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Witte school
De St. Josephschool aan de Rivierstraat, ook
wel de witte school genoemd. Dit omdat de
school aan de buitenkant helemaal wit was, en
om verwarring te voorkomen in de wijk. In de
Waterstraat stond ook een St. Josephschool.

Op de St. Josephschool aan de Rivierstraat
werd lesgegeven door de Broeders van OnzeLieve-Vrouw van Lourdes, de katholieke
congregatie van de Broeders van Dongen.
Het was een school alleen voor jongens. In de
Biezendwarsstraat stond de Theresiaschool,

een school voor meisjes. Eind jaren 80 werd
de school gesloopt, omdat het leerlingenaantal
terugliep. Achter de school lag ook een grote
speeltuin. Ook die is er niet meer. Voor de plek
van de school en de speeltuin kwam het planWaterman. Er zijn 63 sociale huurwoningen
gekomen.
Heeft u meer info? Mail dan naar webredactie@
dewester.info.
Tekst en foto’s: Dave van Brenk
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In dit nummer

Richard Heuveling

Schoolontbijt op de Aquamarijn

4

Huisartsen

Perry Ubeda

6

12

de Wester - december 2016

10

Aidan Timmermans

En verder
Wijkreporters

14

Van Werkhoven

16

Dichtgevroren Waal in 1917

Sanne Teuwsen

8

Vergeten verleden

20

Vroeger en nu: witte school
Column Stefan van Dierendonck
Column Rian Panis
Column Qader Shafiq
Zevenheuvelenloop
Column Chris Hofman
Stadsuitbreidingen Nijmegen-West
Maak Nijmegen-West weer groen
Favoriete plek van Leo Woudstra
Fotopagina’s: kunst in de Kuul
Wolfskuil
Waterkwartier
Zzp’ers in Honig
Activiteitenfonds
De Dag van het Levenslied
Initiatievenfonds Preventie
Opgravingen in de Wolfskuil
Prijsvraag
Jongerenpagina
Ontmoet en begroet
Nieuwe directeur STEP
Sv Nijmegen
Allesbinder
Agenda
Belangrijke nummers
Kinderpersbureau

9
2
6
12
13
15
18
18
22
23
24
26
28
31
33
33
34
35
35
37
39
39
41
43
44
47
48

3

Terug naar het Waterkwartier met Richard Heuveling
professor worden of uitvinder, iets met de wetenschap. Bij de Cito-toets had ik nul fouten.
Tegenwoordig kom je daarmee in de krant.
Toch adviseerde de school dat zo’n jongen uit
het Waterkwartier beter naar de mavo/havo
kon gaan. Zo werd het de Scholengemeenschap Nijmegen-West aan de Dennenstraat.
Tja, achteraf hadden ze misschien wel een
beetje gelijk, ik vond al gauw andere dingen
véél interessanter dan de school.’

Drummen

‘Thuis hadden we vroeger een orgel. Met mijn
broertje Alexander heb ik nog orgelles gehad
aan de Augustijnenstraat, maar drummen vond
ik al gauw veel leuker. Vanaf mijn vijftiende
zat ik in verschillende bandjes. De FNV-jongerengroep had een eigen muziekband. Daar traden we mee op. We speelden covers, rock en
blues. Ik herinner me een optreden in O42 op
een van de eerste congressen van GroenLinks
en uitverkochte optredens in de Lindenberg.
Tot mijn twintigste ben ik daar heel actief mee
bezig geweest.’

NEC

Zijn geboortehuis in 1972 aan de Oude
Rijnstraat staat er niet meer. Het huis aan
de Lingestraat 2 waar hij opgroeide nog
wel. ‘Toen ik zes jaar was zijn we hier naar
toe verhuisd’, begint Richard. ‘Mijn ouders
waren gescheiden en mijn broertje Alexander en ik hadden inmiddels een tweede
moeder. Daar kwamen na dat huwelijk twee
kinderen bij. Daarom kregen we tijdens de
renovatie twee noodwoningen aan de Dikkeboomweg toegewezen. Overdag leefden
we in het ene huisje, ’s nachts sliepen we in
het andere. Dat had wel iets.’

Patrick

Zoals de meeste jongens uit het Waterkwartier
ging hij naar de kleuterschool naast de Theresiakerk en voor het lager onderwijs naar de
Sint Josephschool aan de Waterstraat. Er waren drie vriendjes met wie Richard vaak optrok en – je zou bijna vermoeden dat er iets
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achter steekt – ze heetten alle drie Patrick met
hun voornaam. ‘Wel heel toevallig ja’, lacht
Richard, ‘Patrick van Bree, Patrick van Aken
en Patrick Holland. De eerste is de muziek
in gegaan. Hij presenteerde onlangs nog een
nieuwe cd met Ancora. Zijn vrouw Belinda
Kinnaer timmert ook aardig aan de weg. De
tweede zie ik zelden meer, wél zijn broers en
zussen bij de thuiswedstrijden van NEC. Patrick Holland is daar ook altijd in Vak L.’

Cito-toets

Richard was een braaf jongetje. Het kattenkwaad bleef keurig binnen de lijntjes. Er
werd bij drankenhandel Onstenk wel eens een
leeg kratje meegenomen en ingeleverd bij de
supermarkt aan de Weurtseweg, een vuurtje
gestookt, de oude spoorlijn afgelopen om te
kijken waar je uit kwam; stiekem te voet de
spoorbrug overgestoken, maar Richard was
toch vooral een studiebol. ‘Ik wilde vroeger

Het katholieke geloof speelde nauwelijks een
rol thuis. Richard: ‘Ik was de enige die naar de
kerk ging, omdat ik bij de misdienaars zat. En
dat was vooral omdat je van broeder Loos dan
gratis naar de hobbyclub mocht en je korting
kreeg voor het zomerkamp. Niet dat ik materieel ooit iets tekortkwam hoor, al riepen ze wel
eens naar me of mijn vader directeur van de
Zeeman was, maar dat deed me niks. We werden ook niet aan het lijntje gehouden. Wanneer
we maar zorgden dat we thuis waren als de
lantaarnpalen aanfloepten, dan was het goed.
Toen ik op de lagere school zat, voetbalde ik
bij SCH. Nee, echt goed was ik niet. Het was
wel een heel andere club dan tegenwoordig.
Mijn liefde voor NEC is onvoorwaardelijk. Nu
ik weer in Nijmegen woon, heb ik een seizoenkaart en ga ik zelfs naar de uitwedstrijden. Niet
voor het resultaat, maar vooral voor de sfeer.’

Wim Kok

‘Echte hangjongeren met hangplekken waren
er niet. We spraken wel eens af bij het muurtje
op de hoek van de Biezen- en de Rijnstraat.
Vlakbij was het speeltuintje. Daar hebben veel
kinderen een arm of een been gebroken, want
het speeltuig was niet bepaald verantwoord.
Even verder aan de Kanaalstraat stond de friettent van Wim Kok, waar je waterijsjes voor
een kwartje kon kopen. Vanaf een aanhanger
verkocht hij bier, daar moest-ie het ook vooral
van hebben. Hij had een jukebox binnen staan.
de Wester - december 2016

Ik at er wel eens frikandel met mayo voor 1,25
gulden, maar Wim was niet echt proper. Die
reputatie had-ie ook. Het grote ijscobord dat
aan de straat stond, heeft mijn opa nog ooit
voor hem gemaakt.’

achter mijn bureau. ’s Avonds ben ik dan weer
om 19.15 uur thuis. Dan moet alles kloppen,
maar dat doet het zelden’, verzucht Richard.
De frustratie over wéér een gemiste aansluiting deelt hij graag en niet zonder humor met
zijn ruim 2200 volgers op Twitter, waar hij
opereert onder de naam Kaleries, daarmee refererend aan zijn uiterlijk. ‘Het slecht functioneren van de NS kost ze veel geld. Vanmorgen
kreeg ik weer 15,80 euro van ze op mijn rekening gestort, omdat ze weer eens flink te laat
waren. Toch reis ik graag met de trein. Je kunt
er rustig lezen en ’s ochtend onderweg wegdutten.’
De ware liefde heeft Richard gevonden in Pien.
Een weekendrelatie. ‘Ze komt uit Nijmegen en
woont nu in de Betuwe. Zoals ’t nu gaat, bevalt
me het best. Snel gaan samenwonen zie ik me
niet meer doen.’

‘Uitgaan in de stad deed ik bij de Swing en Extase. Blowen in de kelder bij het tafelvoetbal
en met een halve liter Grolsch. Dansen deed je
boven. Ik kwam ook vaak in de Valkenier aan
de Hertogstraat, waar vroeger Toon van Donk
zijn café had. Nu zit er een restaurant.’

CVD

Tussendoor haalde Richard in zes jaar zijn
havodiploma. Hij wilde naar de pabo, maar die
hadden net de toelatingseisen aangescherpt,
dus dan maar de militaire dienst. Dat moest
ook nog. Weer in het burgerleven begon hij
een sociale opleiding aan de Meerberg in Berg
en Dal. Toen hij daar een stuk hout moest uitbeelden, trok Richard de conclusie dat ook dít
het niet was. Hij werd arbeider.
‘Vuilnisophaler bij toen nog de CVD. Ik vond
het leuk werk. Je komt in heel Nijmegen en we
hadden zo hier en daar een aantal vaste koffieadressen. Parkeerden we de auto op de hoek.
Terwijl wij aan de koffie zaten, gooiden de
mensen zelf hun vuilniszak achter in de wagen.
De CVD werkte met tijdelijke contracten. Had
je een half jaar gewerkt, moest je een maandje
uit dienst en werd je daarna weer aangenomen. Ik liep er gespierd bij toen. In 1994, ik
was 22, ben ik bij Hyster, de heftruckfabriek,
gaan werken. Eerst als orderpicker en later op
kantoor nadat ik een aantal vakdiploma’s had
behaald. Ik kreeg verkering met Anita uit Herwen, trouwde, verhuisde weg uit Nijmegen en
kreeg twee kinderen. Ondertussen studeerde
ik in de avonduren op de HAN management,
economie en recht.’ In 2006 volgde een scheiding. Er kwam een nieuwe vrouw - Lisa - in
zijn leven en Richard verhuisde naar Huizen
in het Gooi. In Almere vond hij een nieuwe

Wim Kok aan de Kanaalstraat
de Wester - december 2016

baan. Eerst op het hoofdkantoor van de Lidl
als salarisadministrateur en daarna bij een
softwarebedrijf - SD Worx - waar hij klanten
bijstond die problemen ondervonden met hun
aangeschafte software. Lisa bleek het ook niet
te zijn. Richard woonde daarna drie jaar lang
tot januari 2012 in Almere. Hij raadt het niemand aan.
‘Ik wilde weer terug naar Nijmegen en kon
eerst voor een jaar terecht boven Besselink aan
de Marialaan. Sindsdien woon ik op de hoek
van Dr. de Blécourtstraat en de Ambachtsweg,
bij het kanaal op het industrieterrein. Daar
staan een paar huizen en verder een aantal metaalbedrijven en veel blaffende honden die er
de wacht houden.’

Almere

‘Voor mijn werk trein ik nu twee keer per week
naar Almere, twee keer naar Breda en één dag
werk ik thuis. Voor Almere sta ik om half zes
op. Dan zit ik als alles goed gaat om 8.04 uur

Naast social media bleef ook de muziek een
grote hobby. ‘Ik heb een brede smaak ontwikkeld. Thuis werd er vooral naar piratenzenders
geluisterd, veel Nederlandstalig. Dat kan ik
nog steeds wel waarderen, zoals die typisch
Nijmeegse artiesten als Jean Knipping en Joop
Lens. Biertje erbij en inhaken. Maar thuis
draai ik evengoed hardrock of blues. Absolute favoriet is Level 42. In november traden
ze nog op in Doornroosje. Ik had er maanden
naar uitgekeken.’

Hou Je Bek En Zeur Niet

Terug aan de Lingestraat wijst Richard waar
Annie en Tinus Seiker woonde en Meneer P.,
die aan de bovenkant van zijn muur glasscherven had ingemetseld en de bal nooit teruggaf
of pas nadat hij hem kapot had gesneden. En
Naco-Piet die vrijkaartjes regelde voor de autospeedway. Liebers, de postbode die ze de
drukfout noemde, vraag hem niet waarom. En
Wim Zegers die aan huis ijsjes, sigaretten en
bier verkocht en er ook nog een taxibedrijfje
op nahield. Om de hoek zaten Hartelo, de
kruidenier, en Domi Peters die met een ijzeren
hond de melk rondbracht. Aan de Waterstraat
slagerij Loman, vishandel van Rijswijk, de slagerij van Bart Cornelissen en HJ Beck & ZN.
‘Dat heette bij ons Hou Je Bek & Zeur Niet,’
lacht Richard. ‘Uit Nijmegen zal ik nooit meer
vertrekken. Ik wil ook echt terug naar de wijk
en volg in Entree of er iets vrijkomt. De mensen in het Waterkwartier hebben temperament,
zijn eerlijk, maar flappen er soms van alles uit.
Dat botst wel eens. Dan komt er trammelant
van, maar het is vaak weer even snel vergeven
en vergeten.’
Tekst: Michiel van de Loo
Nieuwe foto’s: Dave van Brenk
Oude foto: collectie Richard Heuveling
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Huisartsen Beate Reismann
en Roos Huijnen stoppen
‘Dank voor zoveel vertrouwen’
Er valt een uitnodiging voor een receptie op
de deurmat, van twee huisartsen van Medisch Centrum Oud-West. Het is de aankondiging dat zij per 1 januari 2017 gaan
stoppen. Het zijn Roos Huijnen en Beate
Reismann. Zij maken al meer dan 30 jaar
deel uit van de praktijk. Ze zijn vertrouwde
gezichten in onze wijk. Reden genoeg om
eens langs te gaan en hen te vragen hoe zij
terugkijken op hun jaren als huisartsen in
Oud-West.

Bomen in de straat
Hoe graag ik mijn buurtgenoten ook zie, over
één ding zullen we het nooit eens worden.
De bomen in onze straat. Ik vind ze ronduit
prachtig, met hun piramidale kroonvorm, hun
roodbruine schors die lekker zacht aanvoelt,
hun vriendelijke naalden die door het jaar heen
veranderen van lichtgroen, in goud, in roestbruin. Maar dan vallen ze af en begint de ellende. Ineens ligt de straat vol met een soppende
plak zut. Als het regent tenminste, en wanneer
regent het eens niet in de herfst? De naalden
vallen op de auto’s en de stoep, in tuinen en
op paden. Ze plakken aan je voeten zodat je
ze meeneemt in huis, de mat en trap op. Het
liefste liften ze mee tot in bed. Ik begrijp dat ze
gehaat worden, dat mijn buren niet rusten tot
hun bladblazer ze allemaal heeft opgezogen of
weggeblazen. Herrie of geen herrie. Het liefste
willen ze de boom rooien.
Arme watercipres voor mijn deur, denk ik dan.
Eeuwenlang had niemand in de gaten dat ze
zelfs maar bestond. Het enige wat de geleerden van haar kenden waren de fossielen van
haar kegels en naalden. Einde verhaal, dacht
iedereen, tot het jaar 1943, toen een botanicus,
Chen Wang, tijdens een reis door het binnenland van China hoorde van een bijzondere
conifeer. Hij maakte een omreis, verzamelde
wat zaden en takken en nam ze mee naar de
universiteit, waar ze in 1948 eindelijk de link
legden: hun fossiel leefde nog!
Na haar ontdekking ging het snel met de watercipres: ze heroverde de wereld waar ze zoveel
eeuwen geleden veel voorkwam - ook in onze
streken. Ze werd uitgezaaid in parken en straten, en bereikte in 1965 de Kamperfoeliestraat.
Ik gun het haar. Ik ben blij dat ze er weer is.
Ik heb er graag een paar weken overlast voor
over.
Stefan van Dierendonck
(Foto: Dave van Brenk)
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Werken in Oud-West

Roos is al in 1980 begonnen in deze praktijk. Die was toen nog aan de Koninginnelaan
gevestigd. ‘Vanaf 1993 kwamen we aan de
Tweede Oude Heselaan te zitten. De huidige
nieuwbouw dateert van 2005.’ Beate vult aan:
‘Ik heb hier wel vervangen vroeg in de jaren
80, maar ik ben hier echt komen werken in
1985.’ Beide artsen zijn heel bewust komen
werken in Oud-West. In deze wijk zaten heel
veel vrouwelijke cliënten die niet oorspronkelijk uit Nederland kwamen. Die wilden heel
graag een vrouwelijke huisarts. Roos vertelt:
‘We wilden het anders aanpakken. We wilden
laagdrempelig zijn. Onze cliënten konden ons
gewoon bij de voornaam noemen en je en jij
zeggen. Dat werd dan dokter Roos en dokter
Beate. Onze wachtkamer was een huiskamer
zoals we die nu bijvoorbeeld zien bij Bosshardt, bij de Wijkfabriek. Mensen konden
koffie pakken en kletsen met buurtgenoten. In
Oud-West zagen we veel bewoners die het niet
zo gemakkelijk hadden, ook financieel niet’,
vult Beate aan. ‘We wilden graag ondersteuning geven bij problemen op het werk of in de
privésituatie.’

Anders dan vroeger

Ongemerkt zijn we aan het praten over vroeger en nu. Hoe kijken Roos en Beate tegen alle
veranderingen aan? ‘Tja’, lacht Beate, ‘er is
echt wel veel veranderd. Je moet niet terugkijken en zeggen: toen was alles beter, want
dat is niet zo. Toch missen we wel die huiskamersfeer van vroeger. Onze wachtkamer is
geen koffieplek meer. Daarvoor zijn we veel te
groot geworden. Als iemand bij ons destijds de
trap niet op kon komen, dan deden we het onderzoek in de keuken. In de wachtkamer werd

nog gerookt. Ook heb ik nog wel eens spreekuur gedaan, terwijl één van mijn kinderen onder het bureau rondkroop. We werken nu veel
professioneler.’
‘Toen riep ik al: op elke hoek van de straat een
koffieruimte en mogelijkheden om te bewegen,
gratis, makkelijk toegankelijk, zonder aanmelden’, bedenkt Roos. ‘Het werk is veranderd.
Zo is veel van het informele verloren gegaan
en dat vinden wij best jammer. Door de manier
waarop nu de zorg georganiseerd is, hebben
we niet meer die band met de bewoners zoals
we die voorheen hadden. We kenden ze. Last
van een schouder was een aanleiding om te
komen, maar er zat vaak meer achter. Veel patiënten komen nu bij de praktijkondersteuner
omdat ze chronische ziektes hebben. Daardoor
zien wij ze niet meer voor die controles.’
‘Een klein beetje weemoed bespeuren we wel
bij onszelf’, gaat Beate verder. ‘Het is allemaal
efficiënter en bedrijfsmatiger geworden. Er
zijn veel formaliteiten, lijsten, protocollen. De
laatste jaren heb ik officieel een halve dag in
de praktijk extra besteed aan allerlei regelzaken voor het centrum. Vroeger was de praktijk
veel kleiner en je ging vriendschappelijker met
elkaar om. Toch zijn er nu nog steeds enkele
assistentes die er op de Koninginnelaan ook al
waren. Dat is best wel heel bijzonder. Kijk, de
jonge huisarts is in al die efficiëntie opgeleid.
Ze hebben er steeds mee te maken gehad. Dat
geldt ook voor de praktijkondersteuners. Zij
werken volgens de richtlijnen en als je dat niet
doet, dan krijg je op je donder van zorgverzekeraars. Het moet precies en goed. Niks mis
mee, maar soms wringt het.’

Klanten en wijkbewoners bedankt!

Dat betekent niet dat ze het met minder enthousiasme hebben gewerkt de laatste tijd. ‘O,
absoluut niet’, antwoordt Beate. ‘Wij hebben
allebei erg genoten van ons vak. Wat we best
beseffen is dat we zoveel gekregen hebben al
die jaren. Zoveel vertrouwen van iedereen, van
onze patiënten en collega’s. Dan moet je ook
weten dat we nog veel patiënten hebben in Dukenburg. Die moesten door diverse renovaties
verhuizen, maar ze zijn ons trouw gebleven. Er
is ons heel veel toevertrouwd aan persoonlijke
verhalen. We hebben ook echt heel veel plezier
gehad en gelachen.’
de Wester - december 2016

‘Want dit is wel een wijk met heel veel verhalen’, gaat Roos verder. ‘We hebben genoten van de diversiteit aan mensen. Het zijn
leuke mensen. Ze zijn creatief en vinden
vaak ook voor moeilijke periodes in hun
leven wel een oplossing. Misschien niet allemaal precies binnen de lijntjes… Als we
vertellen dat we stoppen, zeggen de mensen: “Nee dat kan nog niet! Jullie hebben
mijn moeder als patiënt gehad, nu mij en je
moet ook mijn kinderen nog zien.” Dat vinden we zo leuk.’
‘We gaan de mensen echt missen, het was
een heel bijzondere tijd! Dank aan jullie allemaal.’
Wat beide dames verder gaan doen? Roos
en Beate willen het liefst zoveel mogelijk
naar buiten: wandelen, fietsen en reizen.
Daarnaast blijft Roos een dag per week
werken voor het Mildred Huis. Beate wil
haar kleindochter met aandacht en knuffels
overladen, jonge artsen blijven opleiden en
coachen. ‘Maar we beginnen met samen op
wandelreis te gaan, samen op pad. Door Japan bijvoorbeeld. Want we zijn niet alleen
collega’s, maar ook vriendinnen. We willen
graag met elkaar verder.’

