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Vroeger en nu 

Nachtegaalplein
In 2010 werden de woningen aan het Nach-
tegaalplein gesloopt om plaats te maken voor 
nieuwbouw. Alleen het oude pand van de 
woningbouwvereniging herinnert nog aan de 
oude tijd. Aan het Nachtegaalplein en omge-
ving was vooral sociale woningbouw te vin-
den, zowel uit de periode 1910-1940 als uit de 
periode na de Tweede Wereldoorlog. Deze wo-
ningen waren in de eerste plaats bestemd voor 

PRIJSVRAAG ter waarde van 150 euro
Na loting is de vorige prijsvraag gewonnen door Betsie Jacobs, die haar zus Bernadet 
Lintzen de make-over liet ondergaan. Zie hiervoor de foto’s elders in de Wester. De nieuwe 
opgave is: op welke pagina staat de make-over door Body & Face Company en kapsalon 
Lustrina in déze Wester? Mail uw oplossing naar redactie@dewester.info en misschien 
wint u wel de make-over ter waarde van 150 euro, beschikbaar gesteld door Kapsalon 
Lustrina en beautysalon Body & Face Company. 

arbeiders werkzaam in de omliggende bedrij-
ven. Het voormalige pand van woningbouw-
vereniging Nijmegen valt onder beschermd 
stadsbeeld. Het huidige Nachtegaalplein is het 
nieuwe hart van de buurt. De woningen sluiten 
voor wat architectuur betreft, naadloos aan bij 
het bestaande klassieke tuinstedelijke karakter 
van Wolfskuil, zodat de sfeer van de wijk is 
behouden.

Tekst en foto 2017: Dave van Brenk 
Foto 1970: Regionaal Archief Nijmegen
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We beperken ons in deze aflevering van de Straat 
van de Week en de Graafseweg tot het gedeelte 
van de straat dat kadastraal onder de Wolfskuil 
valt: vanaf de Graafsebrug tot aan de Wolfs-
kuilseweg. De eerste huisnummers die we daar 
tegenkomen zijn als je de stad uitrijdt aan de 
rechterkant Graafseweg 126 en 128. Gebouwd 
omstreeks 1870 en daarmee een van de oudste 
panden van de straat. 

Antoinet Broeder
Op nummer 126 woont sinds 2004 Antoinet 
Broeder met haar partner. ‘Tot die tijd was het de 
dienstwoning van een inmiddels gepensioneerde 
functionaris die over het grondbeheer ging bij de 
Nederlandse Spoorwegen, begint Antoinet. ‘Wij 
kenden die familie en we hadden al vaak laten we-
ten interesse in de woning te hebben, mochten ze 
ooit willen verhuizen. Het eerste jaar huurden we 
de woning en een jaar later konden we het kopen 
van de NS, die langzamerhand van hun vastgoed af 
wilden. Nee, het was niet goedkoop en we hebben 
ook flink geïnvesteerd in de verbouwing, want we 
wilden een deel van het pand bestemmen voor een 
Bed & Breakfast.’ Om het huis herinneren de uit 
bielzen opgetrokken schutting en tuinhuisje nog aan 
de Spoorwegen, binnen is een draagmuur op een 
zichtbaar stuk rails gemetseld.

Antoinet is 62 jaar. Ze groeide op in Vortum-Mul-

lum, enkele kilometers ten zuiden van Boxmeer; 
studeerde en woonde enige tijd in Amsterdam om 
daar tot de ontdekking te komen zich beter thuis te 
voelen in een kleinere, overzichtelijke stad als Nij-
megen. Ze verhuisde naar Bottendaal en kreeg een 
beleidsfunctie bij de Jeugdraad, de voorloper van 
welzijnsorganisatie Tandem. ‘Dat was veel verga-
deren en nota’s produceren’, gaat Antoinet verder, 
‘maar mijn creatieve kant bleef kriebelen. Ik had 
parttime cursussen gevolgd op het grafisch lyceum 
in Utrecht en wilde die theorie graag omzetten in de 
praktijk. Daarom vertrok ik 15 jaar geleden bij Tan-
dem en ben een eigen ontwerpbureau begonnen en 
naast het runnen van de B&B doe ik dat nog steeds. 

Ik ben eigen baas en kan de werkzaamheden prima 
op elkaar afstemmen.’

Vier gastenkamers
‘Er was een enorme zolder. Daar hebben we een 
aparte trap naar toe geleid en drie gastenkamers ge-
maakt. Plus nog een studio maakt vier gastenkamers 
en even zoveel badkamers. Er komt veel bij kijken, 
wil je zo’n B&B goed leiden. Het is een echt bedrijf 
en zo heb ik het ook aangepakt. Met een onderne-
mers- en toeristenplan, inschrijven bij de Kamer 
van Koophandel, een BTW nummer aanvragen, ga 
zo maar door. Toen ik begon waren er welgeteld vijf 
B&B’s in Nijmegen, inmiddels zijn dat er meer dan 

Graafseweg

De straat van de week

Antoinet Broeder



de Wester - april 2017 5

vijftig en daar zijn vooral het laatste jaar nog zo’n 
300 airbnb’s bijgekomen. Dat maakt de spoeling 
wel dun en natuurlijk merk ik dat ook, maar het is 
nog goed te doen.’

‘Als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat Bottendaal 
meer gezelligheid heeft dan de Wolfskuil. Denk al-
leen al aan de kroegen daar. Hier heb je alleen de 
Driesprong nog. Voor de winkels zou ik naar de 
Molenweg kunnen, maar ik ben niet zo dol op AH, 
dus ik ga nog steeds naar de Co-op in de Burghard 
van de Berghstraat en op de Willemsweg zit een 
hele fijne groenteboer.’

Graafse muur
Wanneer je op de Nieuwe Nonnendaalseweg om-
hoog gaat richting Graafseweg, kom je uit bij de 
Graafse muur. Tot voor enkele jaren een blok afzich-
telijk grijs beton, een favoriete graffiti spot en een 
doorn in het oog voor de omwonenden. Nu hangen 
er drie grote schilderingen, is er groen aangebracht 
en een schoolbord waar ieder die daar behoefte aan 
heeft zijn (on)genoegen kan tonen. Antoinet: ‘Toen 
ik hoorde dat men die muur aan wilde pakken, heb 
ik geen moment geaarzeld en mijn creatieve hulp 
aangeboden. De twee schilderijen rechts zijn van 
schoolkinderen uit de wijk. Elk schilderij is opge-
bouwd uit vier tekeningen. Die heb ik op de com-
puter samengevoegd zodat ze in elkaar overlopen. 
Dat collage uitvergroot en toen konden de kinderen 
écht aan de slag met de verf. We hadden hier de 
straat afgezet, een paar steigers opgezet, koffieten-
tje erbij, erg gezellig allemaal en iedereen was super 
trots op het resultaat. Ze houden het wonderbaarlijk 
goed uit, ik was bang dat we ze snel zouden moeten 
vervangen, maar de kunst wordt gerespecteerd en 
de graffiti is meteen minder geworden. Ik zorg dat 
er bij het schoolbord elke dag twee nieuwe krijtjes 
liggen.’

De spoorlijn tussen Nijmegen en Den Bosch werd 
in 1881 in gebruik genomen. De huizen aan Graaf-
seweg 126 en 128 waren bestemd voor personeel 
van de NS. Ook het weggetje vóór de woningen is 
eigendom van de Spoorwegen. De aanwonenden 
hebben recht van overpad. Als er gewerkt wordt op 
het emplacement gaat al het benodigde materieel 
via dit weggetje. ‘Dat is wel eens storend’, verzucht 

Antoinet. ‘We krijgen elk jaar een keurig overzicht 
van de NS wannéér ze aan het werk zijn, maar daar 
houden ze zich niet altijd aan. Dat is soms verve-
lend voor de gasten.’

Afwerkplek
Vervelender was de directe omgeving van de pan-
den. ‘Tot voor vijf jaar was het zelfs een beetje eng. 
De buurman en ik moesten dagelijks de dealers 
wegjagen. Het emplacement werd gebruikt als hon-
denuitlaatplaats met alle stank van dien, er kwamen 
automobilisten die het terrein als een prima afwerk-
plek zagen, een zwerver had er een onderkomen 
voor zichzelf ingericht, een ongelooflijke troep was 
het. In die tijd ook een paar inbraakpogingen gehad. 
We zijn met de NS gaan praten en allereerst begon-
nen met het plaatsen van een afsluitbare poort naar 
het emplacement. Dat loste al een hoop ellende op. 
Er is ook een straatlantaarn bijgekomen en nu is het 
een stuk rustiger. Samen met buurman Fred hebben 
we dit deel van de wijk een stuk veiliger gemaakt.’

Er is één buurtbewoner die niks met poezen heeft. 
Antoinet: ‘Ik kan me heel goed voorstellen dat ie-
mand een hekel aan katten heeft, maar je gaat er 
toch niet op schieten! Mijn eerste poes werd dood-
geschoten met een echte kogel. De kat die ik nu heb 
heeft een schot hagel in haar pootje gekregen. Ik 
snap niet dat mensen zoiets kunnen doen. Dat poot-
je hebben ze af moeten zetten. Hij loopt nu op drie 
poten en dat gaat goed.’

Hier rust de genever
Haar partner runt een distilleerderij ’t Nieuwe Diep 
in Amsterdam-Oost. Door de jaren heen heeft hij 
een hele verzameling aan ketels en aanverwant ma-
teriaal om zich heen verzameld. Schuin achter het 
huis en het emplacement huurde hij al vóórdat hij 
er woonde een pand met de bedoeling er ooit een 
gedistilleerd museum in te richten met een proeflo-
kaal. Sssttt…! Hier rust de genever staat zichtbaar 
vanaf de Graafseweg op het pand geschilderd. ‘Het 
is er nog niet echt van gekomen’, vertelt Antoinet, 
‘er wordt nu wel gebotteld en geëtiketteerd en men-
sen uit het vak krijgen er vaak een rondleiding.’

‘Weet je’, begint Antoinet, ‘Nijmegen is een wan-
delstad, maar zonder voetpaden. Ik mis dat ook in 

dat nieuwe plan. Probeer maar eens uit te leggen, 
hoe mensen vanaf het station te voet hier moeten ko-
men. Ze moeten eigenlijk twee keer de Graafseweg 
oversteken. Het blijft een rare brug. Vroeger liep 
het zebrapad heel schuin. Duurde het een eeuwig-
heid voor je aan de overkant was. Na een dodelijk 
ongeluk aan de andere kant van de brug hebben ze 
een hekwerk geplaatst dat de auto’s van de fietsers 
scheidt. Dat heeft het een stuk veiliger gemaakt.’ 

Fred en Wilma van Mameren
Buurman Fred en zijn vrouw Wilma van Mameren 
kochten nummer 128 in 1986. Hier woonde eer-
der de perronbaas. ‘Aan de zijkant van het huis zat 
vroeger nog een deur’, begint Fred. ‘Daar moesten 
mensen de goederen afrekenen die met de trein ver-
voerd werden.’ Fred is 64 jaar. Vier jaar geleden 
trok hij zich terug uit het bekende familiebedrijf 
timmerfabriek Van Mameren aan de Oude Weurt-
seweg. ‘Mijn overgrootvader begon de zaak ooit, 
maar die liet het een beetje versloffen, hij borrelde 
nogal graag. Mijn opa heeft het vanaf 1934 opnieuw 
opgebouwd en zijn drie kleinzoons, ik ben de oud-
ste, hebben het later overgenomen. Ik nam het fi-
nanciële deel, de verkoop en de klantcontacten voor 
mijn rekening. We woonden eerst naast de zaak, en 
in 1960 verhuisden we het hoekje om naar de Eerste 
Oude Heselaan 102.’

Wilma, ook 64 jaar, en dochter van een pluimvee-
handelaar, komt uit het dorpje Zeeland, 30 kilo-
meter ten zuidwesten van Nijmegen. Ooit werd dit 
dorp het Las Vegas van Brabant genoemd, vanwege 
de vele uitgaansgelegenheden. In één van die dis-
cotheken De Morgenzon leerden Wilma en Fred 
elkaar kennen in 1973 en een jaar later werd er 
getrouwd en kocht het jonge paar een huis aan de 
Nieuwe Nonnendaalseweg 7. Om in 1986 te verhui-
zen naar de Graafseweg hoefden ze alleen maar de 
straat over te steken.

Rangeren
‘We hebben er met de jaren wel veel aan opgeknapt’, 
vervolgt Fred. ‘Er zat een verlaagd plafond in, dat 
hebben we in de oude staat teruggebracht, nieuwe 
pannen op het dak, de buitenmuren gestraald en op-
nieuw gepleisterd en vijf jaar geleden aan de achter-
kant een grote keuken aangebouwd.’ Het vele glas 

De droomwand aan de Graafsemuur
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zorgt voor een zee van licht en naar buiten kijkend 
weet je je omringd door het groen. Je merkt nauwe-
lijks iets van de drukke Graafseweg, het lijkt wel of 
het lawaai over deze huizen heen waait.

‘Och, die treinen, daar raak je aan gewend’, vertelt 
Fred. ‘Vroeger denderde er tussen twaalf uur en half 
een ’s nachts dagelijks een lange goederentrein over 
het spoor. Die hoorde ik elke dag, maar ik weet niet 
beter. Vroeger op het emplacement bij de Eerste 
Oude Heselaan hoorde ik de treinen ook voortdu-
rend tegen elkaar aan botsen bij het rangeren, dat 
gaf meer herrie. Nu mag dat niet meer in stedelijke 
gebieden.’

Vooral door zijn drukke werkzaamheden bemoeide 
Fred zich vroeger weinig met de buurt, maar hij zag 
wel dat de wijk er de laatste jaren flink op vooruit is 
gegaan. Fred: ‘Er hingen her en der vaak jongeren 
rond. Zo’n vijftien jaar geleden was er veel drugs-
overlast en heerste er een levendige handel, ook 
in gestolen goederen. Je zag complete koffers van 
eigenaar verwisselen. Dat is nu gelukkig verleden 
tijd.’

Jimmy ik mis je
‘Toen vier jaar geleden de plannen voor een droom-
wand aan de Graafsemuur ontstonden, ben ik er 
meteen bij betrokken. Eén van de schilderingen 
is van mijn neef Hans van Mameren, die woonde 
vroeger ook in de wijk. Het grote schoolbord maken 
we elke week schoon. Soms hebben mensen er iets 
met verf op gekalkt, dan moeten we écht poetsen, 
maar de mensen, veelal jongeren, houden zich over 
het algemeen keurig aan de regels. Dat hadden we 
eerlijk gezegd niet verwacht. Staat er een keer een 
schuttingwoord, dan maken we er iets anders van.’ 
‘Zo stond er al tijden elke week Jimmy ik mis je op 
het bord’, gaat Wilma verder. ‘Dan ga je je toch af-

vragen, wat daarachter steekt. Totdat ik op een dag 
de mevrouw zag, toen ze dit erop schreef. Het bleek 
om haar overleden hondje te gaan. Lief hè! Zo is er 
ook een mevrouw die er elke week de letters LSD 
opschrijft. Geen idee waarom, maar grappig is het 
wel.’ Fred: ‘We kregen subsidie van de gemeente 
om de Droomwand te realiseren, maar ook de Rabo-
bank tastte in de buidel en ook diverse middenstan-
ders uit de wijk. Het groen tegen de wand wil nog 
niet echt. Zo werkt het strooizout in op de planten 
kwamen we onlangs achter. Daar is nu een oplos-
sing voor bedacht.’

Paaltjes
Het steile voetpad vanaf de Graafsebrug naar de 
Nieuwe Nonnendaalseweg wordt ook door fiet-
sers gebruikt die vaak in volle vaart naar beneden 
trappen. Gevaarlijk, en dat bleef niet zonder onge-

lukken, zodat de gemeente ooit besloot er paaltjes 
neer te zetten zodat fietsers gedwongen werden af 
te stappen. Ze hadden echter niet op de burgerlijke 
ongehoorzaamheid van de Kuuler gerekend die 
met een ijzerzaag de paaltjes kortwiekte, zodat de 
fietsers vrij baan bleven houden. Hierna plaatste de 
gemeente weer een nieuwe afzetting, maar ook die 
viel opnieuw ten prooi aan de zagende Kuuler. Dit 
herhaalde zich nog een paar keer, totdat de gemeen-
te besloot de paaltjes zódanig neer te zetten, dat je 
zonder af te stappen tóch langs de paaltjes kon. Als 
het in de winter glad is, strooien Fred en Wilma op 
het voetpad om ongelukken te voorkomen.

Fred: ‘Ik zag er sowieso vaak mensen over de kop 
gaan, want met slechte remmen heb je een pro-
bleem. Soms moest er een ambulance bijkomen. 
Drie jaar geleden stond ooit onderaan de helling 
een agent om alle fietsende fietsers een bekeuring 
te geven. Hij had het er druk mee, maar wel een 
beetje flauw.’

‘Van de drukte op de Graafseweg merken we vrij 
weinig’, vertelt Wilma. ‘Een enkele keer horen we 
een klap, maar meestal lezen we pas in de Gelder-
lander wanneer er een ongeluk is gebeurd. De ge-
plande renovatie vinden wij prima. Misschien pak-
ken mensen wat vaker de fiets of mijden ze deze 
route als ze in een file terechtkomen.’

Rotjaar
2016 was een rotjaar voor Fred en Wilma. In april 
overleed hun dochter Renate aan kanker. Nog maar 
38 jaar oud en een man en twee kinderen achterla-
tend. Fred: ‘Sommige mensen uit de wijk moeten 
haar gekend hebben. Ze werkte lang bij Super de 
Boer aan de Koekkoekstraat bij het brood en kaas. 
Minimaal één per week zijn de kleinkinderen van 
zes en acht jaar oud een dagje hier. Het meisje lijkt 
sprekend op haar moeder.’

De Graafseweg staduitwaarts in 1926 

Fred en Wilma van Mameren
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Reizen
De firma van Mameren is een internationaal bedrijf. 
Er komen ook opdrachten uit Afrika of de Caraïben. 
Toen Fred nog werkte, begeleidde hij dit soort pro-
jecten. Fred: ‘Dat heeft wel mijn ogen geopend voor 
wat er allemaal gaande is in de wereld. Sindsdien 
reizen we in vakanties de wereld rond. Dat willen 
we nog lang blijven doen, maar zijn altijd weer blij 
als we weer veilig thuis zijn.’

Tonnie Smitjes
Halverwege de Graafseweg ter hoogte van de Ro-
zenstraat woont Tonnie Smitjes. Hij wordt deze 
maand 72 jaar en woonde tot aan zijn trouwen aan 
de Tooropstraat. Hij komt uit een groot gezin met 
zeven kinderen. Na de lagere school aan de Ubberg-
seveldweg ging hij aan de lts een vak leren: tim-
merman. ‘Na de militaire dienst ben ik in Duitsland 
gaan werken’, begint Tonnie. ‘Via een koppelbaas, 
maar wel eentje die keurig alle premies afdroeg. Dat 
was ’s morgens vroeg om vier uur vertrekken en ’s 
avonds tegen half zeven was je weer thuis.’ 

Prinsengracht
De meeste verkeringen begonnen vroeger op de ker-
mis, zo ook bij Tonnie. ‘Ik kende Sjaan al, want ze 
woonde tot haar negende jaar aan de St. Jacobslaan. 
Daarna verhuisde haar familie naar Amsterdam. 
Toen ik daar een weekendje was en met haar neef 
en vrienden over de kermis liep, kwam ik haar weer 
tegen. In de rupsbaan sprongen de vonken over. 
Daarna ging ik elk weekend op mijn opgevoerde 
Kreidler naar de hoofdstad. Dat lukte me altijd bin-
nen anderhalf uur. In 1967 zijn we getrouwd en kre-
gen een etage aan de Prinsengracht.’ Daar woonde 
Tonnie tussen de Bekende Nederlanders. Zijn bene-
denbuurman was acteur Ton ti-ta-tovenaar Lensink. 
Drie deuren verder woonde Lex Goudsmid. In de 

keuken keken ze uit op de tuin van Ramses Shaffy 
en Liesbeth List en om de hoek huisde judoka Wim 
Ruska.

Spelletjesfabriek
In Amsterdam ging Tonnie werken bij spellenfa-
briek Revanche; hij deed er vooral de houtbewer-
king bij dam- en schaakborden en sneed het leer 
voor de gokbekers. ‘Leuk werk’, vertelt Tonnie. ‘In 
Amsterdam zijn ook de twee kinderen geboren, Bi-
anca en Erwin, maar de woonomstandigheden aan 
de Prinsengracht waren slecht. Bij brand zat je als 
ratten in de val en een gracht voor de deur is natuur-
lijk gevaarlijk, wanneer je kleine kinderen hebt. Dus 
wilden we mede daarom terug naar Nijmegen, ook 
omdat veel familie hier nog woonde. De directeur 
van de spellenfabriek wilde me heel graag houden, 
zocht zelfs een nieuw onderkomen voor ons, maar 
toen was het besluit al gevallen. In 1970 verhuisden 
we naar een huisje bij papierfabriek Export aan de 
Tollensstraat. Daar heb ik ook nog een paar maan-
den gewerkt, maar daarna toch weer de bouw in. 
Wel voornamelijk in Nederland. Ik heb nog meege-
bouwd aan de kerncentrale in Borssele.’

Sanering
In 1971 verhuisde het gezin naar de Graafseweg 
186. Het was een oud, maar groot huis. Een huiska-
mer van elf meter en boven drie slaapkamers. Ton-
nie: ‘We woonden daar zo’n beetje aan het kerkplein 
van de St.Thomas à Villanovakerk. De Rozenbuurt 
werd echter gesaneerd en ook ons huis, eigendom 
van de kerk, ging in 1973 tegen de vlakte. De kerk 
twee jaar later. Daar is alleen de pastorie van blijven 
staan. Deze woning werd in 1975 opgeleverd. We 
mochten als eerste kiezen van dit blok; we wilden 
liever geen hoekhuis, dus werd het de middelste met 
in de woonkamer de trap naar boven.’

