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Asterstraat
Op de foto boven is de Asterstraat te zien met
in het midden de tabakswinkel van Moeke zoals ze werd genoemd in de wijk - Hermans.
Net als andere winkels in de volkswijken verkocht ook Moeke vaak haar spulletjes na sluitingstijd. De winkel werd later omgebouwd tot
woonhuis, maar zelfs toen kon men er in de
wijk terecht voor de hoognodige boodschap-

pen. Rechts van de winkel loopt de Hatertseveldweg en uiterst rechts is de in 1927 opgerichte melkinrichting Maas & Waal te zien. In
1985 werd een groot deel van de melkfabriek
gesloopt.
Nog maar pas geleden is de hele wijk gesloopt
en vernieuwd.
Tekst en foto nu: Dave van Brenk
Foto vroeger: Regionaal Archief Nijmegen
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Dikkeboomweg Breehofstraat
Geschiedenis

Vroeger stond er een hele dikke boom waar
de Schependomlaan, Tweede Oude Heselaan,
Voorstadslaan en Dikkeboomweg bij elkaar
komen. Om de stam van de boom was een
bank gemaakt. De website van Noviomagus
verhaalt over een legende, dat op deze plek
een offerplaats zou zijn geweest. Germaanse
stammen brachten hier offers voor hun bosgod
Hesus. Er zouden zelfs mensen geofferd zijn.
Hees was vroeger een dicht bos, dat pas in de
Middeleeuwen gerooid en ontgonnen werd.
Hier zou de naam Neerbosch naar verwijzen.
Hees zou afgeleid zijn van die bosgod Hesus.
Vooralsnog alleen maar een theorie. Feit is wel
dat de Germanen een bijzondere verering hadden voor bomen en wel speciaal voor de linde.
De dikke boom werd vele eeuwen later een
romantische ontmoetingsplaats voor de plaatselijke jeugd. Echter, op zaterdagavond 21 november 1903 doorkliefde de bliksem de dikke
boom tijdens een korte, maar hevige onweersbui, die gepaard ging met hevige rukwinden.
De boom werd diezelfde avond nog in stukken
gezaagd en afgevoerd.
De dikke boom leefde echter voort in de herinnering. Er werden nog altijd afspraakjes gemaakt op deze plek, de tramhalte werd ernaar
vernoemd en ook een straat. Op 21 november
2003, precies honderd jaar later, werd er een
tien meter hoge lindeboom onthuld. Daar ko4

men we later op terug, maar de Dikkeboomweg deed zijn naam weer eer aan.
Tot 1936 maakte de Dikkeboomweg deel uit
van de Wolfskuilseweg, die vroeger vanaf de
Graafseweg bij de Molenweg een bocht naar
rechts maakte. Tot 1953 liep de Wolfskuilseweg door tot aan de Tweede Oude Heselaan.
Dat deel werd bij de Molenweg getrokken en
de Wolfskuilseweg liep voortaan rechtdoor,
eerst tot aan de Bredestraat en later tot aan de
Energieweg.

Wim en Stien Kroon

De familie Kroon, Wim en Stien, woont al
sinds 1970 op nummer 9 van de Dikkeboomweg. Stien is geboren in 1937 in de Violenstraat, maar groeide op aan de Lingestraat in
het Waterkwartier. ‘Om te douchen gingen we
naar het badhuis aan het Maasplein’, begint
Stien. ‘Waar nu Ruud de Vries zit, was een
drogisterij. We speelden vaak in de buurt van
de Dikkeboomweg. De tram liep daar nog en
veel was nog weiland, maar de meeste huizen
aan de Dikkeboomweg stonden er al.’ Wim

Wim en Stien Kroon
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is 81 jaar, één jaar ouder dan Stien en groeide op in Oldenzaal. ‘Ik ging vroeger regelmatig naar de Vierdaagse kijken,’ vertelt Wim.
‘Vooral naar de mooie meisjes’, lacht hij. ‘Ik
had al gauw verkering. Mijn eerste vriendinnetje woonde op de Nieuwe Nonnendaalseweg,
tegenover Elmeran naast het Hobbycentrum.
Van den Boogaard heette ze. Ik was zelf in de
kost bij een fotograaf en werkte bij metaalfabriek de Boer.’
‘Later in de jaren vijftig ben ik bij de PTT terechtgekomen’, gaat Wim verder. ‘Ik bracht
telegrammen rond, eerst op de motor en later
met de auto. Leuk werk, ik kwam overal en
zo leer je de stad wel kennen.’ Wim en Stien
kwamen elkaar tegen in 1955 in de Klep. Zo
noemde iedereen de gezellenvereniging in het
Kolpinghuis. Daar werden films gedraaid van
Roy Rogers en Tarzan, maar er werd ook gedanst. Stien werkte inmiddels bij de Gruyter
op de hoek van de Tweede Oude Heselaan en
de Koninginnelaan.

Ferry

‘We zijn getrouwd in 1962’, vertelt Stien. ‘We
waren de eerste bewoners aan de Triangelstraat in Neerbosch-Oost. Daar hebben we vier
jaar gewoond. Toen verhuisden we naar de
Niersstraat en werden we buren met Ruud de
Vries.’ Wim: ’Op een dag in 1970 kwam ik met
de postwagen door de Dikkeboomweg en daar
zag ik dit huis te koop staan. Ik heb er meteen werk van gemaakt. We hebben er 50.000
gulden voor betaald. Veel aan verbouwd, maar
alles helemaal zelf gedaan, waarbij Stien het
schilderwerk deed.’ Ze kregen één kind: Ferry
in 1966. Nu allang getrouwd en met zijn vrouw
en drie kinderen woont hij in Leiden. Op een
grote foto boven de zitbank in de huiskamer
lachen de nakomelingen ons toe.

Smederij Schamp

Stien: ‘Toen we hier kwamen wonen zat tegenover ons nog een schildersbedrijf van
Haefkens. Op de ene hoek een slager en de
andere een tweedehandswinkel. Aan het eind
van de straat de smederij en fietsenwinkel van
Schamp. Nu wonen er voornamelijk nog oudere mensen. Het is een rustige straat en er gebeurt eigenlijk nooit iets.’ ‘In die 47 jaar hebben we twee keer een poging tot inbraak gehad,’ gaat Wim verder. ‘De eerste keer hadden
ze vooraf onze hond met een goedje bewusteloos gespoten. De tweede keer is nog maar
vier jaar geleden. Het was kerstavond en we
waren met de hele familie uit eten bij Van der
Valk in Cuijk. Een knul had met een grote kei
het raampje in de voordeur ingeslagen. Overal
glas, maar hij is niet binnen geweest. De buren
hadden de politie gewaarschuwd.’

Eenrichtingsverkeer

In de avonduren trainde Wim vroeger talloze
voetbalclubs. Concordia in Millingen, RoodWit, St. Jan, en verder in Lent, Balgoij, Woezik, Mook en Ewijk. Verschillende elftallen
leidde hij naar het kampioenschap. Wim: ‘In
1987 ben ik ermee gestopt, toen Stien een
hersenbloeding kreeg en drie weken in coma
lag. Het was elke dinsdag- en donderdagavond
trainen en ik wilde mijn vrouw niet meer alleen laten.’ In 1994 stopte Wim met werken en
nam hij afscheid in het Kolpinghuis. De laatste
jaren sukkelt hij met zijn gezondheid en heeft
hij vooral problemen met de nieren. Vier keer
per week moet hij voor dialyse naar het ziekenhuis waar hij vier uur lang moet stilliggen
terwijl zijn bloed gezuiverd wordt. Ze wonen
erg op zichzelf, zoals ze het zelf zeggen. Natuurlijk groeten ze de buurtbewoners, maar
daar blijft het bij. Eén keer hebben ze dwars
gelegen. Toen veel bewoners uit de straat er

Smederij Schamp. Op de hoek ervoor woonhuis en fietsenwinkel van Schamp in 1975
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eenrichtingsverkeer wilden, maar de familie
Kroon zag dat niet zitten.
Stien: ‘We hebben al heel vaak briefjes in de
bus gehad van mensen die hier graag willen
wonen. Kijk, hier heb ik er nog één, of we willen bellen als het huis in de verkoop gaat. Maar
we willen niet weg. Onze zoon zou graag zien,
dat we in Leiden komen wonen, mooie stad,
maar het gaat niet gebeuren. We blijven hier,
in Nijmegen, aan de Dikkeboomweg!’

Theo en Willy Hermens

Op nummer 11, op de hoek met de Bloemendaalseweg, wonen Theo en Willy Hermens.
Theo is in augustus 87 jaar geworden. Hij is
geboren aan de Heiweg, maar tijdens de oorlogsjaren woonde hij schuin tegenover het St.
Jozefklooster aan de Kerkstraat in Hees. Het
klooster was geconfisqueerd door de Duitsers.
Zijn vader pachtte een tuinbouwbedrijf. ‘Honger hebben we nooit gehad,’ vertelt Theo.
‘Er was een gedwongen ruilhandel met de
Duitsers. Groente en fruit voor vlees. Zelfs
een keer voor een paar voetbalschoenen. Die
kwamen goed van pas, want ik voetbalde bij
Blauw-Wit.’ Theo kan levendig over de oorlog
vertellen. Hij mocht dat ook een keer doen in
de klas van zijn kleindochter en ze hingen aan
zijn lippen. Over het bombardement op 22 februari 1944. ‘Een vriendje en ik hoorden en
zagen de vliegtuigen en doken weg in een droge sloot. Vlakbij ons zagen we een man met
een pet hardop bidden. Dat maakte op dat moment diepe indruk. In de richting van de stad
zagen we de rookpluimen en we wisten dat het
heel erg moest zijn.’

Onderminister

Of over die keer dat de Duitsers met hun kanonnen bij de haven een Engels vliegtuig hadden neergehaald. ‘Mijn vader en de buurman
hadden het zien gebeuren,’ gaat Theo verder.
‘Mijn vader trok spierwit weg en ze zagen de
vlammen niet ver van het Slotje van de Baron.
Met de buurman ging hij kijken waar het vliegtuig terecht was gekomen. Plotseling hoorde ze
iemand in de struiken en dat bleek een Engelse
leerling vliegenier te zijn. De Duitsers hadden geconstateerd dat er vijf doden waren en
twee hadden ze krijgsgevangen genomen. Ze
dachten daarmee alle inzittenden te pakken te
hebben. De leerling vliegenier heeft uiteindelijk na veel omzwervingen de oorlog overleefd
en is later in Engeland onderminister geworden. Hij had mijn vader een sigaret gegeven,
toen hij gevonden werd. Hij bewaarde die op
een speciaal plekje, maar ik vond hem en met
een vriendje heb ik die stiekem opgerookt. Het
was mijn eerste sigaret en we werden er allebei
misselijk van.’
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na sluitingstijd de laatste kroegtijgers met zijn
Dafje naar huis te brengen. Theo: ‘Hoe hij het
gedaan heeft, weet ik niet, ik lag te bed, maar
de volgende ochtend lag er zeven meter van
de muur uit, verspreid over het trottoir en de
tuin.’ Over hun medebewoners in de straat zijn
ze erg te spreken. Ze staan altijd voor je klaar
en dat lieten ze vooral zien toen Theo ziek was.
Op het eind van het jaar eten ze gezamenlijk
oliebollen en met de omliggende straten wordt
elk jaar een tuinfeest georganiseerd. Vanuit
zijn luie stoel kijkt Theo graag naar buiten.
Bijna iedereen zwaait, en Theo zwaait terug,
ook al herkent hij de mensen niet meteen. Het
huis hebben ze zelf verbouwd toen de doorzonwoning gemeengoed werd.

Dikke Boom

Willy en Theo Hermens

Na de oorlog ging Theo naar de ambachtsschool. Hij wilde meubelmaker worden en
ging werken bij zijn oom die een meubelmakerij had aan de Oude Graafseweg. In 1947
verhuisde Theo met zijn ouders en twee broers
naar Heiweg 46.

Halve liter melk

Willy Hax is geboren in Eindhoven in 1935.
Haar moeder is maar 26 jaar geworden. Het
kind ging voor de moeder, zoals ze dat vroeger
zeiden. Ze kon naar de MULO, maar het werd
de huishoudschool. Op veel latere leeftijd zou
ze alsnog naar de Moedermavo gaan. Willy
had een oom en tante met een melkwinkel
aan de Heiweg, pal naast de familie Hermens.
Toen haar tante ziek werd, ging Willy meehelpen met de verkoop en Theo kwam elke dag
een halve liter melk bij haar kopen.
Zijn belangstelling was gewekt. Hij wist dat
ze in het weekend wel eens ging dansen in een
café bij het Koningspein. Theo: ‘Samen met
een vriend gingen we eerst wat moed indrinken in een kroeg aan de Molenstraat vooraleer
we ook naar het Koningsplein gingen.’ ‘Ja, en
toen het daar afgelopen was, wilde je me per se
naar huis brengen,’ valt Willy hem in de rede.
Theo: ‘Logisch toch? We waren buren!’ Vier
jaar later, in 1958, zijn ze getrouwd en konden
intrekken bij de overburen, een alleenstaande
vrouw die boven drie kamers verhuurde. Willy: ‘Toen na een jaar de eerste zoon Rob zich
aandiende, was het huis te klein en zijn we
naar de Dikkeboomweg verhuisd.
Daar wonen we nu al 50 jaar.’ Theo: ‘Dit huis
is in 1939 gebouwd en was van een oom en
6

tante. Toen die vertrokken, wilde hun zoon
blijven wonen. Hij had een kamer hierboven.
Toen die verhuisde, elf jaar later, hebben we
het gekocht. Op een paar huizen na op het eind
van de straat is er niks veranderd. We waren
toen het jongste paar, nu zijn we de oudste op
mevrouw Schamp na.’

Woonwagenkamp

Er volgden nog jongen en een meisje. Theo
ging de bouw in als timmerman en Willy deed
het huishouden. Op de vraag naar de opmerkelijkste gebeurtenis steekt Willy meteen van
wal. ‘Het was in het begin van de jaren tachtig.
Ik las in de Gelderlander dat de gemeente van
zins was op het weitje waar nu de Breehofstraat ligt, een woonwagenkamp te realiseren.
De gemeente wilde woonwagenbewoners verspreiden over de stad. Ik schrok me een hoedje. Het zijn allemaal koopwoningen hier en op
een woonwagenkamp zit niemand te wachten.
Ik heb meteen een jurist ingeschakeld en om
die te kunnen betalen ben ik gaan collecteren
in de straat. Ze deden allemaal mee en de jurist
kreeg voor elkaar, dat het niet doorging. Nu
zijn er huizen gebouwd, veel beter toch?’ zegt
Willy trots. Voordat de Breehofstraat gerealiseerd werd, hebben er ook nog noodwoningen
gestaan om bewoners van het Waterkwartier
en de Wolfskuil tijdelijk te huisvesten, terwijl
hun huis gerenoveerd werd.

Willy: ‘Zo’n dertig jaar geleden werd er ineens veel ingebroken. Toen hebben we meteen
luiken voor de ramen laten aanbrengen. Er is
hier nog nooit iemand onuitgenodigd binnen
geweest, en dat willen we zo houden.’ Theo:
‘Jullie weten toch van die Dikke Boom die
hier vroeger stond en door de bliksem getroffen werd? Onze Rob, die zich ook in de geschiedenis van die boom verdiepte, heeft er
voor gezorgd dat er honderd jaar later in 2003
een nieuwe lindeboom geplant werd!’
Theo werkte tot zijn 55ste. Een herseninfarct
vervroegde zijn pensioen. Daar kwam later
prostaatkanker bij. Het gaat nog niet 100 procent goed, maar hij slaat zich er doorheen. ‘We
willen hier niet weg,’ besluit Willy,’ we kunnen
op eigen kracht naar boven en de badkamer is

Oliebollen

Theo herinnert zich nog, dat het muurtje voor
het huis geramd werd door een caféeigenaar
van de Weurtseweg. Hij had de gewoonte om

“Dikke boom” in 1850. Op de achtergrond
het kerkje van Hees
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van alle gemakken voorzien. De winkels en de
bushalte zijn vlakbij, nee, verhuizen doen we
niet meer!’

Breehofstraat

De Breehofstraat kennen we sinds 1989 toen
er op het weitje aan de Dikkeboomweg een
nieuw buurtje gebouwd werd. De straat is
vernoemd naar Villa Breehof, die aan de Korte Bredestraat lag naast herberg Het Fortuin.
Die villa is in 1969 gesloopt. De straat was in
eerste instantie vernoemd naar Dr. Brinkhoff
(1906-1985), bestuurslid van talloze verenigingen en comités, zoals de historische vereniging Numaga, de VVV en Openbare Leeszaal
en Bibliotheek. Hij was een stuwende kracht
achter veel culturele activiteiten en overleed
door een tragisch ongeval bij het oversteken
van de Bloemerstraat op kerstavond 1985. De
Gelderlander sprak er schande van dat deze
invloedrijke Nijmegenaar postuum werd afgescheept met een doodlopend straatje in Hees
en de Commissie voor de straatnaamgeving
gaf ze daarin gelijk. Vijf jaar later zou bij de
Dennenstraat op het oude terrein van het Dominicuscollege een plantsoen naar Jan Brinkhoff vernoemd worden.

Johanna Cleijne

We spraken aan de Breehofstraat als eerste met
Johanna Cleijne. Ze is geboren in 1934 in de
Kerkstraat in Hees. ‘We hadden thuis twaalf
kinderen, zes jongens en zes meisjes,’ begint
Johanna. ‘De meeste zijn inmiddels dood, ik
heb nog twee zussen over. Mijn vader werkte als portier bij de Nyma. Van de oorlog kan
ik me niet zoveel meer herinneren. Alleen de
schuilkelder nog in de Kerkstraat. Mijn man
kende ik van de melkwagen die elke dag langskwam bij kruidenier Bosman aan de Graafseweg, vlakbij de Muldersweg. Daar werkte ik
achter de toonbank. We kregen verkering toen
ik hem tegenkwam bij café de Witte Poort op
de hoek van de Dennenstraat en de Kerkstraat.
Daar gingen we altijd met de hele familie tijdens de kermis naar toe.’

caties en door een medische misser kreeg haar
man een dwarslaesie. ‘Hij zou nooit meer kunnen lopen,’ vertelt Johanna geëmotioneerd, ‘en
hij werd opgenomen in de St. Maartenskliniek.
Daar heeft hij negen maanden gelegen, met de
drie maanden ziekenhuis erbij was hij een heel
jaar van huis. Het appartement hier hadden we
helemaal op zijn conditie aangepast.’

Hangjeugd

Van rustig wonen was echter geen sprake.
Portaal had bij de bouw van de appartementen een kleine doorgang opengelaten, zodat
bewoners rechtstreeks van de Breehofstraat
naar de Insulindestraat konden lopen. Dit
bleek een perfecte hangplek voor jongeren te
zijn. Johanna: ‘Er woonde hier ooit een gepensioneerde commissaris van politie. Ik begrijp
niet waarom hij nooit geklaagd heeft, want hij
moet er net zo goed last van hebben gehad. Tot
diep in de nacht hingen ze daar rond. De hangjeugd kwam overal vandaan: Waterkwartier,
Willemskwartier, Neerbosch-Oost. De meeste
met een andere culturele achtergrond, soms
nog maar 12 of 13 jaar oud. Ze kwamen in de
tuinen en ze jatten alles wat los en vast zat.
Er werd gedeald en gedronken waarna ze de
flesjes kapot gooiden. Het stonk er altijd naar
urine. Ooit zag ik ze rondscharrelen bij een
auto en toen ben ik naar buiten gegaan. Ik snap
nog steeds niet dat ik daar de moed voor had.
Ik kreeg meteen een grote mond en bedreigingen naar mijn hoofd geslingerd. Vaak hebben
we de politie gebeld, maar tegen de tijd dat die
hier aankwamen, waren de vogels gevlogen.’