De twee nieuwe huisartsen

Vanaf 1 januari gaan twee jonge huisartsen
de praktijk voortzetten, Maaike Oudhuis en
Dorus van de Burgt. Ze zijn niet onbekend
voor de huidige patiënten. ‘Dorus heeft al
een tijd vervangen als wij verhinderd waren. Maaike is in deze praktijk opgeleid.
Want wij waren ook opleiders voor nieuwe
huisartsen’, vertelt Beate met enige trots.
‘We hebben er maar liefst zeventien opgeleid hier! Maaike en Dorus zijn goed ingewerkt. We zijn heel blij met hen, want zij
hebben oog voor meer dan de lichamelijke
kant van de patiënt alleen. Ze kijken naar
hoe hij ervoor staat, naar de leefwereld,
naar de persoon in zijn totaliteit. Ze willen
een band opbouwen. Ze hebben er zin in en
wij wensen hen allebei het allerbeste en net
zoveel voldoening als wij hebben gehad’.

Leven in eigen hand

Beate en Roos willen tot besluit nog zeggen dat ze graag zouden zien dat de wijkbewoners hun leven in eigen hand blijven
houden: ‘Jij alleen kunt dat voor je eigen
leven het beste zelf beslissen. Neem de regie, houd je creativiteit vast!’
Het ga jullie goed, Beate en Roos.
Tekst: Rian Panis
Foto: Dave van Brenk
de Wester - december 2016

Van links naar rechts: Maaike Oudhuis, Beate Reismann, Roos Huijnen en Dorus van de Burgt
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Kindcentrum Aquamarijn: nationaal schoolontbijt
‘Zien eten doet eten’
Het Nationaal schoolontbijt is het grootste
ontbijtevenement van Nederland. Kinderen en ouders leren zo dat ontbijten gezond
en gezellig is. Met een gevulde maag naar
school is goed voor kinderen. Een motor
werkt ook niet zonder benzine. Toch eet nog
5 procent van de kinderen ’s ochtends niet.
Hoe gezellig dat ontbijtje uitpakt bij ons in
de buurt bekeken we woensdag 9 november
in Kindcentrum Aquamarijn.

Feestje

Tien minuten te vroeg sta ik in de frisse wind
voor de nog gesloten schooldeuren. Om me
heen verzamelen zich steeds meer kids met een
ontbijtbordje en bestek al in de hand. Vol verwachting voor dit aparte begin van de schooldag. Lekker eten op school is een feestje! Een
prima deal. Bord en bestek komt van thuis en
de school zorgt voor eten en drinken.

Gezond

Inmiddels is ook directeur Arie Krijgsman
klaar met begroeten en het beantwoorden van
duizend en een vragen van leerlingen en leerkrachten en ouders. Het is een drukke ochtend
op de Aquamarijn en iedereen heeft er zin in.
We mogen mee naar de klassen. Op de gangen komt de geur van komkommer je tegemoet. Opvallend is dat iedere klas een eigen
sfeer creëert. Lange ontbijttafels, opstelling in
ontbijtgroepjes, ontbijtbuffet met appels, krentenbollen, appelstroop, bruin brood, kaas en
boter, alles kan vandaag. In de hogere groepen
zitten de kids relaxed te eten en te praten in de
comfortabele banken op het fleurige leerplein.
Opeens komt er in mijn ooghoek naast de biologische muesli, sappen en verantwoorde jam
toch ook een pak hagelslag in beeld. Op eigen
initiatief van thuis meegenomen. De verleiding blijft groot. Ook voor andere kinderen is
het ontbijt zichtbaar een succes. Joella enthousiast: ‘Hier eet ik meer dan thuis!’

een Sportieve gezonde school XL (sgs XL) en
besteden veel aandacht aan de combi voeding
en bewegen. De GGD biedt via gezondheidsmakelaar Rian Panis het programma Beweeg
je fit aan. Ouders en kinderen werken dan door
meer te bewegen samen aan hun gezondheid.
In het voorjaar doen we mee aan De fitte weken
met onder andere aandacht voor de ‘pauzehap’
en gezonde voeding.’

Sportservice

Ook na school is er extra aandacht voor sport
en bewegen. Inpandig is er een prachtig uitgerust fitnesslokaal. Kinderen uit de bovenbouw kunnen zich hier onder begeleiding van
de gymleerkracht helemaal uitleven. En met
de Fysioo in voorzieningenhart De Biezantijn
is er samenwerking onder de noemer Fit voor
kids.

Sinds de ver-/nieuwbouw in 2014 is het aantal leerlingen toegenomen. Daar is op gerekend vanwege de komst van de vele nieuwe
bewoners in de wijk. De aanwas moet vooral
van onderaf komen. Om dat te bevorderen zijn
kennismakingsavonden georganiseerd met ouders uit de buurt Batavia. De kids die op het
kinderdagverblijf/peutergroep binnenkomen,
groeien zo gestaag door naar de volgende
groepen.
Op dit moment genieten tweehonderd leerlingen, waaronder twee peutergroepen, en 22
leerkrachten van de prachtige moderne leerpleinen. Met de logopedist, de fysio en de ergotherapeuten bijna onder een dak in De Biezantijn is het extra makkelijk samenwerken.
Tekst: Carla Dijs
Foto’s: Dave van Brenk

Sportieve gezonde school XL

Arie: ‘We begonnen ooit met aanmaaklimonade en een koekje op het activiteitenplein.
Daarna introduceerden we als bewustwording
paprika in reepjes. Het Nationaal schoolontbijt legde eerst de nadruk op wat ‘ongezond’
is en ‘wat niet’ gegeten moest worden. Nu
is de richting positiever met vooral de keuze
voor biologisch en ‘wat wel’ gezonde producten zijn. Ze geven advies bij de inkoop
van yoghurt en muesli, leveren lesmateriaal
en voorbeelden voor op het digibord. We zijn
8
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Portret van een kind in zijn slaapkamer
Bij wie woon je in huis?
‘Met mijn broer Kylian, zusje Errin, onze kat
Binky, de vijf ratten Super, Sunny, Speedy,
Blackie en Snoetje, en mijn vader en moeder. Super is van mij, mijn broer heeft Sunny
en Speedy, mijn vader en moeder Snoetje en
Blackie is van Errin. De poes is van iedereen,
maar eigenlijk is hij van mijn moeder, want zij
heeft hem voor haar verjaardag gekregen. De
poes is al oud, wel 12 of 14 jaar.’
In welke klas zit jij?
‘Ik zit in groep 5 van de Michiel de Ruyterschool bij juf Lara en juf Astrid.’
Heb je hobby’s?
‘Lego bouwen en oude munten verzamelen.
Daar ben ik een tijdje geleden mee begonnen.
Ik heb al tien munten. Sommige munten zijn
zeshoekig, sommige zijn groot en sommige
zijn al oud. En ik heb één heel oud dubbeltje. Sinds mijn vijfde speel ik met lego. Als
ik bouwpakketten krijg, dan ligt het na twee
weken al uit elkaar en dan ga ik er iets anders
van bouwen.’
Naar welke muziek luister je?
‘Naar verschillende muziek. Wat ik mooie muziek vind is pianomuziek.’
Wie zijn je beste vrienden?
‘Hente, die woont hier tegenover. Ik heb nog
een beste vriend, maar daar speel ik niet zo
veel meer mee, want hij woont in Lent. Dat
is Daniel.’
Als je een dag een dier zou zijn, wat zou je
dan kiezen?
‘Een kat. Ze hebben een goed instinct en ze
zijn ook best heel leuk. Ze zijn heel harig en
je kunt ze aaien. Een kat is een van mijn vier
lievelingsdieren. Mijn andere lievelingsdieren
zijn een witte leeuw, een krokodil en een vleermuis. Vleermuizen zijn geinig. Je ziet ze eigenlijk bijna nooit. Ik heb een keer in het echt
buiten een vleermuis gezien. Die vloog boven
de bomen en toen ging hij naar beneden. Ik
denk dat hij iets zag. Ze wonen in groepen en
dat doen heel weinig dieren.’
Als je een dag zou mogen doen wat je leuk
vindt, hoe ziet die dag eruit?
‘Dan zou ik naar een Legofabriek gaan. Heel
ver weg. Ik zou dan gaan kijken hoe Legoblokjes worden gemaakt. In die fabriek is ook
te zien uit welke tijd bijvoorbeeld een blokje
komt. Want ze zijn eigenlijk wel heel verschillend als je ernaar kijkt. In de herfstvakantie
zijn we naar Legoworld in Utrecht geweest.’
Wat is jouw favoriete tv-programma?
‘Dat heb ik eigenlijk niet. Ik kijk naar van alles. Star Wars Rebels en Lego Star Wars en een
de Wester - december 2016

Aidan Timmermans (8 jaar)

‘Ik wil Lego-ontwerper worden’
heleboel andere dingen, maar die weet ik niet
meer.’
Speel je ook computerspelletjes?
‘Ja, ik heb een DS, dat is een soort van klein
computertje met knopjes en daar kun je spelletjes mee doen.’
Lees je wel eens een boek of een stripverhaal?
‘Ja, ik lees veel Donald Ducks. Dat vind ik
heel leuk.’
Wat zou je doen met tien miljoen euro?
‘Al het Lego kopen dat er bestaat.’
Waar ben je heel erg trots op?
‘Op mijn edelstenenverzameling. Die heb ik
ook helemaal gespaard. Dat doe ik al twee
jaar.’
Wat kun je heel goed?
‘Turnen kan ik heel goed. Daar zat ik op, maar
nu niet meer. Ik was er wel klaar mee.’

Wat is je lievelingsvakantieland?
‘Duitsland. Daar ben ik heel vaak geweest.
We zijn drie keer in Engeland geweest en wel
vier keer in Duitsland. De vorige keer zagen
we twee kraters van de drie ogen van de Eifel.
Maar die waren wel dood. Ze zaten helemaal
vol met water.’
Wat is je lievelingseten en je lievelingsontbijt?
‘Patat en als ontbijt een boterham met gekleurde hagelslag.’
Wat wil je later worden?
‘Lego-ontwerper.’
Hoe ziet je leven eruit over tien jaar?
‘Dan studeer ik om Lego-ontwerper te worden.’
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Wijkbeheerder Sanne Teuwsen
‘Nijmegen-West is het meest in ontwikkeling
van alle wijken in de bestaande stad’
Wie is Sanne Teuwsen, wijkbeheerder Nijmegen Oud- en Nieuw-West? In elk geval
volgt ze in die functie Vincent Meijers op
en doet dat met veel enthousiasme. ‘Ik vind
Nijmegen-West een mooi en leuk stadsdeel,
met links en rechts een flinke uitdaging. Het
was best wennen voor mij, dit wijkbeheerderswerk. Vooral de technische kant, de fysieke ruimte zeg maar. Ik ben nog flink aan
het leren. Ik kom namelijk uit de sociale
hoek.’
We maken kennis met….
‘Ja, met Sanne Teuwsen dus. Ik ben 32 jaar
oud. Ik ben getrouwd, heb een zoontje van
6 jaar en ben in verwachting van ons tweede
kindje. Ik woon in Weurt. Ik ben een sportieve
vrouw. Ik vind gezondheid belangrijk, me lekker in mijn vel voelen. Ik ben dol op tennissen
en wandelen, lekker op de dijk, lekker buiten.
Ik vind mezelf een open mens die goed benaderbaar is. Bewoners voelen geen aarzeling
om mij aan te spreken, zeggen ze tegen mij. Ik
ben vrolijk en houd heel erg van lachen. En ik
ben enthousiast.’
Wat doet een wijkbeheerder, Sanne?
Sanne begint te lachen. ‘Misschien dekt de
naam de lading niet. Want ik beheer eigenlijk
niks! Ik ben de contactpersoon voor alles in de
openbare ruimte van Nijmegen-West. Ik ben
de brug tussen ambtenaren en bewoners die
ergens last van hebben of verbeteringen willen
aanbrengen in die openbare ruimte. Dan gaat
het om straten, groen, water, licht en spelen.
Gaat het om afval, dan trek ik samen met de
Dar op. Zij zijn eerste aanspreekpunt, maar ik
stuur mee. En dan hebben we gelijk het grootste probleem van dit moment in NijmegenWest te pakken. Je zou kunnen zeggen dat elke
tijd zo zijn eigen aandachtspunten meebrengt.
Lange tijd was het groen, en nu zijn we bij het
dumpen van afval aanbeland. Waar ligt dat nou
aan? Je kunt denken dat het met de recessie
te maken heeft. Mensen denken dat afval netjes afleveren te duur is, maar dit is juist steeds
goedkoper geworden. Toch denk ik ook dat we
misschien wel steeds minder contact hebben
met elkaar in de wijk. We voelen ons niet meer
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doen. Ik wil mensen helpen om actie te ondernemen, in hun eigen straat. Overigens zijn
deze aandachtspunten niet heel typisch voor
Nijmegen-West, hoor. De andere wijkbeheerders zien dit ook. Wat ik wil benadrukken: op
heel veel plaatsen gaat het gewoon goed en
is het schoon. Maar ik krijg te veel klachten
over Fenikshof en Daniëlsplein. Daar moeten
andere oplossingen komen. We gaan als proef
bij de Fenikshof het plastic ondergronds inzamelen, in diep gelegen containers. We gaan
meer voorzieningen aanbieden, zodat het vuil
rechtstreeks naar containers kan. In die panden
is ook erg weinig ruimte om dingen weg te
bergen.’ Klinkt goed!

Oude Nonnendaalseweg

verantwoordelijk voor de gezamenlijke ruimte.
Misschien alleen nog voor onze eigen ruimte.
Bewoners zijn boos over het vele zwerfvuil en
dumpingen. Maar sommige dingen zijn ook zo
lastig op te lossen omdat er vele facetten zijn!’
Ik merk op dat wijkbewoners inderdaad erg
boos kunnen worden om dit soort dingen. Ze
vinden dat de gemeente, de Dar, maar ook de
woningbouwcoöperatie hier taken in hebben.

Fenikshof en Daniëlsplein

Sanne weet dat bewoners zich ergeren aan
troep, verwaarloosde stukken wijk, maar ook
particuliere tuinen bijvoorbeeld. Dat laatste
is erg lastig, al weet je precies om welke plek
het gaat. ‘Geloof me dat het soms moeilijk is
om een oplossing te vinden. Iedereen heeft een
hekel aan hondenpoep, maar wij weten echt
niet hoe we de mensen die dit doen, moeten
opsporen. Je kunt moeilijk het DNA van de
poep vaststellen en zo de eigenaar zoeken!
Ik probeer om heel goed naar mensen te luisteren. Want soms zit er achter hun vraag een
andere vraag. Dan moet ik daarna bepalen of
ik er uit hoofde van mijn functie iets aan kan

‘Ik ben iemand van de participatie’, vertelt
Sanne. ‘Dat heeft mijn volle aandacht. We
krijgen het als overheid niet meer alleen voor
elkaar. Als je kijkt naar burgers en groen, zie je
vooral daar dat mensen zelf de handen uit de
mouwen steken. Er komen meer boomspiegels
(kleine tuintjes rond een boom). Het straatbeeld wordt veel kleuriger. Neem nou de Oude
Nonnendaalseweg. Daar is momenteel een
groot participatieproject. Er wonen veel jonge
gezinnen en die hebben gevraagd om vijf grote
plantvakken. Ze willen die gezamenlijk onderhouden. Zij denken in mogelijkheden, niet in
problemen. Er is geld beschikbaar gesteld uit
Groen Verbindt om het goed en wat ruimer aan
te kunnen pakken. De gemeente, wij als wijkbeheerders, helpen dan hun plannen te verwezenlijken. We sluiten een overeenkomst waarin we afspreken dat wij voor het aanleggen
zorgen en de bewoners voor het onderhoud.
We lopen de projecten actief langs en kijken of
er advies gegeven moet worden. Of we kunnen
helpen. Misschien kennen we nog bewoners
op andere plekken die zo’n groep goede raad
kunnen geven. Dan brengen we ze met elkaar
in contact. Zo’n initiatief zorgt er sowieso voor
dat straatbewoners beter met elkaar in contact
komen. Hulp is soms gewenst, want sommige
mensen hebben heel veel verstand van groen,
maar andere beginnen net en hebben geen
idee. Mocht het na inzet van beide partijen niet
lukken, nemen we de projecten terug. Wat we
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namelijk niet willen is dat die locaties verloederen. Dan ben je weer verder van huis, toch?’
Dat kan ik alleen maar beamen. ‘Maar soms
heb je net iets verbeterd en vernieuwd, zoals
het gras op het Nachtegaalplein, en dan is het
al weer vernield voor je tot tien hebt kunnen
tellen. Dan heb ik toezicht en handhaving, jongerenwerk, de wijkagent en andere partners
nodig’.
Heb je zelf voor West kunnen kiezen?
‘Nee’, antwoordt Sanne, ‘dat niet. Mijn voorganger Vincent vertrok en deze plek kwam vrij.
Ik heb het overgenomen, maar wel met volle
overtuiging. Pluspunt was dat ik vanuit mijn
vorige functie, binnen het wijkmanagement, al
met dit stadsdeel van Nijmegen te maken heb
gehad. Ik vind de bewoners van West eerlijke
en open mensen met het hart op de tong. Ze
zeggen je de waarheid en daar kan ik best tegen. Ik geef ook ruiterlijk toe als ik iets niet
kan of ergens niet voor kan zorgen. Ik vind de
mensen toegankelijk, dat ben ik zelf ook. De
koffie staat klaar. Je hoeft niet om een praatje
verlegen te zitten. In West werk ik nauw sade Wester - december 2016

men met wijkmanager Anne-Marie Nannen
en in Neerbosch-Oost met Ed van Dael. Als
het bijvoorbeeld om wijkfeesten, parkdagen,
activiteiten in de wijk gaat, dan verdelen we
de taken. We kunnen ook niet allemaal alles
bijwonen. Maar onze samenwerking is super!’
Wat valt jou nou het allermeest op hier in
de wijk, Sanne?
‘Nou, dat is eigenlijk dat West het meest in
beweging is van alle bestaande wijken in de
stad. Ik noem de Waalzijde, zo prachtig wordt
dat. Er is nieuwbouw. Er zijn grote renovatieen bouwprojecten van Portaal en van Talis, in
Neerbosch-Oost bijvoorbeeld. Er wordt asfalt
vernieuwd en oude huizen worden opgefrist.
Natuurlijk brengt dat verandering met zich
mee. Er komen nieuwe bewoners in de wijk.
Iedereen moet daaraan wennen. Dat vraagt
tijd. Er is wel een verschil tussen Oud- en
Nieuw-West, vind ik. Oud-West heeft echt een
dorpskarakter. In Oud-West zijn er nog de oude
overlegstructuren, wijkraden met voorzitters
en leden die graag meepraten. Wij kunnen niet
met iedereen individueel praten natuurlijk.

Dan zijn de wijkraden heel fijn. Toch moeten
we ook naar nieuwe vormen zoeken, want jonge mensen voelen zich niet zo aangesproken.
Dit gebeurt veel meer in Nieuw-West. Dan
moet je denken aan online-platforms, aan social media. Daar kan men met nieuwe ideeën terecht. Zo betrek je ook mensen die niet zo blij
worden van overleg. We gaan op zoek naar een
goede verbinding van oud en nieuw. Omdat in
Nieuw-West geen wijkraden zijn, gebeurt daar
alles meer in losse groepjes. Betekent ook dat
je er weer voor moet zorgen dat die losse lijnen
elkaar gaan raken. Ik ben voorlopig nog lang
niet klaar.’
Wij nemen afscheid van elkaar in de kantine
van het gemeentehuis. Waar ooit de paspoorten en rijbewijzen werden aangevraagd en
afgehaald, staan nu kleurige tafels, stoelen en
banken voor de medewerkers. Heel anders dan
vroeger, verandering alom. ‘Maar iedereen
mag hier komen lunchen, hoor’, lacht Sanne.
Tekst: Rian Panis
Foto’s: Dave van Brenk
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Perry Ubeda
Van kampioen tot coach
Toen ik binnenstapte bij het Weerbaarheidscentrum van Perry Ubeda, wist ik
meteen dat ik de juiste deur had opengetrokken. Diploma’s aan de muur, affiches
van vechtsportgala’s, foto’s, bekers en kampioensgordels: overal stond zijn naam op, of
zijn stoere bokskop, zijn vuisten.