Tonnie was al actief als vrijwilliger in de wijk met 
de carnavalsvereniging, die het kindercarnaval or-
ganiseerde. ‘Op een dag vroeg Cobus Hendriks of 
ik me ook met de jeugd bezig wilde houden,’ vertelt 
Tonnie. ‘Dat is iets wat ik altijd belangrijk gevon-
den heb, dus werd ik in mijn vrije tijd jeugdwerker. 
Ik deed aanvankelijk veel handenarbeid met ze. Za-
gen en timmeren in een ruimte boven de pastorie, 
maar van het een kwam het ander. We gingen films 
draaien iedere zondag in het wijkcentrum en we 
zijn met de bingo gestart. De hele opbrengst ging 
naar de jeugdactiviteiten voor het aanschaffen van 

Incident
Op oudejaarsdag vond er bij de droomwand een vervelend incident plaats. We spraken 
hierover met wijkagent Chris Hofman. ‘Het gebeurde om 23.40 uur. Bijna nieuwjaar dus. 
Een buurtbewoner zag dat halverwege de helling iemand met een spuitbus in de weer 
was. Toen hij deze man hierop aansprak kreeg hij onverhoeds een karatetrap uitgedeeld 
door een andere jongeman die achter hem uit het niets opdook. Het slachtoffer ging 
tegen de grond en verloor daarbij even het bewustzijn. Een andere getuige alarmeerde 
de hulpdiensten en de man moest voor behandeling naar het ziekenhuis en heeft daarna 
zes weken last van deze aanval gehad. Burgemeester Bruls, maar ook ik hebben de man 
daarna nog opgezocht. Hij was echter niet in staat om een echt signalement van de daders 

te geven. Het ging allemaal heel snel. De andere getuige zag de daders, waarschijnlijk vier man, in een auto 
met gedoofde lichten snel wegrijden. Dit soort geweldsmisdrijven hebben bij de politie altijd een hoge prioriteit. We 
hebben een passantenonderzoek gedaan en ook via social media hier aandacht aan besteed. Maar écht veel verder 
zijn we niet gekomen. De daders zouden een Slavisch uiterlijk hebben en spraken ook in een taal uit die regio. De 
enige concrete aanwijzing is de graffiti die ze aangebracht hebben. Antifa. Een antifascistische organisatie waarvan 
sommige leden het geweld niet schuwen. We gaan er niet van uit dat er een link met de Wolfskuil is, omdat ze 
blijkbaar met een auto deze kant op gekomen zijn. Eén van de schilderijen was ook onder gespoten, maar dat kon 
gelukkig goed schoongemaakt worden. In de wijk hebben we verder deze graffiti niet aangetroffen, maar we horen 
het graag wanneer die afbeelding weer ergens opduikt. Met het slachtoffer gaat het gelukkig weer helemaal goed.’ Op muur aangebrachte graffiti

Tonnie Smitjes
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spullen; er kwam een biljarttafel, een groot video-
scherm, maar ook een orgel voor de kerk. Ondertus-
sen was ik ook penningmeester van het sanerings-
comité en de beheerscommissie geworden, die in de 
gaten hield of de nieuwbouw in de Rozenstraat wel 
volgens plan verliep, waarbij de afspraak was dat 
alle bewoners in principe terug konden komen.’

Bingo
Tonnie is met zijn vrouw ruim dertig jaar actief ge-
weest in de wijk. Ze organiseerden iedere dinsdag 
de bejaardenbingo. Van de opbrengst werden met 
Pasen paaseieren uitgedeeld aan de ouderen en met 
Kerst was er een uitgebreid diner, waar men gratis 
kon aanschuiven. Tonnie kijkt er met veel plezier 
op terug, maar kan zich nu nog steeds boos maken 
over de opstelling van de gemeente. ‘Ze hebben veel 
kapot gemaakt’, vertelt hij. ‘Er werd veel gebruik 
gemaakt van het wijkcentrum. Er waren wel tach-
tig verschillende groepen actief, maar ineens moest 
bijna iedereen huur gaan betalen van de gemeente. 
Er zijn toen veel groepen afgevallen. Die hielden 
op te bestaan of kwamen voortaan bij iemand thuis 
in de huiskamer bij elkaar. Ik kan me er nog kwaad 
om maken. Er was totale willekeur. De duivenclub 
moest bijvoorbeeld wél huur betalen, maar de vogel-
vereniging weer niet. Kun jij me dat uitleggen? Ook 
veel vrijwilligers haakten af toen de gemeente vond 
dat iedereen voor zijn kopje koffie moest betalen. 
Het club- en buurthuiswerk is door de gemeente de 
nek omgedraaid. Vroeger was er wel eens gedoe bij 
de disco tussen de jeugd van de Kuul en de Rozen-
buurt, maar dat werd altijd snel bijgelegd. Die riva-
liteit is van alle tijden, maar wij hielden vroeger met 
de activiteiten in het wijkcentrum de jeugd van de 
straat. Er was elke paar maanden een wijkfeest voor 

de wijk. Als er nu rottigheid komt, heeft de gemeen-
te dat aan zichzelf te wijten. In 2007 ben ik ermee 
gestopt, maar soms mis ik het nog steeds. In dat jaar 
is in mei ook Sjaan overleden. Ze heeft tot het laatst 
toe de bingo mee gedraaid, ondanks haar ziekte.’ 
Ook praat Tonnie met liefde over Cobus. ‘Ik had 
er wel eens onenigheid mee hoor, als het bijvoor-
beeld over het sluitingsuur van de disco ging, maar 
hij was altijd eerlijk en recht door zee. Bij de bur-
gemeester kon niemand zonder toestemming naar 
binnen lopen. Cobus wel! Hij heeft een staatsbe-
grafenis gekregen na zijn hartaanval in 1986, kijk 
maar, ik heb de krantenknipsels en foto’s van die 
dag bewaard.’ 

Achtbaans
Tonnie is sceptisch over de aangekondigde renova-
tie van de Graafseweg, waarbij er staduitwaarts nog 
maar één rijbaan overblijft. ‘Ik zit hier graag voor 
de deur ’s zomers en ik heb vorig jaar eens geturfd 
hoeveel auto’s er in één uur tijd passeren. Het waren 
er duizend! Elke dag tegen vier uur ’s middags slibt 
het hier dicht. En dan moet je weten dat men zo’n 
vijftien jaar geleden de Graafseweg nog achtbaans 
wilde maken, waaronder twee busbanen. Er zou ook 
een nieuwe brug komen, daar was Europees geld 
voor, maar de NS die daar veel grond heeft liggen, 
wilde niet meewerken. Deze huizen zouden met een 
dolly naar achteren geplaatst worden, andere huizen 
die in de weg stonden, gesloopt. Het kan verkeren.’

‘Nee, ingebroken is hier nog nooit. Wel sprak ik 
onlangs de buurvrouw van het hoekhuis die vorige 
maand in de tuin een rare snuiter had aangetroffen. 
Ze heeft hem met een bezem de schutting over ge-
jaagd haha, maar de politie zei wel dat ze dat een 

volgende keer niet meer moet doen. Zo’n man kan 
gewapend zijn en dan weet je niet wat er gebeurt. 
Het is heel rustig hier.’

Tante Toos
‘Hier tegenover woonde Tante Toos van Binsber-
gen. Ze hoorde bij de harde kern van de East-Side 
van N.E.C. Haar man was echter supporter van 
Quick. Als die tegen elkaar speelden ging het hard 
tegen hard aan de overkant. De wijk was vroeger 
veel gezelliger. Soms een rauwe bende, maar daar 
ga ik het liefst mee om, die mensen zijn tenminste 
eerlijk. Veel bewoners leven niet meer of zijn ver-
trokken. Op de hoek met de Rozenstraat zat vroeger 
een drukkerijtje, nu wonen er studenten, er staan 
tenminste altijd veel fietsen voor het pand. Nóg 
vroeger was het een groentewinkeltje. Iets verderop 
zat de Vivo, die mensen zijn gestopt vanwege ge-
zondheidsredenen, jammer, nu moet ik naar de Aldi 
en Albert Heijn.’

Huurprijs
‘De huizen zijn van Portaal. Wanneer ze vroeger 
traag met reparaties waren, hield ik gewoon op met 
huur betalen. Dat werkte altijd goed. Ik betaal nu 
530 euro. De buren zijn 200 euro meer kwijt, maar 
die wonen hier niet zo lang als ik. Het is eigenlijk te 
groot nu. Ik zou wel naar zo’n bejaardenwoninkje 
aan de overkant kunnen, maar dan ben ik 150 euro 
méér kwijt, ik kijk wel uit. Verhuizen doe ik nog 
maar één keer. Naar Jonkerbos, ik heb er naast 
Sjaan een mooi plekje gereserveerd.

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

Het voormalige pand van de Nederlandse Spoorwegen aan de Graafseweg
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Portret van een kind in zijn slaapkamer

Floor Hekking (9 jaar)

Met wie woon je in huis?
‘Met mijn moeder Karen, mijn andere moeder 
Amber, mijn zus Janne van 13, het konijn Wit-
neusje en een vis. Het konijn is van mijn zus en 
mij en de vis is van ons allemaal.’
In welke klas zit je?
‘Ik zit in groep 5 van de Zonnewende. Ik heb 
drie juffrouwen, juf Marisa, juf Anjou en juf 
Yvonne. Ik kan goed rekenen en knutselen. 
Bij handvaardigheid gaan we altijd leuke din-
getjes doen, zoals tekenen en knutselen. Met 
rekenen mogen we altijd op de tablet.’
Heb je hobby’s?

‘Mijn droom is dat alles mag’
‘Ja, turnen en pianospelen. Ik zit al bijna twee 
jaar op turnen en ik ga er een keer per week op 
maandag naar toe. Ik kan dan een beetje los 
gaan en lekker rennen. Ik doe de radslag, de 
handstand en de arabier. Dat is eigenlijk een 
radslag, maar dan kom je met twee voeten te-
gelijk op de vloer. Vanaf januari zit ik op pia-
noles. Ik vind het leuk, omdat je dan allerlei 
liedjes leert.’
Lees je wel eens een boek?
‘Ja, met mijn moeder Amber lees ik Alice in 
Wonderland.’
Van welke muziek houd jij?

‘Van rustige en van drukke muziek. Ik houd 
van Katy Perry, bijvoorbeeld het liedje Roar. 
En van de muziek van Anouk en ’t Schaep met 
de Vijf Poten.’
Heb je een favoriet televisieprogramma?
‘Ja, de Voice Kids. Dan hoor je allemaal kinde-
ren zingen. Ik vind de liedjes leuk. Zelf zou ik 
het niet willen doen.’
Als je een dag een dier zou zijn, wat zou je 
dan kiezen?
‘Een hondje. Omdat je dan veel wandelt en 
iemand knuffelt dan met je. Knuffelen vind 
ik leuk. En je krijgt veel aandacht en mensen 
gaan met je spelen.’
Heb je ook vrienden en vriendinnetjes?
‘Ja, Roan, Nico, Elizeh, Isabel en Imke. Twee 
zitten er niet bij mij op school, want ik ben net 
van school veranderd. Twee zitten er op mijn 
oude school De Wieken, en de anderen zitten 
op mijn nieuwe school. We doen meestal spel-
letjes of proefjes. Bijvoorbeeld we hebben met 
stiften op papieren zakdoekjes gekleurd. Die 
zakdoekjes hebben we in het water gelegd en 
dat ging kleuren. Soms doen we spelletjes op 
de iPad.’
Als je een dag alles zou mogen doen wat je 
leuk vindt, hoe zou die dag eruit zien?
‘Met al mijn vriendinnetjes afspreken en een 
slaapfeestje houden.’
Waar ben je goed in?
‘In omgaan met kleine kinderen. Ze zijn 
meestal keigrappig en leuk. Dan ga ik Playmo-
bil met ze spelen en dansen en grapjes maken.’
Wat vind je het leukst aan jezelf?
‘Dat ik blond haar heb, want de rest van de 
familie heeft allemaal donker haar.’
Wat vind je het mooist in je kamer?
‘Mijn bed en mijn bureau, omdat ik een hoog-
slaper heb en dan zit daaronder mijn bureau.’
Wanneer ben je gelukkig?
‘Als iets mag, afspreken of logeren.’
Wat is je grootste droom?
‘Dat alles mag.’
Krijg je ook zakgeld?
‘Ja, twee euro per week. Dat doe ik in mijn 
spaarpot, zodat ik iets kan kopen.’
Wat is je lievelingseten?
‘Kip kerrie en gado gado.’
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
‘Dan ben ik misschien van school af, of ik ben 
nog aan het studeren. Misschien woon ik nog 
net thuis. Ik wil wel later een eigen huis en 
ik wil dan in de kinderopvang werken of op 
school lesgeven.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Personalia
Rob Jaspers is in 1954 geboren in Maas-
tricht. Hij is daar ook opgegroeid. In 1972 
ging hij sociale geografie studeren aan de 
Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij heeft 
Nijmegen nooit meer verlaten. Rob heeft 
les gegeven en werkte kort bij het Brabants 
Dagblad. Sinds 1978 is hij redacteur van 

Nijmeegse kranten
Lang geleden had Nijmegen drie kran-
ten: het protestantse Nijmeegs Dagblad, 
het socialistische Vrije Volk en de katho-
lieke De Gelderlander. Alleen de laat-
ste bestaat nog. Katholiek is de krant al 
lang niet meer. De Gelderlander maakte 
jarenlang deel uit van het Wegenercon-
cern, uitgever van regionale dagbladen, 
huis-aan-huisbladen en tijdschriften. De 
Belgische Persgroep kocht Wegener. 
Alle regionale dagbladen van dit bedrijf 
horen bij de AD Regiogroep. Het lan-
delijke nieuws komt van het Algemeen 
Dagblad, het regionale van De Gelder-
lander. Bij de stadsredactie Nijmegen 
werken zes vaste redacteuren. Daarnaast 
zijn er freelancers en stagiaires. Ook De 
Volkskrant en Trouw horen bij de Pers-
groep.

‘Wij zien wat anders is.’ Dat zeggen Rob 
Jaspers en Geert Willems van De Gelderlan-
der. Een gesprek over het doel en de invloed 
van de krant in Nijmegen.

‘De wereld verandert’, vertelt Rob. ‘Eerst 
maakten we alleen papieren verhalen, nu ook 
internetverhalen. Vroeger was het luisteren, 
twee uur nadenken en dan schrijven. Nu schrij-
ven we meteen een bericht op de site. Het tem-
po van schrijven is hoger. We denken na hoe 
een inleiding moet zijn. Dat deden we vroeger 
niet. De beslistijd van mensen om iets te lezen 
is veel korter geworden.’
‘Het moet puntig zijn’, vult Geert aan. ‘Web-
sitelezers zijn anders dan krantenlezers. Elk 
heeft zijn eigen publiek. De website is sneller. 
De artikelen in de krant zijn beter. Het werk 
wordt leuker. We moeten ook filmpjes maken. 
Van onze website wordt tientallen malen per 
dag gejat. Juristen zijn hier constant mee be-
zig.’
‘De Gelderlander wordt geacht de eerste te zijn 
die een bericht brengt’, zegt Rob. ‘Wij nemen 
geen berichten klakkeloos over. We checken 
zelfstandig.’
‘De Persgroep gelooft in krantenjournalistiek’, 
meldt Geert over de nieuwe eigenaar. 
Rob: ‘Wij zijn getraind door de adjunct-hoofd-
redacteur van De Volkskrant. Je moet je voort-
durend opnieuw scherpstellen.’

Gemeente
Geert en Rob besteden een deel van hun tijd 
aan de gemeente Nijmegen. Ze gaan naar 
persbijeenkomsten van B en W en zijn altijd 
bij commissievergaderingen van de gemeente-

raad. Schertsend worden ze soms de 40ste en 
41ste raadsleden genoemd.
‘Je moet niet als doel invloed willen hebben’, 
vindt Rob. ‘Dat is een valkuil. Je moet ook niet 
de notulist willen zijn. Het gaat erom dat de 
beste keuze wordt gemaakt.’
Geert: ‘Je moet niet volgend zijn. Je moet ook 
het tegengeluid laten horen. Je wilt noodzake-
lijk zijn bij de gemeente. Je wilt veel gelezen 
worden.’

Wijken
De Gelderlander besteedt naar eigen zeggen 
veel minder aandacht aan nieuws uit het stad-
huis dan vroeger. ‘Wat mensen direct raakt 
heeft voorrang’, meldt Geert. ‘We hebben de 
wijken verdeeld en hebben een wijkserie ge-
maakt. We willen er ook een netwerk krijgen.’
Rob: ‘Wij bestaan van contacten, ook in de 
wijken. In wijken gebeurt het leven. Daar 

vindt de verandering plaats. Ik fiets/rijd door 
heel Nijmegen om de sfeer te proeven, om 
te zien wat er is. Je komt met verhalen terug. 
Journalisten kijken een beetje gestoord rond. 
Wij zien wat anders is. Ik ga nog steeds naar 
wijkbijeenkomsten. Ook op internet/Facebook 
moet je kijken. Je moet het opslurpen. Ik ben 
er verbaasd over dat raadsleden dat niet doen. 
In 2005 was ik op een bijeenkomst in Lent. 
Het ging over de Waalsprong. De nevengeul 

Rob Jaspers en Geert Willems van De Gelderlander

‘In wijken gebeurt het leven’

‘Journalisten kijken een 
beetje gestoord rond. Wij 

zien wat anders is’

De Gelderlander. Hij is lid van de stadsredac-
tie Nijmegen en presenteert het Nieuwscafé 
van De Gelderlander. Rob is rondleider op de 
Waal. Hij schrijft een boek over de rivier. Rob 
is getrouwd en heeft twee dochters, een zoon 
en een kleinzoon. Hij woont in Nijmegen-
Oost.

Geert Willems is in 1963 geboren in Beek. Zijn 
jeugd bracht hij door in Dukenburg en Linden-

holt. Hij ging naar de School voor Jour-
nalistiek in Utrecht en reisde dagelijks op 
en neer. Daarna studeerde hij psychologie 
aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. 
Sinds 1988 werkt hij bij De Gelderlander. 
Hij heeft diverse edities van het Eurovisie 
Songfestival verslagen en schreef er twee 
boeken over. Momenteel is hij teamleider 
stadsredactie Nijmegen. Geert is getrouwd 
en woont in Millingen aan de Rijn.

kwam ter sprake. “Welke nevengeul bedoelt 
u?”, zei een ambtenaar. Op een andere bijeen-
komst werden fietspaden rond het Jonkerbos-
plein gepresenteerd. De ontwerper wist niet 
dat op die plek kort daarop station Goffert zou 
komen. Anno 2017 is dat nog zo. Kijk verder 
dan je eigen project. Laat je breed oriënteren.’

Tekst: René van Berlo en Michiel van de Loo
Foto: Jacqueline van den Boom

Foto: Rob Jaspers (links) en Geert Willems op 
een picknicktafel bij de Waal.
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De Rimboe in oorlogstijd
Nu woont hij op de bovenste etage van het ap-
partementencomplex aan de Veemarkt met een 
fraai uitzicht over de Waal, de benedenstad 
met de Sint Stevenstoren en het Joris Ivens-
plein. Maar zijn jeugd speelde zich af in de 
Rimboe, de buurt tussen de Distelstraat en de 
Wolfskuilseweg. De Rimboe was een geuzen-
naam, bedacht door de bewoners zelf. De Wes-
ter heeft er al vaak over geschreven, maar nog 
nooit met de oren en ogen van een jongen die 
zes jaar was toen de oorlog uitbrak. De gebeur-
tenissen in de jaren die daarop volgden, lieten 
een diepe indruk bij hem achter. De Wester 
gaat terug naar de Kuul en in het bijzonder de 
Rimboe met Gerard Centen.

Dominicusschool
‘Ik ben geboren in 1934 in de Biezenstraat’, 
begint Gerard. ‘Ik was de tweede zoon van Jan 
Centen en Annie Dangkers en drie jaar later 
verhuisden we naar de Mosstraat 6, samen met 
de Ericastraat het hart van de Rimboe. In 1939 
gingen we op Mosstaat 1 wonen, dat was een 
hoekhuis en had een achterom. Mijn vader was 
werkloos in de crisisjaren en groef nog mee 

aan de Bloedkuul. Wanneer N.E.C. weer eens 
verloor, verzuchtte hij altijd: “heb ik me daar-
voor kapot gewerkt?” In 1941 ging mijn vader 
bij de gasfabriek aan de slag en kwam later in 
dienst van de gemeente bij de Openbare Nuts-
bedrijven.’ Gerard is de tweede in een rij van 
zes kinderen. Na de bewaarschool bij de non-
nen ging Gerard in september 1940 naar de 
lagere school aan de Koninginnelaan. Gerard: 
‘Waar nu het GAK gebouw staat, was vroe-
ger het voetbalveld van DBK, daarnaast had 
je twee jongensscholen, de Dominicusschool 

voor de arme kinderen, de zogenaamde schof-
fiesschool, en de Sint Thomasschool voor de 
jongens die het thuis wat beter hadden, mid-
denstanders bijvoorbeeld, de centenschool. 
Die woonden aan de Kamperfoeliestraat of 
het nette deel van de Floraweg. Ik speelde 
vaak met Keesje Wijnans, die kende ieder-
een en woonde op Mosstraat 9, Jantje Jacobs 
van nummer 4; die stotterde nogal, stond-ie 
voor de deur “is Ge-Ge-Ge-Ge-Gerard thuis?” 
hoorde je dan en Bert Jippiejee van den Bergh 
van nummer 14.’