Uiteindelijk begon Johanna een handtekeningenactie om de doorgang dicht te krijgen. De
buurtbewoners tekenden bijna allemaal en met
de handtekeningenlijst toog ze naar Portaal.
‘Die konden in eerste instantie niks doen,’
gaat Johanna verder, ‘want dat stukje grond
was juist van de gemeente en die wilde zich er
niet mee bemoeien. Tenslotte heeft Portaal de
grond opgekocht en kon eindelijk de doorgang
dichtgemaakt worden. Daar zijn veel jaren
overheen gegaan. Mijn man heeft het niet meer
mogen meemaken, die is in 2003 overleden.’

Catharinahof

‘Eigenlijk heb ik hier alleen maar ellende meegemaakt,’ verzucht Johanna. ‘Na het overlijden
van mijn man kocht ik een hondje. Ik liep er
ooit in mijn armen mee over het trottoir, toen
ik een man tegenkwam met een grote hond die
wild tegen me aansprong. Ik viel en brak mijn
heup. Nog maar drie jaar geleden werd ik aangereden door een auto die het trottoir op reed,
wéér problemen met mijn heup. Ik werd ooit
bij mijn keel gegrepen door een andere vrouw,
omdat ik die hangjongeren weg wilde hebben.
Met bijna iedereen kan ik verder goed opschieten, hoor. Er heerst wel een andere mentaliteit
dan ik gewend was in Hees en Alverna. Wel
wonen er weer jongere mensen met kinderen.
Dat vind ik erg leuk. Gelukkig heb ik ook enkele vriendinnen, die me hier vaak opzoeken.’
‘Ik wandel graag met de hond in het park. Zoveel mogelijk lopen is goed voor me. Verder
kan ik bijna alles nog alleen; ik krijg één keer
per veertien dagen hulp bij de werkzaamheden

Dwarslaesie

Johanna trouwde in 1956 en ze kochten een
huis in huurkoop in Alverna. Daar woonden ze
lange tijd gelukkig totdat ze in 1993 besloten
naar Nijmegen terug te keren. Johanna: ‘Het
werd de Symfoniestraat tegenover de sporthal.
Een mooi huis, met een tuin voor en achter en
eigenlijk jammer om er weg te gaan, maar ik
wilde heel graag terug naar Hees. Zo belandden we hier in de Breehofstraat in 1999.’ In datzelfde jaar kreeg de man van Johanna gezondheidsklachten en moest geopereerd worden
aan zijn aorta. De eerste operatie verliep goed,
maar bij de tweede ingreep waren er complide Wester - september 2017

De afgesloten doorgang
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die ik niet meer kan. Soms zou ik wel eens
willen verhuizen, maar waarheen? Ik zou zo
terecht kunnen in de Catharinahof, maar zou
het daar zoveel beter zijn?

Bep de Graaf

Bep en Wim de Graaf wonen in één van de
eengezinswoningen aan de Breehofstraat. Bep
is zeventig jaar en Wim drie jaar ouder. ‘In
de 60-er jaren leerden we elkaar kennen in de
Bongo-bar aan de Platenmakersstraat,’ begint
Bep. ‘Na ons trouwen konden we meteen terecht in de Wijnbesstraat in Heseveld, tussen
de Sneeuwbalstraat en de Rozemarijnstraat.
Bijna allemaal identieke flats in die buurt.
Het was 1968, er woonden toen veel jonge
gezinnen met kinderen. Ik vond het er leuk
en gezellig. In eerste instantie zaten we vierhoog zonder lift, na zes jaar konden we naar
een benedenverdieping verhuizen.’ Ze kregen
twee kinderen. Een jongen en een meisje. Wim
deed in Arnhem bij ingenieursbedrijf Ratelband in Arnhem – inderdaad familie van – de
boekhouding. De laatste tien jaar tot aan zijn
pensioen runde Wim een eigen administratiekantoor.

Meebeslissen

‘We wilden na twintig jaar toch wel eens iets
anders dan een flat,’ gaat Bep verder. ‘Toen
we hoorden dat hier gebouwd ging worden,
hebben we meteen gereageerd. Het rijtje bejaardenwoningen stond er toen al. Er kwamen

meerdere gezinnen uit de flats aan de Wijnbesstraat hier wonen. We werden door Portaal
meteen betrokken bij de bouw en mochten
een beetje meebeslissen over bijvoorbeeld de
tegels in de badkamer. In 1989 zijn ze opgeleverd. We hebben na verloop van tijd wel een
nieuw keukenblok geplaatst en de badkamer
vernieuwd. Boven zijn drie ruime slaapkamers
en een zolder.’

Hennepplantage

‘Mijn buren van nummer 2, 4 en 6 leven helaas
niet meer. Ze gingen kort na elkaar dood. Nu
wonen er weer meer jongere gezinnen in de
straat. Portaal bood dit jaar aan of we de woning wilde kopen, maar daar beginnen we niet
meer aan. Er woonde een echtpaar dat jaren
achtereen de woningbouwvereniging hier om
gevraagd had, maar na elke keer “nee” zijn ze
verhuisd. Gek, dat het nu ineens wel kan.
Ook de flats aan de overkant worden te koop
aangeboden, als ze leeg komen te staan.’ Wanneer de Wester in de Breehofstraat arriveert, is
juist een jonge vrouw aan het verhuizen. Bep:
‘Door Portaal uit de flat gezet. Een paar maanden geleden werd er een hennepplantage aangetroffen. De hele straat was verbijsterd. Zelfs
de bovenbuurman had niks in de gaten gehad.
Het leek een keurige vrouw, ze woonde hier al
zeker tien jaar. Ze gaat nu buiten de stad wonen, heb ik begrepen.’ Bep is blij dat de doorgang naar de Insulindestraat afgesloten is. ‘Het
is goed dat die mevrouw in actie gekomen is.

Zij had er echt last van. Wij hier nauwelijks,
maar ik vermeed het wel. Altijd troep en het
stonk er vreselijk. De jeugd hangt nu rond bij
de bankjes in het Distelpark.’

Dakkapel

Wanneer de bewoners van de woningen aan de
Breehofstraat in hun achtertuin zitten, kijken
ze uit op de panden aan het begin van de Schependomlaan. In één van die panden zit Sarvata, een centrum voor gezondheid en welzijn.
Men kan er yoga-lessen volgen, diverse therapieën en de ruimtes worden ook verhuurd voor
allerlei activiteiten. Bep: ‘We schrokken ons
rot toen ze daar een enorme dakkapel gingen
plaatsen. Weg privacy. We hebben nog protest
aangetekend, maar tevergeefs. Nu zien we ze
vaak oefeningen doen, muziek maken of een
kinderfeestje houden. Och het is niet anders,
maar jammer is ‘t wel.’
Soms zitten ze op het bankje voor het huis,
maar meestal achter in de ruime, mooi aangelegde tuin. ‘Daar werk ik graag in,’ vertelt
Bep, ‘maar nu iets minder, omdat ik pas een
nieuwe knie heb, daar moet ik nog even aan
wennen. Aan verhuizen denken we niet, maar
je weet het nooit hè. Als we moeite met de trap
krijgen, zullen we toch naar een seniorenflat of
iets dergelijks moeten.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
Oude foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Bep de Graaf
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3sprong terug van weg geweest
Herman, Lon en Tonny achter de tap van het café

Het heeft niet lang leeggestaan. Toen de vorige eigenaar er de brui aan gaf, stonden Tonny
Sip, zijn vrouw Lon en broer Herman meteen
klaar om het over te nemen. Ambtelijke molens draaien langzaam, maar eind juli kwam
eindelijk het verlossende bericht van het gemeentehuis: de vergunning was rond.
De nieuwe uitbaters zijn alle drie rond de zestig jaar, maar voelen zich absoluut niet te oud
voor een nieuwe carrièremove in hun leven.
‘Ik kom uit de computerwereld’, begint Tonny, installeren, repareren, dat soort dingen en
oudere klanten zal ik zeker nog wel eens een
handje helpen, maar dit is de verwezenlijking
van een oude droom. Ik heb in het verleden
vaker gedacht om het hier over te nemen, maar
telkens viste ik achter het net. De laatste jaren
moest er steeds geld bij met het café, maar ik
ben ervan overtuigd dat het dit keer wel gaat
lukken.’

Verleden

Moeke Linders begon ooit in de veertiger jaren van de vorige eeuw café de Driesprong,
verwijzend naar de plek waar de Tulpstraat
de Gladiolenstraat en de Koninginnelaan bij
elkaar komen. Daarna volgde er een stoet
van uitbaters. Tonny weet ze allemaal op te
noemen: Jo Nieuwkemper, Wim Sip, de Volendammer Jan Smits, Bert en Ilona Gerrits,
Geert en Bianca, de Hagenees John, Theo van
Harderwijk, Mano en Jessica Kuster en tot slot
de Wester - september 2017

twee bardames die het café een nieuwe naam
meegaven: Mien Bruur. Tonny: ‘Daar hebben
we meteen weer 3sprong van gemaakt, iets anders geschreven, maar zo kent iedereen het.’

stamtafel is gebleven en de twee grote biljarts,
die naar behoeven in de vloer kunnen zakken
wanneer de gelegenheid daarom vraagt.

‘Wij gaan geen houseparty’s organiseren of
bier voor één euro verkopen’, gaat Tonny
verder, ‘we kennen de buurt, daar zijn veel
nieuwe bewoners bij gekomen, die willen een
normaal café met een mooi terras om rustig
wat te drinken of even te biljarten. We willen
het meteen goed doen. Een net café’, klinkt het
vastberaden.

Tonny: ‘Bij het opknappen hebben we veel
hulp van familie gekregen. Daar zijn we ze erg
dankbaar voor. Veel buurtbewoners kwamen
al kijken, maar het was lang wachten op die
vergunning. Acht weken lang. Elke dag heb
ik gebeld. We hadden ons graag laten zien bij
de Rommelmarkt op de Koninginnelaan op
25 juni, maar dat kon absoluut niet van de gemeente. De feestelijke officiële opening hebben we nu net achter de rug.

Oude foto’s

De familie Sip is een grote familie, van oorsprong van de Anjelierenweg. Tonny: ‘Ik ben
geboren in Heseveld, maar opgegroeid in de
Onderstad. Nu wonen wij in het Waterkwartier.’ Aan de wand zien we een grote, fraaie
zwart/wit foto van de Benedenstad met de
Priemstraat. ‘We willen nog meer foto’s van
vroeger ophangen, van de Wolfskuil, Onder
de Bogen, Benedenstad of Waterkwartier. Als
mensen iets thuis hebben liggen, horen we het
graag.’
Het interieur heeft een totale metamorfose ondergaan. De oude vergeelde tekeningen die eerder de wanden opsierden, zijn verdwenen om
plaats te maken voor helder, fris wit. Er staat
een nieuwe bar, de toiletgroep is vernieuwd,
evenals het meubilair. Alleen de eeuwenoude

Gezellige buurtkroeg

De biljartvereniging is gebleven. Natuurlijk
kunnen mensen ook iets eten, als ze dat willen.
Tosti’s, bittergarnituur, broodje bal, dat soort
dingen. We gaan om 12 uur open, op zondag
om 10 uur, want mensen willen dan al vroeg
kunnen biljarten. We willen tot 1 uur open zijn.
Als het echter dan nog gezellig is, gaan we een
uurtje door. Je kunt bij ons ook terecht om een
feestje te boeken.’
De 3sprong is terug. Oude en nieuwe bewoners van de Kuul die wel eens verzuchtten, dat
de wijk een gezellige buurtkroeg mist, zijn op
hun wenken bediend.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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‘Ik voel me thuis in deze leuke, levendige buurt’

Tomas uit oud-Joegoslavië is tevreden in de Wolfskuil
In de wijken Wolfskuil en het Waterkwartier wonen vele
nationaliteiten; mensen met verschillende etnischeculturele achtergronden. In de jaren 60 en 70 kwamen
mensen uit Spanje, Portugal, Griekenland, Turkije,
Marokko, Tunesië en Joegoslavië naar Nederland om
te werken. Gastarbeiders. In eerste instantie dacht men
dat deze mensen tijdelijk arbeid zouden verrichten in
Nederland om daarna weer terug te keren. De economie floreerde in Nederland, maar niet in sommige
landen waar de gastarbeiders vandaan kwamen. Veel
gastarbeiders bleven in Nederland. Waaronder ook
een aantal bewoners van de Wolfskuil.De redactie van
de Wester gaat op zoek naar Kuulse gastarbeiders met
de vraag hun verhaal te vertellen.

Tomislav Markovic, 69 jaar, komt uit oudJoegoslavië zoals hij het zelf vertelt. Hij zegt
er echter snel achteraan dat hij uit Servië
komt. Sinds het uiteenvallen van Joegoslavië in 1992 wordt er vaak nadrukkelijker
gevraagd uit welk deel van het gebroken
land men komt.

Begintijd

Wanneer bent u naar Nederland gekomen?
Hij weet het nog precies; hij kwam op 23 mei
1970 alleen in Nederland aan met niets meer
dan een kleine koffer met wat kledingstukken.
Als 23-jarige werd hij gehuisvest in een barak
in Cuijk, waar hij een slaapplaats kreeg. Een
kleine ruimte die hij deelde met meerdere andere mannen van verschillende komaf. Vooral
Spanjaarden. Dat is nu ruim 47 jaar geleden.
Over die tijd zegt Tomas: ‘Het was een spannende, maar ook een moeilijke tijd. Ik kende
de Nederlandse taal niet; zij ook niet. In die
tijd was er geen actief beleid rondom taal- en
inburgeringslessen. Ik ging niet naar school
om Nederlands te leren; we leerden van elkaar.
Vaak met handen en voeten….. en veel gelach.
De Nederlandse taal is echt niet gemakkelijk;
vooral de klanken zijn zo anders dan in mijn
taal’.

Achtergrond vertrek

‘Ik kom uit de tijd dat Tito aan de macht was in
Joegoslavië, er heerste een communistisch regime in het land en er was veel armoede, vooral op het platteland waar ik vandaan kwam. Ik
heb mijn lagere school afgemaakt, maar moest
op 14-jarige leeftijd al gaan werken. Geld verdienen, want we hadden het thuis niet breed.
Via een advertentie van het “Joegoslavische
arbeidsbureau” in de lokale krant zag ik een
oproep om tewerk gesteld te worden in Nederland in de vleesindustrie’, vertelt Tomas. ‘Ik
had geen vaste baan dus meldde mij aan. Ik
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kon aan de slag bij Homburg in Cuijk; daar
zochten ze arbeidskrachten. Ik zei ja en verliet
mijn ouderlijk huis voor een betere toekomst’.
Wat wist u van Nederland? ‘Ik wist niet veel
over Nederland, de geschiedenis, de gebruiken
en de mensen. Ik vertrok met de nodige spanning, maar ook nieuwsgierigheid. Ik moet het
zelf zien, zelf ervaren. Wat mij zo verbaasde
toen ik bij Homburg begon was de hoeveelheid vlees dat naar het buitenland geëxporteerd werd. Nooit eerder had ik zoveel vlees
gezien. Uiteindelijk heb ik 38 jaar in de vleesindustrie gewerkt; mijn diploma’s vleesverwerking heb ik behaald bij Homburg. Begin
jaren 90 werden er bedrijfsonderdelen van
Homburg verkocht; het werk werd minder en
ik verloor mijn baan na ruim 20 jaar dienstverband. Daarna heb ik bijna 18 jaar gewerkt via
koppelbazen bij verschillende bedrijven in de
vleessector. Na 38 jaar zwaar werk gedaan te
hebben werd ik ziek; ik kon het werk fysiek
niet meer aan’.

Betere toekomst

Weet u nog wat u verdiende? ‘Ja, ik verdiende
fl. 89,= per week toen ik begon. We kregen
toen ons geld nog in een lichtbruine envelop.
Het was zwaar werk en mijn salaris werd in de
loop der jaren steeds hoger, gelukkig. Het extra
geld dat ik verdiende met overwerken stuurde
ik naar mijn familie. Ik kom uit een gezin van
vier kinderen; ik ben de oudste. Mijn ouders,
broers en zus heb ik financieel veel geholpen.
Het kon toen nog….. nu is dat niet meer mogelijk. De vaste lasten nu zijn hoog en mijn
kleine pensioen is niet toereikend’.
Wat miste u het meest van uw eigen land hier
in Nederland? ‘Ik miste mijn familie en vrienden enorm, maar vooral de omgang die we met
elkaar hadden. Ik ging vaak met mijn vrienden
naar lokale boerenfeesten in mijn geboortedorp of de omliggende dorpen. Soms liepen
we 10 kilometer te voet of met de tractor, waar
we dan met z’n allen op zaten. Het ging er vrolijk aan toe, maar ik begon er moeite mee te
krijgen. Ik had weinig geld en bij ons is het gebruikelijk om bij iedere levensgebeurtenis geschenken te geven en met stappen te trakteren.
Ik mis het gemoedelijke…. het relaxte gevoel’.
Leerde u ook Nederlandse mensen kennen of
kende u vooral of alleen mensen uit uw eigen
land? ‘Toen ik in Nederland kwam werkten
er bij Homburg Nederlanders, maar ook Joegoslaven, Spanjaarden, Italianen, Turken; we

werkten samen en de meeste van hen woonden
ook in de barakken of pensions. We zochten
elkaar op en gingen bij elkaar op bezoek, maar
ik moet er eerlijk bij zeggen dat ik het meeste
met mijn eigen landgenoten optrok. Het voelde vertrouwd en we spraken dezelfde taal. We
liepen zelfs alle Joego-feesten af in de regio.
Zo ontmoette ik mijn vrouw, die ook uit Servië
komt, tijdens een van die feestjes in Heusden.
Ze werkte toen in de conservenfabriek Jonker
Fris’.

Leven in de Wolfskuil

Waarom bent u in Nederland gebleven? Met
een grote glimlach op zijn gezicht geeft Tomas
toe dat hij gehecht is geraakt aan de mensen,
zijn vriendschappen, zijn werk, zijn buurt.
‘Mijn vrouw verhuisde naar Nijmegen en ging
ook werken in Cuijk. We gingen samenwonen
in een bovenwoning aan de Voorstadslaan en
zijn in januari 1972 getrouwd. Onze eerste
dochter is daar geboren. We hebben in die
tijd veel vriendschappen gesloten met vooral
Nederlanders uit het Waterkwartier. Toen de
tweede dochter op komst was wilden we graag
in de buurt blijven wonen; dichtbij het station.
We deden een aanvraag voor een woning in de
Wolfskuil en konden in de Bosbesstraat gaan
wonen. Daar waren we heel blij mee. Ook hier
leerden we snel veel mensen kennen. Het is
een leuke buurt met allerlei soorten mensen én
wat bijzonder is…. het is een wijk waar altijd
iets gebeurt. We zijn een aantal keer verhuisd,
maar zijn altijd in de buurt gebleven. Distelstraat, waar onze derde dochter geboren is en
daarna naar de Klaverstraat. Hier wonen we
nog steeds met veel plezier. Ondertussen zijn
we opa en oma van vier kleinkinderen. We
passen veel op, omdat de kinderen werken en
nu voor henzelf een toekomst aan het opbouwen zijn’.
Voelt u zich na 47 jaar in Nederland, een beetje
Nederlander? ‘Jawel, ondanks dat ik een Servisch paspoort heb voel ik mij Nederlander.
Veel van mijn vrienden vinden dat ook. Eigenlijk zegt nationaliteit mij vrij weinig; het
gaat om wie je bent. Ik ben een eerlijke, rustige man, geen crimineel. Ik heb altijd gewerkt
voor mijn eigen geld. Ik hou van de structuur,
de goede organisatie van Nederland. Het is
hier goed geregeld. Ik had alleen wat meer willen leren, maar dat was in mijn tijd anders. De
prioriteiten waren anders’.
Tekst: Biljana Marković
Foto: Ger Neijenhuyzen
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VERGETEN VERLEDEN

Keizer Karelsplein gezien vanuit de Stationsweg (thans Van Schaeck Mathonsingel), 1900-1905. Vervaardiger: Glückstadt & Münden, M., Hamburg.

