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Vroeger en nu 

De oude haven wordt voor het eerst genoemd 
in de veertiende eeuw. Zij was gelegen bij de 
Bottelpoort. In 1584 waren er plannen om de 
oude haven te vergroten, maar door de bele-
gering van Nijmegen door de Spanjaarden 
werden deze plannen niet uitgevoerd. Na de 
verovering van Nijmegen in 1591 werden het 
vestinggebied en de wallen aangepast. Het 
gevolg was dat de oude haven gedeeltelijk 
moest worden verlegd. Van 1601 tot 1604 zijn 
de plannen van 1584 uitgevoerd en werd de 
oude haven gedeeltelijk verlegd en vergroot. 
Tot omstreeks 1852 heeft de bovenbeschre-
ven situatie bestaan. Toen is de nieuwe haven 
buiten de stadswallen gegraven (de huidige 
Waalhaven). Rond 1935 werd de nieuwe ha-
ven vergroot in westelijke richting. De vorm 
van die haven is sindsdien niet meer veran-
derd. De naam Nieuwe Haven werd toen ge-
wijzigd in Waalhaven. Het beheer is in han-
den van de gemeentelijke havendienst. De 
haven is 380 meter lang en tussen de 95 en 
200 meter breed. De diepte varieert tussen de 
4,50 en 5,75 meter. Op de oude foto is op de 
achtergrond het oude slachthuis te zien. Eind 

negentiende eeuw groeide bij de stedelijke 
overheid de overtuiging dat de vele over de 
gehele stad verspreide slachthuizen vervangen 
moesten worden door één slachthuis, beheerd 
door de gemeente. Dit zou leiden tot een be-
tere vleeskeuring die de volksgezondheid ten 
goede zou komen. In 1896 besloot de raad tot 
oprichting van een slachthuis. Op 30 juli 1898 
gaf de raad zijn goedkeuring aan het ontwerp 
van de gemeente-architect voor een slachthuis 
ten westen van de nieuwe haven. Op 1 april 
1900 opende het gemeentelijk slachthuis zijn 
poorten. Per 1 juli daaropvolgend werd het 
een verplichting in het slachthuis te slachten. 
Na Amsterdam, Rotterdam en Roermond was 
Nijmegen de vierde stad met een slachthuis. 
Rondom de haven ligt nu nog wat verouderde 
industrie. Deze moet in het kader van het stad-
vernieuwingsproject Koerswest plaatsmaken 
voor woningen onder de naam Waalfront. Ook 
de drukkerij en kantoren van De Gelderlander 
lagen tot 2011 direct aan de Waalhaven.

Tekst: Dave van Brenk
Foto nu: Ger Neijenhuyzen

Waalhaven
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Portret van een kind in zijn slaapkamer

Bij wie woon je in huis?
‘Met mijn vader, moeder, hond Dex en mijn 
broer Sep. Vroeger hadden we zestien konij-
nen, ooit twee vissen en daarvoor ook nog een 
vis en een hamster. De konijnen zijn wegge-
gaan, toen was ik net twee maanden. De hond 
is drie jaar.’
In welke klas zit je?
‘In groep 6 van de Lanteerne bij juf Suzan en 
juf Wenda.’
Heb je hobby’s?
‘Mijn hobby’s zijn bomen klimmen en atle-
tiek. Dat vind ik leuk. Bomen klimmen doe ik 
als we naar het bos gaan, ongeveer een keer 
per week. Dat heb ik van mijn broer geleerd. 
Twee keer per week ga ik naar atletiek op 
woensdag en vrijdag. We doen heel vaak twee 
rondjes opwarmen en dan gaan we kogelwer-
pen, speerwerpen en als we dan nog tijd heb-
ben hoogspringen.’
Naar welke muziek luister jij?
‘Naar alle soorten muziek. Mijn lievelingsmu-
ziek is van Chef’Special en mijn lievelings-
liedje is Peculiar.’
Ben je een fan van iemand?
‘Ik ben fan van Dylan Haegens, dat is een 
vlogger en hij maakt allemaal leuke liedjes en 
grapjes. Daar kijk ik zeker een keer per week 
naar. Ik heb een tv waarop je YouYube kunt 
zien.’
Wie zijn je beste vriendinnen?
‘Mijn beste vriendinnen zijn Marilyn, Juliëtte, 
Sjuul en Sterre. Ze zitten bij mij in de klas.’
Als je een dag een dier zou zijn, wat zou je 
dan kiezen?
‘Dat is moeilijk. Een hamster of een hond. Een 
hamster is heel klein en dan kan je in een soort 
van speelhuis en daarin kan je rennen en spe-
len. Als je een hond bent dan word je geaaid 
en dat is echt wel leuk. Ik vind het lekker om 
geaaid en geknuffeld te worden.’
Wie zou je een dag willen zijn?
‘De juffrouw, want ik vind het gewoon heel 
leuk hoe de juffrouw alles doet en ik zou zelf 
ook wel een dagje juf willen zijn.’
Wie zou je nog wel eens willen ontmoeten?
‘Mijn opa. Hij is overleden en ik heb hem 
nooit gekend, of Dylan Haegens, omdat ik een 
fan van hem ben.’
Wat is jouw favoriete tv-programma?
‘De beste vriendenquiz, omdat beste vrienden 
voor een goed doel strijden. De mensen van de 
quiz vragen eigenlijk alles aan hen wat je op 
school hebt geleerd.’
Lees je wel eens een boek of stripverhaal?
‘Ja, ik lees heel vaak Leven van een loser van 
Jeff Kinney. Dat is mijn eigen boek. Als ik het 

uit heb, dan koop ik een nieuw boek. Het is 
een serie. Ik heb er al twaalf. Ik lees niet veel 
stripverhalen.’
Wat vind je het leukste vak op school?
‘Gym en buitengym en creatief. Bij creatief 
krijg je een opdracht en dan kan je daar de hele 
week aan werken en uiteindelijk heb je een 
mooi resultaat.’
Als je 10 miljoen euro zou hebben, wat zou je 
daarmee doen?
‘Ik zou een deel aan mijn vader en moeder ge-
ven want dan kunnen ze het huis verbouwen. 
Dat willen ze heel graag. Ik zou dan ook nog 
gewoon een huis kopen en de rest aan het goe-
de doel geven.’
Waar ben je trots op?
‘Ik ben trots op mijn laatste spreekbeurt, want 
dat is de beste die ik ooit heb gemaakt. Die 
spreekbeurt ging over de Efteling.’
Wat vind je het leukste aan jezelf?
‘Nou, ik vind het wel heel leuk dat ik zo cre-
atief ben en dat ik dan allemaal mooie dingen 
kan maken. Dan hoef ik bijvoorbeeld voor een 

feestje geen cadeau te kopen want dan kan ik 
iets maken. Ik maak tekeningen, schilderijen 
en dingen van klei.’
Waar word je blij van?
‘Ik word blij van muziek en als mijn familie 
er is.’
Wat is jouw dierbaarste bezit in je kamer?
‘Dat is toch mijn teddybeer. En mijn familie is 
mijn dierbaarste bezit.’
Wat wil je later worden?
‘Ik wil blindengeleidehonden gaan opleiden. 
Ik houd van honden en dan kan ik ze leren hoe 
ze andere mensen kunnen helpen. Dat vind ik 
wel leuk voor de anderen en dat ik met honden 
kan oefenen.’
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
‘Dan zit ik op kamers samen met mijn vrien-
din. Ik ben aan het studeren, maar ik weet nog 
niet wat. Ik heb een hond en een hamster en 
later heb ik een goede baan.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen

‘Ik klim graag in bomen’

Loïs van Aalst (9 jaar)
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Hij speelde 248 officiële wedstrijden in het 
eerste elftal van N.E.C. Toon was een laat-
bloeier, want hij was al 25 jaar toen hij in 
1976 aan de selectie werd toegevoegd. Tot 
1985 voetbalde hij onafgebroken op de 
rechtsbackpositie. Zijn het tegenwoordig al-
lemaal fullprofs in de eredivisie, Toon werk-
te naast het voetbal veertig uur bij de CVD. 
Nu is hij sinds een paar jaar vervroegd met 
pensioen. Tijd om écht te genieten van zijn 
leven. We zochten hem op in de Niersstraat 
en maken de balans op.

Dobbelman
‘Ik ben in 1951 geboren in het tweede stuk van 
de Hatertseveldweg’, begint Toon. ‘Verder had 
ik nog een broer en twee zussen. Mijn vader 
was vrachtwagenchauffeur, maar reed ook nog 
als buschauffeur op de R.E.T. in Rotterdam. Ik 
was nog zo klein, daar kan ik me nauwelijks 
iets van herinneren. Het was ook maar voor een 
paar jaar, want mijn moeder miste Nijmegen. 
Weer terug woonden we eerst op de Nieuwe 

Marktstraat - naast de papierfabriek Schuler - 
en later in Bottendaal aan de De Ruyterstraat 
tegenover de zeepfabriek van Dobbelman. Als 
er geloosd werd, stond het schuim op de straat. 
Het rook wel altijd fris, maar de uitstoot was 
funest voor de autolak en daarom mochten 
we de auto wekelijks gratis laten wassen. Ook 
kregen we regelmatig een zeeppakket ter com-
pensatie van de overlast.’

Zijn eerste kennismaking met het Waterkwar-
tier was voetbalclub Noviomagum. De club, 
die in 2006 ophield te bestaan, voetbalde aan 
de Rivierstraat. Toon: ‘Dat was een familiege-
beuren. Op een gegeven moment voetbalden 
mijn vader, die was toen veertig, mijn broer 
van achttien en ikzelf op mijn zestiende in het 
eerste elftal.’

Neerbosch
Toon volgde de opleiding machinebankwerker 
aan de lts. Na het behalen van zijn diploma, 
hij was toen vijftien, kon hij meteen achter 

de draaibank aan de slag bij een klein metaal-
constructie bedrijf. Hij had het snel gehad met 
dat las- en draaiwerk en Toon solliciteerde als 
bankwerker bij de Centrale Vervoer Dienst, 
CVD, de voorloper van de Dar. Toon: ‘Ze 
zochten op dat moment echter mensen voor 
de reiniging en ik heb daar meteen voor ge-
kozen. Lekker buiten werken, en het werd ge-
waardeerd wat je deed. Ik heb het nooit saai of 
vervelend gevonden. Ik ging altijd met plezier 
naar mijn werk. Ook in de winter wanneer er 
gestrooid moest worden of met oudjaar als we 
met de M.E. op pad moesten. Zo moesten we 
ooit naar het Tubaplein in Neerbosch-Oost. De 
M.E. stond in de buurt opgesteld en politie in 
burger stond bij ons op de wagen. Het volk 
stond ons al op te wachten. Ze hadden van 
afgetuigde kerstbomen een enorme berg ge-
maakt. Niet veilig als daar de fik in zou gaan, 
dus moesten wij die meenemen. Tegen Tonnie 
Giffard, dat was mijn maatje bij de CVD en 
helaas veel te vroeg overleden, zeiden die lui 
in Neerbosch dat ze zijn tanden eruit zouden 
slaan, wanneer we de kerstbomen aan durfden 
raken. “Hier heb je ze”, zei Tonnie, en haalde 
zijn kunstgebit eruit. Die grap werd gewaar-
deerd en de ban was gebroken.’

N.E.C.
Ondertussen had Toon zijn Trudy leren ken-
nen. Geboren en opgegroeid aan het Maas-
plein. In 1973 werd er getrouwd en na twee 
jaar kondigde zich de eerste baby aan: Marco. 
Vijf jaar later gevolgd door Roy. Zijn voetbal-
carrière ontwikkelde zich gestaag. Hij vertrok 
bij Noviomagum na een conflict met het be-
stuur en belandde bij Blauw-Wit omdat hij bij 
Quick 1888 niet door de ballotagecommissie 
kwam. In 1977 volgt de overstap naar N.E.C. 
Wanneer in de voorbereiding naar het nieuwe 
seizoen Toon bij oefenwedstrijden in Engeland 
tegen onder andere Everton, Derby County, 
Leeds en Aston Villa als opkomende rechts-
back in de basis een goede indruk achterlaat, 
blijft hij tot 1985 een vaste keuze. Toon: ‘Ik 
was ontzettend trots in het eerste te mogen 
spelen. Reed ik eerder nog met de veegwagen 
langs het veld waar ze aan het trainen waren, 
nu voetbalde ik er zelf. Mijn eerste competi-
tiewedstrijd was thuis tegen Roda JC. 2-0. Op 
diezelfde dag was ik eerder met mijn gezin-
netje naar Hatert verhuisd. Overdag verhuizen, 
’s avonds een eredivisiewedstrijd spelen, toen 
kon dat nog. Hans Croon was trainer. Verder 
speelde in dat elftal Plein Strik, Hans Postu-
mes, Guus Hiddink, Sije Visser, Eugène Ma-

Toon Willemse over zijn ervaringen bij N.E.C. en de CVD
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rijnissen, Paul Meijers en Frans Janssen. Frans 
was mijn maatje. We deelden ook altijd de ka-
mer. Dan lagen we lepeltje lepeltje, en geluk-
kig had Frans geen haar op zijn benen’, lacht 
Toon. In de jaren die volgden speelden Toon 
met onder andere Carlos Aalbers, Anton Jans-
sen, Henk Grim, Eric van Rossum, Ronnie de 
Groot en Danny Hoekman. ‘Veel spelers uit 
de regio of Nijmegen zelf. Ja, dat is nu wel 
anders.’

Bekerfinale
‘Ik was geen technische speler, maar schuwde 
het duel niet. Ze moesten me drie keer voorbij 
en het publiek hield daar wel van. Als ze zien 
dat je hard werkt, krijg je waardering. Ook 
wel de nodige gele kaarten gehad en dat be-
tekende toen nog meteen een schorsing voor 
de volgende wedstrijd. Nee, gescoord heb ik 
niet vaak, maar wel ooit een heel belangrijke 
goal gemaakt. Het seizoen 1982/83 was niet 
best. We degradeerden dat jaar, maar voor 
de KNVB-beker waren we niet te verslaan. 
Elke ronde ging over twee wedstrijden: uit 
en thuis. We speelden in de kwartfinale tegen 
F.C. Wageningen. De eerste wedstrijd uit had-
den we verloren, dus moest er thuis gewon-
nen worden. Het stond lang 1-1, totdat ik vijf 
minuten voor tijd de winnende goal scoorde. 
We wonnen de strafschoppenserie, waarin ik 
ook weer raak schoot. In de halve finale werd 
Haarlem, alweer na penalty’s, uitgeschakeld 
en toen wachtte de finale tegen Ajax. In Am-
sterdam verloren we met 3-1. In de thuiswed-
strijd waren we erg goed, maar we vergaten te 
scoren. Het werd 1-3. Tijdens de rust moesten 
we vanwege de televisiebeelden een andere 

kleur broek aantrekken. Toen ging het meteen 
verkeerd. Een beetje bijgelovig ben ik wel; Ik 
speelde ook altijd in dezelfde onderbroek al 
was daar op een gegeven moment niet veel 
meer van over haha.’ 

Met Cruijff, Rijkaard, Vanenburg, Kieft en 
Lerby werd Ajax dat jaar kampioen en mocht 
N.E.C., hoewel gedegradeerd, Europa in. Te-
gen de eerste tegenstander het Noorse Brann 
Bergen werd thuis met 1-1 gelijkgespeeld. Uit 
won N.E.C. verrassend met 0-1. In de volgende 
ronde stuitte N.E.C. op FC Barcelona. Toon: 
‘De Goffert zat met 28.000 toeschouwers af-

geladen vol. Er hing een geweldige sfeer. We 
kwamen met 2-0 voor en een sensatie leek 
in de maak, maar uiteindelijk won Barcelona 
toch nog met 2-3. In Camp Nou verloren we 
met 2-0, maar ondanks dat was het natuurlijk 
wel een van de hoogtepunten uit mijn carrière.’

Trainers
Na Hans Croon kwam Leen Looyen. Dat was 
een echte N.E.C.-man. Een voetbaldier, die 
je ’s nachts wakker kon maken voor een trai-
ning. Hij was misschien een beetje te zacht, 
maar had er alles voor over. Na Looyen kwam 
Pim van der Meent. Ik vond het een mindere 
veldtrainer, maar hij kon heel goed een team 
opbouwen. Met hem als trainer promoveerden 
we in de nacompetitie in 1985 naar de eredi-
visie.’

‘Het was een druk leven. Om half acht ’s och-
tends begon ik bij de CVD en na het werk 
vanaf 18.30 moest er getraind worden. In het 
weekend speelde je de wedstrijden. Later toen 
ik in de glaswagen reed kon ik om zes uur ’s 
morgens beginnen en kon ik aan het eind van 
de middag al naar de training. Maar ergens an-
ders was geen tijd voor. De opvoeding van de 
kinderen kwam volledig op de schouders van 
Trudy terecht. Het was moeilijk vol te houden. 
Misschien had ik daarna met mijn naamsbe-
kendheid iets voor mezelf moeten beginnen, 
maar ik koos voor zekerheid, want bij de CVD 
kon en wilde ik hogerop. Daarvoor heb ik cur-
sussen en een mbo-opleiding moeten volgen in 
de avonduren. Met betaald voetbal was dat uit-
eindelijk steeds moeilijker te combineren. Ik 
ben in 1985 terug naar Blauw-Wit gegaan om 
daar langzaam af te bouwen.’

Gevecht om de onzichtbare bal tussen van links naar rechts Piet Wijnberg (N.E.C.), Joop Bockling 
(Haarlem) en Toon Willemse (N.E.C.)

Toon Willemse passeert Ad Melaard, toen spelend voor Vitesse (1977-1978)
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Pensioentje
‘Ik had een prachtige tijd bij N.E.C. en heb het 
niet willen missen. Ik zat er op mijn top, want 
ik kende mijn beperkingen. De spelerssalaris-
sen van nu zijn niet te vergelijken met toen. 
We hadden een beperkt basissalaris, de pre-
mies moesten het doen. We hadden één keer 
een serie van negen gewonnen wedstrijden, 
dan tikte het aardig aan. Toen ik bij N.E.C. on-
der contract stond, droeg ik 10 tot 20 procent 
van mijn salaris af aan de Vereniging Van Con-
tract Spelers. Dat was verplicht. Als je stopte 
werd dat als een soort pensioentje, in mijn 
geval over een periode van vijf jaar, terugbe-
taald. Het waren geen enorme bedragen, maar 
een mooi extraatje.’

‘Bij de CVD ben ik onderaan begonnen. 
Door mijn studie klom ik met kleine stapjes 
omhoog en gaf ik er 25 jaar leiding aan een 
groep mensen. Altijd een fijne baan gevonden. 
Ik werkte met eerlijke hard werkende mensen, 
recht voor zijn raap, en zo zit ik zelf ook in 
elkaar. De motivatie was er altijd, omdat het 
gezellig was. De laatste jaren, als projectma-
nager, werd dat minder. Er werden mensen van 
buitenaf aangetrokken, waar het minder mee 
klikte. Hadden we het vroeger altijd over ons 
bedrijf, de laatste jaren voelde dat niet meer 
zo. Het maakte het mij een stuk gemakkelijker 
om een paar jaar geleden, toen ik 63 jaar werd, 
vervroegd met pensioen te gaan. Je levert wat 
geld in, maar krijgt er veel vrijheid voor terug. 
Van die minder prettige mensen was ik daar-
mee ook verlost.’

Golf
‘Trudy had al vaker aangegeven terug naar 

het Waterkwartier te willen. Voor mij loopt de 
wijk ook als een rode draad door mijn leven. In 
1999 liepen we tegen dit huis in de Niersstraat 
aan. Een mooie en een leuke straat, al leveren 
de eikenbomen in de herfst veel rommel op en 
zorgen vallende eikels voor deuken in de auto. 
Huizen staan er niet lang te koop. Het Water-
kwartier is een geliefde wijk geworden. 

Ik sta nog steeds elke morgen om half zeven op. 
Vervelen doe ik me absoluut niet. We hebben 
twee prachtige kleinkinderen waar Trudy en ik 
één keer per week op passen. Geweldig vind ik 
dat. De oudste, Loek, is nu drieëneenhalf, en 
Mik alweer een half jaar. Ik doe ook nog aan 
sport. Ik heb lang getennist, maar sinds een 
jaar of vijf is het golf. Ik kreeg op vaderdag 
een clinic cadeau en ben er helemaal aan ver-
knocht geraakt. Echt een mannen-onder-elkaar 
gebeuren. In Groesbeek ligt een mooie baan 
met 45 holes; speel je tussen de huppelende 
konijntjes en langs rennende vosjes.’

Seizoenkaart
‘Van N.E.C. krijg ik nog elk jaar een seizoen-
kaart. Ik ga niet elke wedstrijd, maar wel re-
gelmatig en blijf na de wedstrijd graag nog 
even wat drinken en bijkletsen met mensen 
van vroeger. Ik heb nooit plakboeken bijge-
houden, dat vind ik achteraf wel jammer voor 
met name mijn kleinkinderen. Ook geen beel-
den op video. Na de wedstrijd tegen Barcelona 
had ik het shirtje geruild met Francisco Car-
rasco, niet de eerste de beste, maar die hebben 
mijn kinderen aan een vriendje weggegeven.’

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s 2017: Geert Timmer

Mijn moeder is 95 jaar geworden. Kinderen en 
kleinkinderen hebben ontzettend veel plezier 
gehad met bedenken hoe we haar konden 
verrassen. Zelf vond ze het allemaal een stuk 
minder. Een dag voor het grote feest belde ik 
haar. Ze vertelde dat ze erg zenuwachtig was. 
Waarom dat zo was, kon ze niet goed onder 
woorden brengen. Maar al pratende leek het 
me vooral te maken hebben met ouderdom en 
eindigheid. Alsof ze gestraft zou worden door 
haar hoge leeftijd te vieren.  Alsof het uitspreken 
van die leeftijd de dood dichterbij haalde. Ik nam 
me voor vroeg bij haar te zijn om te proberen de 
spanning een beetje weg te nemen.
Het werd een geweldige feestdag. Haar vader, 
mijn opa, is ooit van een eigen fietsenzaak 
overgestapt op de eerste autogarage in de om-
geving. Die heeft hij, en later zijn oudste zoon 
en diens zonen, tot een van de grootste garages 
in Nederland weten op te bouwen. Haar vader 
was in de jaren 30 ook de eerste verkeersdode 
in zijn dorp. Hij parkeerde zichzelf met een stuk 
in zijn kraag tegen een boom. Dat hebben we 
allemaal herdacht. We zijn gaan kijken in de 
garage zoals hij nu is: groot en indrukwekkend. 
We hebben mijn moeder, inmiddels gekrompen 
tot ver onder de anderhalve meter (volgens mijn 
dochter gaat oma niet dood, maar verdwijnt ze 
langzaam onder de grond), in de duurste auto 
die er was, getild voor een rit naar haar dorp. We 
zijn langs de boom gereden waar haar vader de 
dood vond. We zagen het huis waar ze is opge-
groeid. We hebben haar nog in leven zijnde zus 
en broer verwelkomd op het feestje in het dorps-
café. Gaandeweg zagen we mijn moeder tot rust 
komen, opfleuren, genieten, praten over vroeger, 
praten over nu. Haar kleinkinderen zorgden voor 
een traantje. En mijn moeder heeft de stap ge-
nomen: 95 is geweest. En ze is er nog!

Rian Panis
(Foto: Ger Neijenhuysen)

Toon en Trudy
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Terug naar de 
Rozenbuurt met 
Wim Hendriks

Er is nog maar weinig wat in de Rozenbuurt 
aan vroeger herinnert. In het tweede deel 
van de jaren 70 viel het eerste deel onder de 
slopershamer en vorig jaar gingen de over-
gebleven huizen aan de Asterstraat en de 
Leliestraat tegen de grond. De eerste nieu-
we woningen worden begin dit jaar opgele-
verd. Veel van de oorspronkelijke bewoners 
zijn noodgedwongen verhuisd en één daar-
van zochten wij op. Hij woont inmiddels al 
weer bijna dertig jaar in de Wagenaarstraat 
in Nijmegen-Oost. We gaan terug naar de 
Leliestraat met Wim Hendriks.

Bonanza
‘Mijn vader kwam uit Groesbeek’, begint 
Wim. ‘Mijn opa had daar een boerderij en mijn 
moeder woonde in Hatert. Toen ze trouwden 
woonden ze eerst in de Van Peltlaan, daarna 
een paar jaar aan de Koninginnelaan en in 
1959, ik was toen acht jaar, verhuisden we naar 
de Leliestraat 54. We hadden zes kinderen: 
één meisje en vijf jongens. Mijn zus was de 
oudste, die is nu 72 jaar, dan volgden Cobus, 
die eigenlijk Willy heette, Rini, André, ik en 
Frans, die vanwege zijn postuur al snel de bij-
naam Hoss van de tv-serie Bonanza meekreeg. 
Frans is afgelopen jaar helaas overleden. Mijn 
moeder werd ook niet oud. Ze stierf veel te 

jong aan leverkanker, terwijl ze nooit gerookt 
of gedronken had. De hele buurt, vooral me-
vrouw Okkers en buurvrouw Schuurman, hiel-
pen mijn vader en ons door die moeilijke tijd 
heen. Ze stonden dag en nacht voor ons klaar.’