Terug naar de Kuul met Gerard Centen

Het voetbalveld van DBK aan de Koninginnelaan
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‘Bij mijn Heilige Communie in 1941 had 
mijn vader inmiddels werk en kreeg ik een 
mooi blauw pakje aan met zo’n drollenboks, 
de arme kinderen die dat niet konden betalen, 
kregen gratis een matrozenpakje van de kerk. 
Er waren veel grote gezinnen, want als de dub-
beltjes voor de gasmeter op waren, kropen ze 
tegen de kou wat vaker en dichter tegen elkaar 
aan. Die eerste oorlogsjaren verliepen eigen-
lijk vrij rustig. We maakten in de winter nog 
steeds overal glijbanen in de straat. Het liefst 
in de Kamperfoeliestraat, daar was het stei-
ler dan in de Rimboe. Als de kinderen van de 
middenstanders in die straat vervelend deden, 
strooiden we als het donker was stiekem zout. 
Weg glijbaan, maar vaak deden die lui daarna 
bij ons precies hetzelfde. Zo hielden we elkaar 
bezig’, lacht Gerard. ‘Het begon me wel op te 
vallen dat ik veel jonge kerels niet meer in de 
wijk zag. Die moesten voor de Duitsers gaan 
werken. Soms konden ze kiezen, óf Duitsland 
óf als bouwvakkers naar de Oekraïne. De avon-
turiers kozen voor het Oostfront. Een groepje 
uit de Rimboe met de broers Jan en Eef Schoo-
nenberg, Theo Winnen, Herman Laurens, Hent 
Remmers en Pille Okkers hadden op hun eigen 
barak in de Oekraïne Rimboe geschilderd, zo-
dat ze zich in den vreemde toch nog een beetje 
thuis zouden voelen. Het heeft ze geholpen, 
want ze hebben het allemaal overleefd.’

De Jeugdstorm
De Nationale Jeugdstorm was een Neder-
landse jongerenbeweging georganiseerd 
naar voorbeeld van de Duitse Hitlerjugend 
en bestemd voor jongeren van 10 tot 18 jaar. 
Daarna werden ze de Waffen-SS in geloodst. 

’Ik was nog niet eens tien jaar toen een buur-
jongen me meenam naar hun gebouw aan de 
Van Schaeck Mathonsingel, waar later tot aan 
de sloop een Chinees restaurant zat. We kre-
gen een film voorgeschoteld, chocolademelk 
en een krentenbol. Een feestmaal! Na afloop 
gaven ze je een formulier mee. Dat moesten 
de ouders invullen en dan was je lid van de 
Jeugdstorm. Nou, ik wilde wel. Ze hadden een 
mooi uniform: een lichtblauwe bloes met das 
en epauletten en een zwarte korte broek en je 
kreeg een echte jeugdstormdolk. Het waren ei-
genlijk padvinders. Pa zag het echter absoluut 
niet zitten: “Het gebeurt niet en waag het niet 
tegen iemand te zeggen, dat ik het je verboden 
heb, anders kom ik in de problemen.” Het was 
altijd oppassen, want er woonden relatief veel 
NSB-ers in de Wolfskuil. Aan de Ericastraat 
woonden vier families die daar openlijk voor 
uit kwamen. Dat gaf wel eens spanningen in 
de straat, zeker als er drank in het spel was. 
Vaak moest dan de politie erbij komen om de 
orde te herstellen. Sommigen jongens namen 
dienst bij de Waffen-SS, niet wetende dat ze 
naar Rusland zouden worden gestuurd om 
nooit meer weerom te keren.’

22 februari 1944 het bombardement
Het was gedaan met de relatieve rust in Nij-
megen toen op 22 februari 1944 geallieerde 
bommenwerpers een groot deel van de bin-
nenstad verwoestten. Bijna achthonderd men-
sen vonden hierbij de dood en vele duizenden 
raakten gewond. ‘Op die beruchte dinsdag-
middag was ik met mijn oudere broer André 
net op weg naar school. Een jaar eerder waren 
de Thomas- en Dominicusschool gevorderd 

door de Duitsers en werden we overgeplaatst 
naar de school op de Oude Stadsgracht in de 
binnenstad. We liepen op de dijk bij de Looi-
molen en daar zag ik de eerste bommen op de 
stad vallen. De herrie was onbeschrijflijk. We 
zijn omgedraaid en meteen hard naar huis ge-
rend. Even later werd mevrouw Janssen van 
de Ericastraat, ondersteund door twee mannen, 
thuisgebracht. Ze was een en al verdriet. Hart-
verscheurend. Ze wilde Ciska, haar elfjarig 
dochtertje, naar school brengen en werd on-
derweg op de kruising van de Krayenhofflaan 
en de Koninginnelaan overvallen door de eer-
ste bommen. Ciska schrok van het geweld en 
vluchtte met een grote groep mensen bij bak-
ker de Bie naar binnen, haar moeder op straat 
achterlatend. Vrijwel meteen daarna kreeg het 
huizenblok met de winkels van bakker de Bie, 
slagerij Brinkhoff en sigarenboer Toussaint 
een aantal voltreffers en stortte volledig in. 
Tientallen mensen waaronder Ciska kwamen 
daarbij om.’

De bevrijding van Nijmegen
Op 17 september 1944 klonk overal in Nijme-
gen het luchtalarm en voerden de geallieerden 
gericht bombardementen uit boven de stad. 
Ook landden parachutisten in en om Nijme-
gen en zag ook Gerard de eerste para’s over 
de Graafseweg lopen. De Duitsers ontvlucht-
ten de stad en lieten een spoor van vernie-
lingen achter. In de avond van 20 september 
was heel Nijmegen bevrijd. Gerard: ‘Iedereen 
ging de straat op naar het Ericaplein. Voor het 
winkeltje van Peters was provisorisch een po-
dium gebouwd. Daar speelde de Rooie Boon 
sax, Van Minten de accordeon en Kees van 
Eldik drumde daarbij. Er werd overal gedanst, 
maar er heerste ook totale anarchie. Meiden 
die iets met Duitsers hadden gehad werden 
kaalgeknipt. Dat overkwam ook Hannie E. 
uit de Ericastraat. Toen haar man in Duitsland 
gevangen zat tijdens de oorlog legde ze het 
aan met Duitse soldaten. De hele buurt was er 
van op de hoogte dat ze zo wat bijverdiende, 
maar veel daarvan deelde ze meteen weer uit 
in de straat. Soms ook belangrijke informatie 
die ze van de bezetter had gehoord. Maar die-
zelfde buren sleurden haar het huis uit en ze 
werd vastgebonden op het spatbord van een 
auto door de wijk gereden en de menigte werd 
opgeroepen en aangemoedigd vuiligheid over 
haar heen te gooien. Totdat Dien Ootje Benda 
ingreep. Dien had gezag. Ze zei altijd wat ze 
dacht en deed wat ze zei. Toen de stoet haar 
kruidenierswinkeltje naderde, stormde ze naar 
buiten, ging wijdbeens voor de meute staan en 
liet op niet mis te verstane woorden blijken wat 
ze van dit hypocriete volkje dacht. Eerst vooral 
profiteren en nu op deze manier je dankbaar-
heid tonen? Over mijn lijk, moet Dien gedacht 

Bijeenkomst van de Nationale Jeugdstorm voor het Waaggebouw 1941



de Wester - april 201714

hebben en even later droop de groep met de 
staart tussen de benen af.’

Villa de Wolfskuyl
In die laatste weken van september werden 
veel panden die eerder door de Duitsers ge-
vorderd waren, geplunderd. In de Wolfskuil 
bijvoorbeeld het Augustijnenklooster aan de 
Graafseweg en ook vlakbij de molen de majes-
tueuze villa de Wolfskuyl. Gebouwd in 1913, 
een rijksmonument, tegenwoordig zit er een 
tandartsenpraktijk, maar tussen 1933 en 1941 
was het ook een klooster en werd het bewoond 
door de Kanunnikessen van het Heilig Graf. 
Gerard: ‘Het was voor ons jongetjes moeilijk 
om daar bij in de buurt te komen, maar soms 
mochten we van de Duitse kok bessen voor 
hem plukken, die groeiden aan de Floraweg, 
en dan zorgden we dat we zelf niks tekort kwa-
men. Toen de Duitsers in september 1944 op 
de vlucht sloegen en de villa verlieten, ging 
ik met een stel Rimboenezen op rooftocht, 
vooral op zoek naar lekkere dingen. Zo vond 
Kees Wijnans een fles jonge Bols. Daar zou 
hij zijn vader met de bijnaam Menneke Pis erg 
blij mee maken, want die lustte hem wel. We 
moesten ons echter al snel uit de voeten maken 
voor de politie.’

Nijmegen frontstad
Nijmegen was bevrijd, maar Arnhem bleek 
vooralsnog één brug te ver. En zo kwam de 
stad tussen twee vuren in te liggen van septem-
ber 1944 tot aan de capitulatie van de Duitsers 
op 5 mei 1945. In deze periode kende Nijme-

gen ongeveer net zo veel slachtoffers als bij 
het geallieerde bombardement op 22 februari 
1944. Gerard: ‘Opa Dangkers vond het maar 
niks dat wij op de Mosstraat bleven. Het ge-
schut, dat opgesteld stond op de voetbalvel-
den van Sv Nijmegen, v.v. Krayenhoff en Sint 
Jan aan de Wolfskuilseweg en de Molenweg 
knalde de hele dag. Opa was bang dat de Duit-
sers als represaillemaatregel de hele Wolfskuil 
onder vuur zouden nemen. Mijn vader had net 
als sommige andere bewoners uit de straat in 
de tuin een diepe kuil gegraven, afgedekt met 
de deuren uit de slaapkamers en daar overheen 
een berg zand. Daar schuilden we dan, vader, 
moeder en hun vier zonen van 13, 10, 2 jaar 
en een pasgeboren baby. Zou daar in de buurt 
een granaat ontploffen, dan werden we levend 
begraven, maar daar dachten we liever niet 
aan. Veel mensen uit de Rimboe schuilden ook 
in de oude boterfabriek vooraan op de Oude 
Graafseweg.’

De Polar Bears was een Engelse infanterie-
divisie die ook ingezet werd bij de bevrijding 
van Nederland. ‘Men had bij ons in de ach-
tertuin een legerkeuken ingericht en daar werd 
voor ze gekookt. Daarom kwamen wij niets te-
kort, want wij mochten mee-eten. Van de kok 
kreeg ik soms een snee witbrood met Engelse 
marmelade. Als een gebakje zó lekker. Als ik 
het nu eet, beleef ik het helemaal opnieuw. De 
commandant van de keuken heette Michael. 
Mijn moeder was hoogzwanger en de soldaten 
leefden enorm mee met de aanstaande gezins-
uitbreiding. Uit dankbaarheid hebben mijn ou-

ders hun vierde zoon naar Michael vernoemd.’

Kapokfabriek
‘In oktober probeerde Opa Dangkers opnieuw 
mijn ouders over te halen te verkassen naar de 
schuilkelder van de kapokfabriek aan de De 
Ruyterstraat. Mijn ouders hadden er geen goed 
gevoel bij en ze wilden de Mosstraat niet verla-
ten. Ik blij, want ik wilde liever in de buurt van 
de geallieerde soldaten blijven op de voetbal-
velden, die ons ook vaak stukken chocola en 
koekjes toestopten. De daaropvolgende nacht 
werd de kapokfabriek gebombardeerd. Oma 
kwam daarbij om. Pas weken daarna werd 
haar lichaam onder de puinhopen gevonden. 
Opa overleefde het, maar had wel zijn beide 
benen gebroken.’

‘Het bosje tussen de Floraweg en de Graafse-
weg was helemaal dichtgegroeid. In de eerste 
jaren van de oorlog zaten er Duitsers. Toen de 
tanks van de geallieerden kwamen, ramden ze 
overal doorheen en van het hele bos was niks 
meer over. Voor de stook verzamelden we het 
hout, dan moest je wel oppassen voor de hulp-
politie, die zat je altijd op de hielen. Wat we 
her en der aan legerspullen vonden, namen we 
mee naar huis. Duitse helmen, een bajonet, een 
Engelse legerbroek, legerschoenen, zelfs licht-
kogelpistolen, soms nog met patronen. Die 
schoten we af bij de huizen aan de Distelstraat 
bij de Molenweg. Daar woonde MULO-volk, 
een natuurlijke vijand. Het scheelde nog geen 
honderd meter, maar een wereld van verschil 
met de Rimboe. In november 1944 was er 

Amerikaanse para’s zitten op een Britse M4 Shermantank, terwijl de bevolking van Nijmegen zich om hen verzamelt



de Wester - april 2017 15

thuis een huiszoeking door die gehate hulp-
politie. Ze vonden de Engelse legerbroek en 
de soldatenkistjes, maar het ergste vond ik dat 
ze mijn Schotse baret meenamen, die ik eerlijk 
gekregen had.’

Kubus
‘Jan de witte Heimans woonde aan de Erica-
straat en had familie in Groesbeek. Veel men-
sen uit Groesbeek moesten hun dorp verlaten 
en soms ging het vee ook mee. Zo werden in 
die dagen zes schapen bij de familie Heimans 
afgeleverd, die echter geen achterom hadden. 
Die moesten dus via de voordeur en huiska-
mer naar de achtertuin. Dat herhaalde zich 
elke dag, want overdag gingen de beesten naar 
het Krayenhoffveldje aan de Wolfskuilseweg. 
Loekie, het hondje van de witte, was een rat-
tenvanger en een gevaar voor elke kat. Loekie 
had in no time geleerd hoe hij de schapen keu-
rig in een rijtje het huis in en uit moest diri-
geren. Het was een groot gezin en hun derde 
zoon, Kubus, was net zo oud als ik. Bij de bak-
kers Eelman en IJzendoorn, groenteboer Mun-
ster en slager Peters aan de Wolfskuilseweg 
gingen we in de Oorlogswinter sneeuwruimen 
in ruil voor een gebakje, stuk worst of een paar 
appels. Kubus leeft niet meer, veel te vroeg 
overleden; hij heeft nog een vishandel gehad 
aan de Wolfskuilseweg.’

Andrew Sisters
Terug naar villa de Wolfskuyl. Na de vlucht 
van de Duitsers werd in de Oorlogswinter de 

villa gebruikt door het Britse leger en brand-
weer. Gerard: ‘In de eerste maanden van 1945 
organiseerden de Canadezen er dansavonden 
met muziek van Glenn Miller. De meiden uit 
de buurt mochten naar binnen, maar de jon-
gens niet. Veel vrouwen vielen meteen als een 
blok voor die soldaten; ze hadden sigaretten en 
chocola. Dochters, soms ook moeders, die het 
met de Engelsen en Canadezen aanlegden. Ik 
heb in de Wolfskuil heel wat huwelijken naar 
de knoppen zien gaan. Ik zag moeders van gro-
te gezinnen na de oorlog hun biezen pakken 
en naar hun lief overzee vertrekken. Dat waren 
grote drama’s.’

‘Ik herinner me een liedje uit die tijd van Bing 
Crosby en the Andrew Sisters: Pistol Packin’ 
Mama. Jan Megens uit de Ericastraat had daar 
een andere tekst op gemaakt en iedereen zong 
het:
Lenie, waar is mama,
Mama ligt op bed,
Met twee Canadezen heeft zij heel veel pret.
Maar negen maanden later kwam er een 
kleine guit
Met corned beef in zijn handjes en Tjoklat op 
zijn snuit!’

Betje Alders
‘Betje Alders, de vrouw van een fietsenma-
ker, nam vaak de leiding in de Mosstraat als 
er iets moest gebeuren. Ze nam me een keer 
mee naar de boeren aan de overkant van het 
kanaal om daar eten te halen. Op de terugweg 

stonden de Duitsers echter te controleren bij de 
sluis in Weurt. Dat konden we alleen omzeilen 
door dan maar het kanaal over te zwemmen. 
De spullen die we hadden bonden we aan ons 
lichaam vast en zo gingen we terug richting de 
Kuul. Voor jongens van mijn leeftijd was de 
oorlog vooral spannend. We zijn thuis nooit 
iets tekort gekomen. Er was weinig geld, maar 
veel voedsel was op de bon. We hadden ook 
nog familie in Wijchen, boeren, die stopten 
ons vaak iets toe. Mensen uit de straat die dat 
geluk niet hadden, aten met ons mee. Dat was 
óók de Rimboe, je hielp elkaar, waar dat kon.’

Na de oorlog likte Nijmegen haar wonden. 
2.200 mensen hadden het niet overleefd, er 
waren 10.000 gewonden, 5.000 huizen ver-
woest en 13.000 ernstig beschadigd. Ook in 
de Wolfskuil probeerde men het normale le-
ven weer op te pakken. Voor veel kinderen van 
NSB-ers een traumatische tijd. Hun vaders 
gingen voor maanden naar de gevangenis in 
Vught en de families zouden nog lang daarna 
uitgescholden, nagewezen en nageroepen wor-
den.

Lien van Gent
De Binnenlandse Strijdkrachten (BS) waren 
een bundeling van allerlei - gewapende - ver-
zetsgroepen, mede opgericht om tijdens en na 
de bevrijding de orde te handhaven. Dat leidde 
in het land tot diverse incidenten, waarbij de 
BS betrokken waren, ook in Nijmegen, ook in 
de Rimboe. Gerard: ‘In de Ericastraat woonde 

Villa De Wolfskuyl aan de Graafseweg (Foto: Rijksmonumenten.nl)
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de familie De W. van wie de kinderen regel-
matig met de politie in aanraking kwamen met 
als gevolg dat ze op de tuchtschool belandden. 
Eén van die kinderen wist daar in augustus 
1945 te ontsnappen en was naar zijn ouderlijke 
woning gevlucht. De politie kwam hem met de 
boevenwagen ophalen, maar zag geen kans de 
woning naar binnen te gaan. De moeder verde-
digde haar kroost met de moed der wanhoop 
en door het tumult begon al gauw de hele straat 
zich met het voorval te bemoeien. Ze hadden 
in de oorlog genoeg uniformen gezien en ko-
zen uiteraard de zijde van de moeder. Aan de 
Varenstraat woonde echter een lid van de BS, 
die vond dat hij de politie een handje moest 
helpen. Het opstootje escaleerde alleen maar, 
waarop de man naar huis rende en even later 
met een geweer terugkwam. Het werd een 
buurtoproer en de man van de BS voelde zich 
zó bedreigd dat hij in blinde paniek zijn hele 
magazijn in het wilde weg leegschoot.’ Zes 
buurtbewoners, waaronder Peters de melk-
boer, werden in hun benen geraakt, maar de 
31-jarige Lien van Gent uit de Mosstraat 10, 
getrouwd met Piet Wilkens, een fabrieksarbei-
der en moeder van vier kinderen, Anni, Liene-
ke, Pietje en Wimke, werd zo ernstig gewond 
dat ze diezelfde maand nog overleed. Het hele 
incident heeft de dagbladen niet gehaald. De 
overlijdensadvertentie in De Gelderlander vol-
stond met de mededeling dat een noodlottig 
ongeval de doodsoorzaak was. Op de website 
Oorlogsdoden Nijmegen 1940-1945 wordt dit 
door Bart Janssen rechtgezet.

Engeland
Jaren later, in 1958, zou Gerard nog eens 
aan de oorlogsjaren in de Rimboe herinnerd 
worden. Hij werkte op dat moment bij Smit 
Ovenbouw aan de Groenestraat en was voor 
een karwei tien weken uitgezonden naar En-
geland. Hij ontmoette daar een Engelse oor-
logsveteraan die in 1944/45 ingekwartierd 
was bij een gezin met een moeder en twee 
jonge meisjes in de Ericastraat, waarvan de 
man tijdelijk uithuizig was. 
‘Hij liet mij een foto van de twee meisjes 
zien, die ik meteen herkende. Ik wist dat 
hun vader in die tijd niet in Nijmegen was. 
Ik kreeg van de veteraan een foto in uniform 
mee, met het verzoek van hem aan de vrouw 
en twee kinderen de groeten te doen als ik 
weer thuis zou zijn. Natuurlijk doe je dat voor 
je bevrijder. De familie woonde nog op het-
zelfde adres. Ik belde aan en de man, weer 
in de stad dus, opende de deur. Ik kende hem 
nog van vroeger en vertelde mijn verhaal. Hij 
snapte er niks van en haalde zijn vrouw er-
bij. Die veinsde de soldaat niet te kennen. De 
meiden waren inmiddels al lang het huis uit. 
Ik heb niet aangedrongen, ik voelde aan dat 
er iets niet klopte, maar ik wilde het huwelijk 
niet naar de kloten helpen. Later hoorde ik dat 
de man na de oorlog enige tijd in Vught vast 
heeft gezeten voor NSB-praktijken. De foto 
heb ik naar de Engelse soldaat teruggestuurd 
met de mededeling dat hij helaas niet herkend 
werd, maar nog wel bedankt voor onze be-
vrijding.’

