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Gemeenschapshuis

Op de oude foto staat de St. Josefschool op
de achtergrond. De school opende de deuren
begin jaren twintig van de vorige eeuw en was
aanvankelijk een jongensschool; in de jaren
zestig veranderde dit. De school werd begin
jaren 80 gesloten, maar vlak daarna gekraakt,
omdat de actievoerders vonden dat er een eigen ruimte voor de jeugd moest komen. Die
kwam er in 1983.
Het Gemeenschapshuis is opgericht begin
jaren zestig, betaald en gebouwd door de bewoners van het Waterkwartier. Het gemeenschapshuis was er echt voor de buurt, naast de
vele activiteiten die er werden georganiseerd

kon men er ook de geboorte, de doop, communie, verjaardag of bruiloft vieren; kortom
alles wat men in het leven meemaakt. Begin
2010 is het pand eigendom geworden van de
Gemeente Nijmegen met als uiteindelijke doel
samen met het naastgelegen Buurtcentrum
Waterkwartier plaats te maken voor een geheel nieuw voorzieningenhart, met daarboven
30 zorgwoningen. Ook kwam er een nieuwe
school, de Aquamarijn. In augustus 2012 nam
men afscheid van het oude Gemeenschapshuis. Het nieuwe voorzieningenhart en de
school werden in 2014 feestelijk geopend.
Tekst en foto’s: Dave van Brenk

PRIJSVRAAG ter waarde van 150 euro
Na loting is de vorige prijsvraag gewonnen door Willeke Mali uit de Mirtestraat; 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 € 150,00 beschikbaar gesteld door Kapsalon Lustrina en beautysalon Body & Face
Company.

Morris en Renske (Foto: Dave van Brenk)
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Waalstraat
In de Romeinse tijd heette de Waal “Vahalis”,
lezen we in de stratenlijst van Rob Essers.
Maar, gaat hij verder, dat is waarschijnlijk alleen maar een verlatijnsing van een al bestaande naam, die in ieder geval het element “Wall”
of “Waal” moet hebben gehad. Dat woord-element duidt aardrijkskundig en historisch altijd
op een grens tussen twee volkeren: Wallis in
Zwitserland (in een uithoek tussen Frankrijk
en Italië), Wallonië (Waals) in België, Wales
in Groot-Brittannië, en Walachije in Roemenië. Samenvattend is de betekenis min of
meer: daar waar “de anderen” wonen. Zo ook
de Waal: voor de Kelten ten zuiden ervan was
het de grens met de Germanen in het noorden,
en omgekeerd. Tot zover Rob Essers.
Er zijn veel openbare ruimten in Nijmegen
vernoemd naar de Waal. We kennen de Waalbanddijk, de Waalbrug, Waaldijk, Waalfront,
Waalfrontweg, Waalhaven, Waalhavenkwartier, Waalkade, Waalkant, Waalpark, Waalplein, Waalsprong, Waalwal, de stad zelf noemen we niet zonder trots de Waalstad en van
de Weurtseweg naar de Maasstraat loopt sinds
1921 de Waalstraat.
Te koop
Dan verrijzen ook de eerste huizen in de straat,
maar van de oorspronkelijke bouw zijn er nog
maar acht over. De even nummers 2 tot en
met 16. De panden maken deel uit van het beschermd stadsbeeld. Daartussen ook het enige
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huis in de straat dat momenteel te koop staat:
nummer 6, 5 kamers, 80 m2 en de vraagprijs
is € 225.000,00.
Ger Reinders
Iets verderop, voorbij de IJsselstraat, wonen
aan de even kant Ger Reinders op nummer
24 en Johan Bouwman op 28 in een blok van
zeven huizen die in 1997 gebouwd werden.
Beiden geboren en getogen in de Rijnstraat,
kennen elkaar hun leven lang, en het lot bracht
ze samen in de Waalstraat.
Ger is 57 jaar. Na zijn huwelijk bleef hij aanvankelijk wonen in zijn geboortehuis aan de
Rijnstraat totdat hij verhuisde naar Grootstal.
Daar eindigde zijn huwelijk in een scheiding,
maar Ger vond een nieuwe liefde in Monique
met wie hij nu sinds 2010 aan de Waalstraat
woont. ‘Ik heb geleerd voor metaalbewerker, maar ging de bouw in,’ begint Ger. ‘Veel
buiten de stad gewerkt, richting Utrecht. Tot
2013, toen veranderde mijn leven radicaal.
Het begon met een lichte tinteling in mijn linkerbeen. Eerst sla je daar geen acht op, maar
het werd allengs erger. Totdat ik op een gegeven moment helemaal niks meer kon. Allerlei
onderzoeken in het ziekenhuis en de dokters
kwamen uiteindelijk met de diagnose MS, en
daar de progressieve variant van.’
Multiple Sclerose
Multiple sclerose (MS) is een chronische aan-

doening van het centrale zenuwstelsel. Bij
MS gaat het isolerende laagje rondom de zenuwbanen langzaam stuk. Daardoor kunnen
de zenuwprikkels niet meer goed geleid worden door de zenuwbanen. De gevolgen van
MS zijn zeer ernstig. Zo resulteert het in verlammingsverschijnselen.
‘Ik heb geen flauw idee waar het vandaan
komt,’ gaat Ger verder. ‘Het komt nergens in
de familie voor. Het heeft zeker anderhalf jaar
geduurd voordat ik het een beetje kon accepteren. Mijn kleindochter Stella heeft me er doorheen gesleept. Door haar heb ik geleerd vooral
te kijken naar wat ik wél kan, toen ik haar zag
leren kruipen en lopen. Mijn drie kleinkinderen, naast Stella ook nog Yasmine en Ian, zijn
opa’s trots. Nu heb ik een scootmobiel waar ik
overal mee naar toe kan en vaak gaat de hond
dan mee. Ik vraag niet graag om hulp, maar de
buurt, vooral Johan, staat altijd voor me klaar.’
Zo zit Ger elke thuiswedstrijd van N.E.C. in
vak H. Hij heeft al meer dan twintig jaar een
seizoenkaart. ‘Het is uiteindelijk geen best seizoen geworden, terwijl er in eerste instantie
geen vuiltje aan de lucht leek, concludeert hij
mistroostig.’
Johan Bouwman
Johan is 51 jaar. Sinds de oplevering van de
huizen in 1997 woont hij hier samen met Claudia. Hij ging ooit naar de LTS om timmerman
te worden, maar hij verdient nu zijn brood als
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glazenwasser in dienst bij het Radboud Ziekenhuis. ‘We waren één van de eerste bewoners hier,’ begint Johan. ‘We zagen de huizen
aan de overkant gesloopt worden. Er was een
terugkeergarantie voor de bewoners, maar dat
gold voor de hele wijk, niet voor de straat. De
mensen die er nu wonen zijn veel meer op
zichzelf.
Bij een beetje mooi weer zitten wij hier voor
in de tuin. Vaak met een biertje erbij. Vroeger
verhuisden we dan op het eind van de middag
met de stoel en het bier naar de overkant. Daar
staat langer de zon op.’
Ger betaalt aan huur € 625. Johan heeft in
maart jl. het huis gekocht. ‘We kregen van Portaal een brief met dit aanbod voor een marktconforme prijs,’ vertelt hij. ‘De rente is laag
en ik hoop over twintig jaar voor mezelf een
appartementje te kunnen kopen.’ ‘Wanneer ik
nog gezond was en kon werken, had ik het ook
gedaan,’ zegt Ger.
Schuttingen
Het is een rustig straatje, een beetje doorgaand
verkeer en aan de veiligheid is ook gedacht.
Johan: ‘Portaal heeft een stalen poort geplaatst
bij de achterom, er is verlichting en ook nieuwe schuttingen. Ik hoorde wel dat onlangs
aan de overkant ingebroken was. Ze hadden
de achterdeur niet afgesloten. Misschien dat
we daarom van de politie een brief kregen om

daar goed op te letten.’
Ger en Johan ergeren zich wel aan het bladafval het hele jaar door. Johan: ‘Dat komt van
sommige struiken aan de overkant en deze bomen in de straat mogen wel weg van mij. De
wortels groeien tot ver onder de tegels door.
Pas nog hebben ze het trottoir en de parkeerplekken opnieuw moeten leggen.’
Import
Na de sloop van de oorspronkelijke bebouwing lag het terrein aan de overkant enige jaren braak totdat in 2013 de nieuwbouw werd
opgeleverd. Ger: ‘Het is allemaal import,
tweeverdieners met een goede baan. We zeggen elkaar gedag, maar daar blijft het bij. Bij
de oplevering was er een feestje georganiseerd
om elkaar beter te leren kennen. Met tenten,
een barbecue en live muziek.’ Heel gezellig,’
gaat Johan verder, ‘maar het heeft nooit een
vervolg gekregen. Misschien komt het er nog
eens van. Wij zitten meteen voor het huis als
de zon schijnt. Aan de overkant niemand, alhoewel, hier tegenover hebben ze sinds kort
een bankje in de voortuin staan. Het begin is
er.’
Ger heeft aan de voorzijde van zijn huis en
bij de voordeur een batterij aan stekkerdozen.
‘Die zijn voor de kerstverlichting. Een hobby van mijn vrouw. Daar slaat ze helemaal in
door, maar mooi is het wel.’

Taxi
Eén opmerking wil Johan nog wel kwijt: ‘Als
mijn dochter bijvoorbeeld uit is geweest in het
centrum en ze wil met de taxi naar huis, dan
kan dit niet. Ze wordt gewoon geweigerd, dan
heeft de chauffeur ineens pauze. Bij de taxicentrale vinden ze zo’n ritje te kort, dat levert
niks op, maar wanneer daarna iemand naar
Groesbeek wil, is de pauze ineens voorbij.
Maar mijn dochter kan te voet naar huis midden in de nacht.’
Ger Hesseling
Ger Hesseling, geridderd wijkactivist en dan
heb je recht van spreken, woont in de IJsselstraat, de enige zijstraat van de Waalstraat,
en uitte in 2008 in een redactioneel artikel
in de Gelderlander zijn bezwaren tegen de
sloop van de oude huizen in het Waterkwartier. Hoe betaalbare woningen moeten wijken
voor duurdere nieuwbouw en de bewoners de
wijk uitgejaagd worden. Ger voorzag dat het
vrijwilligerswerk ten behoeve van de wijk hier
onder zal lijden en dat dit negatieve gevolgen
zal hebben voor de sociale samenhang en betrokkenheid bij de wijk. Hoe kijkt hij bijna tien
jaar later hierop terug? Is zijn vrees bewaarheid? Ger: ‘Ik heb in die tijd er bij de woningbouwcorporaties en de politiek, wethouder
Paul Depla toentertijd, op aangedrongen dat er
betaalbare woningen gebouwd moesten worden voor de mensen uit de slooppanden en ze

(v.l.n.r.) Buurman Dave, Ger en Johan op een warme dag in hun voortuin van de Waalstraat
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leuk contact mee. Naar de rest van de straat
zwaai ik altijd als ik ze zie. Nee, aan de straat
zitten doen ze aan deze kant niet. Mensen zijn
veel weg. Ikzelf werk ook 28 uur per week bij
de Jorismavo als zorgcoördinator en orthopedagoog. Leonard zit in de sociale hulpverlening. Actief in de wijk ben ik niet, al denk ik
soms dat er vast wel eenzame ouderen in de
wijk wonen, waar ik bijvoorbeeld even op de
koffie zou kunnen gaan, maar ja, het komt er
dan weer niet van. In de Biezantijn ben ik ook
nog maar één geweest en dat was om te stemmen. Je ziet ons wel bij de Vasim of de Honig,
als er wat bijzonders te doen is.’
‘Morris zit op de opvang bij het Kronenburgerpark, omdat ik daar langskom als ik naar mijn
werk ga. Of ik hem hierna naar de Aquamarijn
stuur, weet ik nog niet. Het is een prima school
denk ik, maar de voorkeur gaat nu nog uit naar
Petrus Canisius bij de Stevenskerk of Michiel
de Ruyter aan de Tweede Oude Heselaan.’
Speelgoed
‘Het klopt dat er in het begin toen we hier net
woonden een soort welkomstfeestje was, maar
gek genoeg alleen voor de even en oneven kant
vanaf de IJsselstraat tot aan de Maasstraat. Wij
vielen daar net buiten. Ik heb nooit goed begrepen waarom dat was. Ik vond het overigens
erg leuk toen wijkbewoner Ron met een arm
vol speelgoed voor de deur stond, waar zijn
kind te groot voor was geworden.’
Renske en Morris in het speeltuintje op de hoek

een terugkeergarantie zouden krijgen. Dat is
ten dele gelukt, maar ik kom nog vaak oude
inmiddels verhuisde Waterkwartierders tegen,
die zeggen graag weer terug te willen naar hier.
Door hun vertrek wordt er ook minder georganiseerd. Gelukkig zijn er nog altijd mensen te
vinden met het hart op de goede plaats die de
kar willen trekken.
Renske van Heeswijk
Eén van de nieuwe bewoners aan de overkant
met de oneven nummers is Renske van Heeswijk. Ze is 37 jaar, geboren in Sittard en kwam
naar Nijmegen om orthopedagogiek te studeren. Ze leerde via internet haar huidige partner Leonard kennen, die bij haar introk toen
ze nog in een flatje aan de Rozemarijnstraat
in Heseveld woonde. ‘Als dat lang leuk gaat,’
vertelt Renske, ‘kom je op een punt dat je je af
gaat vragen hoe nu verder. Gaan we een gezinnetje stichten en wáár gaan we dat doen. Over
dat gezinnetje en Nijmegen waren we het snel
eens. We keken eerst rond voor een koophuis,
maar dat vonden we niet, dus werd het huur.
Toen we dit uitkozen, moest het nog gebouwd
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worden. De oplevering zou eerst begin 2013
zijn. Dat schoof telkens met een paar maanden
op, maar in juli, vlak na ons huwelijk, kregen
we de sleutel.’
Op de begane grond zien we een heel ruime kamer met een open keuken aan de voorkant, die
uitkijkt op het speeltuintje en de IJsselstraat.
Die keuken was bij de oplevering voorzien van
een afwasmachine en oven. Op de verdieping
daarboven is diezelfde ruimte over drie kamers
verdeeld. De verder identieke huizen aan het
begin van de straat hebben nog een verdieping
extra. Renske: ‘Dat hadden wij niet nodig, wij
hebben één kind nu, Morris van tweeëneenhalf, en daar willen we het bij houden.’
Biezantijn
De huur was bij aanvang € 750. Nu zo’n € 100
méér en daarmee zitten ze boven de huursubsidiegrens. ‘Makelaar Stienstra is de huisbaas,’
vertelt Renske, ‘daar hebben we geen klagen
over, het gaat wel over veel schijven, wanneer
er iets gerepareerd moet worden. De buren aan
beide kanten kochten het huis. Daar hebben we

‘Ik kende het Waterkwartier eerst alleen van
de Voorstadslaan, omdat een vriendin van mij
daar woonde. Ik was wel bang dat we er misschien moeilijk tussen zouden kunnen komen,
het is toch een volksbuurt, maar dat viel erg
mee. Als je je normaal gedraagt, heb je hier
geen probleem.’
‘Qua verkeer is het rustig. De straat zit aan één
kant ook permanent dicht. Ooit was de Kanaalstraat een paar dagen afgesloten, en toen
probeerde veel mensen via hier naar de Weurtseweg te komen. Dat gaat dus niet. Een voor
een zag ik ze weer terugkomen. Ik heb nog
even gedacht om er een bord neer te zetten,’
lacht Renske. ‘De auto kunnen we makkelijk
kwijt. De meeste bewoners hebben allemaal
hun eigen plekje.’
‘We vinden het hier een super plek om te wonen, een fijn huis en dicht bij het centrum. Ik
zie ook geen verloop. Ik heb niet het idee dat
mensen dit als een starterswoning zien, iedereen investeert in zijn huis.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Graafseweg moet veiliger

maand liet de wethouder weten hierin niet mee
te willen gaan. Ze is ervan overtuigd dat zo’n
proef niets toevoegt aan wat er nu al bekend
is over de effecten van de maatregel, ze vindt
het te duur: € 45.000. De werkzaamheden die
in de zomer moeten plaatsvinden, lopen uit en
hierdoor komen ándere verkeersaanpassingen
in de stad in de knel te zitten. Tot slot, ook niet
onbelangrijk, voor het project is door de provincie € 450.000 toegezegd, en dat komt in gevaar wanneer het allemaal te lang duurt.
Op woensdag 31 mei kwam de versmalling
opnieuw ter sprake in de gemeenteraadsvergadering. Onder druk van de ondernemers zegde
wethouder Tiemens alsnog toe dat er een simulatie-onderzoek komt naar de effecten van
de versmalling op andere verkeersroutes in de
stad. Wanneer deze Wester bij u op de mat valt,
is de uitkomst daarvan bekend.De wethouder
heeft met de ondernemers afgesproken dat ze
zich bij de uitkomst daarvan zal neerleggen.
Dus leidt versmalling tot knelpunten elders in
de stad dan gaat het niet door.

Initiatiefnemer Marc Elie op de Graafseweg

Bewoners aan de Graafseweg zijn het zat. De
straat moet veiliger en om dit te bereiken hebben ze zich verenigd in Belangengroep Bewoners Graafseweg. Initiatiefnemer voor deze
actiegroep is Marc Elie. ‘Ik woon dertien jaar
in deze straat en toen ik eind vorig jaar een
bericht in de Gelderlander las dat de gemeente
de uitgaande wegen in de stad aan wilde pakken, leek me dat een goed moment om actie
te ondernemen. Ik heb de wijkmanager van de
Wolfskuil Anne Marie Nannen in december
een brief geschreven met het verzoek om met
de bewoners in gezamenlijk overleg tot een
verbetering van de situatie te komen. Ik ben
daarna persoonlijk alle deuren langsgegaan
aan de Graafseweg tussen de Willemsweg en
de Wolfskuilseweg om handtekeningen op te
halen. De buurtbewoners tekenden zonder uitzondering allemaal mijn initiatief.’
Achtbaansweg
Dertig jaar geleden was de Graafseweg één
van de drukste wegen in Nederland. Door de
uitstoot van allerlei kwalijke stoffen stond de
straat in de top tien van ongezondste wegen
om aan te wonen. Toch werden er plannen gemaakt voor een achtbaansweg: zes rijbanen en
twee busbanen. Huizen die in de weg stonden,
zouden voor dat doel gesloopt of simpelweg
naar achteren verplaatst worden. Er waren
protesten en het plan verdween in de ijskast.
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Niet vanwege die protesten, maar omdat een
noodzakelijk nieuwe brug over het spoor niet
gerealiseerd kon worden.
Versmalling
Marc: ‘De brief aan de wijkmanager resulteerde in een gesprek in februari van mij en
een aantal bewoners met ambtenaren van de
afdeling verkeer. Daar hoorden we toen van de
plannen om staduitwaarts vanaf de Graafsebrug de Graafseweg met één rijbaan te verminderen ten behoeve van de snelfietsroute naar
Dukenburg.’ Volgens de gemeente kan dit, omdat het autoverkeer over de Graafseweg met
de komst van de nieuwe brug de Oversteek is
afgenomen met 12% tot 30.000 per dag. Het
aantal fietsers per dag, nu 5.000, zal de komende jaren verdubbelen. Marc: ‘We waren
erg blij met deze ontwikkeling en we hopen
nu dat de gemeente als het om de inrichting
gaat van de weg, met onze wensen rekening
houdt. Dat hebben we wethouder Tiemens in
een brief laten weten.’