Keizer Karelsplein gezien vanaf concertgebouw de Vereeniging, ongeveer 1900.
Het gebouw links is hotel Keizer Karel.

Keizer Karelsplein
De eerste 44 jaar van zijn bestaan heette het
Keizer Karelplein Keizer Karelsplein, dus
met een s. Het plantsoen in het midden was
een van de vele gebieden waar Nijmegenaren wandelden. Tegenwoordig is dit plantsoen slechts op één dag in het jaar veilig
bereikbaar: tijdens de intocht van de Vierdaagse. Dan rijden er geen auto’s.

In 1876 kon Nijmegen eindelijk beginnen aan
de sloop van de vestingwerken. Er moest een
alomvattend plan komen voor de uitleg van de
stad. Architect W.J. Brender à Brandis, eerder
verantwoordelijk voor de herinrichting van
Maastricht, kreeg de opdracht. Op 6 juli 1878
besprak de gemeenteraad zijn plan voor de uitleg van de stad. Besloten werd het plan te laten
‘lithograferen en verkrijgbaar te stellen’, zodat

iedereen erover mee kon praten. Ene W.F.v.N.
stuurde op 8 augustus 1878 zijn reactie naar de
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant. Die publiceerde het een dag later. Dit is
een deel van de inhoud:

‘Te vergeefsch zoek ik op het plan een dier prachtige breede boulevards, tot welker daarstelling men
te Parijs en Brussel niet geschroomd heeft geheele
wijken af te breken en die de bewondering der wereld opwekken; neen, op dit plan een doorhof van
kleine smalle straten, want smal noem ik eene straat
met een rijweg van slechts 10 M. breedte en trottoirs ter breedte van 2½ M. (...) Laten wij de cingels
in het naburige Arnhem tot voorbeeld nemen.’

Dat gebeurde. Architect Bert Brouwer, betrokken bij de herinrichting van de stad Gronin-

gen, maakte een definitieve versie. Er zouden
twee brede boulevards komen, verbonden door
een perfect rond plein met een diameter van
150 meter. De gemeenteraad keurde het goed.

Naam vastgesteld

Op zaterdag 3 januari 1880 stelde de raad de
namen van de nieuwe straten en het plein vast.
De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche
Courant publiceerde een dag later het verslag.
Het volgende deel ging over het ronde plein
(voorzitter was burgemeester P. C. Bijleveld):
8. Voorstel van B. en W. tot het geven van namen
aan nieuwe straten.
Zij stellen voor: a. het groote plein buiten de Molenpoort te noemen Karelsplein.
De heer DOBBELMAN wenschte het liever Keizer Karelsplein genoemd te zien.
De VOORZITTER zegt dat groote namen toch in
het gebruik verkort worden.
De heer VAN ROGGEN ondersteunt het voorstel
van den heer Dobbelman omdat men hier nimmer
van Karel doch altijd van Keizer Karel spreekt ook
vindt spr. dezen naam niet zóó bijzonder lang. Op
de heer Van Nispen ondersteunt het voorstel van
den heer Dobbelman.
Dit voorstel wordt daarop aangenomen men 17
tegen 1 stem, die van den heer Francken.

Wethouder Francken was een van de drie leden van de Commissie voor den uitleg van der
stad. De andere twee waren de raadsleden H.L.
Terwindt en Joh. H. Graadt van Roggen.

Plein aangepast

Rechts hotel Keizer Karel op de hoek met de Graafsche straat (nu Graafseweg), ongeveer 1900.
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De eerste versie van het plein viel tegen. Op
woensdag 28 februari 1883 besprak de gemeenteraad een voorstel om het plein aan te
passen. De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant versloeg dit op vrijdag 2
maart:
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1. Aan de orde is een plan voor de verandering
van den aanleg van het Keizer Karelsplein.
De VOORZITTER deelt mede, dat hij deze buitengewone vergadering heeft belegd op verzoek van
de Commissie voor den uitleg van der stad, die een
voorstel wenscht te doen, met betrekking tot eene
verandering van den aanleg van het Keizer Karelsplein.
De heer FRANCKEN merkt op, dat er, bij alle
welwillende bedoelingen van de plannen voor den
uitleg der stad, zooals die door de Commissie werden uitgevoerd, van het begin af aanmerkingen
gemaakt zijn op den aanleg van het Keizer Karelsplein; de bedenking was deze, dat het Plein naar het
midden oploopend aangelegd is, met dit gevolg,
dat men op den breeden rijweg staande het geheele
Plein niet kan overzien; eene vergelijking kan men
het best maken, als men het oog slaat op den aanleg van het plantsoen buiten den viaduct; dit terrein
loopt naar het midden af en vormt derhalve het
omgekeerde van den aanleg van het Keizer Karelsplein. Spreker wijst er op. dat de heer Rosseels, de
ontwerper van het Kronenburgerpark, toen hij voor
het opmaken van de plannen voor het Park naar hier
kwam, terstond heeft gewezen op het verkeerde, dat
er naar zijn oordeel in den aanleg van het Plein was,
en dat de heer Rosseels niet heeft opgehouden de
aandacht van de Commissie daarop te vestigen. Bij
de ondervinding, die de Commissie had, dat de heer
Rosseels zijn vak verstaat, zeer veel smaak bezit en
van een terrein iets weet te maken, heeft zij hem
verzocht een ontwerp van de verandering van het
Plein te maken, opdat de Commissie in de gelegenheid zoude zijn dat een den Gemeenteraad mede te
deelen. Wanneer men tot de verandering wil overgaan, dan behoort dat nu te geschieden, omdat de
verandering later, als het plantsoen ouder is geworden, zoo goed als onmogelijk zal zijn. De Commissie zoude, als uitstel mogelijk ware geweest, nu van
de zaak gezwegen hebben, met het oog op de vele
andere uitgaven, die er te doen zijn, want zij erkent
gaarne, dat het minder aangenaam is iets te veranderen, wat kort geleden gemaakt is. Het valt niet
te ontkennen, dat het werk een niet onbelangrijke
uitgaaf zal vorderen; wel zoude het omwerken van
het terrein tot geene groote kosten aanleiding geven,
maar de kosten worden hoger, omdat de heer Rosseels het aanleggen van een waterpartij noodig acht,
om eenige levendigheid aan het geheel te geven;
daarvoor is het leggen van buizen en het maken van
een waterdichten bodem noodig. De kosten van het
geheele werk worden geraamd op eene som van ƒ
2000 (bijna € 23.000 in hedendaags geld - red.), ter-

Het Plantsoen op het Keizer Karelsplein. Midden op de achtergrond een paardentram, 1895.
wijl de heer Rosseels berekent, dat het in omstreeks
eene maand kan worden voltooid. (...)

Er ontstond een levendige discussie. Dit is de
bijdrage van Burgemeester Bijleveld:
De VOORZITTER verklaart, dat ook hem meermalen de verzekering is gegeven, dat het Keizer
Karelsplein niet volgens de regelen van de kunst
aangelegd is. Met het oog op de omstandigheid, dat
vale vreemdelingen de stad bezoeken. komt het speker raadzaam voor, dat de bestaande minder sierlijke toestand veranderd worde. (...)
Het door de Commissie overlegd plan wordt met
10 tegen 7 stemmen goedgekeurd.

APV aangepast

Tweeënhalve maand later, op zaterdag 12 mei
1883, was het Keizer Karelplein wéér aanleiding tot een voorstel in de gemeenteraad. De
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant deed op woensdag 16 mei verslag:
Voorstel om de Algemeene Politieverordening te
wijzigen:
,,Het is verboden op de wandelplaats het Valkhof,
in den aanleg op het Keizer Karelsplein en in het
Kronenburgerpark kinderen beneden de 10 jaren

zonder opzicht te laten of honden te laten losloopen,
op de wandelplaats het Valkhof met kinderwagens
te rijden, en het grotwerk in het Kronenburgerpark
te beschrijven, te verontreinigen of op andere wijze
te beschadigen.”
De heer FRANCKEN verklaart, dat de strekking
van zijn voorstel is, te verbieden ook op het Keizer
Karelsplein honden te laten losloopen. Spreker wijst
er op, dat het inderdaad ergerlijk is, zooals daar nu
gehandeld wordt; een onzer ingezetenen heeft de
gewoonte daar met drie à vier honden te wandelen; en het is zeker niet tegen te spreken, dat honden in een enkel oogenblik meer kunnen bederven,
dan men in maanden weder goed kan maken. Het
voorstel heeft minder het oog op vagabondeerende
honden, dan wel op personen, die met honden gaan
wandelen.
De heer DUIJS vraagt of de Commissie voor den
uitleg der stad voornemens is den aanleg van het
Keizer Karelsplein door middel van paaltjes, onderling met een ijzeren band verbonden, eenigermate
af te sluiten.
De VOORZITTER merkt op, dat een dergelijke
afsluiting, blijkens de opgedane ondervinding, honden niet belet om is een plantsoen te loopen, daar zij
over de afsluiting springen.

Het voorstel werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen en ging onmiddellijk in.
Samenstelling: René van Berlo
Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Algemeen Handelsblad, donderdag 25
december 1879:

Het eerste concertgebouw de Vereeniging (voltooid in 1882) in de winter van 1898. Foto: Jan Brinkhoff.
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* NIJMEGEN, 23 Dec. Het plan voor den
uitleg der stad is opnieuw bijgewerkt. Daar er
nog geen namen aan de nieuwe straten gegeven zijn, is een gedeelte door een paar rijke
Protestanten gekocht, door het verdraagzame
volk gedoopt met ,,Rijke Geuzenhoek.”
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Annie Heimans lust nog graag een gebakken visje
Veel Wolfskuulers komen oorspronkelijk uit
de Benedenstad. Ze verhuisden toen de gemeente haast begon te maken met de krotopruiming in de Onderstad. Dat gold niet voor
Annie Heimans-Indenbosch. Haar geboortehuis aan de Kloosterstraat staat er nog steeds.
‘Ik ben van mei 1939, ’ begint Annie. ‘Vlak
voor de oorlog, maar daar heb ik geen herinneringen meer aan. Ik was de op één na jongste in
een gezin van tien kinderen. Dat was passen en
meten in een huis met drie slaapkamers, want
opoe woonde ook nog bij ons in. Die sliep bij
de meisjes op de kamer. Het gebeurde wel eens
dat familie uit Bemmel bleef overnachten. Dan
moesten er nog eens drie of vier slaapplaatsen
bij gecreëerd worden. Hoe weet ik niet, maar
het lukte altijd.’

nen. ‘Met tien kinderen is het dan geen vetpot,
maar ik kan niet zeggen dat ik ooit iets tekort
ben gekomen. Ik was een lief en gehoorzaam
meisje. Ik haalde weinig kattenkwaad uit,
dat is toch meer iets voor jongens. ‘s Avonds
moesten we altijd om half negen thuis zijn.
Dan riep opoe ons naar binnen. Op de Nieuwe Marktstraat ging ik naar de lagere school
en toen ik veertien jaar was, moest ik gaan
werken in de stoppentent, zo noemden we de
stoppenfabriek tegenover de Centrale aan de
Waalkade. Daar werkten veel meisjes zoals ik.
Saai en eentonig werk, maar echt vervelend
heb ik het nooit gevonden. Ik zat vooraan en
kon mooi naar buiten kijken. Daar heb ik zes
jaar tot aan mijn trouwen gewerkt.’

kuilseweg. Uitgaan deden we niet. Daar was
geen geld voor. We gingen vaak wat wandelen, het enige vertier was de kermis één keer
per jaar. Ze waren wel kritisch bij ons thuis,
maar Co werd meteen geaccepteerd. Hij had
een baan en verdiende, dat was het belangrijkste. We hebben drie, vier jaar verkering gehad
en zijn in 1959 getrouwd. De bruiloft was aan
de Kloosterstraat. We hadden meteen een huis.
Co werkte bij vishandel Mallo aan de Jan van
Galenstraat in Bottendaal. Die ritselde bij de
woningbouwvereniging een bovenhuis aan
de Michiel de Ruyterstraat, in het laatste blok
richting de Graafseweg. We betaalden 36 gulden per maand voor de huur.’

Stoppentent

Vishandel Mallo

‘Co Heimans was mijn eerste vriendje en
die is meteen gebleven. Ik geloof dat ik hem
eerst niet zo zag zitten,’ lacht Annie, ‘maar
het kwartje is uiteindelijk toch gevallen. Hij
was een paar jaar ouder dan ik en opgegroeid
in de Ericastraat en later woonde zijn familie
op de hoek van de Varenstraat en de Wolfs-

‘Ik had het er naar mijn zin. We hebben er tien
jaar gewoond, maar het was wel erg klein. We
hadden maar één slaapkamer en daarom verhuisden we in ’69 naar de Waalstraat in het
Waterkwartier. Daar zo’n twaalf jaar gebleven
en toen konden we weer iets groter hier op Floraweg 42 terecht.’ Er kwamen drie kinderen.
Coby, Anita en Ronnie. De oudste, Coby, leeft

Haar vader was kaaisjouwer. Vooral tussen de
Eerste en Tweede Wereldoorlog sleepten en
sjouwden zij vrachten tot wel tachtig kilogram
van de lossende schepen naar de kade. Een
zwaar beroep en slecht betaald. Na de oorlog
werd hun werk overgenomen door de hijskra14

Waalstraat
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Kappen is zonde
Vishandel Heimans anno 2002 aan de Wolfskuilseweg
helaas niet meer. Terwijl de rest van de familie
op de camping zat, ging hij thuis friet bakken.
Dat pakte helemaal verkeerd uit. Hij was negentien jaar.

Een eigen viswinkel

Co was inmiddels van werkkring veranderd en
verkocht nu vis bij Overmeer aan de Augustijnenstraat, maar midden jaren tachtig ging zijn
grootste wens in vervulling: een eigen viswinkel aan de Wolfskuilseweg op de hoek met de
Mosstraat. Een opvallende winkel. Een witte
voorgevel met aan de zijkant een fraaie muurschildering die de klanten naar binnen moest
lokken. Annie: ‘Ik vond het erg leuk. Je had altijd aanspraak en ik hou daar wel van. Zo kom
je ook nog eens iets weten’, lacht Annie.’ Voor
Co was het ook geweldig. Een eigen winkel
in de Kuul. We deden het met zijn tweetjes.
Bij drukke dagen sprong een vriendin bij en

later ging ook zoon Ronnie achter de toonbank
meehelpen. Hij wilde de winkel echter niet
overnemen. Ronnie werkt nu bij de fietsenstalling in het centrum bij de Rabobank. Toen de
hele rimboe gesloopt werd in 2003 zijn we met
de winkel gestopt.’

Kaarsje

Co heeft niet lang van zijn pensioen kunnen
genieten. Hij had hartproblemen en overleed
in 2005. Ze gaat nog wel eens een kaarsje voor
hem opsteken in het kapelletje bij de molen.
‘Nee, in de kerk kom ik niet meer’, vertelt Annie, ‘vroeger wel, elke zondag onder de arm
bij ma naar de kerk in Doddendaal. Mijn ouders zijn altijd in de Kloosterstraat blijven wonen. Pa is 69 en ma 74 jaar geworden.’
‘Vroeger ging ik nog wel eens naar de Benedenstad en kwam dan altijd wel bekenden tegen. Nu niet meer. Ik heb ook een hartoperatie
gehad, maar het gaat verder heel goed, hoor!
Na het eten ga ik altijd even koffie drinken bij
Anita, mijn dochter, die woont een paar huizenblokken hier vandaan. Ook ga ik elke week
een keer gymmen bij Titus Brandsma. Dan
ben ik er even uit. Mijn neef Coby van Boxtel
woont hiernaast, dus dat is ook vertrouwd. De
mensen in de straat worden wel steeds jonger,
maar dat is niet erg, dan voel ik mezelf ook
niet zo oud.’
Annie lust nog graag een gebakken visje en ze
kijkt uit naar de rommelmarkt elk jaar aan de
Floraweg. ‘Erg gezellig, een beetje rondneuzen en bekijken vanuit de stoel in de voortuin.
Ik verveel me dan geen moment’, besluit Annie. Zondag 10 september is het weer zo ver.

Zoon Ronnie achter de toonbank
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Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk

Akelige brief lag er ineens in de bus. Precies
op mijn verjaardag nog wel. Het onderwerp
was lekker vaag: ‘Vervangen bomenstructuur’
en het betrof, jawel, die prachtbomen waar ik
eerder al over schreef, onze cipressen met
hun piramidevormige kroon, zachte bast en
vriendelijk zachte naaldjes. Ik wilde ze niet
kwijt, schreef ik toen, al moest ik soms wat
lang vegen. Noem me een romanticus, maar
ik hou van die bomen. Niet iedere buurtgenoot was het met me eens, helaas, en nu
blijkt dat zelfs de gemeente van ze af wil. Zo
begrijp ik de brief tenminste. Het besluit lijkt al
genomen.
Jos Rikken, Bureauhoofd Kwaliteitsbeheer,
heeft een plan dat ‘mogelijk kan worden uitgevoerd’. Dat klinkt nog voorzichtig, zou je zeggen. Hij wil ‘kijken wat de behoefte is van de
bewoners’. Maar als je het plan erbij neemt,
dan valt het voorbehoud weg en zie je wat
er staat: een geplande kaalslag. Alle cipressen zullen gekapt worden. Twaalf prachtige
bomen van vijftig jaar oud en misschien wel
twintig meter lang moeten eruit. Er zullen
maar vijf nieuwe terugkomen: van die kleine
bolusdoorns, lullige bolletjes groen. De redenen? Onze cipressen worden te groot en
daar zijn ze nu pas achter gekomen. ‘Veel
overlast’, ‘klachten’, ‘aanhoudende worteldruk’
en ‘een duurzame manier’ om die worteldruk
op te lossen. Op een maandagmiddag eind
augustus zal het plan ter plaatse besproken
worden en wordt gekeken of ‘eventuele opmerkingen en wensen kunnen worden meegenomen’. Volgens mij is dit toch echt vaktaal
voor: slikken of stikken.
Een akelig gevoel krijg ik ervan. Niet alleen
heb ik het idee dat inspraak niet werkelijk mogelijk is of zin heeft, ook ben ik nog lang niet
klaar om afscheid te nemen. Onze cipressen
zijn veel te mooi en uniek. Kappen is zonde.
Stefan van Dierendonck
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Leven in volkswijken
Nadat Woningvereniging Nijmegen in april
1910 de eerste vijftien woningwetwoningen
aan de Weurtseweg had opgeleverd, werd de
oude Zwanengas gesaneerd en kwam er een
nieuw project volkswoningen met eengezinswoningen, boven- en benedenwoningen tot
stand, waarvoor de wethouder en voorzitter
van de Gezondheidscommissie Jan Lodewijk
Pierson zich extra had ingespannen. Toen Pierson in 1910 overleed en de voltooiing van zijn
project in 1914 was afgerond, werd de vernieuwde straat als eerbetoon aan de oud-voorzitter Piersonstraat genoemd.