Nieuw Guinea
Ondanks de saamhorigheid zagen een aantal 
goedbedoelende ouders hun kinderen liever 
niet opgroeien in de ruige Rimboe. Er werd 
niet altijd het goede voorbeeld gegeven en bui-
ten de Rimboe haalden de mensen hun neus op 
voor het buurtje en men liet er zich niet graag 
zien. Het stond bekend als berucht en als bewo-
ner kreeg je meteen een stempel opgeplakt. De 
familie Centen kon in 1947 verhuizen. Vijftig 
meter verder naar de Varenstraat 52. ‘Er werd 
meteen anders tegen je aan gekeken’, herin-
nert Gerard zich. Hij wilde automonteur wor-
den, maar daar zag zijn vader geen toekomst 
in. Er moest gebouwd worden in Nederland en 
wie rijdt er nu een auto? Zijn diensttijd in 1954 
vervulde hij bij de mariniers en Gerard werd 
uitgezonden naar Nieuw Guinea. Een aantal 
buurtgenoten was hem al voorgegaan, waar-
van er ééntje, Frans Eichelsheim terugkwam 
met een inlandse vrouw. De Kuulers liepen uit, 
want iemand met kleurtje hadden ze nog nooit 
gezien in de Rimboe. Gerard patrouilleerde 
in Nieuw Guinea vooral tegen een dreigende 
Soekarno. Zestien maanden lang onder slechte 
omstandigheden. Weer in Nijmegen ging Ge-
rard bij Smit Ovenbouw werken. 

Ria
Zijn grote liefde Ria Teuwsen uit de Piet Hein-
straat kwam in zijn leven en ze trouwden in 
1965. Ze woonden daarna heel lang in Dod-
dendaal boven de Tegelshop, totdat ze in 2009 
op de Veemarkt terechtkwamen. Het grootste 
deel van zijn werkzame leven bracht Gerard 
bij boekbinderij Van den Burg in Weurt door 
tot aan de VUT, toen hij 62,5 jaar oud was. 
Ze kregen twee zonen, Peter en Gerard, beide 
goede sporters. Dat hebben ze van hun va-
der, die zelf een heel verdienstelijk voetballer 
is geweest en carrière maakte bij s.v. Hatert, 
zelfs naar N.E.C. kon, maar een onwillige knie 
gooide roet in het eten.

Hij heeft een hartklepoperatie achter de rug, en 
soms merkt Gerard dat zijn geheugen minder 
wordt. Daarom heeft hij al veel van zijn herin-
neringen aan het papier toevertrouwd. Samen 
met Ria blijft Gerard fit door regelmatig te 
wandelen, al is het maar even met de hond een 
blokje om. 

Fysiek komt Gerard nog zelden in de Wolfs-
kuil. De laatste keer was vijf jaar geleden bij 
het jubileum van v.v. Krayenhoff. Maar in zijn 
gedachten is hij er nog elke dag. ‘Die oorlog’, 
zo besluit Gerard, ‘laat je nooit meer los.’

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

Gerard en Ria op hun balkon aan de Veemarkt
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De zomer is begonnen
De zomer is begonnen, ook al is het nog maar 
april. Ik merk dat mijn truien echt te warm 
worden om te verdragen. Ik voel het aan mijn 
behoefte om de gordijnen overdag weer te slui-
ten, vooral achter, waar de ramen op het zuiden 
liggen. Ik zie het aan nieuwe mensen op straat, 
in hun voortuin. Ook mijn zoontje trekt verbaasd 
aan zijn korte mouw als ik hem aankleed en 
vraagt: ‘Mouw?’ Ik zeg: ‘Ja, dit noemen we een 
korte mouw. Nee, hij wordt niet langer. Dat hoort 
zo, als het zomer wordt.’ Hij knikt alsof hij tevre-
den is met mijn uitleg.
Maar moeder natuur laat zich natuurlijk niet voor 
de gek houden: zij weet prima dat het pas lente 
is. Het mooiste seizoen, met zoveel bloesem 
aan de bomen. Enorme witte tulpen als witlof. 
De korrelige bloesem van berkenbomen, als 
gebrande wierookstokjes. De felroze bloemen 
van onze perzikboom en de witte van onze prui-
menboom achterin. Overal waar de zon bomen 
wakker kust, reageren ze verliefd, trekken ze 
hun mooiste kleed aan, opgelucht dat ze de 
koude periode weer hebben overleefd.
Ik gun het vooral de pruimenboom om nog een 
keertje lekker los te gaan op haar eigen levens-
lust, die tegelijk haar ondergang zal betekenen. 
Want ze doet het veel te goed, daar in de hoek 
tussen mijn oude schuurtje vol asbest en de 
poort van steigerplanken. Ze drukt de betonnen 
paal opzij, zodat de poort bijna niet meer open 
kan. Haar wortels drukken het plaveisel omhoog. 
Het schuurtje duwt ze uit gelid. En nu de poli-
tiek wil dat alle asbest verwijderd gaat worden, 
nu zelfs Portaal haar oude schuurtjes aan het 
vervangen is, nu voel ik dat ook voor mij de tijd is 
gekomen. Als de zomer komt, dan gaat de zaag 
erin.

Stefan van Dierendonck
(Foto: Dave van Brenk)

Voorjaar/jeugd
De hangplekken van de jeugd worden inzich-
telijk gemaakt door jongerenwerk, politie en 
toezicht. Door middel van een inventarisatie 
kijken we wie zich waar ophoudt. Door hier 
vroegtijdig op in te spelen, wordt een hoop 
ellende voorkomen. Het blijft van belang, dat 
burgers overlast melden.

Er is inmiddels ook weer een mooiweerdraai-
boek gemaakt. In dit draaiboek staan de 
afspraken over de jeugd, de plekken waar 
ze worden aangetroffen in de wijk, waar de 
jongerenontmoetingsplekken zijn en wat de 
verwijsplekken zijn.

In april zullen er controles zijn op de volgende 
locaties: 

Rood lichtcontrole Wolfskuilseweg/Floraweg. 
Ook zal er de komende weken weer gecon-
troleerd worden op het veelvuldig negeren van 
het rode verkeerslicht door fietsers en brom-
fietsers. Het gaat hierbij om verkeer vanaf de 
Graafseweg (naar beneden).

En zal er een snelheidscontrole zijn op de 
Marialaan. Het gaat hierbij om het stuk tussen 
de rotonde met de Waterstraat en de Tunnel-
weg.

Over een tijdje wordt dit nog eens herhaald 
om de verkeersveiligheid te vergroten.

Chris Hofman, wijkagent Wolfskuil
chris.hofman@politie.nl
Muntweg 209
6532 TH Nijmegen
Postbus 618
7300 AP Apeldoorn
(Foto: Dave van Brenk)

Kitty
Op vrijdagochtend komt in de Wijkfabriek al-
tijd een clubje mensen samen om het elkaar 
gezellig te maken. Een van hen is Frans, zo 
noem ik hem. Frans is een vrolijke. Ik heb 
hem nog nooit met een chagrijnig gezicht ge-
zien. Hij woont alleen, maar zorgt ervoor dat 
hij niet eenzaam is. Hij organiseert een rijk 
leven voor zichzelf. Voor hem geen drempels 
om ergens op af te stappen. Hij eet graag 
met anderen samen. Dat kan in de wijk op 
best wat plekken, zoals in de Wijkfabriek, bij 
Bosshardt, of lekker een ‘soepie doen’ in de 
Biezantijn. Hij wandelt kilometers weg en doet 
mee aan de Vierdaagse. Frans rijdt mee op 
de vrachtwagen van een familielid en vertelt 
daar mooie verhalen over: hoe ze problemen 
op de weg en bij de grens tackelen en hoe 
ze (niet) slapen in de cabine. Hij meldt zich 
als vrijwilliger als hij een oproepje ziet. Een 
vakantiereisje laat hij evenmin aan zijn neus 
voorbij gaan. Naar Duitsland met de bus, met 
een groep mee naar een attractie.
 
Afgelopen tijd zijn er ook best wat nare dingen 
op Frans zijn pad gekomen, die te maken 
hebben met verlies. Een neef, een tante. Dat 
merk je wel aan Frans, want dan scheert hij 
zich niet. Zijn haar zit in de war en zijn ogen 
staan minder vrolijk. Wat wij ooit als eerste 
over hem te weten kwamen, was dat hij aan 
Kitty Courbois gelinkt was. Daar was ie vol 
van. Die is goed, hè, geweldige speelster, dat 
is familie van mij. En nu is ook Kitty overleden. 
Een groot actrice van Nijmeegse komaf, gebo-
ren in Bottendaal. Frans zal bij het vernemen 
van het nieuws zijn stoppels maar gelaten 
hebben voor wat ze zijn. 

Rian Panis
(Foto: Ger Neijenhuysen)
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Eetgelegenheden in Oud-West

Foto’s: De FotoStudio
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Miriam van Erp is fysiotherapeut bij de Fysioo en heeft haar praktijk in de 
Biezantijn. Je ziet haar bij heel veel activiteiten, want ze is een gemotiveerde 
zorgverlener. Regelmatig eet ze een bakje soep mee bij Soepie Doen op 
woensdag in de Biezantijn. Als het om bewegen gaat en ervoor zorgen dat 
ouderen op de been kunnen blijven, is ze altijd bereid een extra stapje te 
zetten. Nu gaat het haar om de Nationale Diabetes Challenge.

Wat is dat, de Diabetes Challenge?
‘Het gaat om een landelijke wandelcampagne die gestart is door de Bas van 
de Goor Foundation. Die organisatie zet zich in om de kwaliteit van leven van 
mensen met diabetes te verbeteren door ze aan het bewegen te krijgen. Want 
dat helpt echt heel erg. Bas zelf is een voormalig topvolleyballer met diabetes. 
Hij weet als geen ander wat het is om suikerziekte te hebben en hoe je je zelf 
kunt helpen een leuker en gezonder leven te hebben. Overal in het land zijn 
er zorgverleners zoals fysiotherapeuten, huisartsen en praktijkondersteuners 
die deze uitdaging lokaal gaan uitvoeren. En in Nijmegen doe ik dat, voor de 
eerste keer in deze stad! Vanuit Nijmegen-West, wandelen vanaf de Biezantijn. 
Zeventien weken lang, onder begeleiding’, vertelt Miriam enthousiast. Ik heb 
het even nagezocht op internet. Vorig jaar was er op 125 plekken in Nederland 
de mogelijkheid om mee te doen. En deden er meer dan drieduizend mensen 
mee. Een knap succes dus. 

Waarom ga jij die uitdaging aan, Miriam?
‘Wat mensen met diabetes zich niet realiseren, is dat je door een gezondere 
leefstijl veel meer regie houdt over je leven en je gezondheid. Eigenlijk 
geldt dat voor bijna iedereen met een chronische aandoening. Dat vind ik 
dan ook de uitdaging: mensen overhalen die stap te zetten en in beweging 
te komen. Bewegen heeft een positief effect op je glucosewaarden, je kunt 
vaak je medicatie terugdringen, je houdt je gewicht onder controle. Allemaal 
hartstikke gunstig! Ik ben ervan overtuigd dat het werkt, mensen voorkomen 
erger op deze manier. Ik wil zo graag dat mensen dat ook zelf ervaren. Want 
zo moeilijk is het niet, toch? Laat je niet weerhouden door je tempo, we gaan 
echt rekening houden met zoveel mogelijk wandelaars. Als extra uitdaging zie 
ik zelf of het lukt om mensen blijvend aan het wandelen te houden. Ontstaan 

er groepjes en contacten die elkaar stimuleren om door te gaan?’ Ik heb op de 
website van de Bas van de Goor Foundation gelezen dat maar liefst 92% van de 
deelnemers van vorig jaar doorgegaan zijn met wandelen. Moet hier ook lukken.

Is het ook leuk om mee te doen?
Miriam kijkt me aan met een blik van dat is logisch toch? Maar niet iedereen is 
hetzelfde als Miriam. Dus? ‘Nou, misschien is het voor mij voor de hand liggend 
dat het ook leuk is om dit te doen. Je voelt je goed als je gewandeld, gefietst of 
gesport hebt. Het plezierige zit hem bijvoorbeeld in het samen wandelen. Voor 
veel mensen die niet zo beweeglijk zijn, is er niets aan om in hun eentje aan de 
slag te gaan. Als je weet dat je met een groep samen gaat lopen, maakt dat het al 
gezelliger. Je hebt contact met bijvoorbeeld andere diabetespatiënten. Je kunt er-
varingen en tips uitwisselen of een vraag stellen waar je zelf niet meteen een ant-
woord op hebt. Neem als je dat wil een vriend of vriendin mee, een buurtgenoot, 
een familielid. Het wandelen is al die weken onder begeleiding. Ik heb al heel 
veel zorgverleners bereid gevonden mee te lopen. Naast mij zijn dat bijvoor-
beeld een diëtist, een sportmedewerker van Sportservice, medewerkers van het 
gezondheidscentrum MCOW, de gezondheidsmakelaar van de GGD. Het brengt 
bewoners en zorg- en ge- zondheidsmedewerkers ook dichter 
bij elkaar door gewoon eens met elkaar te kunnen praten. 
Die afsluitende dag op Papendal is bovendien erg gezel-
lig, georganiseerd in festivalsfeer met kraampjes.’ 

Ik roep samen met Miriam iedereen op de uit-
daging aan te gaan en lekker mee te wandelen 
in de mooiste maan- den van het jaar. Laten we er 
samen voor zorgen dat de eerste keer dat Nijmegen 
meedoet, het een op- vallend debuut zal zijn!

Miriam daagt diabetespatiënten uit!

Wat? Meewandelen met de Nationale Diabetes Challenge in Nijmegen, 
elke week 1 uur. De landelijke afsluiting bestaat uit een keuzewandel-
tocht van 5, 10, 15 of 20 kilometer.

Wanneer? Van 2 mei tot en met 30 september van 11.30 tot 12.30 uur. 
In de week van 27 september wordt er drie dagen achter elkaar gelo-
pen. Op 30 september is de landelijke afsluiting waarbij alle deelne-
mers uit heel Nederland bij elkaar komen in Papendal, in Arnhem.

Waar? Verzamelen bij de ingang van de Biezantijn.

Voor wie? Voor alle diabetespatiënten. Maar iedereen die graag mee-
wandelt, is welkom.

Kosten? Eenmalig 5 euro, waarvoor u ook een wandelshirt krijgt.
Aanmelden? Via www.nationalediabeteschallenge.nl/nijmegendefysioo 

Lukt dat niet, neem dan contact op met Miriam: miriam@defysioo.nl 
of bel 06 5247 5353. Zij helpt u indien nodig! Tekst: Rian Panis

Foto: Dave van Brenk
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Pieter Jelles Troelstra in 1912.
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VERGETEN VERLEDEN

De revolutie die er geen was
In het najaar van 1917 kwamen na een re-
volutie in Rusland de communisten aan de 
macht. Een jaar later dreigde in Duitsland 
een socialistische revolutie te slagen. Dat 
was voor Pieter Jelles Troelstra, de voor-
man van de sociaal-democraten, het sein op 
te roepen tot een revolutie in Nederland. Hij 
deed dat op maandag 11 november 1918. 
Op dezelfde dag kwam er een einde aan de 
Eerste Werldoorlog. 

Op de voorpagina van De Gelderlander stond 
op dinsdag 12 november 1918:

OORLOGSOVERZICHT.
De algemeene toestand.

De wapenstilstand.
Voor het eerst na bijna 52 maanden onafgebroken 

oorlog zwijgen thans de duizenden kanonnen, die 
millioenen menschenlevens hebben weggemaaid 
en geheele landstreken tot een woestenij hebben 
gemaakt. Ontzettend zijn de offers geweest, welke 
de menschheid heeft moeten brengen, om het alom 
gehate militarisme te verpletteren. Thans gaat het 
snel naar den vrede, die volkeren en regeeringen 
voor een reuzentaak zal plaatsen, de taak n.l. om 
in geheel door den oorlog gewijzigde verhoudingen 
het ecoonomische leven opnieuw op te bouwen. (...)

Op diezelfde voorpagina stond ook het vol-
gende bericht:

Troelstra wil revolutie.
De revolutionnaire toestand is ook voor Ne-

derland ingetreden, heeft Troelstra, de leider der 
sociaal-democraten gisteren in een groote vergade-
ring te Rotterdam gezegd. Het is thans de tijd dat 
de arbeidersklasse in Nederland de politieke macht 
grijpt. De eischen der arbeiders - denk er om het gaat 
om de eischen der socialistische arbeiders - moeten 
in een minimum van tijd worden ingewilligd, zoo 
bijvoorbeeld de afschaffing der Eerste Kamer niet 
langs den weg van Grondwetsherziening, dat zou te 
lang duren. En als de Regeering niet willig is en niet 
aan alle eischen in den haar toegemeten tijd voldoet, 
dan zullen de arbeiders- en soldatenraden die gaan 
worden opgericht, dat werk overnemen. Dergelijke 
raden constitueeren zich als oppergezag, dat als 
zoodanig erkenning eischt en waaraan ieder zich 
heeft te onderwerpen. (...)

De dreiging duurde niet lang. Drie dagen later, 
vrijdag 15 november 1918, meldde de Provin-
ciale Geldersche en Nijmeegsche Courant op 
de voorpagina:

DE BINNENLANDSCHE TOESTAND.
De houding van mr. Troelstra.

Men seint ons uit den Haag:
Toen de heer Dresselhuys (v.-lib.) gisteren in de 

Tweede Kamer Troelstra bezwoer om zijn verkla-
ring, dat hij een staatsgreep wenschte, terug te ne-
men, zei Troelstra bij interruptie: ,,Ik heb dat woord 
staatsgreep nooit gebezigd! De heeren hebben zich 
nu reeds eenige dagen opgewonden over een voor-
stelling, die in geen enkele opzicht aan mijne be-
doelingen beantwoordt.”

Later interrumpeerde Troelstra nog: ,,Ik heb in 
mijn geheele leven uitdrukkelijk gezegd, dat ik van 
geweld afkeerig ben.”

Deze mededeeling verwekte groote sensatie. (...)

Een dag later was de dreiging echt voorbij. De 
voorpagina van de Provinciale Geldersche en 
Nijmeegsche Courant van zaterdag 16 novem-
ber 1918 berichtte:

DE BINNENLANDSCHE TOESTAND.
De S.D.A.P. wil géén revolutie.

In de Tweede Kamer heeft gisteren de heer Scha-
per, sprekend namens de S.D.A.P., den aftocht van 
mr. Troelstra gedekt. Hij heeft de woorden van den 

leider ,,toegelicht” in dien zin, dat van de S.D.A.P. 
geen geweld, geen revolutie, geen staatsgreep te 
verwachten is. (...)

Verzet tegen revolutie
Maar de beer was los. Overal in het land kwa-
men mensen in verzet tegen de dreigende re-
volutie en betuigden hun steun aan vorstenhuis 
en regering. In bijna elke gemeente werden 
burgerwachten opgericht, ook in Nijmegen 
en de dorpen daaromheen, bijvoorbeeld Lent 
en Ubbergen. De Gelderlander drukte en ver-
spreidde het volgende pamflet.

In de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant van vrijdag 15 november 1918 ver-
scheen de volgende oproep:

BURGERWACHT Nijmegen.
Allen, die zich opgaven of zich nog wenschen 

op te geven voor de BURGERWACHT worden 
op ZATERDAGMIDDAG vier uur verwacht in 
de Groote Zaal van den R.-K. Volksbond, 2de 
Walstraat. De Commandant zal aldaar nadere in-
structies geven.

IEDER KOME OP!
DE COMMANDANT.

Ook vrouwen werden gemobiliseerd. De Gel-
derlander drukte en verspreidde ook daarvoor 
een pamflet.
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Hotel café De Bonte Os op de hoek van de Mo-
lenstraat en de Tweede Walstraat.

Koningin Wilhelmina en prinses Juliana.
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Diezelfde oproep stond in de Provinciale Gel-
dersche en Nijmeegsche Courant van vrijdag 
15 november 1918.

De Gelderlander van zaterdag 16 november 
1918 was enthousiast:

NIJMEEGSCH NIEUWS.
Tegen de Revolutie!

De geestdrift voor den strijd tegen de revolutie 
en ter verdediging van orde en gezag is in onze stad 
buitengewoon.

Voor deelneming aan de Burgerwacht hebben 
zich reeds meer dan zevenhonderd wakkere jonge 

mannen opgegeven, die vroeger reeds als landsver-
dediger de wapenen gedragen hebben.

Ook voor de groote protestvergadering van he-
denavond in de Vereeniging behoeft geen gebrek 
aan belangstelling gevreesd te worden. (...)

Op maandag 18 november 1918 schreef De 
Gelderlander een uitgebreid bericht over de

Katholieke Protestmeetings.
In breede rijen zijn ze Zaterdagavond opgetrok-

ken de mannen en ook vele vrouwen uit alle stan-
den van Katholiek Nijmegen, om te getuigen van 
hunne gehechtheid aan Neerlands Vorstenhuis, 
hunne tevredenheid oven en hunne trouw aan den 
tegenwoordigen staatsvorm, en front te maken te-
gen de dreigende revolutie, door een de volksmassa 
opzweepende dolle horde.

De groote zaal der ,,Vereeniging” was reeds lang 
voor het uur van aanvang tot in de uiterste hoeken 
gevuld, zoodat twee paralelvergaderingen in Volks-
bond en Gezellenvereeniging noodig waren om de 
deelnemers aan deze nationale protestmeeting te 
kunnen bergen. (...)

Het was het begin van een verslag dat an-
derhalve dichtgedrukte pagina vulde, zonder 
foto’s.

Diezelfde dag was er op het Malieveld in Den 
Haag een grote demonstratie waar 50.000 
mensen waren. Een week later, op zondag 24 
november, demonstreerde men in Nijmegen. 
De Gelderlander berichtte op maandag 25 no-
vember 1918:

Ingezonden brief in de Provinciale Gel-
dersche en Nijmeegsche Courant van 
zaterdag 16 november 1918.
 Onze Burgerwacht.

Nijmegen, Zaterdagochtend.
 Geachte Redactie.

Zou u onderstaande regelen nog heden-
avond een plaatsje willen geven in uw alge-
meen gelezen dagblad.

