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Vroeger en nu 

3

Voorstadslaan 261
Al bijna 40 jaar zit Diny met haar diverse 
soorten wol, katoen en handwerkpakketten 
in het pand. Van binnen is het er knus en 

gezellig ingericht. Daarvoor was het een 
rijwielenwinkel. Rond 1910 begon de heer 
Janssen (vermoedelijk eigenaar met gezin op 
de foto) met verkoop en verhuur van fietsen. 

Daarna werd het tot 1978 fietsenwinkel Dionet.

Foto nu: Dave van Brenk
Foto 1913: Archief  Dave van Brenk
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De straat van de week

Zwaluwstraat
De Zwaluwstraat ligt in de Vogelbuurt en daar hebben we er in Nij-
megen en in het bijzonder het Waterkwartier, de Wolfskuil en Hees 
meerdere van. Rob Essers somt deze op  in zijn stratenlijst:
a. ten noorden van de Marialaan en Tunnelweg: Graspieperhof, 
Havikstraat, IJsvogelpassage, Kauwstraat, Kievitstraat, Kwik-
staarthof, Spechtstraat, Sperwerstraat, Zwaluwstraat
b. op het terrein van de voormalige ijzergieterij: Boomvalkstraat, 
Scholeksterstraat, Torenuilstraat
c. op het terrein van de voormalige papierfabriek: Aalscholver-
plaats, Meerkoetplaats, Reigerplaats, Uiverplaats, Waterhoenplaats
d. tussen de Marialaan en Tweede Oude Heselaan: Meerkolstraat 
in Hees
e. ook tussen de Marialaan en Tweede Oude Heselaan, maar dan in 

de Wolfskuil: Bosduifstraat, Buizerdstraat, Korhoenstraat, Patrijs-
straat, Pluvierstraat
f. ten zuiden van de Tweede Oude Heselaan en Tunnelweg: Fuut-
straat, Kanariestraat, Kwartelstraat, Leeuwerikstraat, Lijster-
straat, Merelstraat, Mezenstraat, Nachtegaalplein, Putterstraat, 
Roerdompstraat, Spreeuwenstraat, Wulpstraat

De Zwaluwstraat is een relatief jonge straat en aangelegd in 1976 op 
de plaats waar vroeger de Nijmeegse Veiling stond aan de Marialaan 
104. De straat slingert zich met een paar scherpe bochten van de 
Marialaan naar de Sperwerstraat en de planologen wisten zodoende 
meerdere pleintjes aan de straat te creëren. De Wester ging er kij-
ken.

Patricia
In de eerste bocht van de Zwaluwstraat be-
vindt zich een pleintje met een door de ge-
meente keurig onderhouden speeltuintje. Drie 
bewoonsters hebben elkaar daar gevonden en 
zonder de deur bij elkaar plat te lopen, staan 
ze altijd voor elkaar klaar en zijn het vriendin-
nen geworden. We spraken met ze bij Patricia 
Teunissen op nummer 97. Patrica is 46 jaar 
en woonde bijna haar hele leven in het Wil-
lemskwartier. Daar was Colin als kind al haar 
buurjongen, maar wel vijf jaar ouder. Met het 
klimmen van de leeftijd werd het leeftijdsver-
schil te verwaarlozen en kregen ze verkering. 
‘In 2000 zijn we in de Zwaluwstraat gaan wo-
nen,’ begint Patricia, ‘we kochten het huis voor 
130.000 gulden en kregen hier twee dochters, 
Kim en Rianne van 25 en 23 jaar. Ze zijn al-

lebei de deur uit en hebben al voor vier klein-
kinderen gezorgd.’ Aan de muur pronken dan 
ook vier foto’s van de nakroost en in de tuin is 
voor elk kleinkind een fruitboompje geplant.
 
Angelien
Angelien Reuters is 48 jaar. Geboren aan de 
Mirtestraat in de Wolfskuil en toen ze negen 
jaar was verhuisde het gezin naar de Sperwer-
straat, omdat de inwonende oma geen trappen 
meer kon lopen. Angelien kreeg kennis aan 
Theo en in 1989 ging ze met hem samenwonen 
aan de Zwaluwstraat. Angelien: ‘We huren een 
bovenwoning met zo’n voor de Zwaluwstraat 
karakteristieke trap. We betalen nu € 597 aan 
huur.’ Angelien en Theo hebben twee kinde-
ren: zoon Michael van 28 en dochter Natasja 
van 26 jaar. Ze wonen niet meer thuis.

Miranda
Miranda van Brakel is net 46 geworden. Ze 
woonde tot haar 17e aan de Weurtseweg; toen 
verhuisde het gezin naar de Muchterstraat in 
de binnenstad. Miranda: ‘Sinds 1995 huur 
ik met mijn vriend het huis op nummer 66. 
Vorig jaar zijn we gescheiden en nu woon ik 
er nog met mijn dochter Rochelle van 20 en 
zoon Pepijn van 16 jaar. Ik betaal nu € 691, 
maar ik heb dan ook een tuin.

Zwervers en junkies
Wanneer we praten over de veiligheid in 
de straat en directe omgeving komt meteen 
het braakliggende terrein achter de Jumbo 
ter sprake. Er slingeren betonblokken en je 
struikelt snel over de deels slordige bestra-
ting. ‘Vanaf mijn balkon kijk ik er op uit 
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en na sluitingstijd wordt er steevast gedeald,’ 
begint Angelien. ‘Het begon met het sluiten 
van Super de Boer, nu tien jaar geleden. Er 
moeten ouderen van de Sperwerstraat met rol-
lators door als die gaan winkelen. Dat is niet 
te doen. Vuilniszakken stapelen er twee meter 
hoog. Het lijkt wel een achterbuurt.’  ‘De ge-
meente plaatste er ooit een bankje,’ gaat Pa-
tricia verder, ’goed bedoeld, maar ’s morgens 
om vijf uur zaten er al zwervers en junkies 
te drinken en te roken, later op de dag kwam 
de  hangjeugd. Ik heb vaak naar de gemeente 
gemaild om er iets aan gedaan te krijgen. Het 
bankje werd daarop weggehaald, dat scheelde 
wel iets. Hiernaast wonen oudere mensen, die 
hebben er nog meer last van. Daar voel ik me 
ook een beetje verantwoordelijk voor.’ Miran-
da: ‘Een deel van het terrein is nu bebouwd, 
dat geeft minder troep, maar het is verre van 
ideaal. Vlak bij mijn huis ligt een grasveldje 
omgeven door struiken, daar slapen ook wel 
eens zwervers.’

Enkele dagen ná het interview plaatste Ange-
lien op Facebook een aantal foto’s over het 
braakliggende terrein achter de Jumbo. Een 
dag later kwam de gemeente in actie en begon 
er met puinruimen. Er worden parkeerplekken 
aangelegd met een groene omheining. 

Het is een deel van de charme van de Zwa-
luwstraat. Al die paadjes en kleine doorgange-
tjes, maar het verhoogt de veiligheid niet. Toch 
wandelt Patricia er graag met de kleinkinderen. 
Ze houdt wel van dat groen om zich heen. En 
ze zit regelmatig bij Villa Voorstad, een ver-
rijking voor de buurt. Ook ’s avonds durven de 
dames rustig over straat te gaan. Loslopende 
honden en wat ze laten vallen op plekken waar 
kinderen vaak spelen is een grotere ergernis. 
Naast de veel te hoge snelheid waarmee auto’s 
soms door de straat scheuren. 

Zoals in heel Nijmegen gaat het aantal inbra-
ken in golfbewegingen. Vaak zijn de schuur-
tjes doelwit. Patricia: ‘Jammer dat veel men-
sen hun achtertuin slecht verlichten. Dat zou 
al een stuk schelen, denk ik.’ Angelien: ‘Ik heb 
een paar maanden geleden de politie nog ge-
beld, toen twee verdachte figuren bij de over-
buurman naar binnen wilden.’

Typhoon
Patricia moest erg wennen aan Zwaluwstraat: 
‘Ik was het Willemskwartier gewend. Daar 
waren de mensen veel opener. Hier is ieder 
toch meer op zichzelf.’ Angelien: ‘Vroeger 
werd je door iedereen gegroet op straat. Nu 
kan er nauwelijks een woordje van af. Enkele 
panden zijn van begeleid wonen. Ook komen 
er de laatste jaren steeds meer studenten wo-

nen. Hun ouders hebben het huis gekocht of 
ze huren van een huisbaas.’ Patricia: ‘Ik heb 
niks tegen studenten, hoor. Dat brengt leven in 
de brouwerij. Een stukje terug bij nummer 71 
doen ze bijna elk jaar aan Stukafest mee met 
optredens en zo. Staan er ineens zestig fiet-
sen in de straat. Heeft drie jaar geleden daar 
Typhoon opgetreden? Nee, dat wist ik niet.’ 
Miranda: ‘Ik mis wel de kleine kinderen. Die 
verbinden toch de straat en de ouders met el-
kaar.’ ‘Daarom zijn ook de Z-teams, die het 
zwerfafval opruimden, opgedoekt,’ vertelt 
Angelien. ‘De kinderen werden te oud. Mijn 
vader, Wim Ernste, regelde ooit de speeltoe-
stellen voor het speeltuintje op het plein. Het 
bordje ter herinnering daaraan werd helaas ge-
jat, maar Patricia zorgde bij de gemeente voor 
een bankje, waar zijn naam in gegraveerd is. 
Geweldig toch?’

Patricia en Miranda organiseerden enkele ja-
ren geleden de burendag in de Zwaluwstraat. 
Miranda: ‘Dat was ontzettend veel werk, maar 
we kijken er heel tevreden op terug. We hoop-
ten dat daarna anderen het over zouden nemen, 
maar dat is nog niet gebeurd. Het is ook eigen-
lijk niet te doen om voor de hele straat iets te 

organiseren.’ Angelien: ‘Daarom gebeurt er op 
kleine schaal wel het een en ander. Sommige 
bewoners organiseren elk jaar een barbecue en 
toen voor in de straat iemand nieuw kwam wo-
nen, was er voor de buurt een open huis.’

36 van de huurwoningen aan de Zwaluwstraat 
zijn eigendom van Solid Fund. Miranda: ‘Ik 
heb het idee dat woningbouwverenigingen als 
Portaal sneller met hun reparaties zijn. Ange-
lien: ‘En wat zijn ze gehorig, ik hoor dingen bij 
de buren, die je liever niet hoort.’

Gezondheid
Angelien, Patricia en Miranda zoeken soms 
steun bij elkaar. Vooral als de gezondheid ze 
in de steek laat, en wat dat betreft gaan ze nu 
alle drie door een mindere periode. Patricia: 
‘Ik heb vijf jaar geleden een maagverkleining 
laten uitvoeren. Dat ging tot voor tweeëneen-
half jaar allemaal goed. Toen kwamen er com-
plicaties. Ik krijg nu vloeibare voeding met 
een sonde en heb 24 uur per dag een  slangetje 
door mijn neus. Mijn lichaam voelt doodop 
en ik slik morfine tegen de pijn. Ik heb veel 
overgegeven en ben vaak flauwgevallen. Ze 
bekijken nu of door een operatie die verklei-

Angelien, Patricia en Miranda
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ning ongedaan gemaakt kan worden. Het lijkt 
de enige oplossing. Toen ik ziek werd mocht ik 
eigenlijk niet meer 1 op 1 met de kleinkinde-
ren zijn. Er zou zomaar iets kunnen gebeuren. 
Ik vond dat vreselijk. Gelukkig heb ik een fijne 
baas bij de KeukenConcurrent. Het liefst sta 
ik in de winkel, maar ik doe nu vooral admi-
nistratief werk. Het is een bedrijf van één uit 
duizend! Ik heb er zelfs een tattoo van!’