Vogelenwijk

In 1916 werd aan de Koninginnelaan een
complex van 155 woningen opgeleverd. Op
5 november 1916 vermeldt de Gelderlander
daarover: ’De zoo nuttig voor de verbetering
van de volkshuisvesting werkende woningvereniging ’Nijmegen’ heeft weder een mijlpaal
gezet langs haar weg, welke leidt tot haar doel:
algehele verbetering van de volkshuisvesting
hier ter stede. Het maatschappelijk mooi werk
van de woningvereniging ’Nijmegen’, welke
in den Heer H.H. de Haan een ijverigen waarnemend voorzitter en in Mr. Dr. J. van der
Grinten een actieven secretaris heeft, konden
wij hedenmiddag weer waarnemen in de nieuwe thans gereed zijnde groep volkswoningen
aan de Koninginnelaan in de zgn. “”Vogelenwijk”. Alles in de huisjes is op zindelijkheid,
gerieflijkheid en gezelligheid ingericht. In het
geheel zijn hier 155 woningen ingericht. Voor
woningen type A bedraagt de huurprijs f 2,35
a f 2,65; type B f 2,65 a f 2,75; type C f 2,80
a f 2,90. De huur der winkelhuizen bedraagt
f 3,70 tot f 3,80. De heer G.H. Hermans, die
de architect van deze woninggroep is, heeft
wel eer van zijn werk, dat onder toezicht van
den opzichter, den heer Reijnen jr. werd uitgevoerd.’

nog groepsgewijs op een gemeenschappelijke
watermeter aangesloten, waarbij het verbruik
over de groep huurders werd omgeslagen. De
onderstaande inventarisatie uit 1921 geeft een
beeld van de toenmalige middenstanders in
de omgeving van de Koninginnelaan en het
Nachtegaalplein.
J. de Ries Koninginnelaan 127 Barbier
J. Klaassen Koninginnelaan 143 Melkslijterij
C. Wittekamp Koninginnelaan 145 Sigaren
en Tabak
P. Bender Leeuwerikstraat 6 Sigarenmaker
A. Willemsen Leeuwerikstraat 10
Schoenmaker
J. Bender Lijsterstraat 5 Sigarenmaker en
winkel
Th. Hooghof Merelstraat 28 Schoenmaker
L. Mulder Nachtegaalplein 9 Kruidenier,
spek, worst, eieren
Th. Daanen Nachtegaalplein 10 idem
M. Gerrits Nachtegaalplein 36 Schoenmaker
P. van Raamsdonk Pastoor Zegersstraat 35
Behanger/Stoffeerder
			

Duivenhouders

Het houden van duiven was vroeger een geliefde volkssport. Omdat hiervoor bij huurwo-

ningen de toestemming van de woningvereniging vereist was, kregen de woningopzichters
P. Reijnen, W. Reijnen, Lucassen en Jager opdracht om in ieder woningcomplex het aantal
duivenhokken met opgehokte en uitvliegende
duiven te noteren. Zo werden er in november
1924 lijsten gemaakt van de duivenhouders in
het Willemskwartier, het Waterkwartier en de
Koninginnebuurt. Hieruit bleek dat de meeste
duivenhouders er slechts enkele duiven op na
hielden.
Een uitschieter vormde de duivenmelker van
Kanaalstraat 1, waar twintig uitvliegende duiven werden genoteerd. In het Willemskwartier werden bij de familie Van de Heuvel op
de Thijmstraat 31 en de familie Van Elen aan
de Brederostraat 43 eveneens twintig losvliegende duiven geregistreerd. Het adres Willemsweg 182 spande de kroon met vijfendertig duiven. In de Koninginnebuurt had de
familie Mijnders van Nachtegaalplein 26 met
dertig postduiven het grootste aantal van de
wijk. Vooral op de maandagse wasdag veroorzaakten de rondvliegende duiven veel overlast
door het bevuilen van het buiten hangende
wasgoed. Maar gelukkig wisten de kinderen
uit de buurt daar wel raad mee, zodat de duiven met stenen werden weggejaagd of uit de

Watermeters

Naast officiële winkelpanden kende iedere
volkswijk vroeger wel een kruidenier, tabakshandelaar, groentehandelaar of schoenmaker
die hiervoor zijn voorkamer of schuurtje achter
het huis in gebruik had genomen. In 1921 werd
door woningvereniging Nijmegen een inventarisatie van deze woningen gemaakt. De reden
was het grotere waterverbruik, waardoor deze
woningen voorzien zouden worden van een
eigen watermeter en het waterverbruik voortaan rechtstreeks voor rekening van de middenstander zou komen. De meeste huizen waren
16
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lucht geschoten. De resultaten waren echter
zodanig, dat de woningvereniging in 1927
de volgende waarschuwing liet uitgaan: ’Bij
het verjagen van duiven wordt door kinderen
een groot aantal ruiten ingegooid, hetgeen ons
aanleiding geeft te overwegen of de vergunning tot het houden van rondvliegende duiven
niet behoort te worden ingetrokken, nu aan het
licht komt dat de Woningvereeniging hierdoor
groot geldelijk nadeel ondervindt. Uit talloos
ingekomen klachten blijkt voorts dat de buren
van duivenhouders veel last van uitvliegende dieren hebben. Indien deze waarschuwing
geen gunstig resultaat oplevert, zijn wij genoodzaakt alle vergunningen tot het houden
van duiven in te trekken’.

Gootplatenbelasting

Een merkwaardige belasting uit de jaren dertig van de vorige eeuw was de zogenaamde
gootplatenbelasting, waarvoor de gebruikers
van gootplaten een jaarlijkse heffing verschuldigd waren. De belasting werd geheven
op het gebruik van de ijzeren oprijplaten die
een overbrugging vormden tussen het trottoir
en de straat en waar vooral middenstanders
gebruik van maakten om met hun wagens en
karren ongehinderd te kunnen uitrijden. De
breedte van de wagen was bepalend voor de
hoeveelheid handel die vervoerd kon worden.
Hoe breder de wagen, hoe meer gootplaten er
voor het uitrijden naar de openbare weg nodig waren en hoe meer belasting er dus betaald
moest worden. Op 8 juli 1932 werden alle
Nijmeegse zakenlieden door de gemeente aangeschreven met de boodschap dat overbodige
gootplaten ingeleverd konden worden. Zonder
tegenbericht werd aangenomen dat deze nog
in gebruik waren en zou: ’voor het hebben van
die voorwerpen op openbaren gemeentegrond
de belasting voor het geheele jaar 1932 worden opgelegd.’ Zakenlieden in huurwoningen
kregen via hun huisbaas bericht. Zo ook een
ijsverkoper uit de Rijnstraat, die Woningvereniging Nijmegen op 24 juli 1932 liet weten
in de toekomst nog maar één gootplaat nodig
te hebben.
’Daar ik het schrijven van M(ijheer) heb ontvangen, van gootplaaten en of ik die nog in gebruik heb. Geen drie meter meer, maar wel één
meter, dus er kunnen er twee van opgeruimd
worden. Vroeger moest ik die hebben voor
mijn groentekar, maar daar doe ik niet meer
in, maar wel in ijs, en dat is alleen maar in de
zomer maanden en daar is de breedste wagen
van 90 centimeter, dus dat ik er aan één voldoende heb.’

’t Vogelpark
Door een aantal bewoners uit het Waterkwartier is het initiatief genomen om de
locatie van de oude school De Aquamarijn
op de Spechtstraat een goede bestemming
te geven. Een bestemming die contact in de
buurt mogelijk maakt. Een plek die ontmoetingen tussen bewoners van alle leeftijden
en culturen mogelijk maakt. Een werkgroep
van bewoners heeft ideeën ingebracht over
de invulling van deze plek. Ideeën over eetbare planten, struiken, kruiden, speeltoestellen en veel verschillende bloemen om naar
te kijken. In samenwerking met een architect
en de gemeente zijn deze ideeën uitgevoerd.
Deze zomer staat alles in het park goed in
bloei. Daarnaast merken buurtbewoners dat
in deze korte tijd veel nieuwe onderlinge
contacten zijn ontstaan. Van je hond uitlaten
of picknicken tot even een kopje koffie drinken. Hierdoor kunnen naast de dagelijkse

begroetingen ook hechtere banden ontstaan
tussen buren. Om het succes van dit park
te vieren, nodigen we iedereen uit om aan
de opening deel te nemen. Op zaterdag 23
september van 13.00 tot 18.00 uur komen
we bij elkaar in het park. Mocht je het zo
gezellig vinden, mag je natuurlijk altijd langer blijven zitten. We gaan deze dag samen
vogelhuisjes schilderen voor in het vogelhotel en er is een gezamenlijke picknicktafel.
Neem jij ook iets lekkers mee om te delen?
Daarnaast is er een kleedjesmarkt waar je
je spulletjes kunt ruilen, geven of verkopen
voor een klein bedrag op je eigen kleedje.
Heb je een instrument of leuke stem? Neem
het mee en laat je horen. Of kom gezellig
een kopje koffie drinken en neem een kijkje
in de fotocollage met foto’s van het park van
vroeger tot nu.
Hopelijk tot op de opening!
Tekst: Lisanne van Kuppevelt
Foto: Dave van Brenk

Tekst: Henny Fransen
Bronnen: Gelderlander Pers, Archief Portaal
Foto: Archief DV De Duiventil
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Bootcamp in het Westerpark

Elke woensdagmiddag rond een uurtje of twee
komen de eerste appjes op de groepsapp binnen met een afmelding van iemand of met een
vraag wie er vanavond nog meer naar de bootcamp komen. Meestal levert dat wel de nodige
appjes met af- en aanmeldingen op.
Om 19.00 uur verzamelen we op het basket/
voetbalveldje in het Westerpark en als dan
trainer Hernany of trainster Adrienne komt,
brengen we gezamenlijk de sportattributen zoals kettle bells, springtouwen, matjes etc. (diemeegenomen worden door de trainer) naar de
plaats waar we gaan trainen. Dit is soms op het
gras, soms op het basket/voetbalveldje.
Gemiddeld trainen we elke week met een
(vast)groepje van tien mensen, van wie het
merendeel vrouw is. We hebben (afgezien van
de trainer) twee mannen die bij de vaste kern

De agenda van de Wester is veranderd.
Naast de nieuwe naam Uit in de Buurt,
18

horen. Soms is het wat drukker en soms wat
rustiger. Sneeuw, regen, zon, we hebben het allemaal meegemaakt en mits het niet te extreem
is, trainen we gewoon door. Met als gevolg dat
we er soms als verzopen katjes uitzien, we
soms met handschoenen en mutsen op trainen
en een andere keer met verhitte hoofden ons
afvragen waar we mee bezig zijn.
We beginnen altijd met een klein rondje (hard)
lopen om even de spieren op te warmen, daarna gaan we meestal in een kring staan voor
nog wat meer warming up. Vervolgens doen
we een circuittraining waarbij kracht en conditie worden afgewisseld. Deze oefeningen zijn
elke week weer anders. En we eindigen altijd
met een cooling down.

iedereen zich welkom voelt. We kunnen sporten onder goede begeleiding van een ervaren
trainer/trainster. We hebben erg veel plezier
tijdens het trainen ,maar trainen wel flink.
Ik probeer elke week te gaan, soms moet ik me
er wel toe zetten, omdat ik moe ben of gewoon
geen zin heb, maar ik merk elke keer weer dat
ik er extra energie van krijg en, hoewel moe
van het sporten, ik na afloop fitter ben dan
daarvoor!
Ik hoop dat de bootcamp nog heel lang door
mag gaan, het sporten is fijn, de mensen zijn
geweldig en het is ook nog eens goed voor
onze gezondheid en lichaam!

Het leuke van deze bootcamptraining is dat
iedereen op eigen niveau kan deelnemen en

Tekst: Roos Sip-van Hoof
Foto: Dave van Brenk

is ook het aanleveren van gegevens voor
de agenda veranderd. Dit kan niet meer per
e-mail. Voortaan worden alleen activiteiten geplaatst die vóóraf in de agenda op de website
van de Wester zijn geplaatst. Voor de redactie
van de Wester is dit minder gepuzzel en beter
werkbaar. Inloggen op de website kan o.a. met
je Facebookaccount, of anders kun je zelf een
gratis account aanmaken. Met dit account is
het overigens ook mogelijk nieuwsberichten

of oproepen te plaatsen. Heel effectief! Wil
je dus dat jouw activiteit in de rubriek Uit
in de Buurt komt? Plaats het dan vóór de
deadline van het volgende nummer op de
website. Houd rekening met de verspreidingsdata, deze zijn altijd 18 dagen later
dan de deadline.
Voor aankomend nummer is de deadline 1
oktober en de verspreiding zal plaatsvinden
vanaf 19 oktober.
de Wester - september 2017

Wijck is er voor de hele buurt
Het punt waar de Biezendwarsstraat, de Voorstadslaan en de Niersstraat bij elkaar komen,
mag je in een wijk als het Waterkwartier gerust een A-locatie noemen. Met het huisnummer op Voorstadslaan 130 zat er ooit café Toi
Toi, opgevolgd door het Woaterkwartiertje.
Veel buurtkroegen kregen het moeilijk de laatste decennia; de vaste stamgasten stierven uit
en er kwamen nauwelijks nieuwe voor in de
plaats. Mensen vonden andere vormen van
uitgaan leuker of bleven liever thuis voor de
tv hangen. Dat gold ook voor het Woaterkwartiertje. De laatste jaren was het café alleen nog
in het weekend open of wanneer er een besloten feestje gegeven werd.
René Bosmans (54 jaar) en Esther Engelen (36
jaar) speelden al enkele jaren met het idee een
lunchcafé te beginnen in het hart van het Waterkwartier en hadden daarbij Voorstadslaan
130 al in gedachten. ‘In de binnenstad zit al
voldoende horeca’, begint René, ‘daar is genoeg te doen en wordt de spoeling alleen maar
dunner. Vorig jaar juni kreeg ik een telefoontje
van de uitbater van het Woaterkwartiertje dat
ze waarschijnlijk op korte termijn gingen stoppen. Met de eigenaar van het pand, Jo Janssen,
contact opgenomen en vorig jaar oktober konde Wester - september 2017

den we met de verbouwing beginnen.’
Er werd overlegd met diverse brouwerijen en
uiteindelijk voor Grolsch gekozen. René: ‘Niet
alleen vanwege de smaak van het bier, maar
ze dachten ook mee over de inrichting van het
interieur. Ze hebben er vertrouwen in en zien
een mooie toekomst voor het lunchcafé.’ Voor
de verbouwing staken ze ook zelf de handen
uit de mouwen en er is niets aan Voorstadslaan
130 wat nu nog aan het Woaterkwartiertje herinnert. Esther: ‘Over een nieuwe naam hebben
we lang nagedacht. We dachten aan Splitsing
en de Kruising vanwege de plek, de Romein
vanwege de historie, maar het is Wijck geworden. Wijk met een c, dat maakt het iets aparter.
We zijn er in de eerste plaats voor de wijk- en
buurtbewoners. Qua horeca is hier bijna niks
meer.’
René en Esther wonen met hun twee zoontjes
Stijn en Max van zes en drie jaar zelf ook in
de wijk. De werkzaamheden zijn duidelijk
verdeeld. Esther, met al een jarenlange ervaring in dit vak, houdt zich bezig met de keuken en René met de natte horeca. Voor hem
was het wennen: ‘Ik zit in de beveiliging, maar
hier moest ik alles nog leren. Dat heb ik eerst

onderschat, dat was wel stressvol. Nu ik alles
beter onder knie heb, werkt het veel relaxter.’
Het lunchcafé draait nu drie maanden. Voldoet
het aan de verwachtingen? ‘De reacties zijn
super’, vertelt Esther, ‘veel bewoners ontmoeten elkaar hier, dat is precies wat we voor ogen
hadden. Mensen willen vaak even de deur uit,
maar daarvoor niet naar de stad toe. Ze kunnen
de babyfoon inschakelen en rustig hier op het
terras gaan zitten. We zijn in mei open gegaan,
zonder reclame, alleen maar mond op mond,
maar we hebben het van meet af aan druk gehad. De buurt had met belangstelling de verbouwing gevolgd en nu wilden ze met eigen
ogen het resultaat zien.’
‘Maar het blijft spannend,’ besluit René, ‘hoe
het bijvoorbeeld straks in de winter draait, we
blijven investeren om het binnen nóg gezelliger te maken’. Lunchcafé Wijck is een aanwinst voor het Waterkwartier en is dagelijks
geopend van 11.00 tot 23.00 uur, behalve op
maandag, dan hebben ze een vrije dag. De
Wester wenst ze alle succes toe!
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk
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Sv Nijmegen

ADVERTENTIE

De zomerstop ligt alweer achter ons en de voorbereiding en oefenwedstrijden zijn ten einde. Dat betekent dat de bal weer gaat rollen
en we ons als club weer kunnen gaan opmaken voor het seizoen 20172018.
Het nieuwe seizoen zal starten met het bekertoernooi in het weekend van 2 en 3 september. Een toernooi waar al onze teams starten in een poule en zo dus meerdere bekerwedstrijden gaan spelen.
De ene trainer zal deze wedstrijden nog als voorbereiding en oefenwedstrijden gaan gebruiken en zo nog spelers/speelsters aan het werk gaan
zien, terwijl de andere trainer wil proberen om het gehele seizoen ook
mee te blijven doen aan het bekertoernooi. Dit zal per trainer/team verschillend zijn.

Het seizoen 2017-2018

Een nieuw seizoen kent altijd veranderingen. Ook dit seizoen zal weer
een aantal veranderingen met zich mee brengen.
Bij de sv Nijmegen zaterdag 1 en sv Nijmegen zondag selectie vertrokken
een aantal spelers naar andere clubs, maar er kwamen ook weer genoeg
nieuwe spelers bij. Zo keerden jeugdspelers Justin Seeger en Mike van
Erp terug bij onze club en kwam bij ons tweede elftal een oud sv Nijmegen
trainer terug als trainer. Aankomend seizoen zal Tonnie Hendriks, na een
aantal jaren trainer te zijn geweest bij Brakkenstein, dit team gaan trainen.
Ook de competitie voor beide eerste elftallen had wat veranderingen. Bij zaterdag 1 werd de competitie uitgebreid met nieuwe teams, waaronder een aantal uit de regio.
Door promotie en degradatie van een aantal clubs heeft ook de poule van
zondag 1 een hoog derby gehalte. Dat betekent dus voor zowel de teams
als de verenigingen leuke wedstrijden in de omgeving.
Onze jeugd kent het seizoen 2017-2018 ook positieve veranderingen. Na een seizoen sv Nijmegen vrouwen 1 te hebben getraind,
keert Wesley Elsing aankomend seizoen terug bij onze jeugdafdeling.
Hij
zal
zich
gaan
bezighouden
met
onze
jeugdtrainers/leider(ster)
en
het
begeleiden
daarvan.
De selectiespelers zullen zich nog meer gaan bezighouden
met het begeleiden van onze jeugd. Sv Nijmegen Jo19, Jo15
en Jo13 krijgen alledrie begeleiders die in een selectie spelen.
Belangrijk voor onze jeugdafdeling en uiteindelijk ook
voor onze club! Want wat is er mooier dan onze jeugdspelers/speelsters later te zien voetballen bij onze senioren?
Jeugdspeler(sters) zijn daarom altijd welkom bij onze club.
Verder is iedereen welkom om gezellig in het weekend een wedstrijd te
komen bekijken of onze kantine te bezoeken.
Wij wensen iedereen via deze weg alvast een mooi seizoen.
Tekst en foto: Patrick Weijers
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Doe mee aan De tafel van één
Ben jij een vrouw die graag (weer) aan de slag wil? Maar
heb je geen idee hoe te beginnen? Begin dan makkelijk en
doe mee aan De tafel van één!
Tafel
De tafel van één bestaat uit zeven bijeenkomsten waarin je met
andere vrouwen samenkomt en waar je - onder begeleiding
- kunt nadenken en praten over je toekomst. Er zijn ook
workshops waar je bijvoorbeeld leert hoe je moet netwerken.
Kortom, je ontdekt wat jij echt wilt en kunt en je maakt voor
jezelf een plan hoe je verder gaat. Als je het wilt, kan de
gemeente Nijmegen je daarna ook ondersteunen en begeleiden
bij het vinden van een baan.
Doe je mee?
Je kunt vanaf dinsdag 26 SEPTEMBER meedoen van 9.30 tot
11.30 uur in wijkcentrum ’t Hert, Thijmstraat 40, Nijmegen.
De vervolgbijeenkomsten zijn op 3, 10, 24 en 31 oktober en op
7 en 14 november.
Deelname is helemaal GRATIS!
Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor De tafel van één met een mailtje
naar: tafelvaneen@nijmegen.nl. Zet in het mailtje je mailadres
en telefoonnummer. Je kunt ook bellen met 06-52169318. Hier
kun je ook terecht voor meer informatie.
De tafel van één is een initiatief en aanpak van WOMEN Inc.
om de participatie van vrouwen in gemeenten te stimuleren.
Dit wordt ondersteund door het ministerie van OCW en door
de gemeente Nijmegen. Jump Movement ontwikkelde de
aansprekende effectieve methodiek voor de tafelgesprekken.
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Jongens
Erik van Oorsouw, eigenaar voormalig Bethelkerkje
Ik houd van oude panden		

antwoord op. Ik heb het risico wel genomen
om het te kopen voordat er een woonbestemming op zat. Inmiddels heeft de gemeente na
ongeveer een jaar toestemming gegeven voor
de bouw van zes appartementen in het kerkje.
Er is onderzoek gedaan door een monumentenadviesbureau van de gemeente en er is een
boekwerk geschreven waarin staat wat van
historische waarde is en wat wel en niet mag.’