Schipperen
Het was precies de juiste dag om langs de
Waal te lopen. Ik vind dat echt een machtig
gezicht. De lucht blauw, de Waal blauw, het
weer koud. Alle nieuwe en oude bruggen en
bruggetjes strak naar de overkant. Ik kan er
geen genoeg van krijgen.
Schepen varen beide kanten op. De Sofia
vervoert een soort ketels. De Emma komt de
Sofia tegemoet en heeft grote stalen vierkanten aan boord. Je ziet de personenauto’s op
het achterdek. In de zomer wappert de was
aan de lijn. Vrouwen - vooral zij - redderen
over het dek met emmers water en bezems.
Nu het winter is, zie je weinig leven. Toch varen op beide schepen misschien wel gezinnen
hun bestemming tegemoet. En weer terug. Ik
vraag me af hoe het is als je leven zich aan
boord afspeelt. Hoe het is als je werk ervoor
zorgt dat je een varend huis hebt. Je hebt
geen buren. Je kinderen gaan vaak naar een
gewone basisschool op de wal. Je mist ze en
je kinderen jou. Misschien besluit moeder om
bij haar kinderen op de wal te gaan wonen.
Maar wat betekent dat dan voor je relatie? Ik
vroeg het laatst aan een voormalige schippersvrouw. ‘Ach’, zei ze, ‘alles went. Waar ik
vooral aan denk is dat ik zo verschrikkelijk
goed kon slapen op ons schip. De cadans van
de motor, dat geluid, echt heerlijk. Voor de
kinderen gold precies hetzelfde. Ze werden
wakker als we ergens aanlegden.’
Voor mij is zo’n leven niks. Ik houd niet zo
van varen. Ik vind de ruimte te beperkt en ik
verveel me bij wijze van spreken al bij een
oversteek naar Engeland. Ik kan er ook helemaal niet tegen, heb geen zeemansbenen. Ik
heb vaste grond onder de voeten nodig. Dat
bedoel ik letterlijk, want figuurlijk mag het wel
deinen en bewegen wat mij betreft.
Rian Panis
(Foto: Ger Neijenhuyzen)
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Dat de man niet langer of breder dan ik leek te
zijn, viel me heel even tegen. Ik had een reus
verwacht, maar hij bleek ook maar een mens.
Ook had ik een zwijgzame vechtjas verwacht,
iemand die zijn tegenstander argwanend bestudeert voordat hij hem doelbewust tot de grond
toe sloopt, maar hij sprak juist snel en gemakkelijk. Hij was veel meer dan een oude vechtjas, dat voelde ik met de eerste minuut al.

Dynamite

Ook de redactie van de Wester had dit natuurlijk allang begrepen, maar wat hij tegenwoordig precies deed, kon niemand me vertellen.
Op internet vond ik een kort interview over de
opening van zijn weerbaarheidscentrum. Wikipedia blijkt alleen geïnteresseerd in de grote
verhalen over Perry ‘Dynamite’ Ubeda: zijn
wedstrijden over de hele wereld. Zelfs zijn eigen site biedt niet meer informatie dan op een
enkele bladzijde past.
‘Ik heb veel liever dat mensen mij bellen’, zegt
Perry daarover. Ook al is hij sinds zijn twintigste al zzp’er, toch beschikt hij niet eens over
een eigen computer. Zijn facturen schrijft hij
met de hand. Als opdrachtgevers vragen om
een rapportage, dan zegt hij vriendelijk maar
beslist nee: ‘Mijn cliënten hebben meestal genoeg van die wereld van psychologen en psychiaters, waar alles terecht komt in een dossier.
Ik schrijf geen rapporten. Ik lees geen rapporten. Mensen die bij mij komen kunnen gewoon
lekker aan het werk.’
Hij is er principieel in. ‘Ik wil niet aan een derde vertellen wat ik met mijn cliënt bespreek.
Dat spreek ik altijd af: wat wij hier meemaken
blijft tussen jou en mij. Als ik een rapportage
moet schrijven, dan ben ik uit mijn kracht. Ik
wil dat gewoon niet.’

Kracht

Ik hoor het hem vaker gebruiken, die zin. Hij
wil in zijn kracht blijven, daar is hij groot mee

geworden, als kickbokser. Dat wil hij ook
voor zijn cliënten: ‘Van nature is ieder mens
ongelofelijk sterk. Een oerkracht die ieder
mens heeft, maar die we soms kwijtraken door
omstandigheden.’ Perry helpt mensen om die
kracht weer te ontdekken, om die desnoods
‘uit hun tenen’ te halen. Het tegenovergestelde
komt ook voor: ‘Soms moet die kracht juist
getemperd worden. Wanneer moet je kracht
inzetten, wanneer niet.’
Zijn vechtsport is een perfect middel om hiermee te spelen, juist omdat hij zich precies
kan afstemmen op de behoeften van de ander.
Hij werkt altijd één-op-één. Soms zet hij een
cliënt onder druk om hem te triggeren. ‘Niet
eens door harder te slaan, soms alleen maar
door een beetje met mijn kop te trekken.’ Dan
gaat iemand daar fysiek in mee. Dat is precies
het moment waarop Perry de oefening stilzet:
‘Voelde je wat daar gebeurde? Wat dacht je
toen?’ Door woede op een gecontroleerde manier te ervaren, leer je er beter mee om te gaan.
Als je de eerste signalen van boosheid leert
herkennen, dan neemt je keuzevrijheid toe.
Dan leer je spannende situaties te vermijden of
het anders aan te pakken.’
Voor andere cliënten hult hij zich helemaal in
beschermende kleding: hoofd-, borst-, beenen kruisbescherming. ‘Niet dat ik het nodig
heb, ze kunnen me toch niet raken, maar dan
voelen ze zich vrij om eindelijk eens helemaal
los te gaan op een kerel.’ Dan zijn de rollen
omgedraaid. Dan kan een vrouw die ooit mishandeld was, of erger, eindelijk van zich afslaan. Een oefening die genezend kan werken.
Voor anderen beperkt hij zich tot het verbeteren van de houding of tot overgooien met een
bal en andere spelvormen: psychomotorische
training. Bij weer anderen oefent hij met afstand en nabijheid, door in hun comfortzone
te stappen, net zo lang totdat de ander eraan
went. Of hij laat iemand vrij op een bokszak
slaan om zijn kracht te testen. Als hij daarna
een paar aanwijzingen geeft, dan komt de zak
ineens veel meer in beweging: dat is wat er gebeurt als Perry je traint. Je wordt sterker.

Levenservaring

Als ik hem vraag waar hij zijn wijsheid en
technieken vandaan heeft gehaald, dan haalt
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Het geluk van open deuren
Een tijdje geleden kwam Joop, een Nijmeegse
dichter en musicus met wie wij aan een project
werkten, samen met zijn hond over de vloer.
Gedurende het overleg zat de brave hond lief
naar ons te kijken. ‘Is hij altijd zo lief?’, vroeg
ik aan Joop.
‘Zeer zeker!’, antwoordde hij.
Toen hij vertelde dat de hond uit Spanje kwam
en ongeveer zeven jaar van zijn leven een
zwerversbestaan had geleid, vroeg ik of het
moeilijk was om hem op te voeden. Joop vertelde dat hij altijd een brave hond is geweest.
‘Een ding hebben wij aan Pablo opgemerkt:
als de deur op een kier staat, dan durft hij niet
binnen te komen. Blijkbaar heeft hij slechte
herinneringen aan half open deuren.’
Nu zag ik in de hond van Joop mezelf toen ik
overgeleverd werd aan de willekeur van mijn
lot. Toen de deuren achter mij dichtgingen,
deuren die half open waren, die angstaanjagende indruk. Als een overlever moest ik voorzichtig op vreemde deuren aankloppen.
Het feit dat ik me nu een volwaardige Nederlander voel, is te danken aan het geluk van
vriendschap met mensen die mij met warme,
open handen opvingen.

hij zijn schouders op. ‘Niet uit de boeken’,
lacht hij. Hij heeft niet eens een middelbare
schooldiploma. Wel heeft hij levenservaring,
al is het maar doordat hij de hele wereld heeft
gezien dankzij zijn topsport. Hij heeft mensen
leren lezen, hun lichaamstaal. Hij heeft zijn
eigen lichaam en emoties leren beheersen als
geen ander. Als ik wijs naar de diploma’s aan
de muur, dan knikt hij bevestigend: natuurlijk heeft hij ook een vierjarige opleiding gevolgd bij de NIVM, het Nederlands Instituut
voor Vechtsport en Maatschappij. Daar heeft
hij zijn ervaringen ook therapeutisch leren inzetten, maar altijd op zijn eigen voorwaarden.
Hij kent de uitdagingen waar een hulpverlener voor staat, maar hij blijft een man van de
straat, opgegroeid in de Wolfskuil, die altijd in
zijn hart zal blijven, al woont hij nu in het Waterkwartier. Een man met een neus die meer
dan tien keer is gebroken. Met tatoeages. Met
een korte aanvaring met justitie in zijn jeugd,
dankzij een al te ijverige burgemeester. Het
zorgt ervoor dat zijn cliënten zich veilig voede Wester - december 2016

len bij hem: hij staat op gelijke hoogte. De instellingen die cliënten naar hem doorverwijzen
rekenen daar op. Ze zijn bereid hem daarvoor
goed te betalen.

Toekomst

Hoe de toekomst eruitziet, dat weet hij niet. De
topsport heeft zijn lichaam getekend. Zijn neus
valt misschien het meeste op, als je goed kijkt,
maar ook zijn beide heupen zijn versleten. Een
jaar geleden heeft hij een nieuwe linkerheup
gekregen, zijn andere stelt hij zo lang mogelijk
uit. Toch blijft hij fit, fitter dan de meeste van
zijn oude concurrenten. Hij traint alle oefeningen mee met zijn cliënten, wil echt niet aan
de kant staan kijken. Toen hem dus gevraagd
werd om terug te keren, voor één keer, in de
ring, toen zei hij meteen ja. Op 17 december
stroomt de Massinkhal vol met fans. Ik ben
erbij.
Tekst: Stefan van Dierendonck
Foto: Dave van Brenk

Laatst zag ik een foto van een minderjarige
Syrische vluchteling die vorig jaar in Heumensoord verbleef. Hij is op jonge leeftijd
geconfronteerd met de vernederingen van
de vlucht. De boosdoeners die aan oorlogen
verdienen, hebben zijn vaderland in een hel
veranderd en hem zijn school, vrienden én
de warmte van het eigen huis ontnomen. Hier
moest hij de cultuurschok incasseren en het
asielsysteem overtuigen dat hij geen gelukszoeker was, maar gevlucht was vanwege een
ongeluk. Dit alles moet een behoorlijke impact
op hem hebben gehad.
Op de foto zie je een jongeman in de omhelzing van een vrouw. Hij zou hier, op het Schiphol van de lage landen, de voor hem vertrouwde geur uit Syrië geroken hebben. De tranen
die over de wangen van de fotografe vloeien,
kunnen wij niet zien. Zij nam de jongeman
mee naar huis. Om het gemis van moederlijke
warmte te compenseren. Een deur die voor
een kind onvoorwaardelijk wijd open staat. Zij
stond daar te genieten van de hereniging van
moeder en zoon. Alle drie hadden hun geluk
gevonden.
Met diep respect voor vriendin Carla.
Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Films over de Wolfskuil gaan
in premiere in de Wijkfabriek
Nog een paar weken en dan is het zo ver. Dan
gaan de films die de wijkreporters van de
Wolfskuil de afgelopen maanden over hun
wijk maakten in premiere tijdens een echt
filmfestival. Zes keer trokken de wijkreporters met camera en microfoon de wijk in op
zoek naar de verhalen van de wijk. En zes
mooie, vlotte en soms ontroerende wijkreportages zijn daarvan het resultaat.
De wijkreporters Wolfskuil zijn tien kinderen
in de leeftijd van 9 tot 13 jaar die allemaal in
de Wolfskuil wonen. De reportages die ze gemaakt hebben gaan over verhalen van vroeger.
Zo onderzochten Jamal, Mo, Evi en Jana hoe
de Turkse gastarbeiders in de jaren zestig naar
de Wolfskuil kwamen. Jennifer, Raechel en
Ilijana wilden weten hoe het fabrieksleven er
vroeger uitzag. En Vince, Jesse en Sima interviewden, de nu 88-jarige, Greet van Rijswijk
over hoe het was om jong te zijn tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Maar de wijkreporters
verfilmden ook hun eigen verhaal over de wijk.
En dan gaat het over wat de muzieksmaak van
de Wolfskuil is, hoe de Witte Molen werkt en
wat het kunstwerk op de hoek van de Distelstraat en de Varenstraat van kunstenaar Geert
Schiks nou eigenlijk precies betekent.

Hard werken

Ze hebben hard gewerkt, de wijkreporters. En
soms was het best zwaar. Bijvoorbeeld omdat
de opnamedagen lang duurden. Of omdat het
toch best spannend was om vreemde mensen
op straat te interviewen. Of omdat sommige
onderwerpen behoorlijk heftig waren. Maar
ze hebben zich kranig geweerd en mogen trots
zijn op het resultaat van al hun inspanningen.

Opnames bij Bakkerij Bereket

Beeldenwereld: ‘Natuurlijk willen we mooie
filmpjes maken met de wijkreporters, maar
het belangrijkste doel van dit project 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 ontstaan.’
Sonja wordt in het project bijgestaan door
stagiaire Juan Rooijakkers. Juan studeert culturele en maatschappelijke vorming aan de
HAN. ‘Het leuke aan dit project vind ik dat
het sociale en het creatieve samenkomen. Mijn
studie draait voor het grootste gedeelte om de
maatschappij en daarom vind ik het interessant
om mijn opgedane kennis toe te passen in dit
project.’

in première tijdens een filmfestival in de Wijkfabriek Wolfskuil. Met een echte rode loper,
fotografen en verse popcorn. En natuurlijk zijn
ook de wijkreporters zelf aanwezig. Zij zullen hun eigen werk presenteren en het publiek
meer vertellen over hun eigen films en hoe het
was om mee te doen aan dit filmproject.

Social media

Het project Wijkreporters Wolfskuil is te
volgen op Facebook (www.facebook.com/
wijkreporterswolfskuil), en Instagram (www.
instagram.com/wijkreporterwolfskuil).
De Wijkreporters Wolfskuil is een project van
Stichting Beeldenwereld en de Wijkfabriek
Wolfskuil en wordt mede mogelijk gemaakt
door gemeente Nijmegen, het VSB Fonds en
het KANS fonds.

Het filmproject wijkreporters Wolfskuil is een
initiatief van Sonja Willems van Stichting

Première

Zondag 18 december gaan de wijkreportages

Tekst: Sonja Willems
Foto’s: Juan Rooijakkers

Ilijana achter de camera

Opnames in de wijk

Vince achter de camera

14

de Wester - december 2016

Zevenheuvelenloop

Christel en Nienke

Het is het weekend van 19 en 20 oktober. Het
weer is guur: buiig en veel wind, heel veel
wind. De organisatie van de Zevenheuvelenloop inspecteert elke boom op valgevaar,
want de lopers mag niets gebeuren. En daar
zijn we blij mee, want onder deze lopers zijn
heel veel buren uit Nijmegen-West.
Wij westerlingen lopen graag en veel. Dat
merk je al als je de deur uit stapt. Altijd zijn
er wel buurtgenoten onderweg, vaak alleen
en soms samen. Twee van hen volgen we dit
weekend: Christel met haar dochter Nienke
loopt de Zevenheuvelennacht van 7 kilometer
op zaterdagavond. Fred loopt met zijn loopmaatje Dick ’s zondags de 15 kilometer.

Christel

Vijf buurtgenoten van loopgroep De Wolf is
los! verzamelen een uur voor aanvang van de
loop bij het wijkgebouw. Er hangt een vrolijke
spanning. Het blijft toch eng, 7 kilometer hardlopen over de heuvels. Elke week lopen ze samen hard, maar dan in onze eigen buurt. En ja,
heuvels hebben wij hier toch niet echt. Maar
Christel heeft er zin in. Dochter Nienke (13
jaar) loopt ook mee. Totaal ontspannen, want
ze heeft al een hockeytraining gehad bij QZ:
‘Dus dit is een extraatje.’ Voor moeder Christel
is het echter serious business: ‘Normaal lopen
we maar een kilometer of 5.’
Ons zestal staat nog te lachen aan de start, maar
als in de eerste kilometers de weg omhoog
gaat, wordt het stil. ‘En dan kom je boven op
de Kwakkenberg, waar ze allemaal lichtsnoeren langs de weg hebben gehangen. Echt schitterend gewoon, het hoogtepunt van de avond’,
de Wester - december 2016

Dick en Fred

zegt Christel als ze een uur later nog staat uit
te blazen met een lekker potje bier.

Fred

Zondag is de 15 kilometer aan de beurt. Het
weer is er niet beter op geworden. Fred maakt
zich op voor zijn eerste Zevenheuvelen, zijn
eerste 15 kilometer. Toch is hij (nog) rustig als
ik hem twee uur voor de start thuis spreek. Hij
loopt, net als zijn loopmaatje Dick, wekelijks
met De Wolf is los! Voor Fred is dit een grote
dag. Fred heeft al vijftien jaar hartklachten,
heeft een (mislukte) hartoperatie achter de rug
en wordt elke twee jaar wel een keer gedotterd. Zijn vrouw Diny vindt het een wonder dat
hij met zo’n hart deze prestatie gaat leveren:
‘En ook zijn cardioloog, dokter Pop van het
Radboud, kon zijn oren niet geloven toen hij
hoorde wat Fred nu gaat doen.’ Ze is helemaal
trots op haar Fred.

Zevenheuvelennacht

Maar Fred moet de klus, 15 kilometer over de
Nijmeegse heuvels, nog wel even klaren. En
zoals velen gaat Fred te hard van start. Bij Sionshof is zijn hartslag al opgelopen naar 190.
Hij moet Dick laten gaan en gaat even wandelen. Daarna vooral afzien, zeker bij Hotel
Erica. ‘Toen ben ik ook maar weer gaan wandelen.’ Uiteindelijk heeft Fred het toch nog gehaald. ‘Ik was blij dat ik het leven nog had’,
zegt hij met een dikke grijns. ‘Het is toch een
belevenis, hoor. Ik ben er volgend jaar weer
bij!’
Tekst: Roy ten Holder
Foto Fred en Dick: Duncan Horst
Foto’s Christel, Nienke en nacht: Kees Selten
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Bouwmarkt Van Werkhoven in de spotlights
De vaste medewerkers

Voor mensen die al geruime tijd in Nijmegen-West wonen is Van Werkhoven een bekende naam. Iedereen die hier woont, is er
vast al wel eens langsgekomen aan de Oude
Graafseweg. Een bedrijfspand midden
tussen de woonhuizen. Vooral wanneer je
hoort hoe lang Van Werkhoven al gevestigd
is in West, wordt het hoog tijd om een keer
kennis te maken met het bedrijf.
Daar waar we overladen worden door de media met vaak schreeuwerige acties van de grote
bouwmarkten, is een kwaliteitsbedrijf als Van
Werkhoven veel minder in de spotlights. Iets
wat eigenlijk heel jammer is, zeker wanneer
je op het gebied van kwaliteit, service en prijs
een betere deal kunt krijgen in je eigen buurt.

Hoe het allemaal begon

De familie Van Werkhoven heeft niet altijd een
bedrijf in Heseveld gehad. De vader van Gerrit
en Rob begon rond 1918 - dat is dus bijna een
eeuw geleden - met een timmerbedrijfje aan de
Bredestraat. Later begon hij een timmerfabriek
aan de Bronsgeeststraat. Ze hadden daar een
zaagmachine, een freesmachine et cetera. Het
was zoon Gerrit die inzag dat een timmerfabriek midden in een woonwijk voor problemen
zou kunnen zorgen. Het zou alleen maar moeilijker worden op het gebied van aan- en afvoer.
Daarom verhuisde de timmerfabriek naar het
industrieterrein. De fabriek staat er nog, maar
deze is inmiddels niet meer in het bezit van de
familie Van Werkhoven.

Uitbreiding

Zoon Gerrit, die het bedrijf van zijn vader over
zou nemen, had grote toekomstplannen. Nog
voordat de timmerfabriek verhuisde naar het
industrieterrein, wilde Gerrit naast de fabriek
nog iets nieuws opstarten. Om wel in dezelfde
richting te blijven als de fabriek kreeg Gerrit
het idee om naast de fabriek een doe-het-zelfzaak op te starten. Niet het bedrijf dat we nu
kennen, dat kwam later pas. De eerste doe-hetzelfzaak van de familie werd geopend aan de
Lange Hezelstraat. Rond 1968 werd in Heseveld een goede locatie gevonden met meer dan
genoeg ruimte om het bedrijf te maken tot wat
het nu is.

stond een garage met daarachter de opslag van
de kolen. Het enige wat nu nog herinnert aan
de voormalige kolenboer, zijn de twee arbeiderswoningen die ooit door het bedrijf gebouwd zijn. Doordat de bestemming van het
stuk grond nooit door de gemeente gewijzigd
is, was het voor de familie Van Werkhoven mogelijk om hun doe-het-zelfzaak op dit terrein
te vestigen. Het gebruik van kleine machines
was toegestaan, dus werd er een zaagmachine
geplaatst. Die zaagmachine zou waardevol
voor het bedrijf worden en is zeker een middel
waardoor het bedrijf tot op de dag van vandaag
nog steeds bestaat.
Rob, de jongere broer van Gerrit, kwam in het
bedrijf werken toen hij daar oud genoeg voor
was. Uiteindelijk heeft Rob, toen het moment
daar was, samen met een compagnon de zaak
van zijn broer overgenomen. Inmiddels is zijn
compagnon met pensioen gegaan en heeft
Rob de dagelijkse bedrijfsvoering uit handen
gegeven. Natuurlijk blijft hij nog steeds zijdelings bij de zaak betrokken. Zo doet hij nog
de boekhouding, helpt mee in de zaak wanneer
dit nodig is en wordt veel om advies gevraagd.
Met zijn vijfendertig jaar werkervaring in de
winkel, is hij de vraagbaak om naartoe te gaan.