Angelien en Miranda tobben met hun rug. 
Mrianda: ‘Ik ben pas geopereerd  aan een her-
nia. Ik zit nu in een revalidatieproject. Nor-
maal gesproken werk in de horeca in dienst 
van Stichting Driestroom.’ Angelien zit al vier 
jaar in de ziektewet met haar rug. ‘Opereren 
kan niet meer. Dan kom ik zeker in een  rol-
stoel. Ik gebruik nog steeds morfine. Het is dat 
ik een hondje heb, anders zou ik de deur nau-
welijks uitkomen.’

Verhuizen
Gedeelde smart is halve smart en wanneer ze 
bij elkaar zitten, wordt er altijd een hoop af-
gelachen. Angelien zal niet gauw verhuizen: 
‘Zolang ik de trap op kan, blijf ik hier.’ Dat 
geldt ook voor Patricia. ‘Ik had in het begin 
soms wel heimwee naar het Willemskwartier. 
Ik ging ook vaak terug. Met mijn ouders heb 
ik er altijd veel vrijwilligerswerk gedaan.’ Mi-
randa ziet zich nog wel eens verhuizen. ‘Als de 
kinderen de deur uit zijn, is het te groot voor 
mij alleen. Dan zou ik het liefst naar de bin-
nenstad trekken.’

Ze hadden nog een paar wensen. Dat de auto’s 
niet meer over het gras rijden en er bij de Jum-
bo méér winkels bijkomen. Nu Jan Linders 
weg is, hebben die het monopoly en meteen de 
prijzen omhoog gegooid. 

René
Aan het laatste pleintje, de huisnummers 140 
en verder, is de Wester te gast bij René en 
Frans, buurvrouw Guda schuift aan en buur-
jongen Tom. René Kusters is 52 jaar, geboren 
in Eindhoven, en hoewel zijn achternaam mis-
schien anders doet vermoeden, heeft hij geen 
familie in de stad wonen. ‘Ik ben in 1986 naar 
Nijmegen gekomen om pedagogiek te stude-
ren,’  begint René, ‘maar al snel gestopt; ik 
had het te druk met mijn coming-out. Ik had de 
Pabo gedaan en kon les gaan geven aan de Tar-
cisiusschool aan de Pater Eijmardweg in Brak-
kenstein. Een school voor speciaal onderwijs. 
Die school werd in 2000 door brand verwoest 
en nu werk ik al acht jaar bij Kristallis met au-
tistische jongeren in Park Neerbosch, vroeger 
het kinderdorp Neerbosch.’ 

Frans
Frans Oris is twee jaar ouder dan René. Zijn 
roots liggen in België waar hij in Arendonk, 
niet ver van Antwerpen, aanvankelijk het he-
teropad bewandelde en kennis kreeg met een 
Nijmeegse vrouw. Frans: ‘We trouwden en ik 
werkte in een eigen schoonmaak- en horecabe-
drijf. Ze kreeg echter heimwee en in 1995 zijn 
we naar Nijmegen verhuisd. Mijn bedrijven 

verkocht ik en hier werkte ik eerst drie jaar op 
het gemeentearchief. Na een opleiding ben ik 
de zorg in gegaan. Dat bevalt prima. Met mijn 
vrouw leefden we meer als broer en zus dan 
als echtpaar en in 2004 zijn we gescheiden. 
We hebben nog steeds goed contact met elkaar. 
Niet lang daarna kwam ik René tegen in café 
de Meermin en dat klikte meteen.’
‘Ik woonde al ruim twintig jaar aan de Wijn-
besstraat en daar zijn we samen gaan wonen,’ 
gaat René verder. ‘Dat waren maisonnettes 
met kleine balkonnetjes en er was weinig con-
tact met de buurt. In 2010 hebben we dit ge-
kocht. In dat jaar zijn we ook getrouwd. We 
hebben er een beetje aan verbouwd, zoals een 
badkamer en een mooie achtertuin aangelegd. 
Het ging als een lopend vuurtje dat hier twee 
mannen kwamen wonen. Trudy, de overbuur-
vrouw, had een kaartje op het plein rond laten 
gaan om ons welkom te heten. Heel lief.’

Tom
‘Het is op het plein door iedereen altijd als heel 
normaal gevonden dat er twee mannen ge-
trouwd samenwonen,’ merkt de 15-jarige Tom 
op. Tom woont met zijn ouders en één jaar ou-
dere broer Gijs enkele deuren verder. ‘We zijn 
hier geboren en ik zou nergens anders willen 
wonen met mijn familie. Ik zit nu op het Karel 
de Grote College en ik ben nog lang niet bezig 
met op mezelf te gaan wonen.’

Guda
Guda Breidenbach is 64 jaar en komt uit 
Krommenie en is geboren in Wormer in de 
Zaanstreek. Toen Protempo, het bedrijf waar  
haar man werkt, van de Zaanstreek naar de 
Energieweg in Nijmegen werd verplaatst, ver-
huisde een aantal gezinnen mee. ‘We waren 
in 1978 de eerste bewoners aan het plein,’ be-
gint Guda. ‘Ramon, de oudste zoon, was net 
één jaar oud. Marcel, de tweede zoon, is in 
1979 geboren. De naaste buren kwamen ook 
van Protempo uit de Zaanstreek. Dat had de 
gemeente zo bedacht. Goeie buren aan gehad 
hoor, maar dat had van mij niet gehoeven. Het 
was wel wennen in Nijmegen. Wormer was 
een dorp. Daar sprak je elkaar aan met u, hier 
was het meteen je en jij. En dan dat taaltje. Ik 
weet nog dat Jan Linders hier met de melk-
wagen langskwam en vroeg of ik een tuutje 
wilde; ik dacht waar heeft die man het over? 
In Wormer en Krommenie liep je achterom bij 
de mensen naar binnen. Hier gaat alles op af-
spraak. Daar hoefde je fiets niet op slot. Hier 
wel en dan wordt-ie nog vaak gejat. Ooit had-
den ze bij de oude Super mijn fiets gestolen. 
Vond ik hem terug bij de buren in de voortuin. 
Dan kijk je raar op. Bleek dat de dieven bij die 
buren hun veel betere fiets hadden weggehaald 
en die van mij daar achtergelaten.’De Nijmeegse veiling in 1963
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Guda ging op de Aquamarijn handvaardigheid 
geven, eerst vrijwillig en na een opleiding in 
Arnhem en Amsterdam kwam ze in dienst bij 
de Lindenberg. Lagere scholen konden haar 
daar inhuren om les te geven. Ze heeft alle 
basisscholen in Nijmegen van binnen gezien. 
Ooit waren dat er veertien tegelijk, nu doet 
ze het wat kalmer aan en werkt alleen nog op 
de Meiboom in Dukenburg en Zonnewende 
in Heseveld. ‘In het begin woonden aan het 
plein veel jonge gezinnen met kinderen. Dat 
was altijd gezellig. Zo maak je ook gemakke-
lijk contact met de buurt. Vaak gingen we op 
woensdagmiddag met zijn allen naar de Leem-
kuil. In het begin woonde iedereen gehuurd 
in de Zwaluwstraat. Met de rij huizen aan de 
Sperwerstraat erbij, werden er 217 gebouwd. 
We betalen nu 600 en nog wat. Niet alle huizen 
zijn hetzelfde hè; wij hebben bijvoorbeeld een 
zolder.’

Romeins grafveld
In 1994 werd de hele straat onder handen ge-
nomen, omdat er asbest in de leien daken ver-
werkt was. Guda: ‘Dat was een heel gedoe. Er 
liepen allemaal mannen in witte pakken rond 
om dat spul te verwijderen, maar wij liepen 
daar in onze gewone kleren tussen door. Het 
hele huis werd vacuüm gezogen. In de meeste 
schuurtjes zit nog steeds asbest.’

‘Wist je’,  gaat René verder, ‘dat ze bij de 
bouw de funderingen van de veilinghallen 
hebben laten liggen? Daar kwamen we achter 
toen we hier een schutting gingen plaatsen. 
Guda: ‘Je mag hier sowieso maar één meter 
diep graven, we wonen bovenop een Romeins 
grafveld!’ ‘Bij ons thuis hebben we ooit in de 
kelder gegraven en vonden toen scherven van 
oude Romeinse vazen,’ weet Tom enthousiast 
te melden. Guda: ‘Met een aantal basisscholen 
heb ik ter gelegenheid van het 2000-jarig be-
staan van Nijmegen een soort prentenboek ge-
maakt Heden en verleden van Nijmegen. Zag 
er erg mooi uit met tekeningen van de kinderen 
van oude en nieuwe gebouwen in de wijk.’

Criminaliteit
Frans: ‘De eerste dag dat we hier woonden zag 
ik een paar figuren kratten stellen uit een tuin. 
Het bleek om Polen te gaan. Snel de politie ge-
beld, die ze opgepakt heeft. Dat was een mooie 
binnenkomer,’ lacht hij. ‘In de jaren tachtig 
werd er vaker ingebroken, ooit zijn ze via een 
losgewrikt dakraam bij ons binnen geweest,’ 
vertelt Guda. ‘We waren op vakantie, alsof ze 
het wisten, en alle apparatuur was verdwenen.’

Hangjongeren kent het plein niet. Tom: ‘Ik ga 
de stad in, als ik wil chillen. Toen ik klein was, 
ging ik naar speeltuin het Boerenlandje aan 

de Marialaan. Er wordt wel gevoetbald en ge-
tennist op het plein en als Nederland voetbalt 
op een WK of EK versieren we het hier met 
oranje vlaggetjes.’

Her en der lopen achter de huizen smalle paad-
jes die de route van het ene naar het andere 
pleintje aan de Zwaluwstraat verkorten. René: 
‘In de avond durven veel mensen daar niet 
door. De struiken worden door de gemeente 
slecht bijgehouden en dat geeft een onveilig 
gevoel.’

Steenmarter
De buurt doet veel samen. Er is een jaarlijk-
se barbecue, vertrekt er iemand dan volgt er 
een afscheidsborrel, met nieuwjaar gaan ze 
bij elkaar langs, soms op verjaardagsfeestjes. 
Mensen die ooit vertrokken, komen graag nog 
eens terug en over het algemeen is er weinig 
verloop. Het is een tikje gehorig en iedereen 
kan zijn auto voor de deur kwijt. Tegen betaald 
parkeren kwamen ze met succes in verzet. Eén 
minpuntje: de steenmarter heeft al bij diverse 
auto’s zijn sporen achtergelaten.

René en Frans zijn allebei actief bij café Dap-
per. Een ontmoetingsplek voor homo’s met 
een - lichte - verstandelijke beperking. Mede 
voor zijn inzet voor café Dapper kreeg René 
dit jaar de Roze Ster uitgereikt tijdens het 
Roze Meifeest. 

Hun huwelijksreis in 2010 ging naar Thailand. 
Frans: ‘Het noorden van het land, dat is een 
stuk minder toeristisch, maar wél zo leuk. 
Sindsdien gaan we daar elk jaar terug.’ ‘We 
eten en slapen bij families, die we daar heb-
ben leren kennen,’ gaat René verder. ‘En soms 
koken wij. Wortelstamppot bijvoorbeeld haha. 
De hele buurt at mee. De liefde voor Thailand 
gaat steeds verder. Ik tel de dagen af totdat we 
weer kunnen gaan. Hier in Nederland mis ik 
het echt. Alles gaat er erg relaxt. Het is boed-
dhistisch en helemaal geen punt als twee man-
nen hand in hand over straat gaan.’