Brand
‘Mijn vader werkte bij het spoor. Rangeren, 
dat soort werk. Vaak aan de Leliestraat en dan 
gingen we kijken als hij bezig was. We waren 
altijd buiten. Soms gingen we ook in Groes-
beek bij opa en oma spelen. Bramen plukken. 
Daar nog ooit aan de dood ontsnapt. Ik was elf 
jaar. Ze vierden hun diamanten huwelijksfeest, 
65 jaar getrouwd. Achter de boerderij stond 
een grote tent. Daar was het een week lang 
feest. Zowat het hele dorp was er. De neven en 
nichtjes sliepen als het later werd op de zolder 
van de boerderij. Daar brak plots brand uit. We 
konden maar ternauwernood gered worden.’

Voor de lagere school hoefden ze alleen de 
Graafseweg over te steken naar de Azaleaweg. 
Wim: ‘Ik liep altijd met Frans naar school. 
Moesten we langs het huis van mevrouw D. 
Die stond altijd in de deuropening met een 
sjekkie tussen de lippen. Ze was niet popu-
lair in de buurt. Ze was de enige in de straat 
die de stoep nooit veegde als het gesneeuwd 

had. Daar werd op gelet vroeger. Als we daar 
langsliepen probeerde Frans haar altijd aan het 
schrikken te maken. Van hem kon ze het heb-
ben, maar toen ik het een keer deed, rende ze 
me achterna, lette niet goed op en viel voor-
over met haar gezicht op een putdeksel waarbij 
haar sjekkie precies tussen de tralies terecht-
kwam. Niet netjes natuurlijk, maar dan hadden 
we de grootste lol.’

Bakker Toonen
‘Bakker Toonen zat op de hoek. Hij vroeg me 
of ik hem een keer wilde helpen met bezor-
gen in Neerbosch-Oost. Daar stonden in die 
tijd nog geen huizen, alleen maar zes of zeven 
boerderijen. Het vroor dat het kraakte. Op zijn 
transportfiets, ik achterop, daarnaartoe. Toen 
we klaar waren zou ik 1,50 gulden krijgen. 
We gingen de winkel in en hij riep naar achte-
ren tegen zijn oude moeder van tachtig: “Blijf 
maar”, en hij gaf me het geld. Een week later 
kwam bakker Toonen weer vragen of ik mee-
ging naar Neerbosch. Het vroor nog steeds en 
ik zei dat ik ziek was. Even later ging ik naar 
de bakkerswinkel, riep naar achteren: “Blijf 
maar”, nam snel een paar lekkere broodjes en 
ik maakte dat ik wegkwam. Als pa dit wist, 
had-ie me met de pook geslagen. Het was een 
goeie pa hoor, maar wel streng.’
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Actiespandoeken tegen de sloop van de Rozenbuurt

De onthulling van een gedenksteen voor Cobus Hendriks door wethoudster Annie Brouwer-Korf

Winter 
‘In de winter bouwden we sneeuwhutten. Elke 
familie had zijn eigen iglo voor de deur. Van 
wel twintig centimeter dik. Dan gooiden we ’s 
nachts water over de hut om het ijs verder aan 
te laten groeien. Binnen in de iglo was het he-
lemaal niet koud. We bleven vaak tot 22 uur ’s 
avonds in de sneeuwhut zitten. In een strenge 
winter stonden ze wel eens een maand lang. 
Het huis was niet warm te stoken. Alleen rond-
om de kachel was het lekker warm. Met mijn 
broertje André wilden we ze thuis eens verras-
sen. Vlak bij het spoor zat een kolenboer, die 
vaak ’s nachts kolen aangeleverd kreeg. Wij 
om drie uur stiekem opgestaan en stilletjes 
naar het spoor toe. De wagon met eierkolen 
om gelost te worden stond er al. Wij hebben er 
dertien zakken uitgehaald en thuis in de kelder 
gestort. Niemand had ons gehoord of gezien. 
De eierkolen lagen tot de derde tree opgesta-
peld. Toen we de volgende dag terug uit school 
kwamen, zat de politie thuis. Ze hadden een 
grote bouvier bij zich. Of wij iets van die dief-
stal wisten. “Natuurlijk niet”, zei pa, “’s nachts 
slapen we hier.” Toen wilden ze naar de kelder 
en van pa mochten ze gerust hun gang gaan. 
Hij wist niet beter, en dat kwam zó eerlijk over 
dat ze de kelder lieten voor wat-ie was en weer 
vertrokken. Daarna ging pa zelf in de kelder 
kijken. Hij was erg kwaad, maar kon de ko-
mende winters mooi gratis stoken.’

Kreidler
‘We zijn nooit iets te kort gekomen hoor. Pa 
had altijd wel ergens een ouwe sok. Hij ver-
diende ook goed bij de spoorwegen. Als we 
zestien werden, kregen we een Kreidler Flo-
rett, al reed ik die van mij al na vier maanden 
total loss. We hadden ook de eerste televisie 
in de straat. Ik probeerde ook altijd iets bij te 

verdienen. Als kind al. Kocht ik bij Berntsen 
Braam voor vijftig cent een kruiwagen ka-
chelhout en verkocht dat in de Leliestraat met 
dikke winst.’

Wim kan zich nog goed herinneren wie er 
allemaal bij hem in het rijtje woonden: ‘Ver-
let, bakker Toonen, Schuurman, dan wij op 
54, Willems, Okkers, Roelofs, Wesselkamp, 
Eikhout en Liebers. We trokken vaak op met 
Hennie Rova, Heintje, Gerrie en Marcel Wil-
lems, Jantje Okkers, Henny, Frans en Willy 

Wesselkamp. Toevallig kwam ik de laatste een 
tijdje terug nog tegen in Hatert, maar de mees-
ten zijn dood.’ De winkels zijn met de sloop, 
of soms al eerder, ook allemaal verdwenen. 
‘Bertje Theunissen, Van Balkom de kruide-
nier, Wolters, ook een kruidenier en later een 
friettent. Op de hoek van de Asterstraat en de 
Hatertseveldweg had je een schoenenwinkel, 
sigaren- en een melkboer. Om de hoek aan de 
Graafseweg zat nog Hoogeveen, eerst een sla-
ger en later ook een friettent, daar hingen we 
vaak rond.’

Cobus
Wim had een zes jaar oudere broer die Willy 
gedoopt was, maar door iedereen Cobus werd 
genoemd. ‘Cobus was altijd voor de buurt 
bezig’, vertelt Wim. ‘Elke dag zat hij in het 
groene gebouwtje. Hij deed en regelde alles 
daar, had voor alles een oplossing en kreeg 
ontzettend veel voor elkaar. Hij heeft nooit 
een betaalde baan gehad. Pa onderhield hem. 
Trouwen en een vrouw wilde hij niet. “Die zijn 
veel te duur, dat geld krijg ik zelf ook wel op”, 
zei-t-ie altijd.’ 
Cobus is inmiddels een legendarische figuur in 
de Wolfskuil. Hij wist altijd iedereen te mobi-
liseren. Of het nu tegen de verhoging van de 
bierprijs in het wijkgebouw was of tegen de 
krotopruiming in de Rozenbuurt. Zo dreigde 
hij ooit met de bulldozers van Cornelissen, een 
transportbedrijf aan de Wolfskuilseweg, de 
Graafseweg over een lengte van één kilometer 
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open te breken. Dat dreigement heeft-ie uitein-
delijk niet uitgevoerd. Wel trok hij daarna met 
wijkbewoners in protest naar de raadsvergade-
ring van het gemeentebestuur. Cobus voorop 
met naast hem een paard, dat hij meenam in de 
lift van het stadhuis. Solidariteit stond bij Co-
bus hoog in het vaandel en hij was nooit uit op 
eigen eer. Het paard dat hij meenam, graasde 
op een weiland aan de Floraweg. Daar verrees 
later Dierenweide Cobus, vernoemd naar de 
man die het altijd opnam voor zijn buurt. Hij 
overleed veel te jong, op veertigjarige leeftijd 
op 5 juli 1986.

Overspannen
‘Weet je’, vertelt Wim, ‘ik zat de avond daar-
voor met hem aan tafel en hij zei ineens: “Mor-
gen ga ik dood”. Ik snapte er niks van, hij was 
kerngezond nog, mankeerde niks. Een dag la-
ter kwamen ze me waarschuwen op mijn werk. 
Ik moest meteen naar huis toe, er was iets met 
pa of Cobus. Hij is nog naar het ziekenhuis 
gebracht, maar het was al te laat. Hij was he-
lemaal blauw aangelopen. Ik weet nog steeds 
niet wat nu precies de doodsoorzaak was. Hij 
was vlak daarvoor nog helemaal onderzocht. 
De dokter had hem alleen geadviseerd het wat 

rustiger aan te doen, hij dreigde overspannen 
te worden.’
‘Ik moet er wel bij zeggen, dat hij niet echt 
gezond leefde. Hij kon op het clubhuis bij 
visboer Klabbers honderd haringen bestellen, 
maar dan at hij er zelf 35 van op. Of als pa voor 
de volgende dag gehaktballen had gebraden, at 
hij ’s nachts de halve pan leeg en kreeg een 
broer de schuld’, lacht Wim.

Tuff Tuff
Na de lagere school ging Wim in de avonduren 
naar de tuinbouwschool in Boxtel en werkte 
overdag bij Abelia, een tuinbouwbedrijf toen 
nog naast de Vereeniging. Hij onderhield de 
tuinen van de burgemeesters De Graaff en 
Hermsen. In de koppelbazentijd werkte hij als 
dakdekker in Duitsland. Dat betaalde veel be-
ter dan hovenier. ‘Ik kwam per week met 1200 
mark thuis. Daar moest je wel zestig uur voor 
werken. Vertrok je op maandagochtend vroeg 
en kwam je pas op vrijdag weer thuis. Veel 
ging niet fiscaal. Zo stonden we ooit met zijn 
allen zwart te werken op het nieuwe GAK-ge-
bouw aan de Koninginnelaan. In het weekend 
gingen we uit. Vaak met een vast groepje van 
een man of twintig naar Tuff Tuff of Moon-
light in de Bloemerstraat.’

Toen Wim een jaar of vijftien was, leerde hij 
in de Boerderij in Neerbosch-Oost Leen ken-
nen en ze trouwden toen Wim twintig was. Er 
kwamen drie kinderen, er werd vaak verhuisd, 
maar in 1978 woonde het gezin weer in de 
Rozenbuurt. In de Rozenstraat, waar ze een 
huis huurden van huisjesmelker Keulemans. 
Wim: ‘We betaalden daarvoor 2,50 gulden per 
maand. De huur werd op vrijdag door hem per-
soonlijk opgehaald. Dan kwam hij met de fiets. 
Eén keer was het erg koud en ik bood hem een 
borreltje aan. Dat lustte hij wel. Daarna nóg 
een en inmiddels was-ie al vergeten waarvoor 
hij kwam. Die maand geen huur betaald’, lacht 
Wim. 

Wagenaarstraat
Na twaalf jaar liep zijn huwelijk op de klippen. 
De Rozenbuurt ging voor een deel plat en Wim 
verhuisde in 1987 naar de Wagenaarstraat in 
Nijmegen-Oost. Daar woont hij met veel ple-
zier nog steeds. Hij is er omringd door drie 
honden en achter in de tuin houdt hij kippen, 
vogels, konijnen en postduiven. Vanwege zijn 
onafscheidelijke hoedje is dat ook zijn bijnaam 
geworden in de straat. Nog wekelijks komt hij 
in zijn oude buurtje, wanneer hij Nelis van den 
Brink, een goede vriend van vroeger die nog in 
de Rozenstraat woont, opzoekt. 

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s 2017: Dave van Brenk
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Zondag 11 december was het zover: de 
tweede editie van Muziek bij de buren. Hét 
huiskamerfestival van Nederland met maar 
liefst 168 optredens in 56 huiskamers alléén 
al in Nijmegen. Een muzikale happening die 
ik niet wil missen en met twaalf huiskamers 
in de Wolfskuil en Waterkwartier een breed 
scala om uit te kiezen. Mijn muziekroute 
loopt door de Wolfskuil, waar ik niet alleen 
een aantal bewoners heb ontmoet, maar 
waar ik in de intieme sfeer van de huiska-
mer kennis heb gemaakt met al het moois 
wat muziek kan bieden.

Buurtbewoners laten bij Muziek bij de buren 
hun gastvrijheid zien en bieden hun huiskamer 
aan de muzikanten aan. Ze toveren hun huis-
kamer om tot heuse, gezellige, warme podia 
waar bezoekers en muzikanten samenkomen. 
Een laagdrempelige manier om elkaar te ont-
moeten, maar ook te genieten van de muziek. 

Mijn muziekroute neemt mij mee in de wereld 
van de akoestische rock, klassieke muziek, fla-
menco en gypsy, jazz en pop- en folkmuziek. 

Oorsprong Muziek bij de buren
Muziek bij de buren vindt zijn oorsprong in 
2013 in Arnhem. Daar is het gestart om be-
woners te stimuleren de deur voor elkaar open 
te zetten en gezamenlijk (zonder financiële 
drempels) met cultuur bezig te zijn. De stad en 
haar bewoners laten zien hoe gastvrij ze zijn 
en bevorderen daarmee ook de leefbaarheid 
binnen de verschillende wijken. De eerste edi-
tie was een groot succes en al gauw werd het 
opgemerkt door andere steden.

Vorig jaar deed Nijmegen voor het eerst mee 
aan Muziek bij de buren. ‘Muziek bij de buren 
is voor mij een sociaal en creatief middel om 
echt open te staan en aandacht voor elkaar te 
hebben; muziek brengt mensen samen’, vertelt 

wijkcoördinator Lisanne Vrolijk. ‘We begon-
nen vorig jaar met een kleine groep van vijf 
enthousiaste en betrokken inwoners en zo’n 
dertig huiskamers. Het aantal huiskamers 
is verdubbeld dit jaar; een succes!’ Lisanne 
werkt als vrijwillig wijkcoördinator bij stich-
ting Muziek bij de buren. Ze bezoekt de huis-
kamers die zich aanmelden en beoordeelt of 
deze geschikt zijn voor Muziek bij de buren. 
De stad wordt opgedeeld in meerdere wijken 
en iedere coördinator krijgt een of meerdere 
wijken toebedeeld. ‘Ik heb zeven wijken waar 
ik verantwoordelijk voor ben, waaronder de 
Wolfskuil. In deze wijk heb ik de meeste huis-
kamers.’ Samen met de andere wijkcoördina-
toren maakt ze een match tussen de huiskamer 
en de muzikanten. De dag zelf begeleidt ze 
alles in goede banen. Deze ontmoeting vond 
plaats bij mijn eerste huiskameroptreden. Voor 
Lisanne haar eerste adres, want ze gaat alle 
huiskamers af. ‘De aftrap, leuk!’ 

Muziek verbindt mensen bij Muziek bij de buren

Een verslag over ontmoeting, sfeer en klanken

11
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Rock ’n acoustic
Bij bewoonster Nelleke, die een bovenwoning 
heeft, aan de Koninginnelaan laten HAN stu-
denten Jan en Teun zien wat ze in huis hebben. 
Ze nemen de eerste acht bezoekers mee op een 
muzikaal, akoestisch pad, maar schromen niet 
om de elektrische gitaar flink uit te halen bij 
sommige nummers. Het eerste nummer is er 
een van The Red Hot Chili Peppers, fantas-
tisch! Mijn dag kan niet meer stuk. Er volgen 
meer grootse rocknummers van onder andere 
The Scorpions, Oasis en Green Day. 

Quartetto Ligna
In een aangename stemming, na de stevige 
rockmuziek, zijn we beland bij Suzan en 
Jochem aan de Oude Nonnendaalsweg met 
een bijzonder klassiek optreden door Quartetto 
Ligna. ‘We vinden Muziek bij de buren een 
leuk initiatief en kunnen op deze manier de 
(amateur) muzikanten helpen aan een podium. 
Muziek maken voor een klein publiek in je ei-
gen huiskamer’, aldus Jochem.

Quartetto Ligna zijn vier senioren die in kwar-
tetvorm zich toeleggen op klassieke muziek. 
Mijn eerste klassieke blokfluitconcert in een 
woonkamer met een theateropstelling. Op een 
hartelijke manier worden de ruim twintig be-
zoekers welkom geheten. Ondertussen worden 

overal stoelen vandaan gehaald. ‘Het is druk-
ker dan verwacht’, zegt Suzan. We nemen al-
len plaats en bij de eerste hoge tonen van de 
blokfluiten zit ik rechtop in mijn stoel. Op een 
betoverende manier word ik geraakt door de 
prachtige melodieën van Bach. Na het eerste 
stuk zegt een van de muzikanten opgelucht 
‘De kop is eraf!’ en de spanning verdwijnt.

Escapemen
De volgende huiskamer staat in een studenten-
huis in de Distelstraat. Ruim zestien bezoekers 
hebben een plekje bemachtigd in de kleine 
studentenkamer van Iris. Singer-songwriter 
Escapemen krijgt hier de mogelijkheid om 
zijn real-life liedjes op zijn Spaanse gitaar 
te spelen. De ruwe kant van de liefde wordt 
bezongen door zijn gevoelige stemgeluid. 
Escapemen benadrukt dat zijn scherpe, soms 
harde, liedjes niet autobiografisch zijn, maar 
dat het aan ons, het publiek, is om het in te 
vullen. Geloven we in de ware liefde? Wat… 
als dan..? Verder nadenkend over hetgeen ge-
zongen is loop ik ondertussen verder naar het 
volgende adres van mijn muziekronde.

Gusto
Op de hoek van de Bosbesstraat en Mirtestraat 
stappen we, via de achterpoort, de huiskamer 
binnen van Tijmen en Rodée. Zij doen dit jaar 

voor de tweede keer mee met Muziek bij de 
buren. Op de vraag wat nu het verschil is met 
vorig jaar zegt Rodée enthousiast dat het héél 
anders is dan vorig jaar. ‘Gusto klikt mij exo-
tisch in de oren. Het is hartje winter, maar met 
deze Zuid-Europese muziek voel ik de zon.’
Gusto bestaat uit vier muzikanten die elkaar 
vonden in een fascinatie voor de traditionele 
muziek uit Zuid-Europa. Een mix van Spaanse, 
Arabische, Latin, Oosterse klanken nemen je 
mee en stilzitten lukt niet meer. Zangeres en 
percussionist Yolanthe zag er mooi uit in haar 
gypsy-look kleding met haar ‘bellydance’ 
heupgordel. De klanken van de gitaren en de 
contrabas zijn voelbaar en met het belletjesge-
rinkel heeft het alles in huis voor een Gypsy-
optreden. Het is met recht exotisch te noemen.

Mannen in de war
Vorig jaar waren Mannen in de war de eerste 
muzikanten die Tijmen en Rodée mochten 
ontvangen in de Mirtestraat. ‘We waren net 
in de buurt komen wonen en we wilden iets 
nieuws, ook om de buurtbewoners te leren 
kennen. Muziek bij de buren is een goede ge-
legenheid en je hoeft er niet veel voor te doen. 
De meezingliedjes van Mannen in de war trok-
ken zelfs een aantal toevallige voorbijgangers 
aan’, vertelt Rodée. Nieuwsgierig naar deze 
Mannen in de war besluit ik op de fiets te stap-
pen en naar de Schependomlaan te gaan. Ik 
tref een gezellig trio aan dat duidelijk grote lol 
heeft in het maken van muziek. Ze spelen veel 
nummers akoestisch met instrumenten zoals 
de accordeon, gitaar en contrabas. Mijn knal-
nummer dat luidkeels door de hele huiskamer 
gezongen werd was toch wel I follow rivers 
van Lykke Li. Oh I follow… I follow you 
deep sea baby…  Oh I follow begeleid met de 
klanken van de xylofoon. Een betere afsluiting 
van mijn Muziek bij de buren kon ik mij niet 
wensen. 
In de Wijkfabriek vond het eindfeest plaats 
met een optreden van Trip to Dover, waar alle 
festivalbezoekers, de deelnemende muzikan-
ten en de gastheren en -vrouwen nog konden 
nagenieten.

2017
Muziek verbindt mensen en is bij uitstek een 
cultuurvorm die langs alle rangen en standen, 
leeftijden, kleuren en smaken gaat. Muziek bij 
de buren is een jaarlijks terugkerend muziek- 
en ontmoetingsfestival! Wil je meedoen als 
muzikant, als gastheer/gastvrouw of als vrij-
williger in de organisatie? Meld je aan. Meer 
informatie is te verkrijgen via www.nijmegen.
muziekbijburen.nl.

Tekst: Biljana Marković
Foto’s: Geert Timmer
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Een Kuuler in de Kamer?

Huub Bellemakers 

Als na de verkiezingen voor de Tweede Ka-
mer op 15 maart de stemmen geteld wor-
den, zou dat zomaar kunnen. ‘Nu lijkt dat 
nog niet waarschijnlijk, maar in een paar 
weken tijd kan het politieke landschap nog 
radicaal veranderen’, begint Huub Bel-
lemakers. ‘Kijk naar de verkiezingen van 
2012, waar de PvdA in de peilingen ineens 
twintig zetels omhoog schoot. Nu zweven er 
nog méér kiezers.’

Huub Bellemakers staat op de 33e plaats op de 
lijst van GroenLinks. Ter linkerzijde de enige 
partij die de wind in de rug lijkt te hebben. ‘Bij 
eerdere verkiezingen was ik lijstduwer, voerde 
ik geen campagne voor mezelf. Dat doe ik nu 
nadrukkelijk wél’, vervolgt Huub, ‘maar het 
belangrijkste is dat mensen op GroenLinks 
stemmen.’

Bosbesstraat
Huub Bellemakers is 37 jaar. Hij groeide op 
in Tilburg in een gezin waar maatschappelijke 
betrokkenheid er met de paplepel ingegoten 
werd. Op zijn 18e verhuisde hij naar Nijmegen 
om geschiedenis te gaan studeren. Al die tijd 
woont hij in de Wolfskuil. Eerst negen jaar aan 

de Hatertseveldweg en nu woont hij al tien jaar 
in een bovenwoning aan de Bosbesstraat. ‘Ge-
ografisch heel gunstig en een fijne, gemengde 
buurt, waar iedereen prima met elkaar omgaat. 
Hier tegenover is pas een vluchtelingengezin 
komen wonen en ik heb nooit gemerkt dat ze 
niet welkom waren. De wijk is de laatste jaren 
duidelijk veranderd. Portaal heeft veel huizen 
verkocht. Er is gesloopt waarna nieuwbouw 
veel te lang op zich liet wachten, maar de 
nieuwkomers brengen een andere sfeer in de 
wijk. Iets minder ons kent ons en dat vind ik 
persoonlijk niet erg, alhoewel ik met veel ple-
zier terugdenk aan Christien Wetzel. Zij was 
op de Hatertseveldweg mijn overbuurvrouw. 
We dronken vaak samen koffie en ik heb veel 
van haar geleerd. Wanneer er wel eens herrie 
was in de straat, wist zij de gemoederen te be-
daren. Jammer dat ze vijf jaar geleden overle-
den is.’

Natuur, digitale privacy en cultuur
Huub wil zich op drie onderwerpen focus-
sen: de natuur, digitale privacy en cultuur met 
een kleine c. ‘Het gaat een beetje beter met 
de natuur. Je ziet verschillende soorten plant-
jes weer terugkomen en misschien duikt de 

wolf weer op. Dat zou toch fantastisch zijn! 
Je moet de natuur zijn gang laten gaan. Toen 
de Nonnendaalsedwarsweg er desolaat bij lag 
in afwachting van de sloop, kwam het groen 
overal tevoorschijn. Heel mooi hoe de natuur 
zich in een paar maanden helemaal terugpakt. 
Er liepen zelfs wezels rond. Zo’n stadswilder-
nis, ideaal voor kinderen om te spelen toch? 
Nederland is een erg aangeharkt landje.’

‘Digitale privacy wordt een heel belangrijk is-
sue. Dat hacken van computers is een serieus 
gevaar. Over enkele jaren, ik overdrijf niet, 
heeft iedereen een appje op de telefoon die de 
inhoud van de koelkast bijhoudt en je waar-
schuwt wanneer je de cola moet aanvullen. Dat 
lijkt een onschuldig voorbeeld, maar die pri-
vacygegevens moeten wel gewaarborgd zijn. 
Voor je het weet zegt de overheid: drink eens 
minder cola!’

‘Er is veel kapot bezuinigd op cultuur. Waar-
om moet cultuur ineens geld ópbrengen? Veel 
mensen genieten ervan, of het nu een dans-
voorstelling is of een metalconcert. En waar-
om moet je er altijd voor naar de schouwburg? 
Je kunt ook in een wijkcentrum van alles pro-
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grammeren. En elk kind moet op muziekles 
kunnen, dat is veel te duur nu. Met een nor-
maal inkomen is én op sport én op muziekles 
niet te betalen.’