Marc: ‘Hoe sneller er iets verandert aan de onveilige situatie, hoe beter het is. Voor ons is
het belangrijk dat er vooral iets gebeurt tegen
de hoge snelheden waarmee er gereden wordt,
dat de TomTom aangepast wordt waardoor er
zo weinig mogelijk onnodig verkeer van de
Graafseweg gebruik maakt, er slimme stoplichten komen en er met name iets gebeurt
met de onveilige oversteekplaats bij de Rozenstraat.’
De werkzaamheden aan de Graafseweg beginnen 24 juli en duren in eerste instantie tot en
met 31 augustus.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk

Proef
De plannen voor de wegversmalling werden
op 29 maart jl. in de gemeenteraad besproken. De raad plaatste grote vraagtekens bij de
voorgestelde wegversmalling en eiste dat er
eerst een proef genomen wordt om te zien of
het verkeer zo niet hopeloos vastloopt. Vorige
7

Turgay Tankir
Eritreeër aan de Waal
Op de heetste zaterdag van mei verliet ik
met mijn wandelmaatjes de stad via de
Ooypoort. Boven op het bruggetje lieten wij
tegemoetkomende moeder en kind ons vrij
passeren. De Waal zag er nu heel anders
uit. Het glinsterende water en kleurrijkheid
van het groen, lieten de kwalificatie Nijmegen
‘Summer Capital of Holland’ tot zijn recht
komen.
Om de ‘Nacht van de Vluchteling’, die dit
jaar voor de tweede keer in onze regio
plaatsvindt, uit te kunnen lopen, trainden wij
onze benen. Deze keer liep ik met enkele
teamgenoten die de pittoreske plekken om
onze stad niet goed kennen. In bijna dertig
kilometer konden wij de Elyseese velden, het
Filosofendal, de bossen van Berg en Dal en
Heumensoord bewonderen.
Met belangstelling luisterde ik naar de conversaties van jonge medewandelaars met
onze Syrische vriend Yasser die ruim een
jaar geleden in het tentenkamp tussen de
Schietbaan en de Scheidingsweg overwinterde. In vloeiend Nederlands vertelde hij
over zijn vluchtroute. Nadat hij de zee van de
dood had overleefd en de vaste grond van
het vrije Europa had bereikt, moest hij veertig
kilometer te voet afleggen om het dichtstbijzijnde bewoonde gebied te bereiken. Het
verhaal van Yasser maakte ons nog strijdbaarder om straks de donkere kilometers
van de solidariteitsnacht met de machtelozen
elders af te leggen.
De laatste kilometers liepen wij in stilte. Aan
het gezang van de vogels kon je horen hoe
heet die middag was. Mijn waterfles was
bijna leeg. Ik dacht aan de dorstige momenten die ik ooit ervaren had. Gelukkig kon de
vermoeide merel die in de schaduw van struiken stond zo naar het water vliegen. Wat zijn
we toch bevoorrecht hier. We leven in een
prachtgebied tussen de Maas en de Waal.
De wateren waar miljoenen naar verlangen.
Eenmaal thuis, nam ik een koude douche.
Met een kan water op tafel begon ik de krant
van de voorbije ochtend te lezen. Ik huilde
om Elias wiens stoffelijke overschot aan de
Waal aangetroffen was. Ik dacht aan zijn
moeder die ergens in het droge Eritrea voor
het geluk van haar zoon in het vrije Nijmegen
bidt.
Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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‘Ik vind Nijmegen een
geweldige stad met
geweldige mensen’
‘Ik ben weer bezig voor de stad en voor de
mensen. Dat doet me goed.’ Dat zegt Turgay
Tankir, een van de bekendste oud-wethouders van de stad. ‘Als het gaat over de sociale relaties vind ik Nijmegen heel bijzonder.’
Tegen zijn zin moest Tankir in oktober 2016
afscheid nemen als wethouder. Zijn partij, de
PvdA, had het vertrouwen in hem opgezegd.
Weinigen buiten de partij begrepen dat, Tankir zelf ook niet. ‘Die laatste week zal ik nooit
vergeten’, zegt hij. ‘Wat mij is aangedaan ervaar ik als een groot onrecht. In mijn portefeuille was acht miljoen tekort door een andere
verdeling van rijksgelden. Dat was een besluit
van PvdA-staatssecretaris Klijnsma. Ik had
anderhalf miljoen gevonden in de eigen portefeuille. De rest zou uit algemene middelen
komen. De Nijmeegse PvdA heeft daar steeds
moeilijk over gedaan. Andere partijen vonden
het een goed besluit. Toen ik weg was, werd
het twee miljoen in plaats van anderhalf. De
PvdA is daarmee akkoord gegaan.’ Veel meer
wil hij er niet over kwijt: ‘Alles wat ik daarover zeg; er staat altijd een verhaal tegenover.
Ik kan wel zeggen dat ik uit de hele stad positieve reacties heb gehad. Ik had nooit gedacht
dat er zoveel betrokkenheid was. Iedereen die
ik tegenkwam zei: waar zijn ze bij de gemeente mee bezig? De boodschap was: wees daar
niet treurig over; buiten de politiek kun je heel
veel dingen doen voor de samenleving.’

Functies

Dat blijkt. Tankir heeft inmiddels een kleine
waslijst aan functies (zie kader). Veel hebben
te maken met het creëren van werk. Hij is directeur van MVO Solutions voor de regio Nijmegen. ‘We helpen mensen aan de onderkant
van de arbeidsmarkt aan het werk. Mensen die
lang werkloos zijn, krijgen in drie maanden
een werkprofiel en scholing. Als ze het goed
doen, zorgen wij voor een baan; of bij een bedrijf of bij MVO Solutions. Als ze voldoen,
kunnen ze blijven. Er is tekort in alle sectoren.
We kunnen 200 tot 250 mensen aan het werk
helpen.’

In de wijken

In de eerste vier jaar als wethouder had Tankir
onder andere Wijken in zijn portefeuille. Hij
kwam in elke buurt. ‘Ik vind dat de politiek teveel in het gemeentehuis wordt gevoerd’, vervolgt Tankir. ‘Zie bijvoorbeeld de raadsvergaderingen. Slechts een paar mensen volgen dat.
Politiek moet midden in de wijken zijn, daar
waar de mensen zijn.’
In zijn laatste periode was hij wethouder van
onder meer Economie. Tankir: ‘Ik heb meer
dan tweehonderd bedrijven bezocht in tweeënhalf jaar.’

Ondernemers

‘Wat ik erg aan ondernemers waardeer: ze zijn
heel concreet en direct. Je kunt snel zaken met
ze doen. De meeste zijn ook heel sociaal. Ondernemers betalen in Nijmegen meer OZB dan
elders. Dat accepteren ze. Maar de dienstverlening en ondersteuning van ondernemers moet
handen en voeten krijgen. Het Ondernemersfonds is meer dan gehalveerd. Dat schuurt.
In deze regio zijn we te bescheiden. Wij doen
veel dingen, maar wij zeggen dat niet. Wij zijn
gewoon goed. Dat is in Amsterdam en Brabant
anders.’
de Wester - zomer 2017

Heel bijzonder

‘Ik vind Nijmegen een geweldige stad met geweldige mensen. Als het gaat over de sociale
Turgay Tankir is in 1957 geboren in
Istanboel, Turkije. In 1975 kwam hij
naar Nederland. Hij begon als arbeider in
een papierfabriek in Eerbeek. Door studie en via diverse functies - onder andere
gemeenteraadslid in Deventer - werkte hij zich op tot directeur van Het Inter-lokaal in Nijmegen. In 2010 werd hij
wethouder. In oktober 2016 stapte hij op.
Tankir is nu voorzitter van het Ondernemerscafé Nijmegen en van het Huis voor
de Binnenstad. Hij is bestuurslid van het
Economisch Collectief Nijmegen en de
Taskforce Ondernemingsfonds. Hij interviewt gasten bij het Diversiteitscafé in
de Villa aan de Oranjesingel. Sinds kort
is hij directeur van het regiokantoor van
MVO Solutions.
de Wester - zomer 2017

relaties vind ik Nijmegen heel bijzonder. Denk
aan de opvang van vluchtelingen in Heumensoord en hoeveel Nijmegenaren daar vrijwillig
aan meewerkten. Dat was een groot gebaar van
deze stad.’

Scheiding

‘Ik denk dat de lokale politiek voor een heel
groot deel afhankelijk is van de landelijke politiek. Door de landelijke politiek moeten mensen die niet meer aan de bak komen jaar in jaar
uit met een laag inkomen rond zien te komen.
De perspectieven van die mensen die het beter
gaat zijn goed. De scheiding wordt dus groter,
ook in de wijken, in het onderwijs, in de sport.
Daarin was ik het niet eens met mijn eigen
partij. Dat heeft effect in de steden. In de wijken die zogenaamd achterstand oplopen, vertrekken de mensen die het beter hebben. Daar
komen mensen voor terug die het ook slecht
hebben. Andere wijken zijn zo geliefd dat de
huizenprijzen stijgen en alleen betaalbaar zijn
voor mensen met hogere inkomens.’

Kleiner

‘Er zijn ook problemen waaraan de gemeente
zelf wat kan doen: voor ouderen in dezelfde
wijken kleinere wooneenheden creëren, bijvoorbeeld door verbouwing van bestaande
panden. En voor de eigen jongeren, zodat ze
daar kunnen blijven wonen. Dat kun je samen
met de wooncorporaties doen. Daarnaast moeten we accepteren dat wijken verkleuren.’
Tekst: René van Berlo
Foto’s: Huub Luijten
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VERGETEN VERLEDEN

De Trekhondenwet

Hondenkar en stoomtram in 1900 bij Café Hamer in Berg en Dal. (Foto: collectie Regionaal
Archief Nijmegen)
Vroeger werden niet alleen paarden en runderen gebruikt als trekdieren, maar ook
honden. Zij trokken de karren van de mensen die geen paard of os konden betalen.
Eeuwenlang waren hiervoor geen regels.
Dat veranderde in 1911, toen de Trekhondenwet werd ingevoerd.

Trekhondenwet.

leen geschikt is om te trekken, maar zelfs verlangt
dit te doen en niet blijder is dan wanneer hij weer
aan ‘t werk wordt gezet; hij schijnt de vadsige rol
van huisdier in den letterlijken zin moe te zijn en te
verlangen een taak op zich te nemen, waarvoor hij
volkomen berekend is.
Maar er zijn honden en honden en er zijn ook bazen en bazen. Niet alle honden zijn geschikt voor
trekdier; niet elk blaffend, kwispelstaartend, viervoetig dier beschikt over de kracht om een karretje met groenten, met een paar melkemmers, met
vodden en bonken te trekken. Er is in dat opzicht
misbruik gepleegd. En nog sterker is het misbruik,
dat de baas, de goede niet te na gesproken, van zijn
macht maakte. ,,Er zijn bazen en bazen” zeiden wij.
Er zijn beste menschen, die in den hond hun trouwen kameraad en hun besten vriend erkennen, maar
er zijn er ook, die den edelen viervoeter mishande-

Al herhaalde malen hebben wij opmerkingen
gemaakt, wenken gegeven en aanwijzingen gedaan
met het oog op de invoering der Trekhondenwet;
wij willen het voornaamste uit wet en koninklijke
besluiten hier nog eens herhalen.
Het is merkwaardig, hoe in latere tijden de hond
als trekdier in gebruik is gekomen en gewaardeerd
wordt. Het zou niet onaardig zijn een statistiek te
hebben, waaruit bleek, hoeveel honden als trekdier
worden gebruikt. In de stad als op het platteland ziet
men hem elk uur van den dag, en wordt van zijn
uitnemende eigenschappen gebruik gemaakt. De
hond is trouw en in staat zijn baas en zijn kar te
bewaken en te verdedigen; hij is sterk, misschien
naar evenredigheid sterker dan menig ander trekdier. Men heeft zelfs beweerd, dat de hond niet al-

Hondenkar voor de winkel van Vlot in Sliedrecht, omstreeks 1922. (Foto: collectie historie-fotoarchief.sliedrecht.nl)

De Tweede Kamer nam de Trekhondenwet op
24 mei 1910 aan met 58 tegen 11 stemmen.
Ze trad op 1 september 1911 in werking. Op
30 augustus 1911 publiceerde de Provinciale
Geldersche en Nijmeegsche Courant een samenvattend artikel:
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len en sarren en afbeulen en met hun eigen logge
lichaam den last verzwaren, dien de hond heeft te
trekken. Dit is ergerlijk. Dat is meer dan gewone
dierenmishandeling, die al leelijk genoeg is, omdat
aan de wreede ongevoeligheid zich de ondankbaarheid paart. (...)
Toen is, zooals men zal weten, de wetgever tusschenbeide getreden en de Trekhondenwet is ingediend, behandeld, aangenomen en bekrachtigd. Nu
zal de wet 1 September in werking treden. Daar nu
enkele bepalingen der wet van zoodanig belang
zijn, opdat de belanghebbende de noodige voorbereidende maatregelen zal kunnen nemen, laten wij
hier eenige bepalingen volgen; niet alle, omdat dit
minder noodig is. De wet is reeds in het vorige jaar
aangenomen, maar eerst dit voorjaar zijn de Koninkl. Besluiten verschenen die zekere artikelen der
wet moeten verduidelijken. (K. B. van 6 Febr. 1911
Staatsblad no. 143). Wij geven maar een paar artikelen der wet en van het Koninklijk Besluit, welke
van het meeste belang zijn.
Art. 1 der wet dan bepaalt dat de houder van een
hondenkar die alleen mag gebruiken als voldaan is
aan twee voorwaarden. Hij moet lo. de voorschriften in acht nemen omtrent de lichamelijke gesteldheid en de maat der honden, omtrent het tuig, de
hondenkar en het geleide, zooals dat bij gemeld Koninklijk Besluit is aangegeven; en 2o. ingeschreven
zijn in een register, dat door of namens Burgemeester en Wethouders der gemeente wordt aangelegd
en bijgehouden.
Ieder die dus een hondenkar wil gebruiken moet
zich daartoe aanmelden aan het gemeentehuis. Hij
zal kar en honden moeten meenemen, omdat het
moet blijken, dat beide voldoen aan de gestelde eischen. Is alles in orde, dan ontvangt hij een nummerbewijs, dat hem het recht geeft van de kar gebruik te maken met dien hond of die honden, niet
met andere.
Dat nummerbewijs moet de geleider van de kar
bij zich hebben en op de kar moet de naam van den
houder van het bewijs voorkomen, en de naam van
de gemeente, waar hij thuishoort en het nummer,
dat op zijn bewijs is vermeld. Dat dit alles er duidelijk op moet staan, spreekt vanzelf, want het moet
dienen om den wagen te kennen b.v. ook als er te
hard gereden wordt. Er wordt dus onderscheid gemaakt tusschen den houder en den geleider van het
voertuig: de eerste is aansprakelijk voor de geheele
inrichting, de tweede voor de wijze waarop er gebruik van wordt gemaakt.
De geleider mag dus geen persoon zijn, die niet
verantwoordelijk kan zijn en moet dus mondig zijn
of door een mondige vergezeld worden.
Dat houder en geleider dezelfde persoon kunnen
zijn spreekt vanzelf.
De lading mag redelijkerwijze niet te zwaar zijn
en nooit mogen meer dan twee personen op den
hondenkar plaats nemen.
De snelheid mag niet grooter zijn dan van een
paard in draf.
De kar moet voorzien zijn van steunsels, die
de Wester - zomer 2017

voorkomen, dat zij den hond drukt, als hij in rust is,
en van een drinkbak.
Gebruikt men bij dezelfde kar meer dan één
hond, dan moeten die naast elkaar worden gespannen, maar onder de kar mogen niet meer dan twee
honden gespannen worden en vóór de kar niet meer
dan drie.
De honden, die onder de kar gespannen worden,
moeten, gerekend naar de schouderhoogte onder de
kar rechtop kunnen staan.
Welke honden mogen nu gebruikt worden?
Honden, die kreupel, schurftig of gewond zijn,
komen niet in aanmerking en evenmin honden, die
zichtbaar drachtig zijn of die zoogen (jongen hebben).
Ook onvolwassen honden zijn verboden en te
kleine eveneens. Wat dit laatste betreft moeten de
honden als zij onder de kar gespannen worden ten
minste een schouderhoogte hebben van 50 c.M. of
een halven Meter; vóór de kar mogen tot 1 September 1914 nog gebruikt worden honden van 50 c.M.
hoogte, maar na 1 Sept. 1914 moeten ze ten minste
60 c.M. schouderhoogte hebben.
Ook wat het tuig aangaat zijn eenige bepalingen
vastgesteld. Daartoe behoort een borstriem van ten
minste 4 c.M. breedte van zacht leer, die reikt tot
achter de voorpooten en die met strengen verbonden is aan een spoorstok, onder de hondenkar vastgemaakt tusschen de twee uiteinden van de boomen.
Verder moet het tuig een draagriem hebben van ten
minste zes centimeter breedte en een buikriem van
ten minste vier centimeter breedte.
Straffen. Overtredingen van de bepalingen der
wet en van de uitvoeringsbesluiten worden gestraft
met hechtenis van ten hoogste 8 dagen of geldboete
van ten hoogste 50 gulden.
Bij niet naleving der bepalingen kan de inschrijving doorgehaald worden en het nummerbewijs
worden ingetrokken. Eerst na twee jaar kan de houder dan weer ingeschreven worden.
Ziedaar de voornaamste bepalingen der wet, die
voor de goede eigenaars weinig bezwaar hebben en
de slechte een beetje medegevoel voor hun trouwen
vriend moeten inboezemen.

Hondenkar op de Grote Markt in 1900. (Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen)
De invoering liep niet van een leien dakje. In
de jaren daarna verschenen veel artikelen in de
kranten over gerechtelijke vonnissen wegens
overtredingen van de Trekhondenwet. In het
jaarverslag van 1912 meldde de Nijmeegse
gemeentepolitie 64 overtredingen van deze
wet (en 751 overtredingen wegens openbare
dronkenschap).

Dierenbescherming

Op 16 mei 1912 publiceerde de Provinciale
Geldersche en Nijmeegsche Courant het complete jaarverslag 1911 van de Nederlandsche
vereeniging tot bescherming van dieren (Af-

Hondenkar voor het ‘Zwitsersche Hotel’ in Diemen (Diemerbrug) in
1904. Het pand is gebouwd in 1883 met het oog op de in dat jaar te
houden internationale tentoonstelling. (Bron: www.zoekplaatjes.nl)
de Wester - zomer 2017

deeling Nijmegen en omstreken). De volgende
passage ging over de Trekhondenwet:
Met de trekhondenwet is hier de algemeene toestand van het dier niet verbeterd, het meest wel tengevolge van het koninklijk besluit van 12 Juni, omdat, wie zijn trekhond van 60 c.m. schouderhoogte
goed heeft kunnen verkoopen, in plaats daarvoor
een van 50 c.m. het werk van den andere laat doen.
Hier zijn dus, omdat reeds lang de grootere schouderhoogte verorderd was, de te kleine honden voor
het koninklijk besluit van 6 Februari toegenomen
en dan nog het soort! Verder, leidt het veroorloofde
zitten op de karren — dat hier eveneens verboden
was — tot afbeulen van honden, loopende voor van

Adriaan Derksen achter de hondenkar van melkfabriek ‘Amersfortia’ in
Amersfoort. De hond onder de kar zorgde ervoor dat Adriaan minder
zwaar hoefde te duwen. (Foto: collectie R.D. Kragt)
11

boven gesloten karretjes, omdat op een afstand niet
te zien is, of die rijdende kisten, leeg, half vol of vol
zijn. De trekhond, die in de stad de boodschappen
helpt rondbrengen, heeft het in vele opzichten beter,
dan die op het platteland, omdat hij gewoonlijk van
een beter soort is, harder en gladder wegen beloopt,
gemakkelijker beter te voeden is en meer onder het
oog van de politie valt. De genoemde nadeelen van
de trekhondenwet wegen dus het zwaarst voor de
trekhonden ten plattelande, waarvan wij er hier met
de Marktdagen genoeg zien. Toch hebben vele der
stadstrekhonden het nog vrij goed; wat evenwel niet
het gevolg is der wet, doch van de bepalingen, die
hier vóór 1 September golden en van het gezonde
inzicht, dat een goede en goed onderhouden trekhond voordeeliger in het gebruik is, dan zoo’n kleine scharminkel.
Een bepaald — misschien niet eens bedoeld —
voordeel van de trekhondenwet is de afschaffing
van honden onder en voor de woonwagens.
Om de voorschriften der wet en der koninklijke
besluiten van 6 Februari en 12 Juni meer algemeen
bekend te maken, stuurden wij een afdruk der voornaamste bepalingen daaruit, o. m. een: aan ieder der
(324) trekhondeneigenaars alhier, 25 stuks aan ieder
der burgemeesters der gemeenten in het kanton Nijmegen, met verzoek ter uitdeeling aan de plaatselijk
belanghebbenden, enz. enz., te zamen 500 exemplaren, welke bepalingen zijn afgedrukt in het contributieboekje bladzijden 3 tot 6.