Ik vertrek
Frans studeert inmiddels Thais en René wil er 
snel aan beginnen, want ze hebben grote plan-
nen. René:  ‘Over drie, vier jaar willen we ons 
daar vestigen. Met mijn papieren kan ik er wel 
werk vinden en Frans wil dan de reiswereld in. 
Als tolk bijvoorbeeld, hij spreekt vijf talen.’ 
Dan komen er weer nieuwe bewoners aan het 
plein wonen, die alvast één ding zeker weten: 
dat ze de volgende barbecue mogen organise-
ren, want dat is de afspraak op het plein.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk

Boven: René en Frans, onder: Tom en Guda



de Wester - oktober 20178

Sportpark de Biezen, zaterdag 9 september 
2017. Het nieuwe voetbalseizoen is begon-
nen, maar op de velden van SCH zullen geen 
wedstrijden worden gespeeld. Een voorname-
lijk in blauw gestoken gezelschap heeft zich 
verzameld voor de hoofdtribune. Oude en 
jonge makkers van zaterdagelftal SCH-7, oud-
bestuurders van de club en een enkele grijze 
supporter. De tonen van de Last Post waaieren 
uit over het terrein van de “De Blauwe Jungs-
kes” .
Er komt op deze zonovergoten middag een 
einde aan de rijke geschiedenis van het team 
dat in de jaren tachtig als  ‘rakettenelftal’ lan-
delijke bekendheid verwierf. 

Bij de trompetklanken zijn de aanwezigen in 
gedachten bij de tijden van weleer. De twee 
kampioenschappen, die éne rode kaart. Ze 
kijken naar het gras, naar elkaar, naar het wit 
van de wolken, het blauw van de hemel. Het 
is alsof de clubkleuren vanuit de hoogte goed-
keurend boven het tafereel zweven. De muziek 
sterft weg. Er is applaus, bij dit beladen mu-
ziekstuk voor één keer toegestaan als waarde-
ring voor de trompettist. Troostrijke woorden 

worden uitgesproken. En dan is het tijd voor 
het allerlaatste spelmoment. Zeven raketten 
kiezen één voor één het luchtruim om uiteen 
te spatten met daverende knallen die tot ver in 
het Waterkwartier te horen zijn. Het zevende 
van de zaterdag schiet voorgoed de blauwwitte 
voetbalhemel in. Er zijn geen bloemen.

We schrijven 1976. Een groepje studenten dat 
regelmatig een balletje trapt op de Goffert-
weide zoekt onderdak bij een échte Nijmeegse 
club. Ze denken goed te zijn en zoeken échte 
competitie. Nergens kunnen ze terecht. Nie-
mand wil ze hebben ondanks al dat prachtige 
lange haar, behalve de V.V. Sport Club Hees. 
Blijkbaar zijn de Waterkwartierders niet bang 
voor een ‘club in de club’. 

De vrolijke linkse bende trekt met ingang van 
het seizoen ‘76-‘77 op zaterdagen naar de vel-
den aan de Rivierstraat. De meest gehoorde 
vraag in het kleedlokaal: “Hebben we wel ge-
noeg man?”. Een goede tweede: “Wie speelt 
er?”.  ‘Demokraties’  beslissen over de opstel-
ling blijkt al gauw niet te werken. Er wordt 
een ‘bolletjesschrift’ aangemaakt: wie een hele 

wedstrijd speelt krijgt een héél bolletje en voor 
de pechvogels zijn er de hálve bolletjes. Alle 
hele en halve bolletjes worden steeds nauw-
keurig geteld zodat er nooit discussie hoeft te 
zijn over het recht om op het veld te staan. Hoe 
eenvoudig kan het zijn? De eerlijkheid gebiedt 
te zeggen  enfin.

Op de Biezen ontstaat in de loop der jaren een 
uitstekende verstandhouding van de ‘studan-
ten’ met de SCH mensen van de zaterdag en 
met het bestuur. Mannen als Wim de Koning 
zaliger en oud-voorzitter Wil Oteman worden 
door de spelers op handen gedragen. Menig 
clublid zwaait als ‘grens’ met de vlag als het 
zevende weer eens ‘te weinig man’ heeft en 
spelers van SCH-7 bezoeken de clubvergade-
ringen. De ‘intellectuelen’ voelen zich thuis en 
ervaren de volksclub als een warm nest.

Het aanvankelijke optimisme over de eigen ca-
paciteiten bleek niet terecht, slechts tweemaal 
wordt het kampioenschap behaald. Misschien 
wel omdat de discussie over prestatie- of re-
creatievoetbal nooit is afgesloten. Daar staat 
tegenover dat het team wel eensgezind is over 

Ludiek afscheid van ‘rakettenelftal’ SCH

Ed van Loon en Geert Vaarwerk in het NO PASARAN shirt
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fair play. Er is in al die jaren slechts één rode 
kaart geïncasseerd en het is nog steeds de 
vraag of het er wel eentje was. 

Niet de voetbalprestaties maar het politieke 
engagement zorgde voor landelijke aandacht. 
In 1983 geeft de landelijke KNVB goedkeu-
ring aan de wens van diverse zaterdagelftallen 
om hun wedstrijd te verzetten en in Den Haag 
tegen de kruisraketten te gaan demonstreren. 
De KNVB Afdeling Nijmegen gaat hier niet 
in mee. Op straffe van 150 gulden boete en 2 
punten mindering wordt het verschuiven van 
wedstrijden verboden. De reden: competitie-
vervalsing. Aanvoerder Wim Bilo verzoekt de 
KNVB desondanks om de wedstrijd tegen SJN 
te mogen verplaatsen. Dan volgen de gebeur-
tenissen elkaar snel op: geen toestemming van 
de KNVB, steun van 4 andere Nijmeegse elf-
tallen, artikel in de Gelderlander, het aanbie-
den van de maquette ‘voetbalveld met kruis-
rakketen’ aan de voorzitter van de Afdeling 
Nijmegen, Ad Lansink. De bond gaat overstag, 
het elftal vertrekt op zaterdag 29 oktober naar 
Den Haag en voegt zich tussen de meer dan 
500.000 mensen in de grootste demonstratie 
ooit op Nederlandse bodem. 
 
Dat waren andere tijden, terug naar de onze. De 
nazit van de plechtigheid op de Biezen vindt 
plaats op het terrein van Havo Notre Dame des 
Anges in Ubbergen. Er wordt een balletje ge-
trapt door de mannen die niet door leeftijd of 
blessures worden gehinderd. Bliksem en don-
der zorgen voor een plotseling einde. Zelfs de 
natuur werkt mee aan het daverende afscheid. 
In de kantine wordt uit hilarische notulen geci-
teerd: ‘Half bolletje, reserve’. Over de kwestie 
‘voetballen of demonstreren voor de vrede´ 

wordt uit eigen werk voorgelezen door Maar-
ten Omvlee, schrijver van S.C.H. 90 jaar. De 
verhalen zijn de wereld nog niet uit (een aan-
rader: info@maartenomvlee.nl). De legendari-
sche spits Jan Bilo draagt bij met een literaire 
short story, een absoluut SCH-unicum. Tot 
slot spreekt oud-voorzitter Wil Oteman mooie 
woorden en krijgt daarvoor een daverend ap-
plaus.

De voetbalclub SCH heeft 96 jaar bestaan. 
Over dat einde is op andere plaatsen genoeg ge-
zegd en geschreven. Het ‘rakettenelftal’ kwam 
tot 41 jaar. Frans Lauret is recordhouder, hij 
droeg 35 jaar de clubkleuren. Ton Sipkens, in 
1976 initiatiefnemer met Kees van den Bosch 
en Jos Maas, bleef net zo lang volhouden tot 
hij tegen zijn eigen zoons kon spelen.

Glazen klinken, barbecues geuren, stemmen en 
gelach murmelen over de door klare beken ge-
voede vijver van Havo Notre Dame. die shirts 
met NO PASARAN ze komen er niet door 
Spaanse Burgeroorlog Nicaragua  solidariteit 
met de revolutie steun aan ontwikkelingspro-
jecten waar kwamen die commerciële shirts 
met SUPER DIRECT eigenlijk vandaan? ... 
afdankertjes van het eerste Kesteren uit  … 
snoeiharde tackles … 

Het wordt donker, het doek valt. De oude en 
jonge makkers keren huiswaarts. Een paar spe-
lers van de laatste lichting starten de nieuwe 
competitie bij Kolping Dynamo Combinatie. 
Aan het water tussen de wuivende rietkragen 
op het Ubbergse schoolterrein denkt niemand 
meer: er waren geen bloemen.

Tekst: Martin Bosch

Requiem voor een boom

Mijn einde komt eraan. Ik voel het in 
mijn fijnste wortels. Ik merk het aan mijn 
kleinste takken. De grond koelt weer 
af. Ik begin het koud te krijgen. Het 
voedingsrijke water in mijn bast komt 
langzaam tot stilstand. Dat moet ook 
wel, want het gaat nog kouder worden. 
Ik heb het al zeker dertig keer meege-
maakt, dus ik weet het zeker. De winter 
komt eraan. Als ik geen maatregelen 
neem, dan zal het water dat nu nog mijn 
imposante kruin voedt veranderen in ijs 
en mij van binnenuit verscheuren. Dat 
wil ik niet. Ik wil leven.
Langzaam maar zeker schud ik mijn 
zachte naalden van mijn takken. Ik weet 
dat ze dat liever niet hebben dus moet 
ik ze helpen. Ik verminder hun voeding 
en wacht tot ze verkleuren, van groen 
naar geel naar bruin. Ze vallen van mijn 
schouders als een versleten jas. Alleen 
zo is er ruimte voor nieuw leven na de 
winter. De herfstregen helpt me bij mijn 
taak. De wind masseert me precies 
waar het jeukt, waar de pijnpunten zit-
ten. De hele wereld werkt mee aan mijn 
bevrijding.
Angstig word ik niet bij mijn naderende 
einde. Ik ken mezelf. Ik heb hard ge-
werkt om elk jaar steviger op mijn stam 
te staan. Elke dag dwing ik mijn wortels 
verder de grond door. Geen steen houdt 
me tegen. Ik wil niets liever dan stevig 
staan en groeien. Schaduw bieden als 
de zon brandt. Gif opzuigen en zuurstof 
afgeven. Rust bieden in een stenen 
wereld vol mensen en dieren. Als de 
zon volgend jaar terugkeert, dan ga ik 
meteen aan het werk. Dat wil ik graag. 
Een beetje winter krijgt mij niet klein.

Tekst: Stefan van Dierendonck
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Tegenwoordig zingt Patrick in Ancora. Een 
trio dat traditionele zeemansliederen mixt met 
Ierse folkmuziek en pop. Hiermee hebben 
ze een geheel eigen plek in de Nederlandse 
muziekwereld veroverd. En met succes. Ze 
brachten drie albums uit, die alle drie de eer-
ste plaats van de GFK Album Top 100 haal-
den. Een muzikale carrière die ooit begon in 
de Niersstraat met Nikita van Elton John. De 
Wester gaat terug naar het Waterkwartier met 
Patrick van Bree.

‘Ik ben geboren in september 1972 in het Rad-
boud ziekenhuis en opgegroeid in het huis aan 
de Niersstraat 58. Het huis staat er gelukkig 
nog steeds. Ik heb één broer, Remco die drie 
jaar jonger is. Mijn vader werkte bij de Nyma, 
maar toen hij het aan zijn longen kreeg, is hij 
van baan veranderd en werd machinebankwer-
ker.’