Gratis bier
Er circuleert op internet een promotiefilmpje 
van GroenLinks waarin Huub een pleidooi 
houdt voor gratis bier. ‘Als een stip op de ho-
rizon hè’, lacht Huub. ‘Dat was in 2014 tijdens 
een avondje in café Samson, waar een enthou-
siast filmteam van GroenLinks mij voor de 
kroeg interviewde over campagnepunten die 
voor mij belangrijk waren. Ik was in een lol-
lige bui en heb daar naast thema’s als zorg en 
milieu, gratis bier voor iedereen als een stip 
aan de horizon, aan toegevoegd. Het was niet 
de bedoeling dat het online kwam, maar een 
overijverige vrijwilliger deed dat toch. En 
daarna is dat filmpje mede door toedoen van 
GeenStijl een eigen leven gaan leiden.’

Wijkagent
Huub is een fanatiek twitteraar en zoekt daar-

bij bewust de confrontatie op met politieke 
tegenstanders. Zijn tweets hebben een hoge 
amusementswaarde getuige de bijna 10.000 
volgers. Huub: ‘Ik ga graag met mensen in dis-
cussie en niet alleen op Twitter. De problemen 
zijn ingewikkeld. Wilders heeft de oplossing 
ook niet. De westerse landen zijn rijk genoeg 
om ervoor te zorgen dat mensen elders in de 
wereld het een beetje beter krijgen. Dan heb-
ben ze ook geen reden om naar hier te komen.’ 
Eén tweet leverde Huub een bezorgd bezoekje 
van de wijkagent op. ‘Na de uitschakeling van 
Oranje voor het EK had ik op Twitter opgeroe-
pen om met bivakmuts op te gaan protesteren 
in Zeist. Daar zit de KNVB, maar dat had ik er 
niet bij gezet. De politie bracht het in verband 
met protesten tegen uitbreiding van de opvang 
van vluchtelingen in Zeist. Dat was wel hila-
risch’, lacht hij.

Een eenvoudig rekensommetje leert dat Huub 
gemiddeld zo’n zestig tweets per dag de we-
reld instuurt. ‘Zijn het er zoveel?’, reageert hij 
verrast. ‘Dat hoge gemiddelde komt ook uit de 

tijd dat ik twee jaar lang hier thuis op de bank 
heb gezeten, herstellende van de klap die ik 
had gekregen na de zelfmoord van een huis-
genoot. Na thuiskomst vond ik op een dag een 
briefje van hem op de trap met de mededeling 
niet in de kelder te gaan kijken. Dat is dan het 
eerste wat je gaat doen en daar hing hij. Ik was 
compleet van de kaart en heb daar ook hulp bij 
gezocht.’

Jesse Klaver
Jesse Klaver is het boegbeeld van GroenLinks: 
jong, fris en met een duidelijke visie op de toe-
komst, al is er ook kritiek op de manier waarop 
hij door zijn partijgenoten als een messias op 
het schild wordt gehesen. Huub: ‘Natuurlijk is 
er nagedacht over de manier waarop hij zich 
presenteert, maar hij is wél echt. Daar ken ik 
hem goed genoeg voor. Hij zal niet mijn beste 
vriend worden, daar zijn we te verschillend 
voor, maar we delen wel dezelfde ideeën en 
idealen.’

Potentie
GroenLinks weet waar de potentiële kiezers 
zich bevinden. Nijmegen is een belangrijke 
stad. Niet zomaar werd hier in de Vereeniging 
op 13 januari een verkiezingsbijeenkomst ge-
organiseerd met Jesse Klaver als middelpunt, 
waar 1300 vooral niet-leden van de partij op 
afkwamen. Huub: ‘We willen, zeker ook in de 
Wolfskuil, zoveel mogelijk deuren langsgaan 
om onszelf te presenteren. Dat werkt het best. 
We gaan ook in de Wijkfabriek nog een verkie-
zingsbijeenkomst organiseren. Ik werk hierbij 
nauw samen met Lisa Westerveld, óók uit Nij-
megen, die als 14e op de lijst staat.’

Korte boks
Mocht GroenLinks niet het vereiste aantal 
zetels halen om Huub de Tweede Kamer in 
te loodsen, dan kan het altijd nog met voor-
keurstemmen. ‘Daar heb ik er zestien duizend 
voor nodig’, rekent Huub, ‘met al mijn volgers 
ben ik al over de helft. Of ik dan iets voor Nij-
megen kan betekenen? Natuurlijk. De focus 
in Den Haag ligt veel te veel op de Randstad. 
Amsterdam is tot een museum verworden. In 
Nijmegen of Tilburg gebeurt veel meer. Ieder-
een heeft het over de kloof tussen de politiek 
en de burger. Geloof me, politici werken over 
het algemeen erg hard. Ze doen hun best, maar 
ze lijken soms wel een beetje op elkaar. Ik wil 
mij onderscheiden door vooral gewoon te zijn. 
Zoals ik ben. En dat hoeft zeker niet met een 
jasje en een dasje. Niet dat ik daar altijd in een 
korte boks ga rondlopen, maar mijn persoon-
lijkheid ga ik niet inwisselen.’

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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In 1908 verrees aan de Voorstadslaan N.V. 
Papierfabriek Gelderland op een terrein 
dat verder afgebakend werd door de Kray-
enhofflaan, de Oude Weurtseweg en de He-
selaan. Er werkten 35 mensen, maar het 
bedrijf breidde snel uit en twintig jaar later 
waren dat er al 278. 

De zaken gingen zó voorspoedig dat in 1955 
begonnen werd met de bouw van een geheel 
nieuwe fabriek aan de Ambachtsweg. In 1963, 
er werkten inmiddels 525 mensen, stopte men 
met de productie op de oude locatie. Er werd 
lang gewacht met de sloop van de oude fa-
briek, zó lang dat het uiteindelijk niet meer 
hoefde: na eerdere brandstichtingen was het in 
1975 goed raak en brandde het complex tot op 
de grond toe af. Het enige dat nu nog aan de 
fabriek herinnert is de dubbele villa op de hoek 
van de Voorstadslaan en de Krayenhofflaan. 
Op het braakliggende terrein kwam in 1986 
nieuwbouw en voor het benoemen van de ont-
stane openbare ruimte koos men ook hier voor 
vogelnamen: Aalscholver-, Meerkoet-, Water-
hoen-, Reiger- en Uiverplaats. 
De Wester was al eerder aan de Uiverplaats 
voor een uitgebreid interview met Willem 
Barten. Zie hiervoor de Wester nummer 3 uit 
2015. Nu zijn we weer bij hem te gast met drie 
andere bewoners van de Uiverplaats. 

Tjeu Muskens
Tjeu Muskens, 62 jaar, geboren in Breda, maar 
vanaf zijn zesde groeide hij op in de Hazen-
kamp. Na zijn middelbare school runde hij on-
der andere een klussenbedrijf, maar door een 
chronische longziekte kon hij het bedrijf niet 
voortzetten. ‘Ik woonde op dat moment aan 
de Ooysedijk waar ik een huis had gekocht’, 
begint Tjeu. ‘Om in mijn levensonderhoud te 
kunnen voorzien moest ik dat huis verkopen 
en ruilde ik met de nieuwe eigenaar, die hier 
aan de Uiverplaats een woning huurde.’

Tonnie de Groot
Tonnie de Groot is 55 jaar. Tot zijn 24ste jaar 
woonde hij met zijn ouders en zus aan de Ha-
vikstraat, een verbindingsstraat tussen de Eer-
ste Oude Heselaan en de Krayenhofflaan. Na 
de MTS werkte hij bij garagebedrijf Tijnagel, 
toen nog aan de Waterstraat. ‘Ik was er mon-
teur’, vertelt Tonnie, ‘daarna bij Boschman in 
Wijchen als plaatwerker en spuiter, maar dat 
laatste werk sloeg op mijn longen, nog wel te-
ruggegaan naar mijn oude werk bij Tijnagel als 
monteur, maar ik belandde tien jaar geleden in 
de WAO. In 1987 werden de woningen aan de 
Uiverplaats opgeleverd en wij waren de eerste 
bewoners. Als kind speelde ik hier vroeger al. 
De brand die de papierfabriek platlegde was er 
een met een luchtje.’ Tonnie woont al 37 jaar 

samen met Jannie en ze hebben twee kinderen, 
waarvan de jongste nog thuis woont. 

Willie Janssen
Willie Janssen is 66 jaar. Ze is geboren in Arn-
hem en in 1968 verhuisde ze naar Nijmegen 
om sociologie te studeren. Het waren roerige 
jaren aan de universiteit met veel acties. ‘En 
tussendoor moest er ook nog gewerkt worden 
bij onder andere Honig en Heinz in Elst om 
de studiebeurs aan te vullen. Ik woonde sa-
men met andere studenten op verschillende 
plaatsen in Nijmegen. Onder andere in een 
mooie villa aan de Dennenstraat, daar waar nu 
de Boeckstaetedreef is en in de Van Slichten-
horststraat. Daarna korte tijd in Lindenholt en 
ik was dolblij toen ik 1987 deze woning aan de 
Uiverplaats toegewezen kreeg.’ Willie woont 
alleen, heeft een dochter die in Londen woont 
die ze daar graag een paar keer per jaar op-
zoekt. Willie werkte aan de universiteit en ze 
heeft jarenlang les gegeven op de HAN. 

Willem Barten
Willem Barten is 58 jaar en is geboren aan 
de Brederostraat in het Willemskwartier. Zijn 
vader kwam van het Willemshofje en Willem 
kwam als kind daarom vaak in de Biezen. Zo 
oefende hij met de Stefaantjes in de kerk aan 
de Krayenhofflaan. Muziek is de rode draad 

Uiverplaats

De straat van de week
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Van links naar rechts: Willem Barten, Willie Janssen, Tjeu Muskens en Tonnie de Groot
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in het leven van Willem en dat begon al op 
zijn zesde toen hij met de radio de nummers 
van de Zangeres Zonder Naam op een accor-
deon meespeelde. Op zijn 17e speelde hij elk 
weekend met een bandje in Las Palmas aan 
de Vlaamse Gas. Onder het management van 
Leo Lucassen werd er ook in het buitenland 
opgetreden. Het geld stroomde soms binnen, 
maar Willem gaf het ook even snel weer uit. 
Met zijn gitaar speelde hij in de metro van Pa-
rijs en Londen en hij stond aan de wieg van 
muziekcafé Loonies aan de Voorstadslaan. 
Willem werd een veel gevraagde accordeonist 
en had succes met Max Tax y sus Banditos en 
Hallo Hallo. In 2003 werden de verdiensten 
steeds minder en Willem keek uit naar een 
andere baan. Dat werd als begeleider bij de 
nachtopvang aan de Van Schevichavenstraat. 
Willem: ‘Ik heb heel lang in Malvert gewoond, 
in een van de maisonnettes, later in de Hugo de 
Grootstraat in Oost. Daar werd ik in 2011 ge-
troffen door een herseninfarct. Toen ik daarvan 
revalideerde, kon ik hier terecht. Ik had er 28 
jaar inschrijf- en wachttijd voor nodig, maar ik 
wilde heel graag naar het Waterkwartier. En nu 
ik daar woon, wil ik er niet meer weg.’

Hofjes
Aan de Meerkoet-, Aalscholver- en Water-
hoenplaats wordt niet gewoond. Daar vinden 
we enkele parkeerplaatsen voor de omwonen-
den. De Reiger- en Uiverplaats zijn twee iden-
tieke hofjes met elk twintig identieke wonin-
gen. Van het hele complex op het terrein van 
de oude papierfabriek werden de flats aan de 
Voorstadslaan en de Krayenhofflaan het eerst 
opgeleverd. Drie maanden later volgden de 
huizen aan de Oude Weurtseweg en de Hese-
laan en weer enkele maanden daarna de Rei-
ger- en de Uiverplaats.

Veel van de huizen zijn in de loop van de tijd 
verbouwd. Om een grotere woonkamer te cre-
eren hebben sommige bewoners een muurtje 

op de begane grond gesloopt; en op de eerste 
verdieping zijn in een aantal huizen van drie, 
twee slaapkamers gemaakt of is er op zolder 
een extra slaapkamer bij getimmerd. 

Sfeer
Tjeu: ‘Het Waterkwartier is erg veranderd. 
Wanneer ik vroeger door de wijk reed, werd 
ik altijd treurig van de deprimerende aanblik 
die de oude volksbouw bood. Ik was in eerste 
instantie ook liever naar Oost verhuisd, maar 
spijt heb ik nooit gehad.’ ‘Het wordt een yup-
penwijk’, haakt Tonnie hierop in, ‘vroeger 
hing er overal nog een touwtje uit de brieven-
bus. Het is misschien wel mooier, maar die 

sfeer van vroeger, waar ik in opgroeide, komt 
niet meer terug.’ Willie twijfelt of ze zich in 
die sfeer van vroeger thuis gevoeld zou heb-
ben. ‘Ik ben niet zo gericht op het Water-
kwartier, meer op het centrum. Ik was bij de 
opening van de Biezantijn, fantastisch mooi 
gebouw geworden, er waren veel geboren en 
getogen Waterkwartierders bij aanwezig, het 
was er heel gezellig, maar ik voelde me daar-
tussen niet zo op mijn gemak. Ik ben zelf niet 
in een volksbuurt opgegroeid.’ Tjeu is welge-
teld één keer in de Biezantijn geweest. ‘Om te 
stemmen, vroeger heb ik wel gebiljart in Villa 
Nova. Qua sfeer zijn die wijkgebouwen alle-
maal hetzelfde.’ Willem komt regelmatig in de 
Wijkfabriek in de Wolfskuil. ‘Daar schrik ik 
van de pro-Wilders geluiden die ik er wel eens 
opvang. Ik vrees dat de SP veel stemmen gaat 
verliezen bij de volgende verkiezingen. Ik voel 
me overigens prima thuis in een volkswijk. 
Recht voor zijn raap, prima, zolang het maar 
niet ordinair wordt.’ Tjeu is hoopvol. ‘Er komt 
een andere, nieuwe instroom van mensen, kijk 
naar de Handelskade en Batavia, ook goed dat 
sommige oude huizen behouden blijven, om-
dat ze onder beschermd stadsgezicht vallen.’ 
Tonnie: ‘Het was vroeger met al die fabrie-
ken en werkplaatsen een industriegebied. Nu 
wordt er alleen nog maar gewoond.’

Idyllisch
Vooral in de zomer, wanneer het groen welig Sloop van de papierfabriek ‘Gelderland Tielens’ na de brand
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Jaarwisseling
De jaarwisseling ligt inmiddels een goede 
maand achter ons. Deze is - relatief - rustig 
verlopen. Los van wat incidenten zijn we 
tevreden over de afloop. 

De vervelende incidenten zijn een 
brandstichting op de Wolfskuilseweg, 
waarvan het onderzoek nog steeds loopt 
en de mishandeling van iemand bij de 
droomwand. Hier werden de daders van 
het spuiten van graffiti betrapt. Ook dit 
onderzoek loopt nog. Beide slachtoffers 
maken het naar omstandigheden goed, 
zoals dat heet.

Ook dit jaar blijkt dat de goede 
samenwerking met de gemeente, 
bureau Toezicht, jongerenwerk en 
woningbouwvereniging Portaal ervoor 
gezorgd heeft dat we goed voorbereid 
waren op de jaarwisseling.

Verder is het rustig op het gebied van 
jeugd, maar het slechte en koude weer 
zal hier ongetwijfeld aan meewerken. Het 
komende voorjaar wordt er weer gewerkt 
met het ‘mooiweerdraaiboek’ waarin alle 
afspraken met de jeugd staan.

Over het aantreffen van - slagroomspuit 
- gaspatronen op enkele plekken in de 
wijk leest u elders in deze Wester op de 
Jongerenpagina.

Ik hoop op een goed voorjaar en een 
rustige zomer.

Chris Hofman, wijkagent Wolfskuil
chris.hofman@politie.nl
(Foto: Dave van Brenk)
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tiert, biedt de Uiverplaats een idyllische aan-
blik. De huizen staan in carrévorm rondom 
een grasveld, dat door een laantje, omringd 
met bomen, in tweeën wordt gedeeld. Er staan 
een bank, glijbaan en wipkip en de honden 
worden verzocht ergens anders hun behoefte 
te doen. Er is alleen verkeer van de mensen 
die er wonen en een vreemd gezicht valt met-
een op. De mensen kennen elkaar, sommigen 
zelfs heel goed en er is weinig verloop. Ton-
nie: ‘Er wonen nog steeds een aantal mensen 
vanaf het allereerste begin. Willie, ik, Joyce, 
Alice, Marja, Piet en Anneke, mijn buren en 
een Turkse familie.’ ‘Als laatste is er een Eri-
trese familie met nog kleine kinderen bijge-
komen’, vervolgt Willem. ‘Dat heeft het plein 
prima geaccepteerd.’ Willie: ‘Er wonen al met 
al veel alleenstaanden van onze leeftijd, rond 
de zestig. Als het erop aankomt zijn de mensen 
met elkaar begaan. Dat merkten we afgelopen 
jaar toen er in een van de huizen brand was.’ 

Tippelzone
De beplanting in en rondom het complex 
maakt het buurtje er niet overzichtelijker op. 
Je kunt je er makkelijk verschuilen en dat geeft 
een onveilig gevoel. Na een aanranding heeft 
woningbouwvereniging Talis dit voor een deel 
op weten te lossen door afsluitbare poorten te 
plaatsen bij de gezamenlijke toegangen naar 
de achterom. Maar de omgeving bij het spoor 
trekt ook figuren aan die je liever niet in de 
wijk ziet. Tonnie: ‘Ik laat er vaak de hond uit. 
Al jaren. Zo’n vijftien jaar geleden was het een 
officieuze tippelzone. Ideaal natuurlijk met al 
die struiken, maar het gaf veel rotzooi en troep. 
Er bivakkeerden ook veel zwervers. Ik vond er 
regelmatig spuiten. Ik liep daar dan met mijn 
Doberman. Toen het écht de spuigaten uitliep 
heb ik bewust een week lang de hond dáár uit-
gelaten. En die hapte dan per ongeluk wel eens 
naar een van die klanten daar. Het hielp wél’, 
lacht Tonnie, ‘voor even, want de laatste tijd 
wordt het weer erger naar mijn idee.’ 

Willem: ‘Er wonen ook veel dealers in de om-
geving. Ik ken de gezichten van de gebruikers, 
want ik heb zelf in de opvang gewerkt, dus als 
ik die hier in de buurt zie, weet ik wel hoe laat 
het is. Het zijn ook niet de mensen die de rot-
zooi achter zich opruimen.’ Tonnie: ‘Ik moet 
het Talis wel nageven, dat ze hun best doen om 
die overlast voor ons hier zoveel mogelijk te 
beperken.’ 

Schijnveiligheid
Tjeu liep als gevolg van criminaliteit aantoon-
baar schade op. ‘Men heeft mijn scooter hier 
voor de deur gejat en ik had ooit een kras op de 
lak van de auto. Helemaal rondom. Drie dui-
zend euro schade.’ Willie: ‘Bij mij was eens de 

achterdeur geforceerd en toen ik op een avond 
gemorrel aan de deur hoorde en ik ging kijken, 
rende er iemand hard weg. Later bleek dat de 
gemeenschappelijke poort open stond. Iemand 
had deze niet afgesloten, dus dat werkt wel.’ 
Tonnie gebruikt ook hier een minder ortho-
doxe manier: ‘Als ik iets hoor wat niet in de 
haak is, pak ik de honkbalknuppel. Ze moeten 
van mijn spullen afblijven. En al die sloten en 
zekerheidsstripjes bieden maar schijnveilig-
heid. Als ze binnen willen, lukt ze dat toch 
wel.’

Lekkende waterleiding
Woningbouwvereniging Talis is de verhuurder 
van het complex. Op de Uiverplaats schom-
melen de huren tussen de 630 en 680 euro. 
Afhankelijk van de grootte van de tuin en 
sommige huizen hebben een extra raam aan 
de zijkant. Bij de bouw mocht het allemaal 
niet te veel kosten. Zo maakte men voor de 
waterleiding gebruik van goedkope koperen 
pijpen, die na verloop van tijd gaan lekken. 
Tjeu: ‘Alle huizen hebben er last van. Bij mij 
moesten ze al twee keer komen om te repare-
ren. Duizend kuub water is er weggelopen, dat 
kost je al gauw 700 euro, maar dan geeft Talis 
niet thuis.’ Tonnie: ‘Anneke en Piet hebben op 
deze manier 5000 kuub verloren en Talis ver-
goedt niks. Daarbij komen ze steeds met tus-
senoplossingen. Het kan zó weer gaan lekken.’

Postbode
Tonnie heeft het meest herkenbare huis in de 
straat. Niet alleen vanwege het bordje Maas-
kantje boven de voordeur, maar hij heeft ook 
de mooiste tuin uit de straat. ‘Daar heb ik ooit 
een prijs voor gekregen’, vertelt hij trots. ‘Bij 
sommige huizen heb je een kapmes nodig om 
bij de voordeur te komen’, overdrijft hij en 
kijkt daarbij met een schuin oog naar Willem, 
die wel van een beetje wilde tuin houdt. Ton-
nie is ook een bindende figuur in de straat en 
de andere bewoners maken graag gebruik van 
zijn handigheid. Kan er een pakje niet bezorgd 
worden dan belt de postbode bij hem als eerste 
aan. ‘Het straatje is wel erg smal’, besluit Ton-
nie, ‘een probleem wanneer de hulpdiensten 
hier moeten zijn.’

Niet verhuizen
Er is niemand die aan verhuizen denkt. Alleen 
Willie heeft er wel eens over geprakkeseerd 
in de afgelopen jaren: ‘Maar de ligging vlak-
bij het centrum en het station is ideaal en nu 
ik pas een nieuwe vloer heb gelegd, denk ik 
niet aan weggaan. Het bevalt me veel te goed 
hier!’

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s 2017: Dave van Brenk
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Zondagmiddag 2 april organiseren de ge-
bruikers van voorzieningenhart De Biezan-
tijn een muziekfestijn voor bewoners van 
Nijmegen-West en de Wolfskuil. Ze zijn zo 
tevreden met de gratis zalen waar ze het 
hele jaar door kunnen repeteren, dat de ge-
dachte ontstond iets terug te gaan doen voor 
de wijk, dat wil zeggen voor heel Nijmegen, 
want iedereen is welkom. 

Initiatiefnemers zijn beheerder Henk Roos en 
Rien Roelofs van Ut Nimweegs Smartlappen-
koor en trio de Klepperboys.

Dankbaar
Bij de opening in 2014 hebben beheerders 
Ans, Thijs en Henk het vertrouwen uitgespro-
ken samen met wijkbewoners van De Biezan-
tijn het beste voorzieningenhart van Nijmegen 
te gaan maken. Dat deze sfeer goed is volge-
houden blijkt in 2017 uit het enthousiasme om 
vanuit de gebruikers een muziekfestijn te gaan 
organiseren. Rien: ‘We willen gewoon iets te-
rug doen voor de wijk. Daar komt het eigenlijk 
op neer. Het zou in andere wijkcentra natuur-
lijk ook kunnen maar we repeteren nu eenmaal 
hier, dit is ons standhonk en de ruimte is zeer 
geschikt. Op 2 april pakken we de grote zaal, 
daar kan genoeg man in. Dan treedt hier alles 
wat met muziek te maken heeft en in de Bie-
zantijn repeteert op. Op twee groepen na.’ 

Gratis entree
Dankzij de gemeente die de ruimte beschik-
baar stelt en een aantal royale sponsoren kan er 
een, hopelijk jaarlijks terugkerend, evenement 
ontstaan. Met een mooie mix van koorzang, 

trio of solozang, optreden van een dweilorkest 
en dansen op muziek. De entree is gratis en 
de drankjes zijn verkrijgbaar voor de normale 
Biezantijnprijzen. Op de tafels komt een klein 
boekje te liggen met informatie over de deel-
nemende groepen.

Nieuw koor
Rien Roelofs is geboren en getogen in Nijme-
gen. Hij is al jaren actief in de wijk onder an-
dere als penningmeester bij Titus Brandsma en 
bestuurslid van vwo Dominicuscollege Nijme-
gen West en blijft zijn vogelbuurt trouw. Hij 
is geboren in de Bosduifstraat, groeide op in 
de Korhoenstraat en woont nu in de Fuutstraat.
Samen met Herman van Holen, Joop Pijman, 
Wout en Toos Vogel richtte hij een succesvol 
nieuw koor op en met zo’n veertig leden tre-
den ze op bij het Prinsentreffen.
Speciaal voor het eerste Biezantijn Muziekfes-
tijn schreef Rien een tekst over Nijmegen met 
de titel Vaderstad.