‘In Nijmegen ben ik al enige tijd bezig met het
kopen van panden, om ze te verbouwen en dan
te verhuren. Vooral oude panden hebben mijn
belangstelling. Dat doe ik al langere tijd. Ook
toen ik nog een baan had als service-technicus
voor grote printers. Ik ben dus een beetje het
vastgoed ingerold. Dat is nu mijn werk.’

‘Het kerkje heeft een prachtige uitstraling.
Wat mij aantrok in het pand waren vooral de
hoogtes en de open ruimtes binnen. Ik vind
het belangrijk dat het kerkje uit 1895 aan de
buitenkant weer in zijn glorie wordt hersteld,
het stucwerk aan de achterkant, de bakstenen
lijsten en de dorpels bijvoorbeeld. We brengen het weer terug in de oude staat, zoals het
was voor de ingrepen die in de jaren 70 hebben
plaatsgevonden. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Bij het gemeentearchief hebben ze wel
nog wat oude tekeningen, maar veel oude foto’s zijn er helaas niet. Ik heb nog gebeld met
het bisdom in Den Bosch. Maar daar konden
ze me niet helpen.’

De verbouwing van het voormalige Bethelkerkje aan de Tweede Oude Heselaan is in volle gang. Stof en bouwgeluiden nopen mij om
een rustige plek te zoeken voor het interview
met eigenaar Erik van Oorsouw. Bij een kopje
thee bij mij thuis vertelt Erik waarom hij het
Bethelkerkje heeft gekocht en wat zijn plannen
zijn.

Makelaar

‘Het Bethelkerkje stond gewoon te koop. Het
is heel snel gegaan. ’s Morgens ben ik gaan
kijken, ’s middags naar de makelaar en ik heb
het direct gekocht. Met de makelaar heb ik onderhandeld, maar daarna is er nog een gesprek
geweest met het kerkbestuur. Ook het bisdom
moest nog hun goedkeuring geven. Ze wilden
graag weten wie ik was en wat ik met het pand
ging doen.’

Monumentenadviesbureau

‘Er was meer belangstelling voor het kerkje
en de oude kosterswoning. Het nadeel was dat
er geen woonbestemming op zat en het was in
een heel slechte staat, vooral de woning. De
meeste mensen durfden het risico niet te nemen. Ze wilden dat de gemeente voordat ze
het kochten goedkeuring gaf voor woonbestemming. Maar de gemeente gaf daar geen
de Wester - september 2017

Verhuur

‘Begin 2018 zullen de appartementen klaar
zijn. Er zijn al mensen langs geweest die interesse hadden om te huren, maar ik weet nog
niet hoe ik het ga verhuren. Gemeubileerd of
niet. De kosterswoning is inmiddels klaar en
verhuurd. Ik ben er ook niet bang voor dat het
leeg blijft staan. Er is in Nijmegen veel vraag
naar kleine appartementen voor starters.’

Met stijgende verbazing zag ik het SIRE
filmpje over de opvoeding van jongens.
Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?
Droevig voor al die meisjes die ook van
ravotten houden. Die graag in een boom
klimmen en een spijkerbroek dragen.
Rottig ook voor alle jongens die van dat
alles helemaal niet houden. Die graag
in een hangmat liggen met de Donald
Duck. Als ik kijk naar het groepje jongens van 15, 16, 17 jaar dat elke avond
samenkomt op ons terrein, denk ik dat
ze ruimte genoeg hebben om ‘jongen’ te
zijn. Lekker gassen met die brommers.
Stoer doen, over het hek springen. Kom
op, zeg. Misschien is het gewoon heel
handig als we kijken naar hoe een kind
in elkaar steekt. Dat is niet voor alle kinderen hetzelfde, of ze nou een jongen of
een meisje zijn. Laat ze het lekker zelf
uitkiezen. Dat we daar wat vaker bij stil
mogen staan, daarvan ben ik overtuigd.
Neem nou spelen. Hoe vaak hoor ik volwassenen niet verzuchten over de jeugd
van tegenwoordig dat ‘wij er nog op uit
gingen, gewoon buiten speelden’. Ik ben
toch bang dat wij zelf een dikke vinger
in de pap hebben als het daarom gaat.
Kinderen krijgen de ruimte niet altijd om
de straat op te gaan. Of in bomen te
klimmen. Met water te klooien en hutten
te bouwen. Want: ‘Geen ballen tegen
mijn auto! Gevaarlijk, bomenklimmen, je
kunt eruit vallen (ja, dûh; groot worden
zonder blessures is onmogelijk)! Bah,
al die viezigheid, je hebt je goeie kleren
aan….’ Zullen we gewoon afspreken dat
we kinderen genoeg kind laten zijn?
Rian Panis

Tekst: Irma Bogers
Foto: Geert Timmer
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Meester Marco: ‘Ik heb twintig hele mooie jaren gehad’

Meester Marco heeft eind van dit schooljaar
feestelijk afscheid genomen van kindcentrum Aquamarijn in de Waterstraat. Maar
hij verwacht de laatste weken voor het nieuwe schooljaar pas het besef te krijgen: ‘nu
is het echt voorbij’. Dat gevoel zal komen
als de klassen zijn ingericht voor het nieuwe
schooljaar, de oude collega’s zonder hem vergaderen en hij na twintig jaar op een andere
school staat. Hij is nu nog vol van het ontroerende lied van alle kinderen bij zijn emotionele afscheid, de warme woorden van ouders
en collega’s en de achterbak gevuld met lieve
cadeaus.

Passie

Veel tijd voor overpeinzingen heeft hij trouwens niet, want zoals hij zelf zegt: ‘Ik kan
moeilijk stilzitten en ben tegenwoordig altijd
druk met de Kettlebell Club Nijmegen. Dat is
sinds een paar jaar mijn nieuwe passie en een
van de redenen dat het goed is voor mij om
door te groeien naar een nieuwe school’. Het
vertrek van meester Marco naar basisschool
22

de Verwondering in Lent is voor kindcentrum
Aquamarijn een groot gemis, maar je kon het
wel een beetje zien aankomen. Want als Marco enthousiast wordt en voelt dat hij ergens
op zijn plek is dan gaat hij er ook helemaal
voor. Zo ging het ooit met de opleiding Han
Pabo, zijn onderwijscarrière op Aquamarijn,
en de laatste drie jaren met zijn ontwikkeling
tot sporttrainer.

Mensen

Marco: Op de open dag op de HAN had ik meteen het gevoel: ‘dit is het‘. Ik ben een ‘mensen’
mens. Ben graag onder de mensen en vooruitgang is leuk om te zien. Kwaliteiten van kids
naar voren brengen en laten zien is altijd goed.
Je kunt groeien op school of in sport.’

Sport

Gedurende het goede en gezellige leven op
school ging Marco wel wat uitdijen. Na een
waarschuwende opmerking van collega Matties: ’Marco je moet weer aan het sporten’.
werden ze tot juli 2013 samen lid bij Radboud

Sportcentrum RSC om te trainen. Toen Matties
op wereldreis ging was het voor Marco moeilijk alleen door te blijven sporten. Hij heeft
graag een maatje om mee te sporten. Hij is
naar BasicFit gegaan.

Bootcamp

Maar nieuwe inspiratie volgde. Collega Carla had bootcamp opgezet in de wijk. Betaald
door de gemeente Nijmegen volgde Marco een
opleiding tot bootcampinstructeur en heeft hij
bootcamp overgenomen van augustus 2015 tot
augustus 2016 toen Carla ook al op wereldreis
ging. Daarna kwam toevallig in april 2015 de
Kettlebell Club Nijmegen in beeld. Er heerste
een gezellige huiselijke sfeer. Het klikte. En ze
konden ook wel een instructeur gebruiken. Na
een opleiding tot Kettlebell instructeur, samen
met Roos (de vriendin van eigenaar Lars van
Maarssen) kon Marco in mei 2016, op dinsen donderdagavond bij de Nevengeul aan de
gang met trainingen geven. Dat beviel zo goed
dat de vraag kwam of hij ook niet wat obstacle
lessen kon overnemen. Inmiddels is dat gede Wester - september 2017

groeid naar twintig lesuren in de week en is er
naast de uren op school sprake van een serieuze sportcarrière. ‘Sinds maart van dit jaar werk
ik ook nog als personal trainer naast het geven
van diverse groepstrainingen. Reden om vanaf
december 2016 een dag minder te gaan werken
op de Aquamarijn en met ingang van het nieuwe schooljaar nog drie dagen werkzaam op
school en de rest van de dagen voor de sport.’

Einde

‘Het besef dat het einde van mijn tijd bij Aquamarijn in zicht kwam is geleidelijk ontstaan.
De sport vraagt steeds meer tijd. Ik had geen
vaste eigen groep meer. Wil me graag blijven
ontwikkelen. Ik ben wel iemand van samen
problemen oplossen. Het leerpleinoverleg is
op Aquamarijn geleidelijk opgebouwd. Kids
kunnen meer op hun eigen niveau aan het
werk. Daar wil ik me misschien wel sneller
in ontwikkelen. Op De Verwondering in Lent
zijn ze zo begonnen, het tempo is anders. Daar
zal ik moeten leren mind maps te maken. Dat
is nieuw voor mij. In Lent wordt voor mij het
sportdeel groter. Ik kan daar een dag per week
aan honderdvijfentwintig leerlingen bewegingsonderwijs geven’.

Kartrekker

Marco: ‘Twintig jaar geleden zei ik toen ik begon op Aquamarijn tegen de directeur Willie
Peters: ‘Over tien jaar ben ik hier weg’. Maar
het werden gouden tijden. Het was een jong
en hecht team. Collega’s hadden nog geen kinderen en iedereen had tijd en deed mee. Mijn
kwaliteit als kartrekker en organisator van
cabaretvoorstellingen, Uitmarkt, optredens,

playbackshows, werd gezien en gewaardeerd.
In 2003 bij het tienjarig bestaan hebben we
met het hele team twee avonden cabaret opgevoerd met van A tot Z zelfbedachte sketches,
liedjes en dansjes.’

Groei

‘Ik ben er gegroeid. De eerste keren dat ik op
zo’n avond moest spreken, gierden de zenuwen door mijn keel. Nu draai ik er mijn hand
niet voor om. In het begin nam ik de problemen die kinderen hadden mee naar huis. Mijn
ervaring zegt me nu dat ik niet alles kan oplossen. Door de sport voel ik me beter, gezonder
en fitter.
Ik heb een transformatie doorgemaakt. Door
sport en bewegen ben ik zestien kilo kwijt,
leef gezond en ik wil daar graag een voorbeeld
in geven. Bovendien werkt het credo van Lars
van Kettlebellclub : ‘Screw it let’s do it!’, we
gaan het gewoon doen, echt! Geniet van elke
dag die je hebt. Geniet bewust van alles wat
je doet. En door de visie van Lars: ’het wordt
voor mij alleen maar beter’ durf ik nu ook zekerheden los te laten, en steeds te vertrouwen
op een goede afloop’.

Verbonden

Marco woont in Lent en werkt daar straks ook,
maar hij blijft gelukkig actief banden met het
Waterkwartier onderhouden. Bij de Vierdaagse loopt hij op woensdag door de wijk, hij doet
mee aan de spooktocht voor groep acht en
blijft betrokken bij het Bouwdorp.
Tekst: Carla Dijs
Foto’s: Dave van Brenk

Data Spiritueel Café
Het Spiritueel Café is voor iedereen
die het leuk vindt om gelijkgestemden
te ontmoeten op het gebied van spiritualiteit, nieuwe tijd, hooggevoeligheid,
inspiratie en bewustwording. Ontmoeten, delen en gezelligheid staan
centraal.
Om 14.30 uur 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 sluit om 17 uur. Gratis toegang,
aanmelden niet nodig. Koffie, thee of
drankje zijn ter plekke verkrijgbaar en
voor eigen rekening. Locatie: Wijkcentrum Titus Brandsma, zaal 12B,
Tweede Oude Heselaan 386, 6542 VJ
Nijmegen.
De volgende spirituele cafés zijn gepland op vrijdag:
15 september
13 oktober
17 november
15 december
Meer informatie over de workshops
op de website http://ravenster.nl/ of
Facebook
https://www.facebook.com/centrumravenster/ of stuur ons een bericht via
centrum@ravenster.nl.
Vera Ros & Ernst Tielenius Kruythoff

Meester Marco neemt afscheid van de Aquamrijn
de Wester - september 2017
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Vierdaagsefeest in het Waterkwartier

Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Enquête parkeerregulering de Biezen
Met een handtekeningenlijst hebben bewoners
uit de Biezen bij de gemeente Nijmegen het
verzoek ingediend om parkeerregulering (betaald parkeren) in te voeren. Deze bewoners
ervaren namelijk een hoge parkeerdruk in
hun omgeving. Parkeerregulering is een leefbaarheidsmaatregel waar u als bewoner of als
bedrijf voor kan kiezen. Deze maatregel kent
dan ook geen ander doel dat de parkeerdruk te
verminderen.
De gemeente Nijmegen kent spelregels wanneer het gaat om parkeerregulering. In deze
Spelregels Invoering Betaald Parkeren Gemeente Nijmegen worden de stappen beschreven voordat overgegaan wordt tot parkeerregulering. Op basis van deze spelregels heeft
de gemeente Nijmegen het onafhankelijk
onderzoeksbureau Ecorys, de opdracht gegeven een parkeerdrukonderzoek uit te voeren.
Dit parkeerdrukonderzoek laat per straat zien
hoe druk het met geparkeerde auto’s is.
Uit het parkeerdrukonderzoek komt naar
voren dat de parkeerdruk erg hoog is. Dit is
reden voor de gemeente Nijmegen om u het
voorstel voor te leggen om parkeerregulering

Stichting Hulpdienst Nijmegen
Interview met vrijwilliger Margreet

Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die mantelzorgondersteuning en praktische hulp biedt aan
mensen die vanwege ouderdom, chronische
ziekte of handicap beperkt worden in hun
doen en laten. Het kan gaan om boodschappen, bezoek en een praatje, samen wandelen of bijvoorbeeld het onderhouden van de
tuin. Als mensen hun tuintje niet meer zelf
kunnen bijhouden en ze hebben niet de financiële middelen om een tuinman in te
schakelen, dan kunnen ze een beroep doen
op de tuinvrijwilligers van de Hulpdienst.

Natuurmens

Margreet is sinds 2011 één van deze
tuinvrijwilligers. ‘Waarom ik tuinvrijwilliger ben? Ik ben een natuurmens, ik vind
het heerlijk om buiten te zijn. En ik vind het
fijn om oudere mensen te helpen met hun
tuin omdat ze vaak de hele dag binnen zitten. Hun wereld wordt kleiner en ze worden
afhankelijker. Als ze dan naar buiten kijken
wil ik niet dat ze zich ergeren. En ze kunnen
hun zelfstandigheid bewaren. Ze willen bij26

in te voeren. Medio september zal de gemeente Nijmegen een avond organiseren waarin de
gemeente dit verzoek verder toelicht. In voorbereiding op deze avond heeft de gemeente
samen met bewoners uit de Biezen een voorstel voor een bevragingsgebied gemaakt.
Hierbovenziet u dit voorstel binnen het donkerblauwe kader.

Voorstel bevragingsgebied

voorbeeld graag hun kinderen op bezoek hebben zonder dat ze meteen aan het werk gezet
moeten worden. Gewoon van ze genieten.’

het allerliefste. Ik was een keer bij een mevrouw met een hele wilde tuin. Zij kende
ieder bloemetje, al zag het er nog zo wild
uit. Dat vind ik prachtig. Ik heb zelf geen
speciale kennis, hoor. Dat hebben de mensen zelf wel. We lopen altijd eerst samen
door de tuin en dan mogen zij mij vertellen
wat ik moet doen. Eén mevrouw komt altijd op een krukje bij mij zitten. Ze kan zelf
niks meer doen maar dan zitten we gezellig
te kletsen. En dan vertelt ze weer het hele
verhaal dat ik al honderd keer heb gehoord,
maar dat maakt helemaal niets uit. Zij vindt
dat heerlijk. En voor een andere mevrouw
neem ik altijd eitjes mee van mijn kippen.
Ik heb eigenlijk met alle mensen wel een
band opgebouwd. Het is een heel gelijkwaardig contact. Dat komt ook omdat ze
mij wat betalen. Dat weiger ik nooit omdat
ik weet dat het voor hen belangrijk is dat
ze ook iets kunnen terugdoen. Het maakt
hen weer minder afhankelijk.’

Achterwacht

De coördinatoren van Hulpdienst Nijmegen
bemiddelen tussen hulpvragers en vrijwilligers. Margreet: ‘Ik voel me onderdeel van een
groep en de coördinatoren zijn mijn achterwacht, ook om bijvoorbeeld een keer nee te
kunnen zeggen. Ik kan zelf inschatten of een
tuin werk is voor een vrijwilliger of voor een
echte tuinman, maar het is goed om dit te overleggen met de coördinatoren en zij pakken het
verder op.’

Ontmoeting

Voor Stichting Hulpdienst Nijmegen staat
voorop dat vrijwilligerswerk vooral leuk mag
zijn voor zowel de hulpvrager als ook voor de
vrijwilliger. De tuinvrijwilligers zijn geen professionals. Het gaat ook niet om ‘gratis hulp’,
maar om een ontmoeting tussen mensen. ‘Wat
ik ervoor terug krijg? Altijd een kopje koffie’,
zegt Margreet lachend. ‘En het doet me natuurlijk goed als ik weer iemand tevreden zie
zitten kijken naar die tuin. Ik moet wel zien dat
iemand liefde heeft voor de tuin, dan help ik

U ontvangt binnenkort per post een brief met
daarin de uitnodiging voor de avond. In deze
brief staat de datum en locatie van de avond.
Na deze avond ontvangt u per post het enquêteformulier waarop u kan aangeven of u
wel of geen parkeerregulering wil invoeren.

Wilt u ook vrijwilliger worden? Bel voor
een vrijblijvend kennismakingsgesprek of
voor meer informatie met ons kantoor op
024-3228280 (werkdagen van 9.00 – 12.00
uur).
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Zorg over uitstoot nieuwe energiecentrale Engie
De Nijmeegse kolencentrale is uit bedrijf
genomen en zal worden gesloopt. Op dit
terrein wil energiebedrijf Engie een kleinere energiecentrale bouwen. Bewoners- en
milieuorganisaties in Nijmegen-West hebben zorgen over deze nieuwe energiecentrale. De luchtkwaliteit in de omringende wijken mag niet in het geding komen.
Om het Nijmeegse warmtenet van extra
warmte te voorzien, wil Engie op haar bedrijfsterrein in Nijmegen-West een nieuwe,
kleinere energiecentrale bouwen. Per jaar zal
de centrale 70.000 ton hout verbranden. Dit
bestaat uit resthout uit regionale bossen (topen takhout) en snoeihout uit plantsoenen. De
energiecentrale is beduidend kleiner dan de
kolencentrale die jaarlijks anderhalf miljoen
ton kolen en hout verbrandde. De schoorsteen
van de nieuwe centrale is daarom veel lager,
geen 150 meter maar ongeveer 30 meter. De
bewoners- en milieuorganisaties zijn blij dat
de grote kolencentrale definitief is gesloten. Geluids- en stofoverlast zijn verdwenen.