Lanteerne
Patrick ging naar de kleuterschool naast de 
Theresiakerk. Gelukkig trof hij daar juffrouw 
Linssen en niet juffrouw Tromp, want daar 
was-ie bang van. Voor het lager onderwijs koos 
hij voor de St. Jozefschool, want daar werkte 
juffrouw Roos, die was heel knap. ‘Tot en met 
de vijfde klas,’ vertelt Patrick, ‘toen sloot de 
school en werd het de Lanteerne in Heseveld. 

Een groot verschil, maar dat is achteraf heel 
goed voor me geweest. Op St. Jozef werd ie-
dereen naar de Mavo gestuurd. Dat was hoog 
genoeg voor de arbeidersjeugd. De Lanteerne 
was een Jenaplanschool, daar werd gekeken 
naar wat je wérkelijk in je mars had en ik kreeg 
een VWO-advies mee. Zo belandde ik in 1984 
op het Dominicuscollege.’

Op de lagere school was Patrick bevriend met 
Patrick van Aken, Richard Heuveling en Dimo 
Bouman. Patrick: ‘We waren veel buiten, sol-
daatje spelen, bramen plukken of salamanders 
en kikkers vangen. Ik was een rustig jongetje. 
Best wel braaf en verlegen ook. Veel vriendjes 
heb ik verder nooit gehad. Ik was wel gedre-
ven. Wilde het altijd goed doen. Toch woon-
den er in de buurt twee broers die het altijd op 
mij gemunt hadden en me pestten wanneer ze 
dat konden. Vraag me niet waarom, maar het 
was altijd uitkijken om die twee te ontwijken. 
Totdat ik er op een keer helemaal genoeg van 
had. Toen rolde ik met één van hen over het 
schoolplein. Dat had blijkbaar indruk gemaakt 
en het pesten hield op. Maar het is ook gebeurd 
dat er een groep kinderen bij ons voor het huis 
stond. Dat zongen ze “zet die van Van Bree 
op de plee en doorspoelen ermee”. Ik heb dat 
nooit begrepen. Kinderen kunnen heel wreed 
zijn. De naaste buren waren heel aardig en ei-

genlijk de hele Niersstraat had een gemoede-
lijke sfeer waar ik me erg thuis voelde.’

Patrick wilde vroeger piloot worden, maar hij 
moest vanaf zijn tiende al een bril dragen, dus 
dat ging niet door. Maar tweede op dat ver-
langlijstje stond muziek en hij mocht orgelles 
nemen bij Walter Meuleman in een kelder aan 
de Augustijnenstraat bij Kuppen Muziek. Pa-
trick: ‘Mijn ouders leenden geld om een orgel 
te kunnen kopen. Daar hebben ze jaren aan af-
betaald. Een Yamaha met pedalen. Ik heb hem 
nog steeds en hij staat nu thuis in de garage.’

Loonies
‘Met de jongens en meisjes die op orgel les 
zaten, hadden we ook een bandje waarmee 
ik mijn eerste podiumervaring opgedaan heb, 
Collectif heette dat. We speelden met twintig 
man keurig gelijk precies dezelfde noten, dus 
muzikaal was het denk ik niet altijd interes-
sant voor het publiek. We hadden wel ontzet-
tend veel lol en konden als beginners op het 
podium veel leren. Thuis ging in de zomer het 
raam open en speelde ik voor de buurt. Op 
speciaal verzoek van buurman Corbeek altijd 
Nikita van Elton John. Dat waren mijn eerste 
optredens. Ik was 15, 16 jaar toen ik muziek-
café Loonies aan de Voorstadslaan ontdekte. 
Daar was vaak live muziek en ik vond dat ge-

Terug naar het Waterkwartier met Patrick van Bree



de Wester - oktober 2017 11

weldig. Ik ben daar lang blijven komen en ik 
heb er dikwijls met jamsessies meegedaan. Er 
kwamen markante figuren. Nico met één oog 
en een haarband om, Harrie uit Amsterdam die 
alleen maar wilde toepen, en Dombo, later één 
van mijn beste vrienden en een supergoeie gi-
tarist die veel te vroeg overleden is. Hij speel-
de nog in de band van Rudy van Dalm.’

Volgens goed katholiek gebruik heeft Patrick 
vier voornamen. ‘Mijn opa en oma zaten altijd 
elke zaterdag op de eerste rij in de Theresia-
kerk. Mijn ouders deden er eigenlijk al niks 
meer aan. Toch was ik nog misdienaartje. De 
nonnetjes waren gek op mij. Maar ik was ook 
een denkertje. Over dat smeken in liturgische 
teksten om vergeving bijvoorbeeld. Hoezo 
vergeving? Wat heb ik dan gedaan? Toen pas-
toor Nas me een keertje voor een volle kerk 
belachelijk maakte, omdat ik niet goed in de rij 
zou staan, was ik er klaar mee.’

Dienstplicht
De overgang van het lager onderwijs naar het 
Dominicuscollege was moeilijk, maar Patrick 
bleek een goede leerling. Zonder veel hob-
bels studeerde hij er zes jaar later af en lag de 
spreekwoordelijke wereld voor hem open. ‘Ja, 
wat nu,’ vertelt Patrick, ‘ik wilde naar het con-
servatorium, maar ik kon eigenlijk niks. Ik wist 
niet eens wat een toonladder was. Ik zou de 
toelatingseisen nooit kunnen halen. Dus werd 
het de T.U. in Eindhoven. Werktuigbouwkun-
de. Maar dat eerste jaar was een drama. In een 
andere stad, voor het eerst op kamers, en mijn 
opa die aan de Eemstraat woonde en altijd als 

een vader voor me was geweest, overleed dat 
jaar. Nog nooit eerder had ik de dood van nabij 
meegemaakt en ik was compleet van slag. Ik 
haalde het eerste jaar maar twee vakken. Het 
tweede jaar ging aanvankelijk heel goed, maar 
door het missen van een paar essentiële vak-
ken moest ik van school af. Toen ben ik mijn 
dienstplicht gaan vervullen. Ik deed de chauf-
feursopleiding voor vrachtwagen en had het er 
relatief heel makkelijk. Toch heb ik er veel ge-
leerd, waar ik nu nog de vruchten van pluk. Als 
je iets wilt bereiken in het leven, ben je altijd 
van anderen afhankelijk. Je zult samen moeten 
werken, zorgen voor elkaar en een ander altijd 
respecteren.’

Na zijn diensttijd ging Patrick werken bij Phi-
lips in Wijchen, maar daar zag hij al gauw 
geen levensvervulling in. Toch maar weer naar 
school en hij koos voor de Hbo lerarenoplei-
ding aan de HAN. Hij wilde les gaan leven. 
Zijn eindstage aan een Havo-twee klas was 
een ramp. ‘Patrick: ‘Als ik daaraan terugdenk, 
sjonge jonge, ik had helemaal niks te zeggen. 
Ze sloopten zowat de klas waar ik bijstond, 
dus ik dacht dat wordt nooit wat. Ik was daar-
om verrast dat diezelfde school me later belde 
of ik in wilde vallen voor een zieke collega. 
Bleek het om dezelfde klas, inmiddels Havo-
drie, te gaan. Ik gooide alle schroom van me af 
en heb me gepresenteerd zoals ik ben. Nu werd 
ik meteen geaccepteerd.’

Commercial Break
Wat Patrick ook deed, hij bleef altijd muziek 
maken. In 1993 zocht de toen 34 jarige Dave 

Hanssens en aantal jongere jongens om een 
band mee te beginnen. Dat werd later Com-
mercial Break. Remco, de broer van Patrick, 
speelde keyboard, neef Edwin Janssen drumde 
en Patrick speelde gitaar. Dave stopte na twee 
jaar, een nieuwe bassist werd gezocht én er 
kwam een zangeres bij: Belinda Kinnaer. ‘Ik 
weet nog dat ze auditie kwam doen,’ vertelt 
Patrick. ‘Dat was gewoon bij ons thuis in de 
huiskamer aan de Niersstraat. Ze zong I Will 
Always Love You van Whitney Houston. Mijn 
moeder, die in de keuken bezig was, kwam de 
kamer in gelopen. “Wat kan die griet zingen, 
zeg! Kieppevel!” Het kippenvel stond inder-
daad op haar armen.’

Commercial Break werd een veel gevraagde 
feestband in heel Nederland. Ze speelden op 
kermissen, bedrijfsfeesten, bruiloften en eve-
nementen. Honderdzestig optredens per jaar 
waren geen uitzondering. Ze traden ook regel-
matig in de wijk op. In het gemeenschapshuis 
of met carnaval bij de Nijmeegse Boys. In de 
stad bij Gompie en de Grote Markt tijdens de 
vierdaagse. Voor Patrick altijd bijzondere op-
tredens. Pa en ma Van Bree waren de groot-
ste fans en misten geen enkel optreden. Met 
Belinda schoot hij dubbel in de roos. In 2001 
kregen ze een relatie en hij ging met haar sa-
menwonen in Braamt. Later zouden ze verhui-
zen naar Zeddam.

Enkele jaren daarvóór ging Patrick door een 
moeilijke tijd. ‘Bij mijn moeder werd in 1999 
maagkanker geconstateerd,’ vertelt hij, ‘Dat 
was een zware tijd. We waren erg close. Ik 
woonde nog thuis en ik heb veel van de ver-
zorging op me genomen. Ze is maar 53 jaar 
geworden. Daar kwam bij dat enkele weken 
voordat mijn moeder overleed, ook Dombo 
stierf. Ik zag het even helemaal niet meer zit-
ten. Een goede vriend van me woonde in Goir-
le en daar ben ik vier maanden ingetrokken. Ik 
kwam weer een beetje tot rust. Mijn pa heeft 
het ook heel moeilijk gehad zijn leven weer 
op de rit te krijgen. In Zevenaar heeft hij een 
nieuwe start gemaakt en de laatste jaren van 
zijn leven waren we erg close. Helaas is hij in 
2014, vlak na zijn eenenzeventigste verjaar-
dag, overleden.’

Commercial Break was 22 jaar succesvol 
totdat de band besloot met Carnaval 2015 
een punt achter de carrière te zetten. Belinda 
ging op de solotoer en Patrick, die inmiddels 
gestopt was als leraar, had zich toegelegd op 
fotograferen. Hij richtte de Van Bree Media-
groep op, werd huisfotograaf bij evenementen 
als het Megapiratenfestijn en hij specialiseerde 
zich om in opdracht van makelaars foto’s van 
te koop staande huizen te maken. 

Patrick voor zijn ouderlijk huis in de Niersstraat
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Ancora
‘En toen kwam daar ineens dat telefoontje of 
ik bij Ancora wilde komen zingen. Ze ken-
den me al vanuit het Megapiratenfestival. Ik 
zei meteen ja, al besefte ik dat het veel conse-
quenties zou hebben. Op 1 januari 2016 ben ik 
begonnen en moest in no time twintig liedjes 
instuderen. Je moet Ancora zien als een con-
cept. We hebben nu drie Nederlandstalige cd’s 
uitgebracht, die het heel goed doen, maar dat 
komt vooral omdat we naast de cd een dvd met 
alle clips van de nummers erbij leveren. Die 
worden gefilmd op mooie locaties in onder 
meer Ierland en Griekenland. Op het strand of 
een heuse zeilboot om de sfeer van de liedjes 
optimaal weer te geven. Het is een rollercoas-
ter soms. We hebben regelmatig tv-optredens, 
bij regionale zenders, maar ook de TROS en 

Omroep Max.  Jan Keizer van BZN is een van 
onze liedjesschrijvers. Dat doet-ie erg goed. 
Onze sound past ook wel een beetje bij Volen-
dam.’