Deelnemers muziekfestijn
Rien: ‘Hofkapel de Waoterblaasjokers. Zij 
spelen al jaren tijdens het carnaval bij de car-
navalsvereniging De Waoterjokers. Ze oefe-
nen elke woensdagavond in De Biezantijn en 
leiden nieuwe leden op voor het dweilorkest.
Ut Nimweegs Smartlappenkoor. Opgericht in 
januari 2016. Hebben al vele keren opgetreden 
op smartlappenfestivals in diverse plaatsen, 

Biezantijn Muziekfestijn

‘Je ziet de mensen gewoon opvrolijken’
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Na maanden van voorbereiding, werden 
per 1 januari de afdelingen Waterkwar-
tier/De Biezen en Wolfskuil/Hees van de 
Zonnebloem samengevoegd tot één gro-
tere afdeling met de naam Nijmegen-West.

Doordat landelijk de inkomsten van de Zon-
nebloem teruglopen, wordt het organiseren 
van activiteiten voor de gasten van de Zonne-
bloem financieel steeds moeilijker en kunnen 
door deze samenvoeging de kosten worden 
gedrukt.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 11 
januari werd de fusie officieel gevierd. Door 
de nooit aflatende inzet van alle vrijwilligers 
van de Zonnebloem was een mooie middag 
in elkaar gezet. Bijzonder was dat deze mid-
dag niet zoals gebruikelijk plaatsvond in het 
wijkcentrum, maar uitgeweken was naar het 
clubhuis van de Nijmeegse Reddings Briga-
de, waar wij gastvrij werden onthaald door 
Albert en Dicky Koolen. 

Bij binnenkomst werden de gasten ontvan-
gen met een kopje koffie of thee, met daarbij 
een heerlijk taartje met Zonnebloemlogo, ge-
heel belangeloos gesponsord door Bakkerij 
de Bie. 
Na een welkomstwoord van de voorzitter 
van de Zonnebloem, waarin bestuursleden 
en vrijwilligers, voor zover nog niet bekend, 
werden voorgesteld, werd het glas geheven 
op een bloeiende Zonnebloemafdeling Nij-
megen-West. Jan Hoesen zorgde voor een ge-
zellige muzikale ondersteuning deze middag.
Inmiddels was er voor de gasten een prachtig 
buffetje neergezet. Mike van den Berg, klein-
zoon van onze vrijwilligster Bep Hopman en 

kok bij Hütte Catering, had gezorgd voor dit 
prachtige buffet. 
Waarom zaten we nu niet in het wijkcentrum, 
vraagt u zich misschien af. Wel, het was niet 
mogelijk om al deze gesponsorde lekkernij-
en te nuttigen in het wijkcentrum omdat de 
gemeente daar regels voor heeft. Inmiddels 
heeft daar een gesprek met de gemeente over 
plaatsgevonden en we hopen dat dit in de toe-
komst tot een oplossing leidt.

De Zonnebloem
Velen van u kennen de Zonnebloem van 
naam, maar weten niet wat wij precies doen. 
De Zonnebloem richt zich vooral op ouderen 
in onze wijk. We bezoeken ouderen en or-
ganiseren gezellige middagen en uitstapjes. 
Denkt u nu: daar zou ik meer van willen we-
ten, of ik wil daar ook bij zijn, meldt u zich 
dan aan bij:
De Zonnebloem, afdeling Nijmegen-West. 
Contactpersonen zijn Hettie Wolters, tele-
foon (024) 356 14 60, of Feetje den Ouden, 
(024) 378 14 67. U bent van harte welkom!

Tekst: Pam van den Beld, voorzitter 
Zonnebloem afdeling Nijmegen-West
Foto’s: Dave van Brenk en Pam van den Beld

verzorgingstehuizen en met carnaval. Eens 
in de twee weken oefenen ze op donderdag-
avond. Nieuwe leden zijn altijd welkom. 
Line-dancegroep Biezantijn repeteert op 
maandag en woensdag. Op 2 april laten ze zien 
hoe je op muziek kunt bewegen en dansen. Al-
leen en met elkaar in grote en kleine groepen.
Trio de Klepperboys zijn sinds 2014 bezig aan 
een opmars met Nederlands- en Duitstalige 
liedjes die zij brengen in verzorgingstehuizen 
en op andere plaatsen in binnen- en buiten-
land. Ze schrijven eigen teksten op bestaande 
melodieën. Vooral voor carnaval en dat is een 
gouden greep.
Koor de Weesgegroetjes uit de Benedenstad 
repeteert weliswaar op maandagavond in het 
Oude Weeshuis maar is goed verbonden met 
het Waterkwartier. Vorig jaar kregen ze een 
eervolle vermelding op de Dag van Het le-
venslied. Ze zingen smartlappen als Nijmeeg-
se liedjes.
DJ Richie verzorgt de versterking van de mu-
ziek. Hij laat zich graag inhuren als u van een 
feestje een geweldig muzikaal hoogtepunt wilt 
maken.’ 

Meezingen
Vaderstad
Melodie: The Rose, tekst: Rien Roelofs

Ien dees stad, sien wij gebore
Ien dees stad, groeide wij op
Herinnering aan kienderjuire
och stond de tied muir efkes stop

Met mam en pap ginge we fietse
Met mam en pap, rondom ut huus
Oek kattekwaod en appels bietse
’n botteram, zo uut de vuust

Och vaoderstad, ik wil U danke
Och vaoderstad, veur elk juir
Je bint ’n lied, met schone klanke
Nimwege bedankt, veur ieder juir, gif ik un 
roos
Veur alle juire, gif ik un roos aon iederein
Die met mien ging, duuzende rose
Want vriendschap maokt ’t pas fijn

De wereld het veur ons sien grense
De buurt, de stad, de hei de Waol
Wij wuire van die kleine minse
Dachte dat dit alles wuir

Wat loater sien wij uutgevloge
En kieke ien de wereld rond
Maor kwaome altied opgetoge
Wer trug naor geboortegrond

Tekst: Carla Dijs
Foto’s: Dave van Brenk en Rien Roelofs

Zonnebloem Nijmegen-West
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Hoe kan zorg en welzijn in de wijk voor ie-
dereen toegankelijk zijn, ook voor mensen 
met een niet-Nederlandse achtergrond? Die 
vraag houdt Driestroom, een organisatie 
die ondersteuning biedt aan mensen met 
en zonder beperking, al langere tijd bezig. 
Om de vraag te kunnen beantwoorden, or-
ganiseren Driestroom en Bureau Wijland 
(een advies- en projectbureau dat staat voor 
duurzame verbinding van mensen en orga-
nisaties met elkaar en met de samenleving) 
verschillende wijkdialogen. Op 19 janu-
ari vond de derde bijeenkomst plaats in de 
Wijkfabriek in Nijmegen-West.

Mensen kunnen om allerlei redenen wat extra 
hulp of ondersteuning nodig hebben in hun le-
ven: omdat ze ziek zijn, omdat ze financiële 
problemen hebben of omdat er problemen zijn 
in het gezin rond de opvoeding. Omdat er psy-
chische of psychiatrische klachten zijn of kin-
deren dreigen te ontsporen. En er zijn nog veel 
meer redenen op te noemen.
Tal van organisaties en instellingen bieden 
zorg en ondersteuning in dit soort situaties. 
Hoewel iedereen op dezelfde manier toegang 
zou moeten hebben, zijn er in de praktijk 
nogal wat verschillen. Allochtonen en zorg-
aanbieders weten elkaar vaak moeilijker te 
vinden. Hoe zou dat beter kunnen? Is er vol-
doende aandacht voor de culturele verschillen 
en cultuursensitief werken? Vormen de taal of 
benadering een barrière? Is er sprake van ver-
trouwen? Of is er iets heel anders aan de hand? 

‘Door de bomen zie je Ali bijna niet meer’

In de wijkfabriek spraken ongeveer 25 profes-
sionals en wijkbewoners met elkaar over zorg 
en ondersteuning, voor iedereen. 

Gesprek
Aan twee verschillende tafels voeren de deel-
nemers een gesprek over de toegankelijkheid 
van de zorg. Over wat voor problemen een fic-
tieve persoon ‘Ali’ kan tegenkomen in het le-
ven, over welke personen en organisaties hem 
daar bij zouden kunnen helpen en welke ver-
beterpunten er zijn in de ondersteuning. Aan 
het einde van de bijeenkomst presenteren de 
groepen hun uitkomsten. 
Beide tafels concluderen dat ‘je door de bo-
men Ali bijna niet meer kunt zien’. Ofwel: een 

netwerk in de buurt (vrienden, familie, school 
of buren) en aanbieders van zorg en onder-
steuning op allerlei domeinen zijn er in prin-
cipe voldoende. Maar toch is het lastig om Ali 
daadwerkelijk de helpende hand aan te reiken. 
Natuurlijk begint het bij iemand zelf: wil ie-
mand hulp vragen en accepteren? 

Het sociale netwerk van iemand speelt daarbij 
een belangrijke rol. Want als iemand zelf (nog) 
niet inziet dat er hulp nodig is, kan de omge-
ving dit wellicht signaleren en wel in gang 
zetten. Vrienden of familie, de buurvrouw of 
een juf van school, zij kunnen iemand hier op 
aanspreken. 

Bereiken
Hoe graag professionals dat ook zouden wil-
len, ze bereiken allochtone cliënten slechts met 
mate. Dat blijkt trouwens ook vanmiddag weer 
eens: het aantal (potentiële) allochtone cliën-
ten, mensen die nadrukkelijk zijn uitgenodigd 
voor de wijkdialoog, is laag. Saskia Cleijne 
begrijpt wel een beetje waarom. Ze werkt 
bij de Wijkfabriek en kent veel migranten en 
vluchtelingen. Ze vermoedt zelf dat mensen 
haar makkelijk aanspreken vanwege haar don-
kere uiterlijk; haar vader komt uit Belgisch 
Kongo maar zelf woont ze al zo’n vijftig jaar 
in Nederland. ‘Wat ik hoor, is dat veel men-
sen met een andere achtergrond moeite hebben 
om hulp- en zorgverleners te vertrouwen. Ze 
voelen zich lang niet altijd serieus genomen. 
Als ze hun ziel bloot willen leggen doen ze 
dat liever bij iemand die ze kennen dan bij een 
‘vreemde’ zorgverlener.’ De drempel is vol-
gens haar relatief hoog. Allochtonen stappen 
eerder naar sleutelfiguren en rolmodellen in 
hun eigen omgeving, omdat ze zich daar meer 
in herkennen.

Wijkdialoog in Wolfskuil en Heseveld
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Toen het nog sneeuwde
Vroeger kon het nog sneeuwen, herinner ik me. 
Wel tien centimeter diep lag het. Twintig, een 
dag later. In het dorp waar ik ben opgegroeid 
werd niet gestrooid of geveegd, maar bleef 
het liggen. We gooiden zware sneeuwballen 
naar de gevel van ons huis: met doffe knallen 
bleven ze plakken. We draaiden met gemak 
enorme sneeuwmannen die we onze UNOX-
mutsen aantrokken, een wortel in het hoofd. 
Maar vooral gleden we op onze houten slee, 
groot genoeg voor mij en mijn zus. Midden op 
straat terwijl het hele dorp ijsvrij had. Eén keer 
had mijn vader het touw lekker onverantwoord 
vastgebonden aan de trekhaak van de auto: we 
gleden zo het dorp uit, helemaal naar de bos-
sen, naar de Budelse Berg om vanaf te suizen. 
Kilometerslang sleeën, dat noemde ik winter.

Klimaatverandering noemen de wetenschap-
pers het, maar daar heb ik geen wetenschap 
voor nodig. Ik zie het zo ook wel. Ik leef niet in 
een of ander luxe appartement, hoog boven 
een wereld vol losers en vijanden, vlieg niet 
met een of ander gouden toestel van wereld-
stad naar wereldstad om zakendeals te sluiten, 
in een droomwereld die ik verkoop als de 
echte. Mijn voeten zakken al jaren niet meer 
weg in de sneeuw. De sneeuwschep die ik 
twee jaar geleden in de uitverkoop aanschafte, 
is nauwelijks de schuur uit geweest. Dit jaar 
heb ik hem welgeteld één keer over het pad 
getrokken, om wat vastgevroren ijzel weg te 
schrapen. Eén ochtend heb ik ook het trottoir 
voor ons huis schoongeschept, omdat ik dacht 
dat het veiliger was voor mijn buurtgenoten. 
Het leek me wel zo vriendelijk om niet alleen 
aan mijn eigen tuintje te denken. 

Meteen daarna zag ik hoe een moeder haar 
zoontje op een houten slee voorbij trok, met 
moeite over de kale stenen, en had ik daar 
weer spijt van.

Stefan van Dierendonck
(Foto: Dave van Brenk)

Met de voeten in de wijk
Een standaard ingang of toegang tot de zorg 
is er eigenlijk niet. Mensen die hulp zoeken 
kunnen deze vinden via bijvoorbeeld een jon-
gerenwerker, het sociaal wijkteam, de huisarts 
of school. Maar dat is al een behoorlijke drem-
pel. Een aantal mensen oppert een meer out-
reachende aanpak, met één contactpersoon die 
iemand als het ware aan de hand meeleidt in 
de wereld van zorg en ondersteuning. Iemand 
die meekijkt naar onder meer de aanpak van 
schulden, een dak boven het hoofd, het leven 
met/tussen twee culturen, opvoedondersteu-
ning en die ook mee op zoek gaat naar de juiste 
hulpverlener. 
Nu lopen wijkbewoners (en dat geldt zeker niet 
alleen voor allochtonen) daar nog al eens op 
stuk. Professionals zouden nog beter kunnen 
samenwerken en doorverwijzen naar elkaar. 
Zien zij dat het niet goed gaat met een gezin 
of persoon? Dan zouden ze dat terug moeten 
koppelen. Hoe meer zij ‘met hun voeten in de 
wijk’ te vinden zijn en verbinding weten te 
leggen met andere professionals, hoe beter ze 
(mogelijke) cliënten kunnen bereiken. 

Elkaar verstaan
Miguel Bautista komt oorspronkelijk uit Span-
je, maar woont al decennia in Nederland. Het 
belangrijkste obstakel bij het bieden van zorg 
en ondersteuning is volgens hem heel simpel: 
de taal. ‘Als je elkaar niet kunt verstaan, dan 
is het moeilijk om zorg te vragen, maar ook 
om hulp te accepteren.’ Hij heeft zelf (nog) 
geen zorg nodig maar wordt regelmatig door 
vrienden en bekenden ingeschakeld omdat hij 
behoorlijk goed Nederlands spreekt. ‘Het is 
niet alleen de woorden kennen, maar ook we-
ten hoe je hulp moet vragen en aan wie. Dat is 
ook een vorm van taal.’ Hoe stel je vragen aan 
je arts, ben je duidelijk genoeg over je hulp-
vraag?

Steunraadslid en wijkbewoner Peter Rutten 
herkent dat. ‘Communicatie is zó belangrijk. 
Ik pleit dan ook voor meertalige voorlichting 
over ziekte, ondersteuning en zorg. Je kunt wel 
vinden dat alles in het Nederlands moet, maar 
zo werkt het niet.’ 

Elkaar begrijpen
Om iemand te kunnen ondersteunen moet je 
elkaar niet alleen verstaan, je moet elkaar ook 
begrijpen. Dat gaat een stuk verder dan ‘al-
leen’ het spreken van de taal, zoals Miguel al 
aangaf. Een grondhouding waarbij je open-
staat voor de ander, waarbij je respect toont 
voor elkaars cultuur en achtergrond, waarbij 
je oog hebt voor elkaars normen en waarden. 
Het is de kern van cultuursensitief werken die 
lang nog niet door alle professionals wordt 
omarmd. Dat is geen onwil, maar soms wel 
onkunde. Er zou meer aandacht voor intercul-
tureel werken mogen zijn bij de opleiding van 
zorgprofessionals en hulpverleners. Pas als je 
daadwerkelijk openstaat voor de ander, kan er 
een vertrouwensband ontstaan. Dat geldt trou-
wens niet alleen voor personeel van instellin-
gen en organisaties: ook buurtbewoners kun-
nen hier hun steentje aan bijdragen. Zodra er 
meer ontmoeting en contact tot stand komt, is 
de drempel om hulp te vragen lager. Ook daar 
kunnen professionals een rol in spelen. 

In een aantal wijkdialogen zijn gesprekken 
gevoerd over de toegankelijkheid van de zorg. 
Hieruit zijn diverse verbeterpunten verzameld 
die worden meegenomen naar twee volgende 
bijeenkomsten: een expertmeeting en het grote 
stadsdebat. De tekeningen van ‘Ali’ met daar-
in zijn problemen, netwerk en suggesties voor 
verbetering zullen daar ook bekeken worden. 

Tekst: Cindy Cloïn
Foto’s: Geert Timmer
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Elkander 
Een goede vriend die jongeren met een be-
perking begeleidt, vertelde me dat een van zijn 
pupillen hem vroeg om mee te doen met de 
oudejaarstrekking van de Staatsloterij. Om het 
menselijke leed in de wereld te verzachten. 
‘Wat als we dan niet winnen?’, had hij ge-
vraagd. De jongeman had geantwoord: ‘Dan 
hebben wij elkaar nog!’
Elkaar.
Het middeleeuwse Nederlandse woord elkaar 
is een ander woord voor elkander, wat een 
samentrekking is van twee woorden: elk en 
ander. Het is een woord dat de verbinding tus-
sen twee individuen uitdrukt. Tussen het ene 
individu en misschien wel om het even elk of 
welk ander mens. 
Met dit woord elkaar in mijn hoofd, fietste ik 
door de voor het Feest van Licht versierde 
stad, naar de Stevenskerk. Onderweg zag 
ik naast de duizenden lichtjes veel ander 
schoons. Twee geliefden, een donker getinte 
jongen en een blank meisje, die elkaar omhel-
zend een selfie maakten: ze legden de glim-
lach op de twee gezichten vast als getuige van 
het geluk van de eeuwige liefde.
Verderop werd een oudere man in een rolstoel 
door een kleindochter geduwd. Ze passeerden 
een onvermoeid vriendelijke verkoper van een 
straatkrant die hen vrolijk groette…

Eenmaal in de Stevenskerk trof ik een bont 
gezelschap. Soet & Hertig bracht Nijmegena-
ren met diverse leeftijden en achtergronden 
bij elkaar om met elkaar het bijzondere jaar 
van Wij zijn Nijmegen af te sluiten. Er werd 
geproefd en gedeeld, met iedereen. Met de 
burgemeester die aan een tafel zat, waar ie-
dereen bij aan kon schuiven, met een jonge 
Syrische vrouw die pas sinds een paar maan-
den hier is. Wij zijn Nijmegen. Met elkaar vor-
men we de stad.
Wat was ik blij toen ik las dat het stadsbestuur 
besloten heeft Nijmegen uit de ivoren toren 
van de slogan Altijd Nijmegen te bevrijden. Wij 
zijn Nijmegen is datgene wat ons bindt. Wat 
ons helpt elkaar te vinden. En wat ons ook kan 
helpen het menselijk leed te verzachten. Want 
als je elkaar kent en het gevoel hebt samen 
te staan, kun je de wereld een beetje mooier 
maken.
Ik hoop dat het jaar 2017 voor onze prachtige 
stad en de wereld om de Waalstad heen een 
wij-jaar van vrede en harmonie wordt. 

Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom) Motorwagen 33 in de Krayenhofflaan, 1954 (Fotograaf: E.J. Bouman)

In november 1888 werd de Nijmeegsche 
Tramwegmaatschappij (NmTM) opgericht. 
De NmTM exploiteerde de stoomtram- en 
paardentramlijnen, waaronder stoomtram 
3 naar Hees en terug. 

Het traject van tram 3 liep oorspronkelijk van 
de Korenbeurs (het huidige Joris Ivensplein) 
langs de Krayenhofflaan, via de Oude Hese-
laan, kruising Dikke Boomweg en Schepen-
domlaan (toen Dorpstraat geheten) naar de 
Korte Bredestraat. Aan het eind van de Korte 
Bredestraat reed de tram naar de Kerkstraat 
waar nu de Stenen Bank staat. De Kerkstraat 
werd helemaal uitgereden tot aan café De Wit-
te Poort, nu restaurant Als Toen.

De stoomtram was een stinkend, proestend en 
sputterend gevaarte en nauwelijks sneller dan 
een voetganger met een ferme pas. De stoom-
tram gaf dus meer overlast dan vervoersgemak. 
In andere grote steden was de elektrische tram 
een goed alternatief. Maar zover was Nijme-
gen nog niet. De elektrische tram 3 naar Hees 
werd pas op 17 juni 1922 in gebruik genomen. 
Op 5 juni 1955 reed ze haar laatste rit. 

In de Wester van september vorig jaar vroegen 
we reizigers en personeel van tram 3 om hun 
belevenissen. Twee mensen reageerden. Hier-
onder hun verhalen.

Arno Penninx: een gratis rit
‘In 1952 woonden we in de Putterstraat, dicht-
bij de Oude Heselaan, nu Tweede Oude Hese-

laan, waar tram 3 reed. Thuis hadden we tien 
kinderen. We hadden niet veel geld, met de 
tram meerijden was er niet bij. Je liep altijd. 
Als jongetje van zeven jaar wilde ik toch een 
ritje meemaken met de elektrische tram. Bij 
de tramhalte in de Krayenhofflaan ter hoogte 
van de kerk ben ik achterop de tramkoppe-
ling geklommen om zo een gratis mee te rij-
den naar Neerbosch. In de bocht naar de Oude 
Heselaan wilde ik eraf springen. Maar mijn 
pofbroek zat vast aan de koppeling en ik viel 
met mijn hoofd op straat en werd honderden 
meters meegesleurd. Ter hoogte van de school 
(nu de Michiel de Ruyterschool) kwam de 
trambestuurder erachter dat er een zwartrijder 
aan zijn tram hing. Hij stopte, ik werd bevrijd 
en in een deken gewikkeld en overgedragen 
aan mijn moeder, die op een draf naar de tram 
was gekomen. Aan dit avontuur hield ik een 
schedelbasisfractuur over en de nodige kneu-
zingen, waar ik jaren last van heb gehad. Mijn 
gratis rit was dus een traumatische ervaring.’

De vader van Els Wolterbeek: 
huilend aan het eindpunt

‘In 1918 was mijn vader vijf jaar oud. Vanuit 
hun woonplaats Haarlem, ging mijn vader met 
zijn ouders, via Amsterdam, Amersfoort en 
Rhenen met de trein naar Nijmegen. In Nijme-
gen aangekomen namen ze stoomtram 3 naar 
zijn grootouders, die in Huize Leeuwenstein 
in Hees woonden. Bij het eindpunt mocht hij, 
nadat iedereen was uitgestapt, met de machi-
nist meerijden op de locomotief. Die loco-

Tramlijn 3 naar Hees
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Uitsnede van Wandelkaart Nijmegen en Omstreken, ‘Uitgave der Gemeente-tram, Nijmegen’, 1913. De route leidde toen via de Voorstadslaan, 
Heesschelaan, Dorpstraat en Kerkstraat naar de Dennenweg met uitloop in de Neerbossche Dorpstraat.

motief werd losgekoppeld van de tram, reed 
een stukje door en kwam op een draaischijf. 
Daar werd hij gedraaid en kwam op een ander 
spoor. De machinist rangeerde de locomotief 
zodat deze weer voor het trammetje kwam te 
staan. Na dit rangeren sprong mijn vader van 
de tram, maar zag zijn ouders niet staan. Zijn 
ouders waren een stukje doorgelopen en ston-
den op hem te wachten. Hij raakte in paniek, 
zijn ouders kwijt en hij wist ook niet hoe hij 
bij het huis van zijn grootouders moest komen. 
Mijn vader moest vreselijk huilen. Hij was zo 
overstuur omdat zijn ouders in die tijd aan het 

Stoomtram bij café ‘De Witte Poort’ aan de Dennenstraat, gezien vanuit de Kerkstraat, 1895-1900. (Fotografe: A.M. Amiot)

scheiden waren. Er was dus veel onzekerheid 
en spanning. Zijn ouders zijn later allebei op-
nieuw getrouwd, maar mijn vader heeft maar 
één foto van zijn vader en één foto van zijn 
ouders samen. Zijn moeder had zijn vader van 
alle andere foto’s afgeknipt. Mijn vader heeft 
tijdens de scheidingsperiode een tijdje samen 
met zijn zusje bij zijn opa en oma in huize 
Leeuwenstein gelogeerd. Zijn grootvader van 
moederskant, Marcel Verdonck, was fruitteler 
en heeft allerlei prijzen gewonnen met appel-
rassen. Deze grootvader heeft ook veel exoti-
sche bomen aangeplant in wat nu park Leeu-

wenstein heet. Die logeerpartij heeft wel enig 
effect op mijn vader gehad, want hij is zelf ook 
de tuinbouw in gegaan, terwijl het eigenlijk de 
bedoeling was dat hij advocaat of ingenieur 
zou worden.’

Meer informatie over tramlijn  3 is te vinden 
op internet: www.gemeentetramnijmegen.
nl/gtn-lijn-3.html en www.vroegeretijden.nl/
hese-tram-1922.