Anti-Trekhonden Bond

In 1912 werd de Anti-Trekhonden Bond opgericht, tegenwoordig Hondenbescherming geheten. Tegenstanders van de hond als trekdier
wonnen in de loop der jaren langzaam terrein.
In 1937 deed de bakfiets zijn intrede in Nederland. Hierdoor werden vele honden verlost van
hun moeizame leven als trekkracht. Als het
geld ontbrak voor de aanschaf van zo’n fiets,

Hondenkar bij een spoorwegovergang ten noorden van Venlo (baanvak Venlo-Straelen). Het
vliegtuig boven het spoor werd bestuurd door de Franse vliegenier Vidart die deelnam aan de
Europese Rondvlucht. Hij maakte een tussenlanding op het traject Luik-Soesterberg nabij Venlo
in juni 1911. De foto is mogelijk een fotomontage, waarbij het vliegtuig met behulp van een
ander negatief ingemonteerd is. (Foto: collectie Het Leven, Spaarnestad Photo)
dan kocht de Anti-Trekhonden Bond de bakfiets voor de koopman. In 1962 trad de Wet op
de dierenbescherming in werking. Deze verbood het beroepsmatig werken met honden.
De hondenkar werd een museumstuk.
Met dank aan www.hondmethondenkar.nl en
de Hondenbescherming.
Samenstelling: René van Berlo

Willem Langerak op zijn hondenkar. Hij vervoerde en verkocht melk, vlees en spek. Noordendijk
nabij Dordrecht in 1906. (Foto: H.J. Tollens)
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In het jaarverslag 1911 van de Nederlandsche vereeniging tot bescherming
van dieren (Afdeeling Nijmegen en omstreken) stond ook de volgende passage:
Zooals alle Nijmegenaars, hebben ook
wij met genoegen de openstelling voor het
publiek van de electrische tram op 4 Juni,
gezien; doch, tevens niet zonder zorg voor
de vrijloopende honden, die nieuwe medegebruikster van den openbaren weg hare
rechten op het verkeer zien innemen. Als een
hond voor de tram uitloopt en niet uitwijkt,
of tusschen de rails komt op het oogenblik,
dat de wagen daarover gaat, dan is zijn lot
beslist. Dat kan niet anders. Doch het is een
afschuwelijk gezicht voor den voorbijganger,
voor wiens oogen dat gebeurt. Dit jaar was
het zesmaal, wat bewijst, dat de eigenaar van
zoo’n dier niet altijd aan dien voorbijganger
— die nimmer ontbreekt — denkt. Noch de
tram, noch den hond, treft daarover een verwijt, doch wel den eigenaar; verder, omdat
het vrijloopende honden zijn, een eigenaar,
die de weelde kent om zoo’n dier te houden
voor zijn genoegen. Het overrijden van een
hond, door een rijtuig of auto, kan nog geweten worden aan den noodlottigen samenloop van omstandigheden en dat is dan een
ongeluk, doch door een tramwagen, waarvan
bekend is, dat hij een vast spoor houdt, langs
bepaalde straten en op gezette tijden loopt,
is het op dat oogenblik een verwijt aan den
eigenaar van den hond, dat hij zoowel het
gevoel van den voorbijganger kwetst, als de
zorg voor zijn dier veronachtzaamt.
de Wester - zomer 2017

Portret van een kind in zijn slaapkamer
Met wie woon je in huis?
‘Met mijn moeder en mijn vader. Ik ben enig
kind. We hebben jammer genoeg geen huisdieren. Ik zou graag een hond willen hebben.
Dat is gewoon heel leuk.’
In welke klas zit je?
‘In groep 7 van de Aquamarijn, bij juf Sevgi.
De leukste lessen op school zijn gym, Engelse
les, buiten spelen en naar huis gaan.’
Heb je hobby’s?
‘Zwemmen, gamen, badminton, fietsen en
lezen. Dat is het wel zo’n beetje. Ik lees meestal
Donald Ducks. Ongeveer een kwartiertje of
een half uur voordat ik ga slapen. Badminton
doe ik gewoon in het park en zwemmen in
zwembad West en in de achtertuin, daar staat
een zwembad. Ik heb zwemdiploma A en B.
Ik ben heel goed in gamen. Er zijn allerlei
spelletjes van First person shooters tot gewoon
survival games. Bij het spel call of duty moet
je tegen andere mensen vechten en bij andere
spellen moet je tegen zombies vechten. Dat
zijn dode mensen waarvan het lijk is opgestaan
en die verder gaan met leven. Ik besteed wel
zo’n 4 of 5 uur per dag aan gamen. Dat mag
niet altijd van papa en mama. Maar mijn
grootste hobby is praten. Daar ben ik goed in.’
Lees je wel eens een boek?
‘Ja, het leven van een loser. Daar heb ik er
zelf maar eentje van, maar op school lees
ik er meer. Daar is ook een bieb. De flauwe
humor ervan vind ik grappig en de dingen die
er gebeuren.’
Van welke muziek houd je?
‘Van rock en dubstepachtige muziek. Angerfist en Rammstein vind ik leuk.’
Wat is je favoriete tv-programma?
‘Ik heb er wel een paar. “De jongens tegen
de meisjes” en “De grote improvisatieshow”,
“Weet ik veel” en “Zondag met Lübach”, maar
die kijk ik dan meestal op maandag. De flauwe
spelletjes en stukjes over politiek, dat vind ik
het leukste aan “Zondag met Lübach”. Dat
filmpje over Trump vond ik heel grappig. Ik
heb ook die andere filmpjes uit het buitenland
gezien. Die vond ik redelijk leuk.
’Maak je zelf ook wel eens grapjes?
‘Een beetje te veel. Ik maak flauwe grapjes,
thuis, op school en overal.’
Als je een dag een dier zou zijn, wat zou je
dan kiezen?
‘Een arend, omdat het echt een heel mooi
beest is en een goede roofvogel. Ik zou ook
wel een dag Trump willen zijn. Dan zou ik wat
geld geven aan arme mensen. Dat doet hij nou
bepaald niet.
de Wester - zomer 2017

Ryan Pel (10 jaar)

‘Mijn grootste hobby is praten’

’Krijg je ook zakgeld?
‘Ja twee euro per week. Ik ben aan het sparen
voor een hele goede computer. Nu heb ik een
laptop.’
Hoe ziet jouw lievelingsdag eruit?
‘Dan ga ik de hele dag gamen en eten. Ik zou
wel eens met Gamemeneer, JackSepticEye
en PewDiePie willen gamen. Dat zijn
beroemde gamers. Gamemeneer heeft een
half miljoen subscribers in Nederland, dat zijn
abonnees. PewDiePie heeft er wel 50 miljoen.
Waarschijnlijk heeft hij de meeste subscribers
van heel You Tube.’
Wat is je dierbaarste bezit?
‘Mijn knuffel, die heb ik sinds mijn geboorte.
Dat is een hond. Ik noem hem Woef.’
Waar word je blij van?
‘Als ik cadeautjes krijg en als ik niet naar
school hoef.
’Wat vind je het leukst aan jezelf?

‘Dat ik zo’n flauwe humor heb.’
Wat vind je leuk aan je vader en moeder?
‘Mijn moeder is heel lief en mijn vader is heel
goed met technische dingen.’
Wat is je favoriete eten?
‘Boerenkool met spekjes en als ontbijt meestal
cornflakes en soms brood.’
Wat wil je later worden?
‘Youtuber of dj. Voor youtuber wil ik wel
oefenen, maar dat mag niet. Voor dj luister ik
gewoon veel naar muziek, hoe de beat moet
gaan en de rap.’
Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?
Dan ben ik 20, ik hoop dat ik een goed huis
heb, een vriendin en veel geld. Ik doe dan
klusjes, maar daar krijg je meestal geen geld
voor.
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Kuulse Hobby’s
Zelfgemaakte lampen als liefhebberij
Pim van Beek, 38 jaar, heeft een bijzondere hobby. Een liefhebberij. Hij maakt in zijn vrije tijd
lampen, aparte unieke lampen van oude spullen.
Ruim 10 jaar geleden kwam de Nijmegenaar,
die oorspronkelijk uit Lent komt, in de Wolfskuil wonen. Pim: “We kenden de Kuul niet.
We waren zogezegd blanco. Samen met mijn
vriendin Suzanne viel ik als een blok voor onze
oude woning. Het was een echt opknappertje.
Hoewel ik van huis uit hovenier ben en geen
technische opleiding heb klus ik graag; we hebben veel zelf gedaan aan het huis. En de veelzijdigheid van de buurt sprak ons erg aan. Alle
faciliteiten zijn aanwezig, supermarkten in de
buurt, dichtbij het centrum. Onze kinderen zijn
hier geboren en hun school ligt op loopafstand
van ons huis. We wonen er graag en hebben
in de tussentijd veel mensen leren kennen”.
Pim knutselt en vlooit in zijn vrije tijd zoals hij het zelf zegt en heeft een grote voorliefde voor het opknappen en repareren van
fietsen en brommers. Dat blijkt wel want
tijdens het gesprek gaat de deurbel. Er staat
een buurvrouw aan de deur met haar fiets in
de hand, omdat ze een lekke band heeft. De
fiets wordt door de huiskamer naar de achtertuin getransporteerd door Pim. “Er komen
regelmatig buurtbewoners en vrienden langs
voor een reparatie. En wat de onderdelen betreft die zijn er in overvloed: een schuur vol!”
En nu terug naar de oorsprong van zijn bijzondere hobby. Het begon allemaal met een
fles Whisky van het merk Jack Daniels, zo’n

p
Pim achter zijn marktkraam tijdens het Billy in Bottendaal festival

vier jaar geleden. Hij kreeg een vraag van een
vriend of hij er een lamp van kon maken. Op
zoek naar inspiratie en creaties komt hij uit op
Pinterest. “Beter goed gejat…..” zegt Pim. En
zijn eerste lamp is een feit. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Al vrij snel kreeg hij de volgende vraag of hij een oud fototoestel op een
statief kon omtoveren tot een uniek exemplaar.
“Het is een kwestie van gewoon doen. Door
schade en schande heb ik geleerd.
Sommige lampen heb ik verneukt, ontzettend
balen vond ik dat maar dan begon ik gewoon
weer opnieuw”. En nu vier jaar later maakt hij
zijn eigen lampen van uiteenlopende spullen
die hij koopt op rommelmarkten en in 2e handswinkels. Hij krijgt zelfs betaalde opdrachten.
Op de vraag wat zijn meest bijzondere lamp

is die hij heeft gemaakt vertelt hij dat hij erg
trots is op zijn Singer naaimachinelamp. “Het
maken van een lamp is een grote uitdaging!
Ik probeer de lampen zo authentiek te laten.
Je moet nog echt kunnen zien wat het is geweest en het product nog kunnen herleiden.
Dat is het mooist. Bijvoorbeeld het maken
van een lamp van een oude telefoon met
een draaischijf; dat ziet er supergrappig uit”.
Ondertussen heeft Pim lampen gemaakt van
gehaktmolens, oude videocamera’s, wereldbollen, straalkachels, whiskyflessen, naaimachines, oude telefoons, medische apparaten,
sigarenpersen en – kisten. Ik zie een heel arsenaal staan in de woonkamer en keuken. Overal waar je kijkt zie je een unieke lichtcreatie.
Pim heeft zijn lampencollectie op een aantal beurzen en markten tentoongesteld. “Veel
mensen lopen dan voorbij en zeggen “Oh wat
vét! Dat ga ik ook zelf maken….”, maar die
komen er op terug. Het is precisiehandwerk
en er komt meer bij kijken dan ze denken.”
Zijn lichtcreaties zijn te bewonderen in
vintagestore Fabrics & More en bij barbershop Nozems. Nu is zijn hobby nog
steeds een liefhebberij en verdient hij er
wat extra’s bij, maar hij hoopt ooit zijn
brood er echt mee te kunnen verdienen.
Heeft u een bijzondere hobby of kent u iemand
die een aparte hobby heeft? De redactie
van de Wester komt graag in contact met u
Mail naar redactie@dewester.info

Pim heeft zijn toplamp in de hand. De Singer Naaimachinelamp

14

Tekst: Biljana Markovic
Foto’s: Geert Timmer
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Niet zo maar een Nijmeegse moestuin
Via de plantenboog (kiwibes) lopen we
de tuin in: aan de linkerzijde in de boomgaard staan de fruitbomen in volle glorie,
in het grasland daaronder steken al verschillende inheemse planten de kop op:
koekoeksbloem, boerenwormkruid, margriet, weegbree, brunel, boterbloem, rode
klaver, wikke, knoopkruid en fluitenkruid.
Ruim 10 jaar geleden was de boomgaard
compleet verwaarloosd. De brandnetels
vormden de ondergroei en bramen wurgden de fruitbomen. Hoe anders ziet het
er nu uit; ter hoogte van de boog aan de
rechterzijde vind je drie poelen. Kikkers
plonsen het water in en verschuilen zich
tussen krabbenscheer, watermunt, riet en
kikkerbeet. Honderden bijen vliegen af en
aan tussen de poelen en de kasten ter verkoeling van de bijenkasten die achterin de
boomgaard staan.
Op het einde van het pad ter hoogte van
de kriek buigt het pad naar rechts. Zo komen we uit in de moestuin. Deze tuin is
omgeven door prachtige hagen. Beschut
in bedjes worden groenten gekweekt. Ook
staat er een kas. Wat een hitte vandaag!
De planten schreeuwen om water. Het water is gewoonweg niet aan te slepen. Enkele vluchtelingen die vandaag in de tuin
werken, proberen met gieters de groenten

GEZOCHT: zangers en zangeressen voor koor De Griffioen

en kruiden niet te laten verdrogen; een drietal
is druk bezig met wieden; weer anderen met
zaaien.
Gast verleent aan asielzoekers in nood hulp.
De ‘Kleurrijke tuin’ van Gast wordt beheerd
door vrijwilligers uit Nijmegen en ontheemden uit landen als: Kongo, Palestina, Iran, Irak,
Noord-Korea, Eritrea, Soedan, Guinee, Afghanistan en de Dominicaanse republiek. De
meesten van hen vinden onderdak bij Stichting
Gast of de lokale ‘bed-bad-brood-opvang’.
Door het werken in de tuin komen ze los van
hun zorgen, ontmoeten ze andere mensen en
nemen onze mensen deel aan de samenleving.
Maryam verwoordt het als volgt: ‘De beste
plek om negatieve gevoelens te voorkomen.
Het helpt me om mijzelf in het leven te voelen.’

De verbouwde groenten, fruit, kruiden en
tuinplanten (alles biologisch!) kunnen de
asielzoekers meenemen voor eigen gebruik of het wordt verkocht in de winkel
voor in de tuin waar de vluchteling en de
klant met elkaar in contact komen. De opbrengst gaat geheel naar de vluchtelingen.
Zo verdienen ze hun eigen leefgeld.
Hans Hendrickx
De ´Kleurrijke tuin´
Geopend op maan-, dins- en donderdag
van 13-17 uur. Bredestraat 52, Nijmegen
(weg naast Overal)
Naast de tuin runt Gast ook nog een fietsenwerkplaats voor vluchtelingen. Stichting Gast: 2e Walstraat 19, Nijmegen
Kijk voor meer info:www.stichtinggast.nl

Foto: Geert Timmer

ners; je hoeft dus niet persé vrijwilliger te zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met Fred Penninx via de e-mail:
f.penninx@gmail.com of tel: 0619 151650

Het koor van De Griffioen is een vrijwilligerskoor die voornamelijk bestaat uit vrijwilligers,
werkzaam in zorgcentrum De Griffioen.
Wij oefenen eenmaal in de veertien dagen op
dinsdagmiddag in het zorgcentrum van 14.30
tot 15.30 uur. Het is een gezellige club mensen
die het fijn vindt om samen te zingen. Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige nummers
maar ook Engelse, Duitse nummers en oudHollandse schoolliedjes worden gezongen.
Verder hebben wij ook een Vissersrepertoire
en een Kerstrepertoire. En dit alles onder begeleiding van een pianist en dirigent.
Om ons koor te versterken zijn wij op zoek
naar mensen die deze passie delen, dus zangtalent is niet nodig; wel het enthousiasme om
samen gezellig te zingen en soms op te treden.
Wij zijn vooral op zoek naar mannenstemmen,
maar ook het vrouwenteam kan versterking
gebruiken.
Het koor is toegankelijk voor alle wijkbewode Wester - zomer 2017
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Terug naar het Waterkwartier met Theo Koppers

Hij woont nu al meer dan dertig jaar in Oss
en in Vught bij de afdeling verkeer heeft hij
een leidinggevende functie bij de politie.
Zijn vuurdoop als jonge agent onderging
hij in Amsterdam waar hij als M.E.-er in
de jaren 80 bij elk openbare ordeprobleem
werd ingezet. We gaan terug naar het Waterkwartier met Theo Koppers.
‘Mijn ouders woonden aanvankelijk in de benedenstad Achter de Vismarkt,’ begint Theo.
‘Na de overstroming van de Waal in 1958
werd hun huis daar onbewoonbaar verklaard
en moesten ze verhuizen naar de Pater van
Hooffstraat, het straatje tussen de Weurtseweg
en de Lijnbaanstraat. In hetzelfde jaar ben ik
daar geboren. Ze moesten die woning wel aannemen, maar blij waren ze er niet mee. Het
was een duplexwoning, heel dunne wandjes,
en boven ons praktiseerden een paar hoertjes.
Klanten drukten dan wel eens op de verkeerde
bel. Ik was de jongste van vier kinderen. Een
nakomertje. Ik was zes jaar toen we verhuisden naar Maasstraat 25.’
St. Jozef
Zijn vader was voerman, vandaar dat ze eerst
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aan de Waal woonden, en hij werd later kwaliteitscontroleur bij Dobbelmann. Om rond te
komen werkte zijn moeder bij de Honig. Theo:
‘Echte armoede heb ik niet gekend. Ik groeide
op in de goeie boter. Na de kleuterschool volgde de lagere jongensschool St. Jozef. We kregen daar les van paters, zoals broeder Buskoop
en Edwinius. Die woonden in het klooster aan
de Waterstraat. Broeder Loos ging mee op
kamp. Nee, van enig misbruik heb ik nooit iets
gemerkt, al ging er wel ooit een gerucht door
de wijk. Spelen deden we op straat of op het
schoolplein. Ik kan me Willy Hartendorf nog
herinneren, René Creemers, de bekende drummer, Ronnie Orth en Bennie Schaepmeester
van de Voorstadslaan. Daar speelde ik mee.
Zo klommen we ooit over het hek van de ampullenfabriek. Omdat er toevallig net een raam
openstond, zagen ze ons aan voor inbrekers en
kregen we de politie achter ons aan. Gevochten werd er ook. De verschillende straten tegen
elkaar, want dat was je territorium en wie de
hegemonie had over het Maasplein.’
Ons Samenspel Doet Overwinnen
‘Mijn ouders waren zwaar katholiek, dus was
het logisch dat ik misdienaar werd. Of je naar

de kerk was geweest werd thuis streng gecontroleerd, zo moest je kunnen vertellen waar de
preek over ging. Kapelaan Bruisten kwam regelmatig op huisbezoek. Eén keer vroeg-ie of
ik niet naar het seminarie wilde, maar dat was
toch echt een brug te ver. Ik sportte liever. Op
mijn tiende ging ik al voetballen, op school en
bij SCH. Totdat ze burgermeestertje gingen
spelen. Dan trokken ze onverwacht je broek
naar beneden. Ik zag daar de lol niet van in.
Toen ik dat thuis vertelde, haalde ze me er meteen van af. Misschien werd ik toch iets meer
met normen en waarden opgevoed dan een
bepaald gedeelte van de wijk. Sporten deed
ik dan maar bij Hercules, de gymclub en jiu
jitsu en in de kelder van het gemeenschapshuis
tafeltennis bij OSDO, Ons Samenspel Doet
Overwinnen. Ik blonk nergens in uit, maar zat
wel overal in de subtop.’
‘Muziek maken werd al vroeg een passie. Dat
begon bij wandelvereniging de Tippelaars. Ik
speelde klaroen bij de drumband. Op mijn 15e,
in 1973, kwam ik bij de Waoterjokers terecht.
Die bestonden toen net 10 jaar. Al die activiteiten waren toch vooral om je van de straat
te houden. Ook in het gemeenschapshuis werd
de Wester - zomer 2017

fronteerd worden. Ik moest mijn werk toch al
vaak verdedigen op verjaardagsfeestjes bijvoorbeeld. Er was altijd wel iemand die op de
politie iets aan te merken had. Anders de vriendinnen van mijn linkse zussen wel die de M.E.
maar niks vonden. Maar daar word je gehard
in. Ik probeer altijd genuanceerd tegen alles
aan te kijken. Ik verafschuw alleen populisme;
ik kan niet tegen onwetendheid, dan moet je je
mond houden, vind ik.’