 STADGENOOTEN!
Ook in Nijmegen is een burgerwacht op-

gericht. Honderden mannen hebben spontaan 
gevolg gegeven aan den oproep van het voor-
loopig comité en waar Donderdag tot oprich-
ting besloten werd, trok Vrijdagmiddag reeds 
de eerste wacht op.

Voor de veiligheid en rust van u allen stel-
len deze mannen hun vrijen tijd, hun kracht, 
misschien hun leven beschikbaar.

Velen hebben zich opgegeven, velen ook 
zijn weggebleven.

Nu kan ’t zijn, dat men door zaken, door 
drukker bezigheid, door leeftijd of andere 
omstandigheden verhinderd is direct mee te 
werken. Toch kan men indirect het zijne ertoe 
bijdragen, om den goeden geest bij onze bur-
gerwacht levendig te houden. Een middel?

Toevallig bestaat het overgroote gedeelte 
der burgerwacht niet uit kapitalisten of lui 
met plenty money.

Een soldaat, die op wacht is, dus evengoed 
een burgerwachter, want dat is het puik der 
soldaten, voelt zich niet eerder op zijn gemak, 
als wanneer hij zelf en zijn kameraden kron-
kelige rookwolkjes op laten pruimen richting 
plafond.

De sigaren zijn bar duur, zelfs de tabak is 
er niet van vrij te pleiten.

Er zijn in onze stad heeren genoeg, die 
nog een aardig voorraadje sigaren bezitten, 
of anders in de gezegende omstandigheden 
verkeeren, dat ze zich deze luxe voorwerpjes 
naar hartelust kunnen aanschaffen. Zou het 
voor hen nu niet een heele voldoening wezen 
als ze, wanneer ze zich ‘s avonds ter ruste be-
geven, de overtuiging hebben dat de burger-
wacht, die belangeloos waakt, tenminste van 
hun sigaren rookt?

Pardon dame? U zegt?... U hebt geen si-
garen... of u ook andere versnaperingen zou 
mogen sturen? Maar wel zeker, lieve stadge-
noote, ik kan uw voornemen niet anders dan 
levendig toejuichen en de burgerwacht zal er 
ongetwijfeld mede instemmen.

Tot nadere bekendmaking is het comité van 
actie gevestigd in de ‘’Bonte Os”, ingang 2e 
Walstraat. Dit zal zich zeker gaarne belasten 
met ontvangst en distributie der inkomende 
rook- of andere versnaperingen.

U, Mijnheer de Redacteur, nogmaals, de 
geachte eventueele inzenders bij voorbaat 
dank zeggend.

Hoogachtend,
 Res.-Luit. H. J. V. D. VELDEN.

Burgerwachter.
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Mariënburgplein in 1920. (Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen)

Demonstratie op het Malieveld in Den Haag op zondag 17 november 1918 ter ondersteuning van vorstin, vaderland en regering.
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De Demonstratie-optocht
en Openluchtmeeting.

Recht en Orde, was het wachtwoord!
Voor vorstin en vaderland de leuze!
En dit wachtwoord en deze leuze waren als het 

cement van de eendracht, welke den optocht giste-
renmiddag samenhield.

Zoo werd de optocht van gisterenmiddag een 
krachtige, oprechte en geestdriftige demonstratie 
tegen de revolutie en voor de handhaving van den 
maatschappelijken vrede en het wettig gezag.

En wat een zegetocht!
Hoe zwierden de vaandels door de lucht, hoe 

wapperden de vlaggen langs de huizen, hoe schit-
terden en rijkgevulde banieren in het gulden oranje 
zonnelicht.

Wat schalde daverend de muziek door de straten 
en de pleinen, welke weergalmden van den blijden, 
opgewekten en vooral spontanen zang, den zang 
van het ordelievend volk, dat vroolijk en vrij de toe-
komst tegemoet ziet en vol hope en vertrouwen is in 
een regeering, welke de rechten en plichten van het 
volk weet te onderscheiden en tot volle, krachtge-
vend vervulling weet te brengen. (...)

Er werd met grote geestdrift een motie aange-
nomen:

De ordelievende organisaties van Nijmegen, in 
openlucht meeting bijeen op 24 November 1918 

op het Mariënburgplein, betuigen hou en trouw aan 
Vorstin, Vaderland en Regeering.

Hierna zongen de aanwezigen Wien Neerlands 
bloed, het toenmalige volkslied. 

Een week later waren er soortgelijke demon-
straties in Hees, Neerbosch en Hatert.
De monarchie was gered.

Samenstelling: René van Berlo
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Activiteitenfonds Oud-West is er voor u

Het Activiteitenfonds Oud-West bevordert 
de verbinding, gezelligheid en saamhorig-
heid in de wijk.

Bij het Activiteitenfonds Oud-West beheren 
bewoners een gedeelte van het wijkbudget, 
namelijk 20.000 euro, waarmee vele kleine, 
incidentele bewonersactiviteiten in de Wolfs-
kuil en het Waterkwartier mogelijk gemaakt 
worden. Denk bijvoorbeeld aan de vele gezel-
lige straatfeesten, rommelmarkten, zang- en 
dansmiddagen, kinderactiviteiten (knutselen, 
Sinterklaas, bingo, Halloween) en multicultu-
rele festivals. 

Vrijwilligers 
De belangrijkste taak van het activiteitenfonds 
is de gemeente Nijmegen advies geven over 
subsidieaanvragen voor activiteiten die onze 
wijkbewoners zelf bedenken en waar zij zelf 
betrokken zijn bij zowel de voorbereiding als 
uitvoering. De verdeling van de gelden gebeurt 
op een eerlijke en zeer betrokken wijze. Als 
het even kan bezoeken de vrijwilligers zelf de 
activiteiten en houden zich goed op de hoogte 
van alles wat er speelt in de wijk.
Maar wie zijn nu deze vrijwilligers? Het blijkt 
een actieve, sociaal maatschappelijk betrok-
ken club te zijn, bestaande uit zes wijkbe-
woners, met een groot hart voor de wijk en 
haar bewoners. Dit zijn Leo Woudstra, Ruud 
de Vries, Lidwien de Groot, Wilma van der 
Heijde, Gonny Schleedoorn en Biljana 
Marković. 

Oorsprong 
In 1990 werd de Stichting Toekomst Oud-West 
(STOUW) opgericht door bewonersorganisa-
ties die in de wijken ten westen van het cen-
trum van Nijmegen initiatieven van wijkbewo-
ners stimuleerden en ondersteunden met geld 
en dienstverlening. Zij wilden een nieuwe aan-
pak van werkloosheid, vandalisme en crimina-
liteit, bijscholing, begeleiding van jongeren bij 
werk en scholing en van het leefbaar houden 

van de woonomgeving in drie van de vijf ach-
terstandswijken in de stad. STOUW maakte 
een werkplan voor drie jaar en de gemeente 
stelde geld beschikbaar en gaf de stichting de 
vrijheid om binnen het budget de problemen 
aan te pakken en met maatschappelijke orga-
nisaties in zee te gaan. Onder STOUW viel de 
commissie Knelpuntenfonds; zij hadden het 
beheer over het geld waarmee bewonersgroe-
pen activiteiten konden organiseren.

Naamwijziging
STOUW werd jaren later in 2011 opgeheven, 
maar een dergelijk initiatief als het Knelpun-
tenfonds mocht niet verloren gaan voor de 
wijk. De voorzitter van de Wijkraad Wolfskuil 
en de voorzitter van Wijkvereniging ‘Ons Wa-
terkwartier’ hebben de handen ineen geslagen 
om het budget voor activiteiten die gericht zijn 
om actief burgerschap, participatie in de wijk, 
verbondenheid en saamhorigheid te behouden. 
Het Knelpuntenfonds werd het Initiatieven-

fonds Oud-West. Maar ook de naam Initiatie-
venfonds Oud-West vond men niet passend. 
De huidige naam Activiteitenfonds Oud-West 
dekt de lading beter.

Voorwaarden
Bij de beoordeling van de subsidieaanvraag 
wordt gekeken naar de inhoud, aard en de 
kosten van activiteit(en). De organisatie levert 
altijd een eigen bijdrage, bijvoorbeeld in de 
vorm van een deelnemersbijdrage en/of spon-
soring en dient duidelijk te omschrijven om 
welke activiteit het gaat, hoeveel mensen deel-
nemen en wat de kosten zijn aan de hand van 
een begroting e/o offerte. U krijgt geen subsi-
die voor kosten voor consumpties en busreis-
jes. Voor hulp bij uw aanvraag en het opstellen 
van de begroting kunt u ook bij de vrijwilligers 
van het Activiteitenfonds Oud-West terecht.

Heeft u als wijkbewoner een leuke activiteit in 
gedachten voor uw straat, buurt of wijk waar-
bij verbinding, gezelligheid en saamhorigheid 
sleutelwoorden zijn, aarzel niet en dien een 
aanvraag in! Dit kan via activiteitenfondsoud-
west@gmail.com. 

Tekst: Biljana Marković
Foto’s: Geert Timmer

Deelnemers straatspeeldag Patrijsstraat



Vergaderschema 
Wijkraad Wolfskuil 
1 keer per kwartaal algemeen bestuur en 
periodiek overleg: dinsdagen 2 mei, 6 
juni, 29 augustus, 5 september, 7 novem-
ber en 28 november 2017. 
Vergaderingen vinden plaats in Titus 
Brandsma 2e Oude Heselaan 386. Verga-
dertijdstip: 20.00-22.00. Vergaderingen 
zijn in principe openbaar. Hebt u vragen 
mail dan naar ons secretariaat: wijkraad-
wolfskuil@gmail.com.

Rommelmarkt
Zondag 28 mei van 10.00 uur tot 16.00 
uur is er weer een rommelmarkt in de Va-
renstraat. Kramen zijn te huur voor 17,50 
euro. Voor informatie daarover kunt u te-
recht op Varenstraat 33 of bel naar num-
mer 06 28 52 65 82.

Vrienden van het Florapark zit ook op 
Facebook. Like ons en blijf op de hoogte 
van onze activiteiten: www.facebook.
com/VriendenvanhetFlorapark.

Facebook
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Wolfskuil

Redactie: Leo Woudstra



De Wijkfabriek 
gaat verhuizen
De Wijkfabriek is in september 2015 
gestart in twee slooppanden van Portaal 
aan de Nieuwe Nonnendaalseweg. Door-
dat de sloop versneld werd uitgevoerd, 
is De Wijkfabriek in maart 2016 tijdelijk 
naar de Fuchsiastraat verhuisd (de Drie-
sprong). Binnenkort verhuizen we naar 
de Koninginnelaan 1. Voorlopig blijven 
we ook daar. De renovatie is vertraagd 
en daardoor is het moeilijk om exact 
aan te geven wanneer de verhuizing zal 
plaatsvinden. Het streven is tussen eind 
april en medio mei. Tot snel in de nieuwe 
Wijkfabriek. 

Heb je een vraag over De Wijkfabriek, 
kom langs bij onze huidige locatie.

Tekst: Conrad Savy
Foto: Geert Timmer
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Gevel in de soep gereden! Een grote 
vrachtwagen ramde tijdens het draaien de 
pas gerenoveerde gevel van een pand van 
Bob van de Water. De gevel moest eraan 
geloven. Ter hoogte van de voormalige po-
litiepost is het in- en uitrijden van vracht-
wagens schering en inslag. Hier vinden 
nu een aantal bedrijfsmatige activiteiten 
plaats en ook zit er een groothandel, waar 
moet worden geladen en gelost. De oplos-
sing van de gemeente is nu de opoffering 

van een aantal parkeervakken. Of dit het 
oorspronkelijke plan is, is erg onduidelijk. 
Daarnaast zijn er voorbereidingen voor een 
aanvraag voor een bouwvergunning, om 
achter dit pand met dezelfde ingang tien 
appartementen te ontwikkelen. Het wordt 
steeds drukker bij deze ingang, waar ook 
nog eens fietspad langsloopt. Het blijft een 
gevaarlijke situatie voor iedereen.

Foto: Leo Woudstra

Op zondag 21 mei, van 13.00 tot 17.00 uur, 
wordt in de Wolfskuil de Dag van het Flo-
rapark gehouden. 

De vrienden van het Florapark nodigen je 
van harte uit om te genieten van het geva-
rieerde programma voor jong en oud! Het 
mooiste en steilste park van Nijmegen heeft 
een bijzonder karakter. De Kinderboerderij, 
het Lindelaantje, de oude bomen, het Ka-
pelletje, de Witte Molen en het trapveldje. 
Bij het Sfeerhuis staat een podium voor 
dans en muziek. Ook kun je daar terecht 
voor een hapje en een drankje. Vertegen-
woordigers van de Wijkraad, de Wester en 
de Wolf is los zijn op het Molenplein te vin-
den om u iets over de wijk of het park te 

Wolfskuil, de Wolf is los en de Wester kunt 
u vragen stellen over sport en het park.

Programma
Podiumprogramma met talenten en bands 
uit Nijmegen:
13.00 Start met een dj.
14.00 Zeal - Drie dames spelen en zingen 
covers, die net even anders aangekleed 
worden, maar ook eigen werk.
15.00 Camden Candy - Deze vijf muzikan-
ten spelen 50’er en 60’er jaren Blues en 
Jazz muziek met zo nu en dan een uitstapje 
naar een andere tijd in dezelfde sfeer.
16.45 Sweet en Soul - Een band van acht 
personen, waarbij je niet stil kunt blijven 
zitten.
17.45 Einde. 

U mag hier niets van missen dus kom op 21 
mei naar ons mooie Florapark.

vertellen. Op de kinderboerderij Kobus vinden 
allerlei activiteiten plaats, zoals schapen sche-
ren, wol spinnen, een mooie speurtocht door 
het park, in de Witte Molen meel maken en je 
eigen broodjes bakken in de houtoven van de 
streekbakker. Het IVN organiseert een cultuur- 
en natuurexcursie. 

Rondom de molen is er voor de kinderen een 
rommelmarkt waar je je eigen speelgoed en 
zelfgemaakte spulletjes kunt verkopen. Let 
op! Dit is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Als 
je mee wilt doen kun je je aanmelden bij park-
wachter Theo Hendriks, 06 25 36 64 82. 

Onder voorbehoud wordt er een bootcamp 
gehouden voor jongeren en bij de Wijkraad 

25

Tweede Oude Heselaan nog niet 
opgeleverd, maar toch al problemen

Dag van het Florapark
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Waterkwartier
Redactie: Ruud de Vries

Romeinse dag 
in De Biezantijn
 
Wist je dat waar jij woont ooit Romeinen 
hebben gelopen? In Nijmegen-West lag 
tweeduizend jaar geleden een grote Ro-
meinse stad. Zou er ook een amfitheater 
zijn geweest waar gladiatoren vochten? 
Gemeente Nijmegen nodigt jong en oud 
uit om mee te denken over de plek van 
het amfitheater en gratis de Romeinen-
dag te bezoeken in voorzieningenhart De 
Biezantijn.
 
Op de Romeinendag
• Sta je oog in oog met Romeinse gladi-
atoren,
• Ga je zelf aan de slag als archeoloog,
• Zoek je naar het Romeins amfitheater,
• Doe je leuke Romeinse kinderactivitei-
ten,
• Kom je met je vondsten naar het ar-
cheologisch spreekuur,
• Ga je mee met een rondleiding langs 
Romeinse sporen in Nijmegen-West.
 
Kom op 1 mei naar De Biezantijn, tussen 
13.00 en 17.00 uur en zoek mee naar het 
Romeinse amfitheater.

Tekst: Katja Zee

Op dinsdag 14 maart hebben wij plotse-
ling afscheid moeten nemen van Carla 
Boukamp.
Carla zette zich de afgelopen vijftien jaar 
met hart en ziel in voor alles wat in Nijme-
gen-West, Biezen en Waterkwartier gaande, 
en nodig, was. Zij heeft zich tot in het laat-
ste weekend ingespannen voor het welzijn 
in het Waterkwartier.
Op het gebied van milieu, groenvoorzie-
ning en bomen, leefbaarheid, woningbouw, 
archeologie, vakantiewerk en natuurlijk als 
secretaris van onze wijkvereniging, heeft zij 
haar krachten ingezet.

Het plotselinge overlijden doet ons beseffen 
hoe betrekkelijk het leven is. We kunnen en 
mogen thans alleen maar mooie herinnerin-
gen van samenwerking ophalen. Graag wil-
len wij in haar geest dat levenswerk voort-
zetten.

In voorzieningenhart De Biezantijn hebben 
wij op informele wijze met ruim tweehon-
derd aanwezigen het leven van Carla her-
dacht.

Ruud de Vries, voorzitter wijkvereniging 
‘Ons Waterkwartier’. Foto: Dave van Brenk

Ter herinnering aan Carla Boukamp



Koffieochtend 
en Soepie Doen
 
Het nieuwe jaar is gestart met de we-
kelijkse activiteit Soepie Doen in De 
Biezantijn. Vanaf 11.00 uur inloop voor 
een bakkie koffie en een praatje. Twee 
wijkbewoners doen inkopen en maken 
een heerlijke soep met een stukje brood 
of een lekker Turks hapje. Met inzet van 
wijkvrijwilligers kan deze activiteit ze-
ker door blijven gaan. Soepkokers en 
gastvrouwen/-heren om deze activiteit 
mee te ondersteunen zijn van harte wel-
kom.
 
Vier keer per jaar wordt tijdens de koffie/
thee voor het Soepie Doen een koffieoch-
tend Extra georganiseerd. 8 maart was 
de eerste gastspreker: wijkagent Eric 
Jansen. Na een voorstelrondje konden de 
bezoekers vragen stellen over inbraak- 
en buurtpreventie en veiligheid in de 
wijk. Ook werden er tips gegeven wat te 
doen als er vreemden aanbellen.
 
Er volgen meerdere koffieochtenden Ex-
tra met gastsprekers. Zet de data in uw 
agenda: 10 mei, 6 september, 8 novem-
ber 2017. Suggesties over gastsprekers 
zijn welkom.
 
Wekelijks komen ruim dertig mensen 
soep eten. Mensen van verschillende 
leeftijden en achtergronden delen met 
elkaar hier hun verhaal. Een mooi voor-
beeld van stimulering en sociale cohesie.
 
Koffie/thee ochtend en Soepie Doen, 
elke woensdag. Koffie/thee ochtend Ex-
tra en Soepie Doen 10 mei, 6 september, 
8 november 2017. 11.00 uur: Koffie/
Thee: vrijwillige bijdrage. 12.30 uur: 
Soepie Doen: 1,50 euro.
 
Komt u ook eens een Soepie Doen!

Tekst: Greet en Erika
Foto: Dave van Brenk
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50 jaar Jan Linders
Buurtwinkel Jan Linders op de hoek van 
de Kanaalstraat en de Weurtseweg vierde 
7 maart zijn vijftigste verjaardag. Jan en 
Els Linders huurden in maart 1967 de oude 
winkel van de Co-op met toen nog de in-
gang aan de Weurtseweg. In het allereerste 
begin werd de melk met een transportfiets 
rondgebracht. Na hartproblemen 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 vergele-
ken met de grote supermarkten. Maar waar 
overal die kleine kruidenier uit het straat-

Boomfeestdag
Op woensdag 15 maart hebben zestien leer-
lingen uit groep 6, 7 en 8 van De Lanteerne 
ter gelegenheid van de boomfeestdag samen 
met wethouder Harriët Tiemens de eerste 
boom geplant in Park West nabij de velden 
van SV Nijmegen aan de Oscar Carréstraat. 
Nadat de eerste boom in de grond was ge-
zet, hebben de leerlingen nog elf walnoten, 
lijsterbessen, berken en krentenbomen ge-
plant in het gebied.
Na het planten van de bomen werden er 
wormen in de grond toegevoegd. Zij gra-
ven binnen enkele weken de vaste grond los 
door gangen te graven, waardoor de grond 
zijn oorspronkelijke kruimelige structuur 
terugkrijgt. Dit zorgt voor meer zuurstof in 
de bodem. De grond krijgt haar natuurlijke 
veerkracht terug.Nog een voordeel is dat de 
gangen, die regenwormen tot wel drie meter 

diep graven, zorgen voor een perfecte water 
aan- en afvoer. Boomwortels groeien in de 
gangetjes en krijgen hierdoor een prachtig 
wortelgestel.
Park West is een onderdeel van een groen 
kralensnoer dat met elkaar verbonden is. 
Het park moet een plek worden waar men-
sen op korte afstand van hun woon- of 
werkplek kunnen genieten van groen en na-
tuur. Bovendien is het park een groene long 
in wording, die zal bijdragen aan verminde-
ring van milieudruk in een groot deel van 
Nijmegen-West.
Wethouder Harriët Tiemens: ‘Door de aan-
plant van deze bomen wordt verder invul-
ling gegeven aan de mooie recreatieroute 
van Park West. Tijdens deze Nationale 
Boomfeestdag maken kinderen kennis met 
die rijke historie en de functie en waarde 
van natuur in hun eigen leefomgeving.’

Tekst en foto: Dave van Brenk

beeld verdwenen is, zit Henniesee (zoals hij 
zichzelf noemt op N1) er nog steeds. Zo’n 
beetje als laatste der Mohikanen en dat ver-
dient alle lof en gelukwensen.

Tekst en foto: Dave van Brenk
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Spaar via de Ring-
ring-app voor een 
goed doel
Na een succesvol eerste doel van Fiets 
mee voor je buurt in samenwerking met 
Ring-Ring Het kerstdiner van gratis 
elkaar helpen via de Wijkfabriek, zet 
Nijmegen West zich in voor het tweede 
doel: de Welkomsttas!