Tekst: Irma Bogers. Illustraties: 
collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Lampen op de Waalkade, links oprit naar de pont, 1900. (Foto: Jan Brinkhoff)Waalkade met booglamp van Smit, omstreeks 1900. (Foto: N.J. Boon)
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VERGETEN VERLEDEN

De allereerste elektrische straatverlichting 
van Nederland stond in Nijmegen. In de 
zomer van 1886 vonden proeven plaats met 
zes lampen: vier op de Waalkade, een op het 
Valkhof en een op het Kelfkensbos. 

De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant schreef op donderdag 1 juli 1886:

Gisteren avond had eene aanvankelijk wel ge-
slaagde proefneming plaats met onze nieuwe elec-
trische verlichting, daargesteld door den heer W. B. 
Smit te Slikkerveer.

De Waalkade was van de gierbrug tot aan den 
Lindenberg met vier groote ballons werkelijk schit-
terend verlicht en verrassend schoon was het gezicht 
dat men zoowel op de kade als op de rivier had. Ook 
op het Kelfkenschbos en op het Valkhof deed het 
electrisch licht een buitengewoon goed effect. Vele 
wandelaars waren op de been om de proefneming 

bij te wonen en menig woord van lof werd gehoord 
voor ons gemeentebestuur, dat ook op dit punt onze 
stad weder bij veel grootere plaatsen doet voorgaan, 
daar van Mannheim tot Rotterdam Nijmegen de 
eerste stad is, waar de kade electrisch verlicht is.

Heden avond wordt, naar wij vernemen, de 
proefneming herhaald.

Op zaterdag 3 juli stond in dezelfde krant:

Nog eenige dagen zal elken avond worden 
voortgegaan met de beproeving van de electrische 
verlichting, terwijl daarna later de plaatsing der bal-
lons voor goed vastgesteld wordt en de geregelde 
verlichting zal beginnen. Het licht, hoe helder en 
sterk ook, is nog niet geheel constant, welk bezwaar 
men echter spoedig hoopt te overwinnen.

Morgen avond zullen de bezoekers van het 
Valkhof bij het eerste Zomer-Concert van de Nij-
meegsche Schutterijmuziek over het effect kun-
nen oordelen, dat het electrisch licht op onze fraaie 
wandelplaats maakt, ook te zamen met het gas, 
dat als gewoonlijk zal worden ontstoken. Daar het 
waarschijnlijk is dat het Valkhof nog niet zoo heel 
spoedig bij elke gelegenheid electrisch verlicht zal 
zijn, zal het Concert morgen avond zeker zeer druk 
bezocht worden.

En druk was het. Daarna zwijgt de krant over 
deze nieuwe verlichting tot zaterdag 26 febru-
ari 1887. Dan publiceert de Provinciale Gel-
dersche en Nijmeegsche Courant een achter-
grondverhaal:

Omtrent de electrische straatverlichting te 
Nijmegen meldt het weekblad de Ingenieur het vol-
gende:

Nadat vóór eenige jaren langs de Waalkade te 

Nijmegen de rijzen strekdam was gelegd en het ter-
rein daarachter was aangeplempt, werd uit den aard 
der zaak de behoefte gevoeld, dit terrein behoorlijk 
te verlichten. De verzakking in het pas aangeplemp-
te terrein maakte het leggen van gasbuizen be-
zwaarlijk; verlichting met olielampen, een tijdlang 
beproefd, bleek geheel onvoldoende te zijn, zoodat 
de gemeentelijke commissie voor de gasfabriek en 
de waterleiding in 1885 besloot tot verlichting van 
dat gedeelte der stad met electrische lampen. De 
opstelling en levering werden opgedragen aan de 
firma Willem Smit & Co. te Slikkerveer.

Voor het bovengenoemde terrein bestond be-
hoefte aan vier lampen; men besloot echter reeds 
dadelijk tot het opstellen van nog twee bovendien: 
één op het Valkhof en één op het Kelfkensbosch. 
Definitief werd bepaald, dat er in het geheel tien 
lampen zouden zijn, zoodat hierop de geheele in-
richting zou worden berekend. De vier lampen, die 
nog niet onmiddellijk noodig waren, werden op ver-
schillende punten van den omtrek der stad gesteld: 
enkele definitief, andere tijdelijk, met de bedoeling 
om aan deze tijdelijke eene definitieve standplaats 
aan te wijzen zoodra de geheele inrichting was op-
geleverd en het blijken zou, dat zij geregeld en goed 
werkte.

De stoommachine en de dynamo zijn opge-
steld in gebouw der gemeente-waterleiding; de 
stoom wordt geleverd door de bij deze behoorende 
ketels. Daar het personeel van de waterleiding te-
vens belast is met het drijven der machine, wordt 
op deze wijze eene niet onbelangrijke bezuiniging 
verkregen. De machine maakt 295 toeren in de 
minuut, de dynamo 800. Zij geeft eene electrische 
kracht van 600 volts (zijnde 50 voor elke lamp, 50 
voor den kabel en 50 als zekerheid) en eene stroom-
sterkte van 20 ampères. Zij is ingericht volgens het 
systeem der firma Smit en heeft met het stelsel van 
Siemens veel overeenkomst. De kabel ligt om de 

Eerste elektrische straatverlichting
Nijmegen heeft Nederlandse primeur

Proefopstelling booglamp met mast en lamp bij de 
fabriek van Smit in Slikkerveer rond maart 1886. 
(Archief Brush HMA Ridderkerk)
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Concert in het Valkhofpark. Rechts naast de linker boom is een proefopstelling 
van de booglamp van Willem Smit, 1887.

De Barbarossa-ruïne of St. Maartenskapel met definitieve booglamp van Smit, 
1895. (Foto: Wilhelm Ivens)

Keizer Karelplein gezien vanuit de Vereeniging met elektrische booglamp van Smit, omstreeks 1900.
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Het was eind 19de eeuw geen uitgemaakte 
zaak dat elektrisch licht zou winnen. Dat 
blijkt onder meer uit een bericht in De Gel-
derlander van donderdag 7 juni 1888.

Gister avond had op het Keizer Karelplein, 
waar eene groote menigte verzameld was, de 
aangekondigde proefneming plaats met het 
nieuwste verlichting-systeem: het Wellslicht.

Tot het ontsteken van het licht werden een 
tien tot vijftien minuten vereischt,

Toen verspreidde de bestendige vlam een 
licht, waarbij men zelfs op honderd meter af-
stand zeer goed gedrukte letters lezen kan, de 
intensiteit van het licht staat dan ook gelijk met 
3000 normaal kaarsen. Door den helderen wit-
ten gloed, het meest met dien van electrisch licht 
overeenkomend, werd het terrein beschenen als 
bij dag en werden de groepen menschen, die zich 
in den omtrek bewogen, duidelijk en scherp ge-
teekend.

Algemeen werd de helderheid en doelma-
tigheid van het Wellslicht erkend, dat ook om de 
eenvoudigheid der bereiding en de zekerheid, 
dat er geen storing ontstaan kan, zeer aanbeve-
lingswaardig is.

geheele stad heen. Hij bestaat uit 12 ineengevloch-
ten koperdraden, elk dik 3 millimeter, omgeven 
door India-rubber. Daaromheen is een koker van 
lood en om dezen getaande hennep.

De lampen zijn booglampen; zij zijn omge-
ven met omvlochten ballons van doorschijnend wit 
glas, middellijn 50 centimeter. Elke lamp heeft eene 
lichtsterkte van 2000 standaardkaarsen, gemeten 
zonder ballon, onder een hoek van 45o naar bene-
den. Zij zijn gesteld op palen van geslagen ijzer; 
de hoogte van de middelpunt van den ballon boven 
het terrein is 7 meter. Deze palen zijn draaibaar ge-
maakt om een punt, liggende 2 meter boven terrein-
hoogte, zoodat de lamp kan gebracht worden onder 
het bereik van een persoon, die op den grond staat.

De geheele aanleg kost ongeveer ƒ 10,000. De 
lampen, zonder tuimelpalen of stroomafsluiters, 
kosten ƒ 155 per stuk, de kabel ƒ 1.25 per meter.

Om eene nauwkeurige beschrijving van de in-
richting der machine te geven zouden wij in tech-
nische bijzonderheden moeten treden; wij bepalen 
ons tot de mededeeling, dat de vlam gevoed wordt 
door petroleum in gasvormigen toestand.

De inrichting werd in het voorjaar van 1886 op-
gesteld. In den zomer was het licht nog niet geheel 
constant. Dit had zijne oorzaak in de constructie der 
lampen, die dan ook in het najaar werd gewijzigd. 
Het licht is thans over het geheel genomen goed; de 
definitieve oplevering van het werk heeft echter nog 
niet plaats gehad. De aan het werk gestelde eisch 
is, dat de tien lampen gedurende vier achtereenvol-
gende weken gelijktijdig en zonder stoornis met een 
licht, in regelmatigheid gelijk aan dat van de beste 
buitenlandsche firma’s, zullen branden. Daarna is 
de goede werking der toestellen nog gedurende 18 
maanden gegarandeerd.

De lampen branden van de schemering tot 11 
uur. Elke 4 of 5 dagen moeten zij worden afgeno-
men en schoongemaakt. Voor elke lamp is noodig 
0,5 M. koolspits per dag; deze koolspitsen kosten 
ƒ 0,75 per meter.

De stoomketels van de waterleiding behoeven 
voor de exploitatie van het electrisch licht 60 KG. 
steenkolen per uur. Voor de machines is noodig een 
liter machine-olie per uur. Verder het noodige poets-
katoen, olie en vet. De kosten van toezicht en drij-
ven der machine worden niet afzonderlijk berekend, 
omdat, gelijk gezegd, dit werk verricht wordt door 
het personeel der waterleiding. Voor het inzetten der 
koolspitsen in de lampen zijn elken dag 2 man ge-
durende 3 uren noodig.

Jarenlang hebben olielampen, gaslampen en 
elektrische verlichting samen het straatbeeld 
bepaald. Uiteindelijk won elektriciteit. 

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

De grondstof is dus niet kostbaar en, wegens 
de eenvoudige samenstelling, kan ook de toestel 
zelf en het onderhoud ervan geen hooge uitgaven 
vorderen. De hoofdzaak echter is de lichtkracht 
en die werd gisteravond schitterend bewezen.
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2017 wordt met de oplevering van veertig 
nieuwbouwwoningen en van het groenplein 
aan de Hatertseveldweg een feestjaar in de 
Rozenbuurt. En in de voormalige melkfa-
briek Maas en Waal, die dit jaar 90 jaar 
bestaat. Kunstruimte MAAS wil dat graag 
samen met wijkbewoners vieren.

Initiatiefnemer en beeldend kunstenaar Bart 
Drost wil zijn oude en nieuwe buren graag 
kennis laten maken met MAAS en zet de deu-
ren aan de Graafseweg 183a en aan de Hatert-
seveldweg 26 voor hen open.
Het laatste volle weekend van de maand 
staat er altijd wat te gebeuren in kunstruimte 
MAAS. Jonge en ervaren kunstenaars, vrien-
den en onbekenden, schilders, beeldhouwers, 
dichters en performers zijn er welkom om sa-
men te experimenteren, te spelen, te werken en 
vorm te geven aan een presentatie. Bart Drost 
ruimt daartoe telkens zijn atelier uit en biedt 
alle ruimte en praktische ondersteuning. In 
het weekend ontvangt hij dan deelnemers en 
publiek. En op de zondag serveert hij steevast 
zelfgemaakte soep. Een presentatie in MAAS 
is voor hem geslaagd door de inzet van de kun-
stenaars, wederzijdse ontdekkingen en onder-
linge ontmoetingen. 
In 1985 huurde Bart Drost van eigenaar Piet 
Jansen de bovenste verdiepingen van de oude 
Melkfabriek als atelier. In de rest van het ge-
bouw zaten toen een schildersbedrijf en de 
verfgroothandel Sigma. De ingang naar het 
kunstenaarsatelier was aan de Hatertseveld-
weg 26. Via ‘de apekooi’, waar buurtkinderen 
enthousiast in- en opklommen, ging je dan 
door de kelder naar boven. Meneer Jansen had 
een zwak voor de kunstenaars en kwam er re-
gelmatig op de koffie. In 1992 verkocht hij de 
hoogbouw aan Vereniging Maas & Waal. En 

De lievelingen van de Rozenbuurt bij MAAS 

een jaar later opende Drost er ‘MAAS ruimte 
voor kunst’ – met de ingang aan de Graafse-
weg nummer 183a. 
Sindsdien zijn er ruim vijftig presentaties ge-
weest, waar meer dan 250 kunstenaars aan 
meewerkten.
Nu wil Bart Drost in MAAS graag laten zien 
waar zijn Rozenburen van houden. Wat het 
mooiste is bij hen thuis, wat hen het dierbaarst 
is. Anders gezegd: wat hun ‘lieveling’ is. Dat 
kan van alles zijn: een schilderij, een tekening 
die een dochter maakte, de foto van een fijne 
vakantie, een beeldje gekregen van een goede 
vriend of de houten vogel uit oma’s erfenis bij-
voorbeeld. Hiervan wil hij in het weekend van 
29/30 april een tentoonstelling maken. 
Wie meedoet wordt met zijn ‘lieveling’ thuis 
geportretteerd en geïnterviewd, en leent zijn 
lieveling uit aan MAAS. Een feestelijk week-
end met een bijzondere tentoonstelling. En een 
mooie publicatie met foto’s van Peter Laarak-
ker, interviews door Noêma Neijboer en tekst 
van Ernie Bossmann.
Inmiddels hebben alle bewoners van de Ro-
zenbuurt een flyer thuis gekregen. Er hebben 
zich al buren gemeld en er zijn foto’s en inter-
views gemaakt. Maar aanmelden kan nog! Via 
het inschrijfformulier, met een bericht aan lie-
velingenmaas@gmail.com of spreek in op het 
antwoordapparaat van (024) 378 74 28.
Hoe meer deelnemers, hoe mooier het wordt! 
Dan is op 29/30 april met LIEVELINGEN in 
MAAS echt te zien waar de Rozenbuurt van 
houdt. 

Dus beste Rozenburen - doe mee! 
Meer info: www.maasartistresidence.nl.

Tekst: Ernie Bossmann en Bart Drost
Foto: Peter Laarakker

Dion Kindertheater 
in Villa Nova
Altijd veel theaterplezier
Samen met kinderen spelen we leuke to-
neelspellen en kleine toneelstukjes. Hier-
door leren de kinderen omgaan met ac-
teren en het onthouden van teksten. Dit 
werken we uit naar een te gekke musical 
voor publiek. 

Vorig jaar hebben we de musical Hotel te 
Koop gedaan. Dit jaar gaan we de musical 
Dit moet je zien spelen. De kinderen moe-
ten hierdoor veel samenwerken en leren zo 
op verschillende manieren en met verschil-
lende emoties tegen elkaar te spelen.
De musical van dit jaar is gebaseerd op het 
leren kennen van andere nationaliteiten. 
Het verhaal speelt zich af in Nederland en 
Bangladesh. Het is vooral een leerzame 
musical waarbij je natuurlijk ook heel veel 
plezier en lol met elkaar maakt.
Ook nemen we met de kinderen korte to-
neelstukjes op. Daar leren ze van en kunnen 
ze van zichzelf terugzien hoe ze spelen. Zo-
dat ze bij de echte musical kunnen knallen.
 
Lijkt het jou ook leuk om mee te doen in 
de musical en is acteren/toneelspelen echt 
jouw ding? Kom dan gezellig meedoen! 
En ervaar zelf hoe het is om voor publiek 
te spelen en krijg de acteertechnieken onder 
de knie.
 
Inschrijven kan via Dion van Lierop,
Dionkindertheater@gmail.com,
06 23 81 84 74.
Of kom gezellig een keertje binnen wan-
delen! De toneelclub is bij wijkcentrum 
Villa Nova in Nijmegen, Derde van He-
zewijkstraat 2. Elke woensdagmiddag van 
14.30 tot 16.00 uur.

Tekst: Dion van Lierop
Foto: Geert Timmer
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Nieuwe roman van 
Stefan van Dierendonck
Schrijver en ondernemer Stefan van 
Dierendonck presenteert op 2 maart 
aanstaande zijn tweede roman En 
het sneeuwde in Rome in boekhandel 
Dekker van de Vegt (Marikenstraat 29, 
Nijmegen).

Het verhaal gaat als volgt: Een jonge 
priester vertrekt naar Rome voor een 
studieopdracht van zijn bisschop. Zijn 
mentor kijkt niet naar hem om en 
dus moet hij zelf zijn weg vinden in 
een stad vol verleidingen. Maar dan 
is daar zijn docente Italiaans, Arianna. 
Ze leert hem een nieuwe taal en laat 
hem kennismaken met de muziek, de 
schoonheid, het bruisende Romeinse 
leven. Er opent zich een wereld die 
tot dan toe voor hem verborgen is 
gebleven. De jonge priester raakt 
meer en meer in de ban van deze vrije, 
onbevangen Arianna. Hoe verder hij 
zich door haar laat meevoeren, hoe 
meer het kerkelijke leven van hem af 
komt te staan. En dan is niets meer 
zeker. Dan blijkt alles mogelijk.

Meer informatie: 
www.stefanvandierendonck.nl of via 
info@stefanvandierendonck.nl.

Op Facebook zijn diverse pagina’s waar mensen hun liefde voor Nijmegen laten 
blijken, onder andere door het plaatsen van mooie foto’s. Alfred Boland is zo iemand. 
Onlangs plaatste hij prachtige foto’s van de Spiegelwaal. Deze willen we u niet 
onthouden.

Tekst: René van Berlo. Foto’s: Alfred Boland

SPIEGELWAAL



Inbrekers actief 
bij winkeliers 
op de Molenweg
Enkele winkeliers op de Molenweg te-
genover de Aldi en Albert Heijn zijn de 
afgelopen maanden goed bezocht door 
het inbrekersgilde. Vijf inbraken waar-
van er zelfs twee met de titel ramkraak. 
Bij de laatste ramkraak is de auto uitge-
brand teruggevonden op de Oscar Car-
restraat. Van de vijf inbraken hadden de 
inbrekers alleen resultaat bij de bakker 
en de ijssalon. Bij de bewoners in de om-
geving is verschillend gereageerd op dit 
soort van inbraken. Sommige bewoners 
hadden hier niets van meegekregen, zij 
wisten alleen dat er bij de Albert Heijn 
en de Aldi wel eens iemand gearresteerd 
wordt omdat hij of zij iets gepikt heeft.

Foto: Leo Woudstra 
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Wolfskuil

Redactie: Leo Woudstra

De Vrienden van het Florapark hebben hun 
activiteiten van 2016 afgesloten met een 
mooie en zeer gezellige kerstmarkt. Bijna 
zeventig kramen waren ingeschreven voor 
deze tweede kerstmarkt op de dierenweide 
Kobus. Het was erg druk bij de kerstverha-
len en in het Wijkcentrum waren kinderen 
bezig met het versieren van kerstballen. De 
Kidsklup maakte kerststukjes en diverse 
koren en dansgroep D’Light presenteerden 
zich. Het was goed weer en er was voor 
jong en oud veel te beleven. De QHarmo-
ny-orkestleden brachten veel sfeer in het 
mooi verlichte Florapark met de Witte Mo-
len in het licht. Zelfs twee volle touringcars 

Nieuws van Vrienden van het Florapark

brachten publiek naar het park. Op het festi-
viteitenplein bij de vuurkorven was het dan 
ook gezellig toeven. Met een drankje en 
een hapje in een gezellige kerstsfeer, waar 
buurtbewoners en overig publiek elkaar 
konden ontmoeten.
Wij Vrienden van het Florapark willen dan 
ook iedereen bedanken voor hun inzet en 
het doen slagen van onze activiteiten in 
2016.

Activiteiten in 2017
Voor 2017 organiseren wij weer drie activi-
teiten in en om het Florapark. De volgende 
data hebben wij vast gepland en kunt u al-
vast in uw agenda noteren.
• 21 mei is het Parkendag. Van 10.00 tot 
16.00 uur in samenwerking met Dieren-
weide Kobus en de Moestuinen organiseren 
wij een kinderrommelmarkt. Een dag voor 
jong en oud om eens ons mooie park te be-
zoeken.
• 10 september is het Florafestival, van 
10.00 tot 16.00 uur. Afgelopen jaar waren 
er meer dan honderddertig kramen.
• 13 december is de kerstmarkt. Van 16.00 
tot 21.00 uur in een mooi verlicht Flora-
park, een activiteit die u niet mag missen. 
Bijgaande foto’s zijn van de kerstmarkt in 
2016.
Voor meer informatie staan wij ook op Face-
book onder Vrienden van het Florapark.

Foto’s: Dave van Brenk
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Mededeling aan 
de huurders van 
Portaal
Het beheerderskantoor aan de Pastoor 
Zegersstraat 4 is opgeheven. Om een 
aantal redenen is besloten deze woning 
weer voor verhuur op de markt te bren-
gen. Het wijkkantoor werd maar zeer 
beperkt door klanten bezocht. Vanwege 
dit feit en de hoge kosten die er mee ge-
moeid zijn, is ervoor gekozen de woning 
weer te verhuren. Wijkbeheerder Frank 
van Gemert heeft nog wel een kantoortje 
aan de Floraweg 71 in onze flat de Wol-
verlei.

Tekst: Marc van den Broek

Oplevering van 40 
nieuwbouwwoningen 
in de Rozenbuurt 
Op dinsdag 24 januari jongstleden zijn de 
eerste woningen opgeleverd van de veertig 
die er gebouwd worden. De eerste nieuwe 
bewoner is een van de tien terugkeerders. 
De overige dertig woningen worden via En-
tree aangeboden door Portaal. De omgeving 
rond de Asterstraat en Leliestraat is mooi 
geworden. Later wordt ook nog de kant van 
de Hatertseveldweg ingevuld. Samen met 
de bewoners wordt er aan een plan gewerkt 
voor de invulling van de openbare ruimte.

Foto: Leo Woudstra 

Vergaderingen 
wijkraad Wolfskuil 
Dinsdag 7 februari is de Algemene Be-
stuursvergadering, dinsdag 7 maart het 
periodiek overleg met gemeente, Portaal, 
Tandem, politie en het sociaal wijkteam. 
De vergaderingen zijn in wijkcentrum 
Titus Brandsma van 20.00 tot 22.00 uur. 
Indien u als wijkbewoner vragen hebt 
dan kunt u contact opnemen met ons 
secretariaat: wijkraadwolfskuil@gmail.
com.

Even voorstellen
Beste bewoners van de wijk Wolfskuil. Via 
dit stukje in het wijkblad de Wester wil ik 
mij graag aan u voorstellen. 
Mijn naam is Frank van Gemert, beheerder 
leefomgeving bij woningcorporatie Portaal. 
Deze werkzaamheden doe ik al twintig jaar 
met veel plezier. Ik ben werkzaam geweest 
in Lindenholt, Hatert en Grootstal. Vanaf 
1 oktober ben ik werkzaam in uw wijk de 
Wolfskuil.
Door diverse veranderingen bij Portaal zijn 
de beheerders in drietallen gaan werken. Ik 
ben het eerste aanspreekpunt in uw wijk. 
Verder bestaat mijn team uit Jan Gerrits 
en Aloys Peters. Ons gezamenlijk kantoor 

Van links naar rechts: Aloys Peters, Jan Gerrits en Frank van Gemert 

gaan wij ongeveer 1 maart bemannen. Het 
adres is Willemsweg 209. U bent daar altijd 
van harte welkom.
Mocht u toch in de wijk naar een spreekuur 
willen komen, dan bent u op dinsdagoch-
tend van 9.00 tot 10.00 uur welkom op het 
complex  De Wolverlei aan de Floraweg. In 
de centrale entree zit mijn kantoortje. U mag 
mij of een van mijn collega’s ook ten allen 
tijden aanspreken als u ons in de wijk tegen-
komt. Mijn e-mailadres is frank.v.gemert@
portaal.nl.

Mijn collega’s en ik hopen op een fijne sa-
menwerking met u als bewoner. 

Tekst: Frank van Gemert
Foto: Leo Woudstra



Buurtwinkel Jan 
Linders 50 jaar
Buurtwinkel Jan Linders op de hoek van 
de Kanaalstraat en de Weurtseweg viert 
volgende maand haar 50ste verjaardag. 
Jan en Els Linders huurden in maart 
1967 de oude winkel van de Co-op met 
toen nog de ingang aan de Weurtseweg. 
In het allereerste begin werd de melk met 
een transportfiets rondgebracht. Na hart-
problemen deed Jan in 1993 een stapje 
terug en namen zijn zoon Hennie met 
zijn vrouw José het roer over. Ooit als 
kleine kruidenier begonnen en eigenlijk 
zijn ze dat nog steeds vergeleken met de 
grote supermarkten. Maar waar overal 
die kleine kruidenier uit het straatbeeld 
verdwenen is, zit Henniesee Hennie er 
nog steeds. Zo’n beetje als laatste der 
Mohikanen en dat verdient al onze lof en 
gelukwensen. 