De Maasstraat voor de sloop

veel georganiseerd. Toen was daar nog geld
voor. Met de komst van Dacapo en later Tandem werd dat steeds minder.’
The Lucky Scouts
‘Omdat ik goed kon leren, werd ik naar het
Dominicus College aan de Energieweg gestuurd. Dat was te hoog gegrepen, niet vanwege de lessen, maar het verschil in milieu waar
de leerlingen vandaan kwamen. Ik kon er niet
aarden, ik miste mijn vrienden uit de straat en
ik was blij toen ik na een jaar naar de Mavo
kon aan de Molenweg, waar nu Albert Heyn
staat. Daar zat ik weer tussen mijn eigen volk
en ik doorliep de klassen met twee vingers in
de neus. Daarna volgde de Havo. Ik reed een
Tomos, zo een met een hoog stuur, dat gaf status en aanzien bij de meisjes. Ik leerde toentertijd ook Anita Kleinschiphorst kennen. Ze
ging mee op het kamp, kwam in Soos70 in het
gemeenschapshuis en er was meteen een klik.
Dat ging eigenlijk vanzelf en we zijn daarna
aan elkaar blijven hangen. Nu nog steeds,’
lacht Theo, ze woonde aan de Waterstraat en
kwam uit een muzikaal gezin met negen kinderen. Ze speelden met elkaar in een bandje,
The Lucky Scouts, en ze konden nog wel een
trompettist gebruiken. Dat werd ik dus.’
‘Met de studie ging het minder op de Havo.
Ik kreeg motivatieproblemen en vroeg me af
waar ik het allemaal voor deed. Mijn vader
drukte me op het hart, dat ik wel iets moest
gaan doen, hij had geen zin me te blijven onderhouden. Mijn oog viel op een advertentie
in de radiogids. Je kon een bon invullen en je
aanmelden voor een opleiding bij de politie.
Dat leek me wel wat. Ik werd aangenomen
voor de interne opleiding in Amsterdam. Dat
was op 1 oktober 1976. Precies één week voor
mijn achttiende verjaardag.’
de Wester - zomer 2017

Mobiele Eenheid
‘Ik wilde echter de hofkapel van de Waoterjokers en de verkering niet opgeven. Dus als
ik ingeroosterd was, zat ik in Amsterdam,
eerst bij een hospita en later op kamers, en
wanneer ik vrij was in Nijmegen. Wel moesten mijn lange haren eraf. Tot op de schouders
kon écht niet. Spijkerbroeken ook niet. Bij de
politie werd ik meteen in het diepe gegooid.
Het was een leuke, maar vooral leerzame tijd.
Het heeft me gevormd voor de rest van mijn
leven. Ik keek mijn ogen uit bij de eerste homodemonstratie die ik meemaakte. Het was de
uitloop van de Vondelparkslapers en het begin
van talloze krakersrellen waar ik als M.E.-er
op af gestuurd werd. Dat was erg heftig soms,
voor mijn gevoel ben ik daar in één jaar tijd,
vijf jaar ouder geworden. Er was elke dag wel
wat. Je wordt met je eerste verkeersdode geconfronteerd, het eerste lijk van een bejaarde
man die al dagen in huis lag. Ik kwam in een
schietpartij terecht waarbij twee doden vielen.
De Telegraaf had er een foto over afgedrukt en
bliezen op die manier een lokale gebeurtenis
op tot een nationale kwestie. Daar waren ze en
zijn ze nog steeds goed in.’
Oss
De verkering met Anita werd serieuzer en het
pendelen tussen Nijmegen en Amsterdam is
dan verre van ideaal. Theo: ‘De Waoterjokers
wilde ik ook niet opgeven, zo moest ik ooit
begin jaren tachtig na een anti-kernwapendemonstratie van zo’n half miljoen mensen, alle
snelheidslimieten overschrijden om op tijd bij
een optreden in Berg en Dal te zijn. Dus toen
ik na vijf jaar automatisch hoofdagent werd,
heb ik me naar dichter bij huis laten overplaatsen. Het werd Oss. Nee, in Nijmegen zelf zou
ik niet willen werken. Je moet je vrij kunnen
voelen in je doen en laten en bij het uitoefenen van je beroep niet met bekenden gecon-

‘In 1985 zijn we getrouwd in de kapel van
het klooster aan de Waterstraat. Daarna voor
het feest hoefde we de straat maar over te
steken naar het gemeenschapshuis. Er waren
250 mensen, bij de receptie ook nog eens 150.
Het heeft me een rib uit het lijf gekost, maar
het was de moeite waard,’ lacht Theo. ‘Anita
werkte toen bij de Sint Maartenskliniek en we
hadden samen genoeg gespaard om een huis te
kunnen kopen en inrichten.’
Chef Flitspalen
Vanaf die tijd wonen Theo en Anita in Oss en
gezinsuitbreiding, twee jongens, diende zich
al snel aan. ‘In 2004 ben ik weer gaan studeren,’ gaat Theo verder, ‘en ik kreeg daarna een
leidinggevende functie bij de afdeling verkeer.
“Chef flitspalen” noemde mijn zoon het, haha.
Daarvóór was ik brigadier, dat hield in dat je
betrokken werd in allerlei overlegsituaties,
met de gemeente bijvoorbeeld. Ik ging de wijken in, eerst in Geffen, daar heette het buurtcoördinator, en later de wijk Ruwaard in Oss.
Na nóg een extra opleiding ben ik nu vooral
personeelsmanager en hou me bezig met het
regelen en in goede banen leiden van verkeerscontroles. Natuurlijk kunnen veel dingen effi-

Theo op de plek waar zijn ouderlijk huis stond
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ciënter, maar we zijn gelukkig geen bonnenfabriek meer, de tijd van carbonpapiertjes is
voorgoed voorbij. Er is veel veranderd, mede
door de social media.’
‘Daarnaast ben ik nog steeds OVD-er. Officier
Van Dienst. Omdat er bij mij een aantal beslissingsbevoegdheden liggen, word ik bijvoorbeeld bij calamiteiten meteen opgeroepen.
Zoals de nationale politie nu georganiseerd is,
ben ik niet echt blij mee. Veel is wegbezuinigd, zoals het kunnen sporten onder werktijd.
Vroeger wilde ik het onderwijs in. Nooit gedacht dat ik mijn hele leven bij de politie zou
blijven. Je ziet veel rechtsongelijkheid en ik
heb vaak het gevoel dat we staan te dweilen
met de kraan open. Het vergt veel van je. Je
moet altijd met twee benen op de grond blijven
staan en ongevoelig zijn voor verleidingen. Ik
zou nu nog tien jaar moeten werken, maar ik
denk er over vier jaar mee stoppen. Financieel
zou het kunnen.’
Maillot
‘Bij de Waoterjokers zit ik nog steeds. Mijn
oudste zoon speelt er inmiddels ook en woont
weer in Nijmegen. De jongste zoon heeft een
verstandelijke beperking, die is 25 jaar nu en

Dijkgraaf Theo tijdens de carnaval
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woont nog thuis. Zoiets overkomt je. Daar
moet je je bij neerleggen. Ik neem hem vaak
mee naar de Waoterjokers. Ik ben daar president, die ze bij de Waoterjokers de dijkgraaf
noemen. Ze moeten me niet vragen om Prins
te worden, dat wil ik niet. Ik loop de hele dag
al in een keurslijf, dan ga ik met Carnaval geen
maillot geen aantrekken.’
‘De Waoterjokers is een hechte club. We kennen elkaar veertig, soms vijftig jaar. We kunnen alles tegen elkaar zeggen. Voor Carnaval
schrijf ik teksten en een ander zet er muziek
onder. Het is een uitlaatklep. Ik voel me nog
steeds verbonden met het Waterkwartier en zal
hier altijd blijven komen. Ook al zitten we met
Carnaval in de stad bij café van Buren. We hebben nu zo’n tweehonderd leden, en de aanwas
komt nu ook uit andere wijken. De president
zal echter altijd de dijkgraaf heten, dat hoort
zo bij het Waterkwartier. Mijn ouders zijn op
een gegeven moment naar Meijhorst verhuisd
en leven nu niet meer, ook de ouders van Anita
zijn overleden. Haar moeder woonde nog het
langst aan de Waterstraat.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk

Onbezongen helden
Elke dinsdag rond een uur of acht wordt mijn
zoontje gek. Hij wil dan persé op de vensterbank staan, met zijn neus tegen het glas. Ik
til hem erop, natuurlijk. Ik heb geen keus. We
horen allebei de diepe dreun van een zware dieselmotor. We zien de oranje flitsende
lampen. De onbezongen helden van de wijk
komen eraan: onze vuilnismannen. Echte
helden zijn het, en niet alleen in de ogen van
mijn zoon van bijna twee.Topsporters zijn het.
De chauffeur voorop. Ik verbaas me altijd hoe
lichtvoetig hij zijn olifant door de geparkeerde kudde heen weet te sturen. Soms heeft
hij maar een centimeter of vijf ruimte. Nooit
meer dan tien. Heel soms laat hij hem achteruit wandelen, ook al knap, maar meestal remt
hij tot het beest door zijn knieën gaat. Dan
luistert hij naar de handgebaren van een zakkengooier en vindt een doorgang. Hij komt er
altijd langs. Hij brengt zijn team in de positie
om te scoren. Dan is het tijd voor het betere
voetenwerk. Twee mannen in clubkleuren −
de een met een rode baard, de andere gladgeschoren − springen van hun plek en rennen naar een slordige hoop zakken, grijpen
er twee, drie tegelijk en scoren hun punten
voor het team. Voor ons allemaal. Moeiteloos
lijkt het wel, al weet ik dat mijn groene misschien wel tien kilo wegen. Afvalscheiding
in actie. En dan komt het mooiste moment
van de ochtend. De twee helden kijken om
zich heen en zien mijn zoontje met zijn neus
tegen de ruit. Ze lachen breed en zwaaien
spontaan en enthousiast naar hem. Precies
wat je verwacht van een topsporter: ze bedanken hun publiek. Ze hebben plezier in
hun werk, dat voel je. En heel soms, als mijn
zoontje niet te veel onder de indruk is, dan
zwaait hij zelfs terug.
Stefan van Dierendonck
(Foto: Dave van Brenk)
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Bibliotheek op zoek naar enthousiaste jongeren voor jongerenteam
ten op Instagram en Snapchat, of een gamefanaat die competities wil begeleiden. Het kan
ook zijn dat er een serie boeken populair is,
maar nog niet in de bieb te vinden is, dat willen
wij graag weten. Laatst was er een jongen in
de bieb die dol is op programmeren, hij denkt
na over een activiteit waarin jongeren zonder
ervaring toch kunnen leren programmeren.’
Stel dat jij een tiener zou zijn, wat zou jij dan
willen doen? Suzanne: ‘Ik vind het leuk om
dingen te maken met de 3D printer en de HP
Sprout computer. Het zou leuk zijn om die te
koppelen en daar een workshop bij te bedenken. Stel je voor, we scannen allemaal ons lievelingssieraad en printen die uit. Dan hebben
we een reserve’ Suzanne lacht.
Welke activiteiten zijn er nu al in deze bibliotheek?
Suzanne: ‘We hebben na schooltijd wekelijks
terugkerende activiteiten, zoals ‘Movienight’,
lekker samen films kijken op ons grote scherm.
Maar ook ‘Hook up with a book’, samen een
boek lezen en met het verhaal aan de slag gaan,
door erover te praten of door een nieuw boekcover te ontwerpen, er een quiz over te maken
of een videoblog op te nemen. Bij ‘3D studio’
leer je 3D-printen en bij onze gamecompetitie
kun je uitgeroepen worden tot de beste gamer
van Nijmegen. Een keer per half jaar organiseren we een bijeenkomst voor het jongerenteam
om nieuwe plannen te maken.’

De ruimte ziet er cool uit en er zijn interessante gadgets aanwezig. Naast een heuse 3D
printer vind je voornamelijk boeken gericht op
jongeren in Bibliotheek De Biezantijn gelegen
in Nijmegen Oud West. Er zijn ook leuke activiteiten, waar scholieren na schooltijd op af
komen. In de bieb werken Suzanne, Pauline,
Eva en Anita, ze zijn op zoek naar enthousiastelingen tussen de 13 en 18, die het leuk vinden om mee te denken over nieuwe jongerenactiviteiten. Met Suzanne spreek ik daarover,
want wat is nu precies de bedoeling?
Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een
jongerenteam samen te stellen?
Suzanne: ‘Deze bibliotheek is gefocust op
jongeren, dat is ook waarom er zoveel coole
gadgets zijn hier, zoals een 3D printer, Playstation, HP Sprout, Multitouch scherm en videowall. Bovendien zijn er voor deze doelgroep
een heleboel mooie, spannende en leuke boeken. Boeken die je in één ruk uitleest omdat
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het verhaal zo herkenbaar is of de hoofdpersoon zo interessant. Ook volwassenen kunnen
boeken lenen, maar boeken voor kinderen en
de allerkleinsten komen alleen naar deze bieb
wanneer je ze reserveert. Voor de leeftijd 13 tot
18 jaar zijn er uiteenlopende activiteiten, zoals
bijvoorbeeld een filmavond of gamecompetitie op zaterdagmiddag. Maar jongeren kunnen
natuurlijk zelf het best bedenken wat zij graag
willen doen en het meest interessant vinden.
Daarom hebben we het mogelijk gemaakt dat
jongeren mee kunnen denken, ze kunnen daarvoor aansluiten bij ons jongerenteam.’
Waarmee kunnen jongeren helpen?
Suzanne: ‘We hebben natuurlijk al een boel
leuke activiteiten, maar het is het leukst wanneer jongeren zich betrokken voelen bij de
bieb en ook zelf meedenken over of meewerken aan nieuwe activiteiten. En dan niet alleen
de boekenwurm, maar juist ook een scholier
die voor onze vestiging leuke weetjes wil pos-

Hoe kunnen jongeren meedoen?
Suzanne: ‘Kom langs in Bibliotheek De Biezantijn en spreek één van ons aan. Natuurlijk
kun je eerst eens meedoen met een activiteit en
eens kijken wat er in de bieb allemaal te doen
is via Instagram #bibliotheekgelderlandzuid .
Je kunt je ook direct opgeven voor één van de
bijeenkomsten van het jongerenteam komend
jaar, op 12 oktober en 1 maart van 16.30 tot
18.00 uur. Opgeven kan in de bieb of door te
mailen naar biezantijn@obgz.nl.’

Tekst: Caroline van Uden
Foto: Archief Bibliotheek Biezantijn
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150 jaar Honig!
“ik heb meer op de fabriek gezeten dan thuis”

Zaan onder de bekende Honigtoren naar binnen gelopen. Uitgelaten om het weerzien met
oud collega’s. Er is koffie en een tijdelijke expositie met historische foto’s en allerlei nostalgische Honigproducten. Op de wanden draaien
reclamefilmpjes van rond negentienhonderdvijftig maar ook een langere jubileumfilm uit
het archief van SOHM : ‘100 jaar Honig aan
de Waal’. De sfeer in de kale fabrieksruimte is
tamelijk luidruchtig, maar wordt nog vrolijker
bij de aankondiging dat er om 15.00 uur door
Koog aan de Zaan gesponsorde snacks komen.
Praatje
Niet alleen mensen die de laatste tien of twintig jaar op de fabriek gewerkt hebben zijn gekomen. Er zijn oud medewerkers bij die meer
dan vijftig jaar bij de Honig gewerkt hebben.
Een praatje met twee krasse oudere heren levert mooie verhalen op. Theo van Deelen (90)
vertelt dat hij in negentienhonderd tweeënvijftig na een studie arbeidsanalyse aan de HTS
aan de slag kon als technisch assistent. Dank
zij een goede analyse van het werk konden
de mensen die eerst zo’n vijfenzestig cent per
uur verdienden met een gemeten tarief wel tot
30% meer gaan verdienen. Hij maakte carrière
en werd hoofd technische dienst en zelfs adjunct directeur.

Harry Willemse en Theo van Deelen

Zaterdag 2 juni 2017 vierde de Stichting
Oud Honig Medewerkers SOHM een bijzondere feestelijke derde reünie in en op het
terrein van het Honigcomplex. Hondervijftig jaar geleden ( 9 mei 1867) kocht Klaas
Honig in Koog aan de Zaan voor zijn zoon
Meindert een stijfselhuis. De ‘Stijfselkeet’
van Stam in Nijmegen is in 1913 door Honig
20

overgenomen. Een jubileum dus voor de
naam Honig en een extra reden voor initiatiefnemers Jan de Ridder en Ad Romijnders
om deze reünie eens flink uit te pakken.
Snacks
Rond het middaguur zijn er al zo’n 200 oud
medewerkers uit Nijmegen en Koog aan de

EHBO
Harry Willemse (96) kwam in 1949 op de Honig aan het werk als machine opbouwer. Zaterdags vroeg op en doorgaan tot het werk klaar
was : “Ik heb meer op de fabriek gezeten dan
thuis”, de fabriek moest draaien! Maar hij wist
iets nieuws in te voeren. In de oorlog was hij
als twintigjarige verplicht te werk gesteld in
Duitsland als lasser op een fabriek waar onderdelen voor duikboten werden geproduceerd.
Daar leerde hij elektrisch lassen. Het autogeen
en MIR lassen was een geavanceerd techniek.
Daar hadden ze bij de Honig nog nooit van gehoord. Hij was eigenwijs, vasthoudend en met
behulp van Theo van Deelen werd er een elektrisch lasapparaat aangeschaft.
Harry is altijd bij de Honig gebleven en heeft
zich naast zijn gewone werk helemaal uitgeleefd in de wereld van de EHBO. Via de verbandkamer van de fabriek specialiseerde hij
zich in verwondingen en studeerde hij verder
tot hij overal cursussen kon geven. Ook een
periode aan politieagenten. Het laboratorium
stond hem daarin enthousiast bij door op zijn
verzoek levensechte demonstratiewonden van
de Wester - zomer 2017

Vrijwilligers van het Repaircafé Oud
West proberen om uw spullen die niet
meer doen wat ze moeten doen te repareren. Heel vaak lukt dit, maar soms ook
niet, en dan kunt u met een gerust hart
uw apparaat vervangen.
We zijn te bezoeken op elke eerste zaterdag van de maand bij het Hobbycentrum
op de Nieuwe Nonnendaalseweg 98. We
beginnen om 11.00 uur en nemen reparaties aan tot 13.30 uur. De eerst volgende opening is 1 juli en daarna weer op 2
september.

houdbaar materiaal te ontwikkelen. Tot zijn
tachtigste verjaardag is hij docent en examinator gebleven.
Foto
Na het openingswoord van Rinus Jansen, ex
hoofd informatica en werkzaam bij de Honig
van 1985 tot 2003, zorgde een enorme plensbui helaas voor vertraging bij de opening van
de fotorondleiding buiten. Gelukkig onthullen
Piet Hiltjes van Stichting industrieel Erfgoed
Nijmegen STIENEO en Jan de Ridder later
alsnog nog het fraai vormgegeven fotopaneel
uit de begintijd aan de buitenmuur.
Piet: ’Dit paneel zal blijven hangen om wat
meer bekendheid te geven aan de roemruchte geschiedenis van het Honiggebouw en haar
honderden werknemers. Hiermee willen we

wat van de mysteries over wat er in de fabriek
gebeurde opheffen.’
Honigcomplex
‘Toch een gebouw dat met zijn silo jarenlang
de skyline van Nijmegen heeft bepaald. Half
Nederland heeft de producten uit Nijmegen
West op tafel gehad’.Gemeente Nijmegen,
Kraft Heinz en STIENEO hebben samen de
fotorondleiding gesubsidieerd. In de toekomst
hopen de intiatiefnemers een blijvende fotoexpositie binnen te kunnen realiseren. Eenmaal buiten is het tijd voor een groepsfoto.
De groep laat zich niet makkelijk leiden, maar
uiteindelijk blijkt de trap betrouwbaar en groot
genoeg voor een uniek fotomoment.
Foto’s Ger Neijenhuyzen
Tekst Carla Dijs

Opmerkelijk vind ik de volgende niet
van te voren geplande reparatie:
Bezoekster komt binnen met een niet
functionerend elektrisch apparaat. Zij
komt terecht bij vrijwilliger M. M is een
vrijwilliger die van veel markten thuis
is met een uitgesproken voorkeur voor
oude klokken en horloges. Tijdens het
repareren raken ze in gesprek. Hier was
ik niet bij. Maar de bezoekster haalt een
horloge van haar opa uit haar broekzak,
een horloge van 120 jaar oud waar ze erg
aan gehecht is. De horlogemaker die ze
had benaderd voor een reparatie wilde
er niet aan beginnen, hij wilde niet eens
een poging doen. Vrijwilliger M wel en
ging heel enthousiast aan het werk. En
het lukte om het 120 jaar oude horloge
van opa weer de juiste tijd te laten aangeven. Het is mij niet duidelijk wie er
blijer was, de bezoekster of vrijwilliger
M.
Wilma vd Heijde
Coördinator Repaircafé Oud West

Groepsfoto op de trap naast de silo
de Wester - zomer 2017
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Wolfskuil
Woningen aan de
Molenweg

Redactie: Leo Woudstra

Vergaderingen van de
wijkraad Wolfskuil

Flora Wijkfestival
Na het grote succes van vorig jaar organiseren de Vrienden van het Florapark wederom het Flora Wijkfestival.
Het festival vindt plaats aan de gehele
Floraweg op 10 september van 10.00
tot 16.00 uur, het volledige programma zal worden gepubliceerd in de
Wester van augustus. Voor informatie
over de te huren kramen kunt u terecht bij onze parkwachter Theo Hendriks, telefoon 06-25366482.

Oproep voor oude foto’s

Het thema van deze dag zal betrekking hebben op de geschiedenis van
de Wolfskuil. We zouden het leuk
vinden om het publiek en de jeugd dit
jaar te laten zien hoe het vroeger was
in de Kuul. Om dit in beeld te brengen en zoveel mogelijk oude foto’s,
film en beeldmateriaal te tonen, doen
wij een verzoek aan bewoners en oud
bewoners van de Kuul om eens in
uw album en oude schoenendoos te
kijken naar oud materiaal, zodat wij
dit kunnen scannen en kopiëren. Het
originele materiaal krijgt u meteen retour. Tijdens het Wijkfestival willen
wij er een leuke tentoonstelling van
maken. Voor contact kunt u mailen
naar leo@woudstradesign.nl.
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Dinsdag 29 augustus vergadert het algemeen bestuur, dinsdag 5 september is
het periodiek overleg met de gemeente,
Portaal, de politie en Tandem. De vergaderingen zijn in Wijkcentrum Titus
Brandsma van 20.00 tot 22.00 uur en
zijn openbaar.
Indien u als wijkbewoner vragen hebt,
kunt u contact met ons opnemen:
wijkraadwolfskuil@gmail.com.

Aan de Molenweg verschijnen de eerste
contouren van de 109 appartementen en
de parkeergarage. Het gaat om 87 sociale huurwoningen en 22 woningen voor
de Driestroom, een stichting die verstandelijke beperkten huisvest en begeleidt.
Het gebouw wordt voorzien van liften
en gebouwd rond een binnenterrein. Aan
de kant van de Molenweg worden 14 appartementen gebouwd. De appartementen zijn medio februari 2018 klaar. heeft
u interesse in een van deze woningen,
houd dan de website van Entree in de
gaten om te reageren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Toussaint, verhuurconsulent Portaal,
tel.0800-7678225.