Nijmeegse aanpak

De bewoners- en milieuorganisaties uit Nijmegen-West zijn al meer dan 20 jaar nauw betrokken bij de ontwikkelingen op de bedrijventerreinen in Nijmegen-West. Dit overleg staat
landelijk bekend als de Nijmeegse aanpak. Het
bijzondere aan het overleg is het aantal deelnemende Nijmeegse omgevingspartijen: Dorpsbelang Hees, Ons Waterkwartier, Weurt Plus,
Leefmilieu en Mobilisation for the Environment (MOB). Dat toont de betrokkenheid van de
burgers bij de kwaliteit van hun leefomgeving.

ving oogsten, maar vaak komt het ook uit het
buitenland, waar hele bossen worden gerooid.
Dat is alleen rendabel omdat de Nederlandse
overheid het zwaar subsidieert. Dat moet wat
ons betreft stoppen. We kunnen het geld beter
besteden aan échte vormen van schone energie,
zoals zon en wind. Subsidie dient niet op houtverbranding, maar juist op energiebesparing
en zonne- en windenergie te worden ingezet.’

Geen bijdrage aan de toekomst

Jan de Kanter van de Werkgroep Leefomgeving van Vereniging Dorpsbelang Hees heeft
ook zorgen over de luchtkwaliteit en leefomgeving in de wijken in de omgeving van Engie
en in Weurt. ‘Mijn eerste vraag is waarom we
nog subsidies uittrekken voor en investeren
in technieken en voorzieningen die niet duurzaam zijn en niet passen in de energievoorziening van de toekomst. En als men dan toch,
om wat voor reden, tijdelijk een biomassacentrale wil, realiseer dan een voorziening die
zo weinig mogelijk overlast veroorzaakt. Als
knelpunten zie ik de beperkte hoogte van de
schoorsteen, de onduidelijkheid over de best
beschikbare technieken bij de energiecentrale
en de beperkte monitoring van de uitstoot.‘

In gesprek blijven

Diverse zorgen

Er zijn echter zorgen over de nieuwe energiecentrale. Zo is daarin een zogenoemde
bypass ingebouwd. Via deze bypass mogen
tijdens het opstarten en stopzetten van de
centrale verbrandingsgassen ongezuiverd
worden uitgestoten. Verder moet nog blijken wat de centrale echt aan luchtverontreinigende stoffen gaat uitstoten. Ook worden
vraagtekens geplaatst bij hout als brandstof.
Hieronder de organisaties aan het woord.

Hout als brandstof

Wat betreft het toepassen van hout als brandstof heeft Leefmilieu zorgen over boskap. Marga Jacobs van milieuorganisatie Leefmilieu:
‘Op veel plaatsen zijn er nu voornemens om
dit soort houtgestookte centrales in Nederland
te bouwen. Soms willen de initiatiefnemers het
hout in bos en landschap in de nabije omgede Wester - september 2017

Ruud de Vries, voorzitter van wijkvereniging Ons Waterkwartier, geeft aan dat de
bewoners- en milieuorganisaties uit Nijmegen-West een gedeelde zorg hebben over de
uitstoot en de overlast. ‘Door het sluiten van
de kolencentrale zijn de geluidsoverlast bij
het afblazen van stoom en de stofoverlast
bij de kolenopslag gelukkig verdwenen. Zo
willen we het houden. De vraag is welke uitstoot en overlast deze nieuwe energiecentrale
zal geven. Dat zal in de praktijk pas blijken.
Goede voorlichting en praktijkgegevens over
soortgelijke energiecentrales heeft ontbroken. Een goede dialoog als gelijkwaardige

partners en eerlijke discussie blijft belangrijk. We moeten goed geïnformeerd worden.’
Ook Jo Smits van Weurt Plus is het hiermee eens
en vindt dat het voorzorgprincipe dient te worden toegepast. ‘Weurt grenst pal aan de locatie.
Best beschikbare technieken is een vereiste.’

In beroep bij rechtbank

De Nijmeegse milieuorganisatie MOB is in beroep gegaan tegen de definitieve milieuvergunning. Johan Vollenbroek: ‘De bypass valt niet
onder best beschikbare technieken, de schoorsteen is te laag en de monitoring van de uitstoot
onvoldoende. Continue stofmeting is een eerste vereiste om zicht te hebben op de uitstoot,
juist ook om de bypass goed te registreren. Ook
periodieke meting van zware metalen en dioxines is belangrijk. Juist omdat het om de verbranding van natte houtshreds gaat. En wat betreft hout als brandstof, houtverbranding voor
bio-energie is het paard achter de wagen spannen. We moeten juist massaal bos aanplanten.’

Open haard bij particulieren

Voor Leefmilieu is niet alleen de houtstook
in de nieuwe energiecentrale van Engie een
aandachtspunt. Ook bij open haarden van particulieren is de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en hinderlijke houtrook een probleem. Marga Jacobs: ‘Op deze veel kleinere
houtkachels zit helemaal geen luchtzuivering
en bovendien is de schoorsteen veel te laag.
Buren hebben vaak veel overlast van fijnstof
en houtrook. Het is schadelijk voor de gezondheid. Als goede buur zou je dit je buren niet
willen aandoen. Het is goed dat de gemeente
Nijmegen is gestart met een project gericht
op bewustwording van particulieren met een
open haard over de hinder van houtstook. Met
een speciale stook-app (https://www.stookwijzer.nu) wil Nijmegen de houtstokers bewuster
maken van de hinder die houtverbranding, zeker bij bepaalde weertypen, kan veroorzaken.’

Vragen in gemeenteraad

Ook de Nijmeegse gemeenteraad maakt zich
zorgen over de energiecentrale. Zo stelde D66
vragen over de uitstoot en de herkomst van het
hout aan verantwoordelijk wethouder Harriët
Tiemens. GroenLinks stelde reeds in 2015 vragen over de plannen voor deze energiecentrale.
De energiecentrale kan pas worden gebouwd
als de juridische procedure volledig is doorlopen en er is besloten over de bezwaren.
Ook moet de subsidie voor duurzame energie
nog definitief aan Engie worden toegekend.
Tekst en foto: Maarten Visschers
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Wolfskuil
Vergaderingen van de
wijkraad Wolfskuil

Redactie: Leo Woudstra

Varenstraat
In de Varenstraat vragen bewoners aandacht voor hun leefomgeving. Bromfietsers die levensgevaarlijke capriolen
uithalen. Zij rijden veel te hard over de
stoepen en rakelings langs de tuinen,
overigens een 30 kilometerzone, waar
bewoners en kleine kinderen uit huis
komen lopen. Dit heeft al bijna tot een
ongeluk met een kind geleid.
De bewoners zijn het zat en hebben alvast paaltjes in de grond geslagen om
erger te voorkomen. Ook is er al contact
opgenomen met de wijkagent maar er
gebeurt niets, aldus de bewoners.

Foto: Leo Woudstra
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Graafseweg
De Graafseweg ligt er triest bij. Puinhopen van oud asfalt, het is rustig aan de
rand van de wijk Wolfskuil, weinig last
van verkeer. Maar wel van wegenbouwers die bezig zijn om voor 5 september
alles op orde te krijgen. De grote vraag is
hoe het straks zal zijn, als de versmalling
klaar is en of het de doorstroom vanuit
het centrum aankan. Opvallend is wel
dat de vrachtwagens nu toch ook hun
weg kunnen vinden via de Energieweg.

Foto: Leo Woudstra

Driesprong
Zoals iedereen wel weet is het oude
clubhuis de Driesprong, voorheen het
Swiftgebouw, gesloten. Het gebouw is
in slechte staat van onderhoud en daarom zal het zeer binnenkort gesloopt
worden. Inmiddels is de gemeente in
gesprek met de Aldi om hier een nieuwe winkel te bouwen. De Wijkfabriek
verhuist naar de oude politiepost op de
Koninginnelaan, jongerencentrum de
Wolfskuil verhuist naar de oude pastorie naast wijkcentrum Villa Nova,
samen met het ouderkindcentrum van
Tandem. Deze ruimte wordt gehuurd
van de gemeente, die nu bezig is met
enige aanpassingen zodat begin september met de inrichting kan worden
begonnen. Men hoopt dan op zondag
10 september tijdens het Wijkfestival
open te gaan.

Dinsdag 29 augustus is de algemene
bestuursvergadering, dinsdag 5 september het periodiek overleg met de
gemeente, Portaal, Tandem, de politie
en het sociaal wijkteam. Beide zijn in
Wijkcentrum Titus Brandsma van 20.00
tot 22.00 uur. Indien u als wijkbewoner
vragen hebt dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat:
wijkraadwolfskuil@gmail.com.

Meedenken
De Betlehemkerk op de Tweede Oude
Heselaan is een van de locaties van de
RK Heilige Stefanus Parochie in Nijmegen waar met name bewoners uit
Oud-West hun kerk hebben. Omdat het
aantal kerkgangers in deze wijk van Nijmegen geleidelijk aan terugloopt willen
wij nadenken over de toekomst. Het is
uitdrukkelijk niet de bedoeling om op
korte termijn de locatie op te heffen.
Het Parochiebestuur wil daarom graag
in overleg treden met alle katholieke
bewoners in dit deel van Nijmegen.
We willen weten wie het van belang
vindt dat hier een kerkfunctie in stand
blijft en wie zich daarvoor wil inzetten.
Als u hierover wensen of ideeën
hebt, kom dan op zondag 24 september om 12.00 uur naar de Betlehemkerk, ingang Pastoor Zegersstraat hoek Tweede Oude Heselaan.
U ben van harte uitgenodigd.
Het Parochiebestuur H. Stefanus
www.stefanus.nl

Foto: Geert Timmer
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Waterkwartier
Redactie: Ruud de Vries

Vergaderdata ‘Ons
Waterkwartier’

Op dinsdag 12 september en 31 oktober
zijn de reguliere vergaderingen van
wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’. Ze
vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur in
het Voorzieningenhart “De Biezantijn“
aan de Waterstraat. De agendacommissie
kwam op 29 augustus en komt op 10
oktober bijeen om de vergaderingen voor
te bereiden. U kunt eventuele bespreek-,
agenda- of discussiepunten inbrengen bij
het secretariaat: Nina Simonestraat 120,
6541 ED Nijmegen, tel. 024-3772557,
e-mail yhndrks@gmail.com. Het verslag
van de vergadering van 4 juli 2017
staat in verkorte versie in deze uitgave
van de Wester, na goedkeuring in de
vergadering van 12 september wordt het
volledig weergegeven op Facebook.

Vierdaagse door het
Waterkwartier
Op woensdag 19 juli was het weer een
grandioze doortocht van de veertigduizend wandelaars. Na een verzengende
hitte werden zij glansrijk en zeer uitbundig onthaald met verkoelende drank, diverse waterdouches, verfrissend fruit en
natuurlijk de bijbehorende opzwepende
muziek. Een uniek gebeuren waar Nijmegen trots op mag zijn. Zelfs burgemeester Bruls schalt zijn loftrompet
over deze unieke traditie in het Waterkwartier, door dit festijn zo uitbundig
te ondersteunen. Iedereen die hieraan
meegewerkt heeft, een enorm dank je
wel namens alle lopers!

Foto: Dave van Brenk

Na de vakantie

Nu de vakantie voorbij is gaan de diverse overlegsituaties, bijeenkomsten en
vergaderingen weer beginnen. We gaan
als wijkvereniging Ons Waterkwartier
weer aandacht geven aan o.a. de aanpassing voor het geluid van de Energieweg naar aanleiding van de actie West
Wil Groene Buffer; de herontwikkeling
van de voetbalvelden van voorheen
SCH; ook de herontwikkeling van het
NYMA terrein; de vergaderingen met
de directie van het Waalfront; de diverse vergaderingen en bijeenkomsten
met de gemeente Nijmegen betreffende
alle verkeerssituaties - denk aan b.v. de
afsluiting van de Waalbrug de komende jaren, de parkeerproblematiek in de
wijk, de fietsopgang bij de Hezelpoort;
de leefbaarheid in Nijmegen-West; de
overlegbijeenkomsten betreffende de
archeologie en de naamgeving in het
Waalfront; de overlastsituaties van het
huisvuil en de overlast bij de afvalcontainers en nog vele andere zaken.
30

Bezorging de
Wester
Jarenlang is de bezorging van ons magazine de Wester verzorgd door enkele
wijkbewoners. Wij zijn deze heren dank
verschuldigd voor hun fantastische inzet. Gelukkig hebben wij andere wijkbewoners bereid gevonden deze taak over
te nemen. De uitgave die u thans in uw
handen heeft is dus door de nieuwe bezorgers bij u afgeleverd. Mocht het onverhoopt zo zijn dat onvolkomenheden
zich voordoen, laat het ons weten.

Opening kunstwerk
Marcel Blom
Het kunstwerk van Marcel Blom, de omkisting van de niet werkende lift bij de
“De Oversteek”, is een aanwinst. Toch
hopen wij dat als er in de omgeving
van de wijk Batavia meer huizen zijn
gebouwd en opgeleverd, de lift weer in
werking kan worden gesteld. Dan zal de
vernielzucht hopelijk minder zijn en kan
de lift weer gebruikt worden waarvoor
hij bedoeld is: mensen heerlijk laten genieten van al het moois dat deze omgeving te bieden heeft.

Bel- en Herstellijn
De Bel en Herstellijn was de laatste tijd
moeilijk bereikbaar, zowel telefonisch
als via internet. Wij hebben inmiddels
vernomen dat er aan gewerkt wordt
om de lijn toegankelijker te maken. De
ervaring leert dat als er een probleem
wordt aangemeld, dat ook uitstekend
wordt opgelost, daarvoor een oprechte
pluim!

Uitbreiding bij het Medisch
Centrum
Naast de vele reeds aanwezige medische
activiteiten op de Marialaan, gaat ook
de Fysioo hier een pand betrekken. De
Fysioo heeft reeds in Beuningen en in
het Voorzieningenhart de Biezantijn een
praktijk gevestigd.

Voorzitter ‘Wijkvereniging Ons Waterkwartier’
De voorzitter van wijkvereniging Ons Waterkwartier, Ruud de Vries, heeft te kennen
gegeven dat hij na 20 jaar voorzitterschap
in de vergadering van 12 december 2017
zijn voorzittershamer wil overdragen aan
een nieuw persoon. De vereniging doet een

oproep voor kandidaten voor deze functie.
Indien u of iemand in uw kennissenkring
zich beschikbaar wil stellen, gelieve u zich
aan te melden bij het secretariaat, tel. 0243772557.
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Rattenplaag in de
komkommertijd?!
Omroep N1 berichtte laatst via hun media
dat in het Waterkwartier een rattenplaag
gaande was. Zelfs de Gelderlander ging op
donderdag 10 augustus nog een duit in het
zakje doen. Door onze eigen oren even te
luisteren te leggen, hebben wij vernomen
dat niet in het hele Waterkwartier, zoals
voorgaande media zeiden, maar een enkel
woonhuis in de Waterstraat hier last van
had. Een kapotte buis was de oorzaak van
het probleem dat door Portaal hersteld en
opgelost is.
De manier waarop in de vakantietijd, ofwel
komkommertijd, een klein probleem opgeblazen wordt tot een mediahype is zeer
kwalijk te noemen. Hierdoor komt het Waterkwartier wederom niet zo leuk in de publiciteit.

Het zonder goede informatie hoog van de toren blazen dat heel het Waterkwartier stikt van
de ratten, is zo enorm uit zijn verband gerukt,
dat wij daar als bewoners en als Wijkvereniging absoluut niet van gediend zijn.
In deze komkommertijd besteden de Nijmeegse media blijkbaar aandacht aan iedere
schreeuw van een bewoner zonder verdere informatie in te winnen. Ook is het zinvol dat
politici niet direct op dit soort berichtgeving
inspringen, laat staan dat er zelfs een advocaat
aan deze rattenhype mee wilde gaan werken.
Als er ratten of muizen te bespeuren zijn komt
dat voor 99 procent door de bewoners zelf,
aangezien men of de rommel zomaar naar buiten gooit, van de tuin een puinhoop of vuilnisbelt maakt, of de vuilniszakken laat ophopen.
Een kapotte buis bij een enkel woonhuis is tot
het abnormale opgeblazen en misschien wel
een schreeuw om aandacht. Daarom moeten
we in eerste instantie een oplossing bij ons zelf
zoeken, even achter onze eigen oren krabben

Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’
Kort verslag van vergadering “Ons WaterVergaderdata
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2017.“Ons Waterkwartier”
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Het volledige verslag van 25 april komt na
De volgende vergadering is op dinsdag 12 september 2017.

en alles terugbrengen naar een normaal
overleg en een normale berichtgeving.
Aan N1 willen wij graag melden, bericht
een keer iets positiefs over de wijk het
Waterkwartier, er gebeuren hier heel veel
goede zaken die de aandacht wel verdienen, en niet alleen een wietplantage met
slechts vijf plantjes, wat zo nodig weer
uitgebreid de aandacht verdiende op jullie
zender.

Huisvuil ligt soms al dagen voor de ophaaldag buiten

Bouwdorp 2017
In de laatste vakantieweek van de
schoolgaande jeugd wordt op het terrein van voormalig SCH wederom het
fantastische bouwdorp gehouden. De
organisatie heeft kosten nog moeite
gespaard er weer iets moois van te
maken, voordat de kinderen weer een
heel jaar fris aan hun schoolactiviteiten gaan beginnen. Elders in de Wester vindt u meer informatie over deze
activiteit.

Activiteiten in het
Westerpark
Na de zomerperiode zijn de vrijwilligers van De Vrienden van het Westerpark weer druk in de weer met de
komende activiteiten. In deze uitgave
van de Wester vindt u een overzicht
van de diverse mogelijkheden die
aangeboden worden in het prachtige
Westerpark. Hulde aan de organisatie
die haar schouders zet onder al deze
activiteiten zet! U allen bent uitgenodigd.
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Een vreemd object in Grindelwald, Zwitserland
Het is een tijdelijk land art project in een
ijskoud bergbeekje gemaakt door Geert
Schiks uit de Wolfskuil in samenwerking met zijn collega beeldend kunstenaar Kestutis Lanauskas uit Litouwen. Ze
hebben steunend, kreunend, lachend en
zwoegend een opmerkelijk plaatsgebonden
kunstproject gemaakt in de openbare ruimte
van ongeveer vijf ton natuursteen uit de directe omgeving nabij de Gletscherschlucht.
Alles is met de hand gedaan, geen kraan te
zien en één van de kruiwagens bezweek helaas onder het gewicht.
‘We kregen de meest uiteenlopende reacties van passanten, bijvoorbeeld dat het
een Boeddhistische offertafel is, sarcofaag,
stuwdam of boot’, vertelt Geert.

naars door mee te denken en eventueel mee te
helpen. Een team dat zich arrogant op zou stellen, vloog er meteen uit.’
Het project heeft een lengte van 4,50 meter, is
één meter hoog en heeft een breedte van 90
centimeter. Over het project van Kestutis en
Geert verscheen een artikel in het Berner Oberländer/Thunner Tagblatt van 15 juni 2017. Op

de website van Geert (www.schiks.com)
onder het kopje info is een kleine eenvoudige video te zien over het stromende water met als titel: Geert Schiks & Kestutis
Lanauskas. I land art I Grindelwald 2017.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Geert Schiks

Er kon vijf dagen aan het project gewerkt
worden tijdens een internationaal land art
festival in Grindelwald. Geert: ‘De organisatie ontving de teams met alle egards en
we werden uitstekend verzorgd. Er werd
wel verwacht dat de teams zich loyaal op
zouden stellen tegenover de andere kunste-

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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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
36

de Wester - september 2017

In de wijk
Portofino
Sinds kort hebben wij onze deuren geopend
op de Koninginnelaan.
Snacks, friet, pizza, pasta, shoarma, schepijs,
noem het maar op, wij hebben het.
Daarnaast kun je bij Portofino ook uitgebreide
vleesgerechten bestellen van hoge kwaliteit.
Maandag tot en met vrijdag open van 12:00
tot 01:00.
Zaterdag en zondag van 14:00 tot 01:00.
In deze Wester kunt u ook onze advertentie
vinden met speciale dagaanbiedingen.
Blijft u liever in uw luie stoel zitten? Geen
probleem, wij bezorgen ook graag bij u thuis.
Bel en bestel en dat kan ook via onze site of
app.
Op onze site kunt u onze uitgebreide folder
vinden.
Hopelijk tot snel!
Portofino Koninginnelaan 44
024-6757944
www.portofinokoninginnelaan.nl

Wijnhuis Ranke

Bakkerij ’t Kraayennest

Wijnhuis Ranke beschikt al bijna 25 jaar over
een mooi wijnlandgoed langs de Duitse Weinstrasse in de Pfalz.
Wij hebben natuurzuivere wijnen die op ambachtelijke wijze worden bereid, van een type
druif, zonder chemische toevoegingen, puur
van smaak en afdronk.