Foto: Ger Neijenhuyzen

De Gladiatoren-
beker uit Ulpia 
Noviomagus
In het veelgeplaagde maar prachtige 
Museum Het Valkhof is nog tot en met 
4 maart de tentoonstelling Gladiatoren, 
helden van het Colosseum te zien. Niet 
alleen maar moord en doodslag maar 
juist de kunst van het gevecht dat op 
vele manieren plaats kon vinden wordt 
aan de hand van prachtige voorwerpen, 
onder andere helmen uit het Colosseum 
in Rome, uitgebeeld. Gladiatoren kregen 
een lange training en waren dus waarde-
vol voor hun sponsoren, velen overleef-
den vele jaren van strijd en kregen een 
stuk land als beloning.
Bij binnenkomst pronkt al meteen een 
topstuk van de tentoonstelling, de groen 
geglazuurde Gladiatorenbeker, in 1905 
opgegraven in Ulpia Noviomagus, het 
huidige Waterkwartier. De beker is ge-
maakt in Keulen, dat bekend stond om 
de vervaardiging van serviesgoed met 
opgespoten reliëf. 
Komt het zien, er zijn nog veel meer 
pronkstukken te bewonderen en kinde-
ren kunnen zich uitdossen als gladiator 
en een heuse (papieren) helm maken.
Naast de tentoonstelling is nog een zaal 
ingericht met circa 35 Romeinse helmen 
en gezichtsmaskers, allemaal opgegra-
ven of opgebaggerd in het rivierengebied 
rond Nijmegen dat deel van de Limes 
was, de grens van het Romeinse rijk. Er 
zijn prachtige exemplaren bij.

Met dank aan Louis Swinkels, conserva-
tor Archeologie, Museum Het Valkhof.

Tekst: Carla Boukamp
Foto: Museum Het Valkhof
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Waterkwartier
Redactie: Ruud de Vries

Soepie doen…
Een nieuwe activiteit in de Biezantijn, 
iedere woensdag van 11.00 uur tot 15.00 
uur, dat thans in dichtvorm wordt aange-
boden:

Eenzaam hoef je je niet te voelen, want 
er wordt aan je gedacht.
Door mensen die het goed bedoelen, 
misschien geeft dit idee je kracht.
Kom op de woensdag gezellig naar de 
Biezantijn, echt even helemaal niets, er 
alleen maar zijn.
Om elf uur gaat de deur voor u open, en 
kunt u zo naar binnen lopen.
Voor een praatje, spelletje of luisterend 
oor, wij zijn ervoor.
Neem vrienden, familie en kennissen 
mee, en geniet van een kopje koffie of 
thee.
Wees welkom in de groep, en neem om 
half een een kopje soep.

De kosten bedragen 1,50 euro en voor de 
koffie of thee een vrijwillige bijdrage.
Dat de activiteit aanslaat is reeds een 
gegeven. De eerste twee keren is het be-
zoekersaantal reeds opgelopen van 25 
naar 35 personen. Een geweldig initiatief 
georganiseerd door vrijwilligers.

José en Hennie Linders

Vergaderdata van 
‘Ons Waterkwartier’
Op dinsdag 21 maart en 18 april zijn de 
reguliere vergaderingen van wijkvereni-
ging ‘Ons Waterkwartier’. Ze vinden 
plaats van 19.30 tot 21.30 uur in het 
voorzieningenhart De Biezantijn aan de 
Waterstraat. De agendacommissie komt 
op 7 maart en 3 april bijeen om de ver-
gaderingen voor te bereiden. U kunt 
eventuele bespreek-, agenda- of discus-
siepunten inbrengen bij het secretariaat: 
Carla Boukamp, (024) 356 01 82, e-mail: 
c.boukamp@chello.nl.
Het verslag van de vergadering van 20 
december 2016 is na goedkeuring in de 
vergadering van 31 januari 2017 volle-
dig weergegeven op Facebook en www.
onswaterkwartier.nl.
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Op 15 januari heeft de carnavalsvereniging 
‘De Waoterjokers’ voor alle wijkbewoners 
en belangstellenden een schitterende pronk-
zitting gehouden, waarbij de meest doldwa-
ze en komische acts op de planken werden 
gebracht. Voor de bewoners uit Huize Terra 
was er natuurlijk gratis vervoer, maar ook 
het natje en het droogje is hun aangeboden, 
zodat er voor deze bewoners een geweldige 

Kindercarnaval 
in Waterkwartier
Nijmegen wordt in de carnavalsperiode 
Knotsenburg genoemd. Vier dolle dagen 
staan in het teken van plezier en lol ma-
ken. Het is geweldig dat het kindercar-
navalsfeest in het Waterkwartier terug is 
van weggeweest.
Op maandag 27 februari zijn vanaf 14.00 
uur alle kinderen tot en met 12 jaar van 
harte welkom in het voorzieningenhart 
De Biezantijn. Kom jij ook op je aller-
mooist verkleed? Wie weet word jij dan 
gehuldigd door Jeugdprins Ryan de Eer-
ste van Knotsenburg. Samen met zijn 
Jeugdkabinet, Pages en Adjudanten zal 
hij jullie een bezoek brengen. Er is een 
gezellige disco met carnavalshits, een 
optreden van de Dansmariekes en een 
fantastische interactieve goochelshow 
met kunst- en magisch vermaak. En na-
tuurlijk een bijzondere lekkere verras-
sing.
Deze middag is helemaal gratis.Tot dan!

Tekst: Greet Reinders

Kunstwerk 
van ankers
Op de landtong van de Waalhaven, nabij 
het oude slachthuis, is onlangs een enorm 
kunstwerk geplaatst van acht ankers die bij 
het uitbaggeren uit de Waalhaven zijn geko-
men. Het heeft een behoorlijke tijd geduurd 
eer dat er een vergunning was voor het plaat-
sen van het kunstwerk. In 2013 zijn elf an-
kers uit de haven gevist. In de loop van 2014 
was het kunstwerk al zo ver dat het geplaatst 
zou kunnen worden, echter de vergunning 
om dat te doen had heel wat voeten in de 
aarde, aangezien allerlei instanties hun zeg-
je wilden doen. Januari 2017 kwam het sein 
op groen te staan en werden op de landtong 
stelconplaten gelegd en het passen en me-
ten en gaten boren nam een aanvang. Me-
dio januari kwam met imposant vervoer het 
kunstwerk naar de haven. Betonnen blokken 
met de enorme ankers werden op de stelcon-
platen geplaatst en nadat hier en daar nog 
wat werd bijgeslepen en het richten van het 

Wijkzitting cv De Waoterjokers
middag te beleven was. Met de carnavals-
dagen die gaan komen van vrijdag 24 tot en 
met dinsdag 28 februari hebben de Waoter-
jokers op de Molenstraat in de ‘Waotermo-
len’ hun festiviteiten. In de Carnavalskrant, 
die huis-aan-huis bezorgd is, staat het hele 
programma vermeld.

Foto: Dave van Brenk

2015

geheel, was de gigantische klus geklaard.
Het is een fantastisch geheel geworden, rond-
om het kunstwerk zal binnenkort het een en 
ander worden aangepast, bijvoorbeeld met 

leuke zitjes, zodat het op die plaats heerlijk 
vertoeven is. 

Foto: Ger Neijenhuyzen
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Kort nieuws
Aanpassing Fenikshof
De voorgestelde aanpassing van de Feniks-
hof is gestart. De fietsklemmen en de win-
kelwagens worden verplaatst en zo moge-
lijk ook de parkeervakken aangepast. Als de 
weersomstandigheden het toelaten worden 
de ondergrondse vuil- en plasticcontainers 
geplaatst.
De ondergrondse containers zullen ook ge-
plaatst worden op twee plaatsen op de Ma-
rialaan, nabij de Ampullenfabriek en op de 
hoek van de Voorstadslaan. 
Toch is bij dit alles de mentaliteit van de 
bezoekers, bewoners, gasten en het winke-
lend publiek het allerbelangrijkste. Laten 
we er met z’n allen voor zorgen dat het een 
schone en verzorgde indruk  blijft en dat het 
vooral een gezellige plaats is om te vertoe-
ven.

Laan van Oost-Indië
De gemeenteraad en B en W hebben nog 
geen besluit genomen over de aantakking 
van de Laan van Oost-Indië op de Weurt-
seweg. Ondanks dat tijdens de informatie-
avond de meerderheid voor de schuine vari-
ant is, blijken de bestuurders dat gegeven 
alleen maar te accepteren als een vrijblij-
vende mening van de aanwezigen. Wethou-
der Veldhuis laat zelfs weten dat hij dat op 
de informatieavond niet heeft mogen verne-
men?! Hoe raadselachtig kan men te werk 
gaan…

Kunst bij ex-roltrap
Vergunning verleend voor kunstwerk bij de 
voormalige roltrap. De gemeente Nijmegen 
heeft aan Carla Dijs de opdracht verstrekt 
het ingediende ontwerp ter verfraaiing van 
de voormalige roltrapopgang bij de Hezel-
poort ook daadwerkelijk uit te voeren. Zo 
snel als de weersverwachtingen het toela-
ten zal onze bekende kunstenares het werk 
gaan uitvoeren. We zijn oprecht benieuwd 
naar de nieuwe uitstraling die deze omge-
ving hierdoor zal krijgen.

West wil groene buffer
Voordat de nieuwe brug De Oversteek en de 
verbreding en aanpassing van de Energie-
weg gerealiseerd waren, hadden de organi-
saties Dorpsbelang Hees en wijkvereniging 
‘Ons Waterkwartier’ samen met de bewo-
ners uit de omgeving Energieweg hun han-
den ineen geslagen, om een monitoring af te 
dwingen bij de gemeente Nijmegen voor de 

mogelijke geluids- en milieuoverlast die de 
nieuwe situatie met zich mee zou brengen. 
Wanneer in de loop van 2018 de reguliere 
Waalbrug voor renovatie gedeeltelijk op 
slot gaat is het vanzelfsprekend dat het ver-
keer nog meer zal gaan toenemen over de 
rondweg S100. Nu, twee jaar verder, zijn 
gegevens bekend. Binnenkort wordt al-
les geëvalueerd en zo mogelijk, naar wij 
hopen, aangepast. De daarvoor benodigde 
gelden zijn bij de eerste besprekingen ook 
reeds vastgesteld.

Bezwaarschrift
De wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’ 
heeft in samenwerking met CPRN (cul-
tureel erfgoed) een bezwaarschrift bij de 
gemeente Nijmegen ingediend wegens het 
heien van palen in het Waalfront. Naar aan-
leiding hiervan heeft het college opdracht 
gegeven aan een archeologisch deskundige 
om een en ander te onderzoeken. Deze heeft 
rapport uitgebracht en er heeft booronder-
zoek plaatsgevonden. Wij als organisaties 
willen het ondergrondse Romeinse erfgoed 
in tact houden. Echter, de thans geraad-
pleegde archeoloog zal zorg dragen dat er 
meer vertrouwen is in een betere bescher-
ming en onderzoek en mogelijke visualisa-
tie. Mede door deze besluitvorming hebben 
wij besloten om ons bezwaarschrift in te 
trekken. Door ons bezwaar is zeker gesteld 
dat bij alle nieuwbouwplannen de bestem-
mingsplanregels over de omgang met het 
Romeinse erfgoed strikt zullen worden na-
geleefd.

Foto: Dave van Brenk

Vergadering ‘Ons 
Waterkwartier’ 
op 20 december
Op de vergadering van de wijkvereni-
ging ‘Ons Waterkwartier’ van 20 decem-
ber waren 31 personen aanwezig. Het 
volgende is aan de orde geweest:

• Niet meer te vergaderen in een kerst-
week.

• De kidsclub is opgehouden te bestaan 
omdat er geen vervanging is in de lei-
ding. Voor een mogelijke doorstart wor-
den vrijwilligers gevraagd.

• Contact met wethouder Helmer over 
de problemen in de wijkcentra en voor-
zieningenharten over de starheid in be-
staande reglementen 

• Terugkoppeling van de vragen die aan 
woningcorporatie Portaal zijn gesteld.

• Wijkbewoners kunnen veel meer aan-
spraak maken op een startsubsidie voor 
georganiseerde straatactiviteiten die bij 
het Activiteitenfonds Oud-West aange-
vraagd kan worden.

• Ontwikkelingen van het Waalfront / 
bijeenkomst van de klankbordgroep met 
directie ontwikkelingsbedrijf / bezwaar-
schrift tegen het heien van palen welke 
is ingediend door Wijkvereniging in sa-
menwerking met het Cultureel Platform 
Nijmegen.

• Werkzaamheden van de Activiteiten-
groep Biezantijn over de geplande en 
nieuwe activiteiten.

• Goedkeuring ontwerp kunstwerk bij de 
voormalige roltrap Hezelpoort, aanpas-
singen verlichting en fietsplaatsing op 
de Handelskade, veiligheid rond oud en 
nieuw, plaatsing van het Anker kunst-
werk aan de Waalhaven, gesprek met 
projectontwikkelaar van Batava (voor-
heen boterfabriek).

• Anne Keijzers stopt met het opbouw-
werk. Haar passie gaat over in het jonge-
renwerk. Lisanne van Kuppevelt neemt 
de taak als opbouwwerker over.

• Verder kwam aan de orde de mogelijke 
uitbreiding van de parkeerzone, de elek-
tronische bebording bij bushaltes en het 
bestaan van een ring-ringapp.

Carla Dijs
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NIEUW IN DE WIJK
Onder deze noemer kunnen ondernemers die nieuw zijn in de wijk 
zichzelf presenteren. Reacties graag naar redactie@dewester.info.

Specialist gezonde voeding 
voor kind en gezin  

Voedingswijs Kinderdiëtist Nijmegen

Mijn naam is Lindsey Langenhof, praktijkhou-
der van Voedingswijs kinderdiëtist en Lekker 
Pûh! eet-coaching. Samen met ouders en 
kinderen werken wij aan een gezonde voeding 
en gezond leven. ‘Iedereen is een gezond 
eetpatroon aan te leren. Door kinderen deze 
kennis en vaardigheden al op jonge leeftijd 
aan te reiken en ze daarin te coachen, geef je 
ze hun eigen toekomst in handen.’ 

De praktijk bestaat nu ruim twee jaar en in die 
tijd zijn veel ouders en kinderen geholpen bij 
voedingsvragen rondom het kind. De praktijk 
is sinds kort verhuisd naar haar nieuwe locatie 
op de Nina Simonestraat 4 in Nijmegen, aan 
de rand van het centrum. Deze locatie is 
kindvriendelijk, beschikt over alle benodigde 
middelen om baby en kind goed te behande-
len en heeft een zeer centrale ligging.
Kinderen en jongeren met overgewicht wor-
den begeleid vanuit de landelijke methode; 
Lekker Pûh!!! Lekker GEEN dieet!

Overgewicht bij kinderen is een steeds groter 
probleem. Kinderen bewegen minder en 
verleiding in de vorm van snoep en snacks 

SÜSS gebak aan de Waalhaven

‘2,5 jaar geleden begon het in mijn garage’,  
vertelt Anna. Het idee om gebak te verko-
pen en daarmee de bakpassie tot beroep te 
maken ging daarmee leven. De eerste klant 
was een koffiekraampje op de markt, waar zij 
elke zaterdagochtend op eigen risico taartjes 
brachten. 
Robuust en onpretentieus moest het gebak 
zijn, ‘gebak zoals het bedoeld is’. Eenvoud, 
smaak en liefde moesten de leidraad vormen. 
Amerikaans getint gebak, zoals Red Velvet 
taart, cupcakes en New York Cheese Cake, 
werd het visitekaartje van SÜSS gebak. 
De twee ‘SÜSS ladies’ (Anna van Wezel en 
Nadine Brouwer) hebben sindsdien me-
ters gemaakt. Ze bedienen nu steeds meer 
particulieren met (verjaardags-)taarten en 
bruidstaarten, bedrijven, meerdere horeca en 
zelfs de universiteit. Ze werken op bestelling; 
orders nemen ze per e-mail of telefonisch aan. 
De garage werd al snel te klein. In het oude 
‘My laps’-gebouw aan de Waalhaven vonden 
zij hun nieuwe onderkomen. De onderste 
etage is in 2016 omgebouwd tot bakkerij.
Nadine en Anna zitten vol ideeën en wensen. 
Bijvoorbeeld een eigen ‘SÜSS mobiel’ die in 
de zomer op festivals kan staan, een koekjes 
assortiment voor bedrijfskantines, (kinder-)
workshops et cetera.
‘Ondernemen is hard werken maar het is zó 
leuk om mensen met je zelf gemaakte pro-
ducten blij te maken! Dat geeft ons energie’, 
aldus Nadine. Als erkend leerbedrijf geven de 
dames nu ook ruimte aan aanstormend talent 
van de ROC bakkersopleiding. ‘Wij leren ook 
van onze stagiaires, hoor, en ik geloof dat 
wij hun een erg leuke en leerzame stagetijd 
bieden’, zegt Anna. 
Voor meer informatie ga naar sussgebak.nl.
 

is overal. Echter is het niet 
verantwoord een kind zo-
maar op een dieet te zetten. 
Een kind dient te leren wat 
gezond eten en bewegen is, 
wat het belang is en hoe hij/
zij dit kan toepassen in het
 dagelijks leven. Elk kind 
  wordt een mooie en geluk-
     kige kindertijd toege-
        wenst, Lekker Pûh! 
            ondersteunt daarbij. 
                      Maar ook voor 
                       vragen rond-
                        om aller-
                        gieën, intole-
                        ranties, eet-

problemen en groeiachterstand kun je bij 
Voedingswijs terecht! 
Contact opnemen of meer informatie?
www.voedingswijsnijmegen.nl 

Nederlands oefenen 
in de bibliotheek
Gratis oefenen met de Nederlandse 
taal? Dat kan in bibliotheek De Biezan-
tijn. Lees samen met taalvrijwilligers 
verhalen, kranten en tijdschriften. Door 
de teksten in groepsverband te bespre-
ken, vergroot je je taalvaardigheid en 
woordenschat op een laagdrempelige en 
gezellige manier.

De gratis leesgroep start in februari op 
elke woensdagmiddag in bibliotheek De 
Biezantijn. In andere bibliotheken van de 
Bibliotheek Gelderland Zuid bestaan deze 
leesgroepen, zoals in Bemmel, Elst, Gendt 
en Huissen, al langer en worden ze goed 
bezocht.

Bibliotheek De Biezantijn heeft naast 
de leesgroepen ook een Taalpunt. Een 
Taalpunt biedt mogelijkheden speciaal voor 
mensen die willen oefenen met taal. Er 
zijn cursusboeken om Nederlands te leren 
en beeldwoordenboeken om woorden op 
te zoeken. Afhankelijk van je niveau zijn 
er leesboeken en informatieboeken met 
eenvoudige woorden. Natuurlijk zijn er ook 
luisterboeken beschikbaar. Dus ken (of 
ben) je iemand die moeite heeft met de 
Nederlandse taal, dan is bibliotheek De 
Biezantijn de plek om samen te oefenen 
met taalvaardigheid.

Bibliotheek Gelderland Zuid maakt zich 
sterk voor taalontwikkeling. De gratis 
leesgroepen, maar ook de gezellige Taal-
cafés en de spreekuren in Taalhuizen in 
de Nijmeegse vestigingen Mariënburg en 
Zwanenveld zijn hier een belangrijk onder-
deel van. Een Taalhuisbezoekster schreef 
op Facebook de recensie: ‘I enjoyed going 
to Taalhuis as I meet new people, socially 
interact & practice Dutch. They have dif-
ferent levels from beginners to intermediate 
levels. The volunteers are warm, friendly, 
kind & knowledgeable.’ 

Locatie: Bibliotheek De Biezantijn, Wa-
terstraat 146, Nijmegen • Wanneer: elke 
woensdag • Tijd: 14.00-15.00 uur • Prijs: 
gratis • Meer informatie: www.obgz.nl/
agenda/agenda-taalvaardig.html.

Tekst: Sanne van den Heuvel,
Bibliotheek Gelderland Zuid
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  BIEZANTIJN 

              MUZIEKFESTIJN 

    
    ZONDAG 2 APRIL NIJMEGEN 
       AANVANG 12.00 UUR   EINDE 18.00  
                   M.M.V. O.A.  : “UT NIMWEEGS” SMARTLAPPENKOOR 

                              : “LINE DANCE BIEZANTIJN 

                              : “HOFKAPEL “DE WAOTERBLAASJOKERS” 

                              :  TRIO “DE KLEPPERBOY'S”  

                              :  KOOR “DE WEES GEGROETJES” 

                              :  DJ “RICHIE” VERZORGING GELUID 

   TOEGANG GRATIS                                                                                                            
VHZ.DE BIEZANTIJN  WATERSTRAAT 146 NIJMEGEN 

              MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR O.A.; 

     REGIOBANK PEPERKAMP:  RUUD DE VRIES JUWELIER  

                     BLOEMENVELD XL  FENIKSHOF 5 

34

Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

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

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

Welkom!

Wij zijn uw bank.
Peperkamp Assurantiën
Voorstadslaan 254
6542 TG NIJMEGEN
T 024 - 377 77 47
E info@peperkampass.nl
I www.peperkampass.nl Molenweg 36, Nijmegen, Tel. 024 – 3770503

Tegenover de Albert Heijn Nijmegen West
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Gijs Meulepas en 
Ron Ghijssen, beiden woon-

achtig in de Distelstraat, hebben 
samen een outdoor communicatie-
bureau, genaamd ANDC. 

ANDC: DE NAAM
Het is inderdaad even wennen voor men-
sen die ons nog niet kennen. ANDC wordt 
uitgesproken als: AND SEE (EN ZIE). We 
doelen uiteraard op de resultaten en bele-
ving die we creëren.

EEN OUTDOOR COMMUNICATIE-
BEDRIJF? ZOZO... EN DAN?
Op een érg mooie locatie aan de Waal be-
denken we concepten en campagnes die 
bedoeld zijn voor de openbare ruimte. Bij-
voorbeeld tijdens grote sportevenementen 
of festivals, maar ook campagnes gericht 
op verkeersveiligheid op enkele honderden 
Nederlandse schoolpleinen.

Floranails heb ik in 2009 opgericht op 
de Floraweg 23. Ik verzorg sindsdien de 
nagelstyling, nailart en manicure bij een, 
inmiddels zeer trouwe, vaste klantenkring. 
Hierbij staan kwaliteit en gezondheid altijd 
voorop. Naast nagelbehandelingen verzorg 
ik ook kinderfeestjes, anti-nagelbijtarrange-
menten,  bruidsnagels, wimperextention en 
niet te vergeten de nu zo trendy gellakken! 
Binnenkort zal ik de allround nageltrainin-
gen voor dit prachtige vak gaan verzorgen 
in Nijmegen. Maar voor een cursus wim-
perextention plaatsen kun je bij mij ook 
terecht. Bij behalen van certificaten voor 

Biodanza met 
Monique Hendrix
Biodanza schept mogelijkheden jezelf 
te ontdekken op vele manieren; speels, 
vurig, verstild, uitbundig, met vreugde en 
in alle vrijheid, in contact op de eerste 
plaats met jezelf, maar ook door het 
contact met anderen leer je jezelf steeds 
meer ontdekken; je grenzen maar ook je 
onmetelijke ruimte. 
Op heerlijke, speciaal uitgezochte, we-
reldse muziek dans je jouw beweging, in 
het moment met alles wat er is en valt te 
ontdekken.

In het begin dansen we vooral actief en 
het tweede deel rustiger, meer ingeto-
gen.

Samen met een groep van mannen en 
vrouwen, van allerlei leeftijd en achter-
grond, zo verschillend en divers, maar 
ieders eigenheid geeft rijkdom en kleur 
aan ons aller leven.

We dansen op blote voeten (dans-
schoentjes of antislipsokken kan ook) 
en je hoeft geen enkele danservaring te 
hebben. We leren geen pasjes.
Graag ontmoet ik je in de dans van ons 
leven.

Monique Hendrix, klassiek homeopaat 
en facilitator Biodanza Nijmegen
www.biodanzainmotion.nl
(077) 463 83 33 - 06 40 13 08 04

bovenstaande cursussen kun je je onder-
scheiden van je concullega’s in Nijmegen 
en omgeving omdat het gebruik van profes-
sionele en kwalitatief hoogstaande produc-
ten in combinatie met een goede hygiëne 
bij Floranails centraal staat. 
Floranails streeft naar een professionele 
maar vooral individuele aanpak en onder-
scheidt zich door een zeer goede prijs-/ 
kwaliteit verhouding. Nieuwsgierig? Kijk 
gerust even op mijn site www.floranails.nl 
of bel me even: (024) 378 35 11.