Rommelmarkt in de
Varenstraat
Zondag 27 mei jongstleden organiseerden
de bewoners van de Varenstraat hun jaarlijkse rommelmarkt.
Het was een heerlijke zomerse warme dag
met veel kramen aan beide kanten van de
straat. Er was van alles te koop, van oude
tot nieuwe spullen en het was gezellig druk
en een goede sfeer. Door lekker te snuffelen
kon je misschien wel iets vinden waar je al
lang naar zocht, er was genoeg te koop. De
gezellige muziek op de achtergrond maakte het plaatje compleet. Met dank aan de
vrijwilligers die het weer leuk hebben georganiseerd.

Foto’s Leo Woudstra
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Kort nieuws uit de Kuul
In de tweede Oude Heselaan is voor de
tweede keer een wietplantage ontmanteld.
Er zijn 288 planten geruimd. Buurtbewoners zijn erg verontrust dat dit kan, in een
schuur tussen de achtertuinen van de omwonenden.
Pater Joost Koopmans is weer gesignaleerd
in Nijmegen. Veel wijkbewoners zullen dit
leuk vinden want hij was altijd een bekend
gezicht in de Kuul. Wat hij gaat doen in de
stad? Daar komen we in de volgende Wester op terug.
Het oude Swift Atelier en daarna het Buurt-

Parkendag in het
Florapark “Fête de
la nature”
Over het weer dit keer geen klagen, 21
mei was een mooie dag met veel bezoekers en een geweldige sfeer in ons
mooie Florapark. De Vrienden van het
Florapark, de parkwachters, de dierenweide Kobus en de vrijwilligers van de
Witte Molen, de moestuin, de wijkraad,
de Wester en studenten van de HAN
hebben op deze dag een prachtig programma neergezet voor jong en oud.
Op de dierenweide was van alles te beleven; een hazenrace, je kon geschminkt
worden, dieren knuffelen en wol spinnen. Er was poppenspel en muziek,
kortom een leuk programma.
Op de Floraweg stopte het zonnetreintje. Het publiek kon instappen en werd
van park tot park gebracht, naar het
Goffertpark en het Westerpark.
Het podiumprogramma met muzikale talenten van Muziek op Maat uit
de wijk was geweldig. Het bracht een
goede sfeer boven op de stuwwal, waar
iedereen dan ook zichtbaar van genoot.
De talenten van de Woeste Wolven, de
Tienerband, Mind the Gap, Angelique
Reintjes, Camden Candy, Charles Coljee en als slotact Sweet & Soul brachten
een prima gevarieerd muzikaal geheel
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clubhuis de Driesprong aan de Fuchsiastraat
gaat per 1 juli dit jaar officieel dicht en zal
worden gesloopt. De Wijkfabriek zit nu nog in
het pand en gaat per 1 juli naar de verbouwde
oude politiepost aan de Koninginnelaan. De
jongeren uit de Wolfskuil die nu nog in de kelder van de Driesprong zitten gaan hoogstwaarschijnlijk naar de oude pastorie aan de Derde
van Hezewijkstraat,

De drie wijken van Oud West - Hees, Waterkwartier en Wolfskuil - zijn samen met
de gemeente aan het onderzoeken wat de
toekomstplannen kunnen zijn voor het
sportpark en de velden van voorheen SCH
aan de Rivierstraat. Als leidraad loopt daar
de nieuwe nota Sport en Bewegen 2017 2020 van de gemeente doorheen.

De directeur van Basisschool de Wieken, Roger Visser, gaat na dit schooljaar de Wieken
verlaten. Er zal een procedure volgen voor
een nieuw aan te stellen directeur (wordt vervolgd).

Als het een beetje meezit zal de Tweede
Oude Heselaan eindelijk klaar zijn als deze
Wester uitkomt. Dan zullen de laatste laag
asfalt en de markering aangebracht zijn. Er
zijn nog wel steeds problemen wat betreft
de parkeervakken en borden.

op deze parkendag.
Bij de Witte Molen was het een komen en gaan
van ouders met kinderen die de molen kwamen
bezichtigen en van bovenuit neerkeken op de
festiviteiten. Onder bij de molen waren de molenaars Hans en Peter bezig met de jeugd, die
zelf meel kon draaien om vervolgens broodjes
te maken voor in de oven. Beide molenaars
zijn er maar druk mee geweest, maar vonden
het wel heel gezellig om te doen.
De vrijmarkt voor de jeugd van 6 tot 12 had
veel bekijks. Veel goede spulletjes werden
voor hergebruik verkocht.
Het IVN heeft twee rondleidingen gegeven
over de natuur in ons park en de mensen van
de moestuinen hebben uitleg gegeven over
hun tuintjes. Zij verkochten zelfgekweekte
planten. Ruben en Thom, studenten van de
HAN, zijn de hele middag druk geweest met
een bootcamp voor jongeren.
Op het grasveld was het sfeervol en gezellig
vertoeven, ouders op de bankjes of zittend op

tapijtjes op het gras, de jeugd in en op het
luchtkussen. Lekker genieten van een pilsje of hamburger of gewoon luisteren naar
de muziek, voor elk wat wils.
Het historisch onderzoek dat in de wijk is
verricht door studenten van de Radboud
Universiteit, had veel bekijks. Bij het zien
van de oude foto’s en verhalen uit de Kuul
kwamen oude herinneringen weer snel
naar boven. Bijgestaan door leden van de
Wijkraad en de Wester was de informatiehoek duidelijk aanwezig voor de bewoners.
Het was wederom erg opvallend dat er
steeds meer ouders met hun kinderen naar
onze activiteiten komen. Hier doen wij
(Vrienden van het Florapark) het voor! Een
geweldige dag! Iedereen bedankt voor de
bijdrage hieraan. Onze volgende activiteit
is 10 september aanstaande, het Florafestival, van 10.00 tot 16.00 uur. Er volgt meer
informatie in de komende Wester.

Foto: Leo Woudstra
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Waterkwartier
Redactie: Ruud de Vries

Gladiatoren
veroverden de
Biezantijn
Maandag 1 mei veroverden gladiatoren
het wijkcentrum in het Waterkwartier.
Bezoekers mochten gratis meedoen aan
activiteiten en konden zo kennismaken
met het rijke verleden van Nijmegen. Er
waren leuke doe-activiteiten voor jong
en oud, zo kon men met oude scherven
proberen een pot of kan in elkaar te
zetten en was er een archeologisch
spreekuur. Een rondleiding door het
Romeins Waterkwartier, een hapje uit de
Romeinse keuken en in de bibliotheek een
uitdagende Romeinenquiz en Romeinse
spellen. De gemeente Nijmegen heeft het
initiatief genomen om de geschiedenis
van de stad beter zichtbaar en voelbaar
te maken voor haar inwoners, onder het
motto: Nijmegen graaft verder!

Paaseieren zoeken
in het Westerpark
groot succes
Op eerste paasdag hebben ongeveer zeventig kinderen samen met de paashaas
paaseieren gezocht in het Westerpark.
Honderden kleine chocolade eieren waren verstopt, twee kleine gouden eieren
en een groot gouden ei.
De bedoeling was zoveel mogelijk eitjes
te vinden, vond je een klein gouden ei
dan won je een extra prijs, het grote ei
was op zich al een prijs, deze zat vol
met lekkers. Het was een zeer geslaagde
middag voor klein, maar ook voor groot.
Tekst: Dave van Brenk
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Hezelpoort
Op de foto is te zien dat wij als verkeerscommissie van “Ons Waterkwartier” de
ambtenaren achter hun bureau uit hebben gekregen om samen naar de gevaarlijke situatie te kijken die ontstaat voor
de voetgangers, fietsers en brommers
door de smalle voetgangerstunnel. Binnenkort komen er aanpassingen. Tevens
komt er een kleine aanpassing voor de
fietsers op het Havenplein als men vanaf
de Hezelpoort komt en de Voorstadslaan
oprijdt. Menigeen rijdt over het voetgangerspad en komt dan al fietsend in het
Krayenhoffparkje uit, wat niet de bedoeling is.

Foto: Ger Neijenhuyzen

Bootcamp in
Westerpark
Wekelijks is er op de dinsdagavond in
het Westerpark een bootcamptraining
onder leiding van Hernany Hernandez.
Als eigenaar van de op het Honigterrein
aanwezige sportschool, geeft hij in het
park aan tientallen personen een training.
Een geweldig initiatief om je lichamelijke conditie op een mooie ontspannen
maar vooral sportieve wijze onder deskundige leiding op peil te houden.

Foto: Dave van Brenk

Van roltrap naar kleurrijke blokkentrap
Op de plaats waar drie jaar geleden bij de
Hezelpoort nog een roltrap wandelaars en
fietsers naar de hoog gelegen fietsbrug de
Snelbinder bracht, heeft Carla Dijs uit het
Waterkwartier er nu een ‘blokkentrap’
geschilderd. De roltrappen zijn drie jaar
geleden verwijderd omdat ze steeds kapot
waren, er kwamen grijze betonplaten
voor in de plaats. Door de ruimtelijke
schildertechniek lijkt het dus een
blokkentrap met de Romeinse cijfers van 1
t/m 10. Nog voordat het project gereed was
waren er al vele positieve reacties, tijdens
het schilderwerk en erna zijn ook honderden
foto’s gemaakt door voorbijgangers.

Foto: Dave van Brenk
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Opening kabelbaan
Westerpark
Op woensdag 3 mei is in het Westerpark
de kabelbaan officieel geopend. Wethouder
Renske Helmer verrichtte de openingshandeling door als een van de eersten gebruik
te maken van de kabelbaan.
Voor de officiële opening was er eerst een
touwtrekwedstrijd, een team van wethouder
Renske Helmer nam het op tegen een team
onder leiding van wijkmanager Ewart van
de Putten. Na drie rondes was het duidelijk
dat het team van de wethouder het sterkst
was.
De 30 meter lange kabelbaan was al enige
tijd een wens van de gebruikers van het
park, nu is hij mede dankzij de gemeente
Nijmegen tot stand gekomen.
Tekst en foto: Dave van Brenk
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NIEUWS IN HET KORT
Huisvuil op straat
Het lijkt wel hoe meer men er over praat,
hoe meer rommel en vuilniszakken er
steeds maar vroeger op straat worden gezet.
Het is gewoon absurd dat het gedrag van
onze bewoners steeds slechtere vormen
aanneemt. Het is een mentaliteitskwestie,
overal laat men zijn rommel zomaar achter,
zelfs de Gelderlander staat er bol van.
Het moet toch eigenlijk een heel normale
zaak zijn, dat wij hier in Nijmegen-West
het papier of de vuilnis pas buitenzetten
op de dag dat het opgehaald wordt! Laten
we hier een voorbeeld voor heel Nijmegen
worden! Spreek de ander erop aan, zodat
het niet bijna een hele week buiten staat.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Lunch- en drankcafé Wijck is open
Een hartelijk welkom aan de nieuwe lunchen drankgelegenheid op de hoek Biezendwarsstraat-Niersstraat-Voorstadslaan. Wij
wensen de eigenaar heel veel succes.
Buurtpreventie-app
Binnenkort gaat in enkele straten van
het Waterkwartier de buurtpreventieapp van start. Dit is een methode om met
buurtbewoners onderling te zorgen dat uw
straat c.q. omgeving veiliger kan worden.
Wij zoeken in diverse straten nog appbeheerders. Wilt u meewerken, meldt u
gerust aan.
SCH velden
Een werkgroep met vertegenwoordigers
uit geheel Oud- en Nieuw-West heeft
voorstellen gedaan en deze aangeboden aan
de gemeente Nijmegen. Dit om gezamenlijk
een nieuwe invulling te geven aan het
terrein in combinatie met de omgeving
richting overstortvijver en terrein van de
Vasim. We gaan het volgen en vervolgen.

Jumbo Fenikshof
heropend
De Jumbo supermarkt aan de Fenikshof
heeft een metamorfose ondergaan en de
winkel heeft er ongeveer 250 vierkante meter extra vloeroppervlakte bijgekregen. Op woensdag 17 mei was er
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Kanaalstraat
Het wegdek op de Kanaalstraat is volledig
hersteld en opnieuw ingericht. Er is een
goede en mooie oplossing gevonden om
het verkeer automatisch de Waterstraat in
te laten rijden. Het heeft een tijdje op zich
laten wachten maar het resultaat is erg goed
te noemen. De reacties van de bewoners
zijn positief.
Toekomst Vasim-Nyma terrein
Gemeente Nijmegen heeft in de afgelopen
maanden met diverse betrokkenen gesprekken gevoerd over de verwachtingen en
wensen op het Vasim-Nyma terrein, inclusief de Latenstein hallen. De tussenbalans
van al die gesprekken is opgemaakt en gepresenteerd op 29 mei in het nieuwe hotel
Nimma. Op de Wijkvergadering van 4 juli
zal een agendapunt zijn en zal er een presentatie over worden gehouden.
Biljarters en kaarters gezocht
In het Voorzieningenhart de Biezantijn zijn
iedere woensdagmiddag en vrijdagmiddag
van 12.30 tot 16.30 uur de open middagen
van kaarten en biljarten. Iedereen is welkom
om in een gezellige sfeer onder het genot
van een hapje en een drankje deze leuke en
vooral ontspannende sporten te beoefenen.

Expositie Paul en
Kyra van Hulzen
Vanaf 1 juli tot begin oktober exposeren Paul en Kyra van Hulzen, vader en
dochter, foto’s van het Waterkwartier bij
de Allesbinder.
In de lente en zomer van 2015 maakten
zij diverse wandelingen door het Waterkwartier en werden geraakt door de
bewogen geschiedenis, het karakter en
de schoonheid van deze oorspronkelijk
volkse wijk. Ze registreerden de opwinding en beweging van een ingrijpende
transitie die momenteel gaande is en
maakten foto’s van tekens en plekken
die voor hen een uitdrukking zijn van de
aantrekkingskracht en de melancholie
van het huidige Waterkwartier.
Paul en Kyra van Hulzen volgden beiden een beroepsopleiding voor fotograaf en kunstenaar. In 2009 studeerden
zij af, Paul als autonoom fotograaf aan
de Fotoacademie in Amsterdam, Kyra in
de hogere graad Fotokunst aan de Academie voor Schone Kunsten in Hasselt
(B).
In Nijmegen hebben zij, in verschillende periodes van hun leven, gestudeerd
en gewoond.
Kyra werkt weer in Nijmegen en woont
sinds november 2014 in het Waterkwartier, waar ze samen met andere actieve
bewoners probeert de sociale cohesie
binnen de wijk te versterken.
De foto’s zijn dagelijks te zien in
de etalage van Allesbinder aan de
Weurtseweg 150.

Foto: Dave van Brenk

een speciale opening. De eerste 150 klanten
kregen een bos gele Jumbo bloemen en ook
ontvingen alle klanten die vanaf 25 euro aan
boodschappen deden een appeltaart. De reacties van de eerste klanten waren erg positief,
maar vooral waren ze blij dat er weer een supermarkt in de buurt open is, en dat ze daarom
niet meer dat hele ‘eind’ naar een ander supermarkt moeten afleggen.

Tekst: Dave van Brenk
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Voortgang Laan van
Oost-Indië
Na de twee druk bezochte informatieavonden over de aantakking van de Laan van
Oost-Indië op de Weurtseweg, november
en maart jongstleden, hebben diverse bewoners hun ongenoegen over de gang van
zaken laten horen. De bewoners van Flavus
en de wijkvereniging hebben niet alleen
kritiek, maar ook nieuwe voorstellen en
aanpassingen op tekening gezet. Hierdoor
kon de gelegenheid aangegrepen worden
om een gesprek met wethouder Velthuis
aan te gaan over de ingediende mogelijke
aanpassingen en andere voorstellen voor de
schuine en rechte variant.
Ook is tijdens de burgerronde van het overleg met de raadsfracties op het stadhuis
door de bewoners en de wijkvereniging
gesproken en zijn onze bezwaren over de
gang van zaken en de voorgestelde aanpassingen uitgebreid toegelicht.
Naar aanleiding van de door de raadsleden
gestelde vragen heeft de wethouder de opdracht gekregen om de financiële onderbouwing c.q. gegevens ter kennisgeving
aan te bieden. Op woensdag 31 mei is het
weer besproken in het raadsfractieoverleg
waarbij wij aanwezig konden zijn, maar

dan als toehoorders.
Het blijkt dat ook bij de raadsleden, nu de cijfers globaal bekend zijn, het verschil van 1,5
tot 3,5 miljoen euro vele vragen oproept. Door
diverse aangedragen berekeningen van enkele
raadsleden kan het verschil tussen voorstel A
en B teruggebracht worden tot enkele “tonnen” waardoor het verschil in de varianten
beter bespreekbaar wordt. De meeste fracties
kiezen en blijven voor variant B - de schuine
optie - hun voorkeur geven. Nieuwe suggesties
werden thans ook aangedragen, met of zonder
rotonde, de 50 km terugbrengen naar 30 km.
De Laan van Oost-Indië niet gaan bestempelen

als de nieuwe N103 weg maar bestempelen
als een ontsluitingsweg voor de bewoners
en niet een van de hoofdroutes naar het centrum.
We kunnen thans constateren dat er beweging zit in de gedachtegang aangezien de
optie A aan het wankelen is gebracht. Natuurlijk moet er altijd - en dat geldt natuurlijk voor alles - een financiële dekking
gezocht worden. Maar het spreekwoord
“waar een wil is, is een weg” kunnen we
misschien letterlijk en figuurlijk in de praktijk gaan toetsen. Het wordt in ieder geval
door ons gevolgd en vervolgd!

De Weurtseweg die moet gaan aansluiten op de Laan van Oost-Indië

“Fête de la nature” in
het Westerpark
Op zondag 21 mei was het parkendag. Ook
in het Westerpark. Het was de bedoeling
dat op deze dag oude en nieuwe bewoners
elkaar zouden ontmoeten. Er werd onder andere een speeddate georganiseerd,
men kon bootcampen en kickboksen, er
waren workshops en de kinderen werden
geschminkt. Iedereen deed mee aan de geschiedenisquiz, er was gezellige muziek en
op het eind van de dag een gezamenlijke
BBQ. Het was een zeer geslaagde, drukke
en gezellige middag, waarin oude en nieuwe bewoners van de wijk elkaar inderdaad
leerden kennen.
Op www.dewester.info staan er naast veel
foto’s ook een filmpje van deze dag.
Foto’s: Dave van Brenk
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De Ronde van Oud-West
Ze doen het niet vaak. Hooguit twee keer per
jaar. Dan hijsen de gemeenteraadsleden zich
op de fiets en begeleid door de wijkmanager,
de wijkagent en een handjevol bewoners fietsen ze door een Nijmeegs stadsdeel. Vrijdag 9
juni was Oud-West aan de beurt. In de ochtend
kwam de regen nog met bakken uit de hemel,
maar toen wijkmanager Anne Marie Nannen
de gemeenteraadsleden om 14.30 uur verwelkomde in Waalhalla, het skatecentrum, brak de
zon door. Daar splitste het gezelschap zich in
twee groepen. Het ene gezelschap bleef in het
Waterkwartier en deed het Westerpark, Allesbinder, de Handelskade en Fenikshof aan. De
tweede groep vertrok naar de Wolfskuil en liet
zich in Titus Brandsma informeren over STIP,
ze fietsten naar het Nachtegaalplein, bezochten
de Moskee en tot slot het Florapark. Voor de
meeste raadsleden werd het een ware ontdekkingstocht en dat was precies de bedoeling. Ze
maakten kennis met allerlei initiatieven en met
de wijkbewoners en drijvende krachten in ons
stadsdeel. Na de fietstocht kwamen de twee
groepen weer bij elkaar in de Wijkfabriek voor
een inhoudelijke discussie over de toekomst
van de Wijkfabriek, die in juli gaat verhuizen
naar hun nieuwe onderkomen in de voormalige politiepost aan de Koninginnelaan. Om
18.00 uur werd de middag besloten met een
gezamenlijke maaltijd in de Biezantijn, verzorgd door vrijwilligers van Soepie-doen, alweer zo’n succesvol bewonersinitiatief. Van
de 39 gemeenteraadsleden waren er zo’n dertig aanwezig. Alleen de VVD schitterde door
afwezigheid. Op www.dewester.info staat er
naast veel foto’s ook een filmpje van deze dag.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk

In het Westerpark

Op het Nachtegaalplein

Bij bewoners thuis aan de Handelskade
de Wester - zomer 2017
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Maatschappelijk werk in vroeger tijden
Aan het begin van de vorige eeuw werd het
maatschappelijk werk in de Nijmeegse volkswijken door de schoolverpleegsters Velthuijsen en van Gils gedaan. Zij inspecteerden
woningen op hygiënische leefomstandigheden
en hielden zich bezig met zuigelingenzorg en
het ontluizen van schoolkinderen. Toen de gemeente in 1930 de vergunning hiervoor introk,
nam woningvereniging Nijmegen een eigen
woninginspectrice in dienst. Constance Thijsen is dolgelukkig met de brief waarin staat
dat zij op 15 april 1931 als woninginspectrice
bij woningvereniging Nijmegen kan beginnen.
Zij heeft er dan tien jaar maatschappelijk werk
bij de Staatmijnen opzitten, die getuigen dat
zij tot de zeer goede krachten gerekend wordt
en bekend staat als een verstandig en rustig
persoon. In de mijnwerkerskolonie Treebeek tegenwoordig een wijk in de gemeente Brunssum - die tussen 1912 en 1927 voor arbeiders,
ingenieurs en administratief personeel van de
Staatsmijn Emma werd gebouwd, woonde
Constance te midden van de mijnwerkersgezinnen.