Eind vorig jaar kreeg Patrick een auto-onge-
luk. Hij was achter het stuur in slaap geval-
len en klapte achter op een vrachtauto terwijl 
Belinda naast hem zat. Hij besefte hoeveel hij 
geluk hij had gehad, dat ze beiden nauwelijks 
iets mankeerden. 
In februari van dit jaar werd bij Belinda borst-
kanker geconstateerd. Weer viel het kwartje de 
goede kant op, want gelukkig kon alles wor-
den weggehaald. 
Afgelopen maart stond de tent van het Me-
gapiratenfestijn op de Goffertweide naast het 
NEC-stadion.  Een mooiere plek voor een hu-

welijksaanzoek kon Patrick zich niet beden-
ken. Met een bos rozen en onder de muziek 
van Bed of Roses vroeg hij zijn Belinda ten 
huwelijk. Op 2 december gaan ze trouwen.

‘Het Waterkwartier is mooi geworden en veel 
veranderd. Ik kom nog weleens in de wijk als 
ik voor mijn bedrijf foto’s moet maken. Dan 
kan ik het niet laten om nog even langs Niers-
straat 58 te rijden. Dan denk ik weer even te-
rug aan Truus de Mier, het Weduwvrouwtje, 
Dombo, Centen met zijn duivenhok, Snuffie 
het hondje en Juffrouw Roos.  Met weemoed, 
maar ook met een heel goed gevoel.’

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s in Nijmegen: Dave van Brenk
Foto op locatie: Ancora

Patrick op locatie voor Ancora
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Kapsalon Van Haaren 
Waalstraat 6
Het verhaal over de kappersfamilie Van Haa-
ren begint met de gebroeders Willem (geboren 
in 1899) en Jan (geboren in 1896). Ze hadden 
ervaring opgedaan bij een sjieke kapsalon in 
de stad en geholpen door een startkapitaaltje 
van hun vader, begonnen ze in 1922 ieder een 
eigen kapsalon. Willem, inmiddels getrouwd 
met Elisa van Herwaarden begon aanvankelijk 
aan Waalstraat 4, maar door de snelle gezins-
uitbreiding huurde Willem vanaf 1931 ook het 
pand ernaast op nummer 6. De kapperszaak 
verhuisde naar de achterkant van nummer 6 
en aan de voorzijde van het huis begon Wil-
lem een sigaren- en sigarettenwinkel. Jos is in 
1930 geboren. In 1941 waren er inmiddels elf 
kinderen, die samen met de grootouders aan 
Waalstraat 4 woonden.

In februari 1944 vielen de bommen op de stad 
en werd de school van Jos verwoest. Vanaf die 
dag werkte Jos bij zijn vader in de zaak. Tien 
jaar lang runden ze samen de winkels, totdat 
Jos zich ging verloven met zijn Riet. Jos wilde 
zelfstandig verder, maar kon op dat moment de 
kapsalon van zijn vader nog niet overnemen. 
Jos en Riet trouwden en zochten het avontuur 
op. Ze emigreerden naar Afrika. Ze kwamen 
onder andere terecht in Namibië, toen nog een 

Duitse kolonie. Daar zaten ze te springen om 
goede kappers. Jos zou op die periode terug-
kijken als de mooiste tijd in zijn loopbaan. 
Werken tussen al die verschillende culturen, 
het verrijkte zijn leven. Ze woonden vlakbij de 
rimboe en kregen er drie kinderen: Rob en de 
tweeling Marian en José. 

Riet kreeg echter heimwee. Het leven in Afri-
ka viel haar erg zwaar en toen daar bovenop 
Jos zijn vader Willem ziek werd, besloten ze 
in 1959 terug te keren naar Nijmegen. Ze ver-
trokken er ooit met niets en kwamen nu met 
drie kinderen terug. Eén jaar later kon hij de 
kapsalon van zijn vader overnemen, die weer 
naar Waalstraat 4 verhuisde. Willem en Elisa, 
geholpen door hun jongste dochter, bleven 
verantwoordelijk voor de sigarenwinkel op 
nummer 6. Jos had het moeilijk die eerste ja-
ren weer in Nijmegen. Hij miste Afrika, het 
leven daar en hij vond Nederland hopeloos 
saai en bekrompen. Maar hij moest verder. 
Willem overleed in 1966 en Jos nam daarna 
ook de sigarenwinkel onder zijn hoede. In 
1969 verhuisde Elisa naar een bejaardenhuis 
en wisselden de twee winkels wederom van 
plek. Enkele jaren later werden de twee tot dan 
toe gehuurde panden gekocht van de woning-
bouwvereniging. Eind jaren zeventig werd de 
sigarenwinkel opgeheven en stortte Jos zich 
met volle overgave op het kappersvak, dat hij 
met de jaren steeds interessanter was gaan vin-

den. Het was niet alleen meer kort of lang, er 
kwam meer creativiteit bij kijken. 

Op 23 februari 1994 vierde Jos zijn 50-jarige 
jubileum. Hij zou doorwerken tot zijn 70ste. 
Toen liet zijn  gezondheid het niet meer toe. 
De woning aan Waalstraat 4 werd verkocht en 
de kapperszaak gesloten. In juni 2012 over-
leed Jos, zijn vrouw Riet drie maanden later. 
Tot aan hun overlijden woonden ze met veel 
plezier aan Waalstraat 6. Het huis bleef in de 
familie, totdat ze in april van dit jaar besloten 
het te verkopen. Met pijn in het hart, maar vol 
mooie herinneringen.

Tekst: Michiel van de Loo, met dank 
aan de opgetekende herinneringen van 
Jos van Haaren en zijn dochter José
Foto’s: Dave van Brenk en familie Van 
Haaren

Van oude winkels, de dingen die voorbij gaan
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Portret van een kind in zijn slaapkamer

Sergio Gomez Alvarez (11 jaar)

Ik ben trots op mijn taekwondo medailles

14

Met wie woon je in huis?
‘Met mijn vader Paco en mijn moeder Bianca. 
Mijn vader komt uit Spanje. Van hem heb ik 
mijn dubbele achternaam. Gomez is de naam 
van mijn opa en Alvarez van mijn oma. Dat 
zijn de vader en moeder van mijn vader.’
In welke klas zit je?
‘In groep 7/8. Ik zit in groep 8, maar het is een 
combinatieklas op de Michiel de Ruyter. Op 
woensdag heb ik juffrouw Maaike en de rest 
van de week heb ik meneer Jos. Mijn leukste 
vakken zijn gymmen, spelling en rekenen op 
de computer. Gymmen vind ik leuk omdat er 
veel beweging bij zit. Spelling vind ik heel 
makkelijk eigenlijk, en ik kan heel snel typen 
op de computer. En met rekenen heb je alle-
maal verschillende spelletjes.’
Heb je hobby’s?
Ja, ik zit bij de taekwondo Yoo-Sin in Hatert. 
Dat doe ik al 2 ½ jaar. Eerst heb ik mijn zwem-
diploma gehaald en daarna ben ik op taekwon-
do gegaan. Ik heb de groene band en dat is best 
wel goed. Ik heb ook taekwondo-vrienden, 
maar die wonen niet hier in de buurt.’
Lees je ook wel eens een boek?
‘Ja, Het leven van een loser en verschillende 
Geronimo Stilton-boeken. Maar alle boeken 
die boven op mijn kamer liggen heb ik al uit. 
Op school lees ik wel veel, maar thuis niet.’
Speel je wel eens computerspelletjes?
‘Heel veel. Op mijn laptop speel ik Farming 
simulator 17 en op mijn telefoon Pokemon go. 

Op mijn tablet kijk ik veel naar youtube. Ro-
blox heb ik ook veel gespeeld, maar nu niet 
meer.’
Van welke muziek houd je?
‘Ik ben niet zo’n muziekfan. Laatst was ik naar 
Snoop Dog aan het luisteren. Dat vind ik dan 
gewoon een lollig liedje.’
Ben je een fan van iemand?
‘Van GameMeneer, maar niet zo’n hele erge 
fan dat ik naar zijn huis wil of zo, maar als ik 
hem tegenkom wil ik wel een foto en handte-
kening.’
Wat is je favoriete tv-programma?
‘Ziggo-Sport, want ik kijk geen tekenfilms. Ik 
ben een sportfanaat.’
Als je een dag een dier zou zijn, welk dier zou 
je dan willen zijn?
‘Dat is een moeilijke. Ik heb niet echt een lie-
velingsdier. Maar ik denk een walvis, omdat 
hij heel groot is.’
Heb je vrienden?
‘Ja, Matthias, Baran, Nigel en Mahmut. Mat-
thias woont hierachter en Baran woont op het 
Nachtegaalplein. De anderen wonen verder 
weg in de Wolfskuil’
Wat vind je een leuk vakantieland?
‘Spanje, daar ben ik heel vaak geweest. Wel 
een keer per jaar. We gaan dan bijvoorbeeld 
naar La virgen del camino, dat is een dorp 
waar mijn tante en peetoom wonen. Ook zijn 
we in Tenerife, Las Palmas op Gran Canaria en 
in een dorp bij Granada geweest.’

Als je een dag alles zou mogen doen wat je 
leuk vindt, hoe zou die dag er dan uitzien?
‘Opstaan en ontbijten met churros, dat is een 
soort Spaanse oliebol. Dan naar trampoline-
park Jumping Jack in Almere. Terug naar huis 
en lunchen met tapas, dat is lekker. Daarna 
naar het trampolinepark Jumpsquare in Deurne 
en ’s avonds eten bij McDonalds. Nog even rij-
den in een Bugatti Veyron en daarna naar bed.’
Waar ben je trots op?
‘Dat ik medailles heb gewonnen bij taekwon-
do en als ik geslaagd ben voor mijn volgende 
groen/blauwe band bij taekwondo.’
Wat is je belangrijkste bezit?
‘Mijn laptop, mijn tablet en mijn telefoon.’
Wat is je grootste droom?
‘De zwarte band halen bij taekwondo en in een 
Bugatti Veyron rijden.’
Wat is je favoriete eten?
‘Frikadel, bamischijf, penne met maggi, een 
kipburger bij McDonalds en voor ontbijt chur-
ros.’
Wat wil je later worden?
‘Iets in de techniek of met computers werken 
of in een laboratorium.’
Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?
Dan heb ik een auto of een scooter en ben ik 
aan het studeren. Ik woon nog thuis en ik heb 
een vriendin.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Dave van Brenk
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Naast fysiotherapie kunt u 

binnen onze praktijk ook  

terecht voor zelfstandig fitness. 

Hierbij kunt u fitnessen  

op uw eigen tijd in onze 

oefenzaal.   

Voor meer informatie  

kunt u ons bellen, mailen,  

of de praktijk bezoeken.

Al vanaf €23,- per  

maand!