Op 1 september opent in de Niersstraat op de
plek waar Bakkerij De Niers zat, Bakkerij ’t
Kraayennest haar deuren. U zou ’t Kraayennest al kunnen kennen, want met vijf winkels
in Wijchen, Beuningen, Malden en NijmegenOost draaien ze al een tijdje mee in de regio.

Ons klantenbestand hebben we opgebouwd
met onze wijnadviseurs door het hele land,
die bij particulieren thuis een wijnproeverij
verzorgen.
Verder staan wij op beurzen en proeverijen.
Natuurlijk kunt ook u een geheel vrijblijvende
proeverij aanvragen via
www.wijnhuisranke.nl.
U bent natuurlijk ook welkom in ons nieuwe
proeflokaal op de Nieuwe Nonnendaalseweg
255 te Nijmegen. Waar we vaak leuke aanbiedingen hebben tegen scherpe prijzen.We
hebben altijd twaalf flessen open staan om te
proeven.
Kennismakingsaanbieding: de zachte Riesling
Spätlese van € 9,95 voor € 5,95.
De droge Gelber Muskateller van € 9,95 voor
€ 7,95.
Loop gerust binnen en maak vrijblijvend
kennis met onze wijnen.
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag
van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Buiten deze tijden om alleen op afspraak.
Tel.nr. 024-3732655
email@weinhausranke.nl
Tot ziens
Franca Lamée en Theo van Heumen
Wijnhuis Ranke

Het assortiment van ’t Kraayennest bestaat
uit ambachtelijk brood en banket, elke dag
vers geproduceerd in de eigen bakkerij aan
de Binderskampweg te Nijmegen. Het dit
jaar 80 jaar bestaande familiebedrijf maakt
graag kennis met alle wijkbewoners en nodigt
iedereen uit om in de eerste drie weken een
heleboel producten te komen proberen voor
slechts 1 Euro (zie de achterpagina van deze
uitgave). Met hun slogan Al 80 jaar feest op
tafel geven ze dit jaar hun winkels en producten een extra vrolijk tintje. De familie
Van Kraaij bakt al sinds 1937 ambachtelijk
brood. Al drie generaties kozen met overgave
voor het bakkersvak. Ze bakken ambachtelijk
brood met respect voor mens en natuur voor
de eigen winkels en voor grootverbruikers
zoals supermarkten, bedrijfsrestaurants, hotels
en zorginstellingen. Ook het UMC St. Radboud Nijmegen en de Radboud Universiteit
kopen hun brood bij Bakkerij ’t Kraayennest.
De bakkers en medewerkers van ’t Kraayennest kijken ernaar uit om u te kunnen ontvangen in hun nieuwe winkel. U bent er vanaf 1
september van harte welkom.
Bakkerij ’t Kraayennest
Niersstraat 2, Nijmegen, 024 3375230
www.kraayennest.nl

In de rubriek Nieuw in de Wijk kunnen ondernemers die een nieuw bedrijf
gestart zijn in het Waterkwartier of de
Wolfskuil zichzelf aan de wijkbewoners
presenteren.
Bent u nieuw in de wijk en wilt u van
deze gratis service gebruik maken? Mail
dan redactie@dewester.info
de Wester - september 2017
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Ouderen van nu
Van links naar rechts op de foto: liggend: Rian Panis, staand Renske Smink, staand Miriam van Erp en zittend Dip Dibbets

‘Ik hoor tegenwoordig nog maar zelden iemand
over een 80-jarige zeggen dat het een oud besje is’, zegt Rian Panis, gezondheidsmakelaar
van de GGD in Nijmegen West. ‘Mensen zien
er op hun 70ste en 80ste vaak nog patent uit.
Ouderen van nu zijn anders dan die van 75
jaar geleden’. We worden steeds ouder, dat is
één. Waar we vroeger drie levensfasen kenden
(jeugd, volwassenheid, ouderdom), komt er in38

middels een vierde om de hoek kijken. De fase
van ouder maar vitaal komt nu vóór ouderdom. We blijven ook langer gezond. De tijd
van grotere kwetsbaarheid breekt steeds vaker
pas aan rond -en zelfs na- het 75ste levensjaar.
Dat dit een algemeen verhaal is, moge duidelijk zijn. Algemene verhalen gaan niet voor iedereen op. Er zijn mensen die dat ‘ouder maar
vitaal’ niet ervaren. Je kunt je leven en je ge-

zondheid niet helemaal naar eigen hand zetten.
Toch hebben we meer invloed op een gezond,
energiek en prettig leven dan we soms denken.
Maar we moeten er wel wat voor doen!
Waar zit hem dat dan in dat je oude dag een
goede is?

Eigen hand

Twee heel belangrijke zaken zorgen ervoor
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dat ouderen zich prettig en gezond voelen.
Dat zijn eigen regie houden en je verbonden
voelen. ‘Met regie bedoel ik dat mensen het
gevoel hebben dat ze hun leven nog kunnen inrichten zoals ze zelf willen. Ze zwaaien zelf de
scepter. Als je lichaam je in de steek laat, dan
wordt die regie ingeperkt. Je hebt minder zelf
voor het zeggen. Je levert ook vaak een stuk
van je privacy in. De meeste mensen vinden
dat helemaal niet fijn’, aldus Rian. ‘Ze willen
anderen niet graag echt nodig hebben voor
hun dagelijks leven. Ik las laatst in een artikel
dat de overheid met zelfredzaamheid bedoelt
dat we een beroep doen op ons eigen sociale
netwerk, minder op het professionele. Maar
ouderen zelf willen precies het omgekeerde.
Ze willen kinderen, familie en bekenden liefst
niet belasten met dagelijkse zorg. Ze hebben
het al zo druk, hoor ik zeggen’. ‘Ik kan me dat
best voorstellen,’ vult Renske Smink, ergotherapeut, aan. ‘Dus blijft het belangrijk dat je op
het juiste moment voor goede ondersteuning
kunt zorgen, van mensen die ervoor opgeleid
zijn. Zo kun je je dagelijkse handelingen en
activiteiten blijven doen, van zelf eten en aankleden tot ingewikkelde dingen. Dan hoef je
uiteindelijk niet alles ineens aan anderen over
te laten. Wij helpen daarbij, dat is ons vak’.
Renske is ergotherapeut bij Bei Sei, al sinds
2008. Ze is gespecialiseerd in volwassenen en
ouderen. ‘Praktijk Bei Sei is nog niet bij iedereen bekend in de wijk,’ legt ze uit. ‘We zitten
in het pand waar vroeger bakkerij Eickmans
zat. De bakker woont nog naast ons!’

Contact

‘Het andere belangrijke is dat je mensen om je
heen hebt die je graag mag, graag ziet. Met wie
je een praatje maakt, die tijd voor je nemen en
die je steunen in moeilijke tijden. En omgekeerd’, merkt Rian op. Daar willen ouderen
hun netwerk juist wel voor gebruiken! Helaas
worden contacten op hogere leeftijd vaak minder. Dat komt door het overlijden van belangrijke anderen. Je kunt niet overal meer komen.
Je kinderen wonen soms ver weg. ‘Maar voor
een praatje moet je natuurlijk wel actief blijven of wat actiever worden. Andere mensen
zie je vooral buiten de deur’, aldus Dip Dibbets, al 25 jaar Cesartherapeut bij Beweegpraktijk Oud-West. ‘Daar hoef je echt niet heel
ver voor te lopen. Wat ik zie gebeuren is dat
oudere bewoners in een kringetje rond blijven
draaien. Ze zitten niet lekker in hun vel, voelen zich daardoor moe. Dus blijven ze binnen.
En juist dát doet hun vermoeidheid geen goed.
Ik begrijp het wel, maar zo lopen ze wel de
kans mis om zich beter te gaan voelen. Lachen
met de buurvrouw, iets met de kleinkinderen
ondernemen, het helpt.’ Dip voelt zichzelf kiplekker in deze wijk: ‘Ik houd van de diversiteit
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in de wijk en de directe manier van met elkaar
omgaan. Bijdragen aan het welzijn van de oudere bewoners doe ik graag’.

Actief

Regie en contacten (onder)houden zorgen ervoor dat mensen de kwaliteit van hun leven
een goed cijfer geven. Beide zaken dragen er
ook aan bij dat je nog zin in het leven ziet en
zin in het leven hebt. Zelfstandig blijven, zelfredzaamheid behouden, zoals je dat als oudere
zelf wil, daar moeten we wel wat moeite voor
doen. ‘Maar die moeite is zeker niet onplezierig en levert veel op’ aldus Miriam van Erp,
geriatriefysiotherapeut bij de Fysioo in de Biezantijn. ‘Je bouwt als het ware een stevigere
basis op voor je oude dag, ondanks kwaaltjes
en gebreken’. Renske beaamt dat: ‘Als je gewoon je dagelijkse dingen kunt blijven doen,
blijf je voelen dat je leven waarde heeft’. Want
ouderen willen ook zelf graag zelfstandig uit
de voeten kunnen. En zelfstandig blijven wonen. Dat is niet alleen een wens van de overheid.

Op de Been

Miriam, Dip, Renske, Rian en medewerkers
van Sportservice, Swon en ZZG Zorggroep
nemen deel aan een werkgroep die ze Op de
Been gedoopt hebben. ‘Op de been blijven is
misschien wel de beste samenvatting van mijn
werk’, geeft Miriam aan. ‘Fitter ouder worden,
in beweging komen en blijven. Het voorkomen van valpartijen hoort daar zeker bij. Want
na een valpartij is het vaak gedaan met een
groot stuk van de zelfstandigheid van een oudere bewoner’.
‘Wat is nou zo opvallend?’, vraagt Rian. ‘Dat
ouderen hun ogen een beetje sluiten voor dat
vallen! We hebben het ze op verschillende momenten gevraagd, hier in Nijmegen Oud-West.
Het woord vallen alleen al zorgt ervoor dat de
oren op slot gaan. Dat zien we dan wel, horen
we zeggen. Natuurlijk willen we niemand iets
aanpraten. Maar, even tussen neus en lippen:
vallen zorgt ervoor dat jaarlijks bijna 95.000
65-plussers op de Spoedeisende Hulp belanden. Daarvan moeten er bijna 39.000 in het
ziekenhuis worden opgenomen. De werkgroep
doet zijn uiterste best om te laten zien dat het
allemaal bij elkaar hoort: zelfredzaamheid, zin
in het leven, kwaliteit, actief en op de been
blijven’.

In het voorjaar van 2018 worden twee cursussen georganiseerd. Een door Renske, de ergotherapeut, Zicht op Evenwicht geheten. ‘In die
cursus motiveer en train ik oudere mensen om
hun dagelijkse bezigheden zo goed mogelijk
zelf te blijven doen. Zo veel ouderen zijn bang
om te vallen en stoppen daarom met hun activiteiten. Ik wil hun bezorgdheid om te vallen
wegnemen. Zo proberen we samen de kans op
vallen te verminderen’. Nieuwsgierig? Meer
informatie? Neem contact op met Renske
Smink: renske@beisei.nl of bel 06 4119 4278.
Bij Miriam gaat het in de cursus Vallen Verleden Tijd om behoud van kracht, conditie en
evenwicht te stimuleren. ‘We gaan oefenen
met een parcours, met sport en spel, met valtechnieken’. Meer weten? Neem contact op
met Miriam van Erp:
waterstraat@defysioo.nl
of bel 06 5247 5353.
Dip houdt zich vooral bezig met goed uitgerust zijn. ‘Ik ben blij met alle initiatieven die
mensen helpen zelfstandig te blijven. Van gezond eten tot dansen. Zelf heb ik me de laatste
tijd gespecialiseerd in beter slapen. Ik zie te
veel mensen die uitgeput zijn doordat ze slecht
slapen. Dat helpt ouderen niet om op de been
te blijven. In mijn werk merk ik dat het niet
moeilijk is om daar wat aan te verbeteren’. Belangstelling? Neem contact op met Dip Dibbets: info@beweegpraktijkoudwest.nl of bel
06 4466 2002.
Alle leden van de werkgroep Op de Been willen vooral ook mensen stimuleren lekker in
beweging te blijven en het onderste uit de kan
van hun eigen leven te halen. ‘Blijf mensen
opzoeken, blijf dingen zelf doen, blijf lachen!’
Tekst: Rian Panis
Foto’s: Dave van Brenk

Activiteiten

In het najaar van 2017 en voorjaar van 2018
staat er van alles op de agenda voor de wijk,
vanuit werkgroep Op de Been. ‘We gaan in de
herfst met oudere bewoners praten over een
plezierige oude dag en op de been te blijven’,
zegt Rian. Let dus op de flyers.
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Portret van een kind in zijn slaapkamer
‘Ik ben een Belieber’

Sanja Muijs (9 jaar)
Met wie woon je in huis?
‘Met mijn moeder Biljana en mijn zus Jana.
Bij mijn vader woon ik op woensdag en donderdag en om de week in het weekend. We
hebben geen huisdieren, maar ik wil wel graag
een hond of een kat.’
In welke klas zit je?
‘Ik zit in groep 5/6, maar na de vakantie zit ik
in groep 6/7 en dan zit ik zelf in groep 6. Het is
een gecombineerde groep bij De Wieken op de
Floraweg. Ik zit bij juf Malou en juf Inge. Mijn
lievelingsvakken zijn buitenspelen en vrij kiezen, maar rekenen vind ik ook best leuk. Bij
vrij kiezen mag je bijvoorbeeld een spel kiezen
of gaan tekenen.’
Heb je hobby’s?
‘Voetballen, dansen en rolschaatsen. Ik zit
op voetbal bij Orion, twee keer per week. Op
woensdag is er training en op zaterdag speel ik
een wedstrijd. Nu hebben we vrij van voetbal,
er is vakantie. Na de vakantie kom ik in een
meisjesteam. Nu was ik het enige meisje bij
de jongens.
Ik weet nog niet zeker of ik na de vakantie op
dansen ga. Dansen is leuk omdat je je eigen
pasjes kan verzinnen. Rolschaatsen vind ik
ook heel leuk. Ik ga vaak met een vriendinnetje buiten rolschaatsen.’
Lees je wel eens een boek?
‘Ja, bijvoorbeeld Het huis met de schuine
vloeren, pratende ratten en raadsels op de mu40

ren. En ook stripverhalen.’
Van welke muziek houd jij?
‘Ik ben een fan van Justin Bieber. Boyfriend
vind ik zijn leukste liedje. Met mijn moeder,
zus en vriendinnetje ben ik naar Pinkpop geweest. Daar heb ik Justin Bieber gezien en ben
ik een echte Belieber geworden.’
Wat is je favoriete tv-programma?
‘Nickelodeon en Disney channel.’
Als je een dag een dier zou zijn, welk dier zou
je dan kiezen?
‘Een hond, dan ben je de hele dag actief. En
dat ben ik zelf ook.’
Heb je vrienden?
‘Ik heb drie vriendinnetjes. Een is naar een andere school gegaan en twee zitten er bij mij op
school.’
Als je een dag alles zou mogen doen wat je
leuk vindt, hoe zou die dag eruit zien?
‘Skeeleren, skateboarden, rolschaatsen, steppen, spelen, chillen. Met vriendinnetjes spelen, tv-kijken en you-tuben.’
Waar ben je goed in?
‘In voetballen, rolschaatsen en dansen. Daar
ben ik gewoon trots op.’
Wat vind je het mooiste in je kamer?
‘Mijn bureau, omdat het heel groot is. Dan

kan je er meer spulletjes op leggen. Dus als je
veel etuis hebt, dan kun je die er allemaal neerleggen. Ook als je veel pennenbakjes hebt. Ik
heb een pennenbakje met drie vakken en twee
etuis.’
Krijg je zakgeld?
‘Ja, twee euro per week op zaterdag. Dat houd
ik, of ik ga er iets leuks van kopen als ik veel
geld heb. Ik heb triljoen wensen.’
Wat zou je doen met 10 miljoen?
‘Heel veel dingen kopen en Justin Bieber bij
mij uitnodigen om te komen zingen als ik jarig
ben.’
Wat is je grootste droom?
‘Dat ik profvoetballer word of profrolschaatser of profdanser.’
Wat wil je later worden?
‘Juffrouw, omdat dat me leuk lijkt. Ik speel nu
ook al vaak met mijn twee neefjes en nichtje.
Dan pas ik op en daar speel ik heel veel mee.’
Wat is je favoriete eten?
‘Chocopasta, spinazie met spaghetti en spaghetti.’
Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?
‘Dan heb ik een eigen huis en een vriend.’
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Nieuw jongerencentrum Wolfskuil

Het jongerencentrum in de Wolfskuil gaat
verhuizen! Afgelopen jaren waren wij gehuisvest in de Driesprong, aan de Fuchsiastraat.
Dit pand gaat komende weken tegen de vlakte om ruimte te maken voor de Aldi. In overleg met de gemeente en andere betrokkenen
hebben we besloten het jongerencentrum
te verhuizen naar een aparte vleugel van
het wijkcentrum Villa Nova. Daar zullen wij
samen met het OuderKindCentrum Sam Sam
intrekken. Op dit moment zijn wij nog druk
bezig met verbouwen en inrichten. Wij hopen
op 10 september, tijdens het Flora Wijkfestival, onze nieuwe ruimte te kunnen openen!
Komen jullie kijken?
Daarna zullen onze activiteiten van start
gaan. Naast de verschillende inloopmomenten, is er ook een speciale meidengroep, en
een moment voor huiswerkbegeleiding. Voor
meer info over het jongerencentrum en de
verschillende activiteiten: Marzouk Mechal:
06-23905043.
Het OKC is een plek waar ouders elkaar kunZaterdag 1 en zondag 2 juli organiseerde
Ubeda Sports haar Future Champs kickboksgala. Doelstelling van dit kickboksgala is om voornamelijk nieuwelingen kennis
te laten maken met het vechten in de ring,
maar zeker ook om hun talent en kwaliteit
te laten zien.
Op dit goed en strak georganiseerde kickboksgala in de OC Huismanhal stonden de
jeugdige toekomstige talenten - jongens én
meisjes - gespannen klaar om de ring in te
gaan, begeleid met hun eigen opkomstmuziek!
Er waren over de twee dagen meer dan 120
partijen in verschillende klassen. Zo waren
er demonstratiepartijen en jeugdpartijen
tot 13 jaar en ook de jeugdnieuwelingen C
kwam in actie.
Tevens waren er diverse toppers in B en
A partijen waaronder Shonzinyo Abena tegen Thomas Doeve en Angaar
Afghan tegen Armen Hovhannisyan.
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Jongerenpagina
nen ontmoeten. Zij kunnen hier meedoen
aan de verschillende activiteiten die worden
georganiseerd, of zelf initiatieven ontplooien.
Voor meer info over het OKC en haar activiteiten: Fatima Bounjouai: 06-20015540 &
Dianne Frederiks: 06-19136151.