In 2013 is in de wijkvereniging het idee 
ontstaan om nieuwe bewoners van het 
Waterkwartier welkom te heten. Sinds 
2014 wordt dit idee uitgevoerd en heten 
trotse wijkbewoners, geheel vrijwillig 
en met veel plezier, de nieuwe bewo-
ners hartelijk welkom. Zij doen dit door 
het aanbieden van de Welkomsttas c.q. 
Welkomstenveloppe, inclusief leuke 
kortingsbonnen, cadeautjes en informa-
tie van winkels en bedrijfjes in de buurt. 
Het streven is verbondenheid, zodat de 
nieuwe bewoners zich welkom voelen in 
de wijk.

Bij het aanbieden van de Welkomsttas 
is er face-to-face-contact en kunnen de 
nieuwe bewoners eventueel vragen stel-
len, bijvoorbeeld over wat er zoal te doen 
is in de wijk, en spontaan een gesprekje 
voeren. Hierin zijn we geslaagd en dit 
wordt zeer gewaardeerd.

Alle bewoners en bezoekers van Nijme-
gen-West kunnen dit initiatief nu steu-
nen, door eenvoudig te fietsen met de 
app Ring-Ring. Download de gratis app 
voor je iPhone via de Appstore van Ap-
ple of voor Android via de Google Play 
Store.

https://itunes.apple.com/nl/app/ring-
ring/id993104315?mt=8

https://play.google.com/store/apps/
details?id=nl.oneshoe.ringring

De fietskilometers komen automatisch 
in Nijmegen-West. Slechts 20.000 kilo-
meter zijn er nodig. Met het geld dat we 
ontvangen, kunnen we de enveloppe en 
tas nog leuker maken, maar vooral: meer 
nieuwe wijkbewoners welkom heten!
Fiets samen en toch los van elkaar en 
maak ook dit doel waar! Namens het co-
mité Welkomsttassen hartelijk bedankt!

BEWONERSPARTICIPATIE

Problemen in West
Schuin versus haaks
Op dinsdag 4 april was er een bewonersbij-
eenkomst, geïnitieerd door wethouder Velt-
huis. Deze avond zouden de bewoners hun 
mening mogen geven over de aansluiting 
van de Laan van Oost-Indië op de Weurtse-
weg. Bijna iedereen was voor de ‘schuine’ 
variant’, maar de gemeente gaat toch voor 
de ‘haakse’ variant. Waarom worden we 
dan nog om onze mening gevraagd?

Personeel wijkcentra overgeplaatst
Jarenlang hebben de beheerders van wijk-
centra moeite gedaan om een goede huis-
kamersfeer neer te zetten. Door hun en-
thousiasme is dat gelukt. De bezoekers en 
beheerders gaan prettig met elkaar om en de 
sfeer is goed. De gemeente heeft echter in 
de persoon van Hugo Boon van Ostade een 
manager aangesteld. Deze zorgt ervoor dat 
de beheerders steeds vaker overgeplaatst 
worden naar andere wijkcentra, waardoor 
de sfeer minder persoonlijk en veel za-
kelijker wordt. Op deze manier zullen de 
wijkcentra leeglopen, dat kan toch niet de 
bedoeling zijn? Wijkbewoners, laat uw me-
ning horen!

Groenplan
Er is een groenplan opgesteld voor de om-
geving Hezelpoort en Havenplein. Er zijn 

twee lange avonden overleg op het stad-
huis geweest, waarop in eerste instantie het 
groenplan werd aangeboden. Omwonenden 
mochten meepraten over de invulling van 
de lage groene gewassen en de boomsoor-
ten. Op de tweede bijeenkomst is de aan-
gepaste versie besproken en goedgekeurd. 
Echter, de aanplant is gedaan en het blijkt 
- zo hebben kenners ontdekt - dat er toch 
andere beplanting is aangebracht dan was 
afgesproken.

Weer een staaltje van onbegrip en twee ver-
loren avonden besteed aan dit onderwerp. 
Weer een onderwerp aansnijden waar uit-
eindelijk de bewoners teleurgesteld wor-
den. En dat alles onder de noemer van de 
alom bekende burgerparticipatie. We heb-
ben geluisterd maar worden niet gehoord!

West wil groene buffer
Onder deze noemer is jarenlang overleg 
geweest met de gemeente om de omgeving 
van de nieuwe Energieweg te behoeden 
voor luchtverontreiniging, verkeersover-
last, fijnstof, et cetera. WWGB heeft voor 
elkaar gekregen dat er één miljoen euro ge-
reserveerd werd voor mogelijke aanpassin-
gen, indien deze alsnog gerealiseerd zouden 
moeten worden. Op 11 april is er weer een 
overleg over de uitkomsten van metingen 
geweest en de mogelijk daaraan gekop-
pelde aanpassingen. Bij het ter perse gaan 
van deze Wester is nog niets van dit overleg 
bekend, maar wij houden u op de hoogte via 
de website.

Dave van Brenk exposeert sinds 21 maart 
foto’s van het Waterkwartier bij de Alles-
binder aan de Weurtseweg. Het zijn foto’s 
die hij de afgelopen jaren maakte in het Wa-
terkwartier.

Dave van Brenk is geboren en getogen in 
het Waterkwartier. Door het vele vrijwilli-
gerswerk raakte hij al gauw betrokken bij 
het wel en wee in de wijk en altijd had hij de 
fotocamera binnen handbereik. Meer dan 
25 jaar geschiedenis heeft Dave zo vastge-
legd. Want daar ligt zijn passie: interesse in 
de geschiedenis en die voor de toekomst be-
waren, al is het maar een momentopname, 
want die komt nooit meer terug. 

Een greep uit de foto’s die te zien zijn: de 

oude goederenspoorlijn naar het industrie-
gebied van Nijmegen-West. Op de plek 
van het spoor ligt nu het snelfietspad langs 
de Honig. De sloop van één van de laatste 
arbeidswoningen aan de Rijnstraat/Kanaal-
straat. Een avondopname vanaf Sonnehaert 
richting de oude en nieuwe wijk. De Sunset 
March een dagelijks eerbetoon bij de Over-
steek aan de 48 geallieerde militairen die 
omkwamen tijdens de zogenaamde Waal-
crossing. 
Een foto gemaakt in de vroege ochtendmist 
van de St. Stevenskerk vanaf flatgebouw 
Fortuna aan de Waterstraat. Een kleurrijke 
carnavalsoptocht door de wijk georgani-
seerd in 2008 door basisschool de Aquama-
rijn. De foto’s hangen dagelijks ter bezichti-
ging in de etalage van de Allesbinder. 

Foto-expositie Dave van Brenk
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NIEUWS IN HET KORT
Redactie wijkpagina’s
De redactie van de Wester is op zoek naar 
personen die mee willen helpen om het 
nieuws in het Waterkwartier te verzamelen. 
Samen kunnen we de leefbaarheid, gezel-
ligheid en alle nieuwtjes onder de aandacht 
van onze wijkbewoners brengen. U hoeft 
geen professionele schrijver of schrijfster te 
zijn om onze redactie te versterken. Samen 
kunnen we en willen we er iets moois van 
blijven maken: een goed en graag gelezen 
wijkmagazine,
 
Betaalbare nieuwe woningen
Woningcorporatie De Gemeenschap gaat in 
de buurt Batavia in het Waalfront zeventig 
betaalbare woningen bouwen. Een gewel-
dig initiatief dat wij van harte toejuichen. Er 
zullen in de uitbreiding van het Waalfront 
naast de vijftienhonderd nog te bouwen 
koopwoningen ook nog ruim vijfhonderd 
woningen in de goedkope sector gebouwd 
gaan worden. De 40/60-procentsituatie 
blijft daardoor gewaarborgd. Ook Woning-
corporatie Talis zal in het Waalfront haar 
huizenbezit uitbreiden.

Vrijwilligers gevraagd
Vrijwilligers gevraagd in Wooncentrum 
Terra aan de Sperwerstraat. Deze woon-
vorm is op zoek naar vrijwilligers die de 
bewoners een aangenaam verblijf kunnen 
bieden. Het is ontzettend dankbaar werk. 
Ga er een keer heen en kijk of u daar uw 
handen uit de mouwen kunt steken. De be-
woners hebben u nodig! 

Muziekmiddag
De muziekmiddag op 2 april jongstleden 

is een succes gebleken. Vanaf 12.00 uur 
hadden muzikale klanken in het voorzie-
ningenhart De Biezantijn de overhand. Het 
stroomde meteen vol met belangstellenden, 
uitgenodigd door de zowel instrumentale 
als gezongen muziek.
Met volle teugen hebben de ruim 250 aan-
wezigen genoten van deze middag. Deze is 
zeker voor herhaling vatbaar.

Buurtpreventie-app
In het Waterkwartier willen wij, samen met 
de politie, een buurtpreventie-app in het 
leven roepen. Zo kunnen we de preventie 
van mogelijke overlast, inbraak en diefstal 
verbeteren en mogelijk zelfs tegengaan. De 
wijk zal daarvoor in een tiental subwijkjes 
verdeeld worden. In iedere subwijk wordt 
onder de bewoners een appbeheerder ge-
zocht. Indien u zich hiervoor wilt aanmel-
den of meer hierover wilt weten, neem dan 
contact op met Ruud de Vries, voorzitter 
wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’.

Huisvuil op straat
Het komt bijna in iedere straat voor dat de 
groene zakken niet op de juiste dag wor-
den aangeboden en op straat worden gezet. 
Op de eerste plaats is het een zeer romme-
lig gezicht maar op de tweede plaats is het 
een ongepaste mentaliteit van die personen. 
Zakken worden stuk geschopt, openge-
maakt door katten, en het veroorzaakt ook 
nog eens ongedierte.
Help alsjeblieft mee en zet uw huisvuil in 
de avond vóór of ’s morgens op de ophaal-
dag buiten. Zo houden we het Waterkwar-
tier netjes en schoon. Bij voorbaat hartelijk 
dank!

Foto: Dave van Brenk

Vergadering ‘Ons 
Waterkwartier’ 
21 maart 2017
De vergadering is geheel anders verlo-
pen dan gepland was. Bij een projectie 
van haar foto is stil gestaan bij het over-
lijden van secretaris Carla Boukamp, van 
wie we daags daarna afscheid moesten 
nemen.

Diverse agendapunten, onder andere 
Waalfront, verkeerscommissie en de po-
sitie van groen in de wijk, werden ver-
schoven naar de volgende vergadering. 
Thema van deze avond, de opvang van 
vluchtelingen/statushouders in de wijk, 
werd in een brede discussie doorgeno-
men en besproken.

In verband met de veiligheid van onze 
wijk is het belangrijk dat er een buurt-
app georganiseerd wordt. De wijk moet 
in bijvoorbeeld tien gedeelten worden 
opgedeeld met ieder een groeps-app. 
Hiervoor worden mensen gezocht die 
daar aan deel willen nemen, vooral als 
beheerder van de app.

Verslagen
De vergadering van 31 januari 2016 staat 
reeds op Facebook en www.onswater-
kwartier.nl. De vergadering van 21 maart 
na goedkeuring op 18 april 2017.

Vergaderdata van 
‘Ons Waterkwartier’
Op dinsdag 18 april en 4 juli zijn de re-
guliere 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 9 mei en 20 juni bijeen om de verga-
deringen voor te bereiden. U kunt even-
tuele bespreek-, agenda- of discussie-
punten inbrengen bij de voorzitter Ruud 
de Vries, (024) 377 33 48, e-mail: info@
ruuddevriesjuwelier.nl. Het verslag van 
de vergadering van 21 maart 2017 is 
na goedkeuring in de vergadering van 
18 april 2017 volledig weergegeven op 
Facebook en www.onswaterkwartier.nl.

Muziekmiddag in De Biezantijn
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HUIS VOOR DE BINNENSTAD

KIJK VOOR EEN COMPLEET OVERZICHT OP CENTRUMNIJMEGEN.NL

VOORJAAR IN CENTRUM NIJMEGEN
27 APRIL KONINGSDAG EN –NACHT
 
5 MEI  BEVRIJDINGSFESTIVALS

12 MEI    RUSH HOUR, WIELERSPEKTAKEL

25 T/M 28 MEI   FOODTRUCKFESTIVAL TREK,   
 HUNNERPARK

25 T/M 28 MEI   SPLASH YOUR CITY,    
 VEERPOORTTRAPPEN

11 JUNI   NIJMEGEN KLINKT!

WAT
IS ER TE
DOEN?
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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.

Jacops Fysiotherapie Nijmegen

Mijn naam is Joris Jacops en sinds 1 febru-
ari heb ik Jacops Fysiotherapie Nijmegen 
geopend aan de Voorstadslaan 208. Deze 
fysiotherapiepraktijk was voorheen bekend 
als Fysiotherapie Nissim Yabo. Na 13 jaar 
werkervaring, verschillende opleidingen en 
cursussen werd het voor mij tijd om mijn am-
bitie waar te maken en mijn eigen praktijk op 
te bouwen. Ik heb voorheen in verschillende 
praktijken gewerkt, waarvan de laatste 7 jaar 
in een praktijk elders in Nijmegen. In die jaren 
heb ik mij via de masteropleiding gespecia-
liseerd tot manueeltherapeut. Hierdoor heb 
ik meer kennis opgedaan en vaardigheden 
geleerd om met name klachten van gewrich-
ten, de wervelkolom of nek te behandelen. Ik 
heb veel ervaring opgedaan met hoofdpijn, 
duizeligheid en nekklachten. Verder heb ik 
mij o.a. bijgeschoold in Dry Needling, Medi-
cal Taping en kindermanueeltherapie. In de 
praktijk werk ik samen met twee collega fysio-
therapeuten, Sjors Hop en Cay van der Pol. 
Vanuit de praktijk bieden wij de mogelijkheid 
aan om mensen, die zelf niet naar de praktijk 
kunnen komen, thuis te behandelen. Tevens 
hebben wij een ruime oefenzaal voorzien 
van verschillende apparatuur. Onze praktijk 
is zeer toegankelijk voor mindervaliden. Als 
team proberen wij een prettige en open sfeer 
te creëren waar iedereen zich welkom en 
gerespecteerd voelt. 

Heeft u vragen over of klachten van het 
houdings- of bewegingsapparaat, aarzel niet 
en neem contact met ons op. U kunt bellen 
naar (024) 378 47 60 of kijk op onze website 
jacopsfysiotherapie.nl. U kunt natuurlijk ook 
even binnenlopen in de praktijk. Wij staan u 
dan graag te woord. 

Daarbuiten loopt een schaap… 

Mevrouw Pieterse (72) heeft veel zorgen ge-
had. Haar man is enkele jaren geleden over-
leden en net toen ze haar draai in het leven 
weer aan het terugvinden was werd haar zoon 
ernstig ziek. Ze lag er wakker van, nachten 
lang, voelde zich uitgeput en had vaak geen 
zin om naar de ouderengym te gaan of met 
vriendinnen iets te ondernemen. Ook nu haar 
zoon weer beter is lukt het niet om de slaap 
weer te pakken te krijgen.
Sander (36) werkt bij een groot internationaal 
bedrijf. Hij heeft vorig jaar meer verantwoorde-
lijkheden gekregen waar hij veel over piekert. 
Hij doet er alles aan om fit en uitgerust te zijn, 
gaat vroeg naar bed maar slaapt vaak pas na 
drie uur in. Hij voelt zich overdag moe en zijn 
vriendin vindt dat hij een erg kort lontje heeft.

10 procent van de bevolking heeft last van 
chronische slapeloosheid en is het gewoon 
lekker in bed gaan liggen en in slaap vallen 
kwijt. Veel ouderen maar ook steeds meer 
jongeren en jongvolwassenen liggen wak-
ker, zijn overdag moe, hebben concentra-
tieproblemen en voelen zich daar somber of 
wanhopig onder. Acute slapeloosheid wordt 
vaak veroorzaakt door stressvolle gebeurte-
nissen, zoals het overlijden van een dierbare, 
hoge werkdruk, een conflict, een operatie of 
economische moeilijkheden. Stress leidt tot 
een hogere hersenactiviteit en dit is juist de 
grootste vijand van het ontspanningsproces 
dat de hersenen nodig hebben voor de slaap. 
Ploegendiensten, huilende kinderen of pijn 
kunnen ook het automatische slaap-waakrit-
me verstoren. 
Hoewel een periode van slapeloosheid vaak 
vanzelf weer over gaat, kunnen slaapproble-
men ook blijven aanhouden. Wakker liggen is 
niet alleen een probleem van de nacht maar 
ook het gevolg van wat we overdag doen. 
Verstoring van de biologische klok, weinig 
ontspanning, teveel stresshormonen in het li-
chaam en negatieve gedachten over de slaap 
houden de slapeloosheid in stand. 
In Oud-West kunt u leren om een gezond 
slaappatroon terug te vinden, te stoppen met 
piekeren en weer uitgerust wakker te worden. 
Dip Dibbets, Cesartherapeut en slaapthera-
peut bij Beweegpraktijk Oud West, geeft cur-
sussen en individuele begeleiding bij slaap-
problemen.

Kijk op www.beweegpraktijkoudwest.nl voor 
meer informatie of bel (024) 378 46 88 voor 
een eerste gesprek.

Massagepraktijk Helder

Mijn naam is Cliff, masseur in mijn eigen 
massagepraktijk Helder in Nijmegen West. 
Na jarenlang in de zorg te hebben gewerkt, 
kwam ik op een punt waarin ik behoefte 
had aan verdieping van mijn kennis en het 
helpen van mensen op een ander niveau. 
Lichamelijk en geestelijk welzijn heeft mij 
altijd gefascineerd omdat het één niet zonder 
het ander kan. Om die reden ben ik integraal 
masseur geworden. Integraal betekent: in het 
geheel en houdt in dat er verband is tussen 
de dingen. Het lichaam streeft altijd naar de 
natuurlijke balans. Er is dan evenwicht in 
denken, voelen en handelen.

Steeds meer mensen worden zich bewust dat 
de manier waarop we denken en voelen zijn 
weerslag op het lichaam heeft. Het is belang-
rijk om daarnaar te luisteren. Een gezond 
lichaam is zowel ontspannen, soepel als sterk 
en de persoon beschikt over energie. 
Een aantal voorbeelden daarvan zijn:
last hebben van lichamelijke spanningen en 
klachten, weinig energie, stressgerelateerde 
klachten, overprikkeling, geen balans kunnen 
vinden tussen denken en voelen. 

Integrale massage is gebaseerd op eeuwen-
oude kennis van massage en ook op moderne 
psychologische inzichten. Het oriënteert zich 
op oosterse en westerse achtergronden van 
het masseren met als uitgangspunt bodymind 
connectie. Je kunt bij mij ook terecht voor een 
ontspanningsmassage. Mijn praktijk bevindt 
zich op de Koninginnelaan in Nijmegen West. 
Heb je interesse in een massage of wil je 
meer weten? Kijk op de site voor meer infor-
matie over Helder massage. 
www.integralemassagehelder.nl

Foto: D
ave van B

renk
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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

WWW.FRANK-ZONWERING.NL  |  0617 017 074
ROLLUIKEN | ZONNESCHERM | MARKIEZEN | ZIP-SCREENS | HORREN

Frankzonwering



Atelier ByDo
Allround modestudio
Ik ben Dorine Boudewijn, modeontwer-
per en imagocoach. Al bijna tien jaar 
help ik je van kledingadvies tot kleding 
op maat in mijn bedrijf Atelier ByDo. Dat 
begon klein met het geven van naailes-
sen en is uitgegroeid naar een allround 
modestudio voor workshops, ontwerp en 
advies.

Mode wordt vaak als oppervlakkig ge-
zien, maar niets is minder waar. Of je 
kleding nu zelf maakt, laat maken of 
het liefst koopt; ik ben benieuwd naar 
de persoon in de kleding. Trends en de 
laatste mode zijn niet zo interessant. 
Wel wat jij ermee doet, hoe je je eigen 
stijl ontwikkelt en hoe je kleding kunt 
gebruiken om te laten zien wie jij bent. 
Juist die verbinding tussen innerlijk en 
uiterlijk is zo belangrijk. Ben je benieuwd 
hoe je zo een eigen garderobe kunt 
samenstellen? Kom dan gerust langs 
voor een dosis inspiratie, creativiteit en 
persoonlijke begeleiding.

Meer info:
www.atelierbydo.nl
www.facebook.com/atelierbydo/

Francafil
Bijzonder viltwerk
Mijn naam is Gerda Fransman. Sinds 
2014 heb ik een atelier in De Smeltkroes 
op het Honigcomplex. Onder de naam 
Francafil maak ik viltdoeken en licht-
foto’s van vilt. Ik maak zowel eigen werk 
als werk in opdracht. Het vilt waarmee 
ik werk bestaat uit 100 % wol, waardoor 
mooie natuurlijke en duurzame produc-
ten ontstaan, vaak met een hoge isole-
rende waarde. Deze wol combineer ik 
met andere materialen als zijde en kant. 
Met een ambachtelijke techniek een 
maximum aan zeggingskracht bereiken: 
daarin ligt de artistieke uitdaging van 
mijn werk. De foto’s die ik verwerk in de 
lichtpanelen geven vaak een kijkje in de 
ziel van de geportretteerde persoon.
De fotolichtpanelen zijn onder andere 
geschikt als een bijzonder laatste eer-
betoon bij een uitvaartdienst. Als je ook 
een bijzonder cadeau of interieurobject 
zoekt of je wand wilt bekleden met vilt, 
neem dan gerust contact met me op.
Op 6 en 7 mei exposeer ik mijn viltwerk 
in het Kerkje van Persingen. Kom ook 
kijken

Meer info: francafil.nl, 06 45 33 42 76

The Chocolate Bar
Chocolade en bonbonworkshops, 
proeverij en demonstraties

Bij The Chocolate Bar maakt u zelf bon-
bons en volgt u workshops en demon-
straties. Leerzaam, lekker en heel leuk 
om cadeau te geven. Tijdens alle activi-
teiten neem ik, Marc Willemse, u mee op 
reis door de wereld van chocola. Ik geef 
u inzicht in de historische en technische 
ontwikkeling van cacaobloem naar vloei-
bare chocolade. U gaat altijd naar huis 
met iets lekkers.