Vrije fitness: 
vanaf €23,- 

p.maand

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

Fysiotherapie Danielsplein  /  Danielsplein 3b  /  6543 NA Nijmegen  /  024-3030022  
administratie@fysiodanielsplein.nl  /  www.fysiotherapie-danielsplein-nijmegen.nl
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Zaterdag 5 september vierden we de 5e edi-
tie van ons buurtfeest. Begonnen in 2012 met 
het mini festival bij de opening van muziek-
school Muziekopmaat, is er door bezielende 
leiding van Leon een mooie traditie ontstaan. 
Met ieder jaar kinderactiviteiten van Pieter 
en Marieke -met dit jaar als assistente Sofie: 
schminken, bellen blazen, circusspullen en een 
fantastische zelfontworpen friet-met-mayo ta-
fel. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door 
de band uit de straat, die met harde kern Guus, 
Marius, Lieteke, Jonneke en verder wisselende 
samenstelling (voel je welkom om aan te slui-
ten!) een bijzonder relaxt sfeertje weet neer te 
zetten. 

Op het gebied van eten & drinken hebben we 
er zeker ook een feest van gemaakt de afgelo-
pen jaren: van exotische catering van Zij aan 
Zij tot zelfgemaakte soepen van Thea, Janne-
kee, Silvia en Merita. Van Portugese drankjes 
van Delicia tot dit jaar home brew bier van 
onze eigen straat brouwerij: Stadsbrouwerij 
Oud-west! Martijn & Merijn brouwden 3 god-
delijke biertjes onder de naam Perdix. Dit is 
een verwijzing naar de straat waarin deze bier-
tjes ‘het levenslicht’ zagen. Iris ontwierp de 
superleuke etiketten!
Voor komend jaar staan Joep & Marcel klaar 
om barbecue van hoge kwaliteit af te leveren 
en staat de buurt-mobiele pizzaoven klaar voor 
vegetariërs! Het buurtfeest comité is steeds in 
bezig nieuwe ideeën uit te voeren en is zelf 
ook aan ontwikkeling onderhevig. Actieve 
leden van de afgelopen jaren Marius en Lucy 
werden dit jaar heel organisch opgevolgd door 
nieuwe straatbewoner Eefje. Het straatfeest is 
een coproductie die gezelligheid genereert en 
waar de nodige gezelligheid aan vooraf is ge-
gaan…!

Wat betreft activiteiten voor jong&oud hebben 
we niet te klagen: het levensgrote scrabble spel 
dat we vorig jaar konden lenen van de biblio-
theek, hebben we inmiddels ook in eigen bezit 
en komt dus weer terug. De afgelopen jaren 
konden we terecht bij Lex voor yoga en bio-
danza. Volgend jaar staat de pubquiz samenge-
steld door Silvia op het programma: wat weet 
jij van jouw buurt? Kun je je vast voorberei-
den!

Voor het eerst stond op onze buurtfeestloca-
tie het fantastische bankje (ontwerp/realisatie 
door Stadsboom) bij de ‘groenbak’. Het idee 
voor dit bankje ontstond bij Merita tijdens 
het straatparticipatieproces (mooi woord voor 

galgje) bij de vervanging van de riolering en 
bijbehorende ‘opknap’ van de straten. Het 
prachtige groene plein halverwege de Patrijs-
straat is ontsproten aan de creatieve breinen 
van Amber, Jeroen, Koos en Sofie. Veel straat-
genoten hebben –letterlijk- een steentje bijge-
dragen in een aantal zaterdagen hard werken 
om de ideeën om te zetten in werkelijkheid!
Dit  jaar hadden we de Pipowagen van de ge-
meente tot onze beschikking waar we dank-
baar gebruik van hebben gemaakt om een 
tentoonstelling in te richten over (de historie 
van) de buurt. De tentoonstelling gaat jaarlijks 
terugkomen en uitgebreid worden met wat ‘de 
buurt’ nog meer weet over onze leuke buurt. 
En wat is die leuke buurt dan precies? Is het 
Waterkwartier? Is het Wolfskuil? Is het Hees? 
Allemaal een beetje en ook een prachtig opge-
knapt stukje Nijmegen waarvoor we een eigen 
naam voorstellen. Zodat we weten waar we 
wonen, zullen we maar zeggen. Henne initi-
eerde dit leuke idee, naar aanleiding van het 
prachtige resultaat van de opknapbeurt van 
onze straten.

Tijdens het buurtfeest is er al over nagedacht 
door buurtgenoten. Om hierover verder te 
praten, dopen we onze buurtfeest FB pagina 

Lustrumbuurtfeest Patrijsstraat e.o.!
om tot Buurt Leeuwenstein, naar het land-
goed waarop een groot deel van ons -nu nog 
naamloze- buurtje is gebouwd. Het gaat om 
de straten Fuut-Korhoen-Meerkol-Bosduif-
Patrijs-Roerdomp-Pluvier-Wulp-Buizerdstraat 
en Prinsen- en Emmalaan. Voel je welkom om 
mee te denken!

Bekijk op de FB pagina ook het fantastische 
filmpje, (ieder jaar weer) gemaakt door Mar-
tijn!

Tekst: Merita van Mook
Foto: Geert Timmer

Buurtfeest in 2015
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Iedere dinsdagmiddag en woensdagmiddag 
zien we de mannen en vrouwen van Stichting 
Dagloon Nijmegen onze straten schoonhou-
den. Op dinsdag in het Waterkwartier en op 
woensdag in de Wolfskuil. Ze werken in weer 
en wind met een afvalzak en een prikker in 
hun hand om het zwerfvuil in de wijk tegen 
te gaan. Het felle oranje hesje zorgt voor de 
herkenbaarheid.

Maar wie zijn nu deze mensen? Ik ga op on-
derzoek uit, schuif aan in de kantine voor een 
kop koffie en een praatje en help een handje 
mee mijn eigen wijk schoon te houden.

Stichting Dagloon Nijmegen is een werkcol-
lectief van thuis- en daklozen in Nijmegen. 
Het is in 2004 opgericht en heeft tot doel dat 
de dagloners participeren in de samenleving.

Dagloners
Ik stap opgewekt het pand in aan de Havenweg 
waar de dagloners zich verzamelen voor een 
koffiepauze en de lunch. Ik ben een van de eer-
sten en maak kennis met John en Co. 
Ik neem plaats naast John en vraag hem hoe 
hij bij Dagloon terecht is gekomen. Hij vertelt 
dat hij vanaf het begin betrokken is bij Dag-
loon, maar dat hij er ook een tijdje tussenuit 
is geweest. Nu krijgt hij de mogelijkheid, via 
Stichting Dagloon, een jaar stage te lopen bij 
een bouwbedrijf met behoud van zijn uitkering 
en werkt hij gemiddeld twee à drie dagen in de 
week als dagloner.

‘Het werk dat ik doe wordt gewaardeerd door 
buurtbewoners en het geeft voldoening als een 
straat er weer spic en span bij ligt. Soms krij-
gen we koffie of een compliment. Wat ik alleen 
jammer vind is dat sommige wijkbewoners het 
niet zo nauw nemen als het gaat om hun eigen 
omgeving schoon te houden. Vaak is het een 
zooitje als ik een week later weer aan de slag 
ga,’ aldus John.

Ondertussen komen er steeds meer mensen bij 
en worden de schalen met de boterhammen 
geserveerd en in een rap tempo leeggegeten. 
Ik zie een verscheidenheid aan mensen en be-
merk dat er een goede sfeer hangt en dat de 
dagloners zich hier thuis voelen. De meesten 
zijn enthousiast en open. Bart die naast mij 
plaatsneemt zegt dat iedereen hier een eigen 
verhaal heeft, maar dat ze allen bijzonder zijn. 
En dat geloof ik maar al te graag.

Alle dagloners behoren tot de groep thuis- en 
of daklozen en wonen in Nijmegen. Thuis- of 
dakloos worden; ik moet er niet aan denken, 
maar het kan iedereen overkomen. Het zijn 
mensen waar iets misgaat in hun leven. Er zijn 
legio redenen op te noemen, waardoor iemand 
dakloos kan raken. Bijvoorbeeld door finan-
ciële problemen of problematische schulden, 
een verslaving aan alcohol of drugs, een gok- 
of koopverslaving, psychiatrische problemen, 
uit huis gezet worden door ouders of partner, 
een verbroken relatie, van huis weglopen of 
vluchten voor iets of iemand. 

De grootste groep dagloners woont in een 
pand van een zorginstelling. Ongeveer een 
derde van de dagloners woont zelfstandig en 
een enkeling leeft op straat of in de dag- en 
nachtopvang.

Zwerversbestaan
Co is een van de dagloners die zich met recht 
zwerver noemt. Hij komt zelfverzekerd en 
welbespraakt over. Drie jaar geleden is hij bij 
Stichting Dagloon begonnen, nadat hij jaren 
op de fiets door Nederland gezworven had. 
Oorspronkelijk komt hij uit de Achterhoek, 
maar Nijmegen is min of meer zijn ‘honkvas-
te’ stek. Hij weet veel te vertellen over de ge-
schiedenis en het ontstaan van Dagloon en de 
vele veranderingen die hebben plaatsgevonden 
in de professionele hulpverlening.
‘Eigenlijk ligt de oorsprong van Dagloon bij 
Nunn, de Nachtopvang Uit Noodzaak Nijme-
gen, dat 21 jaar geleden is opgericht. Destijds 
heeft zich een groep dak- en thuislozen sterk 
gemaakt voor de oprichting van een nachtop-
vang. Maar het is nu al jaren onderdeel van 
het RIBW in Nijmegen,’ zegt Co. John en Co 
halen herinneringen op uit de begintijd toen 
Stichting Dagloon begon. Een tijd waarin ze 
met bakfietsen op pad gingen. Op de vraag 
wat het voor hem betekent om zich in te zetten 
voor Dagloon zegt hij: ‘Het geld. Het tientje 
dat ik verdien zorgt ervoor dat ik niet uit de 
vuilnisbak hoef te eten. En daarnaast geeft het 
mij een zekere invulling van de dag.’ 
De dagloners willen zich graag inzetten en 

Het goede werk van Stichting Dagloon Nijmegen

16



de Wester - oktober 2017

velen van hen hebben jarenlange werkerva-
ring elders opgedaan en zien Dagloon als een 
opstap naar ander werk. Voor anderen zijn er 
geen of beperkte mogelijkheden. Iedere dag-
loner kan zinvol werk verrichten. Ze krijgen 
allemaal een vrijwilligersvergoeding van € 
10,- per dagdeel, met een maximum van € 30,- 
per week. Ongeveer vijftig mensen komen we-
kelijks werken bij Dagloon. 
 
Taakstraf  of  toch niet?
De dagloners komen na het prikken in de 
Wolfskuil bij elkaar achter de Driesprong. De 
sloop van het gebouw is in volle gang en een 
aantal kijken geboeid naar het stoffige spekta-
kel. Vanaf hier lopen wij via de Floraweg, Ko-
ninginnelaan en Krayenhofflaan naar het pand 
aan de Waalhaven. 
De jongste van de groep is Dennis. ‘Iedereen 
denkt dat wij een taakstraf moeten doen, maar 
dat is niet zo,’ zegt hij na onze kennismaking. 
Hij heeft zich een aantal weken geleden aan-
gemeld; hij zit in de schulden en heeft een 
bewindvoerder. Openhartig vertelt hij dat hij 
verslaafd is aan wiet. ‘Ik vind het belangrijk 
om iets terug te doen voor de samenleving. Ik 
wil niet dat mensen denken dat ik thuis op de 
bank zit, een uitkering loop te trekken en ver-
der niets doe. Ik zoek een baan en hoop over 
een paar jaar schuldenvrij te zijn.’

Als we bijna bij het pand van Stichting Dag-
loon zijn spreek ik met Michael die trots ver-
telt dat hij weer een eigen huis heeft na acht 
jaar. Hij is gelovig en God heeft hem geholpen 
door zijn vervelende periode. Ik feliciteer hem 
van harte, want uiteindelijk gun ik iedereen 
een dak boven het hoofd. 