Sinds anderhalf jaar is Wim Verweij de bedrijfsleider binnen het bedrijf. Ook Frans
Forsthövel (assistent-bedrijfsleider) is een
vaste medewerker van het bedrijf. Samen met
drie parttimers zorgen zij ervoor dat de winkel
geopend blijft. Tien jaar geleden, toen Wim bij
het bedrijf kwam werken, was dit wel anders.
Destijds waren er veel meer mensen in dienst,
maar tijden veranderen. Door de digitalisering
zijn er minder mensen nodig om het bedrijf
draaiende te houden. Wim heeft een hele andere achtergrond dan Frans. Wim heeft na de
lts een grafische opleiding gevolgd, waarna hij
als grafisch ontwerper aan het werk ging. Hij
vindt het nog steeds een wonderlijk proces hoe
er van één afbeelding een oneindig tal exacte
kopieën gemaakt kan worden. Hij kwam te
werken bij een drukkerij, waar hij uiteindelijk
de leiding kreeg over de offset-voorbereiding.
Na dertig jaar kwam daar helaas een einde aan.
Na vele sollicitaties kon Wim aan het werk bij
Van Werkhoven als jongste bediende. Wim is
een man die zelf veel initiatief toont. Hij vindt
het belangrijk om altijd te vragen waarom je
de dingen op een bepaalde manier moet doen.
Dat is belangrijk, omdat je op deze manier zelf
na blijft denken over werkprocessen. Zo blijf
je scherp en vernieuwend. Eén van de eerste
vernieuwingen die zijn ingevoerd, is een internetverbinding binnen het bedrijf. Op deze manier is het makkelijker om de klant optimaal te
kunnen informeren. Soms komt een klant met
een specifieke vraag. Dan streven ze ernaar om
binnen een uur een antwoord te hebben op de
hulpvraag van de klant. Internet speelt daarbij
een grote rol.
Frans Forsthövel is nog langer een bekend gezicht bij Van Werkhoven. Hij werkt er inmid-

Een vaste plaats in West

Het terrein waar Van Werkhoven staat, heeft
er eigenlijk altijd al zo uitgezien zoals het er
nu uitziet. Voordat Van Werkhoven zich hier
vestigde, zat er een kolenboer in het pand.
Helemaal vooraan stond een kleine bouwvallige boerderij. Waar nu het bedrijfspand staat,
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is in West, beschikt de bouwmarkt over een
grote groep vaste klanten. Het is leuk om te
zien dat mensen zo tevreden zijn over de service, dat ze terug blijven komen. De medewerkers werken er dan ook allemaal met hart en
ziel. Doordat de meeste personeelsleden er al
geruime tijd werkzaam zijn, krijgen de klanten
een bekend gezicht te zien. Bekende mensen,
van wie ze kunnen verwachten dat ze de nodige expertise hebben om je verder te kunnen
helpen. Dat geven van advies is een meerwaarde waarmee het bedrijf zich kan onderscheiden. Het is leuk om te zien dat jonge mensen,
die in de buurt zijn komen wonen, even binnenwandelen voor het halen van een lampje,
terug blijven komen, omdat ze voorzien worden van goed advies. Ook heeft de bouwmarkt
veel vaste klanten als de gemeente, scholen en
instanties, omdat ze aan hen de mogelijkheid
bieden om op rekening te kopen. Daarmee bieden ze hen één aanspreekpunt.
Van links naar rechts: Frans Forsthövel, Bart Holleman en Wim Verweij

dels twintig jaar en beschikt hierdoor over veel
kennis en ervaring. In tegenstelling tot Wim
is Frans voor het grootste deel van zijn leven
werkzaam geweest in de doe-het-zelfbranche.
Zijn loopbaan begon hij bij Wanco aan de
Daalseweg. Daarna maakte hij een korte uitstap naar de verkoop van scheepsbouwartikelen. Het doe-het-zelven bleef toch jeuken
bij hem. Eigenlijk was hij van kinds af aan
al bezig met dingen in elkaar knutselen. Toen
al was hij met grote regelmaat in de kelder te
vinden om te kijken wat hij kon gebruiken om
nieuwe dingen te maken. Dus toen hij de kans
kreeg om bij Van Werkhoven aan de slag te
gaan, nam hij deze met beide handen aan.
Wim en Frans verschillen van elkaar, maar ze
vullen elkaar goed aan door middel van hun
eigen kwaliteiten. Zo steekt Frans veel energie
in het vergroten van de naamsbekendheid van
het bedrijf en in het aantrekken van nieuwe
klanten. Daarvoor heeft Van Werkhoven een
brief gemaakt om vooral nieuwe bewoners
van West bekend te maken met de doe-hetzelfwinkel. Deze brief wordt begeleid door
een flyer van één van de bedrijven waarmee
de winkel samenwerkt. Dit is een snelle manier om te laten zien waar de expertise van Van
Werkhoven voor staat.

Onderscheid met de concurrentie

Bij Van Werkhoven begint het met advies geven aan de klant. Dat is niet alleen de basis,
maar ook het belangrijkste waar het bedrijf
voor staat. De klant verder helpen staat op
nummer één. Wim zegt hierover: ‘Wij zijn het
bedrijf die voor een schroef en de bijbehorende
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plug met de klant meeloopt.’ Met deze service
onderscheiden ze zich van de grote concurrenten om zich heen. Je komt met een vraag en
daar wordt je in voorzien. Voor Wim zijn open
zijn en eerlijkheid erg belangrijk bij het helpen van de klant. Dat daardoor soms niets verkocht hoeft te worden, nemen ze op de koopt
toe. Het helpen van de klant staat voorop. Het
bedrijf heeft zich in de afgelopen jaren ook
ontwikkeld tot een specialist op het gebied van
schuifwandkasten tot ver buiten Nijmegen.
Naast de service onderscheidt het bedrijf zich
ook door maatwerk op alle gebied te leveren.
Ze noemen dit het op maat maken van de behoefte van de klant. Door de zaagmachines
die ze in gebruik hebben, is er veel mogelijk
bij het op maat maken van wensen van de
klant. Soms komen er mensen met bestaande
bouwtekeningen, maar moet het een en ander
aangepast worden op de rest van het interieur, of het formaat van een huiskamer. Dit is
geen probleem: door de zaagmachines kan alles op maat gemaakt worden en aangepast aan
de wensen van de klant. Er is veel expertise
aanwezig, zelfs keukenbladen kunnen op maat
gemaakt worden. Qua kwaliteit doet dit niet
onder voor wat er bij de keukenleverancier
verkrijgbaar is. Daar is echter alleen het topsegment te koop. Bij Van Werkhoven krijg je
kwaliteit voor een veel betere prijs. Eventueel
kan Van Werkhoven ook uit het topassortiment
leveren. Dit geldt voor veel dingen die bij de
bouwmarkt verkrijgbaar zijn.

De klanten

Doordat Van Werkhoven al zo lang een begrip

Voortbestaan

Natuurlijk heeft van Werkhoven ook veel concurrenten. De grotere bouwmarkten, internet,
beide maken veel gebruik van acties en stuntprijzen. Toch betekent dit niet dat je bij de
grotere bouwmarkten goedkoper uit bent. In
veel gevallen kan Van Werkhoven prima concurreren met de andere bouwmarkten wanneer
het gaat om prijs en kwaliteit. De meeste standaardprijzen zijn gelijk of zelfs lager dan bij
de grotere bouwmarkten.
Wim zegt dan ook dat grote reclame-acties niet
zo veel zin hebben. Bij het bedrijf investeren
ze veel liever in een goede balans tussen prijs
en kwaliteit. Van Werkhoven heeft in de loop
der jaren veel goede leveranciers om zich heen
verzameld en is nog steeds lid van een grote
inkooporganisatie waardoor ze scherpe prijzen
kunnen rekenen voor het vaste assortiment.
Ook internet hoeft volgens Wim helemaal
geen vijand te zijn. Het is belangrijk om het
online aanbod te leren gebruiken. Komen er
klanten voor wie er iets besteld moet worden,
dan gebeurt dit vaak via internet. Daar kun je
vaak gebruik maken van kortingen, waardoor
je dicht bij de inkoopprijs kunt blijven, wat het
voordelig maakt voor de klant.
Van Werkhoven is een kleinere bouwmarkt die
samenwerkt met diverse klusbedrijven, waardoor het mogelijk is om de klant van A tot Z te
helpen met een klus. Ze proberen zoveel mogelijk om te kijken naar waar de mogelijkheden liggen. Gemak voor de klant staat voorop
en door zelfs een bezorging van materialen
voor een scherpe prijs aan te bieden, is ook de
service bij Van Werkoven geheel op maat.
Tekst: Leonie Hendriks en Renate Hesseling
Foto’s: Jacqueline van den Boom
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Stadsuitbreidingen
in Nijmegen-West
December
Het is december en dat is doorgaans een
feestelijke maand. Sinterklaas en kerst
betekenen voor de meesten een gezellig
samenzijn.
Deze maand betekent echter ook, dat de
overlast van vuurwerk weer toeneemt.
De afgelopen jaren hebben geleerd dat
er steeds vaker sprake is van zwaarder
vuurwerk. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Door met zijn allen bereid te zijn
hierin niet mee te gaan (dus geen zwaar
vuurwerk aan te schaffen) en overlast te
melden, kunnen we erger voorkomen.
Politie, toezicht en jongerenwerk zijn inmiddels druk bezig om in de preventie dingen
te doen. Zo is er voorlichting op de basisscholen De Wieken en Michiel de Ruyter.
Hierin wordt onder meer het gevaar van het
afsteken van vuurwerk benadrukt. Verder
wordt de jeugd duidelijk gemaakt dat er
bij overtredingen een doorverwijzing naar
bureau Halt mogelijk is.
Met de wijkbeheerder van Portaal worden
de kwetsbare plekken in de wijk bekeken.
Daar waar risico’s zijn, worden maatregelen getroffen. Het afzetten en beveiligen
van sloopterreinen behoort tot de mogelijkheden.
De plekken waar jeugd samenkomt worden
samen met jongerenwerk inzichtelijk gemaakt, bezocht en afspraken gemaakt.
Dit om te voorkomen, dat er in de oudejaarsnacht overlast gaat ontstaan op die
plekken.
Fijne jaarwisseling allemaal!
Chris Hofman, wijkagent Wolfskuil
chris.hofman@politie.nl
(Foto: Dave van Brenk)
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De crisis van de jaren dertig bereikte in
Nijmegen in december 1936 haar dieptepunt, toen er 5995 werklozen werden geregistreerd. Zij moesten voor hun magere
wachtgeldregeling dagelijks naar de stempellokalen en werden via de Werkverschaffing tewerkgesteld aan grote grondprojecten, zoals de aanleg van de nieuwe haven en
het Goffertpark.
Om zoveel mogelijk werklozen aan het werk
te houden, werden er geen graafmachines
gebruikt. Al het graafwerk gebeurde met de
schop en de kruiwagen, waardoor het uitgraven van de zes meter diepe kuil voor het Goffertstadion de bijnaam bloedkuul kreeg. Toen
de regering Colijn in augustus 1936 de intrekking van de huurtoeslag op de steunuitkeringen aankondigde, ontstond er grote onrust onder de arbeiders. De verschillende Nijmeegse
vakcentrales gingen nog diezelfde maand in
overleg met verenigingen van grondeigenaren
en woningbouwverenigingen en drongen er bij
Burgemeester Steinweg en zijn wethouders op
aan de regering te willen overtuigen dit voornemen terug te nemen, hetgeen uiteindelijk,
mede door massaal verzet vanuit het hele land,
lukte.

Arbeiderswoningen in Wolfskuil

Intussen bleef de behoefte aan goedkope arbeiderswoningen groot. In de gemeenteraadsvergaderingen van 30 september 1936 en 27 januari 1937 kwamen grondaankopen in de Wolfskuil aan de orde. De Raad besloot om enkele
percelen grond tussen de Wolfskuilseweg en
Floraweg aan te kopen, die grensden aan de
terreinen van de Distelstraat en Bosbesstraat.
Gezien de crisistijd verzocht het bestuur van
woningvereniging Nijmegen de raad om de
percelen, gezamenlijk 12.700 centiare groot,
vijftig jaar in erfpacht uit te geven, met de bedoeling om daarop 88 arbeiderswoningen te
bouwen. Van deze woningen, waaronder vier
voor grote gezinnen, zouden de huren 4,10 tot
4,35 gulden per week moeten gaan opbrengen.
De bouwkosten van het totale complex werden
geraamd op 211.500 gulden, terwijl bij de opzet van de exploitatierekening werd uitgegaan
van een rentevoet van 4 procent. Als tegemoetkoming aan de bouw van het complex stelde
B&W voor een rentedragend voorschot te ver-

lenen van 211.500 gulden, op voorwaarde dat
de gemeente eenzelfde voorschot van het Rijk
zou ontvangen. Socialistisch raadslid Corduwener wees erop dat bij aanvragen van een
rijksvoorschot het Rijk gewoonlijk afwijzend
stond tegenover een woningtoewijzing van 90
tot 100 procent aan Nijmeegse arbeiders, maar
wilde dat alles in het werk zou worden gesteld,
om het Rijk van die gedachte af te brengen.
Gelukkig mochten de arbeiderswoningen uiteindelijk worden gebouwd, nadat op 24 mei
1937 de volgende bezuinigingen op de bouwbegroting waren toegepast:
De één-steens scheidingsmuren te maken van
kalkzandsteen in plaats van rood.
De scheidingsmuren tusschen de bergplaatsen
te maken van 11 cm dik, in plaats van 22 cm.
Te metselen met Doorniksche waterkalk in
plaats van schelpkalk met cement.
Al het balk- en kaphout van 1e soort dennenhout in plaats van vurenhout.
De balklagen ter begane grond zwaar 6,5 x
16,5 cm in plaats van 8 x 18 cm.
De bekapping boven de eindwoningen te maken met platten in plaats van pannendak.
De binnendeurkozijnen van hout in plaats van
staal.
Al het hout voor de buitenkozijnen van vuren
in plaats van grenenhout.
De keldertrappen van grenenhout in plaats
van eikenhout.
De verbindingsdeuren tusschen de voor- en
achterkamer in 17 woningen vervallen.
De lambrizeeringen in de gangen van cement
in plaats van beton-emaille.
De plinten in de gangen van cementspecie in
plaats van terrazzo.
Eenige bezuinigingen aan straataansluitingen,
ijzerwerken, behangwerk, enz.

Stadsuitbreiding in Heseveld

De ontstane woningnood na de Tweede Wereldoorlog vroeg om voortvarende bouwplannen. Zo werden er in 1946 aan de Muntweg,
Driehuizerweg, Kopse Hof, Hatertseweg en
Bosweg noodwoningen gebouwd om de ergste noodgevallen te kunnen huisvesten. In
1948 startte woningvereniging Nijmegen aan
de Rivierstraat, Luntersebeekstraat en Schipbeekstraat met de bouw van zogenoemde korrelbetonwoningen, huizen waarvan de gevels
de Wester - december 2016

Stadsuitbreiding in de Wolfskuil. Linksonder de Looimolen, van middenlinks naar rechtsonder de Floraweg, linksboven de Wolfkuilseweg

waren opgetrokken uit beton dat uit het vermalen puin van de gebombardeerde binnenstad
was samengesteld. Terwijl in 1952 de Stevenstoren naar zijn vooroorlogse hoogte herrees,
werd in Heseveld aan een nieuwe stadsuitbreiding begonnen in Bosscheschoolarchitectuur.
Naar het gedachtengoed van de Nederlandse
benedictijner monnik en architect Hans Dom
van der Laan kregen de Amsterdamse architecten Evers en Sarlemijn opdracht om een
complex van 770 woningen en negen winkels
te ontwerpen. Kenmerkend zijn de Romaanse
bogen en smalle ramen met natuurstenen lateien, evenals de Franse balkons, loggia’s en
flauwe dakhellingen, die doen denken aan
kloosters en huizen in Italiaanse dorpen en
steden. Zo werden aan de Paul Krugerstraat,
Generaal Smutsstraat, Joubertstraat en Cronjéstraat 180 etagewoningen gebouwd. In de tussenliggende Botha- en De Wettstraat kwamen
72 kleine eengezinswoningen tot stand. Omdat de keukens en douchecellen van de etagewoningen te weinig ruimte boden voor een
wastobbe en wringer, werd er voor de buurt
een zelfbedieningswasserij gebouwd. Een
proef, waarvoor de gemeente Nijmegen zich
garant stelde. Aan de achterzijde van de Paul
Krugerstraat werden twee uitbouwen gerealiseerd, die na het slagen van een eerste proef
als wasserij zouden worden ingericht. Het was
volgens een verslaggever van De Gelderlande Wester - december 2016

der op vrijdag 20 november 1953 een blijde
dag voor de huisvrouwen uit de Transvaalbuurt, toen door de woningvereniging en met
medewerking van het gemeentebestuur het
eerste Nijmeegse washuis werd geopend. Na
een openingswoord door de voorzitter van de
woningvereniging, Willem van der Wagt, verrichtte wethouder Duives van Volkshuisvesting de feestelijke opening van het gebouwtje
achter de Paul Krugerstraat, dat met vlaggen
links en rechts van de ingang was getooid. Hij
wees er op dat, nu men in Nijmegen meer op
etages ging wonen, de omstandigheden hieraan moesten worden aangepast. Hij vond het
prettig te zien dat ook de sociaal werksters van
de woningvereniging aanwezig waren, omdat
het immers hún taak was de huisvrouwen buitenshuis te leren wassen.
De huisvrouwen van de 252 pas gereedgekomen woningen konden nu als eersten voor
2,50 gulden muntjes kopen om een was van
maximaal 12 kilo te laten reinigen. Men kreeg
daarvoor 55 minuten stroom voor de wasketel, twee maal 10 minuten voor de centrifuge
en een half uurtje voor de droogkamer. Het
gebouwtje had ongeveer achtduizend gulden
gekost en de inrichting, waaronder de wasmachine, centrifuge en elektrische mangel, zo’n
zevenduizend gulden. De omzet van de wasserij werd wekelijks door verhuurfunctionaris
Marinus van Goethem persoonlijk afgerekend.

Maar omdat de opbrengsten van de wasserij
het eerste jaar al tegenvielen, werd besloten
onder de bewoners een enquête te houden.
Samen met sociaal werkster Floortje Dings
bezocht Van Goethem de huurders van de etagewoningen om hun wensen en problemen
te inventariseren. Hieruit kwam naar voren
dat de capaciteit van de machine van 12 kilo
te groot en daardoor economisch onvoordelig was. Naar verhouding was vooral de prijs
van 2,50 gulden voor de geringere was van de
kleinere gezinnen veel te hoog. Verder vonden
veel huisvrouwen het bezwaarlijk om hun was
met andere gezinnen te delen. En uit economisch oogpunt één keer per maand het wasgoed reinigen, liet de linnenkast niet toe. Aan
de bezwaren werd door de woningvereniging
tegemoet gekomen door de bewoners de gelegenheid te geven voortaan alleen de was te
doen, zonder van de drooginrichting gebruik
te hoeven maken. Bovendien werd het tarief
tot de helft teruggebracht. Na enige tijd gingen
inderdaad meer huisvrouwen gebruik maken
van de wasinrichting, maar door het ontstaan
van concurrerende wasserettes en de productie
van kleinere huishoudwasmachines werd de
wasserij steeds meer door de tijd ingehaald en
tenslotte opgeheven.
Bron en foto: archief Portaal Nijmegen
Tekst: Henny Fransen
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VERGETEN VERLEDEN

Dichtgevroren Waal in 1917

Kruiend ijs in de Waal. Over een van de ‘paden’ tussen de vastgevroren
ijsschotsen naar Lent. Op de achtergrond de spoorbrug
Vroeger kwam het regelmatig voor dat de
Waal dichtvroor. In strenge winters was het
mogelijk om van de ene naar de andere kant
te lopen of te rijden. De laatste keer was in
1963. Door de opwarming van de aarde zal
dit waarschijnlijk de laatste keer blijven.
Op deze pagina’s staan krantenartikelen en
foto’s uit 1917, toen er zelfs een officieel ijsvoetpad was.
De Gelderlander, zaterdag 10 februari 1917

De Waal zit.