Jongerenwerk Waterkwartier

Met ingang van komend schooljaar worden
de openingstijden van het jongerencentrum
in de Biezantijn aangepast. We zijn dan alleen
nog geopend op maandagmiddag, van 14.0016.00 uur. Dit hebben we besloten in overleg
met de jeugd en de verschillende partners
waarmee wij samenwerken. Het jongerencentrum de Biezantijn blijkt geen aantrekkelijke plek te zijn voor de jongeren. Wij merken
dat de oudere jeugd liever de fiets pakt naar
de Wolfskuil.
Ook is er meer behoefte aan activiteiten op
straat, of incidentele activiteiten. Bijvoorbeeld een voetbaltoernooi, een kookactiviteit
of huiswerkbegeleiding.
Komende maanden zullen wij dus samen met
Het team van organisator Joop Ubeda en
Charles Jacobs haalde bijna allemaal goede én winnende resultaten. Voor Kimberly
Huiser was er zelfs een Nederlandse titel.
We zagen over twee dagen een prachtig eve-

de jongeren gaan kijken hoe we het beste
invulling kunnen geven aan het jongerenwerk
in de wijk. Heb jij zelf ideeën? Hebben ouders
of andere bewoners suggesties? Wij horen
het graag!
Voor meer info: Lieke Peeters: 06-57543673 /
l.peeters@tandemwelzijn.nl.

Nieuw schooljaar

Het nieuwe schooljaar staat weer voor de
deur! Dit betekent dat sommige activiteiten
op een ander tijdstip plaatsvinden. Houd
hiervoor goed onze social media in de gaten.
Ook betekent dit voor veel kinderen de overgang naar het voortgezet onderwijs. Heb je
vragen over het maken van je huiswerk, tips
nodig voor het plannen en organiseren? Laat
het ons weten, dan helpen wij je op weg!
Heb je problemen met het aanvragen van je
studiefinanciering, of de tegemoetkoming
voor scholieren? Ook hierbij kunnen wij helpen.
Tekst: Lieke Peters

nement voor jong en oud waarbij discipline
en wederzijds respect hoog in het vaandel
staan.
Tekst en foto: Leon Woudstra

Kimberly Huiser op schouders gedragen
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Wijkkantoor Portaal verhuisd naar Maasplein
Zoals u mogelijk is opgevallen is Joop Derks,
de wijkbeheerder van Portaal voor het Waterkwartier en de Biezen, niet meer te vinden in
de Biezantijn. Het wijkkantoor van Portaal is
sinds kort op het Maasplein 38A gevestigd. De
ingang ligt rechts van de hoofdingang van dit
woongebouw.
Het wijkkantoor is voor Joop Derks zijn uitvalsbasis voor al zijn taken in het Waterkwartier en de Biezen. Zijn spreekuur is ongewijzigd gebleven, huurders van Portaal zijn welkom op woensdagen van 13.00 tot 14.30 uur.
Zij kunnen bij Joop Derks terecht met vragen
over hun woongebouw en hun leefomgeving.

Wijkbeheerders van Portaal zien erop toe dat
algemene ruimten in complexen en wijken
schoon, heel en veilig zijn. Ook onderhouden
de beheerders de contacten met belangrijke
partners in uw wijk om te zorgen dat u er zo
prettig mogelijk kunt wonen. Dit zijn bijvoorbeeld de gemeente, het buurtteam en de wijkagent.
Huurders van Portaal kunnen hun wijkbeheerder bereiken via de klantenservice op telefoonnummer 0800 - 767 82 25 (met een mobiele
telefoon belt u 0318 - 89 89 89). Ook kunnen
zij terecht op www.portaal.nl.

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

Medische
fitness: vanaf
€40,- p.maand

Naast fysiotherapie kunt u
binnen onze praktijk ook
terecht voor medisch fitness.
Hierbij kunt u fitnessen
onder begeleiding van één
van onze fysiotherapeuten.
Voor meer informatie
kunt u ons bellen, mailen,
of de praktijk bezoeken.
Al vanaf €40,- per
maand!
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Fysiotherapie Danielsplein / Danielsplein 3b / 6543 NA Nijmegen / 024-3030022
administratie@fysiodanielsplein.nl / www.fysiotherapie-danielsplein-nijmegen.nl

Ingezonden brief
Geachte redactie,
Bij toeval - ik woon niet in uw verspreidingsgebied - kwam mij dezer dagen het
Zomernummer (#3) 2017 van De Wester onder ogen. Met name de inleiding
van het, overigens heel lezenswaardige,
verhaal over de Waalstraat in het Waterkwartier trok mijn aandacht. In de eerste
alinea wordt de etymologie of woordafstamming van de naam ‘Waal’ uiteengezet, zoals die voorkomt ‘in de stratenlijst
van Rob Essers’. Dat klopt inderdaad,
maar het wekte toch mijn bevreemding
dat de kennelijk aan de stratenlijst ontleende zin die begint met ‘dat woord-element duidt aardrijkskundig......’ en eindigt
met ‘........de Germanen in het noorden en
omgekeerd’ woord voor woord en letterlijk voorkomt op pagina 12 van het boek
‘Tweeduizend jaar Waterkwartier’ (ISBN
978-90 9026 356-4) dat ondergetekende
in 2011 schreef, en werd uitgegeven door
de Stichting Toekomst Oud-West. Essers
noemt in het lemma ‘Waalstraat’ wel degelijk bovengenoemd boek als zijn bron.
Het verbaast mij dan ook dat Michiel van
de Loo verzuimt te vermelden dat de duiding van de naam ‘Waal’ afkomstig is uit
een boek dat zes jaar geleden uitgerekend
over de geschiedenis van het Waterkwartier is geschreven, en het resultaat is van
research die speciaal voor dat boek is ondernomen. Ik zou het op prijs stellen indien u een en ander in een volgend nummer van De Wester zoudt willen corrigeren dan wel aanvullen, wellicht door het
plaatsen van deze reactie als ‘ingezonden
brief’ o.i.d.
Inhoudelijk is het misschien nog aardig
te weten dat naast Wales, Wallonië, Wallachije en Wallis ook de Londense straat
Walbrook naar zo’n scheidslijn ‘waar
achter de anderen wonen’ is vernoemd:
de oorspronkelijke (Keltische) naam Wealas Bróc duidt op een beekje dat even
ten westen van de huidige Londense City
naar de Thames stroomde: aan de oostkant lag het Romeinse bestuurscentrum
Londinium, ten westen ervan waren hun
Brits-Keltische onderdanen gevestigd. Inderdaad: aan beide zijden van het stroompje woonden ‘de anderen’.
Met dank voor de door u te nemen moeite,
Jan Groos
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Anke de Groot en
Bart Zwartjens

De vertaalmakerij

Stichting Wijkwerk

Vertalingen Duits & Engels

Neem de ‘A’ van Anke en de ‘b’ van
Bart en je krijgt Ab Houtcreaties. Als
meubelmakers zijn we dol op nieuwe
vragen, zo kregen we laatst de mooie
vraag voor een organisch gevormde
hoogslaper.

Sinds mei 2017 ben ik, Miranda Muller,
één van de 130 zelfstandig ondernemers
in het Honigcomplex. Met mijn vertaalbureau ‘De vertaalmakerij’ werk ik in
opdracht van kleine en grote bedrijven,
gemeentes en schrijvers uit binnen- en
buitenland. De talen die ik me eigen heb
gemaakt zijn Duits en Engels.

Ik ben Marieke Ceelen, directeur van
Stichting Wijkwerk. Mensen kennen
ons waarschijnlijk als werkgever van
mensen met een gesubsidieerde baan.
Onze 70 medewerkers werken bij sportclubs, scholen, zorgcentra, de wijkfabriek etc.

Sinds we in 2015 in De Smeltkroes van
het Honigcomplex gevestigd zijn, geven
we ook kinderworkshops houtbewerken
met machientjes en (team)uitjes houtbewerken met elektrisch handgereedschap. De houtdraaimachientjes zijn erg
populair.
Laatst kwamen 12 dames met een
vrijgezellenfeest bij ons houten kinderspeelgoed maken. Een andere keer staan
we met een groep van 30 pubers Gerrit
Rietveld-miniatuurmeubels te maken.
Juist de vraag van de klant maakt dat
we de leukste dingen meemaken met
ons bedrijf. Daar krijgen we energie
van!
Meer info:
www.abhoutcreaties.nl
Facebook.com/abhoutcreaties

Nu hoor ik je al denken: waarom Duits?
Duitsers zijn toch zo godsgruwelijk
gründlich en pünktlich? Genau! Precies
daarom moet een tekst voor je Duitse
doelgroep ook van alle kanten kloppen. Want ze kunnen best kritisch zijn
en hechten meer aan regels en puntjes
op de i dan wij Nederlanders. Dus wil
je je bedrijf vergroten en ook de Duitse
markt aanboren? Dan hoort daar een dito
uitstraling bij! Die uitstraling verzorg ik
door het redigeren (oppoetsen) en vertalen van je teksten en dit alles natuurlijk
in de juiste context.
Meer info:
www.vertaalmakerij.nl
miranda@vertaalmakerij.nl
Foto: Björn van Rieke

Ook helpen we mensen in opdracht van
het UWV en de gemeente weer op weg
naar werk.
Ons kantoor zit op het Honigcomplex
en ook op het complex zijn we volop
bezig met werktrajecten, in samenwerking met Pluryn. We voeren onderhoudsklussen uit, houden toezicht op
de fietsenstalling en een aantal mensen
doet werkervaring op bij collega-ondernemers.
Daarnaast zijn we (mede-)eigenaar van
drie sociale ondernemingen (Zonnetrein, BikeWerk) en sinds kort ook van
IJsig. En ja, er is dus ijs op de Honig!
Maar ook koffie met gebak, of een lekker belegd broodje. Dit alles voor een
schappelijke prijs, zodat ook mensen
met een kleinere beurs terecht kunnen.
Je vindt IJsig in de punt van Brebl.
Welkom!
Meer info:
www.wijkwerk.nl of 024-3606662
Facebook.com/ijsig
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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

Van
betekenis
zijn voor
een ander

En zelf
nieuwe
contacten
opdoen

Kerstin over haar vrijwilligerswerk:
“Mijn agenda vult zich snel. Toch wil ik tijd maken om iets goeds te
doen voor een ander. Hier lukt me dat. In overleg met de zoon
van mevrouw Lucassen bezoek ik haar eens per week. Beiden zijn
enorm dankbaar. En dat geeft mij dan weer een voldaan gevoel.”
Ook waardevol zijn als vrijwilliger bij mensen met dementie?
Terra
Graspieperhof 166 - 170
T. 06 - 11 47 21 50
E. m.brouwer@zzgzorggroep.nl
W. www.zzgzorggroep.nl/terra

Gemeente plaatst
monitoringpeilbuizen
Op de Derde van Hezewijkstraat 23 was in de
jaren ‘30 tot ‘80 van de vorige eeuw een galvanisch bedrijf gevestigd. Het pand wordt nu
gebruikt door meubelmakerij Kopshout.
De bedrijfsactiviteiten van het metaalbewerkingsbedrijf hebben in het verleden geleid tot
een grondwaterverontreiniging in het gebied
tussen het pand op de foto, de Korenbloemstraat, de Varenstraat en de Klaverstraat. Omdat het grondwater zich op ongeveer 7 meter
diepte bevindt komen mensen er normaal gesproken niet mee in aanraking.
Maar het is ongewenst dat de verontreiniging
met het grondwater ergens naartoe stroomt
waar het misschien wel kwaad kan. Het moet
daarom beheersbaar gehouden worden. De
vorige eigenaar had hiervoor een plan moeten indienen. Dit is hem niet gelukt. Na onderhandelingen heeft de gemeente het pand
overgenomen. Daarmee heeft de gemeente
ook de verplichting op zich genomen om de
problematiek van de grondwaterverontreiniging beheersbaar te houden.
De gemeente gaat daarvoor in het onderstaande gebied monitoringpeilbuizen laten
plaatsen. Daaruit zullen dan regelmatig monsters worden genomen om te bepalen waar de
verontreiniging naartoe gaat. Als er dan toch
ergens risico’s dreigen te ontstaan kan op tijd
ingegrepen worden.
Op welke plaatsen de peilbuizen moeten komen te staan en hoe vaak er monsters moeten
worden genomen, wordt nu uitgewerkt. Het
plan is naar verwachting eind 2017 klaar, zodat we begin 2018 het meetnet kunnen gaan
gebruiken.
Als u nog vragen heeft kunt u via het algemene telefoonnummer van de gemeente
(14 024) vragen naar Marike Wesseling.
Tekst: Gemeente Nijmegen
Foto: Geert Timmer

Thuis in thuiszorg
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

T. 024 206 37 20 | M. 06 1500 62 73
Tarweweg 7S | 6534 AM Nijmegen | info@teamzorg.eu | www.teamzorg.eu

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
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Meer info over onderstaande activiteiten is
te vinden op www.dewester.info
Open dagen bij yoga- en meditatiecentrum
Anahata
zaterdag 2 september 2017 Van Trieststraat
14, 09:00 tot 11:00
West op z’n best Spellenmiddag
zondag 3 september 2017
Westerpark, 13:00 tot 16:00
Cursus Nederlands
maandag 4 september 2017 Derde van Hezewijkstraat 09:00 tot 11:00
Fietsles volwassenen
maandag 4 september 2017 Derde van Hezewijkstraat, 10:00 tot 15:00

Teken- en schildercursus in atelier Spits op
Kunst
maandag 18 september 2017 Waterstraat 220,
19:30 tot 22:00

Teken- en schildercursus in atelier Spits op
Kunst
dinsdag 3 oktober 2017
Waterstraat 220, 19:30 tot 22:00

Opening ‘t Vogelpark
zaterdag 23 september 2017
Spechtstraat, 13:00 tot 18:00

Bewust wonen: Langer thuiswonen met
dementie
woensdag 4 oktober 2017, Stationsplein 26,
14:00 tot 16:00

Nijmeegse Kunstnacht 2017
zaterdag 23 september 2017
Nijmegen-Centrum, 19:30 tot 23:55
3D Studio: Zelfstandig aan de slag
Bibliotheek De Biezantijn, Vrijdag 1, 8 en
22 september, 6, 13, 20 en 27 oktober, 15.3017.00 uur gratis voor leden | overige bezoekers
2,50 per print-uur
Movienight
Bibliotheek De Biezantijn, donderdag 5 oktober, 18.00-20.00 uur
Programmeren of games maken: door CoderDojo
Bibliotheek De Biezantijn, zaterdag 7 oktober,
12.00-14.30 uur

Opening Goede Dag Oud West
woensdag 6 september 2017 Waterstraat 146,
11:00 tot 14:00

Hook up with a book: Leesgroep voor jongeren
Bibliotheek De Biezantijn, Elke maandag,
16.00-17.00 uur

Workshop moodboard maken
vrijdag 8 september 2017 Tweede Oude Heselaan 121, 16:00 tot 21:00

Gamecompetitie: Win jij de beker?
Bibliotheek De Biezantijn, Elke zaterdag,
12.00-14.00 uur

Teken- en schildercursus in atelier Spits op
Kunst
woensdag 4 oktober 2017
Waterstraat 220, 13:30 tot 16:00
Jongerenteam: Denk mee met de bieb
Bibliotheek De Biezantijn, donderdag 12 oktober, 16.30-18.00 uur
Vrijwilligerswerk; wat past bij mij? Oriëntatie op het vrijwilligerswerk
donderdag 26 oktober 2017
Stationsplein 26, 14:00 tot 15:30
Bright Blue Gorilla presenteert Mr. Rudolpho’s Jubilee
vrijdag 27 oktober 2017
Vasim, Winselingseweg, 20:00 tot 23:55
Jouw activiteit op deze pagina?
Plaats je activiteit voor de deadline van het
volgende nummer (1 oktober) online in de
agenda van de Wester op www.dewester.info.
Alleen daar geplaatste activiteiten komen op
deze pagina (verspreiding volgende nummer is
vanaf 19 oktober).

Slow Living Weekend
vrijdag 8 september 2017 Rijksstraatweg 37,
Ubbergen, 12:00 tot 17:00
The Big Draw: Living Lines @Vasim
zondag 10 september 2017 Vasim, Winselingseweg, 13:30 tot 16:00
Teken- en schildercursus in atelier Spits op
Kunst
maandag 11 september 2017, Waterstraat 220,
19:30 tot 22:00
Multicultureel festival 2017
zondag 17 september 2017
Westerpark, 12:00 tot 18:00
Vasim Familietheater - Theater Popi
speelt 'RaarMaarWaar'
zondag 17 september 2017 Vasim, Winselingseweg, 13:30 tot 16:00
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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
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Belangrijke nummers
• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297
• 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

Op donderdag 12 oktober is het Nationaal Integratiediner, een landelijk initiatief. Tijdens
het Integratiediner geniet je van elkaars zelfgemaakte gerechten om elkaar beter te leren
kennen. Lekker eten is de basis, maar de achterliggende gedachte is groter. Het gaat om het
verbinden van mensen en het vieren van verschillen om op die manier kansen te benutten.
STEP sluit aan bij dit initiatief door een lunch
te organiseren op deze donderdag. Iedereen is
voor deze lunch uitgenodigd.
Veel van de gasten zijn STEP-cursisten die
komen uit alle windstreken van de wereld.
Maak kennis met verschillende culturen en
gerechten. Gasten wordt gevraagd zelf een gerecht mee te nemen om samen van te genieten.
Vanaf 11:15 uur ben je welkom, de lunch duurt
tot 13:00 uur. De lunch vindt plaats bij STEP
op de Derde van Hezewijkstraat 6 in Nijmegen en wordt georganiseerd samen met OKC

Samsam. Wil je komen? Bel of mail ons!

Nederlands leren?

Bij STEP (Steunpunt Taal Educatie en Participatie) leren cursisten de Nederlandse taal en
vaardigheden die nodig zijn om deel te nemen
aan de Nederlandse samenleving. Ook voor
fietsles en les in digitale vaardigheden kunnen
mensen bij STEP terecht. Nieuwe cursussen
beginnen weer in de week van 4 september.
Heb je interesse? Kom langs of neem contact
op met STEP.

Contact

Heb je nog vragen of wil je meer informatie?
Kom dan eens langs op het kantoor van STEP.
Adres: Derde van Hezewijkstraat 6, 6542 JP
Nijmegen. Of bel of mail ons, telefoonnummer
024-3233235. E-mail: info@stepnijmegen.nl
of kijk op www.stepnijmegen.nl.

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

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

• 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
• 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
• Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’:
(024) 377 33 48, info@ruuddevriesjuwelier.nl
• Wijkraad Wolfskuil: (024) 377 34 56
wijkraadwolfskuil@gmail.com
• Gemeente Nijmegen, Bureau Toezicht,
Bel- en Herstellijn: 14 024

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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1 september

nieuwe winkel
openingsaanbiedingen
openen wij onze

in de Niersstraat in Nijmegen, word vriend met uw nieuwe bakker en geniet van

de lekkerste

Weete7 ksep1tember

1 tot en m

n witbrood
Alle soorte
llen
Bossche bo roodjes
puddingb
Nijmeegse
unten
Chipolatap
roodjes
Saucijzenb k
Ontbijtkoe
2 stuks
Croissants
n 6 stuks
Witte bolle
djes 2 stuks
o
o
r
b
m
e
s
e
Krokante d

€1,00

Week 3

15 tot en met 21 september

W
eek 2
8 tot

voor slechts

en met 14 septe

mber

Waldkorn- en Ju
ttersbrood
Zonnebloempit
tenbrood
Appelflappen
Aardbeienbomb
e gebakje
Ham/kaas croissa
nt
Krentenbollen 4
st
u
ks
Nijmeegs Marik
enbroodpunt
Desem ciabatta
’s 3 stuks
Krokante desem
broodjes 2 stuks

Alle soorten volkorenbrood
Muesliebollen 4 stuks
Croissants 2 stuks
Notenpittenbroodje 2 stuks
Muffins 2 stuks
Waldnotenbrood 400 gram
Kersen- of vruchtenvlaaitje
Witte puntbroodjes 6 stuks
Krokante desembroodjes 2 stuks

(Deze aanbiedingen zijn alleen geldig in onze nieuwe winkel in de Niersstraat)

Niersstraat 2
Nijmegen
(024) 377 52 30