Armoe troef

Ze is veertig jaar oud als ze aan haar nieuwe
taak bij de Nijmeegse woningvereniging begint en krijgt meteen het toezicht over 300
arbeiderswoningen in de wijken Wolfkuil, Koninginnelaan, Onder de Bogen en Waalkazerne, waar 86 woningen voor gezinnen met lage
inkomens uit de benedenstad zijn gebouwd.
Gezinnen die eerder uit krotwoningen in de
Steenstraat of de Bottelstraat kwamen, waar

meerdere gezinnen samen een toilet moesten
delen. In het complex Onder de Bogen zijn
106 woningen gebouwd, ingeklemd tussen
de Koninginnelaan en de spoordijk en via
twee poortwoningen toegankelijk. De kleine
noodwoningen die tussen de Wolfkuilseweg
en Floraweg zijn gebouwd met straatnamen
als Ericastraat en Bremstraat hebben maar één
bouwlaag. Voor Constance bestaat het werk
vooral uit het afleggen van huisbezoeken bij
gezinnen die in moeilijke sociale omstandigheden verkeren. Vanuit haar kantoortje aan
de Koninginnelaan 114 legt zij per fiets de
dagelijkse bezoeken af, waarbij zij adviezen
geeft op het gebied van woningonderhoud,
voedingsleer en hygiëne. Ze bezoekt daarnaast
ook scholen, legt contacten met de Armenraad
en verschillende liefdadigheidsinstellingen
zoals de Vincentiusvereniging en Diaconie,
die steunen met kleding, beddengoed en het
stelselmatig uitdelen van voedsel. Zo meldt
’De Vereeniging van het Schoolkind, afdeling
Krayenhofflaan’ in De Gelderlander van 20
november 1934, dat er die ochtend door 325
schoolkinderen aan het ontbijt, bestaande uit
rijstepap, is deelgenomen.

Jaarverslagen

Uit het jaarverslag over 1931 blijkt dat de
woninginspectrice 1302 gezinnen heeft bezocht. Juffrouw Thijsen, zoals zij steevast in
de wijken wordt genoemd, maakt verslag van
problemen in gezinnen die veroorzaakt worden door werkloosheid en drankzucht, ziekte
of invaliditeit, met als gevolg toenemende ar-

moe, depressiviteit, verwaarloosde kinderen
en onverschilligheid in godsdienst en taalgebruik, maar zij schrijft ook over huisgezinnen
die ondanks moeilijke tijden een voorbeeld
zijn voor hun omgeving. Zij maakt nauwkeurig rapport van haar huisbezoeken en noteert
daarin de persoonsgegevens, leefomstandigheden en veranderingen binnen een gezin. Ze let
er daarbij tevens op of huurders hun woning
behoorlijk onderhouden en jongens en meisjes
wel op aparte kamers slapen. Ook een burenruzie wordt door haar genoteerd. Vanwege de afbraak van een oude woning aan de Oude Heselaan verhuist een gezin in 1935 naar de Wolfskuil. De vader, die werkloos fabrieksarbeider
is, ontvangt een steunuitkering van f 12,80 per
week. Wanneer Constance deze mensen op 30
augustus bezoekt, is haar indruk dat het een
keurig gezin betreft. De vrouw zal één dezer
dagen bevallen van haar tweede kind. Bij het
volgend huisbezoek in september vermeldt
de inspectrice de geboorte van een meisje.
In juni 1937 verhuist het gezin opnieuw, nu
van de Wolfskuil naar de Koninginnebuurt.
Na een bezoek op 17 november aan de nieuwe woning noteert juffrouw Thijsen “Keurig
! Dikke vrienden met de buren !” Bij het volgende huisbezoek een half jaar later blijkt echter dat intussen de relatie met de buren danig
is verstoord. Wat er precies is gebeurd blijkt
niet uit het rapport. Wel dat de buurman zijn
konijnram in een onbewaakt ogenblik in hun
konijnenhok heeft gezet. Zo noteert Juffrouw
Thijsen in het gezinsrapport:
“Ruzie met buurman, die zijn konijnram bij
afwezigheid van de bewoners in ‘t konijnenhok van de familie heeft gezet, waardoor er 12
konijntjes geboren zijn van geen goed ras! De
bewoner had er eerst een politiezaak van willen maken, omdat de buurman op zijn terrein
is geweest.”

Wandgedierte

De administratie van woningvereniging Nijmegen in 1931 voor het kantoor aan
de Nijhoffstraat. Meest links Juffrouw Thijsen met fiets. Naast haar directrice
juffrouw van den Heuvel. 4e van links kantoorbeambte juffrouw Mabel Kolman

32

Wandgedierte is in die jaren een veel voorkomend verschijnsel. De gemeentezusters van
Gils en Velthuijsen, die met oog op de volksgezondheid voorheen de woningen inspecteerden, merkten in hun jaarverslag over 1929 op
dat alle voorzorgsmaatregelen, alle controle op
onderhoud en bewonen niet mochten baten om
deze plaag te overwinnen. Door het kopen van
tweedehands beddengoed op de ’Lusemert’
dringt het ongedierte ongevraagd de woningen binnen. Het ontsmetten van woningen is
in die jaren dan ook een steeds terugkerende
post op de jaarlijkse onderhoudsbegroting van
Woningvereniging Nijmegen. Huurders wordt
middels het huurreglement verboden om zonde Wester - zomer 2017

Schrijven

Krotwoningen in de Bottelstraat

der voorafgaande toestemming hun woning te
behangen, om te voorkomen dat zich wandluis
tussen het behang kan nestelen. Daarom verklaart huurder Alberda op 2 juli 1920 bij het
aanvaarden van zijn nieuwe woning aan de
Jacob Catsstraat tegenover het bestuur van
woningvereniging Nijmegen: ‘dat bij het metterwoon verlaten van het bedoelde pand, hij
dit desgewenscht weder in zijn oorspronkelijken toestand zal brengen, door het behangsel,
hetwelk door hem huurder in de achterkamer
werd aangebracht, weder op zijn kosten te doen
verwijderen.’ In datzelfde jaar is de 31-jarige
Thedorus Groenewald als onderhoudsschilder
in dienst van de woningvereniging getreden
en vanaf 1934 behoort naast schilderwerk ook
het ontsmetten van woningen tot zijn dagelijkse werkzaamheden. Door zijn ervaringen met
wandgedierte wijs geworden, houdt Dorus zijn
eigen huurwoning aan de Waterstraat 198 zijn
hele leven behangvrij. Het lijkt er op dat de
problemen in de loop der jaren steeds omvangrijker worden, want op 2 juni 1949 heeft inspecteur de Waal van Maatschappij Bleijs aan
de Lorentzkade in Leiden een onderhoud met
de Nijmeegse woningvereniging. Het betreft
het afsluiten van een Zuiverheid Risico Verzekering met het oog op de controle en zuivering
van 3600 woningen. De verzekering houdt de
de Wester - zomer 2017

jaarlijkse inspectie van alle verzekerde woningen in met een schriftelijke rapportage van
elke zuivering van de door wandgedierte besmette woningen. De premie bedraagt zestig
cent per woning. De zuiveringskosten komen
op vijfentwintig gulden, terwijl de aangrenzende percelen voor een bedrag van twaalf
gulden vijftig per woning een preventieve behandeling krijgen. Het ontsmetten geschiedt
volgens de zogenaamde moderne elektrische
nevelmethode. Volgens de verzekeringsmaatschappij volkomen ongevaarlijk voor mensen
en huisdieren, zodat het niet nodig wordt geacht de woning tijdens de werkzaamheden te
verlaten. In de jaren zestig vormt ongedierte
in de woningen nog steeds een probleem. Dat
ondervinden niet alleen bewoners, maar ook
schilders, die woningen Onder de Bogen moeten opknappen en ongewild vlooien van het
werk mee naar huis brengen. Vrijwel niemand
heeft in die tijd nog een eigen badgelegenheid,
en na een brief aan de directie van de woningvereniging, krijgen de schilders van directeur
Castelijn toestemming om zich na het werk in
het badhuis aan de Tulpstraat te baden.
bronnen: Oud Archief Portaal Nijmegen.
Claartje Janssen-Groesbeek
tekst: Henny Fransen

Er waren eens, in een grijs verleden, een
middelbare scholier en een leraar Nederlands. Ze hadden een vrolijke relatie met
elkaar. Vooral op het gebied van de Nederlandse taal, bedoel ik dan. Want de leraar
was een keurige man. Een relatie van een
andere soort zou niet in hem zijn opgekomen. Tussen twee haakjes: er was op die
school wel zo’n leraar godsdienst. Ik lieg
dit niet. Het was nog een school met alleen maar meisjes. De betreffende leraar
nodigde ze graag op zijn schoot uit. Zijn
armen omvatten de schootgenodigden met
zichtbaar genoegen. De meisjes hadden er
weinig verweer tegen. Dit met de directie
bespreken: geen haar op het hoofd.
De scholier schreef graag opstellen. De leraar beloonde die steevast met een hoog
cijfer. Ergens zo rond het eindexamen vroeg
de leraar de scholier om even na te blijven.
Hij bleek een toekomst te zien in de schrijverij. Ga boeken schrijven. Echt, dat gaat
je lukken. Maar dat vond dit meisje een te
spannend idee. Hoe moet je daar in hemelsnaam je geld mee verdienen? Waar begin
je dan? Gewoon iets schrijven en dan naar
een uitgeverij? Omdat niemand die vragen
naar tevredenheid kon beantwoorden, liet
ze het erbij. Ze ging iets anders doen. De
leraar overleed kort na dit gesprek.
Nee, dat kwam niet van de grond. Maar
met lezen en schrijven heb ik altijd een innige band onderhouden. Ik voel een diepe
bewondering voor schrijvers die de uitdaging wel aangaan. Zoals mijn dochter, die
het naar mijn beleving ook voor mij alsnog
waarmaakt (maar dan beter). Of onze eigen
columnist Stefan van Dierendonck, die inmiddels zijn tweede boek publiceerde: En
het sneeuwde in Rome. Hij oogst er veel lof
mee en ik vind dat oprecht zo tof voor hem!
Rian Panis
(Foto: Ger Neijenhuysen)

33

ZOMER IN CENTRUM NIJMEGEN
WAT
IS ER TE
DOEN?

23 T/M 25 JUNI

VALKHOF THEATER AVENUE

24 JUNI T/M 2 JULI ZOMER KERMIS
15 T/M 21 JULI

VIERDAAGSEFEESTEN

18 T/M 21 JULI

4DAAGSE
AFSTANDSMARSEN

24 T/M 27 AUG

FIETS 4DAAGSE

26 EN 27 AUG

GEBROEDERS VAN
LIMBURG FESTIVAL

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

Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden
voor binnen en buiten
Nu ook 80 soorten PVC-vloeren • Vrijblijvend prijsopgaaf
06-460 808 04
j.haefkens1@chello.nl
www.tapijtshophaefkens.nl
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Plezierig ruilen bij de LETS ruilkring
bent, kun je met deze leden naar hartelust ruilen. Vraag en aanbod kun je raadplegen via een
digitaal systeem en via de mail. Twee keer per
jaar komt er een Zonnengids uit met ruilervaringen en deelnieuws. Ook zijn er regelmatig
evenementen en (k)LETScafés bij iemand
thuis of in een echt café om elkaar ‘live’ te
ontmoeten en om te ruilen. Elke zomer is er
een zomerfeest en in de winter een nieuwjaarsborrel. Een keer per jaar is er een ledenvergadering. Evenementen en ledenvergaderingen
worden meestal gecombineerd met een gezellige potluck, een maaltijd met meegebrachte
en zelfgemaakte etenswaren.
Dit zeggen onze leden over LETS:

LETS-Nijmegen is een lokale ruilkring voor
diensten, kennis en goederen voor mensen
uit Nijmegen en omgeving. LETS staat voor
Local Exchange Trade System. Het ruilen van
spullen, kennis en diensten gebeurt niet voor
niets of voor geld, maar voor zonnen. Het idee
is simpel: je doet iets voor een ander en krijgt
hiervoor zonnen. Met die zonnen kun je vervolgens een dienst of product van iemand anders afnemen.
Samen met zo’n 180 leden vormen we een
informele vereniging. Nadat je lid geworden

•

Ik ben bij LETS gekomen toen ik in de
kleine kinderen zat. Ik zag dat bij iemand
de wasmachine het begeven had, maar dat
ze na een oproep op wel drie adressen in
de buurt terecht kon voor haar was totdat
de machine gerepareerd was. Dat leek me
nu echt plezierig en de moeite waard.

•

Onlangs héérlijk genoten van een biologische vegetarische drie-gangen maaltijd.
Bij iemand die dat aanbood voor zo’n acht
zonnen... In goed gezelschap met zijn vijven aan tafel.

•

Ik heb iemand naar het station gebracht.

Vervolgens kon ik weer een magnetron
aanschaffen van een ander LETSlid.
•

Iets wat voor jezelf te veel is, is voor een
ander juist fijn. Ik had op een gegeven
moment heel veel stokrozen uitgezaaid
staan in de kleine voortuin, maar bij
LETS was er echt vraag naar en zo kon
ik een paar zonnen verdienen met deze
prachtige overvloed.

•

Ramen lappen vind ik een van de leukste karweitjes die er zijn. Ik help ze daar
graag bij of pak het werk voor hen op en
ook al is het werk stiekem best intensief,
je houdt er dus gewoon zonnen aan over.

Kijk voor meer info op www.letsnijmegen.nl
of kom gezellig naar een van de
(k)LETScafés. Mailen kan ook:
informatie@letsnijmegen.nl

Goed bezocht en gezellig Spiritueel Café

Op 30 juni is alweer het vijfde Spirituele Café
in Wijkcentrum Titus Brandsma. Het café is
een initiatief van Vera Ros en Ernst Tielenius
Kruythoff, twee wijkbewoners uit het Waterkwartier. Zij bundelen hun activiteiten in Centrum Ravenster.
Bij het allereerste café in februari lag het bede Wester - zomer 2017

zoekersaantal nog onder de tien, maar bij de
cafés in maart, april en mei al rond de twintig.
Kortom het Spiritueel Café is een succesvol
initiatief en gaat ook na de zomer door. Voor
wie op de hoogte wil blijven van nieuwe data
en activiteiten kan zich via de website van Ravenster abonneren op de nieuwsbrief of de Facebook pagina volgen.
Iedereen die het leuk vindt om gelijkgestemden te ontmoeten op het gebied van spiritualiteit, nieuwe tijd, hooggevoeligheid, inspiratie
en bewustwording, is van harte welkom. In
het spiritueel café staan ontmoeten, delen en
gezelligheid centraal. Om 14.30 gaat het café
open. Om 15 uur is er een korte activiteit, meditatie of workshop, dan gaat de deur een half
uur tot drie kwartier dicht.
Het café biedt een breed platform voor mensen
die een gratis workshop willen geven op het
gebied van spiritualiteit, inspiratie of bewust-

wording. Bezoekers kunnen op die manier op
een laagdrempelige manier kennis nemen van
diverse benaderingen en mogelijkheden om
bezig te zijn met dit onderwerp. Het is aan
iedereen zelf om te bepalen of een bepaalde
benadering of invalshoek bij je past. Ook andere invalshoeken dan die van Ravenster kunnen dus in het Spiritueel Café aan bod komen.
Verder is er een boekentafel om je uitgelezen
spirituele boeken neer te leggen, zodat iemand anders ze mee kan nemen en er weer
plezier van heeft.
Gratis toegang, aanmelden niet nodig. Koffie,
thee of drankje zijn ter plekke verkrijgbaar en
voor eigen rekening.
Meer infoop de website http://ravenster.nl of
Facebook facebook.com/centrumravenster of
stuur ons een bericht via
centrum@ravenster.nl
Vera Ros & Ernst Tielenius Kruythoff
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Hou je van zingen ?
Wil je beter leren zingen ? Puur voor
jezelf of voor publiek ? Wil je werken
aan je zelfvertrouwen en presentatie? Ik ben Tamara Maria Tahalele,
gediplomeerd en ervaren zangdocent/
zangeres en coach. Ik geef zanglessen,
workshops en coaching : basistechniek
voor beginners, voorbereiding op live
optredens en audities, zangtechniek
voor koorzangers, muzikanten en
singer/songwriters. Ook coach ik voor
en tijdens studio-opnamen. Sinds 5 jaar
geef ik les in mijn zanglespraktijk in de
Wolfskuil. “Tamara weet als professioneel docent en zangeres precies waar
ze de leerling kan helpen zijn of haar
doel te bereiken. Extra fijn en uniek
vind ik dat Tamara zingen als een verlengstuk van jouw persoonlijkheid ziet.
Hierdoor blijf je bij jezelf en klink je zo
echt en puur mogelijk.” “Op een aangename wijze en met een goed inlevingsvermogen brengt Tamara de lessen met
plezier. Behalve zangdocent is zij voor
mij, als singer/songwriter, ook nog eens
een fijne coach.”
“Tamara heeft in korte tijd mij de juiste
technieken bijgebracht. Buiten dat is ze
een uitstekende motivator.”
Bekijk de website voor meer informatie
en volg een vrijblijvende proefles. Ook
voor beginners.
www.ZanglesNijmegen.nl | www.TamaraMaria.nl | info@ZanglesNijmegen.nl |
tel. 06 5492 0584
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PADA praktijk voor
natuurgeneeswijze
Acupunctuur, voetreflexzonetherapie, Ayurveda en klassieke massage zijn verschillende vormen van natuurgeneeswijze. De
overeenkomst is dat ze er op gericht zijn
om je lichaam weer in balans en gezond
te krijgen. Daarnaast heeft het heilzame
effect van de behandeling invloed op je
welbevinden; je ervaart rust, het voelt als
een weldaad.
Natuurgeneeswijze stimuleert het zelfgenezend vermogen van het lichaam.
Ieder mens heeft van nature het vermogen
tot zelfgenezing; verwondingen en breuken worden vanuit dit vermogen geheeld.
Soms heb je even hulp nodig van buitenaf.
Bijvoorbeeld bij een klacht die al langer
bestaat en waar geen verbetering lijkt op
te treden. Bezoekers aan Pada zoeken
verlichting en genezing voor klachten,
zoals hoofdpijn, spijsverteringsklachten,

Wilt u dat ook?
Een betere gezondheid en weer bruisen
van energie! Op een natuurlijke manier
genezen? Dan is klassieke homeopathie
iets voor u! Klassieke homeopathie helpt
om de gezondheid te verbeteren bij acute
en bij chronische klachten zoals:
blaasontstekingen, prostaatklachten,
slijmbeursontstekingen , hooikoorts,
oorontstekingen, overgangsklachten of
premenstruele klachten, huidklachten ,
vermoeidheid, depressie, slaapproblemen,
burn-out, darmklachten.
Het helpt breuken sneller genezen maar
kan ook ingezet worden bij brandwonden,
kneuzingen en andere blessures.
Veel ervaring met uiteenlopende
problematiek heb ik opgedaan in de kliniek
van de homeopathische universiteit in
Jaipur, India, maar ook bij vluchtelingen
hier in Nijmegen.

huid-, spier-, pees-, en gewrichtsklachten,
rugpijn, hooikoorts, hormonale klachten,
astma, overgewicht, ouderdomsklachten,
stressgerelateerde gezondheidsproblemen
en ondersteuning tijdens en na de behandeling van kanker.
Voor meer informatie: Abhilasha Spaninks,
06 12676965 of www.heelsimpel.info

Meer leren over de achtergrond en
werking van klassieke homeopathie? Ik
vertel er met veel enthousiasme over
tijdens een lezing of workshop en illustreer
dit uiteraard met praktijkvoorbeelden.
U kunt mij vinden in het mooie
Augustinusklooster aan de rand van de
Wolfskuil.
Corry Elferink
Contactgegevens: 06-20065549
www.esprithomeopathie.nl
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Jongerenpagina
Even voorstellen…
Mijn naam is Marzouk Mechbal (45 jaar) en
ik ben officieel jongerenwerker vanaf mijn
25e jaar bij Welzijnsorganisatie Tandem . Ik
doe mijn werk nog steeds met veel liefde en
passie en geniet van de grote en kleine resultaten die gebeuren in mijn werk.
Dit werk moet je doen met je hart, je moet
het doen voor de zwakkere in deze samenleving en voor jongeren die iemand nodig
hebben.
Ik heb de afgelopen jaren in veel verschillen-

Ik ben ook vaak op straat te vinden als ambulant jongerenwerker, ik bezoek hangplekken
in de wijk en maak contact met jongeren en
bewoners om overlast te voorkomen, aangezien ik vaak makkelijkere ingangen heb bij
jongeren dan dat andere partijen dat hebben.

om op een verantwoorde en leuke manier
bezig te zijn met voeding en beweging. Hierin
zijn wij aan het onderzoeken wat de leefstijl

Ook voor de wijken Wolfskuil en Waterkwartier wil ik me honderd procent inzetten als
jongerenwerker. Bewoners kunnen me altijd
aanspreken bij vragen over jongeren of hun
situatie. Ik hoop hierdoor ook in dit gebied
met plezier mijn werk te kunnen uitvoeren.
Tekst: Marzouk Mechbal