Het ,,officieele ijsvoetpad” dat gisteren ver-

De dichtgevroren Waal met een van de ‘paden’ over het ijs naar Lent,
februari 1917

breed werd, werd heden voor het eerste als
rijweg gebezigd. Het was de Nijmegenaar F.
Tewissen die vanmorgen voor het eerst met kar
en paard over de dichtgevroren Waal reed.
Wanneer de Waalgangers nu eens den goeden regel opvolgden van rechts te houden, zou
de wandelgang over de Waal, dan niet vlugger
zijn afgeloopen?
Men schrijft ons uit Lent:
* Nu we een ,,officieel” voetpad over de
majestueuze Waal gekregen hebben, maakten
vele Nijmegenaren gisteren een uitstapje naar
deze zijde, zeker om later eens te kunnen zeg-

gen, tegen kroost en jonge vrienden, dat ook
zij over de Waal geloopen hebben, doch stellig
ook, om nog eens te gaan profiteeren van onze
heerlijke ijsbanen. Wel stond deze week in de
dagbladen, dat het ijs sterker, doch niet beter
wordt, en daarbij werden de Lentsche ijsbanen
met name genoemd - doch wij kunnen als ooggetuige verklaren, dat onze jeugdige ijsclub
prachtige banen heeft, die naar het oordeel van
zeer velen, eenig worden onderhouden. Men
spaart geen kosten of moeiten en het bestuur
heeft dan ook de voldoening, dat hare banen
hoe langer hoe meer liefhebbers trekken. Gisteren was het er buitengewoon druk zelfs. Het

De dichtgevroren Waal met het ‘pad’ vanaf de aanlegsteiger van de veerpont over het ijs naar Lent, februari 1917
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Nijmeegs publiek vermaakte zich kostelijk
tusschen de Betuwsche ijssporters.
Men schrijft ons uit Millingen:
* Woensdagmiddag tegen één uur zette zich
over de heele rivierbreedte het ijs hier vast.
Niettemin kwam het om drie uur weer in beweging, waarna de ijsmassa enkele uren later
weer vastraakte, denkelijk voor langen tijd.
Eenige schepen, welke hier nog gemeerd
liggen, zitten thans in benauwdheid. Bij het
aanzetten en in beweging komen van het ijs op
dezen middag ondervonden ze reeds de geweldige kracht der oppersende ijsschotsen.

als ze zijn, dagelijks bemachtigd.
Het Waalpad bij Nijmegen blijkt de Februarizonnestralen moeilijk te kunnen dragen en
vertoont plassen als een ongelijke weg na een
regenbui. Ook eischt het begaan van de Waalpaden elke omzichtigheid, daar het wel eens
voor kan komen dat tengevolge van het dooiweer en de sterke zonnestralen de schotsen
langzaam losgaan en tusschen het ijs openingen ontstaan, waardoor een volwassen persoon

gemakkelijk kan heenzakken.
Vooral het betreden der dichtgevroren Waal,
buiten de paden, kan nu levensgevaar opleveren.

Rij wachtende personen aan de dijk voor toegang tot de ijsbaan op de kolk in Lent

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

De Gelderlander, donderdag 15 februari 1917

De Waal zit.

Men schrijft ons uit de Betuwe:
Het water wast zeer langzaam. De dikte van
het ijs in menig Waalvlak wordt gezegd te bedragen 3-6 M. De zwaarste vrachten kunnen
onverlet passeeren. Honderden talingen, eenden en ganzen worden, hongerig en vermoeid
de Wester - december 2016

De Lentsche IJsbaan.

Men schrijft ons uit Lent:
* Gisteren was het op de Lentsche ijsbaan
weer zeer druk van Nijmegenaars, waartoe de
borden-reclame in onze stad zeker het hare
had bijgedragen. Was het ijs Zondag en Maandag niet al te best, gisteren had men wederom
prachtige banen en thans zijn er zelfs een drietal keurig in orde. Tot laat in den avond is er
telkens met vereende krachten aan gearbeid,
zoodat op het oogenblik het ijs weer even goed
is als de vorige week. Alle barsten en oneffenheden zijn verdwenen.
Beter ijs dan hier zal er op de moment wel
nergens in de omgeving van Nijmegen zijn.
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Maak Nijmegen-West weer groen!
Het gaat niet goed met de natuur in ons
land. Deze heeft dringend hulp nodig. Met
de leuze Tegels eruit, groen erin vecht Operatie steenbreek voor een grotere biodiversiteit in stad en dorp. Een strijd tegen de
verstening van Nederland. Weg met tegels;
wéér terug naar bloemrijke zones in tuin en
gemeenteperken. Doe jij ook mee? Verander Nijmegen-West in één bloemrijke oase
voor dieren, maar óók voor ons mensen.
Het gaat niet goed met de natuur. Die conclusie trekt zelfs onze vorige staatssecretaris ‘Natuur’ Sharon Dijksma (Natuurmonumenten,
Puur Natuur, nummer 3, september 2014): ‘De
biodiversiteit in Nederland staat er bepaald niet
briljant voor. En dan druk ik me heel mild uit.
Er is een enorme verbeterslag nodig.’ Dijksma
zegt in dit interview ook dat er te weinig natuur is per Nederlander. Er moet veel meer natuur komen in Nederland.

Bedreigd bestaan

Sinds 1850 groeien kennis en techniek explosief. Daarmee hebben we de leefomgeving
zo ingrijpend veranderd dat ons voortbestaan
in gevaar komt. Milieuverontreiniging, klimaatverandering, (minerale) uitputting van
de aarde, vernietiging van natuur en ecologie.
Bekende feiten. In Nederland zien we daarvan micro-signalen. We gunnen ‘natuur’ maar
een stukje van onze bodem: 13 procent. Met

17 miljoen inwoners is elke vierkante meter
grond nodig. De agrarische sector alleen al gebruikt bijna 65 procent van de bodem..

Steenwoestenij

Ondanks het groenverlangen zijn Nederlanders echte ‘holenmensen’. Na 1960 wonen de
meeste inwoners binnen de steenmassa van de
stad. Tuinen zijn in twintig jaar razend snel
omgebouwd tot onderhoudsvrije tegelvloeren.
Commercie speelt hierbij een grote rol: reclame, tuinbladen en tuinprogramma’s dringen

de ‘tuin als verlengde huiskamer’ op. Zonder
vuilmakend groen en aarde; makkelijk schoon
te houden. Hooguit wat groen in potten. In
korte tijd is de natuurlijke zone in stad en dorp
teruggebracht naar één grijs betegelde vlakte.
Natuur heeft daarin geen plaats meer. Weg is
de vroegere vrijhaven voor insecten, vlinders,
vogels en zoogdieren. Daarmee is óók de biodiversiteit weg.

Tegels weg, groen erin

Als tegenactie start in 2015 Operatie steenbreek: Nederland bewust maken dat het zó
niet langer kan. Het roer moet om: weer terug
naar groene, bloemrijke zones in de bebouwde
kom. De actie Tegels uit de tuin, groen erin
heeft in twee jaar tijd geleid tot lokale successen. Nu nog navolging op grote schaal. Zo
halen we de biodiversiteit in onze steden en
dorpen weer terug.

Hoeft niet moeilijk te zijn

Het scheppen van bloemrijke groene steden en
dorpen is niet moeilijk. Het is een kwestie van
willen: zowel bij overheden als bij burgers.
Eerst moeten we inzien dat ‘groen’ ons leven
verrijkt. Dan accepteren we ook dat ‘groen’
soms last geeft. Denk aan blaadjes en plak van
bomen, de vogelpoep en invasies insecten op
zonnige lentedagen. Hebben we het geld ervoor over, dan is een stad of dorp snel groen.
Dus: tegels weg; bloemen, bomen en planten
erin. Verander straten in schaduwrijke lanen,
saaie grasvelden in bloemrijke grasvlakten.
Het kan. We moeten het alléén willen.
Tekst en foto’s: Frans Sijben
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Favoriete plek in de Wolfskuil

Leo Woudstra en de echte kuul
Toen mij werd gevraagd om de favoriete
plek voor de Wolfskuil aan te wijzen en er
iets over te vertellen, vond ik dat erg moeilijk. Ik denk dat als je dit aan iedere Wolfskuuler zou vragen hij zegt bij de Witte Molen. Mijn voorganger in de Wester nummer
4 zei dat ook al, dus ik kies voor optie 2 en
dat is voor mij de echte kuul.
Gelegen op een echte stuwwal met de Witte
Molen, de St. Joseph- en de Mariaschool, de
kerk Villa Nova is dit een gebied met een jarenlange geschiedenis. Het was voor Nijmegen in gebruik als valkuul, een plaats om de
wilde wolven die het gebied ten westen van
Nijmegen onveilig maakten, samen te drijven
en af te maken. Daar kwam ik in het jaar 1953
vanuit Friesland naartoe. Ik was een jaar of zeven toen ik in deze mooie omgeving terechtkwam en dat is mij altijd bijgebleven.
Terug naar de kuul. Vanaf alle kanten met hellingen, zowel vanaf de Floraweg als aan de
Graafseweg, een zeer bosrijke omgeving met
mooie bomen en struiken. Met in het midden
een groot gat met overwegend zand en gras.
Hier was ook een speeltuin met een kabelbaan,
een draaiton en wat schommels. Als kinderen
speelden wij daar, boomhutten bouwen, verstoppertje en dergelijke. Piet van Aken was in
die tijd de speeltuinbeheerder. Ook hebben we
1955

daar veel gevoetbald en getraind met de A-pupillen van Krayenhoff. De omgeving was wel

met hekken afgezet, maar er ging nog wel eens
een bal over het hek bij de kolenboer Tummes
Wattenberg. Voordat je de bal terug had moest
je heel wat moeite doen.
In hetzelfde gat aan de kant van de Wolfskuilseweg en Floraweg had je een afrit de kuul in.
Hier was de kolenboer Tummes Wattenberg
gevestigd. Hij woonde in het oude boerderijtje
dat jammer genoeg is afgebroken. Hier staan
nu de seniorenwoningen de Wolverlei. Aan de
kant van de speeltuin waren allerlei schuren
gebouwd die Tummes verhuurde aan de houthakkersfamilie Van Gent en Vat Winnen met
zijn zoon Willy. Ik heb er dikwijls geholpen
houtjes te hakken voor de kachel. Ook zat er
een granietwerker en verhuisbedrijf Verkroost.
Waarom is dit nu mijn favoriete plek? Samen
met de vrienden van het Florapark organiseren wij op deze plek jaarlijks de Dag van het
Park, het Florafestival aan de Floraweg en de
kerstmarkt om de Witte Molen. Een prachtige
locatie op deze stuwwal.
Tekst en foto’s 2016: Leo Woudstra
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Kunst in de Kuul
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Foto’s: De FotoStudio
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Wolfskuil
Redactie: Leo Woudstra

Wijkbezoek PvdA aan de Wolfskuil

Vergaderschema
wijkraad Wolfskuil
Eén keer per kwartaal vergaderen algemeen bestuur wijkraad en is er periodiek
overleg met de gemeente, Tandem, Portaal, sociaal wijkteam en politie op de
eerste dinsdag van de maand: 7 februari,
7 maart, 2 mei, 6 juni, 29 augustus, 5
september, 7 november en 28 november
2017. Vergaderingen vinden plaats in Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan
386, vergadertijdstip: 20.00-22.00 uur.
De vergaderingen zijn in principe openbaar. Hebt u vragen mail dan naar ons
secretariaat wijkraadwolfskuil@gmail.
com.
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Zaterdag 26 november zijn we op wijkbezoek geweest in de Wolfskuil. Dat doen we
als PvdA regelmatig, op wijkbezoek gaan.
Zo’n tien keer per jaar zijn we op pad. We
doen dat omdat we het belangrijk vinden
om de mensen te ontmoeten op de plaats
waar ze wonen. Dan kunnen we ongedwongen praten over ideeën over de woonomgeving. En, nee, het gaat er niet om leden te
winnen. En met niet-leden willen we ook
graag praten.
Zo ook op die zaterdag. Om 11.00 uur kwamen de PvdA-vrijwilligers bij elkaar op het
parkeerplein voor de Albert Heijn aan de
Molenweg. In de kou, dat wel. Maar het is
een gezellige drukte op het plein. Gewone
mensen die op zaterdag hun boodschappen
doen.
Een aantal teams van ons ging onderweg
voor een deur-aan-deuractie. Zelf heb ik ook
in zo’n team meegelopen. We hebben een
goed gesprek gehad over een idee, waarbij
buurtbewoners zelf aan de gang gaan om de
groenvoorziening op peil te houden. Ook

sprak ik een mevrouw die het idee had voor
daghoreca bij de dierenweide Kobus. Een
interessant idee, staat genoteerd.
Om 13.00 uur arriveerden we bij de Wijkfabriek. Met onze ploeg streken we neer in
het dagcafé van de Wijkfabriek. Gelukkig
konden we daar weer wat opwarmen. Opwarmen van verse koffie met koekjes en
opwarmen van de sfeer die er in het dagcafé
hangt. Ook al zo’n interessant project, die
Wijkfabriek. Van bewoners voor bewoners.
Toevallig was er een verkoopactiviteit voor
mensen die niet zoveel geld hebben. Na ook
daar een aantal goede gesprekken te hebben
gevoerd, was het tijd om afscheid te nemen
van de Wolfskuil. Maar uiteraard niet afscheid voor altijd. Wilt u de PvdA Nijmegen nog iets zeggen over uw wijk? Stuur
dan een email naar PvdA.wijkbezoeken@
gmail.com. Wat ons betreft was het een geslaagd wijkbezoek. Tot gauw weer eens!
Tekst: Paul Nunnink, PvdA
Foto: Geert Timmer
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Horrorcircus Halloween
Na maanden van voorbereiding en overleg
heeft Hobbyclub de Heksenkring weer een
geweldige Halloweenavond achter de rug.
Met dank aan alle vrijwilligers die veel
hebben geregeld en het hele circus hebben opgebouwd. Op 28 oktober gingen
honderd kinderen en hun ouders op deze
griezelavond vanuit het achterpad bij Toos
van start. Er waren beweegbare vloeren gemaakt, waar de vloer overging in een gat
waarin je wegzakte in de herfstbladeren.
Dan door de achtertuin en zo naar binnen
bij Toos, waar de huiskamer omgetoverd
was tot een circustent met zwart folie. Natuurlijk waren hier de vrijwillige horrorartiesten ook bij aanwezig. Ze lieten de kinderen en ook de volwassenen goed schrikken.
Het was een geweldige ervaring volgens de
deelnemers. De route ging verder door de
wijk langs de dierenweide Kobus,waar de
kinderen werden verrast met een lekkere
beker warme chocolademelk. Na Kobus
ging de route verder via de Derde van Hezewijkstraat richting het pad achter de molen door, zo het bos in, het stuk waar altijd
wel iets te verwachten valt. Diverse horrorclowns hadden zich in de bosjes verschanst.
Als geesten en zombies kwamen zij een
sluis uit met allerlei licht- en misteffecten
en geluid. Het was een echte horrorsfeer
met veel spanning en plezier. De weg werd

Blad in de Wolfskuil
Het meeste blad is weer van de bomen. We
hebben er ook dit jaar in de Wolfskuil flink
last van. Ouderen moeten oppassen dat ze
niet uitglijden door het natte blad. De Dar
ruimt er maar weinig van op. Bewoners
klagen steen en been, maar de klacht komt
niet op de goede plaats. Bewoners moeten
echt de Dar bellen voor deze overlast. Bladkorven staan verkeerd en worden verkeerd

Doret
vervolgd langs de school, waar de kinderen
een suikerspin kregen, gesponsord door
Teun. Dan weer terug naar het eindpunt in
de Varenstraat voor de afsluiting. Daar kregen alle kinderen een leuke traktatie. Volgens de organisatie was het echt druk en
kregen ze leuke reacties. Dit was top! Er
waren zo’n driehonderd mensen aanwezig,
een hele organisatie. Daarom willen wij
alle vrijwilligers bedanken die aan dit succes hebben meegewerkt. Ook willen wij het
Activiteitenfonds bedanken voor de jaarlijkse subsidie.
Foto: Toos Gerrits

gebruikt. Ze zijn er niet om je tuinafval in te
gooien, maar juist om het blad erin te gooien. Vaak zitten ze overvol, zodat de animo
om te vegen afneemt, omdat je het blad niet
kwijt kunt. Soms staan de korven op plaatsen waar geen of weinig bomen staan, of
staan er niet genoeg. Op de Floraweg bij
de school, waar veel bomen staan, is één
korf niet genoeg. Op de Distelstraat staat
een korf maar zijn weinig bomen. De korf
zit mudvol met tuinafval. Mirtestraat: veel
bomen, geen korf. Het wordt tijd dat de Dar
volgend jaar afspraken maakt met bewoners
en de wijkbeheerder van de gemeente, waar
de bladkorven moeten komen. Jaren geleden gebeurde dit wel in samenspraak met de
wijkraad. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de openbare ruimte, zoals de
stoep langs het Florapark en naar de Wieken
en de Wolverlei. Het ligt er vol. Elders loopt
de Dar met blazers.

Hallo, ik ben Doret. Ik werk sinds november 2014 op kinderboerderij Kobus
als assistent-medewerkster vanuit Stichting Driestroom. Ik werk hier twee dagen
per week. Vaak verzorg ik op de kinderboerderij de konijnen, de schapen, de
parkieten en de kat en ik doe regelmatig
huishoudelijke klusjes. Als ik de parkieten verzorg dan voer ik ze uit m’n hand
en komt er vaak een valkparkiet op m’n
schouder zitten. De andere dieren verzorg ik ook graag. Soms help ik bij een
activiteit op de kinderboerderij en soms
ga ik mee naar verzorgingstehuizen waar
we met dieren van de kinderboerderij
naartoe gaan. Elke werkdag maak ik tijd
om bij de dieren te zitten of met ze te
knuffelen, want dat vind ik belangrijk en
fijn. Ik vind het leuk om collega’s soms
voor de gek te houden en hou van grapjes. Ik vind het ook leuk om een praatje
te maken met bezoekers. Misschien wel
een keertje met u?
Tekst: Doret
Foto: Geert Timmer

Foto: Leo Woudstra
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Waterkwartier
Redactie: Ruud de Vries

Kerstgedachte
met De Bron
Onze enige kloostergemeenschap De
Bron in de Waterstraat viert zoals ieder jaar in hun prachtige rustieke maar
eenvoudige kapel de kerstgedachte bij
de geboorte van het kerstkind dat op 25
december 2016 jaar geleden ter wereld
kwam.
Alle wijkbewoners in Nijmegen-West
vieren deze gebeurtenis op hun eigen
huiselijke manier, maar toch mogen wij
ook even stilstaan bij de zustergemeenschap die wij hier mogen bezitten. Met
hun eenvoudige levenswijze is deze
communiteit volledig onafhankelijk en
men voorziet in hun eigen levensonderhoud door cursussen en bezinningsdagen
te organiseren. Daarnaast is de communiteit afhankelijk van giften en donaties.
Nu het einde van het jaar met rasse
schreden nadert, is het belangrijk eens
in een spiegel te kijken wat jij in het afgelopen jaar zelf hebt betekend voor de
medemens om je heen. We leven nu eenmaal in een wereld van afstandelijkheid,
liefdeloosheid en zelfverrijking. Toch is
het een bijzonder warm gevoel als je onverwacht een arm om je heen geslagen
voelt, zomaar een schouderklop krijgt,
een positieve handdruk van een persoon
waar je het absoluut niet van verwacht.
Kijk daarom nu eens in de spiegel en
vraag je jezelf af: wat heb ik mogen betekenen voor de ander? Mocht je tot de
conclusie komen dat je daarin iets tekort
geschoten bent, dan heb je nu nog tijd
genoeg om het alsnog waar te maken.
In die gedachte wil ik u mede namens
de zusters van De Bron een zalig en gezegend kerstfeest toewensen, en dat het
nieuwe jaar u alle goeds mag brengen.
Tekst: Ruud de Vries
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Welkom in het Waterkwartier
De laatste tijd is er nogal wat in De Gelderlander geschreven over en rondom het
Waterkwartier. Denk aan de overlast van de
motoren, een schietincident, de voetbalclub
SCH. Telkens komen wij als wijkbewoners
daardoor misplaatst negatief in het nieuws.
Misplaatst jazeker!
Wij wonen in het Waterkwartier, een wijk
in ontwikkeling, een wijk waar in de afgelopen tien jaar en de komende tien jaren
tweeëndertig (!) grote en kleine projecten
gerealiseerd worden, van de bouw van de
Oversteek tot de vernieuwde westzijde
van het centraal station. Onder andere het
wijkwinkelcentrum Fenikshof, het nieuwe
voorzieningenhart De Biezantijn, basisschool/kindcentrum Aquamarijn (dat tot de
modernste schoolgebouwen van Nijmegen
gerekend moet worden) en de bouw van
honderden huizen tussen de Marialaan en
de rivier de Waal.
Onder de Hezelpoort door kom je met beide
benen in het Waterkwartier, een wijk die
bruist van activiteiten, een wijk die trots is
op alles wat er gaande is. Het jeugdige en

vooral moedige elan van de honderdtachtig
ondernemers op het Honigterrein, de massale activiteiten in en om het Vasimgebouw,
de geweldige uitdaging van het skatecentrum in de Latensteinhal, de grote hoeveelheid van activiteiten in De Biezantijn. De
wijk wordt overspoeld door activiteiten. We
kunnen er geen genoeg van krijgen en willen iedereen daar deelgenoot van maken.
Welkom in het Waterkwartier. Laten we alstublieft de kleine incidenten achter ons laten en alleen naar het goede kijken wat hier
allemaal te beleven is.
Welkom aan de nieuwe bewoners. U wordt
middels de welkomsttas voorzien van informatie wat er allemaal te doen en te beleven
is in onze prachtige wijk. Laat uzelf en uw
kinderen genieten van wat hier te beleven
is in vrije tijd en in het reguliere onderwijs.
Laat deze uitgave van de Wester voor u een
info zijn, kijk vooral in de agenda achterin
dit magazine.
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, allen hartelijk welkom in ons Waterkwartier!
Tekst: Ruud de Vries