Moeder Kloek
Jeanette van Mierlo, projectcoördinator, is 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen bin-
nen Stichting Dagloon. Een betrokken, vrien-
delijke vrouw die enthousiast vertelt dat de 
buurtagent tijdens een werkbezoek haar ooit 
als Moeder Kloek had voorgesteld aan de Of-
ficier van Justitie. ‘Ja, eigenlijk ben ik dat ook 
echt voor een aantal jongens hier,’ zei ze na 
mijn verbaasde blik. ‘Een van de dagloners 
heeft ooit gezegd, “Ik wou dat jij mijn moeder 
was geweest, dan had ik niet zoveel proble-
men gehad.” Ze stuurt dagelijks twee werklei-
ders aan, die zelf ervaringsdeskundig zijn. De 
werkleiders begeleiden en sturen de dagloners 
aan bij hun werkzaamheden en verzorgen de 
planning. ‘Het werk brengt vaak hilarische, 
maar ook ontroerende momenten met zich 
mee, want iedereen heeft zo zijn gebruiksaan-
wijzing.’

Tekst: Biljana Marković
Foto’s: Geert Timmer
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 ‘OM ALLE ZIELEN’ 
herinneren – gedenken 
delen – toevertrouwen

Op vrijdag 3 november 2017 organiseert 
Augustijns Centrum de Boskapel voor de 
vijfde keer het event ‘Om Alle Zielen’. Van 
19.00 – 21.00 uur biedt ‘Om Alle Zielen’ 
de mogelijkheid om op diverse manieren 
dierbaren die overleden zijn te herinneren 
en te gedenken. Het is een persoonlijke en 
tegelijkertijd gezamenlijke belevingstocht 
langs symboliek en rituelen. Het thema is 
dit jaar ‘Wat Beweegt Mij?’

‘Om Alle Zielen’
Zoals de vier voorafgaande jaren staat ook 
dit jaar ‘Om Alle Zielen’ open voor mensen 
van alle religieuze of spirituele tradities en 
ook voor mensen die niet geloven. Er is een 
korte openings- en slotceremonie waaraan 
vrijblijvend deelgenomen kan worden. 
Los van religieuze en spirituele tradities 
biedt de Boskapel iedereen, zowel jong 
als oud, deze mogelijkheid om dierbare 
overledenen te herdenken.  ‘Om Alle Ziel-
en’ heeft gelijkenis met ‘Allerzielen’, een 
gedenkdag die dit jaar op donderdag 2 no-
vember gevierd wordt. 

‘Wat beweegt mij?’
Doordat je stil staat bij de dood van je di-
erbare, verbind je jezelf met de diepere 
laag van je eigen leven. Het thema ‘Wat 
Beweegt Mij?’ gaat dan ook enerzijds over 
de vraag: wie of wat is belangrijk gewe-

est in jouw leven? Wie of wat heeft jou 
gevormd? En anderzijds gaat het over je-
zelf: waar sta je nu in je leven? Wat geeft 
je leven betekenis?
Je kunt bijvoorbeeld een eigen gebeds-
vlaggetje maken of luisteren naar muziek 
of gedichten. Ook kun je kaarsen aanste-
ken of bootjes met je eigen tekst te water 
te laten. Op de ‘idolenwand’ kun je onder-
zoeken wie of wat voor jou een belangrijke 
leidraad en inspiratiebron in je leven is of 
is geweest. Daarnaast kun je je drijfveren 
en passies tegen het licht houden en word 
je uitgenodigd om daar, op je eigen manier, 
uitdrukking aan te geven. 

Je bent van harte welkom
Je kunt deze belevingstocht alleen of sa-
men met anderen doen. Het event sluit aan 
bij de groeiende behoefte om in stilte ver-
bonden te zijn met het onbekende en mys-
tieke. Jaarlijks vinden dan ook steeds meer 
bezoekers hun weg naar ‘Om Alle Zielen’. 
Ook jij bent van harte welkom op vrijdag 
3 november. 

Datum: Vrijdag 3 november
Locatie: Augustijns Centrum de Boskapel, 
Graafseweg 276 in Nijmegen
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur
Entree: € 10,00 / CJP geldig / Kinderen 
gratis

Bezoek voor meer info
www.boskapel.nl/om-alle-zielen
www.facebook.com/OmAlleZielen

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

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

Kom naar 
de Stip!

Samen maken 
we de wijk
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We duiken vandaag in de wereld van de ille-
gale radiopiraterij in Nijmegen. Formeel wordt 
dit etherpiraterij genoemd. Oftewel het zonder 
vergunning of buiten de vergunningsvoor-
waarden uitzenden met een te hoog zendver-
mogen, te hoog geplaatste antenne of buiten 
de aangewezen uren. Dit fenomeen begon vrij 
snel na de introductie van de radio in Neder-
land. De radio werd eind 19e eeuw uitgevon-
den, maar de eerste radio-uitzending dateert 
van 1919. De eerste staatsomroepen zonden 
in de jaren 20 beperkt radioprogramma’s uit 
tot grote ontevredenheid van veel jongeren. 
Het muziekaanbod sprak hen niet aan. Dat ge-
beurde via de middengolf-frequentie (AM) op 
lokale schaal. Als tegenreactie op deze onte-
vredenheid ontstonden verschillende illegale 
radiozenders. 

Zendpiraten werden als een probleem be-
schouwd als ze met veel te groot vermogen 
en slecht afgeschermde apparatuur uitzenden. 
Hierdoor kunnen reguliere radio-uitzendingen, 
andere toepassingen van de ether, maar ook 
video en andere apparatuur in de omgeving 
aanzienlijk worden gestoord. Dit wilde men 
tegengaan door de toegang tot radiofrequen-
ties te beperken en het inzetten van radiocon-
trolediensten. Later werden de uitzendingen 
via de minder storingsgevoelige frequentie-

modulatie (FM) uitgezonden.Grote radiozen-
ders zoals Veronica begonnen op een schip, 
andere vanuit een fort of booreiland. Maar hier 
in Nijmegen deden de meesten dat vanuit een 
geïmproviseerde studio in een schuur of op 
een zolder. De meeste zijn zo begonnen. Wie 
luisterde vroeger niet naar Radio Keizerstad, 
Delta Radio of Radio Contact? Of de andere 
piraten zoals Lokaal Radio, Radio De Grijze 
Duif, Radio Totaal of Radio Rataplan. Sinds 
de opkomst van het internet heeft de digitale 
radio zich ontwikkeld tot een volwaardige op-
volger van de analoge radio. Via internet is het 
nu mogelijk om naar internetradio te luisteren. 
En hier komen we een aantal oude rotten uit de 
Nijmeegse analoge radiopiratentijdperk weer 
tegen. 

‘Professioneel,  

Met de nodige nieuwsgierigheid sta ik voor 
een deur in het Waterkwartier. Ik sta op het 
punt binnen te gaan bij een radiopiraat. Ik denk 
snel terug aan de tijd dat ik thuis Nederlands-
talige smartlappen door de radio hoorde klin-
ken, uitgezonden door Radio De Grijze duif. 
Ik wist dat ze ergens in de buurt uitzonden, 
maar waar vandaan was mij niet precies dui-
delijk. Of aan de tijd dat ik belde met Radio 

Contact om muziekverzoekjes door te geven 
of mee te doen aan belacties voor een Radio 
Contact T-shirt. Ik bel aan en wordt verrassend 
vrolijk verwelkomd door Roland de Groot. Dé 
plaatjesdraaier van het eerste uur van Radio 
Baccara. 

Muziekliefhebberij
Ik hoor een mannenstem vanaf de bovenver-
dieping aankondigen dat hij een plaatje van  
Roger Whittaker gaat draaien. Een mannen-
stem die aangenaam klinkt en aangeeft dat 
er meerdere liedjes gaan volgen, want deze 
wereldberoemde zanger wordt vandaag extra 
gepromoot. Hij schijnt de artiest van de dag 
te zijn in het ochtendprogramma Koffiegeur in 
de ochtendsleur van Richard de Jong. Ook Ri-
chard schuift bij het gesprek aan.

Roland komt uit een gezin dat vroeger veel 
naar geheime zenders luisterden. Radio Vero-
nica was één van die zenders. ‘Jaren geleden 
moesten mensen die een radio of een tv hadden 
kijk- en luistergeld betalen en om dat te ontlo-
pen verstopten we de apparatuur. Daar begon 
het mee. De radiostations in de buurt draaiden 
vooral muziek voor een ouder publiek; ik wil-
de muziek draaien die meer variatie bood voor 
oud, maar vooral voor jongeren.’ Richard de 
Jong beaamt dit. Hij zit nu al meer dan 34 jaar 

Piraat Radio Baccara is terug van weggeweest! 

met een muzikale knipoog’



de Wester - oktober 2017 19

in het muziekvak. ‘Muziek overbrengen is het 
mooiste wat er is. Het moet leuk zijn voor ons 
om te doen, maar vooral leuk voor de luiste-
raars om te horen’, zegt Richard.

Illegaal tijdperk
Roland was 17 jaar toen hij voor het eerst 
zijn plaatjes ging draaien; hij deed dit voor 
Radio Centraal. ‘Met 2 pick-up’s, een meng-
tafel, Lp’s, cassettebandjes en een snelstarter 
voor de jingles begon hij. Het was spannend 
om te doen, want het mocht natuurlijk niet’, 
aldus Roland de Groot. Twee jaar later in 
1988 begon hij zijn eigen radiostation vanuit 
de Voorstenkamp: Radio Baccara. In eerste 
instantie weekendradio zonder commerciële 
doeleinden. De zendmasten werden groter en 
sterker: een hoofdzender op de uitzendlocatie 
en een stuurzender die op een geheime locatie 
elders in de stad de muziek verder doorzond. 
Roland zegt: ‘Mijn muziekliefhebberij, de il-
legale radiopraktijken, heeft me veel geld ge-
kost! Regelmatig stond de politie met de radio-
controledienst op de stoep voor huiszoeking 
en inbeslagname van alle radioapparatuur. 
Laat staan de bekeuringen; die waren in die 
tijd behoorlijk hoog. Iedere beslagname koste 
minstens 2000 gulden.’ In 1991 begon Ronald 
met 24-uurs live uitzendingen en na zijn ver-
huizing naar het Waterkwartier bleef hij dit 
doen tot 2000. ‘Toen ik verhuisde plaatste ik 
een grote zendmast op mijn dak en konden we 
via FM uitzenden. Ik heb toen mijn buurvrouw 
maar meteen gewaarschuwd, want er zou poli-
tie kunnen komen vanwege de mast.’ Non-stop 
galmde de muziek door het huis van Roland tot 
2006. Daarna werd het stil rondom Roland en 
Radio Baccara. Maar Roland kon het plaatjes 
draaien niet laten en is in 2014 weer begonnen 
met het uitzenden van non-stop piratenmuziek. 
Dit keer echter wordt de muziekliefhebberij 
voortgezet via internet, want door de strenge 

wet- en regelgeving en de hoge boetes voor 
etherpiraterij kon hij niet meer op de ‘ouder-
wetse’ manier muziek uitzenden.

Radioprogramma’s van nu
In maart 2017 zijn de heren begonnen met een 
grote werving om de online piratenzender en 
de internetradio meer bekendheid te geven. ‘Er 
komt veel bij kijken en ik heb geen kaas gege-
ten van automatisering en internet. Er is veel 
geïnvesteerd in nieuwe apparatuur, streaming 
servers en de nieuwe internetpagina. Gelukkig 
zijn andere teamleden daar wel goed in. 
Nu zijn we online 24 uur per dag te beluisteren 
met verschillende live muziekprogramma’s en 
draaien we non-stop de beste Nederlandstalige 
en anderstalige piratenmuziek,’ zegt Roland.