The Chocolate Bar is opgericht in 1998. 
Het begon met workshops bonbons ma-
ken op locatie. Zowel bij mensen thuis 
als in hotels. In 2001 kreeg The Choco-
late Bar een vaste locatie in De Com-
manderie van Sint Jan. In 2014 vond ik 
een nieuwe plek in het Honigcomplex. Al 
meer dan 65.000 mensen volgden de af-
gelopen jaren een workshop bij mij. Ook 
u neem ik graag mee om te ontdekken 
wat chocolade voor u kan betekenen.

Meer info:
chocolatebar.nl, 06 29 60 04 42
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Nina Simonestraat 8-10
6541 EA Nijmegen
www.bodyandfacecompany.nl
info@bodyandfacecompany.nl
024 - 373 27 21
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Body & Face Company en Kapsalon Lustrína

Make-Over

Bernadet vóór Bernadet ná

Sv Nijmegen
Voor u ligt alweer het een-na-laatste verhaal 
van dit seizoen van sv Nijmegen. De compe-
tities zijn weer in volle gang en lopen met het 
uitkomen van deze Wester richting einde van 
het seizoen. We kunnen de toekomst niet voor-
spellen, maar met het schrijven van dit verhaal 
verloopt het voor diverse teams nog zeer goed. 
Sv Nijmegen Jo17 (B1) staat in de bekerfinale, 
op zaterdag 27 mei in Apeldoorn bij CSV. Sv 
Nijmegen Vrouwen 1 speelt op 15 april de 
halve finale uit bij en tegen FC Winterswijk 
Vr1. Wij hopen op goede resultaten voor beide 
teams!
Ook de competitie verloopt voor een aantal 
teams naar behoren. De meeste elftallen (zo-
wel jeugd als senioren) staan in de midden-
moot, maar een aantal doet op dit moment nog 
steeds mee bij de bovenste plaatsen. Zo is sv 
Nijmegen Zondag 1 dichterbij de koploper 
Brakkenstein gekomen. Ze wonnen na de win-
terstop zelf hun eigen wedstrijden en de num-
mer 1 liet steeds vaker punten liggen. Hierdoor 
blijft het spannend in de 4e klasse E. Ook voor 
twee seniorenteams, de Veteranen en sv Nij-
megen 3, kan het seizoen nog mooi eindigen. 
Beide staan bij de bovenste plaatsen en maken 
dus kans op het kampioenschap. Dit zal te vol-

gen zijn op onze website www.sv-nijmegen.nl. 

Hoe gaat het verder met onze jeugd? De carna-
valsviering in februari was weer geslaagd. Het 
clubhuis was vol met gezelligheid, dankzij de 
vrijwilligers van de organisatie. Maar ook op 
voetbalgebied maken we kleine stappen voor-
uit bij de jeugd. Verschillende selectiespelers 
laten zich zien bij onze jeugdteams en zetten 
zich daar in als vrijwilliger. Zo trainen eerste 
elftal spelers Nourdin Kerkri en Antoine i/d 
Bosch een jeugdteam en traint tweede elftal 
keeper Theo Kloosterman de hogere jeugd-
keepers. Een eerste elftal speler als trainer 
bij de Jo19 werpt ook zijn vruchten af bij de 
selectieteams. Verschillende spelers van Jo19 
speelden mee met het tweede, en zelfs twee 
spelers van 16 maakten hun debuut in het eer-
ste. Tim v/d Broek speelde mee bij ons Zater-
dag 1 team en Floyd Hermsen maakte minu-
ten bij Zondag 1. Ook Jo19-keeper Mitchell 

Grundmann heeft als reserve keeper al deel 
uit mogen maken van Zondag 1. Iets waar we 
als jeugdafdeling natuurlijk zeer trots op zijn.  
Verder komen aan het eind van het seizoen de 
Jan Weijers jeugdtoernooien er weer aan. Een 
toernooi voor onze jeugdteams en bij onze ei-
gen club georganiseerd. De organisatie is in 
volle gang en we hopen, net als andere jaren, 
weer op vijf mooie dagen.

We zijn nog steeds op zoek naar meer jeugd-
leden. Als je interesse hebt of informatie wil, 
dan kun je hiervoor altijd terecht bij ons jeugd-
bestuur. Per e-mail: svnijmegenjeugd@gmail.
com, of per telefoon bij: Nancy Tang, 06 20 
01 01 50 of Patrick Weijers, 06 52 61 97 82. 
Ook staat er informatie op onze website www.
sv-nijmegen.nl.

Tekst: Patrick Weijers
Foto: Dave van Brenk



de Wester - april 2017

Vrijdag 24 maart was het officieel de nationale pan-
nenkoekendag, maar de leerlingen van Aquamarijn 
waren vrij. Om deze dag toch te kunnen vieren heb-
ben de leerlingen uit groep 8 op donderdag 23 maart 
pannenkoeken gebakken voor de ouderen. De leer-
lingen zijn om 10.00 uur begonnen met het bakken 
van meer dan tweehonderd pannenkoeken. Naast 
het bakken van de pannenkoeken hebben de leerlin-
gen zelf gezorgd voor gedekte tafels. 

De kinderen van de Brede school Michiel bakten 
pannenkoeken op de officiële dag. Kinderen van 
groep 5, 6 en 7 gingen daarbij aan de slag voor wijk-
bewoners rondom hun school. 

Natuurlijk was het bijzonder leuk om de pannen-
koek te flippen. Daarbij gooi je de pannenkoek zo 
hoog mogelijk op en vang je hem weer op in de pan. 
Bij alle kinderen ging die erg goed en werden de 
pannenkoeken hoog in de lucht gegooid. 

Beide scholen hebben hun best gedaan om de mid-
dag voor de ouderen zo goed mogelijk te laten ver-
lopen! En de pannenkoeken smaakten heerlijk!

Het is geweldig om te zien hoe jong en oud zich 
mengt met elkaar, een gesprek houdt en samen aan 
tafel gaat. En dat daarbij de jongelui zorgen voor 
de ouderen.

Tekst: Babs Feijen en Dave van Brenk
Foto’s: Dave van Brenk

De nationale pannenkoekendag: bakken voor de ouderen
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Naast fysiotherapie kunt u 

binnen onze praktijk ook  

terecht voor medisch fitness. 

Hierbij kunt u fitnessen  

onder begeleiding van één  

van onze fysiotherapeuten.   

Voor meer informatie  

kunt u ons bellen, mailen,  

of de praktijk bezoeken.

Al vanaf €40,- per  

maand!

Medische 
fitness: vanaf 

€40,- p.maand

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

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

Een slanke lijn???
Het hoeft geen droom te zijn….
Met de goede dingen die Dorien U leert,
gaat het met het afvallen en gezond 
eten niet meer verkeerd!!!!

Gezond eten is gezond leven is het motto van Dorien, eten wat je 
normaal gewend bent alleen in de juiste porties.
We eten lekker, afwisselend en gezond.

Dorien is cursusleidster op vele plaatsen in de regio en leert u op 
de juiste gezonde manier eten.
U eet niet alleen lekker en gezond maar valt er ook van af!
Afvallen met gezonde normale voeding en GEEN pillen, poeders en 
shakes!!
Verstandig eten is gezonde voeding
Dorien Vernooij
(0481) 461413 of kijk op
www.ega-dorienvernooij.nl
Biezantijn: dinsdag van 11.00 tot 12.00 uur
De Schakel: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur
Meijhorst: dinsdag van 18.30 tot 19.30 uur
Ark van Oost: woensdag van 19.30 tot 20.30 uur

Fietslessen bij STEP
STEP (Steunpunt Taal Educatie Participatie) geeft 
lessen Nederlandse taal, fietsles en computerles, 
zodat volwassen migranten en vluchtelingen kun-
nen meedoen in de Nederlandse samenleving. De 
fietslessen voor volwassenen zijn in maart weer 
van start gegaan. Voorzichtig wordt er opgestapt, 
gestept en gewiebeld. Door te leren fietsen worden 
mensen mobieler en zelfstandiger. Ben of ken je ie-
mand met interesse voor fietsles? Instromen is nog 
mogelijk. De fietslessen worden gegeven op maan-
dag van 9.30 uur tot 11.00 uur. De fietsles wordt ge-
geven aan de Derde van Hezewijkstraat 6 tegenover 
Villa Nova. 

Een fiets voor STEP
STEP heeft een fiets gekregen. Naar aanleiding van 
een artikel in de krant over de start van de fietsles-
sen bij STEP, kregen we een hartverwarmende reac-
tie. Mevrouw Hosselet (86 jaar) doneert haar oude 
maar zeer degelijke fiets aan STEP voor de fietsles-
sen. Omdat mevrouw Hosselet zelf gevlucht is uit 
voormalig Nederlands-Indië weet ze hoe het is om 
met niks te beginnen en herkent ze zich ook in de 
Syrische vluchtelingen in haar wijk. In 1950 heeft 
ze de fiets gekocht. Nu fietst ze niet meer op haar 
hoge leeftijd en heeft ze de fiets aan een goed doel 
geschonken; de fietslessen bij STEP.

Mustapha Charifi (directeur STEP) krijgt de fiets 
overhandigd door mevrouw Hosselet. 

Taalles en computerles
Ook instromen bij de cursus Nederlandse taal voor 
volwassen anderstaligen is mogelijk. Bij STEP leer 
je Nederlands lezen, schrijven, luisteren en spreken. 
Nederlandse taallessen worden gegeven op ver-
schillende niveaus. De trajecten worden individueel 
en op maat gemaakt en goed begeleid. Daarnaast 
biedt STEP computerles aan. Iedereen kan meedoen 
aan de inlooplessen die worden gegeven op maan-
dag en dinsdag van 13.00-15.00. Computerles kost 
€1,- per keer voor niet-cursisten. Bij de computerles 
gaat het om basisvaardigheden. Je leert E-mailen, 
Skype en je kan Nederlands oefenen. Computerles 
is voor iedereen die moeite heeft met omgaan met 
de computer. Je hoeft dus geen Nederlandse les te 
volgen om te komen voor de computerles. 

Kom gerust binnen bij STEP aan de Derde van He-
zewijkstraat 6 voor informatie of aanmelden. Bel-
len kan ook op nummer (024) 32 33 235. STEP is 
gesloten van 24 april tot en met 5 mei. 

Tekst en foto: STEP



de Wester - april 2017 37

Ondernemen in de Wolfskuil

De Wolfskuil. Ogenschijnlijk een wijk gericht op wonen, maar 
niets is minder waar. Het blijkt de vestigingsplaats van zo’n 470 
ondernemers met zeer uiteenlopende bedrijfsactiviteiten. 

Sinds eind 2011 organiseert Ondernemend Wolfskuil vier keer per jaar 
een laagdrempelige netwerkborrel. Deze is bedoeld voor ondernemers 
om met elkaar kennis te maken en te weten wie er letterlijk ‘in de buurt’ 
zijn als het gaat om het uitwisselen van ervaringen, samenwerking, ad-
vies of opdrachten. En voor de gezelligheid natuurlijk. Op zo’n avond 
vertellen 2 à 3 ondernemers iets over hun beroepspraktijk of geven een 
optreden/workshop, verder wordt er ontmoet, bijgepraat en geborreld.
Maar wie zijn toch al die ondernemers en wat doen ze? Als ludieke 
actie voor de kerstborrel 2016 zochten twee van hen (Floor Taayke en 
Renate de Bruin) het preciezer uit. Ze maakten infographics en gaven 
een presentatie ‘Ondernemend Wolfskuil De Statistieken’. De enthou-
siaste reacties leidden naar een vervolgoptreden en de vraag om erover 
te schrijven. Zie hier een korte bloemlezing van het resultaat. 

Waar zitten ze?
Er zijn 59 straten in de Wolfskuil verdeeld over 205 postcodegebieden. 
De topscorende straten als het gaat om ondernemersaantallen zijn de 
Tweede Oude Heselaan, Wolfskuilseweg, Koninginnelaan en Nieuwe 
Nonnendaalseweg. Niet helemaal eerlijk natuurlijk, want dit zijn ty-
pisch ook de langste straten in de Wolfskuil. Eerlijker is het om naar 
de grootste ondernemersdichtheid, met andere woorden: het relatieve 
aantal ondernemers per postcodegebied te kijken. Dan blijken de Fuch-
siastraat, Tweede Oude Heselaan, Bosduifstraat, Wolfskuilseweg en 
Fuutstraat ineens aan de top te staan. Bij uitstek dus de plaatsen waar 
je de grootste kans loopt een ondernemer tegen het lijf te lopen. Maar 
niet alleen fysiek kun je ze vinden, die ondernemers. Ook digitaal zijn 
ze actief; met maar liefst 250 vindbare websites.

Wat doen ze?
Als je ze in hokjes zou moeten stoppen, komen er veel ondernemers in 
het hokje ‘communicatie’. Van hen zijn er die advies geven (13), tekst-
schrijven (12), grafisch ontwerpen (11) en websitebouwers (10). Zij die 
zich specialiseren in ICT en software (15) zijn ook goed vertegenwoor-
digd. En de Wolfskuil telt maar liefst zeven vertaalbureaus.
Het hokje ‘cultuur’ is óók goed gevuld; muzikanten (20), kunstenaars 
en ambachtslieden (21), artiesten en theatermakers (11). Onder de am-
bachtslieden zelfs drie handboekbinderijen.

Uiteraard zijn er heel wat ondernemers werkzaam in de bouw, zoals 
klussenbedrijven (9), timmermannen (5), tegelzetters (4) en overige ge-
bouwafwerking (6). Maar er zijn er meer met huis en tuin bezig, zoals 
makelaars (4), architecten (2) en tuinonderhoud (3).
Even groot is de groep die zich bezighoudt met ‘zakelijke dienstverle-
ning’, waaronder een groot aantal uiteenlopende beroepsgroepen zoals 
bureaus voor organisatieadvies (11), coaching (6), projectmanagement 
(4), financiële dienstverlening (6), juridische dienstverlening (2) of ge-
woon, nou ja, zakelijke dienstverlening (7).
Ook voor de zorg zit je goed in de Wolfskuil; medische zorg (7), mond-
zorg (6), psychologische zorg (15) en paramedische zorg (15), het is in 
ruime mate aanwezig. Maar ook kunnen we goed voor de dag komen 
want ook de persoonlijke verzorging wordt hier niet vergeten met ge-
noeg kappers (9), schoonheidsspecialisten (7) en nota bene (7) mas-
sagesalons!
Een beetje rare snuiters zijn er ook. Om er een paar te noemen: een 
pubquizzmaker, aquariumspeciaalzaak, wimperextensiestudio, een re-
cycle-artiest, een klusvrouw bij bejaarden, uitvaartbegeleider. Of mul-
titalenten die echt álles kunnen; van schlagers zingen tot karikaturen 
tekenen en van lasershows geven tot boomverzorging.

Kortom, kennismaken?
Ondernemer en geïnteresseerd? Kijk op www.ondernemendwolfskuil.
nl voor meer info.

Tekst: Floor Taayke en Renate de Bruin
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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 Biezan-
tijn Waterstraat 146 • Anita's Hairstyling Voorstadslaan 263 • Wooncentrum Griffioen 
Kievitstraat 8 • 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 Wolfskuilse-
weg 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 Voorstad-
slaan 261 • Derde van Hezewijkstraat 6 • Bloemsierkunst Krayenhoff Krayenhofflaan 32 
• De Wijkfabriek Fuchsiastraat 10 • Brede scholen Aquamarijn Spechtstraat 4, Michiel 
de Ruyter Tweede Oude Heselaan 384 en de Wieken Floraweg 69

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

www.bouwmarktvanwerkhoven.nl

B O U W M A R K T

Goedkoper kan niet !!!

2,95
p.m.

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

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

VAN WERKHOVEN

Nijmegen stookt wijzer 
De gemeente Nijmegen lanceert als eerste 
gemeente in Nederland de Stookwijzer, een 
website waarmee ze haar inwoners bewus-
ter wil maken wanneer het stoken van hout 
het minste overlast veroorzaakt. 

Houtkachels, open haarden of barbecues zor-
gen voor fijn stof in de lucht, wat schadelijk is 
voor de gezondheid. Eén op de tien Nederlan-
ders heeft bovendien last van geurhinder door 
houtkachels. De Stookwijzer is te vinden op 
www.stookwijzer.nu.

Over de Stookwijzer
De Stookwijzer geeft in één oogopslag weer 
wanneer het onverstandig is om hout te stoken. 
Het advies komt tot stand door het samenvoe-
gen van de luchtkwaliteitsindex en de wind-
snelheid. De luchtkwaliteitsindex geeft per 
gebied van 1x1km aan wat de actuele status 
is van de luchtkwaliteit in Nederland. Elk uur 
wordt de informatie ververst. Gecombineerd 
met de windsnelheid volgt een actueel lokaal 
advies voor het stoken van hout. Verder geeft 
de Stookwijzer tips over slim en verstandig 
hout te stoken. De Stookwijzer is in heel Ne-
derland te gebruiken. 
Om beter zicht te krijgen op de mate van over-
last die het stoken van hout kan veroorzaken, 
kan iedereen via de site klachten melden.

Nationale en lokale samenwerking
De Stookwijzer is de eerste in zijn soort in Ne-
derland. De gemeente Nijmegen heeft samen 
met het Energieonderzoek Centrum Nederland 
(ECN) het initiatief genomen om de Stookwij-
zer te ontwikkelen, met steun van het minis-
terie van Infrastructuur en Milieu (I&M). De 
Stookwijzer draagt bij aan de bewustwording 
dat hout stoken op de verkeerde momenten een 
grote bron van klachten is. Dit blijkt uit on-
derzoek dat door gemeente Nijmegen is uitge-
voerd. Daaruit blijkt ook dat een meerderheid 
van de respondenten een rol voor gemeente 
ziet weggelegd om voorlichting te geven over 
‘goed stookgedrag’. 

Tekst: gemeente Nijmegen
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ADVERTENTIE

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

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

Doe je mee? 
Je kunt vanaf dinsdag 2 MEI meedoen van 9.30 tot 11.30 uur in 
wijkcentrum ’t Hert, Thijmstraat 40, Nijmegen.
De vervolgbijeenkomsten zijn op 9, 16, 23 en 30 mei en op 6 en 
13 juni. 

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 en aanpak 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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Wij zijn Bram en Dymfy  en wij maken musicals. Het lijkt ons heel leuk 
om ook in Nijmegen een musical te maken met kinderen. Iedereen tus-
sen de 7 en 12 jaar is welkom om mee te komen doen. Wij houden geen 
auditie, want wij geloven dat iedereen talent heeft!

Op zaterdag 10 juni van 10.30 uur tot 12.00  uur geven wij in wijk-
centrum Titus Brandsma een workshop, waarin we de eerste scène van 
onze musical Gestolen in elkaar gaan zetten. En aan het eind van de 
workshop geven we een klein optreden. Zo kun je kijken of je musical 
leuk vindt en of het je leuk lijkt om in een productie mee te doen. 
Dus wij zijn op zoek naar kinderen tussen de 7 en 12 jaar
• die het leuk vinden om mee te doen aan een musical, met zingen, 
dansen en acteren
• die wel eens op een podium willen schitteren 
• of die het nog niet helemaal weten, maar het wel willen proberen

DOE JE MEE? Opgeven kan door vóór 20 mei een mailtje te sturen 
naar bramisback@gmail.com. De eigen bijdrage voor de workshop is 5 
euro per kind, gelieve dit bij de workshop contant te betalen. Als u meer 
informatie wilt, kunt u uiteraard altijd bellen of mailen. Als u nieuws-
gierig bent naar de musical Gestolen, dan kunt u ook eens onze website 
bekijken: www.musicalkidswageningen.nl. Hopelijk tot 10 juni! 

Gezond groen wandelen in Rijk van Nijmegen 

Een gezond motto: wandel en zoek het groen op. Want onderzoek 
toont aan dat enkele uren per week in het groen goed is voor je 
gezondheid. Een bewoner uit Nieuw West kan dat volop in en 
rondom Nijmegen. Gebruik daarvoor de wandelingen op website 
Struinbulletin. Bijna 50 wandelroutes door de natuur in en om 
Nijmegen. Gratis te downloaden. Google naar ‘struinbulletin’ 
of ga naar webadres: http://home.kpn.nl/ms30ms10/index.html. 
Uitgangspunt: wandelen door natuurlijk groen, zo min mogelijk 
bewoonde wereld, bijna géén asfalt. De routes leiden je door de 
mooiste natuurgebieden in het Rijk van Nijmegen en Noord Lim-
burg. Naast natuur maak je ook kennis met cultuur en geschiede-
nis.

Waar kom je met struinroutes?
Struinroutes gidsen je door de Hatertse & Overasseltse Vennen 
of over de stuwwal tussen Nijmegen, Beek en Berg en Dal. Of je 
struint door Ooijpolder of Groesbeekse bos. Je ervaart de stilte 
van de heidevelden en bossen van Mook, Plasmolen of Gennep. 
En niet te vergeten: het grote machtige Reichswald. Je geniet aan 
de oevers van de Mokerplas. Ken je trouwens al de Maasduinen? 

Tekst: Frans Sijben

Hallo allemaal





Als wijkregisseur openbare ruimte van de stadsdelen Oud- en 
Nieuw-West ben ik sinds een jaar voor uw wijk het aanspreek-
punt. Het is belangrijk dat de openbare ruimte schoon, heel, 
veilig en voor iedereen goed toegankelijk is en dat we daar 
samen voor zorgen. U kunt mij benaderen met uw plan of idee 
voor participatie in bijvoorbeeld groenstroken, speelvelden, 
ontmoeten of andere gezamenlijke buurtactiviteiten. 
Goede plannen ondersteunen we graag!
 