Sint Nicolaas in het Waterkwartier
Het bezoek van Sint Nicolaas heeft weer
heel wat kinderen een warm welkom gebracht op zondag 27 november jongstleden.
Na een vaartoer met een heuse pakjesboot
door de wijk arriveerde de Sint in het voorzieningenhart De Biezantijn, alwaar hij
buiten werd toegeblazen en toegezongen
door de kinderen en de hofkapel De Waoterblaosjokers.
Een leuke en geanimeerde middag in de
grote zaal heeft ervoor gezorgd dat menig
kinderschoen en kinderhart is gevuld met

leuke verrassingen. Een oprecht dank aan
de organisatoren.
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Trick or Treat
Halloween, oftewel All Hallows Eve (Allerheiligenavond) is een feestdag die voorheen
vooral in landen als het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada gevierd
werd. Maar inmiddels wordt het feest steeds
populairder in Nederland, België en andere
Europese landen. Ook in en rondom Nijmegen worden er aan het eind van de maand
oktober diverse spooktochten en evenementen georganiseerd.
In het Waterkwartier was er op 30 oktober
een Trick-or-Treattocht voor de wat jongere
doelgroep, want voor hen is een spooktocht
of horror house soms net iets te eng. Trick
or Treat is een Halloweengebruik waarbij
kinderen verkleed langs deuren gaan om
snoep op te halen.
Vanaf 17.30 uur waren de kinderen welkom bij De Biezantijn, waar zij geschminkt
konden worden om vervolgens na zonsondergang op pad te gaan. Ze kregen een lijst
mee met adressen van vrijwilligers die erop

Smartlappenkoor
De Kleppers
Al ruim twee jaar repeteert het smartlappenkoor De Kleppers in voorzieningenhart De Biezantijn. Een fijn gebouw waar
óók gezelligheid van uitstraalt. En dat
komt goed uit, want smartlappenkoor De
Kleppers is óók een gezelligheidskoor en
bestaat uit meer dan 55 dames en heren.
Elke woensdag om de twee weken wordt
er gerepeteerd van 20.00 tot 22.00 uur
onder leiding van dirigent Ton Janssen.
Het koor heeft een grote variatie aan
smartlappen. We treden regelmatig op
in Nijmegen en omstreken, maar zingen
ook overal waar de gezelligheid voorop
staat. Het koor kan altijd versterking gebruiken, vooral bij de herensectie. Kom
gerust eens kijken en luisteren op een
repetitieavond, je hoeft niet per se een
kwaliteitstem te hebben om smartlappen
te kunnen zingen. Op onze website kunt
u informatie vinden: http://smartlappenkoordekleppers.nl.
Het smartlappenkoor nodigt u allen uit
voor een gezellige middag op zondag
8 januari 2017 van 14.00 tot 16.00 uur
in het voorzieningenhart De Biezantijn.
Toegang is gratis.
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rekenden dat de kinderen een snoepje zouden
komen halen. Ook waren diverse huizen versierd en waren er wat leuke griezelmomentjes.
Bij terugkomst konden de kinderen onder het
genot van warme chocomel nog even napraten. En zo te horen was het een groot succes.

Kort nieuws
Plaatsing ondergrondse vuilcontainers
Op de Fenikshof en de Marialaan is een
begin gemaakt met de plaatsing van de ondergrondse containers. Tevens zal de Fenikshof een verandering ondergaan in de
plaatsing van de fietsen en de winkelwagens. De mentaliteit van de gebruikers zal
ook drastisch moeten veranderen, daar kan
de gemeente Nijmegen of welke organisatie
dan ook totaal niets aan doen! Zet uw fiets
en winkelwagen op de plaats die daarvoor
bedoeld is.
Laan van Oost-Indië
Op de informatieavond over de aantakking
van de Laan van Oost-Indië naar de Weurtseweg, zijn de meeste aanwezigen voor het
schuine-verloopontwerp geweest. Het is
voor de architecten een uitdaging om daar
omheen een prachtig en uitdagend ontwerp
uit de hoed te toveren.
Snelfietsroute
De snelfietsroute zal in de toekomst over de
Weurtseweg gaan lopen. Het gedeelte tussen de Oversteek en de aantakking van de
Laan van Oost-Indië zal dan Auto te gast
worden zoals bijvoorbeeld ook de Dennenstraat is geworden.

Dus hopelijk tot volgend jaar.
Dank gaat uit naar de vrijwilligers die mee
hebben geholpen om deze leuke avond mogelijk te maken.
Tekst en foto: Marsha Huwae

Havenplein
Deze maand en in het begin van het nieuwe
jaar zullen groene beplanting en nieuwe bomen worden geplaatst om het Havenplein
een groener uiterlijk te geven. Tevens wordt
het Krayenhoffpark aan de zijde van de
Voorstadslaan uitgebreid en ook voorzien
van exotische bomen.
Parkeerplaats Oude Stad
Er wordt een begin gemaakt om de parkeerplaats te voorzien van een verhoogde uitbreiding, ten behoeve van de nieuwbouw op
de Handelskade en de uitbreiding voor de
Hezelstraten. Binnenkort worden de plannen voor een hoge woontoren op het Heijmansterrein besproken. De omwonenden
worden natuurlijk bij de plannen betrokken.
Handelskade
Aangezien de bouwactiviteiten nog een
groot aantal maanden voortduren, is de
doorgang onder de spoorbrug de enige toegang tot het complex. De verlichting zal in
die omgeving worden verbeterd alsmede
voor de fietsen die daar worden gestald.
Van de bewoners die aan het inhuizen zijn,
wordt verwacht dat zij hun overgebleven
verhuisspullen opbergen in de daarvoor
bestemde containers, zodat de omgeving in
ieder geval opgeruimd blijft.
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Vergadering ‘Ons Waterkwartier’ op 1 november
Op de vergadering van de wijkvereniging
‘Ons Waterkwartier’ van 1 november waren
42 personen aanwezig. Het volgende is aan
de orde geweest:
• Veel mededelingen, waaronder een bedankbrief richting wethouder Tankir, inspraak- en overlegbijeenkomsten.
• Onze zorgen over het vervolggesprek dat
geweest is met wethouder Helmer over onder andere de ruimten in het voorzieningenhart, zonwering, geluidsisolatie en airco.
• Vragen die betrekking hebben op bewoners in de woningen van Portaal worden in
een kleinere setting besproken en teruggekoppeld.
• Voortgang van de herdenkingscommissie
en de samenwerking met het stedelijk en
landelijk 4/5 mei-comité.
• Toelichting om tijdens de vergaderingen
telkens één thema te behandelen om het geheel interactiever te laten functioneren. Bij
vertegenwoordiging van de wijkvereniging
naar buiten toe zijn veel dezelfde personen
aanwezig. Vrijwilligers hiervoor worden
gevraagd zich te melden.
• Nieuws vanuit de wooncorporaties: Portaal heeft samen met Allesbinder op 29 november een wijkevenement georganiseerd.
Talis meldt dat het bij Griffioen af en toe
onrustig is, maar dat dit in de gaten wordt
gehouden. Standvast Wonen heeft medegedeeld dat indien nodig Albrecht Martens
aanwezig zal zijn bij de vergadering.
• Vanuit de gemeente Nijmegen: binnenkort
overleg over de toekomst van de Vasim en
CP Kelco, overleg met bewoners van Batava (oude boterfabriek) en gesprekken
over parkeerproblematiek. Sloop van het
slachthuis zal medio 2017 plaatsvinden.
Kunstwerk van Ankers heeft aandacht. Het

ontwerp van Carla Dijs voor verfraaiing
van voorheen de roltrap bij de Hezelpoort
is aangenomen. Overleg met bewoners van
Lunet over het veiligheidsgevoel en overlast onder de spoorbrug. Verandering indeling Fenikshof.
• Vanuit Tandem: regelmatig activiteiten
met kinderen georganiseerd en men is een
samenwerking aangegaan met Griffioen.
Opening van het NEC-veldje in de Rijnstraat dat een jaar bestond. In samenwerking met politie wordt op de Aquamarijn
informatie over vuurwerk gegeven.
• Vanuit de politie de mededeling dat men
nog bezig is met het motorenprobleem en
dat er controles worden uitgevoerd.
• Vanuit Kindcentrum Aquamarijn: groep
8 gaat weer naar de bibliotheek in De Biezantijn. Er wordt een flyer gemaakt voor in
de welkomsttas. Nationaal schoolontbijt in
november.
• Vanuit Medisch Centrum Oud-West: dokter Reismann en dokter Huijnen stoppen,
een afscheid voor de patiënten volgt nog.
De dienst van de verloskundige is weg uit
MCOW.
• Vanuit Allesbinder: de Honigspelen worden op 15 januari gehouden, deelname is
gratis, digitaal wordt er reclame voor gemaakt.
• De Stip meldt dat het spreekuur in De Biezantijn naar de middag is verplaatst.
• In de rondvraag komt aan de orde dat op
de parkeerplaats tegenover het MCOW aan
de Voorstadslaan (nog) geen gebruik gemaakt wordt van het oplaadpunt voor elektrische auto’s.
Een symposium wordt georganiseerd: Is er
toekomst voor het verleden van het Waalfront?

Samenwerking voor het leefmilieu
Wonen in het Waterkwartier/NijmegenWest houdt ook in dat wij leven tegen het
op drie na grootste industrieterrein van Nederland dat tegen een woonwijk aan ligt.
Om deze reden is wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ vertegenwoordigd in een overlegorgaan genaamd Kronenburgerforum.
Hierin hebben zitting provincie, gemeente
Nijmegen, gemeente Beuningen, milieuorganisaties, de overkoepeling van bedrijven
en geheel Nijmegen-West.
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Vanuit deze contacten zijn vertegenwoordigers uit Weurt, Dorpsbelang Hees en wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ een nog
betere onderlinge samenwerking en overlegsituatie aangegaan met de werkzame
leefmilieuorganisatie.
Om zo met elkaar - aan de keukentafel - af
te kunnen stemmen, aangezien deze moeilijke materie voor alle partijen duidelijk
moet zijn en vooral doordrongen van de
eventuele gevolgen van genomen beslissingen.

Wijkzitting
carnavalsvereniging
De Waoterjokers
Op zondag 15 januari om 14.00 uur
biedt carnavalsvereniging De Waoterjokers geheel gratis een Carnavals-Pronkzitting aan, waarvoor alle wijkbewoners
zijn uitgenodigd. Geheel met eigen artiesten zal u een gevarieerd en kolderiek
programma worden aangeboden dat in
heel Nijmegen/Knotsenburg uniek genoemd mag worden. Bijna 55 jaar geleden hebben de senatoren van de vereniging het toenmalige gemeenschapshuis
gebouwd, en daarom heeft de vereniging
nog steeds haar domicilie in het fraaie
voorzieningenhart. U zult versteld staan
van de muzikale en kolderieke elementen
die op die middag worden aangeboden.
Voor de nieuwe inwoners van het Waterkwartier is het een mooie gelegenheid
om hiervan kennis te nemen, zodat u er
achter kunt komen in wat voor een fraaie
en bijzondere wijk u bent komen wonen.
Foto: Dave van Brenk

Vergaderdata van
‘Ons Waterkwartier’
Op dinsdag 20 december 2016 en 31
januari 2017 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 17 januari bijeen
om de vergaderingen voor te bereiden.
U kunt eventuele bespreek-, agenda- of
discussiepunten inbrengen bij het secretariaat: Carla Boukamp, (024) 356 01 82,
e-mail: c.boukamp@chello.nl.
Het verslag van de vergadering van 1
november 2016 is na goedkeuring in de
vergadering van 20 december volledig
weergegeven op Facebook en www.onswaterkwartier.nl.
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Openblik theater
Theaterworkshops met een knipoog
naar het leven

Revi Bloemendal
Sinds 2003 ben ik actief in visuele communicatie en heb door de jaren heen
voor vele mooie merken mogen werken,
zoals Mars, Twix, MM’s, Cesar, Sheba,
Pedigree, Lu, Liga, Bavaria, Freedent,
Philips, Het Nibud, de Funshopgids,
Made in Nijmegen, Samsung en nog
vele anderen.
Na ruim tien jaar voor reclamebureaus
te hebben gewerkt werd de drang om
voor mezelf te beginnen steeds groter.
In 2014 was de tijd rijp en heb ik ReVisie
opgericht. Hiermee creëerde ik de mogelijkheid om optimaal te kunnen genieten van het gehele ontwerpproces, van
het eerste contact met de opdrachtgever
tot de realisatie van het eindproduct.
ReVisie denkt mee hoe een merk zich
het best kan profileren. Op een manier
die bij het merk past. Het begint altijd
met goed luisteren. Het eindigt met een
nieuw logo, magazine, boek. Of met een
nieuwe huisstijl, website, stand, reclamefilm... ReVisie werpt een frisse blik op
ieder merk.

Marleen Noordergraaf maakt theater
geïnspireerd op onze gevoelswereld. In
haar workshops wordt theaterspel ingezet als middel om mensen zichzelf op
een aangename manier beter te leren
kennen.
Voor mensen die nog nooit iets met
theater hebben gedaan, is deze andersdan-andere theaterworkshop vaak
een openbaring. Deelnemers mogen
zichzelf even helemaal losschudden
van het normale, alledaagse gedrag om
geheel vanuit hun gevoel in te haken
op de spelvormen. Door minder vanuit
het hoofd en meer vanuit het gevoel te
werken, ontstaan nieuwe inzichten over
hoe we in het leven staan en ons daarin
bewegen.
De spelvormen gaan gepaard met veel
humor en hilariteit en de workshop lijkt
daarmee een aangename mix van luchtigheid en diepgang.
Openblik theater werkt vanuit bedrijfsverzamelgebouw De Smeltkroes op het
Honigcomplex waar ook de workshops
worden gegeven. De volgende reeks
workshops start januari 2017.
Meer info:
openbliktheater.nl

Louis Wolf
Al bijna twee jaar organiseer ik CoderDojo Nijmegen, waarbij kinderen gratis
kunnen leren programmeren. Daarnaast
geef ik maandelijks de WordPresscursus, om ondernemers te leren hoe ze
hun eigen website kunnen bouwen en
onderhouden.
Pas na mijn studie biologie ben ik me
serieus in IT gaan verdiepen. Toen bleek
ook dat ik veel plezier haal uit het overdragen van IT-kennis op anderen. Want
zo moeilijk is de basis niet, iemand moet
je alleen een zetje geven. Als je dat zetje
eenmaal hebt gehad, gaat er een wereld
voor je open. Dat is leuk en kan spannend zijn, maar het is vooral verdomde
handig.
In je dagelijkse leven ‘consumeer’ je
Instagram, Facebook of een game als
Minecraft. Ik laat zien dat je producent
kunt zijn. Dat je met een klein beetje
kennis zelf een game kunt maken of een
website kunt bouwen.
Meer info:
wpress-cursus.nl
coderdojo-nijmegen.nl
(Foto: Lennard Heijer)

Meer info:
re-visie.nl
(Foto: Roy Soetekouw)
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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

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)

Lever deze
advertentie
in en krijg
10% korting
op een gehele
behandeling

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

Molenweg 179 - Nijmegen - tel: 024-3772408
www.koopmankappers.nl - www.facebook.com/koopmankappers
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Wat kan het activiteitenfonds voor u betekenen?

Ook in 2017 staat het Activiteitenfonds
Oud-West open voor initiatieven uit de wijken Waterkwartier en de Wolfskuil.
Hebt u een leuk idee voor uw straat, buurt of
wijk en wilt u hiervoor een startsubsidie krijgen? Dan kunt u een beroep doen op het activiteitenfonds. Dit kunt u doen door een aanvraagformulier in te vullen.
Zoals u op de foto ziet zijn er mooie initia-

tieven in het verleden geweest die wij ondersteund hebben. Wij dagen u uit om een leuk en
gezellig initiatief te bedenken en daarvoor een
beroep te doen op het fonds!

Aanvraagformulieren kunnen aangevraagd
worden bij activiteitenfondsoudwest@gmail.
com of zijn verkrijgbaar bij wijkcentrum Titus
Brandsma en voorzieningenhart De Biezantijn.
Inleverdata 2017: 1 maart, 31 mei, 31 augustus
en 1 november.
Tekst: Wilma en Gonny
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Inschrijving voorrondes De Dag van het Levenslied
Op zoek naar Manuela’s, Malle Babbes en Dokter
Bernards die het levenslied willen vertolken
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart vinden de
voorrondes van het Nijmeegs smartlappenfestival De Dag van het Levenslied plaats.
Het wordt weer een muzikaal feest in de
Steigerzaal van De Lindenberg te Nijmegen. Liefhebbers en uitvoerders van het levenslied kunnen zich nu inschrijven voor de
voorrondes. Tijdens deze voorrondes worden de artiesten geselecteerd die op zondag
14 mei 2017 optreden tijdens de 35e editie
van het festival op het Valkhof in Nijmegen.

De organisatie van De Dag van het Levenslied
is op zoek mensen met een passie voor zingen
en die dit theatraal kunnen brengen met een
leuke levenslied act. De acts worden door een
deskundige jury beoordeeld op meezingbaarheid, presentatie (met een knipoog!), muzikaliteit en geschiktheid voor het grote podium.
De acts dienen minimaal vijf en maximaal
twaalf minuten te duren. Het is toegestaan om
met een tape mee te zingen.
Tijdens de 35e editie willen we extra aandacht
vragen voor de oude smartlap. Hepie & Hepie, Manke Nelis, Herman Emmink enzovoort.
Wie kent ze nog?

het levenslied, met een sympathieke knipoog
naar de echte volkscultuur. De editie van 2017
vindt net als vorig jaar plaats op Moederdag,
zondag 14 mei 2017, en is gratis toegankelijk.
Meer informatie op www.dedagvanhetlevenslied.nl en www.facebook.com/Dagvanhetlevenslied. Volg ons ook op www.twitter.com/
dagvhlevenslied.
Tekst: Marieken Peters		
Foto’s: Ton Gelsing

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via
www.dedagvanhetlevenslied.nl. Wacht niet te
lang want de belangstelling is groot! Bij teveel
aanbod hanteren we een wachtlijst.
Het festival De Dag van Het Levenslied heeft
zijn oorsprong in het theater. Tijdens het festival zingt een keur aan kleurrijke artiesten
de Wester - december 2016
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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?

Kom naar
de Stip!
Samen maken
we de wijk

Initiatievenfonds
Preventie en bestrijding
van armoede en
schulden van de
gemeente Nijmegen
Iedereen die een plan ter preventie of
bestrijding van armoede in Nijmegen
heeft, kan hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente Nijmegen.

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

Kastoplossingen op maat

Ontwerp uw eigen meubel - uw persoonlijk design

Laat ons maar
schuiven

Aanvragen gaat als volgt:
Het aanvraagformulier is te vinden op
de website van de gemeente Nijmegen:
digitaal loket - subsidie aanvragen, Initiatievenfonds armoede en schulden. Een
adviescommissie adviseert de wethouder
over de aanvraag.

Schuifwandkasten
• Functioneel
• Ruimtebesparend
Lage- of hoge deuren,
lastige hoeken?
Het maakt ons niet uit...
Een eigentijds ontwerp
is voor ons een uitdaging,
want wij leveren
MAATWERK
B O U W M A R K T

VAN WERKHOVEN

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

De Wester is ook verkrijgbaar bij:
• Ruud de Vries Juwelier Voorstadslaan 248 • Bakkerij de Niers Niersstraat 2 • Jan Linders Weurtseweg 157-159 • Voorzieningenhart De Biezantijn Waterstraat 146 • Anita's
Hairstyling Voorstadslaan 263 • Wooncentrum 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
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De gemeente wil vooral creatieve of
innovatieve ideeën ter voorkoming of
bestrijding van armoede en schulden
stimuleren en samenwerkingen bevorderen. Per subsidieaanvraag is maximaal
5.000 euro beschikbaar.
Per jaar is er in totaal 30.000 euro
beschikbaar vanuit het fonds. Als dit
bedrag op is, worden subsidieaanvragen
die dan nog binnenkomen afgewezen.
Voor 2016 kunnen nog aanvragen worden ingediend.