Project gezond eten &
bewegen
Wij zijn Sophie en Kyra en lopen dit schooljaar stage bij Tandem in Nijmegen-West
vanuit de opleiding Pedagogiek aan de HAN
in Nijmegen. Als jongerenwerkers zijn wij

Kyra

van de meiden is en wat wij, als jongerenwerkers, kunnen betekenen. Hiervoor gaan we
in gesprek met de meiden, jongerenwerkers
van Tandem, diëtisten en de gezondheidsmakelaar. Op die manier hopen wij een passend
aanbod te kunnen creëren per meidenclub,
dat aansluit op hun behoeften.
Tekst: Kyra van der Wielen & Sophie Geusens

Huiswerkbegeleiding
Villa Nova

Marzouk

de wijken gewerkt met allemaal verschillende
jongeren op diverse accommodaties. Dat is
wat het werk zo mooi maakt. Iedere keer
heb je met verschillende jongeren te maken,
soms zijn ze jong, soms wat ouder, soms hebben ze problemen, soms gelukkig niet, soms
zijn het meisjes van 11 jaar en een andere
keer meiden van 18 jaar. Ieder met zijn of
haar eigen kijk op het leven. En daar ga jij
gesprekken mee aan. Praat je over de dingen
die ze leuk vinden maar ook over dingen die
ze minder leuk vinden.
Ook heb je het met ze over waar ze tegen
aan lopen, de wensen, de dromen, scholing,
werk, noem het maar op. Geen dag is saai en
geen dag is het zelfde.
de Wester - zomer 2017

Het is een plek om huiswerk te maken. Er
kunnen jongens en meisjes komen. De begeleiders zijn Benjamin, Marzouk en Sophie. Je
mag er een kopje thee drinken. Je wordt opgehaald en weer naar huis gebracht. Je komt
er alleen om serieus huiswerk te maken. De
begeleiders zijn heel lief en behulpzaam.
Sophie

bezig met het opzetten van een project over
gezond eten en bewegen. Wij laten deze thema’s terugkomen binnen de activiteiten op
de meidenclubs. In het kader van gezondheid
zijn we bezig om een draaiboek op te zetten
om meiden vanaf 10 jaar bewust te maken

Wanneer: Iedere maandag van 17:00 – 18:15
Locatie: Wijkcentrum Villanova
Voor vragen: 0623905043 (Marzouk Mechbal)
Tekst: Majda
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MAAS lievelingen

Zo noemt beeldend kunstenaar Bart Drost
alias Mr. Maas () zijn project, waarbij
buurtbewoners uit de Rozenbuurt of Barts
Rozenburen, uitgenodigd waren om zichzelf
eens te laten portretteren met hun lieveling.
Een dag voor het weekend van 29 en 30 april
bezocht ik zijn atelier gelegen in de voormalige melkfabriek, de Maas en Waalfabriek,
die dit jaar 90 jaar bestaat. `Begin 2017 werd
ook de nieuwbouw in de Rozenbuurt en het
daaraan grenzend groenplein opgeleverd. Dat
waren redenen genoeg om dit gezamenlijk te
vieren onder het genot van onder andere zelfgemaakte spinazie-basilicumsoep temidden
van de fraai uitgestalde lievelingen.

Daags voor de tentoonstelling

Het is nog hard doorwerken voordat het weekend vol ontmoetingen kan beginnen. Wanneer
ik binnenloop zie ik de lievelingen aan een
doorzichtig draadje verspreid door de ruimte
hangen. Op muren zijn portretten van mens
en ding, gemaakt door Peter Laarakker, eronder een krantenkoppenartikel door Ernie Bossman en interviews door tekstschijver Noêma
Neijboer. Het geheel ziet er gaaf uit, ook de
uitstraling van de voormalige melkfabriek met
zijn achtergebleven fabriekselementen werken
daaraan mee. Bart zit aan een tafel van hout en
ontvangt mij hartelijk. We babbelen wat, wanneer René (buurtbewoner) binnenloopt met
een lamp. Hij heeft een grote en een formaat
dat eenderde kleiner is. Beide zijn grotendeels
uit afvalmateriaal ontstaan. De kleine variant
heeft een plekje achterin het atelier, de grote
komt als een eyecatcher iets uit het midden
vooraan te staan. Er is nog veel te doen, volgens Bart. De keuken moet nog geplaatst worden voor de volgende dag, dus besluit ik twee
dagen later langs te komen.

Dag twee van de presentatie

Ik ga die dag langs met een vriendin. Er valt
mij direct de nieuw geplaatste keuken op.
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Die ziet er stoer uit, er zijn allerlei lekkernijen, koffie en thee. Er lopen mensen rond. Ze
observeren de lievelingen en praten erover. Ik
besluit ook te gaan kijken, nu wat meer gedetailleerd dan de vrijdag voor het weekend. Ik
lees de interviews en bekijk de dingen. Zo ook
die van Pierre, huisarts in Horst. Zijn lieveling
is een prent van het schilderij “Mariken verleidt Moenen’ van Wim Zuurné. Pierre vindt
het schilderij geestig door die omkering van
het oorspronkelijk verhaal. Het schetsmatige
spreekt hem aan en het gebruik van zwarte
lijnen. Mariken, vindt hij, is een goede verleidster, zoals ze daar staat afgebeeld. Van
Bart zelf hangt er ook een lieveling. Het is een
potloodtekening gemaakt door Amerikaanse
kunstenares Paula Patterson. Zijn dochter staat
er op afgebeeld toen ze nog maar twee jaar
oud was. Bart vindt het mooie aan dit werk,
dat het de vele gezichten van zijn dochter laat
zien, letterlijk en figuurlijk. In plaats van een
standaard portret van een enkel aangezicht,
ziet hij allerlei verschillende kanten van haar.
Het roept allerlei emoties in hem op wanneer
hij ernaar kijkt en dan vooral dankbaarheid dat
zij in ons leven terecht is gekomen. Alle portretten die ik tegengekomen ben tijdens deze
expositie zijn verzameld in een mooi boekje.
Op het laatst maak ik nog een praatje met een
aantal vrouwen onder het genot van een hapje
en een drankje. Het is een leuke ontmoeting!

Bart Drost

Bart Drost is beeldend kunstenaar en oprichter
van MAAS. Hij tekent, schildert, maakt beelden in keramiek, hout en brons. Werkt ook in
opdracht (muurschilderingen, gezandstraald,
glas en zeefdrukken). Een aantal van zijn werken kun je bewonderen op zijn website:
www.bartdrost.nl. Bart stelt zijn atelier open
voor publiek in het laatste weekend van de
maand, zodat kunstenaars, jong en oud, hun
werk kunnen presenteren. Meer informatie
hierover is te vinden op de website:
www.maasartistresidence.nl

Tekst Caroline van Uden
Foto’s: www.maasartistresidence.nl

Overlast

In alle stadsdelen in Nijmegen werken wij
(politie, toezicht, straatcoaches en jongerenwerk) met het mooiweer-draaiboek.
In dit draaiboek staan de afspraken mbt
jeugd, de plekken waar ze worden aangetroffen in de wijk, waar de jongerenontmoetingsplekken zijn en wat de verwijsplekken zijn. Als het om de Wolfskuil
gaat, hebben we op dit moment niet echt
overlastlocaties. In het recente verleden
waren dit het Azaleapark, de Looimolen en het Ridderspoor. Door goede samenwerking en goede afspraken op die
locaties is de overlast erg afgenomen
en momenteel beheersbaar. De jeugd
mag op dit moment overal verblijven in
de wijk, dus op alle locaties. Levert een
locatie overlast op, dan kunnen er verdere afspraken gemaakt worden en kunne
we deze locatie meer aandacht geven.
Dit houdt dan in, dat jeugd op die locatie
wordt aangesproken en wordt verwezen
naar een verwijslocatie. Als jeugd zich
misdraagt op een bepaalde locatie, dan
kan dit ook inhouden dat ze geweerd worden in het jongerencentrum en bij voetbalactiviteiten.Hierin werken alle partijen
samen.Verder is er een bejegening afgesproken, waarin beschreven staat hoe de
partijen zich gedragen. Ook staat daarin
beschreven wat wij van de jeugd terug
verwachten.Hoe moeten zij zich gedragen. Ik hoop in ieder geval op een rustig
voorjaar en zomer met weinig overlast in
de wijk. Inmiddels is de ramadan begonnen. Het is tot nu toe rustig. Dit kan wel
leiden tot meer jeugd in de wijk op ongebruikelijke uren. Als dit overlast oplevert,
dan dit graag melden op 0900-8844 of via
de mail van de wijkagent.
Chris Hofman, wijkagent Wolfskuil
chris.hofman@politie.nl
Muntweg 209
6532 TH Nijmegen
(Foto: Dave van Brenk)
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Sv Nijmegen
Met het uitkomen van deze Wester is
iedereen alweer lekker aan het genieten
van de zomervakantie en is de gemeente
Nijmegen bezig met het gereedmaken van
alle sportvelden voor het nieuwe seizoen.
Een seizoen dat door een wijziging
van de KNVB gelukkig een keer na de
schoolvakanties pas begint. Dit zal rond
begin september zijn. Hierdoor is het
verzetten van wedstrijden minder nodig.
De laatste maanden van het afgelopen
seizoen waren maanden van finales
voor onze teams. Zo komen alle teams
in het bekertoernooi uit, maar deden
twee van onze teams het zo goed dat ze
zelfs tot de finale kwamen. Die werd
gespeeld op zaterdag 27 mei 2017.
Sv Nijmegen Jo17 mocht naar Apeldoorn
om deze finale te spelen. Ze traden daar
aan op het sportpark van CSV Apeldoorn
tegen Columbia Jo17. Na een spannende
finale won sv Nijmegen Jo17 met 2-1 en
mocht zo de beker in ontvangst nemen.
Op dezelfde dag en tijdstip voetbalde ook
ons vrouwen 1 team de bekerfinale. Zij
mochten dit doen op ons eigen sportcomplex
tegen het vrouwen 1 team van Epe. En

waar ze na een 4-4 eindstand helaas verloren
na penalty’s, telde deze wedstrijd alleen
maar winnaars. En dit was ook te merken bij
de prijsuitreiking. Onze vrouwen feestten
vrolijk mee met de bekerkampioen Epe.
Twee teams in de finale maakt ons als club
natuurlijk zeer trots!
Ook de maand juni bracht een finale voor
onze club. Sv Nijmegen zondag 1 pakte in
de competitie een periode door als tweede
in de eindstand te eindigen en mocht zo
proberen te promoveren naar de 3e klasse.
Dit moesten ze doen in twee wedstrijden
tegen competitiegenoot Eendracht ’30 uit
Mook. Waar de eerste wedstrijd op 28 mei
thuis eindigde in een 2-1 overwinning voor
sv Nijmegen, moest de wedstrijd op 5 juni in
Mook de beslissing brengen. In deze wedstrijd
was Eendracht sterker dan onze jongens en
door een 6-2 overwinning zal Eendracht in het
seizoen 2017-2018 te zien zijn in de 3e klasse.
Ondanks het mislopen van de promotie,
mag sv Nijmegen zon1 terugkijken op een
goed seizoen, waar ze lang mee
hebben gedaan om het kampioenschap.
Gelukkig was er dit seizoen nog wel een
kampioensfeestje te vieren. Sv Nijmegen 3,
een team dat alweer een lange tijd bij elkaar is
als vriendenploeg en vaak ook op de zondag tot
laat te vinden is in ons clubhuis, vierde op 14

Het groenplein in de Rozenbuurt
Een tijdje geleden was er een graafmachine, met zijn arm maakte hij een grote bocht
om met zijn schep vlak langs de schutting
het terrein te effenen. Het was spannend
om te zien. De bergjes zand waarop kinderen speelden verdwenen. Het ging geleidelijk. Na enige tijd kwam er een kiepwagen
met een bak vol zwart zand. De bak werd
hydraulisch omhoog gebracht, waarna
het zand werd geloodst op het plein. De
graafmachine ging weer aan de slag, zodat later de vlakte strak en recht kwam te
liggen. Het witte zand arriveerde en kwam
volgens een ooggetuige op zijn fiets helaas
ook in een plantsoentje terecht, direct voor
de nieuwbouwwoningen van Portaal (Rozenbuurt). Dit werd opgelost, de minibeplanting was weer zichtbaar.
De stratenmakers zorgden voor een slingerpad en een ronde cirkel van steen. In het
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midden daarvan werd er een picknicktafel
met zitgelegenheid geplaatst. Regelmatig
bivakkeerde aan die tafel fietsers die van
hun rijwiel stapten om daar gezamenlijk
te eten, te drinken en gezellig te babbelen.
Hoveniers vertoefden aldaar in hun pauze.
Dit is nog maar het begin van het groenplein in de Rozenbuurt. In de toekomst belooft het er groen te zijn, het plein wordt
voorzien van bomen en struiken. De beplanting zal in het najaar gerealiseerd worden. Er komen een aantal speeltoestellen,
welke dat worden is nog niet bekend, wellicht een pingpongtafel. Het groenplein is
gelegen aan de Hatertseveldweg precies
voor de nieuwbouw woningen van Portaal
ter hoogte van de oude melkfabriek. Het zal
een ontmoetingsplek worden voor groot en
klein. Sommige bewoners uit de buurt hebben meegedacht over de inrichting van het

mei hun kampioenschap nadat nummer
2 in de poule punten liet liggen en sv
Nijmegen 3 zelf gewoon bleef winnen.
Helaas kon er niet nog een
kampioensfeest aan toegevoegd worden.
Sv Nijmegen veteranen stond lang samen
aan kop met GVA, maar liet helaas meer
punten liggen dan dat GVA dat deed.
Hierdoor raakte ze verder achterop
en werd uiteindelijk GVA kampioen.
Ondanks dat misschien niet iedereen is
geëindigd waar ze hoopten te eindigen,
kunnen we als club toch terugkijken op
een goed verlopen competitieseizoen.
Een seizoen dat op het moment van het
schrijven van dit stukje aan het eindigen
is met ons Jan Weijers Jeugdtoernooi.
De eerste drie dagen zitten er inmiddels
op en de organisatie spreekt van zeer
geslaagde dagen. Leuke wedstrijden
met zeer sportieve ploegen, een
goede opkomst en mooi weer.
We hopen dat de resterende dagen ook
zo verlopen zijn en dat we als club het
seizoen 2016-2017 dus mooi af kunnen
sluiten.
Wij als club sv Nijmegen wensen
iedereen een hele fijne vakantie en tot
volgend seizoen!

plein. Zo ook een kunstenaar uit de wijk,
hij wil ergens in het groenplein een beeld,
dat kunstzinnigheid zal uitstralen. Hoe het
uiteindelijk zal worden, laat nog even op
zich wachten. Wie weet gaat later dit jaar
een openingsfeest plaatsvinden. We zullen
het zien!

Tekst: Caroline van Uden
Foto: Geert Timmer
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APK-keuringsstation Autobedrijf van Bon te Nijmegen is al jaren het adres voor uw APK-keuring in Nijmegen en omgeving. Zonder
afspraak en klaar terwijl u wacht, met gratis herkeuring, en de koffie staat al klaar. Neutraal, dus altijd een eerlijk oordeel. Dit houdt in dat u
eventuele reparaties niet bij ons hoeft uit te voeren. Wij hebben daarom ook geen baat bij het afkeuren van uw auto omdat wij zelf
eventueel noodzakelijke reparaties niet per se uitvoeren. Neutraliteit is dus gegarandeerd bij uw keuring. Uiteraard worden de keuringen
volgens voorgeschreven regels uitgevoerd. APK-keuringen worden afgemeld bij de RDW met als gevolg dat wij steekproefsgewijs
gecontroleerd worden, waardoor u door een eventuele steekproef de auto 1,5 uur moet kunnen laten staan. Mocht uw auto af worden
gekeurd dan krijgt u van ons 14 dagen de tijd om dit te laten repareren. Kleine reparaties voeren wij meestal direct en gratis voor u uit.
Kosten APK
Benzine of diesel € 49.-. Dit is inclusief BTW, afmeldkosten en binnen 14 dagen gratis herkeuring.
Occasions
Bent u op zoek naar een auto die bij u past? Wij hebben ook een ruim aanbod voor u op voorraad. U bent ook van harte welkom om bij
ons langs te komen om de auto’s die uw interesse hebben gewekt, te komen bekijken! Behalve voor verkoop van auto’s, kunt u bij ons ook
terecht voor reparatie en onderhoud. Al onze occasions worden grondig nagekeken, alvorens ze u worden aangeboden en zijn APK
gekeurd. Wij nodigen u graag uit bij ons langs te komen.
Autobedrijf Van Bon
Waterstraat 108
6541 TL Nijmegen

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

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

Frankzonwering

ROLLUIKEN | ZONNESCHERM | MARKIEZEN | ZIP-SCREENS | HORREN

WWW.FRANK-ZONWERING.NL | 0617 017 074
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Kampioen Krayenhoff
Er was eens… Zo beginnen de meeste sprookjes. Dit verhaal is niet anders. Op uitgerekend
moederdag 14 mei 2017 werd het eerste elftal
van de vv Krayenhoff kampioen in de 5e klasse
E. In een uitzonderlijk spannende competitie,
waar maar liefst 6 ploegen streden om de titel,
heeft het elftal van trainer Roesdi Krebbers het
kampioenschap weten te behalen. Het verhaal
begon in augustus.
Toen werden op de eerste training de nieuwe
spelers verwelkomd. Routiniers Cory Hofman
en Danny Heiming zouden het team wat meer
ervaring en begeleiding moeten brengen binnen het veld. De jonge talenten van de oude
groep plus wat aanwinsten moesten voor de
kwalitatieve impulsen zorgen.

De eerste wedstrijd

De eerste wedstrijd werd tegen mede-titelkandidaat FC Kunde gespeeld en eindigde in 2-2.
De wedstrijd daarna werd gewonnen met 6-1
thuis tegen Unitas. Vanaf dat moment was het
duidelijk dat aanwinst Michael Michels voor
de doelpunten zou gaan zorgen. Aanvoerder
Robin Schamp levert de aanvoer en de creatievelingen Moni Chahaibi en Giovanni Wanders completeren het middenveld. Achter was
al snel duidelijk wie zou gaan keepen, wie op
de back posities zouden spelen en wie centraal.
Na overwinningen op UHC, Batavia en AAC/
Olimpia werd het eerste verlies van de ploeg
geleden bij DSZ in Deest. Vanaf dat moment
werden posities gewisseld en moest voorin
Angelo van Elk voor wat meer doelpunten
gaan zorgen. Er volgden een aantal mooie en
ruime overwinningen en alleen uit bij Roda
werd verloren tot aan de winterstop.
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Eerste periode

In de strijd om de eerste periode werd in een
ware thriller na 120 minuten verloren van
Batavia.
In de winterstop zijn er twee spelers van SCH
bijgekomen waaronder Jaap van Ojik Hij ontpopte zich tot teammotivator en de overwinningen werden daarna aan elkaar geregen.
Batavia, DVSG, DSZ, Unitas, SCD en SVHA
werden allemaal ruim aan de kant gezet.
Twee wedstrijden voor het einde stonden de
Kraayen op de 1e plaats door de verschillende
positieve uitslagen op andere velden. Roda uit
Winssen kwam op bezoek bij de green army
en in een wedstrijd die op het scherpst van de
snede werd gespeeld won Krayenhoff met 1-0
door topper Moni Chahaibi.

De laatste wedstrijd

De laatste wedstrijd uit bij Aquila was er vuurwerk voor en na de wedstrijd. Veel supporters
uit de Kuul waren aanwezig om hun Krayenhoff te zien spelen en natuurlijk te zien winnen. Topscorer Michael Michels, tijdig opgelapt door fysio Tarek Thijssen zorgde voor de
bevrijdende 1-0. Na de rust maakte Moni nog
de 2-1 en het feest kon beginnen. Na het laatste fluitsignaal stroomden de tranen bij spelers,
supporters en de technische staf.
Die 14e mei 2017 zal voor de jongens van trainer Roesdi Krebbers voor altijd in hun gedachten blijven bestaan.
Tekst: Leo Woudstra
Foto: hetgeldersvoetbal.nl

Cursus “Geboorte
van de jazz” in
Nijmegen!
In het najaar 2017 zal deze cursus in
Nijmegen worden gegeven, vooral bedoeld voor de Nijmeegse Nivon leden
en de bewoners van Oud-West in Nijmegen.
Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma,
2e Oude Heselaan 386, Nijmegen OudWest (dicht bij het station, bus 6 van- en
naar het station).
Data: 5 avonden van 19.30 tot 21.30:
24, 31 oktober en 7, 14, 21 november
Kosten: 49 euro, voor zowel Nivon leden als voor niet-leden. Opgave vanaf 1
juli via de website nivon-arnhem.nl
Docent: Gerrit Romeijn, tel.
0264425465
Deze cursus is al tweemaal in Arnhem
gegeven en is nu met nieuw verkregen film- en fotomateriaal geheel herzien. Met veel films, foto’s, boeiende
verhalen en vooral muziek wordt de
Jazzmuziek beleefd, vanaf het ontstaan
omstreeks 1900 in New Orleans tot aan
de tweede wereldoorlog. We maken
de New Orleans Jazz mee in de Roaring Twenties, een van de interessantste periodes van de VS. We beleven de
Swing, de toenmalige popmuziek, in de
crisistijd van de jaren 30. En we bekijken hoe de Jazzmuziek uit die dagen
een basis vormde voor de naoorlogse
Rock, Pop en moderne Jazz.

