen. Ook worden er af en toe 

Beestjes, botten 
en stenen

Gamen: positieve en negatieve kanten
- Je kunt verslaafd raken en dan doe je
  bijna alleen maar gamen.
- Je kunt er slechter van zien.
- Je kunt concentratieproblemen krijgen.
- Je krijgt minder contact in de ‘echte’ 
  wereld, dus minder contact met mensen 
  door het gamen.
- Als je 18+ spellen speelt kan je er 
  agressiever van worden.

Dit was het.

Door Ricardo

workshops 
gegeven, bijvoorbeeld een stenenwork-
shop (stenen leren herkennen, zoekkaart, 
stenen slijpen). Ook is er een tekencursus en 
in het najaar een cursus origami (vouwen). 
Buiten het museum kun je mee op excursies, 
ontdekkingstochten voor de leeftijd van 8-12 
jaar en fietsexcursies. 
Voor een kinderfeestje zijn ze momenteel be-
zig met iets nieuws. Hier hadden ze eerst een 
mammoetspel, nu kun je het museum bezoe-
ken met korting en limonade enzo en krijg je 
een pannenkoek bij het pannenkoekenhuis. 
Af en toe hebben ze ook speciale tentoon-
stellingen. De spinnententoonstelling was 
speciaal omdat daar levende spinnen waren. 

Er worden ook lezingen en open dagen geor-
ganiseerd. 
Voor scholen organiseren ze ook van alles, zo 
kunnen scholen meedoen aan rondleidingen 
inclusief speurtochten en veldlessen, muse-
umlessen in het museum. 
Bij het Natuurmuseum werken bijna 100 men-
sen, waarvan veel vrijwillig en ook stagiaires. 
Er zijn 15 vaste medewerkers. Rondleidingen 
worden gegeven door vaste teammedewer-
kers. 
Het aantal bezoekers verschilt. Dat ligt ook 
aan de tentoonstellingen die er zijn. Naar de 
spinnententoonstelling kwamen wel 11.000 
mensen. Bezoekers zijn vooral gezinnen met 
jonge kinderen en mensen die geïnteresseerd 
zijn in bepaalde onderwerpen. Bij het Natuur-
museum kun je ook van alles kopen, zij ver-
kopen bijvoorbeeld knuffels, sierstenen, zoek-
kaarten en fietsroutes in de museumwinkel.

Door Matthias & Tyrone

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.