Het initiatievenfonds is bedoeld om
ruimte te bieden aan goede ideeën van
individuen of samenwerkende organisaties. Uiteraard is er ook een aantal
formele voorwaarden, onder andere een
projectplan met begroting. Uw plan mag
nog niet gestart zijn en de subsidie moet
binnen één jaar gebruikt worden.
De adviescommissie hoopt ook dit jaar
nog een aantal aanvragen te kunnen
goedkeuren. Zij hoopt dat u mensen wilt
stimuleren een aanvraag in te dienen.
Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de adviescommissie via telefoonnummer 14 024,
e-mail: projectarmoedeenschulden@nijmegen.nl. Per post:
Gemeente Nijmegen
Bureau Subsidies MO30
t.a.v. Vrijwilligersfonds
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
Tekst: gemeente Nijmegen
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Opgravingen in de Wolfskuil
Op 11 en 12 juni 2015 heeft het Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente
Nijmegen een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het voormalige Jacobsterrein aan
de Molenweg in Nijmegen.
Dit onderzoek was noodzakelijk in verband
met de geplande herontwikkeling van het plangebied, waarbij in totaal 109 appartementen
zullen worden gebouwd. Deze ontwikkeling
vormde een bedreiging voor eventuele in de bodem aanwezige archeologische resten. Voorafgaand aan het onderzoek werd op basis van de
Archeologische Beleidskaart van de gemeente
rekening gehouden met het aantreffen van resten van de weg die in de Romeinse tijd van
Nijmegen naar Wijchen voerde, evenals van
aanpalende bebouwing uit dezelfde periode.

is. In de uitbraaksleuf zijn verder veel fragmenten van natuursteen (tufsteen en grauwacke) aangetroffen. Hoewel het spoor lastig
te dateren is op basis van de beperkte waarnemingsmogelijkheden in de proefsleuf, wordt
op basis van het hiervoor beschreven vondstmateriaal er voorlopig van uitgegaan dat het
gebouw tussen de 14e en het begin van de 16e
eeuw was bewoond. Steenbouw uit deze periode is vrij ongebruikelijk in de directe omgeving van de middeleeuwse stad. Mogelijk
hoort de woonplaats bij een klein buurtschap
die op een uitsnede van de Hottinger Atlas uit
het midden van de 18e eeuw ten westen van de
Wolfskuil is gelegen, of gaat daaraan vooraf. In
zowel werkput 1 als in werkput 2 zijn buiten
de bebouwing verkavelingsgreppels aangetroffen. Deze dateren uit de late middeleeuwen
(12e-15e eeuw) en later. Er zijn echter te weinig
sporen en daaraan gekoppelde vondsten aangetroffen om deze goed te kunnen interpreteren.

Late middeleeuwen

Verwerken

Bijzonder is de vondst van een uitbraaksleuf
van de fundering van een gebouw waarin onderin nog een intacte baksteenlaag aanwezig

Tekst en foto’s: Marius van Dam,
medewerker archeologie gemeente Nijmegen

Prehistorische sporen en resten uit de Romeinse tijd zijn behoudens een munt uit de eerste
eeuwen van onze jaartelling niet aangetroffen.
Ook zijn geen sporen en vondsten aangetroffen
die met de Tweede Wereldoorlog in verband
staan. Op basis van het proefsleuvenonderzoek
werd wel duidelijk dat zich in het noordelijke
deel van het plangebied, pal aan de Molenweg,
een vindplaats uit de late middeleeuwen en de
nieuwe tijd bevindt. Hiervan zijn in de proefsleuven verschillende funderingsresten, greppels en (paal)kuilen gevonden; graven zijn niet
aangetroffen.

Op basis van dit proefsleuvenonderzoek heeft
er vervolgens in maart en april van dit jaar
een opgraving plaatsgevonden, die het bovenstaande beeld grotendeels heeft bevestigd. Op
dit moment worden nog alle opgravingsgegevens en vondsten verwerkt, waardoor het nog
te vroeg is om definitieve conclusies te kunnen
trekken. Echter, op basis van de ongebruikelijk
grote hoeveelheid munten die er is gevonden
is er thans een voorzichtige hypothese over het
aangetroffen gebouw met de stenen fundering
(waarin overigens opnieuw gebruikt Romeins
bouwmateriaal is verwerkt): zou dit een herberg geweest kunnen zijn?

PRIJSVRAAG
t.w.v. 150 euro

Na loting is de vorige prijsvraag gewonnen door Pascalle Kemperman. 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 kapsalon Lustrina in déze
Wester? Mail uw oplossing naar redactie@dewester.info en misschien wint u
wel de make-over ter waarde van 150
euro, beschikbaar gesteld door Kapsalon
Lustrina en beautysalon Body & Face
Company.
de Wester - december 2016
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WINTER IN CENTRUM NIJMEGEN
17 DEC T/M 8 JAN

KERST IN DE STEVENSKERK

21 T/M 23 DEC

GROTE MARKT KERSTMARKT

21 & 28 DEC

OUD HOLLANDSE SPELLEN

23 DECEMBER

EXTRA KOOPAVOND

23 DECEMBER

VERLICHTE TRUCKOPTOCHT

27 DECEMBER

SFEERVOLLE
LAMPIONNENOPTOCHT

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP CENTRUMNIJMEGEN.NL
HUIS VOOR DE BINNENSTAD

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.

Huis kopen? Dit is hét moment!
Scherpe prijzen en lage rente.
Ga naar kopenbijportaal.nl
36
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Jongerenpagina
Schakelactiviteiten
brede scholen

Nieuws uit Bibliotheek de Biezantijn

Regelmatig is een jongerenwerker van Tandem aanwezig bij de naschoolse activiteiten
voor de bovenbouw van de Aquamarijn,
Michiel de Ruyter en de Wieken. Op die
manier leren wij de kinderen kennen, en zij
ons. Dit zorgt ervoor dat de jeugd al bekend
is met het jongerenwerk en onze activiteiten
voordat zij doorstromen naar het voortgezet
onderwijs. Hierdoor blijven zij actief en betrokken in de wijk. Tijdens deze schakelmomenten wordt er van alles georganiseerd. Zo
is eind november wijkagent Chris Hofman op
bezoek geweest bij basisschool de Wieken.
De kinderen uit de bovenbouw mochten in
een echte politiebus een tour door de wijk
maken, terwijl de wijkagent uitleg gaf. Ontzettend leuk en leerzaam!

Leestip: Vlucht – Natasza Tardio
Houd je van spannende boeken dan is
Vlucht echt iets voor jou! Het verhaal
gaat over Sanne die in een nachtmerrie
belandt wanneer haar vader banden
blijkt te hebben met de onderwereld.
Sanne’s familie wordt in bescherming
genomen, mits haar vader getuigt tegen
een van de grootste criminelen in Nederland, Leo Dehler.
Kan Sanne zich bij de situatie neerleggen en het contact met haar beste
vriendin Sophie en vriendje Deyan,
zoon van Leo verbreken? Of zet ze de levens van haar familieleden op het spel,
door stiekem contact op te nemen met
haar vrienden?
In 2014 won Natasza Tardio met haar
boek Moordvrienden de Jonge Jury Debuutprijs. In haar nieuwste boek Vlucht
heeft ze zich weer laten inspireren door
wat er zich in de hedendaagse maatschappij afspeelt.
Ben je nieuwsgierig geworden naar dit
boek, kom dan naar Bibliotheek de Biezantijn.

Lieke Peeters

Leesclub For Girls Only
Er start binnenkort weer een nieuwe
leesclub. Kom je ook samen met andere
meiden een boek lezen? We bespreken
het boek en we doen andere leuke
dingen zoals het ontwerpen van een
boekcover, facetimen met de schrijver,
videoblogs maken en een quiz spelen.
Ben je 12 jaar of ouder geef je dan op
aan de balie van Bibliotheek de Biezantijn. Deelname is gratis.
Openingstijden
Bibliotheek de Biezantijn
Waterstraat 146
Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag: 13.30-17.30, woensdag
10.00-17.30, zaterdag 11.00-15.00
Pauline en Suzanne
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Kerstvakantie
De kerstvakantie staat alweer voor de deur!
Dit betekent dat de openingstijden van het
jongerencentrum en de andere activiteiten in
de wijk worden aangepast.
Tussen kerst en oud & nieuw is het jongerencentrum gesloten, en gaat het zaalvoetbal
niet door. Wel worden er verschillende activiteiten georganiseerd, houdt hiervoor onze
facebookpagina’s in de gaten.
Vuurwerk
We hebben het allemaal alweer horen knallen: vuurwerk. Natuurlijk willen we in de
Wolfskuil en het Waterkwartier het liefst
voorkomen dat er overlast plaatsvindt, en dat
iedereen gezond en wel 2017 in gaat. Daarom
gaan we in de weken voor de kerstvakantie
op verschillende basisscholen in NijmegenWest vuurwerkvoorlichting verzorgen. Dit
doen we samen met de wijkagenten. We
gaan met de jongeren in gesprek over de
regels en gevaren van vuurwerk, en laten zien
wat de gevolgen kunnen zijn. Ook in het jongerencentrum is er aandacht voor de risico’s
rondom vuurwerk.

Pauline en Suzanne

Lieke Peeters
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OPENINGSTIJDEN
ubedasports.nl

Make-Over

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

Pascalle vóór
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Pascalle ná
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‘Ontmoet en begroet’ in Oud-West
‘Merkt u ook weleens dat u te weinig mensen spreekt? Dat het zo stil is om u heen?
Dat u een gesprekje mist? Dat als je alleen
eet het toch anders smaakt dan samen?’
Misschien is Ontmoet en begroet dan iets voor
u! Wijkbewoners van Oud-West komen wekelijks bij elkaar van 12.00 tot 16.00 uur in voorzieningenhart De Biezantijn, Waterstraat 146.
Rond 12 uur starten zij met de lunch en is er
volop tijd om nieuwtjes uit te wisselen. Lief,
leed en wat iedereen bezighoudt wordt gedeeld. Maar het allerbelangrijkste van de middag is de ontspannen sfeer. En dat er gelachen
wordt is zeker waar.
Na de lunch is er tijd voor een activiteit die de
mensen zelf aandragen. Dit kan van alles zijn.
Zo heeft de groep de laatste tijd soep gekookt
voor de lunch, vuurtorens gemaakt van terracotta potjes en spelletjes gespeeld. Ook staan
er uitstapjes op het programma. Zoals een bezoek aan de brandweer, een pannenkoekenrestaurant, de Hortus Arcadië en deze zomer een
barbecuemiddag in de Open Hof in Lent.
Het wekelijks samenzijn verbindt deelnemers

met elkaar, waardoor zij ook daarbuiten met
elkaar afspreken. Bijvoorbeeld om een kopje
koffie te drinken of een wandeling te maken.
Heeft u zin om zelf aan te schuiven of begeleidend vrijwilliger te zijn? Meld u dan aan!
Voor de deelnemers zijn de kosten 5 euro per
persoon per middag.
Voor aanmelding of meer informatie kunt u
contact opnemen met:

• Erika Antvelink, medewerker Swon ontmoetingsactiviteiten, telefoon 06 51 39 77 83
(dinsdag en donderdag),
• Marla van de Berg, Sociaal Wijkteam OudWest, telefoon 06 51 68 82 11 (maandag, dinsdag en donderdag).
Tekst: Erika Antvelink en Marla van de Berg
Foto: Swon het seniorennetwerk

Nieuwe directeur STEP
Per 1 september 2016 heeft STEP (Steunpunt Taal Educatie Participatie) een nieuwe directeur, Mustapha Charifi. Voorheen
werkte hij bij Het Inter-lokaal als manager
diversiteit. Zijn ambitie is nog beter bij de
doelgroep van STEP aan te sluiten en meer
de samenwerking te zoeken met de partners
in het sociale domein.
De hoofdlocatie van STEP is al twee jaar in de
Derde van Hezewijkstraat (Wolfskuil) gevestigd. STEP geeft hier onder andere Nederlandse taallessen, rekenlessen, computercursussen
en fietslessen aan anderstaligen. In september
is de eerste inburgeringscursus gestart.
Mustapha Charifi heeft officieel het stokje
overgenomen tijdens de drukbezochte afscheidsreceptie van de vorige directeur Jacqueline Gotwalt. Zowel wethouder Bert Frings
als de voorzitter van STEP Betty de Vries spraken hun waardering uit voor alles wat Jacqueline in de afgelopen jaren heeft bereikt. Jacqueline was bijna tien jaar directeur, eerst van
het Internationaal Vrouwen Centrum en na de
fusie met Intercity van de gezamenlijke organisatie die nu STEP heet.
Tijdens een drukbezochte interculturele lunch
nam Jacqueline Gotwalt afscheid van de cursisten. STEP organiseerde deze lunch samen
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Vlnr. directeur Mustapha Charifi, wethouder Bert Frings en oud-directeur Jacqueline Gotwalt

met Tandem (OKC Samsam) voor de tweede
keer. Bijna 130 mensen, van zeker 36 verschillende nationaliteiten, zaten met elkaar aan
lange tafels in de gangen bij STEP. Iedereen
had zelf iets lekkers uit zijn eigen land van
herkomst klaargemaakt. Dat varieerde van linzensalade, Iraanse sholeh zard, Turkse börek,
Griekse yiota, Mexicaanse empanadas tot echte Nederlandse stroopwafels. Cursisten, vrijwilligers, mensen uit de buurt en medewerkers

smulden en smikkelden van de meegebrachte
lekkernijen en zaten geanimeerd met elkaar te
praten.
Vanwege het grote succes organiseren STEP
en OKC Samsam (Tandem) deze interculturele
lunch volgend jaar weer.
Tekst: Karoline Snip, STEP
Foto: Geert Timmer
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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
Waterstraat 108
6541 TL Nijmegen

Contact
Telefoon: 024-3778338
Web: www.auto-vanbon.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08:00 - 17:00 uur
Zaterdag:
10:00 - 16:00 uur

ZONNESCHERM
ROLLUIKEN
MARKIEZEN
SCREENS
UITVALSCHERMEN

www.frank-zonwering.nl | info@frank-zonwering.nl
Cargadoorweg 4c | 6541 BT Nijmegen | 0617 017 074
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Sv Nijmegen
Met het uitkomen van deze Wester is de
winterstop inmiddels begonnen. Dit betekent even geen voetbal op de velden van sv
Nijmegen en genieten van de aankomende
feestdagen.
Hoe is het sv Nijmegen de afgelopen tijd vergaan? Op bestuurlijk gebied kunnen we melden dat ons jeugdbestuur een uitbreiding heeft
gehad. Roy Wolters en Patrick v/d Hurk, twee
personen die alweer een tijd bij onze club lopen, zijn zeer welkom bij het jeugdbestuur! De
jeugd is een belangrijk onderdeel in onze club
en we zijn zeer blij met iedereen die zich daarvoor wil inzetten. Nieuwe mensen brengen altijd nieuwe ideeën met zich mee, ideeën die
allemaal in voordeel van onze jeugdafdeling
zijn. Meer informatie zal op onze website te
lezen zijn.
Verder heeft ook de activiteitencommissie zich de afgelopen maanden weer ingezet
voor de jeugd. En deze dames organiseerden
pas geleden nog een leuke Sinterklaasavond
voor de jongere voetballers(sters) en stilleden.
Op 15 december staat ook de traditionele
kerstbingo weer op het programma. Iedereen

is welkom en de opbrengst gaat naar onze
jeugdafdeling. Met een goede opkomst zijn we
dan ook zeer blij!
Op voetbalgebied is het met het schrijven van
dit stukje (26 november) nog niet bekend of
we winterkampioenen hebben, er zijn nog
een aantal wedstrijden te spelen. Er staan
momenteel wel een aantal teams bovenaan:
sv Nijmegen Jo17, sv Nijmegen veteranen
op zaterdag en sv Nijmegen 3 op zondag.
Wij hopen dat deze teams het gered hebben
en een leuk feestje hebben kunnen vieren.
Ook zitten er nog steeds twee teams in het bekertoernooi. Sv Nijmegen Dames 1 speelt 20
december voor de volgende ronde, sv Nijmegen Jo17 moet wachten tot in 2017 voordat

ook zij de volgende ronde van de beker gaan
spelen.
Ondanks dat andere teams misschien niet bovenaan zijn geëindigd heb ik toch zeker genoten van de teams van sv Nijmegen. Leuke wedstrijden waarin spelers/speelsters allemaal hun
best deden. Vrijwilligers die allemaal in een
eigen functie zich inzetten voor hun teams(s)
en club. Ouders die hun kinderen komen aanmoedigen. Allemaal zeer positieve punten.
Als laatste wens ik iedereen hele fijne kerstdagen en een goed 2017.
Tekst: Patrick Weijers
Foto: Ger Neijenhuyzen

Fijne feestdagen!
www.krayenhoff.nl
Krayenhofflaan 32
Nijmegen
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www.krayenhoffzeewater.nl
Krayenhofflaan 32, Nijmegen
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Agenda
15 januari 2017 10.00 - 16.00 uur

De Honigspelen

19 januari 2017 08.15 - 11.30 uur

Allesbinder presenteert

Doorlopende activiteiten
Elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur Inloopspreekuur voeding en bewegen
Foto expositie Roelien van Neck en Flip Franssen

Elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00

Sinds kort exposeert fotografe en wijkbewoonster uur is er bij Allesbinder de mogelijkheid om in
Roelien van Neck met haar foto's van het gesprek te gaan met diëtist Liesbeth
Roelien Meeuwissen van Stichting Devieer. Zij biedt
portretteerde wijkbewoners en kiekte alledaagse gratis consult op het gebied van voeding.
Waterkwartier
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Fotograaf Flip Franssen woonde in de jaren 80 in het
Waterkwartier. Foto's uit deze tijd zijn nu ook bij ons.

De Honigspelen 2017
15 januari vinden de Honigspelen plaats, dé
sportdag voor Wolfskuil en Waterkwartier. Om
09.30 uur zal er een centrale opening zijn en van
10.00

tot

16.00

Honigondernemers
Riverland

uur

bieden

Laserloods

Healthcentre,

Bounz

de

Nijmegen,
Nijmegen,

CrossFit Waalfront en Waalhalla Centrum samen
Allesbinder is

een

leerwerkplaats

in

de

wijk een gevarieerd sportprogramma aan.