In deze brief kunt u lezen wat we het afgelopen jaar in uw wijk 
samen hebben gerealiseerd en wat we het komende jaar van  
plan zijn.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en ik  hoop dat u in 2017 
weer meedenkt en meedoet.
 

Hartelijke groet,

Sanne Teuwsen 
wijkregisseur openbare ruimte   
Nijmegen Oud- en Nieuw-West

 Beste bewoner van Nijmegen-Oud West

twitter.com/NMGNwest NijmegenWestwww.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.

Met gepaste trots bied ik u de voortgangsbrief over het wijkplan 
2016/2017 aan. Ik ben vooral trots op u, de bewoners van onze 
mooie stad. Velen van u hebben, soms letterlijk, een steentje 
bijgedragen aan de verbetering van de openbare ruimte.  
Wegen, woonstraten en groenstroken zijn opgeknapt, mede  
door uw betrokkenheid en kennis van uw buurt. Een groot 
aantal van uw initiatieven en wensen is inmiddels gerealiseerd, 
of staat gepland. Op het kaartje kunt u zien wat we in 2016 
onder andere samen hebben bereikt in uw wijk.

Vanzelfsprekend gaan wij in 2017 verder op de ingeslagen weg. 
Ook dit jaar is het verbeteren van de toegankelijkheid een van 
onze speerpunten. Ik ben blij dat er een start is gemaakt met  
het digitale platform mijnwijkplan.nl. Uw wensen en ideeën 
proberen wij een plaatsje te geven in onze uitvoeringsplannen. 
Wij ondersteunen u graag als u zelf, of samen met mede-
bewoners, iets wilt doen om uw buurt te verbeteren. 

Ook in 2017 gaan wij weer samen met 
u aan de slag om de openbare ruimte  
in uw wijk verder te verbeteren, zodat 
u zich nog meer thuis voelt!

Hartelijke groet,
Renske Helmer-Englebert
Wethouder Openbare Ruimte

Contact
Kleine gebreken of klachten over onderhoud kunt u direct doorgeven met uw smartphone via de 
Bel&HerstelApp, via het Digitaal Loket op de website of via tel. 14 024. Heeft u ideeën of wensen 
voor de openbare ruimte in uw wijk kijk dan op mijnwijkplan.nl. Andere vragen kunt u mailen 
naar s.teuwsen@nijmegen.nl of bel (024) 329 27 31 D
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Dit hebben we o.a. gedaan in 2016:

1   Bussluis Kanaalstraat aangepast door een duidelijker 
fi ets-/voetpad en een betere inpassing in het park.

2  Riool vervangen in de Merwedestraat en vervolgens 
opnieuw Kanaalstraat geasfalteerd tot aan de Weurtseweg.

3  De door boomwortels scheef gedrukte stoepen en straten 
in de Sperwerstraat, Niersstraat en de omgeving van de 
Dijkstraat hersteld.

4  Onderzocht of de oude populieren aan de Industrieweg 
tegenover de sportvelden vervangen konden worden.

5  In de omgeving Fenikshof de problematiek van zwerfafval 
verbeterd met een gericht plan van aanpak.

6  Rondom de Weurtseweg en omgeving de inrichting van 
de nieuwe buurt Batavia verder uitgevoerd. 

7  Parkeerprobleem van fi etsen aan het begin van de Marialaan 
opgelost.

8  In de Flavus bij het speeltuintje enkele groenvakken bij 
de bomen met de bewoners samen ingericht.

   Bewonersinitiatieven ondersteund (raad, daad en spullen) 
bij bijvoorbeeld participatie in het groen of acties tegen 
zwerfafval.

 
Dit gaan we o.a. doen in 2017:

9  Plaatselijk wortelopdruk verhelpen over de gehele 
Krayenhofl aan (voetpad en parkeervakken). Drempeltegels 
bij nr. 275 vervangen.

10 Herinrichting openbare ruimte en afvallocatie Fenikshof.
11  Overlast wortelopdruk verhelpen over de gehele straat 

waar nodig in Rijnstraat (tussen Nierstraat en Biezenstraat) 
en Victor.

12  Wateroverlast verhelpen en opnieuw bestraten trottoir 
Waterstraat 99.

13 Vervangen drempeltegels Waterstraat 146.

   Bewonersinitiatieven ondersteunen bij bijvoorbeeld 
participatie in het groen en acties tegen zwerfafval.
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Mijnwijkplan.nl
Mijnwijkplan.nl is een digitaal platform over en voor de openbare 
ruimte in uw wijk. Heeft u een goed idee voor uw buurt of wilt u 
weten wat er in uw woonomgeving in de openbare ruimte speelt? 
Kijk op www.mijnwijkplan.nl
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www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.

Biezen
Voortgang wijkplan 2016 | 2017
Stadsdeel Nijmegen-Oud West

www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart. twitter.com/NMGNwest NijmegenWest
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Mijnwijkplan.nl
Mijnwijkplan.nl is een digitaal platform over en voor de openbare 
ruimte in uw wijk. Heeft u een goed idee voor uw buurt of wilt u 
weten wat er in uw woonomgeving in de openbare ruimte speelt? 
Kijk op www.mijnwijkplan.nl
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Dit hebben we o.a. gedaan in 2016:

1  Tweede Oude Heselaan opnieuw en veiliger ingericht 
met o.a. gescheiden fi etspaden en planten nieuwe bomen.

2  Riool vernieuwd Bosduifstraat, Patrijsstraat, Pluvierstraat, 
Fuutstraat, Roerdompstraat en Korhoenstraat. Daarna 
straten opnieuw ingericht. Plannen samen met bewoners 
gemaakt.

3  Parkje op Nachtegaalplein ingericht zodat het gezellig wordt 
voor de nieuwe buurt.

4  Halverwege de Mirtestraat een drietal parkeervakken 
aangepast. 

5  Boomspiegels Nieuwe Nonnendaalseweg vergroot. 
Bewoners wilden er samen leuke plantvakken van maken.

6  Samen met bewoners van een groenstrook aan de 
Varenstraat (vooraan bij de Nieuwe Nonnendaalsweg) een 
mooie border gemaakt.

   Bewonersinitiatieven ondersteund in de openbare ruimte.

 
Dit gaan we o.a. doen in 2017:

7  Betonplaten herstellen Floraweg.
8  Verhelpen wortelopdruk Kamperfoeliestraat en Tunnelweg 

bij fi etsenstalling.
9 Deel van het voetpad Wolfkuilseweg opnieuw bestraten.
10  Graafseweg ter hoogte van nummer 230 het plantvak 

omvormen naar gras.

   Bewonersinitiatieven ondersteunen bij bijvoorbeeld 
participatie in het groen en acties tegen zwerfafval.

www.nijmegen.nl/wijken. Kies uw wijk onder de kaart.

Wolfskuil
Voortgang wijkplan 2016 | 2017
Stadsdeel Nijmegen-Oud West

twitter.com/NMGNwest NijmegenWest
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Donderdag 20 april, 20:00 uur, Koor van dit Mo-
ment, SARVATA, Schependomlaan 17-E
Woensdag 26 april, 14:00 uur, Oefen Nederlandse 
taal in bibliotheek de Biezantijn, Waterstraat 146
Zondag 30 april, 14.00 uur, Dansmiddag in de Bie-
zantijn, entree €2,50 incl een hapje, Waterstraat 146
Donderdag 11 mei, 20:00 uur, Lachmeditatie, Sche-
pendomlaan 17E
Donderdag 18 mei, 20.15 uur: concert van Balkan-
koor Kitka, gratis toegang, Wijkcentrum Villanova. 
Kaarten graag reserveren via balkankoorkitka@
live.nl
Vrijdag 19 mei, 09:30 uur, Meditatiereeks: Compas-
sie, Kunsthuis De Nieuwe Blik, Bredestraat 168
Zondag 28 mei, 14.00 uur, Dansmiddag in de Bie-
zantijn, entree €2,50 incl een hapje, Waterstraat 146
Zondag 25 juni, 14.00 uur, Dansmiddag in de Bie-
zantijn, entree €2,50 incl een hapje, Waterstraat 146

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 wijkbewo-
ners
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 wijkbewo-
ners
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 wijkbewo-

ners
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 biljar-

ten
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 wijkbewo-

ners
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 wijkbewo-

ners
10.00-11.00 uur:  De Opstap – Yogalessen
11.00-13.00 uur:  Aquamarijn bewegen op mu-

ziek
12.30-15.00 uur:  Competitie biljarten daarna tot 

16.30u. vrij biljarten
12.30-16.30 uur:  Open middag kaarten en biljar-

ten
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
09.00-12.00uur:  Hobbygroep handenarbeid
09.00-12.00 uur:  Stavoor Inburgering B.V
09.30-12.30 uur:  Kwasten / Schilderen
13.00-16.00 uur:  Gilde Frans
14.30-16.30 uur:  Bridge inloop
15.00-18.00 uur:  Judocentre Tomoda
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
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 acti-

viteiten
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

www.beweegpraktijkoudwest.nl
Marialaan 348 • Telefoon 024 378 46 88

houding- en bewegingstherapie • actieve revalidatie   
• psychosomatische oefentherapie • adem- en ontspanningstherapie •

begeleiding bij slaapproblemen

Met en zonder verwijzing
Ook oefentherapie aan huis

een stap verder
met Beweegpraktijk Oud West
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Donderdag 11 mei
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Biljarten en sjoelen
Vrijdag 12 mei
14.30 uur: Spel en biljarten, 19.30 uur: Rummicup
Zaterdag 13 mei 
19.30 uur: Bingo
Maandag 15 mei
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Creatieve middag, 14.30 uur: Hollandbingo
Dinsdag 16 mei
14.30 uur: Koor, 19.30 uur: Kaarten en biljarten
Woensdag 17 mei
14.30 uur: Grote Hollandbingo
Donderdag 18 mei
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Biljarten en sjoelen
Vrijdag 19 mei, 14.30 uur: Spel en biljarten, 19.30 
uur: Rummicup
Maandag 22 mei
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Creatieve middag, 14.30 uur: Hollandbingo
Dinsdag 23 mei
14.30 uur: Bingo, 19.30 uur: Kaarten en biljarten
Woensdag 24 mei
14.30 uur: Spel
Donderdag 25 mei
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Biljarten en sjoelen
Vrijdag 26 mei
14.30 uur: Spel en biljarten, 19.30 uur: Rummicup
Zaterdag 27 mei
19.30 uur: Bingo
Maandag 29 mei
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Creatieve middag, 14.30 uur: Hollandbingo
Dinsdag 30 mei
14.30 uur: Koor, 19.30 uur: Kaarten en biljarten
Woensdag 31 mei
14.30 uur: Spel
Donderdag 1 juni
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Biljarten en sjoelen

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 uur

Overige activiteiten 
• Hobbyclub De Heksenkring , Varenstraat 40, elke 
woensdag 20.00-22.30 uur
• 10:00-12:00u Iedere derde donderdag van de 
maand  Digitaalcafé  in de Bibliotheek de Biezantijn 
in samenwerking met Seniorweb
• 14:00-16:00u Iedere dinsdagmiddag cursus Klik 
& Tik in de Bibliotheek de Biezantijn. Leer omgaan 
met computer of tablet. Deelname is gratis. Aan-
melden via de medewerkers van de Bibliotheek de 
Biezantijn
• Teken-en schilder cursussen in het atelier Spits op 
Kunst, Waterstraat 220
Iedere maandag van 13.30-16.00 uur en 19.30-
22.00 uur, Iedere dinsdag van 19.30-22.00 uur, 
Iedere woensdag van 13.30-16.00 uur 

Een activiteit in de agenda? 
Neem contact op met Dave van Brenk webredac-
tie@dewester.info of vul zelf je activiteit in op de 
agenda van de Wester www.dewester.info en het 
komt ook in het blad. Deadline voor het volgende 
nummer is 4 juni 2017 (verspreiding vanaf 22 juni)

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 acti-

viteiten
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 acti-

viteiten
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
20.00-22.15 uur:   Balkankoor Kitka
Vrijdag
9.00-12.00 uur:  Stichting Step Taalles
9.00-12.00 uur:  OKC SAM-SAM Tweedehands 

kleidingpunt

10.00-12.30 uur:  Model tekenclub Villa
12.00-16.00 uur:  Kompas-Mengelmoes Creative 

leer werkplek
12.30-15.30 uur:  Stichting Step Taalles
13.00-17.00 uur:  Biljard vereniging Vogel
17.00-21.00 uur:  DV-DLight
19.00-21.00 uur:  Cursus kleding maken
19.30-22.30 uur:  Line Dance

‘Bij ons thuis’   
Voorstadslaan 267, 6541 SP Nijmegen, Meer infor-
matie: 024 366 57 77 
Vrijdag 21 april
14.30 uur: Spel en biljarten, 19.30 uur: Rummicup
Maandag 24  april 
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Creatieve middag, 1.30 uur: Hollandbingo
Dinsdag 25 april
14.30 uur: Bingo, 19.30 uur: Kaarten en biljarten, 
Woensdag 26 april
14.30 uur: Spel
Donderdag 27 april
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Biljarten en sjoelen
Vrijdag 28 april
14.30 uur: Spel en biljarten, 19.30 uur: Rummicup
Zaterdag 29 april
19.30 uur: Bingo
Maandag 1 mei
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Creatieve middag, 14.30 uur: Hollandbingo
Dinsdag 2 mei
14.30 uur: Koor, 19.30 uur: Kaarten en biljarten
Woensdag 3 mei
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Dansavond
Donderdag 4 mei
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Biljarten en sjoelen
Vrijdag 5 mei
14.30 uur: Spel en biljarten, 19.30 uur: Rummicup
Maandag 8 mei
10.30 uur: Bewegen op de 1e etage, 14.30 uur: 
Creatieve middag, 14.30 uur: Hollandbingo
Dinsdag 9 mei
14.30 uur: Bingo, 19.30 uur: Kaarten en biljarten
Woensdag 10 mei
14.30 uur: Spel, 19.30 uur: Liederentafel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

 

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

t  024-7370104  /  7370069 - m  06-37070826 
e  info@multidag.org - i   www.multidag.org 
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Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

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

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

Welkom!

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

Tegenover de Albert Heijn Nijmegen West

UW DRANKENSPECIALISTEN,

MEER DAN 350 SOORTEN

SPECIAALBIER, LEUKE GESCHENKEN,

VERRASSENDE WIJNEN, EIGEN IMPORT UIT

FRANKRIJK EN DUITSLAND,

EN NATUURLIJK EEN UITGEBREID

ASSORTIMENT WHISKEY EN

ANDER GEDISTILLEERD

WIJ HEBBEN 

WAT U SCHENKT!
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  U kunt bij     
    ons ook  
    naar de   
    dietist! 
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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

Kleinbedrijf | Non profit instelling | Kunstenaar | Freelancer

Voor uw

Boekhouding 

Loonadministratie

Jaarrekening 

Belastingaangifte

Van Nispenstraat 228 • 6521 kv Nijmegen • Telefoon 024-3602580 

E-mail info@ditzboek.nl • Website www.ditzboek.nl

Op 20 november 2017 is het weer zover: de 
uitreiking van de Nijmeegse kinderlintjes!

Een kinderlintje is een officiële beloning voor 
een kind dat iets bijzonders heeft gedaan. Dat 
kan van alles zijn: van een zieke buurvrouw 
helpen tot geld inzamelen voor een goed doel, 
van opruimen in de wijk tot een belangrijke 
sportprijs winnen. De superheld moet wel in 
Nijmegen wonen en op de basisschool zitten.
Het kinderlintje is er voor echte Nijmeegse 
superhelden!

Hoe meld je een held?
Tot uiterlijk 27 oktober kan iedereen kandi-
daten aanmelden via het formulier aanvraag 
kinderlintjes (Digitaal Loket op www.nijmegen.
nl), of bel 14 024. De jury bepaalt welke kinde-
ren een superheldlintje krijgen. Burgemeester 
Bruls reikt de kinderlintjes uit op maandagoch-
tend 20 november. De superhelden en hun 
ouders krijgen hiervoor een uitnodiging.

Ssst… De kinderlintjes zijn een verrassing. 
Verklap ’t niet. 

Gezocht: Nijmeegse superhelden (4-12 jaar)



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.

Een vlinder in een lijstje, insecten, opgezette 
dieren, schedels en skeletten, dierenhuiden, 
fossielen, mineralen, schelpen, prepareerbe-
nodigdheden, specials, stolpen…
 
Je denkt niet gelijk aan wilde dieren in de 
straat als je een dagje gaat winkelen in het 
centrum van Nijmegen. Maar als je naar de 
stad gaat zie je in de Van Welderenstraat een 
museumwinkel en je ziet meteen een leeuw 
en een ijsbeer. Loop je daar naar binnen, dan 
sta je ineens midden tussen de natuur.

Museumwinkel 
Op 30 november gingen wij: Vic, Jasmijn 
en Daantje naar de Museumwinkel. We 
hebben een interview gehad met Nicolette 
Naphausen. Zij vindt deze winkel zo speciaal 
omdat ze heel veel van de natuur en van die-
ren houdt. De Museumwinkel is van Nicolette 
Naphausen en van Erwin van Zoelen. Ze 
houden allebeí heel veel van de natuur en 
van de dieren. Er werken 3 preparateurs 
en 1 entomoloog (insectenspecialist) in de 
Museumwinkel. Zij zijn allemaal heel goed in 
wat ze doen en hebben zelfs prijzen gewon-
nen op kampioenschappen. Ze kunnen alle 
soorten dieren opzetten, van muis tot ijsbeer. 
Deze winkel bestaat al 6,5 jaar. Ze hebben 
veel vaste klanten. Mensen kopen dingen 
voor zichzelf maar ook om cadeau te geven, 
bijvoorbeeld voor Kerstmis. 
 
Je kunt er veel opgezette dieren zien, maar 
ook kopen. Het lijkt of je in een museum rond-
loopt. Maar hier is alles te koop. In de winkel 
worden allerlei opgezette dieren en vogels, 
schelpen en van alles uit de natuur verkocht. 
Al hun artikelen zijn echt. En ze verkopen ook 
vlinders en insecten. Die kunnen bijvoorbeeld 
ook worden ingelijst. Maar je vindt er ook 
fossielen, schedels, dierenhuiden, veren en 
mineralen en ook antiek. Je kunt ook dingen 
uit de winkel huren. En je kunt zelf ook op-
drachten geven om bijvoorbeeld een dier op 
te laten zetten. 
 
De eigenaren kopen dode dieren van dieren-
tuinen. Daarna zetten zij zelf de dieren op en 
dan worden deze verkocht. Als er dode dieren 
worden gevonden of gekocht, worden ze op-
gezet door de preparateurs. Ze zien er dan 

heel levend uit. Je kunt ook zelf dode dieren 
brengen naar de museumwinkel. Ze moeten 
dan wel een natuurlijke dood gestorven zijn! 
Vind je een dood dier? Dan kun je dit laten 
weten aan de Museumwinkel. 

Een leeuw op de stoep en een ijsbeer in de etalage Stop met pesten
Pesten is niet leuk
Pesten is zwak 

Ik weet zelf niet waarom kinderen pes-
ten maar ik denk dat het komt omdat 
kinderen die pesten bang zijn dat ze zelf 
gepest worden of dat ze in het verleden 
gepest zijn of stoer proberen te doen. 
Daarom schrijf ik dit stukje over pesten. 
Pesten is iets heel anders dan plagen. 
Plagen is namelijk onschuldige grapjes 
of opmerkingen die je tegen een per-
soon kan zeggen, dit is vaak bedoeld als 
grapje. Pesters hebben vaak ook meelo-
pers. Meelopers zijn vaak ook bang om 
zelf gepest te worden. De pester pest 
vaak een kind die tegen hem of haar 
niks te zeggen heeft of anders is dan de 
rest. 

Er zijn verschillende soorten pest: pes-
ten met woorden en pesten met geweld, 
er is ook een soort pesten waar degene 
die gepest wordt bijvoorbeeld elke dag 
geld, snoep, eten of drinken voor de 
pester mee moet nemen. 

Pesten is heel vervelend voor de ander 
dus doe het vooral niet! Je kan ook 
pesten met discriminerende woorden, 
bijvoorbeeld dat iemand uit het buiten-
land komt of een andere huidskleur 
heeft. Sommigen denken gelijk als je de 
kleur zwart of bruin zegt dat het discri-
minerend is maar dat is niet zo. Ik hoop 
dat na dit stukje er veel minder gepest 
wordt. Ik heb ook nog iemand geïnter-
viewd  en diegene is vroeger ooit ge-
pest geweest. Diegene voelde zich niet 
vrolijk, wel verdrietig, in zichzelf en had 
veel steun nodig van familie. De pesters 
slaan veel daardoor had hij veel blauwe 
plekken. Hij had in die tijd niet veel 
vrienden in zijn buurt, wel een paar. De 
pesters waren met 1 soms 2 maar nooit 
meer dan 3. Later is hij ook opgekomen 
voor andere kinderen die gepest werden 
en nu is hij zeker tegen pesten! 

Door: Chutima

Voor hen is dit meer dan alleen werk, het is 
namelijk ook hun hobby. Nicolette en 
Erwin vinden het heel leuk en ze houden van 
de natuur. Nicolette werkt hier al zolang als 
de winkel bestaat. Ze willen hier nog zo lang 
mogelijk blijven werken. 

Een cadeautje
Wij kregen allemaal een insectje cadeau! 
 
Door: Vic, Daantje & Jasmijn