Groetjes, Genevieve

Nagelstudio Floranails

Dit doen we zowel in opdracht van overhe-
den als van commerciële  organisaties. In 
veel gevallen zijn we ook verantwoordelijk 
voor de realisatie van de door ons bedachte 
concepten.
Het ministerie van IenM, Rijkswaterstaat en 
New Balance zijn enkele voorbeelden van 
onze recente opdrachtgevers. 

Ons doel is  om bijzondere outdoor campag-
nes te creëren die echt bij blijven! En zowel 
off- als online de nodige aandacht genere-
ren.
Omdat beelden altijd meer zeggen: bekijk 
onze projecten ter inspiratie op www.andc.nl.

ANDC



Succesvolle Sinter-
klaas speelgoed-
inzamelactie RIBW
Drie bewoners van de RIBW be-
schermde woonvorm aan de Wolfs-
kuilseweg hadden het  initiatief geno-
men om in de wijk speelgoed in te za-
melen voor de kinderen in de crisisop-
vang van Iriszorg in de Uranusstraat. 

De bewoners hadden een oproep ge-
plaatst in Neij West en de Wester en had-
den overal in de wijk posters opgehan-
gen. De opbrengst was overweldigend, 
het speelgoed stroomde binnen. Op 5 
december hebben ze gezamenlijk op de 
Uranusstraat het sinterklaasfeest gevierd 
met ongeveer twintig kinderen met hun 
ouders. Via de Zonnewende heeft wijk-
bewoner Daisy Janssen contact opgeno-
men met Marian Hendriks, één van de 
initiatiefneemsters van de actie, met de 
vraag of er nog speelgoed over was voor 
kinderen in een aantal gezinnen die het 
niet breed hebben. Zo is veel speelgoed 
bij deze gezinnen terechtgekomen.
Namens de bewoners hartelijk dank voor 
uw bijdrage!

Kerstmis
Met kerst hebben Marian en Daisy ver-
volgens voor 25 gezinnen met een kleine 
beurs kerstpakketten verzorgd. Marian 
had een bijdrage van 50 euro geschonken 
van de opbrengst van de tweedehands-
zaak ’t Winkeltje van de RIBW aan de 
Graafseweg 250. In deze leuke tweede-
handszaak kunt u van alles vinden; kle-
ding, huisraad en allerlei snuisterijen. ’t 
Winkeltje is geopend op dinsdag en don-
derdag  9.45 tot 12.15 en woensdag van 
13.00 tot 16.00 uur.

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

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

Kom naar 
de Stip!

Samen maken 
we de wijk

De Wester is ook verkrijgbaar bij:
• Ruud de Vries Juwelier Voorstadslaan 248 • Albert Heijn Molenweg 11 • Bakkerij de Niers 
Niersstraat 2 • Jan Linders Weurtseweg 157-159 • Voorzieningenhart De Biezantijn Water-
straat 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

 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  

Medische 
fitness: vanaf 
€35,- p.maand 

 
Naast fysiotherapie kunt u 
binnen onze praktijk ook  
terecht voor medische fitness. 
Hierbij kunt u fitnessen  
onder begeleiding van één  
van onze fysiotherapeuten.   
Voor meer informatie  
kunt u ons bellen, mailen,  
of de praktijk bezoeken. 

Al vanaf €35,- per  
maand! 
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Woensdag 30 november werd een delegatie 
van de stuurgroep HartslagNijmegen op het 
politiebureau in Nijmegen ontvangen door 
Mac Honigh, lid van de directie van de Vei-
ligheidsregio Gelderland-Zuid. 

Samen met bestuurders van de Stichting AED 
Dukenburg waren wij uitgenodigd om een 
bezoek te brengen aan de meldkamer die ge-
vestigd is in dit pand aan de Stieltjesstraat. 
De groep volgde Mac Honigh strikt, want hij 
opende met zijn pasje alle deuren. Bij binnen-
komst in de ruimte van de meldkamer leek het 
eerst een enorme chaos. Maar alles is goed 
onderverdeeld, te beginnen met de politie, dan 
een deel brandweer en een deel ambulance. 
Blauw, rood en geel in vakjargon. In het mid-
den en verhoogd een centrale post, waardoor 
goed overzicht is op alle plekken. Bij calami-
teiten voert de calamiteiten-coördinator hier 
de centrale regie. De basisopstelling van de 
groep ambulances bestaat uit twee zogenaam-
de tafels, bureaus omgeven met zes computer-
schermen. Daarnaast is er nog een tafel voor 
het niet-spoedeisende vervoer van patiënten 
overdag naar en tussen ziekenhuizen, woon-
huis en zorginstellingen.

Meldingen aannemen
De centraliste, vooraan op de foto, neemt de 
melding aan (aanname-centralist). Indien no-
dig schuift ze deze digitaal naar haar collega 
(uitgifte-centralist) die een ambulance aan gaat 
sturen. De aanname-centralist kan dan het ge-
sprek met de melder op gang houden. Er wordt 
een duidelijk protocol met vragen gevolgd, 
een soort triage. Aan de hand hiervan wordt 
bepaald of het een A1- of A2-melding moet 
zijn (A1 is spoed, met sirenes, A2 betekent zo 
snel mogelijk, maar zonder sirenes) en of er 
gereanimeerd moet worden. Bij een reanimatie 
wordt met het aanvinken op een van de scher-
men dan direct HartslagNu ingeschakeld. Het 
systeem roept automatisch de burgerhulpver-
leners op. De centraliste kan en zal dan ook 
de melder/hulpverlener blijven assisteren bij 
de reanimatie. Er komen 75.000 telefoontjes 
binnen op jaarbasis, die resulteren in 36.000 
ritten, waarvan de helft spoedritten zijn. Een 
A1-rit moet binnen 15 minuten ter plekke zijn. 
Het geautomatiseerde systeem helpt daarbij en 
zorgt ervoor dat de snelst beschikbare ambu-
lance het eerst aangestuurd wordt. Veel am-
bulances zijn namelijk onderweg. Er worden 
in het grote gebied van Gelderland-Zuid re-
gelmatig ambulances naar andere posities ge-
bracht om deze ‘binnen 15 minuten’-dekking 
te kunnen realiseren.

Nijmegen-West
Aan de oprichting van de stichting AED Nij-
megen-West wordt hard gewerkt. De notaris is 
alles aan het voorbereiden. De oprichting zal 
waarschijnlijk begin maart plaatsvinden.

Tekst: Stuurgroep HartslagNijmegen 
Foto meldkamer: Peter Saras
Foto politiebureau: Michiel Verbeek

De meldkamer, kloppend hart van 112
Dit is de 
laatste Wester...
Dit is de laatste Wester die bij u in de 
brievenbus valt wanneer u een NEE-
NEE-sticker bij uw brievenbus hebt ge-
plakt. Wél bezorgen is namelijk in strijd 
met de regels die zijn opgesteld door de 
Reclame Code Commissie en daar willen 
wij geen ruzie mee hebben. Een ánder 
wijkblad in Nijmegen kreeg dat wel en 
dit kan leiden tot een hoge boete.

In de vijf jaar dat de Wester in het Water-
kwartier en de Wolfskuil bezorgd is op 
telkens zo’n 7500 adressen, heeft dit wel-
geteld drie keer tot een klacht geleid. Dat 
is relatief heel weinig. Je zou de conclusie 
kunnen trekken dat al die andere mensen 
met een NEE-NEE-sticker de Wester wél 
willen ontvangen, maar de regels voor on-
geadresseerd drukwerk zijn niet voor niets 
opgesteld.

Wilt u de Wester wél blijven ontvangen, dan 
zult u dus vóór de verspreiding van het vol-
gende nummer op 20 april de NEE-NEE-
sticker moeten verwijderen dan wel vervan-
gen door een NEE-JA-sticker. U kunt de 
Wester ook ophalen bij één van de versprei-
dingspunten die op de bladzijde hiernaast 
vermeld staan. Elke eerste dinsdag volgend 
op het weekend waarin de Wester verspreid 
wordt - die datum vindt u linksonder op pa-
gina twee - liggen de Westers op u te wach-
ten. Wees er wel snel bij, want ze zijn zó 
weg is onze ervaring. 

Dan is er natuurlijk ook nog de website 
www.dewester.info of de Facebookpagina 
www.facebook.com/DeWesterNijmegen.

Tekst: Michiel van de Loo, hoofdredacteur
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Nina Simonestraat 8-10
6541 EA Nijmegen
www.bodyandfacecompany.nl
info@bodyandfacecompany.nl
024 - 373 27 21

Een half jaar geleden begonnen we vol goe-
de moed aan een avontuur waarbij sommige 
mensen ons voor gek verklaarden. Een winkel 
waar geen geld gebruikt wordt, maar punten, 
dat kan toch niks worden. Zo werd ons vaak 
gezegd. Wat is het verdienmodel dan? Nou, dat 
is er niet en dat komt er ook niet. Meewarige 
blikken en een succesje kregen we van velen, 
maar ook een toi toi toi en steun van enkele 
anderen. De Wijkfabriek Wolfskuil gaf ons de 
kans, want zij geloofden meteen in het con-
cept.

En nu een half jaar later, een groot succes en 
een begrip in Nijmegen, kijken we terug op 
een fantastische tijd met enorme groei. De 
meewarige blikken zijn nu bewonderende 
blikken geworden. De winkel had binnen no 
time 100 leden, korte tijd later zaten we op 200 
leden en nu hebben we al meer dan 300 actie-
ve leden. Er ging geen dag voorbij dat er niet 
een nieuw lid zich kwam inschrijven. En dat 
zonder aandacht of reclame in de lokale me-
dia. Alles op eigen kracht via een gigabereik 
op social media. Dankzij onze Facebook ver-

koopgroep Secondhand Nijmegen met meer 
dan 23.000 leden.

Van onstabiele rekken en kasten in het be-
gin zijn we al snel over gegaan naar stevige 
stellingen. Gedoneerd door onder andere de 
Gamma en De Gelderlander. Onze winkel is 
momenteel zo vol dat we de luxe hebben te se-
lecteren wat we wel of niet innemen. Om het 
kort te zeggen, wij groeien door ons giganti-
sche succes uit ons jasje.

De bedoeling was dat we de ruilwinkel een half 
jaar zouden runnen. Is het iets wat Nijmegen 
kon gebruiken, en zou het een begrip kunnen 
worden? Beide vragen zijn met een vette ja te 

De Ruilwinkel Nijmegen bestaat een half jaar
beantwoorden! We hadden een subsidie van 
het wijkmanagement gekregen voor een half 
jaar. Maar zowel de verhuurder, het wijkma-
nagement als de Wijkfabriek Wolfskuil heeft 
zoveel vertrouwen in het concept, dat ze graag 
willen dat wij aankomend half jaar doorgaan. 
En zelfs in een grotere ruimte in hetzelfde ge-
bouw. Tot en met 1 juli zijn wij verzekerd van 
onderdak. Eind februari zullen we daarheen 
verhuizen, en dit vieren met een heropening-
feest, waarvoor u (wederom), zodra we de da-
tum weten, uitgenodigd zult worden. 

Vanaf 1 juli is op dit moment alles nog wat on-
zeker. Want wij zoeken nog steeds een defini-
tieve ruimte waar de winkel nog jaren mag en 
kan blijven zitten. Dit gebouw zal de tweede 
helft van 2017 worden afgebroken. Wij hou-
den u op de hoogte.

Tekst: Lydia Woudenberg
Foto: Dave van Brenk
 
Ruilwinkel Secondhand Nijmegen
Web: Ruilwinkel Nijmegen
Facebookpagina: Ruilwinkel Nijmegen
Twitter: @Ruilwinkel_NMGN

En we gaan nog even door!
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Body & Face Company en Kapsalon Lustrína

Make-Over

Wilma vóór Wilma ná
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Voor wie het nog niet wist, het Initiatief-
fonds Oud-West heeft een andere naam ge-
kregen en heet vanaf nu Activiteitenfonds 
Oud-West. Dit fonds is er voor de bewoners 
van de wijken Waterkwartier en de Wolfs-
kuil.  

De doelstelling is dezelfde gebleven. Wij ad-
viseren de gemeente Nijmegen over de door u 
bedachte en ingediende initiatieven en van ons 
uit: hoe meer hoe liever. 
Ten opzichte van vorig jaar is het aantal in-
gediende projecten gegroeid van dertien naar 
twintig. Een behoorlijke groei, maar het ge-
reserveerde budget van de gemeente is niet 
opgegaan. In totaal is er 6.427,75 euro van 
de beschikbare 20.000,- euro uitgekeerd. Dus 
er kunnen nog meer initiatieven door u wor-
den bedacht en ingediend. De initiatieven van 
2016 kunnen als inspiratie dienen, maar ook 
helemaal nieuw bedachte projecten zien we 
graag tegemoet. Als het aanvragen zijn over 
gezelligheid van een straat of een deel van de 
wijken gaan wij snel over tot goedkeuring. 
Saamhorigheid in straten en deelwijken, ge-
richt op kinderen, ouderen en nieuwe wijkbe-
woners vinden wij erg belangrijk.

Natuurlijk zijn er ook een paar voorwaarden 
aan verbonden. Deze zijn binnenkort te vinden 
op onze website en worden meegestuurd met 
het aanvraagformulier.

Zijn er onduidelijkheden of lukt het niet hele-
maal met het maken van een goede begroting, 
neem dan contact met ons op.

Wilt u ook een aanvraag indienen, dan kunt 
u hiervoor een aanvraagformulier invullen en 

Activiteitenfonds Oud-West is er voor u

indienen via activiteitenfondsoudwest@gmail.
com. U krijgt dan zo snel mogelijk een aan-
vraagformulier toegestuurd met de voorwaar-
den erbij. Wilt u niet via de computer werken, 
dan zijn er formulieren af te halen in het wijk-
centrum Titus Brandsma en het voorzienin-
gencentrum De Biezantijn. 
 
Overzicht van de projecten die zijn ingediend 
bij het Activiteitenfonds Oud-West in 2016
• Bewonersgroep Onder de Bogen: rommel-
markt op de Koninginnelaan • Kidsclub Villa 
Nova: palmpasenstokken maken die worden 

weggegeven aan ouderen in de wijk; eieren 
verstoppen en is er een paashaas • Vrienden 
Westerpark: dans- en zangmiddag in de Bie-
zantijn voor jong en oud • Kidsclub Water-
kwartier: aanschaf materiaal • Burgerinitiatief 
Kinderbingo: aanschaf van een bingomo-
len, bingokaarten en stiften • Kidsclub Villa 
Nova: om nieuwe spullen aan te schaffen • 
Kidsclub Villa Nova: tekst musical, deco-
raankleding, flyermateriaal • Straatfeest Ka-
naalstraat: straatfeest voor de kinderen van de 
Kanaalstraat voor oude en nieuwe bewoners 
• Straatfeest Havikstraat: jaarlijks straatfeest 
voor de sociale cohesie, huur van bbq, spring-
kussen, kopieerkosten en materiaal voor spel-
letjes in het middagprogramma • Heksenkring: 
schmink, bloed, kostuums, versieringen, hout, 
verlichting, ijzer, folie • Opening NEC-veldje: 
luchtkussen, huur suikerspin • Vrienden Wes-
terpark: west op zijn best spellendag • Alles-
binder HAN: grote muurschildering achter- 
en zijmuur panden Weurtseweg 150 en 152 • 
Wolfskuil kerstmarkt, wijkraad: opbouw en 
materiaal voor jaarlijkse kerststal, kerstbomen 
verlichting et cetera • Aanschaf schmink ten 
behoeve van Halloweentocht en voor andere 
activiteiten in de wijk • Vrienden Westerpark: 
organisatie Sinterklaasmiddag en optocht Wa-
terkwartier/Biezantijn • Vrienden Westerpark: 
kerstmarkt in het Westerpark, sfeervol ver-
licht, live kerstmuziek et cetera • Activiteiten-
commissie Oud-West: activiteit Kerstmarkt, 
windlichten foto’s, voor kinderen en (groot)
ouders • Vrienden Westerpark: Multicultifes-
tival • Kidsclub Villa Nova: knutselactiviteit 
kerstmarkt.

Tekst: Wilma van der Heijde
Foto’s: Dave van Brenk

Het repaircafé Oud-West heeft een goed 
2016 gekend. DANK-DANK-DANK.

Op de eerste plaats onze dank voor het belan-
geloos beschikbaar stellen van ruimtes en ge-
reedschappen door het Hobbycentrum aan de 
Nieuwe Nonnendaalseweg 98 Nijmegen West. 
Op 4 februari zijn we met goede moed aan 
2017 begonnen. De volgende dagen zien we 

u graag met allerlei te repareren voorwerpen, 
iedere eerste zaterdag van de maand: 4 maart, 
1 april, 6 mei, 3 juni en 1 juli.
Er zijn geen vaste kosten aan verbonden. Wel 
vragen we een vrijwillige bijdrage voor de 
kosten van de vrijwilligers en de aanschaf van 
materiaal en klein gereedschap. Wij gaan er-
van uit dat de vrijwilligers hun enthousiasme 
en kundigheid inzetten. Zij mogen hun porte-

monnee thuis laten. Koffie en thee zijn gratis 
als u even moet wachten.

Een overzicht van het aantal bezoekers en re-
paraties van 2016: • Bezoekers: 159 • Aantal 
reparaties aangeboden: 190 • Gerepareerd: 113 
(60%) • Advies gegeven: 37 (25%) • Kapot: 
27 (15%). Aangeboden: 17 kleding, 12 fietsen, 
95 apparatuur, 19 computers e.d. 2 hout en 38 
overig.
Meer informatie kunt u vinden op de website 
www.repaircafenijmegen.nl/west.
Misschien tot ziens. Nog vragen? Kom even 
naar het Hobbycentrum of mail met wilmavd-
heijde@hotmail.com.

Tekst: Wilma van der Heijde, coördinator



De SP heeft een speciaal telefoonnummer geopend 
waar u terecht kunt met klachten en vragen over de 
thuiszorg. Vanaf juni 2016 kent de gemeente 
Nijmegen op een andere manier thuiszorg toe. Daar-
bij is nadrukkelijk afgesproken dat er niet bezuinigd 
wordt op de zorg. Via 06-83438981 kunnen cliënten 
en medewerkers laten weten hoe hun ervaringen zijn: 
wat gaat er goed en wat moet er beter? Ook kunnen 
cliënten bellen wanneer ze bij hun keukentafel-
gesprekken ondersteund willen worden door iemand 
van de SP-hulpdienst.

SP-gemeenteraadslid Cor van Norel: “In 
Nijmegen hebben we afgesproken dat 
iedereen de zorg krijgt die nodig is. 
Daarom legt de gemeente extra geld bij 
om de landelijke bezuinigingen van de 
VVD en PvdA op te vangen. Wel is er 
afgesproken zorg op een andere manier 
toe te gaan kennen. Daarbij is de behoefte 

en tevredenheid van de client het uitgangspunt. Via 
zogenaamde keukentafelgesprekken wordt afgesproken 
hoeveel thuiszorg mensen ontvangen. Wij horen graag 
hoe dit uitpakt voor cliënten en medewerkers, en of u 
tevreden bent of niet.”

Molenweg 95, 6543 VA, Nijmegen

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

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

Doe je mee? 
Je kunt vanaf donderdag 9 maart meedoen van 9.30 tot 11.30 
uur in wijkcentrum ’t Hert, Thijmstraat 40, Nijmegen.
De vervolgbijeenkomsten zijn op 16, 23 en 30 maart en 6, 13, 
20 april 2017. 

Als dat niet lukt, kun je ook meedoen met een volgende groep 
die begint op dinsdag 2 mei zelfde tijd en plaats.

Deelname is helemaal GRATIS!

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

De tafel van één is een initiatief van WOMEN Inc. om de 
participatie van vrouwen in gemeenten te stimuleren. Dit wordt 
ondersteund door het ministerie van OCW en door de gemeente 
Nijmegen. Jump Movement ontwikkelde de aansprekende 
effectieve methodiek voor de tafelgesprekken.
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Jongerenpagina

Nieuws van Tandem
Met de start van dit jaar zijn er enkele per-
sonele wijzigingen bij Tandem in de wijk. 
Younes Corty heeft Oud-West verlaten. Voor 
hem in de plaats is Marzouk Mechbal geko-
men. Hij heeft al lange ervaring binnen het 
jongerenwerk, waarvan de laatste jaren in 
Dukenburg. Volgende editie meer over Mar-
zouk. Mustafa Echargui breidt zijn aantal uren 
in het Waterkwartier uit en zal dus vaker te 
vinden zijn in het jongerencentrum en op 
straat. Anne Keizers gaat zich volledig richten 
op het jongerenwerk. Haar taken binnen het 
opbouwwerk zijn overgenomen door Lisanne 
van Kuppevelt. Lieke Peeters is zwanger, en 

Lachgas
Op verschillende plekken in de wijk zijn slag-
roompatronen gevonden. Het lachgas van 
deze patronen spuiten jongeren in ballonnen 
waarna ze het inademen. De slagroompatro-
nen zijn niet illegaal, en kunnen bij verschil-
lende winkels gekocht worden. Hierdoor is 
het niet strafbaar om deze patronen in bezit 
te hebben en te gebruiken, waardoor de po-
litie niet kan optreden. Het achterlaten van 
rotzooi is natuurlijk niet toegestaan, evenals 
het veroorzaken van overlast. Mocht dit ge-
beuren kan er wel worden opgetreden. 
Door het gebruik van lachgas kom je in een 
roes die een paar minuten duurt. Je gaat de 
dingen waziger zien, en geluiden anders er-
varen. Na maximaal vijf minuten is het uitge-
werkt. Dit betekent niet dat het gebruik hier-
van niet gevaarlijk is! Er zijn veel risico’s aan 
verbonden. Zo kan het zorgen voor zuurstof-
tekort in de hersenen, gevoelens van onrust 
of kunnen je longen bevriezen. Op de lange 
termijn kun je ook onvruchtbaar worden of 
een hersenstoornis oplopen. 
Het jongerenwerk zal jongeren hier actief op 
aanspreken, en voorlichting verzorgen via 
scholen en de jongerencentra.  

Tekst: Lieke Peeters 

Aan het woord...
Hoi, wij zijn Josefa en Meyssa. Wij gaan iets 
vertellen over het jongerenwerk. Tandem is 
een plek waar je activiteiten doet. Soms is 
het op school, soms in het jongerencentrum 
en soms op andere plekken. We gaan iets 
vertellen over de verschillende dingen die je 
kan doen. 
Op maandag komen de jongerenwerkers naar 
school. Dan gaan we samen ideeën bedenken 
om te doen. Iedereen krijgt dan een taak. 
Ook komen de jongerenwerkers soms in de 
klas om ons dingen te leren. Er is ook huis-
werkbegeleiding waar we soms heen gaan. 
Op dinsdag kunnen we naar het jongerencen-
trum gaan om spelletjes te spelen. Daarna 
is er zaalvoetbal speciaal voor meiden. Op 
woensdag gaan we naar de meidengroep. 
Hier doen we allemaal leuke dingen en is het 

Jongerenteam Bibliotheek De Biezantijn 
 
De Bibliotheek De Biezantijn zoekt een jongerenteam. Vind jij het leuk om mee te werken aan 
leuke jongerenactiviteiten in de bieb en om andere jongeren te motiveren ook te komen? En 
daarmee ook nog iets te verdienen? Ben je 14, 15 of 16 jaar? Geef je dan op! Kom voor meer 
informatie langs in Bibliotheek De Biezantijn, of mail naar: biezantijn@obgz.nl. 

Tekst: Suzanne Caerteling

altijd gezellig. Door de activiteiten leren we 
om goed met elkaar om te gaan en samen te 
werken. We mogen veel dingen zelf beslissen 
en organiseren. En ze helpen ons als we vra-
gen hebben. Bijna alles is gratis.
 
Tekst: Josefa en Meyssa (en Lieke Peeters)
Foto: Lieke Peters

Josefa (links) en Meyssa

zal vanaf half februari tot en met juni met 
verlof zijn. Haar taken worden grotendeels 
overgenomen door Anne Keizers.

Contactgegevens:
• Lieke Peeters: 06 57 54 36 73,
l.peeters@tandemwelzijn.nl 
• Marzouk Mechbal: 06 23 90 50 43,
m.mechbal@tandemwelzijn.nl 
• Anne Keizers: 06 26 86 49 63,
a.keizers@tandemwelzijn.nl 
• Mustafa Echargui: 06 57 54 38 04, 
m.echargui@tandemwelzijn.nl 
• Lisanne van Kuppevelt: 06 24 17 65 58,
l.van.kuppevelt@tandemwelzijn.nl 

Tekst: Lieke Peeters
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APK-keuringsstation Autobedrijf van Bon te Nijmegen is al jaren het adres voor uw APK-keuring in Nijmegen en omgeving. Zonder 
afspraak en klaar terwijl u wacht, met gratis herkeuring, en de koffie staat al klaar. Neutraal, dus altijd een eerlijk oordeel. Dit houdt in dat u 
eventuele reparaties niet bij ons hoeft uit te voeren. Wij hebben daarom ook geen baat bij het afkeuren van uw auto omdat wij zelf 
eventueel noodzakelijke reparaties niet per se uitvoeren. Neutraliteit is dus gegarandeerd bij uw keuring. Uiteraard worden de keuringen 
volgens voorgeschreven regels uitgevoerd. APK-keuringen worden afgemeld bij de RDW met als gevolg dat wij steekproefsgewijs 
gecontroleerd worden, waardoor u door een eventuele steekproef de auto 1,5 uur moet kunnen laten staan. Mocht uw auto af worden 
gekeurd dan krijgt u van ons 14 dagen de tijd om dit te laten repareren. Kleine reparaties voeren wij meestal direct en gratis voor u uit. 