Nijmegen Oud-West. Studenten van verschillende

Heb jij zin om 2017 gezellig en sportief te
studies werken samen met bewoners, professionals b e g i n n e n ? M e l d j e d a n a a n v i a
en docenten aan projecten die een positieve bij- honigspelen@allesbinder.nl. Vermeld daarbij je
d
r
a
g
e naam, leeftijd, telefoonnummer en of je
materiaal wilt huren bij Waalhalla (zie onze site).

www.facebook.com/samenverschilmaken
www.twitter.com/allesbinder
de Wester - december 2016
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Agenda
Zaterdag 17 december, 18.00-20.00 uur,
Kerslichtjestocht, Augustijnenbos, Graafseweg
276
Donderdag, 19 januari, 08:15 uur, Allesbinder
Presenteert, Weurtseweg 150
Zondag 8 januari van 14.00 tot 16.00 uur,
Smartlappenkoor, Biezantijn, toegang gratis
Zondag 15 januari 14.00 uur, CarnavalsPronk-Zitting door de Carnavalsvereniging ‘De
Waoterjokers’. Biezantijn, toegang gratis
Dinsdag 31 januari 2017 van 19.30 tot 21.30
uur, Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’,
Biezantijn, Waterstraat 146

Kerstmis in parochie H.Stefanus

Tweede Oude Heselaan 171A
Zaterdag 24 december, Kerstavond, 18.00
uur, G. Ritmeijer, Samenzang
Zaterdag 24 december, Kerstavond, 20.00
uur, Gezinsviering, alle kinderen en ouders
worden hiervoor van harte uitgenodigd. G.
Ritmeijer, Betlehemkoor
Zondag 25 december, 1e Kerstdag, 10.00 uur,
pater J. Meijners, Gel. koor
Zaterdag 31 dececember. Oudejaarsviering,
19.00 uur, G. Ritmeijer, Betlehemkoor
Zondag 1 jan. Nieuwjaarsdag, 10.00 uur, pater
J. Meijners, Samenzang

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
10.00 – 11.00 uur: Yoga (de opstap)
13.30 17.30 uur: Bibliotheek
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
10.00-11.00 uur: Tibetanen yoga (de Opstap)
12.00 - 16.00 uur: Swon salon
13.30 17.30 uur: Bibliotheek
Vanaf 19.30 uur: Knutselclub de Watercrea’s
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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
13.30 17.30 uur: Bibliotheek
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
13.30 20.00 uur: Bibliotheek
Vanaf 13.00 uur: EGA Afslankclub
18.30 - 21.00 uur: New Dimenthicon
19.00 - 21.00 uur: Yoga Caroline
19.30 - 22.00 uur: Nimweegs smartlappenkoor
Vrijdag
Vanaf 8.30 uur: Koffieochtend voor
wijkbewoners
10.00 - 11.00 uur: De Opstap – Yogalessen

11.00 - 13.00 uur: Aquamarijn bewegen op
muziek
12.30 - 15.00 uur: Competitie biljarten daarna
tot 16.30 vrij biljarten
12.30 - 16.30 uur: Open middag kaarten en
biljarten
13.30 17.30 uur: Bibliotheek
15.30 - 17.30 uur: Jongerencentrum open
inloop
19.00 - 21.00 uur: Jongerencentrum open
inloop
Zaterdag
10.00-15.00 uur: Bibliotheek
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

Ook in het nieuwe jaar staan wij weer voor u klaar voor
fysiotherapie, kinderfysiotherapie, geriatriefysiotherapie
en nog veel meer.
Wist u dat u bij ons ook onder begeleiding kunt fitnessen?
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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
Zaterdag
8.30 - 11.30 uur: Gos sportmassage
Villa Nova
Derde van Hezewijkstraat 2, Vragen of meer
informatie: villanova@nijmegen.nl, tel. (024)
377 18 97
Maandag
9.00 - 12.00 uur: Stichting Step Taalles
9.00 - 17.00 uur: Kompas-Mengelmoes
Creative leer werkplek
11.30 - 13.30 uur: OKC SAM-SAM Creative
activiteiten
13.00 - 17.00 uur: Biljard vereniging Vogel
12.30 - 15.30 uur: Stichting Step Taalles
16.30 - 19.30 uur: DV D-Light
19.00 - 21.30 uur: Turkse vrouwen groep
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
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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
Vrijdag 16 december, 14.30 uur: Biljarten en
spel, 19.30 uur: Rummicup
Zondag 18 december, 19.30 uur: Kaarten
Maandag 19 december, 10.30 uur: Bewegen
op de 1e etage, Vanaf 13.30 uur gesloten
Dinsdag 20 december, 14.30 uur: Kerstbingo
19.30 uur: Kaarten en biljarten
Woensdag 21 december, 14.00 uur: Toneel

uitvoering “Kerstverhaal Scrooge”, 19.30 uur:
Kerstviering
Donderdag 22 december, 10.30 uur: Bewegen
op de 1e etage, 14.30 uur: Biljarten en sjoelen
Vrijdag 23 december, 14.30 uur: Spel en
biljarten, 19.30 uur: Rummicup
Zondag 25 december. Na 13.30 uur gesloten
Maandag 26 december. Gesloten
Dinsdag 27 december, 14.30 uur: Koor, 19.30
uur : Kaarten en biljarten
Woensdag 28 december, 14.30 uur: Spel
Donderdag 29 december, 10.30 uur: Bewegen
op de 1e etage, 14.30 uur: Biljarten en sjoelen
Vrijdag 30 december, 14.30 uur: Spel en
biljarten, 19.30 uur : Rummicup
Maandag 2 januari, 10.30 uur : Bewegen op
de 1e etage, 14.30 uur: Holland bingo
Dinsdag 3 januari, 14.30 uur: Bingo, 19.30
uur: Kaarten en biljarten
Woensdag 4 januari, 14.30 uur: Spel, 19.30
uur: Nieuwjaarsbal
Donderdag 5 januari, 10.30 uur: Bewegen op
de 1e etage, 14.30 uur: Biljarten en sjoelen
Vrijdag 6 januari, 14.30 uur: Spel en biljarten,
19.30 uur: Rummicup
Zaterdag 7 januari, 19.30 uur: Bingo
Zondag 8 januari, 19.30 uur: Kaarten		
						

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 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 29 januari 2017 (verspreiding vanaf
donderdag 16 februari 2017)
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VUURWERK
02462 The show must go on

t.w.v.

69.

95

GRATIS! *

Nr

Naam

Nr

Naam

Nr

Naam

02013

Kanonslag TNT

3,99

02509

Summer set

7,99

02867

Silver

39,95

02029

Double dragon

9,99

02514

Ooh la la's

3,99

02868

Gold

69,95

02030

Stiletto's

8,99

02516

Knalerwten

1,99

02869

Platinum

89,95

02054

Ratelband 360

4,79

02532

Lichtzwaard XL

3,99

09037

Dé aansteeklont

0,25

02067

White dragon

29,95

02540

Sterretjes 16cm

1,49

09047

Lanceerbasis 3-poot

3,99

02093

Stormtrooper

12,95

02543

Sterretjes 30cm

2,79

09064

Geluksballon

4,99

02094

Breaking bad

69,95

02544

Sterretjes 70cm - CAT 1

7,99

09065

Veiligheidsbril normaal

1,99

02107

Glamour night

14,95

02547

Goud fontein

3,99

09066

Veiligheidsbril klein

1,99

02110

Black bears

17,95

02563

Hocus pocus

9,99

09067

Geluksballon assorti kleuren

5,99

02111

Hobbits

2,99

02569

Superheldenpakket

9,99

09189

Veiligheidskit

2,99

02120

Red blink

5,99

02570

Party sambal

7,99

02122

Mars attack

19,95

02612

Rockies

34,95

02123

Gold conic

9,99

02613

Boombastic

27,95

02124

Assorted fountain

2,99

02614

Skyburners

39,95

02130

Victory day

24,95

02616

The skybomber

02132

Silver conic

9,99

02617

The snowbomber

02139

Krakatau

4,49

02618

Hitparade

02142

Gold mary

6,99

02630

Wenspijl

8,99

VOORVERKOOPPIJZEN (t/m 28 dec)

02144

Skyscrapers

7,99

02631

Bandito's

15,95

Deze artikelen tellen niet mee voor de gratis vuurwerkactie.

02145

Magnolia

9,99

02649

Showtime

24,95

02147

Cool blue

4,99

02703

All night long

15,95

02161

#1

Aant.

NIEUW!

Aant.

€ Totaal

GRATIS

5,99

19,95

02704

Full house

19,95

12 O'clock

14,95

02706

Spring break

27,95

Angry birds

11,95

02708

Most wanted

39,95

02171

Missile mania

18,95

02724

Special effects

49,95

Nr

2,99

1,99
45,00
9,99

124,50

99,95

2,99

1,99

02313 Jumping jack

39,95

02726

Vuurwerkmeter

24,95

14,95

02759

Grand prix F50

39,95

Thundercone

8,99

02761

Grand prix F100

54,95

02205

Whistle screwer

19,95

02763

Grand prix F200

02207

Guerilla

27,95

02771

Grand prix F300

89,95

02210

Gangsters

14,95

02779

Grand prix F500

149,50

02212

Bootcamp

27,95

02781

Pitstop package

02213

Nympho

34,95

02782

Burnout box

02214

Men's gear

29,95

02783

Kickstart combo

139,50

02217

Pamela

34,95

02801

Momentum 25's

24,95

02218

Punkrocker

42,95

02802

Il castello

14,95

02219

Keyser

24,95

02803

Blue blood 36's

39,95

02224

Roadshow

39,95

02805

Mythos

02234

P.I.M.P.

69,95

02806

1 Million blinkers 33's

02239

The formula

89,95

02810

Hercules 104's

149,50

02304

Luchthuiler

2,99

02812

Metropolis 36's

37,95

02305

Transformers

3,99

02814

Camuro queen 25's

39,95

02310

Black bulls

5,99

02816

Never forget

17,95

Naam

02312

Sneakers

3,99

02819

Warlord

27,95

Straat

02332

Stinger bees

1,99

02823

Lions gate

37,95

Postcode

02407

Dragon candle 100

4,79

02827

Paranoia

24,95

Plaats

02462

The show must go on

69,95

02847

Buffalo 115's

79,95

02464

Ghettoblaster

99,95

02848

Royal redhead

19,95

02501

Flashing demon

5,99

02849

Splitonium 32's

24,95

02504

Rambo's

2,99

02851

Ceasarion tails 20's

29,95

02505

Knetterkegels

3,99

02853

Baron blitz 25's

47,95

24.95GRATIS! *

2,99

02859

Hail to the King

1,99

02861

Golden kicks

Fluit fonteinen

t.w.v.

Totaal kolom 1

voor €

19,95

02216 Big momma
02315 Grondbloem

2,49

02460 Dictator

69,95

van €

69,95

Thunder tales

02508

Aant.

02116 Thunder king big shopper

Luchtalarm

Mini stromboli

Totaal

02069 Red dragon

02184

02507

Totaal kolom 1

02015 Kanonslag shising

02181

1x aansteken!

Totaal kolom 2

Naam

02172

GEKOPPELD
VUURWERK!

€ Totaal

Totaal kolom 3

STELL
BIJ ELKE BE ORIN DE VO
VERKOOP

10,95

02169

Aant.

KBRIL
VUURWER ING

8,99

02163

VOOR HET EERST
IN NEDERLAND!

t.w.v.

€ Totaal

GRATIS
KBRIL

VUURWER

Totaal

STELLING
BIJ ELKE BE ORIN DE VO
VERKOOP

Importeur is aangesloten bij:

1,79

79,95

69,95

02465 Red bursting beauty

139,50

124,50

02467 Project X

129,50

99,95

02471 The Barbarian

169,50

149,50

79,95
99,95

Eindtotaal

BESTEL IN DE VOORVERKOOP
EN KRIJG GRATIS VUURWERK!

7,99
Vul uw bestelling in en breng de bestellijst
vóór 29 december naar onze winkel.
S.v.p. betalen bij inlevering van deze bestellijst.
Wij wensen u fijne kerstdagen en een spetterend 2017!

59,95

39.95GRATIS! *

Bestelling minimaal voor €12,50

Telefoon
E-mail
Houd mij op de hoogte
Dit gedeelte wordt door de verkoopmedewerker ingevuld.
Bestelbon nr

94,95

24,95

99.95GRATIS! *

Afhaalmoment

t.w.v.

Totaal kolom 2

02801 Momentum
25’s
02803 Blue blood 36’s
02464 Ghettoblaster
Uitgever: Lesli Vuurwerk B.V., P.B. 49, 7130 AA Lichtenvoorde · Zonder toestemming van de uitgever mag niets uit deze folder gekopieerd worden. Thunder kingdom, Royal class, Kanonslag TNT, Dé aansteeklont,

* Zie voor de actievoorwaarden pagina 22.

Big momma, Pyromould, Pyroshopper, Wenspijl, Bestseller, Spooky en Grand prix zijn geregistreerde trademarks van Lesli Vuurwerk B.V. Onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en zetfouten.

LET OP! LOSSE VERKOOP VANAF 29 DECEMBER!

24

TAPIJTSHOP HAEFKENS

TAPIJTSHOP
HAEFKENS
Klimopstraat 24
Wolfskuilseweg 67
6542 JC Nijmegen
Tel. 024-3976407
www.tapijtshophaefkens.nl

TAPIJTSHOP HAEFKENS

8235

VERKOOPDAGEN: LETDO
29 DEC • VR 30 DEC • ZA 31 DEC
OP! Losse verkoop vanaf 29 december!
Ook ingang Klimopstraat 24
Openingstijden:
di t/m za

10.00 - 17.00 uur

Verkoopdagen:
do 29 dec
vr 30 dec
za 31 dec

08.00 - 22.00 uur
08.00 - 22.00 uur
08.00 - 19.00 uur

Voorverkoop dagen:
di 27 dec
wo 28 dec

10.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur

Belangrijke nummers
• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297

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

Zelfstandig
fitness: vanaf
€23,- p.maand

Naast fysiotherapie kunt u
binnen onze praktijk ook
terecht voor zelfstandig fitness.
Hierbij kunt u fitnessen

• 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

op uw eigen tijd in onze
oefenzaal.
Voor meer informatie
kunt u ons bellen, mailen,
of de praktijk bezoeken.
Al vanaf €23,- per
maand!

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

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

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

Van Hogendorpstraat 132 - 6535 VC Nijmegen
Postbus 605 - 6500 AP Nijmegen
t 024-7370104 / 7370069 - m 06-37070826
e info@multidag.org - i www.multidag.org
De Wester nummer 1 verschijnt op donderdag 16 februari. De kopijsluiting
voor dit nummer is op zondag 29 januari. 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.
de Wester - december 2016

• 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

• 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
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Kinderpersbureau
Ontsnappen uit de escaperoom
Een escaperoom
(ook room escape,
escape game, ontsnappingsspel, exit
game of nog anders
genoemd) is een interactief spel waarbij
een groep mensen
in een kamer wordt
Ik (Janne S.)
opgesloten.
De ben
deel-samen met Amr naar
een danswinkel
geweest. Die winkel
nemers
moeten door
heet Podium.
Ik ben naar die winkel
middel
van het zoeken
gegaan
omdat
ik zelf ook dans en dan
naar
sleutels,
codes
ik ook daar
enkoop
aanwijzingen,
enmijn danskleren.
Ik heb
een interview
door
het oplossen
van gehouden met
Petra Föllings.
Ik heb
puzzels
en raadsels
de haar 12 vragen
gesteld
en deeen
eerste
kamer
binnen
be- vraag was waarom
ze dittijd
vak(meestal
gekozeneen
heeft. Haar antwoord
paalde
was
dat ze vroeger
uur)
proberen
te verla-eerst nog maatschappelijk
was en dat ze daarna
ten.
Veelwerkster
escaperooms
sameneen
metthema
haar vriend
een winkel voor
hebben
uit
begonnen
was.
hettheater
horror-,
detectiveof En de tweede
vraag was of Er
ze zijn
dit vroeger ook wou
misdaadgenre.
worden. Haar
daarop was nee.
escaperooms
in antwoord
een
Zeeen
wistauto,
nog niet
bus,
een wat
on- ze vroeger wou
worden.een
Ik stelde
derzeeër,
kluis, ook
een nog de vraag of
ze het
leuk
vond. Haar
bank,
een
boerderij,
het antwoord daarop
was ja!
De winkel
is ook van haar. De
aantal
plekken
waar je
winkel
is geopend
een
escaperoom
kuntin 1985 en bestaat
dit jaar
28 jaar.
Ze creheeft hiervoor bij de
spelen
wordt
steeds
gemeente
Heumen gewerkt. Het raarste
atiever.
- Wikipedia

Podium

dat ze verkoopt zijn tutu’s voor volwassenen.
Er is gelukkig
Toffe
escaperoom
voornog nooit ingebroken
maar er is wel eens een ruit in
kids
in Nijmegen
gegooid.heeft
In deeen
winkel
werken
zij zelf en
Nijmegen
speciale
escaperoom
nogkids.
een Daar
personeelslid.
Ze hebben
met
voor
zijn wij heen
geweest.
Daar
de winkel
2 keer een
jubileum en
gevierd
hebben
we iemand
geïnterviewd
dat was
(10-jarig
en 20-jarig
jubileum.
Bij 25In de
Mark
Smolenaars
van Project
Escape.
jaar zijn zelos
hetjevergeten).
escaperoom
puzzels op en door de
De winkel
heet Podium
omdat dat
hetopen
codes
op te lossen
kan je steeds
sloten
beste bij
de winkel
paste.
Ze weet
niet deze
maken.
Michael,
Stefan
en Mark
hebben
preciesescaperoom
hoeveel schoenen
ze heeft
in deOmspeciale
voor kids
bedacht.
ze weet
welwaren
dat zedie
meer
datwinkel,
er ook maar
weleens
ouders
er om
dan 100
schoenen
heeft.
bleven
vragen
of er ook
een escaperoom voor
heeftisverschillende
schoedePetra
kinderen
in plaats van soorten
alleen voor
volnen: lerenLaser
balletschoenen,
jazzballet,
wassenen.
gamen bestond
hier al in de
spitzen,
stijldansschoenen.
We
Honig,
dusen
toen
bedachten ze dat
zeheber ook
ben
nog in het magazijn
gekeken, daar
een
Escaperoom
konden maken.
lagen ook heel veel schoenen in alle
Hetzijn
wasererongeveer
leuk. 15 verschillende
In maten.
Nijmegen
escaperooms. In Nederland wel meer dan
Door Janne S.

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

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 ruimteschepen 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 boven 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 jammer 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 nagebouwde ruimtestations en raketten.
Daar gingen wij John interviewen en hij vertelde
sterrenwacht
Saturnus,
zijn hobby’s
400. over
Project
Escape heeft
4 verschillende
en
dat
hij
dit
als
vrijwilliger
doet.
De sterescaperooms in Nijmegen.
renwacht Saturnus bestaat nu al 26 jaar. Er
zijn
sterrenwachten
in Nederland
Het ongeveer
mysterie 20
van
professor Schnitzel
met
allemaal
andere
namen,
soms
plaIn de escaperoom voor kids moet van
je het
mysneten.
Hij
zei
dat
je
bij
de
sterrenwacht
terie van professor Schnitzel oplossen. veel
van
elkaar kan leren.
ziet
De escaperoom
voorAls
kidsjeisiets
vannieuws
woensdag
ga
je
er
eerst
over
lezen
en
daarna
pas
met
tot en met zondag geopend, van 11.00 uur tot
elkaar
praten.8 Soms
ze dan
ook
20.00 over
uur. Vanaf
tot 16 geven
jaar mag
je meedoen
presentaties
aan
elkaar.
Sommige
leden
van
met de escaperoom voor kids.
de
sterrenwacht
hebben
ook
thuis
een
eigen
Sommige kinderen vinden de escaperoom
sterrenkijker
eigen
koepel.
leden praten
best wel eng.en
Dan
laten
ze deDe
kinderen
mee
met
elkaar
ook
alleen
maar
over
sterren,
niet
kijken op de camera`s en dan willen ze meestover
het
weer
of
voetbal.
al wel weer mee doen.
Een
is eigenlijk
rond bolletje.45Met
Voorster
kinderen
duurt een
de escaperoom
minulicht
natuurlijk.
De
sterren
bestaan
uit waterten en voor volwassenen 60
minuten.
Binnen
stof
en dat
brandt
en opgelost
dat geeft hebben.
licht. Je kan
die tijd
moet
je alles
De
sterren
zien
met
de
sterrenkijker
recordtijd van de kinderen is dat daarom
ze in 39heet
mihet
zo. eruit zijn gekomen. Het is best moeilijk.
nuten
Meneer John Arts wist heel veel van planeten
en sterren en de maan en de zon. En toen heb-

Rekenpuzzel
Los de rekenvragen op. Met de
oplossing kun je een woord maken. Elk
cijfer van de oplossingen staat voor een
letter in het alfabet.
Bijvoorbeeld:
1 = a , 2 = b, 3 = c ….
Sommen
18 : 2 = …
... + 12 = 26
2x6+8=…
25 : 5 = …
ben20
we- meneer
2 = … John gevraagd naar persoon- 33 = …
lijke55dingen.
Hij is 59 jaar en werkt hier al 7
20 - … = 11
MDDU+LMYLQGW¿OPVRRNOHXNPDDUGDQZHO
x 5 - 10of
= ruimte
…
over3 sterren
of ruimteschepen of de
20
5
+
8
=
…
PDDQ0DDUPHHVWDONORSSHQGH¿OPVQLHW
¼ van 20 = …
(bijvoorbeeld
bij explosies in de ruimte, die
32 - 18 = …

kan je helemaal niet horen want in de ruimte
LVJHHQJHOXLG
+LMYLQGWGH¿OP6WDUZDUV
Door Matthias
leuk en houdt van boeken lezen. Hij is voor
zijn werk adviseur voor middelbaar onderwijs. En hij vindt bergwandelen en het weer
Ongeveer de helft van de kinderen komt er
bestuderen ook leuk.

niet zelf op tijd uit. De escaperoom voor volwassenen in moeilijker en ook wat enger.
Op 15 en 16 maart 2013 waren er de landeAls je met een kinderfeestje daar komt dan
lijke sterrenkijkdagen. Maar ook daarna is er
kan je laser gamen, naar de escaperoom en
nog veel te doen voor kinderen en volwasnog wat eten en drinken.
senen op de sterrenwacht. Ze hebben ook een
Op dit moment is er nog maar 1 escaperoom
website: www.sterrenwachtsaturnus.nl
voor kids hier maar ze zijn een grotere aan
het bedenken voor volgend jaar.

Het was erg leuk op de sterrenwacht.

Het leuke van hier werken vindt Mark om
Door Shirley
nieuwe dingen te bedenken, puzzels te maken
en om met verschillende groepen mensen te
werken. Mark bedenkt zelf de vragen en raadsels samen met Stefan.
Mark heeft vroeger veel bij de camping gewerkt, in recreatieparken, in de planning van
de recreatie. Hij bedacht creatieve opdrachten. Als hij hier niet zou werken zou Mark
graag bij de Efteling willen werken. Omdat hij
het daar heel mooi gemaakt vindt.

Rebus

Door Chutima & Josefa

Door Janne O.
Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg

Uitkomst sommen: 9 - 14 - 20 - 5 - 18 - 22 - 9 - 5 - 23 - 5 - 14. Oplossing woord: interview