41

Beheerders Portaal nemen intrek
in oude bakkerij Willemskwartier

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

Vrije fitness:
vanaf €23,p.maand

Naast fysiotherapie kunt u
binnen onze praktijk ook
terecht voor zelfstandig fitness.
Hierbij kunt u fitnessen
op uw eigen tijd in onze
oefenzaal.
Voor meer informatie
kunt u ons bellen, mailen,
of de praktijk bezoeken.
Al vanaf €23,- per
maand!

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

In april zijn drie wijkbeheerders van Portaal officieel verhuisd van de Willemsweg 87 naar de Willemsweg 209. Daar
zijn zij ingetrokken in een historische
bakkerswinkel uit 1925, één van de oudste panden in het Willemskwartier. Het
pand wordt voortaan gebruikt voor gesprekken met huurders en is de dagelijkse werkplek van de beheerders. De voormalige bakkerswinkel wordt ingezet als
wijkkantoor voor de beheerders leefomgeving van Portaal in het Willemskwartier, de Rozenbuurt, Wolfskuil, Nijmegen-Oost, -Centrum en de Benedenstad.
In het nieuwe wijkkantoor nemen drie
beheerders leefomgeving hun intrek:
Aloys Peters, Jan Gerrits en Frank van
Gemert. Zij werken van maandag t/m
donderdag vanuit het wijkkantoor aan de
Willemsweg. Regelmatig maken zij een
ronde door de wijken, of voeren zij gesprekken bij huurders thuis. Op die momenten kunt u een bericht achterlaten via
www.portaal.nl of via 0800 - 767 82 25
(met mobiele telefoon: 0318 - 89 89 89)

Make-Over

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

Willeke vóór
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Willeke ná
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De kracht van de taalcursussen van STEP
Nederlands leren
Bij STEP leert u de Nederlandse taal en
vaardigheden die nodig zijn om deel te
nemen aan de Nederlandse samenleving.
U krijgt les in uw eigen tempo en op uw
niveau. Of u nu pas in Nederland bent of
hier al langer woont, als u de taal beter wilt
leren spreken, schrijven en lezen dan kunt
u bij STEP terecht. Nieuwe cursussen beginnen weer in augustus, maar instromen is
altijd mogelijk.
Safia (24 jaar) uit Somalië leert Nederlands in
de les en door vrijwilligerswerk te doen. Iedere
maandag heeft ze ook
computerles. ”Ik ben blij
met de computerles en
kan nu veel op internet
opzoeken en zelf leren.”
Meer dan alleen de taal leren
De activiteiten van STEP zijn er ook op gericht dat u kennismaakt met de Nederlandse
samenleving, actief mee doet, en uw digitale vaardigheid vergroot. Ook geven wij
fietslessen.
Iedere maandag en dinsdagmiddag kunt u
van 13 tot 15 uur voor 1 euro per keer deelnemen aan de computerles. U kunt gewoon
binnenlopen bij STEP.
Waarom u voor STEP kiest:
- Een veilige leeromgeving waar mensen
zich snel thuis voelen
- Laagdrempelig
-Kwaliteit
-Maatwerk
- Flexibele in- en uitstroom
- Geen wachtlijsten
- Lage kostprijs

in onze samenleving.”
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Mustapha Charifi, directeur STEP:
“Meer mensen weten ons te vinden en
zien de noodzaak in
van het leren van
de Nederlandse taal
om te integreren.
Ook zetten we in op
digitale vaardigheden, die niet meer
weg te denken zijn

Activiteiten
Om kennis te maken met STEP en om in
contact te komen met mensen van verschillende culturen organiseert STEP ontmoetingsactiviteiten. Zo is er ieder jaar, op
de dag van het Nationale Integratiediner,
een interculturele lunch. Iedereen neemt
wat te eten mee om te delen. Het is altijd
heel gezellig want samen eten is echt iets
wat mensen verbindt. Ook Internationale
Vrouwendag wordt ieder jaar gevierd. Kijk
voor actuele activiteiten op de website van
STEP: www.stepnijmegen.nl/activiteiten/
Vacature Vrijwilligers
- Onze actuele vacatures
- docent Nederlands als tweede taal
- taalcoach
- onderwijsassistent
- docent digitale vaardigheid
- docent fietsvaardigheid
- logopedist (voor onze uitspraaklessen)
Wil je weten of dit iets voor jou is? Neem
dan contact op met Erika Nyerges coördinator vrijwilligers via telefoonnummer
024 - 323 32 35 of door het invullen van het
aanmeldformulier via de website.
Een taalcoach bij STEP vertelt: “Vrijwilliger zijn geeft heel veel voldoening. Ik
help een Syrische jongen bij zijn voorbereiding op het inburgeringsexamen. In het
begin hadden we nog wel eens misverstanden door onze culturele verschillen, bijvoorbeeld bij het maken van een nieuwe
afspraak, maar we hebben allebei al veel
geleerd in korte tijd.”
Contact
De hoofdlocatie van STEP zit op de Derde
van Hezewijkstraat 6 in Nijmegen. Loop
hier gerust tijdens kantoortijden binnen als
u meer wilt weten. U kunt natuurlijk ook
bellen of mailen voor informatie of om een
afspraak te maken. Het telefoonnummer is
024-32 33 235. Het e-mailadres is info@
stepnijmegen.nl.
Openingstijden kantoor STEP hoofdlocatie
Ma t/m don 8:30-16:00u. Vrij. 8:30-15:00u
Facebook
Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
Daar zie je allerlei foto’s van de activiteiten
die we doen. De vrolijkheid en het enthousiasme straalt van de deelnemers af.

Initiatievenfonds

Armoede en Schulden

Heeft u een plan ter preventie of bestrijding van armoede in Nijmegen? Dan
kunt u hiervoor subsidie aanvragen bij
de gemeente Nijmegen. De gemeente wil vooral creatieve of innovatieve
ideeën ter voorkoming of bestrijding
van armoede en schulden stimuleren en
samenwerkingen bevorderen.
In 2016 zijn bijvoorbeeld subsidies
toegekend voor:
• de organisatie van de Dag voor
de Minima
• een digitaal platform voor het
verbinden van gulle gevers met
mensen in armoede
• fietsen voor kinderen die in armoede leven
• een kerstattentie voor kinderen
die in armoede leven
• bewustwording van mensen
die in armoede leven door digitale verbinding via een app met
de formulierenbrigade
• activiteit om armoede hoger op
de maatschappelijke agenda te
zetten
Per subsidieaanvraag kan tot maximaal
€ 5.000,-- worden aangevraagd. Ook in
2017 is er in totaal € 30.000,- beschikbaar vanuit het fonds. Als dit bedrag op
is, worden subsidieaanvragen die dan
nog binnenkomen afgewezen.Een adviescommissie adviseert de wethouder
over de aanvraag. Op dit moment bestaat de adviescommissie uit Tisanja Abali,
Anja Adriaans, Saïd Bouharrou, Margje
Lubbers, Joska v.d. Meer en Petra Verschoor. Uiteraard is er ook een aantal
formele voorwaarden, o.a. een projectplan met begroting, uw plan mag nog
niet gestart zijn en de subsidie moet gebruikt worden binnen 1 jaar. U kunt subsidie aanvragen via het digitaal loket van
de gemeente. U kunt dit vinden op www.
Nijmegen.nl/digitaalloket/subsidies/initiatievenfonds armoede en schulden.
Als u vragen heeft, dan kunt u die stellen
via de mail initiatievenfonds@nijmegen.nl
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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

WIJ HEBBEN
WAT U SCHENKT!
Thuis in thuiszorg

UW DRANKENSPECIALISTEN,
MEER DAN 350 SOORTEN
SPECIAALBIER, LEUKE GESCHENKEN,
VERRASSENDE WIJNEN, EIGEN IMPORT UIT
FRANKRIJK EN DUITSLAND,
EN NATUURLIJK EEN UITGEBREID

Wij zijn een klein team dat zorgt voor de gewenste zorg op maat. Wij vinden
de aandacht net zo belangrijk als de zorg zelf. Heeft u (tijdelijk) zorg nodig dan
staan onze gediplomeerde zorgverleners klaar om u hierbij te ondersteunen of
het overnemen van zelfzorg. Het (tijdelijk) tekort aan zelfredzaamheid van u
wordt door ons gestimuleerd om deze zelf te doen en aan te leren.
Wij als Teamzorg zijn u behulpzaam in de volgende thuiszorgdiensten:
• Persoonlijke verzorging
• Verpleging
• Individuele begeleiding/ondersteuning
• Huishoudelijke hulp

ASSORTIMENT WHISKEY EN
ANDER GEDISTILLEERD
T. 024 206 37 20 | M. 06 1500 62 73
Tarweweg 7S | 6534 AM Nijmegen | info@teamzorg.eu | www.teamzorg.eu
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Kleinbedrijf | Non profit instelling | Kunstenaar | Freelancer

Voor uw
Boekhouding
Loonadministratie
Jaarrekening
Belastingaangifte

Een aantal jaren geleden richtte Debbie
Stoller een Stitch’n Bitchgroep op. Vlak
na de oorlog al kwamen vrouwen in de
Verenigde Staten in groepen bij elkaar
om te breien en te kletsen. Vriendelijker
klinkt het engelse “social talk”.
Sinds de oprichting in 1999, heeft het
fenomeen Stitch’n Bitch zich verspreid
en overal ter wereld komen vrouwen bij
elkaar om te breien (handwerken) en te
kletsen. Soms voor een keertje, meestal
om zich aan te sluiten bij de breigroep.

Van Nispenstraat 228 • 6521 kv Nijmegen • Telefoon 024-3602580
E-mail info@ditzboek.nl • Website www.ditzboek.nl

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

Kom naar
de Stip!
Samen maken
we de wijk

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

De Wester is ook verkrijgbaar bij:
• Ruud de Vries Juwelier Voorstadslaan 248 • Albert Heijn Molenweg 11 • Bakkerij de
Niers Niersstraat 2 • Jan Linders Weurtseweg 157-159 • Voorzieningenhart De Biezantijn 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 Wolfskuilseweg 149 • Bakkerij de Bie Krayenhofflaan 216 • Slagerij Rob Keller Waterstraat 201 •
Wijkpost Tweede Oude Heselaan 386 • Bij Bosshardt Molenweg 97 • Schipperscentrum
Waalhaven 1K • De Hobby Nieuwe Nonnedaalseweg 98 • Diny's Wolwinkel Voorstadslaan 261 • 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
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Wij van Stitch’n Bitch Nijmegen West
komen iedere donderdag bij elkaar in
Wijkgebouw Titus Brandsma. Inloop
vanaf 13.00 uur (wij zijn vrijwel altijd
later, zo rond 13.30 uur) en we breien tot
16.00 uur.
Momenteel zijn wij met acht vrouw
sterk, maar omdat wij op die middagen
meestal maar met vier of vijf zijn, hebben
wij nog voldoende plek voor breiliefhebbers. (Ook als we alle acht komen, is er
nog voldoende ruimte). Het is tijdens die
donderdagmiddagen altijd reuze gezellig
en wij hebben onderwerpen genoeg om
over te praten.
Trouwens, het hoeft niet alleen maar
breien te zijn, je mag ook komen haken
of handwerken. Ons motto is: Vrijheid,
blijheid, alles mag en niets moet.
Lijkt het je leuk om een keer mee te doen
of gewoon te komen kijken, je bent van
harte welkom.
Nog vragen? Kijk op de site van Stitch
’n Bitch, zoek naar Gelderland, Nijmegen West, Wijkcentrum Titus Brandsma,
Tweede Oude Heselaan. Door te klikken
op “Marianne”, kun je een mail sturen.
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Onvrede over verzakelijking wijkcentra
van dat wijkcentrum teruggedraaid door de
gemeente. De oud-medewerker krijgt ook
nog andere signalen van verzakelijking: ‘Er
wordt bijvoorbeeld veel moeilijker gedaan
dan vroeger als deelnemers aan cursussen in
wijkcentra zelf een keer taart van huis meenemen om te trakteren voor hun verjaardag.’
Daarnaast zijn er signalen dat wijkcentra nog
striktere openingstijden gaan hanteren.
Na afloop van activiteiten sluiten wijkcentra
sneller, zodat even gezellig napraten er soms
bij inschiet. Nijmegen hanteert sowieso al
strengere sluitingstijden voor wijkcentra dan
gemeenten in de regio.

Voorzieningenhart De Biezantijn

Tekst: Toine van Bergen
Foto Biezantijn: Dave van Brenk
Foto Dukenburg: Jacqueline van den Boom

Zowel in voorzieningenhart De Biezantijn
als bij Wijkcentrum Dukenburg klagen bewoners en gebruikers over verslechtering
van de sfeer en vermindering van mogelijkheden om activiteiten te organiseren. Ook
is bij deze wijkcentra opschudding ontstaan over het overplaatsen van personeel.
StAAD, dat in Dukenburg cursussen organiseert, stuurde zelfs een brief aan wethouder
Renske Helmer waarin teleurstelling werd
uitgesproken over de overplaatsing van een
senior-beheerder. Daarin spreekt de organisatie ook haar vrees uit over de mogelijkheid dat
in de toekomst zelfs om de paar jaar andere
beheerders in het wijkcentrum werkzaam zullen zijn.
Wethouder Helmer spreekt dit in een reactie
aan StAAD tegen: ‘De wijkaccomodatie is
van en voor de wijk. Daarin past het ook dat
wij er naar streven zo veel als mogelijk vaste
gezichten in onze accomodaties te hebben.’
Een oud-medewerker van de wijkcentra in
Nijmegen komt nog regelmatig in diverse
wijkcentra en herkent deze signalen. Volgens
hem is er een verband tussen het zakelijker
personeelsbeleid en de aanstelling van een
nieuwe manager van de afdeling Vastgoed,
Sport en Accomodaties van de gemeente Nijmegen.
Overigens is een overplaatsing van een beheerder van De Biezantijn waarschijnlijk
mede na publieksacties door de gebruikers
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Wijkcentrum Dukenburg

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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Oudere migranten en de zorg

Gewoonten bij ziekte verschillen per cultuur.
Dat geldt ook voor verwachtingen van de zorg,
voor kijk op ouder worden en voor omgaan
met ernstige ziektes. Taal kan een struikelblok
zijn. In elk geval kunnen andere opvattingen
en taal tot misverstanden leiden. De huisarts of
de praktijkondersteuner begrijpt de oudere migrant verkeerd en omgekeerd. Zo blijven beide
partijen met vragen zitten. Migranten voelen
zich onbegrepen. Ze snappen niet wat er van
hen verwacht wordt. Huisartsen en praktijkondersteuners zien dat hun adviezen niet overkomen. Ze zien dat hun oudere migrantenpatiënten er onzeker van worden en verdrietig of
boos weggaan.
Dat kan beter en dat moet ook beter. Daarvan
zijn veel zorgverleners overtuigd. Er is vaak

geen tijd om even stil te staan bij wat ze zien
gebeuren. Even samen rustig gaan zitten, met
een begeleider, goed luisteren naar elkaar, ervoor zorgen dat er eventueel vertaald wordt:
het schiet er nog te vaak bij in. Wij, medewerkers van Swon-NIM, Medisch Centrum OudWest, Radboud UMC, GGD Gelderland Zuid
en COIl vinden het tijd om in gesprek te gaan
over beelden en verwachtingen van de zorg.
Laten we samenwerken aan goede zorg voor
(migranten) ouderen in Nijmegen Oud-West.
We zetten in op het verbeteren van de communicatie tussen de oudere patiënt, familie,
huisarts, praktijkondersteuner en andere zorgverleners, die we hiervoor speciaal hebben uitgenodigd.
We nodigen alle migrantenfamilies van harte
uit om deel te nemen!
Voor wie? Oudere migranten en hun
famlieleden, zorgverleners op
uitnodiging
Wanneer? Woensdag
			
5 juli 2017, van 19.00
tot 21.00 uur
Waar? 			
Wijkcentrum de Biezantijn,
Waterstraat 146
Kosten? Deelname is gratis
Vragen? Neem contact op met SwonNIM, telefoon 024 365 110 of
met Medisch centrum Oud West,
telefoon 024 377 5696
Tekst: Rian Panis

een stap verder
met Beweegpraktijk Oud West
houding- en bewegingstherapie • actieve revalidatie
• psychosomatische oefentherapie • adem- en ontspanningstherapie •
begeleiding bij slaapproblemen
Met en zonder verwijzing
Ook oefentherapie aan huis

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

Belangrijke nummers
• 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
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THE BIG DRAW
“Waarom heb ik voor dit onderwerp gekozen? Antwoord: omdat ik tekenen leuk vind
en dat we wat meer erover wouden weten.”
Cyenna
Wij zijn gek op tekenen dus wij zijn een
onderwerp gaan zoeken over tekenen. Dus
daarom hebben we een interview gedaan
over de BIG DRAW! We hebben gesproken
met Angela Vissers. Zij kwam speciaal voor
ons op een dinsdagmiddag naar de Michiel.
Van de meester mochten wij speciaal voor het
interview de les uit.
Drie jaar geleden is de BIG DRAW opgestart
in Nijmegen. Angela zit zelf in de organisatie.
Ze is bezig met organiseren (bijvoorbeeld
kinderactiviteiten) en educatie, vergaderen,
vergunningen en subsidies aanvragen heeft
contact met kunstenaars en de gemeente.
En ze doet zelf ook veel tekenen. Ze heeft
geen tekenopleiding maar een kunst- en
cultuurstudie gehad en ze tekent zelf sinds
jongs af aan al. In 2000 was de allereerste
BIG DRAW in Londen. Vroeger was daar
een fabriek en de eigenaar ervan John
Ruskin, vond tekenen heel erg belangrijk
dus als zijn werknemers een pauze hadden
moesten ze altijd 5 minuten tekenen. Vanuit
Londen is de BIG DRAW verspreid naar
andere plaatsen en landen. In bijvoorbeeld
Duitsland, Spanje, Engeland, Amerika, België
en Frankrijk hebben ze ook een BIG DRAW
en in Nederland zijn 5 steden met een BIG
DRAW en Nijmegen was de eerste daarvan.
Het is nu al 3 jaar in Nijmegen. Er zitten 5
mensen in de organisatie. Ze maken over
de BIG DRAW ook veel foto’s, posters en
folders. Ze hebben ongeveer 50 kunstenaars
die meedoen. Het festival is voor iedereen!
Je kunt er als kind aan meedoen. Het doel
is: zo veel mogelijk mensen aan het tekenen
krijgen, want iedereen kan tekenen. Er is heel
veel te doen tijdens de BIG DRAW. Ze maken
3d kunstwerken, muur- en grondschilderingen
en ze hebben ook een keer een heel erg lang
blad gemaakt met verschillende tekeningen
erop. Ze hebben ook een keer oma’s en
opa’s laten graffiti spuiten. Ook zijn er
een tekenmachine en striptekenaar. Als je
meedoet, kan je op van alles tekenen, op de
grond, op muren en op grote vellen papier.

Zelfs op winkelramen in de ramenroute.
De materialen die ze ervoor gebruiken zijn
raamstiften, graffiti, (kleur)potloden, stiften,
papier, modder, houtskool, verf, krijt. Er
kan met alles worden getekend. En overal.
Ze werken graag op speciale locaties
(Honigterrein bijvoorbeeld), veel in het
centrum, op bekende plekken en buiten op
straat. Overal kan er worden getekend.
Je mag zelf weten hoe lang je over een
tekening doet. Er is iemand al 30 jaar bezig
aan een tekening. Ze werken ook meestal
in groepjes. Het grootste kunstwerk wat ze
hebben gemaakt is een grote rol papier waar
wel 300 mensen aan mee hebben gewerkt en
dat is 30 bij 1 meter! Het kleinste kunstwerk
is een monstertje van 4 bij 4 cm. Er zijn ook
wel wedstrijden bv, ook het beste festival van
de EU.
Een tekenopleiding aan de kunstacademie
duurt vier jaar. Is het moeilijk om een tekening
te maken? Zelf vindt Angela van wel, ‘omdat
je wilt dat het goed is’. En voor de mensen
die niet kunnen tekenen: Gewoon blijven
oefenen!!!
Door: Chutima & Cyenna

Game: Eten stelen
Ontwerper: Game-master Vic
Stel je voor je bent een hond/kat en je
wilt heel graag eten maar je mag niet
naar binnen. Je moet oppassen voor de
eigenaar van de winkel want hij wilt geen
dieren in zijn winkel! Áls je in de winkel
bent moet je op zoek naar een sleutel,
maar je moet oppassen voor vallen. En
dan kan je naar de kluis waar eten verstopt
zit. Je moet het eten vinden en dan moet
je weer naar buiten komen. Ben je buiten,
dan moet je naar je huis en onderweg
kan je óók weer gepakt worden door
de dierenopvang. Ben je thuis dan heb
je gewonnen. En je hebt 100 levels. Het
klinkt makkelijk maar het is héél moeilijk.
Door: Vic
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