Kosten APK
Benzine of diesel € 49.-. Dit is inclusief BTW, afmeldkosten en binnen 14 dagen gratis herkeuring. 

Occasions
Bent u op zoek naar een auto die bij u past? Wij hebben ook een ruim aanbod voor u op voorraad. U bent ook van harte welkom om bij 
ons langs te komen om de auto’s die uw interesse hebben gewekt, te komen bekijken! Behalve voor verkoop van auto’s, kunt u bij ons ook 
terecht voor reparatie en onderhoud. Al onze occasions worden grondig nagekeken, alvorens ze u worden aangeboden en zijn APK 
gekeurd. Wij nodigen u graag uit bij ons langs te komen.

Autobedrijf Van Bon Contact Openingstijden
Waterstraat 108 Telefoon: 024-3778338 Maandag t/m vrijdag:   08:00 - 17:00 uur
6541 TL Nijmegen Web: www.auto-vanbon.nl Zaterdag:         10:00 - 16:00 uur

ZONNESCHERM
ROLLUIKEN
MARKIEZEN
SCREENS
UITVALSCHERMEN

www.frank-zonwering.nl  |  info@frank-zonwering.nl
Cargadoorweg 4c | 6541 BT Nijmegen | 0617 017 074
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Honig Spelen: sportieve gezelligheid 

Zondag 15 januari was het zover. De Honig 
Spelen 2017-editie. Van begin tot eind is ie-
dereen langs geweest bij verschillende Honig-
ondernemers. De Honig Spelen was weer een 
evenement waar je bij had moeten zijn.

We begonnen de dag bij Bounz Nijmegen en 
Laserloods Nijmegen. Bij Bounz Nijmegen 
kon iedereen trefbal eens op een andere manier 
spelen dan in een gymzaal of op het plein. Bij 
Laserloods Nijmegen kon iedereen zich even 
een echte navy seal voelen.

Na de lunch waren Riverland Healthcentre 
en CrossFit Waalfront aan de beurt. Voel je fit 
stond voorop en er werd gewerkt aan conditie, 
kracht en uithoudingsvermogen.

De dag werd afgesloten bij Waalhalla-Cen-
trum met een cursus steppen, waarna iedereen 

verder vrij kon skaten, BMX’en en steppen. 
Zowel jong als oud konden voor de gezellig-
heid blijven hangen en genieten van een hapje 
en drankje. De sfeer zat er tijdens de Honig 
Spelen goed in en het was zeker weer een ge-
slaagde editie. 

Kijk voor meer foto’s op onze Facebookpagi-
na: www.facebook.com/samenverschilmaken. 
Bedankt Marscha Huwae voor de leuke foto’s.

Allesbinder presenteert groot succes

Op donderdag 19 januari presenteerden onze 
studenten hun projecten van het afgelopen half 
jaar. De ochtend was een groot succes.

Omdat je een dag niet kunt beginnen op een 
lege maag, startten we de ochtend met een ge-
zamenlijk ontbijt. Onder het genot van verse 
broodjes, Turkse baklava en vers fruit werd 
bijgepraat en genetwerkt.

Open staan voor elkaar

Na dit heerlijke ontbijt verzorgde Hendrik-Jan 
Derksen de lezing van de ochtend. Hij vertelde 
uitgebreid over wat hij doet als sociaal wer-
ker en tegen welke dingen je aan kunt lopen 

als je met mensen van verschillende culturen, 
opleidingsniveaus en achtergronden werkt. De 
belangrijkste boodschap van Hendrik-Jan was: 
sta open voor elkaar en wees oprecht geïnte-
resseerd. Ook bij Allesbinder proberen we dat 
zeker toe te passen.

Positiviteit

De studenten hadden de opdracht om hun pro-
ject op een creatieve manier te presenteren. En 
creatief was het zeker! Er werd gedanst, ge-
zongen, complimentjes uitgedeeld en een rol-
stoelslalomrace gehouden. Ook konden bezoe-
kers een soeppakket winnen als ze meededen 
aan een quiz over gezonde voeding. Wat een 
gezellige en positieve sfeer.

Nieuw boekje over Allesbinder

Ben je benieuwd wat Allesbinder precies doet 
en wil je hier meer over weten? Dat kan. Er 
is net een nieuw boekje uit waarin we oud-
studenten aan het woord laten over hun tijd bij 
ons. Wil je een exemplaar hebben? Loop dan 
binnen op de Weurtseweg 150 en vraag ernaar.

 

 

 

Agenda

15 juni 08.15 - 11.00 uur   
Allesbinder Presenteert

Doorlopende activiteiten

Elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur  
Inloopspreekuur voeding en bewegen

Allesbinder digitaal: 
www.facebook.com/samenverschilmaken
www.twitter.com/allesbinder 
www.allesbinder.nl

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

• Bureau Toezicht: 14 024
• Bel- en Herstellijn: 14 024

bel&herstellijn@nijmegen.nl
• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
• Slachtofferhulp:

(024) 323 33 22, 0900 01 01
• Centrum voor Seksueel en Familiaal Geweld:
 voor slachtoffers (024) 361 41 87 (24 uur p.d.)
 voor hulpverleners (024) 322 43 40
 mail@sfgnijmegen.nl
• Centrum voor Jeugd en gezin: 088 144 71 11
• Kindertelefoon: 0800 0432 
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00

• Sociaal Wijkteam Oud-West:
06 34 00 02 86
oud-west@sociaal-wijkteam.nl

• Stip Oud-West:
088 00 11 300
oud-west@stipnijmegen.nl

• Maatschappelijk werk (NIM):
(024) 323 27 51, info@nim.nl

• Het Inter-lokaal: (024) 322 22 27
info@inter-lokaal.nl

• Tandem: (024) 365 01 11
info@tandemwelzijn.nl

• Swon het seniorennetwerk: (024) 365 01 90
info@swon.nl

• Huisartsenpost: 0900 88 80
• Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis: 
 (024) 3 657 657
• Radboudumc: (024) 361 11 11
• Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
• Dierenambulance: (024) 355 02 22

• Portaal: 0800 767 82 25, info@portaal.nl
• Talis: (024) 352 39 11, welkom@talis.nl

• Wijkcentrum Titus Brandsma: 
(024) 377 48 93, Tweede Oude Heselaan 386
titusbrandsma@nijmegen.nl

• Voorzieningenhart De Biezantijn:
(024) 378 31 90, Waterstraat 146
debiezantijn@nijmegen.nl

• Wijkcentrum Villa Nova: 
(024) 377 18 97, Derde van Hezewijkstraat 2
villanova@nijmegen.nl

• Buurtcentrum De Driesprong:
(024) 377 05 82, Fuchsiastraat 10
dedriesprong@nijmegen.nl

• Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’:
(024) 377 33 48, info@ruuddevriesjuwelier.nl

• Wijkraad Wolfskuil: (024) 377 34 56
wijkraadwolfskuil@gmail.com

• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl

Belangrijke nummers

2017 begon meteen feestelijk in ons club-
huis. Voor het eerst organiseerde een groep 
vrijwilligers een oud en nieuw feest bij sv 
Nijmegen. Met een opkomst van rond de 
zestig personen, gevarieerd qua leeftijd, en 
met muziek, eten en drinken sloten we het 
oude jaar goed af en was ook de start van 
2017 goed te noemen.

Ook de tweede activiteit, de nieuwjaarsre-
ceptie op zaterdag 7 januari, was zeer ge-
slaagd. Naast de gezelligheid op deze dag 
waren er ook nu weer een aantal mensen die 
in het zonnetje werden gezet in verband met 
het aantal jaren dat ze lid waren. Deze keer 
was er, naast de 25- en 50-jarige leden, zelfs 
een persoon die al 60 jaar onze club steunde 
en verschillende functies vervulde. Op dit 
moment zit Carel Massa in de staf van ons 
eerste zondagteam. Zolang bij een club lid 
blijven is iets om als club trots op te zijn. 
Dat we zeer trots zijn op onze vrijwilligers lie-
ten we als club ook dit jaar weer blijken door 
de jaarlijks terugkomende medewerkersavond. 
Deze werd op zaterdag 28 januari in ons club-
huis gehouden. 

Helaas was er eind 2016 en begin 2017 niet al-
leen maar gezelligheid voor ons als club. Eind 
december moesten we afscheid nemen van een 
persoon met een 50-jarig lidmaatschap en ook 
begin 2017 kregen we minder leuke berichten. 
We wensen de families veel sterkte.

Uit de winterstop
Gelukkig zijn er ook weer leuke dingen te 
melden. De sneeuw, die er in januari nog voor 
zorgde dat er een tijd niet getraind/gevoetbald 
kon worden, is inmiddels weer van de velden 

en de competitie voor onze teams is alweer ge-
start. Dit betekent dat we kunnen gaan kijken 
hoe onze teams de winterstop uit zijn geko-
men. De jeugd gaat dit doen in de voorjaars-
reeks en de seniorenteams gaan kijken hoe 
hoog ze kunnen eindigen in de competitie aan 
het einde van het seizoen in mei.

Iedereen welkom
Als laatste nog een aantal leuke activiteiten 
waar iedereen welkom is. Zet ze dus vast in de 
agenda. Het traditionele kindercarnaval komt 
er weer aan. Opgezet door onze jeugdcommis-
sie in samenwerking met twee leden van sv 
Nijmegen is deze gezellige middag voor jong 
en oud op zaterdag 25 februari. Kom gezellig 
meevieren.
Aan het eind van het voetbalseizoen zullen 
ook de verschillende toernooien weer volgen. 
De organisatie van het Jan Weijers Jeugdtoer-
nooi heeft de data inmiddels al vast staan, en 
wel op 3-4-5 juni en 10-11 juni. De inschrij-
vingen zijn al richting de clubs.
Het al jaren zeer geslaagde Reünietoernooi zal 
ook weer georganiseerd worden. Deze zal aan 
het eind van de competitie zijn. Iedereen is 
welkom om dan weer te komen genieten van 
clubs die er helaas niet meer zijn, maar waar 
de voetballers van deze clubs laten zien dat ze 
het voetbal zeker niet verleerd zijn. Belangrijk 
deze dag is gezelligheid. Eerst op het veld en 
daarna tijdens het feest in ons clubhuis. Wan-
neer hier meer over bekend is, zullen we dit 
melden in de Wester en op onze website.
 
Tekst: Patrick Weijers
Foto: Ger Neijenhuyzen

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

Sv Nijmegen
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Donderdag 16 februari 14.00-16.00 uur, Digitaal 
Café, Leden en overige bezoekers € 2,50 (betaling 
ter plekke), Bieb Biezantijn
Vrijdag 17 februari en zaterdag 18 februari, 20.30-
21.30 uur, Theatervoorstelling Vervloekt, Theater-
zaal, De Verspiegeling, Biezenstraat 79-1
Zondag 19 februari 15.30 uur, Delicate Blossoms – 
Sotto Voce zingt liederen van Britten, Finzi en Pou-
lenc, St Antonius Abtkerk, Dennenstraat, Nijmegen
Zondag 19 februari 14.00 uur, Dansmiddag. Biezan-
tijn, Entree €2,50 incl. een hapje
Donderdag 23 februari 18.30-20.00 uur, Gratis 
Games maken, Bieb Biezantijn
Maandag 27 februari 14.00 uur, Kindercarnaval (t/m 
12 jaar) in De Biezantijn
Vrijdag 24 februari, 19:30 uur, GAMEN op groot 
scherm, Speciaal voor jongeren met een verstande-
lijke beperking, Ds. Creutzbergweg 3
Donderdag 16 maart 20.00 uur, Lachmeditatie, 
Schependomlaan 17E, info@lachmeditatie.nl. 
Deelname kost € 15,-
Donderdag 16 maart 18.00-20.00 uur, Gratis Maak 
je eigen animatiefilmpje, Bieb Biezantijn
Donderdag 16 maart 14.00-16.00 Digitaal Café, 
Leden en overige bezoekers € 2,50 (betaling ter 
plekke), Bieb Biezantijn
Dinsdag 07 maart 2017 van 20.00 tot 22.00 uur, 
Wijkraad Wolfskuil, Wijkcentrum Titus Brandsma
Dinsdag 21 maart 2017 van 19.30 tot 21.30 uur, 
Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’, Biezantijn, 
Waterstraat 146
Zondag 26 maart 14.00 uur, Dansmiddag, Biezan-
tijn, Entree €2,50 incl. een hapje.
Donderdag 6 april 18.30-20.00 uur, Gratis Robotica, 
Bieb Biezantijn

Vaste activiteiten in Oud-West
Wijkcentra
De Biezantijn 
Waterstraat 146. Vragen of meer informatie: debie-
zantijn@nijmegen.nl, tel. (024) 378 31 90 
Maandag
08.30 uur:  Koffieochtend voor wijkbewon-

ers
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
20.30 uur  Dweilorkest (1x in 2 weken):
20.00-22.30 uur:  Line Dance The Swinging 

Shoe’s
19.30 uur:  Vrouwenbond De Schakel (1x 

in 4 weken):
Dinsdag
08.30 uur:  Koffieochtend voor wijkbewon-

ers
09.30-10.30 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
19.30 uur:  Knutselclub de Watercrea’s
19.30 uur:  Gezelligheid is troef (jokeren 

en klaverjassen)
19.30 uur:  Zelf kleding maken
19.30-21.30 uur:  Wijkvereninging ‘Ons Water-

kwartier’ (1x in 6 weken, zie 
data elders in dit blad)

Woensdag
08.30 uur:  Koffieochtend voor wijkbewon-

ers
08.00 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
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:  Smartlappenkoor De Kleppers 

(1x per 2 weken):
Donderdag
Vanaf 8.30 uur:  Koffieochtend voor wijkbewon-

ers
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
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 wijkbewon-

ers
10.00-11.00 uur:  De Opstap – Yogalessen
11.00-13.00 uur:  Aquamarijn bewegen op muz-

iek
12.30-15.00 uur:  Competitie biljarten daarna tot 

16.30u. 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
18.00-21.30 uur:  Judocentre Tomoda
19.00-22.00 uur:  GOS Sportmassage
19.00-20.30 uur:  Volksuniversiteit Nederlands
19.00-20.30 uur:  Volksuniversiteit Arabisch
19.00-20.30 uur:  Dante Italiaanse les
19.00-22.00 uur:  Novio post, postzegelavond 1X 

per maand
19.30-22.30 uur:  Amusementskoor Multivox
19.00-22.00 uur:  Sierduiven 1X per maand
20.30-22.00 uur:  Volksuniversiteit Grieks
Dinsdag
10.00-12.00 uur:  Gilde Engels
13.00-15.00 uur:  Sportservice
17.00-19.00 uur:  Dansen met muziek
18.30-22.30 uur:  Creagroep
18.30-23.30 uur:  Bridge
19.00-20.00 uur:  Karate
Woensdag
08.30-11.00 uur:  Ansje pansje
09.00-12.00 uur:  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
19.30-22.30 uur:  Silver Eagles Country dance
20.00-22.00 uur:  Handenarbeid groep
20.00-20.30 uur:  Trimclub v. Loon
Donderdag
09.30-11.30 uur:  Vlijtig liesje
09.30-11.30 uur:  Koffie / Hobby
13.00-16.00 uur:  Breigroep
13.30-16.30 uur:  Sjoelen
17.00-18.00 uur:  St. Koprol
17.00-23.00 uur:  Bridge
19.00-21.00 uur:  Peninha Capoeira
19.00-22.00 uur:  Balkanorkest
20.00-21.00 uur:  Sport Tekst en uitleg Nederland
Vrijdag
08.30-12.30 uur:  Voedselbank
09.00-12.00 uur:  Stavoor Inburgering B.V
09.00-12.00 uur:  Tekenen en Schilderen
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Dinsdag 21 februari
14.30 uur: Koor 19.30 uur: Kaarten en biljarten
Woensdag 22 februari
14.30 uur: Spel
Donderdag 23 februari
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage 14.30 uur: 
Biljarten en sjoelen
Vrijdag 24 februari
14.30 uur: Spel en biljarten 19.30 uur: Rummicup
Zondag 26 februari
19.30 uur: Kaarten
Maandag 27 februari
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage 14.30 uur: 
Creatieve middag
14.30 uur: Holland bingo
Dinsdag 28 februari
14.30 uur: Bingo 19.30 uur: Kaarten en biljarten
Woensdag 1 maart
14.30 uur: Spel 19.30 uur: Dansavond
Donderdag 2 maart
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage 14.30 uur: 
Biljarten en sjoelen
Vrijdag 3 maart
14.30 uur: Spel en biljarten 14.30 uur: Vincken 
mode 19.30 uur: Rummicup
Zaterdag 4 maart
19.30 uur: Bingo
Zondag 5 maart
19.30 uur: Kaarten
Maandag 6 maart
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage 14.30 uur: 
Creatieve middag
Dinsdag 7 maart
14.30 uur: Koor 19.30 uur: Kaarten en biljarten
Woensdag 8 maart
14.30 uur: Spel 19.30 uur: Liederentafel
Donderdag 9 maart
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage 14.30 uur: 
Biljarten en sjoelen
Vrijdag 10 maart
10.00 uur: Hele dag NL Doet verwendag19.30 uur: 
Rummicup

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

Overige activiteiten 
• Hobbyclub De Heksenkring, Varenstraat 40, elke 
woensdag 20.00-22.30 uur
• 10.00-12.00 uur: Iedere derde donderdag van de 
maand  Digitaalcafé  in de Bibliotheek de Biezantijn 
in samenwerking met Seniorweb
• 14.00-16.00 uur: 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 13.30-
16.00 uur en 19.30-22.00 uur, iedere dinsdag 19.30-
22.00 uur, iedere woensdag 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 vol-
gende nummer is 02 april 2017 (verspreiding vanaf 
20 april 2017).

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

Villa Nova 
Derde van Hezewijkstraat 2, Vragen of meer infor-
matie: villanova@nijmegen.nl, tel. (024) 377 18 97
Maandag
09.00-12.00 uur:  Stichting Step Taalles
09.00-17.00 uur:  Kompas-Mengelmoes Creative 

leer werkplek
11.30-13.30 uur:  OKC SAM-SAM Creative activ-

iteiten
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
09.00-12.00 uur:  Stichting Step Taalles
09.30-11.30 uur:  OKC SAM-SAM Creative activ-

iteiten
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
09.00-12.00 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
09.00-12.00 uur: Stichting Step Taalles
09.00-12.00 uur: OKC SAM-SAM Creative activ-

iteiten
09.00-14.30 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
09.00-12.00 uur:  Stichting Step Taalles
09.00-12.00 uur:  OKC SAM-SAM Tweedehands 

kleidingpun
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 infor-
matie: (024) 366 57 77 
Maandag 13 februari 
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage 14.30 uur: 
Creatieve middag 14.30 uur: Holland bingo
Dinsdag 14 februari
14.30 uur: Bingo, 19.30 uur: Kaarten en biljarten
Woensdag 15 Februari 14.30 uur: Grote Holland 
bingo
Donderdag 16 februari
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage 14.30 uur: 
Biljarten en sjoelen
Vrijdag 17 februari
14.30 uur: Spel en biljarten 19.30 uur: Rummicup
Zaterdag 18 februari
19.30 uur: Bingo
Zondag 19 februari
19.30 uur: Kaarten
Maandag 20 februari
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage 14.30 uur: 
Creatieve middag 14.30 uur: Holland bingo
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Werk aan de weg
Zoals jullie wel hebben gezien zijn ze 
bezig om een nieuwe weg te bouwen 
voor de school. Dus we hebben wat 
vragen erover aan ze gesteld. De bouw-
vakkers maken nieuwe autowegen, fiets-
paden en parkeerhavens. Het werk aan 
‘onze’ weg moet 24 december klaar zijn. 
We hebben gesproken met de uitvoer-
der. De uitvoerder was iemand die ei-
genlijk bijna niks doet, maar hij let goed 
op en maakt de planningen voor hoe het 
moet gebeuren. En hij vertelt ook tegen 
de gemeente of ze meer tegels en wat 
anders nodig hebben. Hij vertelde dat ze 
nu een hele andere indeling maken. Er 
mogen nu nog geen auto`s door maar 
de bussen en fietsers wel. De bouwvak-
kers beginnen ’s ochtends om zeven uur 
en zijn klaar met werken om kwart voor 
vier. Ze hebben wel pauzes tussendoor. 
Op zich is het werk niet echt gevaarlijk. 
Er staan slagbomen voor de bussen. Ze 
dragen ook goeie en stevige werkkleren. 
Je moet namelijk goeie bergschoenen 
hebben, handschoenen, een helm, oor-
dopjes voor de herrie en reflecterende 
kleren. We hebben er vaak last van 
in de klas en als we naar huis of naar 
school moeten, moeten we vaak even 
omrijden. Maar hopelijk wordt het een 
mooie weg.

Door Chutima & Cyenna

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

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

over sterren of ruimte of ruimteschepen of de 

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

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

Het was erg leuk op de sterrenwacht. 

Door Shirley

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

Door Janne S. Door Janne O.

Rebus

ben we meneer John gevraagd naar persoon-

Kinderpersbureau

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Op woensdagmiddag 16 
november zijn we met juf 
Cindy van het KPB naar 
het Radboud UMC ge-
reden voor een interview 
met Thomas van de Week-
endschool. Josefa zit zelf 
op de IMC Weekendschool, 
daarom leek het ons leuk om 
een interview te doen met 
Thomas. Thomas is een van 
de meesters bij de Weekend-
school.

Hij werkt nu al 5 jaar bij de IMC 
Weekendschool. Hij was aan 
het vertellen dat hij werk aan het zoeken was 
toen hij net was af gestudeerd. Om zijn eten 
en huis te kunnen betalen. En dat er een va-
cature in de krant stond. Hij kon niet naar de 
Weekendschool toen hij zelf klein was. Toen 
bestond het nog niet. De Weekendschool 
bestaat nu al 18 jaar in Nederland en 11 jaar 
in Nijmegen.

Thomas doet verschillende dingen op de 
Weekendschool. Thomas is vaak aanwezig 
op de zondagen en dan heeft hij de leiding 
met een paar anderen. En doordeweeks 
zoekt hij naar gastdocenten om samen lessen 
te maken voor op de zondag. Bijvoorbeeld 
laatst was er een rechter. En Thomas geeft 
ook sportles, en doet bootcamp, boksen met 
kinderen, als hij niet voor de Weekendschool 
werkt. 

Thomas vindt de Weekendschool heel stom. 
Haha, dat was een grapje natuurlijk. Hij vindt 
het heel leuk, vooral de kinderen vindt hij 
superleuk! Hij vindt het heel moeilijk om het 
leukste vak uit te kiezen. Maar wat hij écht 
een heel leuke les vond was werken met die-
ren op de kinderboerderij. De kinderen gingen 
de dieren verzorgen en stallen schoonmaken. 
En ze werkten heel goed samen. En weet je 
wat leuk was? Dat Josefa’s hond (Indy) mee 
mocht naar de dierenarts. Maar het onder-
werp ‘Recht’ vond hij ook heel leuk. 

Bij de Weekend-
school leren kinderen over beroepen. 

Ze leren ook wat er in hun eigen stad gebeurt. 
Én ze leren dat ze goed zijn in dingen als ze 
hard hun best doen. 

De Weekendschool kost heel veel geld, maar 
voor kinderen is het gratis en gelukkig zijn er 
veel sponsors. Thomas wordt betaald voor dit 
werk en de gastdocenten doen het allemaal 
vrijwillig. Alle gastdocenten geven les over 
hun eigen werk. Elk vak duurt ongeveer 3 
zondagen of 4 en heeft verschillende lessen.

De Weekendschool duurt 2,5 jaar en is op 
zondag en duurt van 11 uur tot half 3. In de 
schoolvakanties ben je vrij. Helemaal aan het 
eind krijg je een diploma van de rector magni-
ficus (dat is de ‘baas’ van de universiteit) van 
de Radboud Universiteit! Er doen ongeveer 
100 leerlingen mee aan de Weekendschool.

Af en toe is het werk wel moeilijk. Als je goed 
naar de kinderen luistert is het niet zo moeilijk. 
Maar als iedereen tegelijk praat, 30 kinderen 
én de telefoon gaat én er komt een gastdo-
cent, én een collega met een vraag, dán is het 
wel moeilijk. 

De Weekendschool is heel leuk maar als je er 
mee begonnen bent kun je niet zomaar stop-
pen! 

Door Cyenna, Josefa & Chutima

Op zondag naar school!
Op bezoek bij de Weekendschool