Roland en Richard zijn trots op wat ze tot nu 
bereikt hebben met Radio Baccara. ‘We zoch-
ten nieuwe mensen die een passie voor muziek 
hebben en het leuk vinden om de luisteraars te 
entertainen. Vind maar eens een gek die 3 uur 
achterelkaar in zo’n bolletje wil praten.’ Het 
team bestaat nu uit 14 DJ’s die allen één of 
meerdere muziekprogramma’s draaien. Radio 
Baccara laat zich graag zien en horen; zo heb-
ben ze afgelopen zomer tijdens de Vierdaagse 
live vanaf Plein 1944 muziek gestreamd. ‘Erg 
leuk om te doen. Vroeger deden we drive-in 
shows en namen we een platenbak mee met 
1000 LP’s en nu stoppen we een USB stick in 
onze broekzak met die 1000 muziekplaten,’ al-
dus Roland.

Droom
De radiomakers van Baccara Nijmegen willen 
een station zijn met een fris geluid, maar ook 
met een mix van oude Nederlandstalige pira-
tenmuziek, maar ook de Duitse en Engelse. 
‘Melodieën van vroeger in een nieuw jasje. 
Zeg maar muziek van de tegenwoordige brui-
loft’, zegt Richard. Op de vraag wat hun droom 
is voor Radio Baccara zegt Richard: ‘Dat mijn 
internetzender in de lift blijft stijgen. Met an-
dere woorden dat het aantal luisteraars iedere 
dag oploopt’ en Richard zegt: ‘Ik hoop ooit dat 
mijn kleinkinderen muziek gaan draaien.’  
 
Radio Baccara is online te beluisteren op 
www.radiobacarranijmegen.nl. 

Tekst: Biljana Marković
Foto’s: Dave van Brenk

Richard en Roland in de radiostudio
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Sinds 1 februari 2017 is Jacops Fysiothe-
rapie Nijmegen gevestigd aan de Voor-
stadslaan 208. In onze praktijk werken 
wij met 3 collega’s. Naast alle reguliere 
klachten zijn wij gespecialiseerd in o.a.  
manuele therapie, dry needling, sport ge-
relateerde klachten, hoofdpijn en duizelig-
heid.

Hoofdpijn
Hoofdpijn is een zeer veel voorkomende 
klacht. De hoofdpijn kan veel verschil-
lende oorzaken hebben maar ook veel 
verschillende kenmerken.  Vaak gaan 
deze klachten snel weer over. In som-
mige gevallen blijven de klachten langer 
duren of komen ze regelmatig terug. In 
deze gevallen kan het zinvol zijn om 
naar een therapeut te gaan die ervaring 
met en kennis heeft over het behandelen 

van hoofdpijnklachten. Hoofdpijn kan onder 
andere ontstaan vanuit de nekgewrichten, het 
kaakgewricht, spieren of triggerpoints. Vaak 
zien we dat er bij langer bestaande hoofdpijn 
verschillende vormen van hoofdpijn door 
elkaar bestaan. Om deze reden is het dan ook 
belangrijk deze verschillende vormen te on-
derscheiden en de verschillende oorzaken te 
behandelen. 

Behandeling
In veel gevallen kan door middel van de juiste 
therapie een forse verlichting bereikt worden 
en regelmatig kan de hoofdpijn verholpen 
worden. Om te bepalen wat de juiste aanpak 
is, zal er eerst een uitgebreid gesprek plaats-
vinden, hierbij zal onder andere ingegaan 
worden op hoe lang de hoofdpijn bestaat, 
wat de aard van de hoofdpijn is en wat er 
eventueel al aan behandeling is geweest.  Ver-

volgens zal er een specifiek onderzoek 
plaatsvinden waarna er met u besproken 
worden wat de resultaten van het gesprek 
en onderzoek zijn en zal er in overleg met 
u een behandelplan worden opgesteld. De 
behandeling kan uit verschillende thera-
pievormen bestaan, waaronder bijvoor-
beeld mobilisaties, dry needling, manuele 
therapie en oefeningen. 

Kinderen
Ook hoofdpijn bij (jonge) kinderen is 
regelmatig zeer goed te behandelen. De 
hoofdpijn komt vaak voort uit de (boven-
ste) nek gewrichten en is door middel van 
zeer milde therapie vaak snel en goed op 
te lossen. 

Heeft u hoofdpijnklachten, langer of 
korter bestaand, dan kunt u contact met 
ons opnemen. Ook bij vragen over uw 
(hoofdpijn)klachten kunt u altijd contact 
met ons opnemen. Een verwijzing is niet 
noodzakelijk. 

Jacops Fysiotherapie Nijmegen
Voorstadslaan 208
Tel. 024-3784760
jacopsfysiotherapie.nl

Witte berken en 
vergankelijkheid
De kwaliteit van de beschaving meet je onder 
meer aan het welzijn van ouderen. Welzijn is 
echt welzijn wanneer iedereen er een aandeel 
in heeft. Dat kan pas wanneer we de verganke-
lijkheid van dit leven beseffen. 
Op de vierde dag van de Vierdaagse, vier jaar 
geleden, wilde ik in het gezellige Brabantse 
dorpje Gassel even mijn spieren rekken. Wat 
was ik blij dat de ijzeren bushaltebank leeg 
was. Mijn benen gingen net omhoog toen ik van 

andere kant van de weg hoorde: ‘Wilt u een kopje 
koffie?’
Ik draaide me naar rechts. Op drie stoelen zaten 
drie generaties mannen. 
‘Ja graag! Zou ik bij u mijn telefoon kunnen opla-
den?’
De vader ging koffie maken. De zoon kwam mijn 
telefoon ophalen, terwijl de opa met alle kracht die 
zijn lichaam nog had, naar de wandelaars zwaaide. 
Half liggend heb ik de koffie gedronken. Langer 
blijven liggen was onbeleefd, besloot ik. 
Ik stak de weg over. De opa verwelkomde mij met 
een glimlach en klopte op de stoel naast hem. Ein-
delijk iemand anders die zijn verhaal kon horen. 
‘Dit wordt mijn laatste Vierdaagse hier. Volgend jaar 
hoop ik jullie in Grave aan te moedigen.’ 
Inderdaad, voor het huis stond het makelaarsbord 
‘Te koop’. Hij vroeg zijn zoon nog een kopje koffie 
voor mij te brengen en vertrouwde mij zijn verhaal 
toe. 
Zijn vrouw was een paar maanden geleden over-
leden. Zijn zoon woonde ver weg in een stad. Nu 
hoopte hij dat hij in Grave, in het tehuis waar zijn 
bekenden ook terecht zijn gekomen, mocht wonen. 
Aan zijn waterige ogen kon je zien dat de stoere 
man zijn tranen tegenhield. ‘Je bent er bijna’, zei hij 
bemoedigend. 

‘Wat een mooie boom meneer’, verwees ik naar 
de witte berk in zijn voortuin. 
‘Mijn zoon was nog niet geboren toen ik hem 
heb geplant.’
Ik had het gevoel dat zowel hij als zijn zoon en 
kleinzoon wilden dat ik bij hen bleef. 
Maar ik moest verder. 
Zijn ogen volgden mij tot ik uit zijn zicht ver-
dween. Hij bleef zwaaien naar mij. Ik zwaaide 
terug tot ik alleen nog het bord ‘Te koop’ zag. 

Door deze ontmoeting was ik de pijn in mijn 
hamstring vergeten. Ik dacht kilometers lang 
aan hem, aan mijn eigen vader die mijn moeder 
alleen achterliet en aan mijn moeder achtdui-
zend kilometers verder.
Sindsdien zit ik iedere keer als ik in Gassel ben 
bij de bushalte naar de witte berk te kijken. De 
nu eenzame boom die nog generaties zal zien 
verdwijnen. 
 
De wereld verandert. Maar wij zien niet dat 
verandering niets anders is dan het komen en 
het gaan. 

Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Voorzitter van de Wijkraad Leo Woudstra toont het geschiedenismagazine

21

De geschiedenis van de Wolfskuil lag voor 
het oprapen tijdens het jaarlijks terugke-
rende Florawijkfestival. Hoe dan? 

Primeur op het Florawijkfestival
Tijdens de geweldige en sfeervolle editie van 
het Kuulse wijkfestival dit jaar hadden studen-
ten van de Master Geschiedenis en Actualiteit 
van de Radboud Universiteit de eer het eerste 
officiële geschiedenismagazine Wolfskuil te 
mogen presenteren aan het wandelende pu-
bliek van het festival. 

Het Kuulse geschiedenisblad werd officieel 
overhandigd door een bestuurslid van Het huis 
van de Nijmeegse geschiedenis aan de voorzit-
ter van de Wijkraad Wolfskuil, Leo Woudstra.

Waar gaat de geschiedenismagazine 
over?
Centraal in het magazine staat het dagelijks le-
ven in de Wolfskuil sinds de jaren vijftig. Alles 
wat in het blad vermeldt staat is gebaseerd op 
verhalen van (oud-) bewoners en onderzoek in 
het Nijmeegse Archief. Het gaat over de jon-
geren; hoe zij hun vrije tijd doorbrachten. Over 
saamhorigheid en opkomen voor elkaar. Over 
sanering, renovatie en actie. Over de invloed 
van de kerk, maar ook over de Rimboe, ge-
weld, armoede en scheidslijnen in de wijk.

Nostalgie van verleden tijd
Ik blader het blad vol nieuwsgierigheid door 
en ben verrast door de verhalen en de herken-
baarheid. Foto’s van vroeger; het roept herin-
neringen op. De kinderen in de buurt speelden 
altijd buiten; daar was het leuk en viel er altijd 
wat te beleven. En inderdaad ook het ‘geutje 
gooien’ was razend populair. Maar ik kom niet 
verder in het blad. Ik raak in gesprek met stu-
denten Has van Goethem (36 jaar), Feike Bo-
schma (23 jaar) en Joop Pauwels (30 jaar) die 
allen betrokken zijn bij dit project.
‘Er gaat ontzettend veel tijd zitten in de tot-
standkoming van een dergelijk magazine, 
maar  het staat op papier en we hebben mooi 
werk geleverd’, vertelt Feike, die nu bezig is 
om zijn docentenopleiding af te ronden. Joop 
voegt er aan toe; ‘We hebben echt alles zelf ge-
daan. Van projectplan tot uitvoering. Fondsen-
werving, vormgeving en niet onbelangrijk de 
interviews afnemen en uitwerken. Veel Kuu-
lers kijken met weemoed terug, zeggen dat 
de Kuul veranderd is, maar niet dat het per se 
slechter is geworden’. Over de wijkbewoners 
die meegedaan hebben aan de totstandkoming 
geeft Joop aan dat het allemaal trotse Kuulers 
zijn. 
Voor Has heeft de Wolfskuil een bijzondere 
betekenis, een persoonlijke geschiedenis. Zijn 
vader Paul groeide op in de wijk. Na jaren 

werkzaam te zijn geweest in de horeca heeft hij 
een droom kunnen verwezenlijken, namelijk 
geschiedenis studeren. ‘Ik heb een brede inte-
resse in de geschiedenis: van volksgeschiede-
nis tot grote wereldgebeurtenissen. Dit project 
kwam als geroepen: het is een bijzonder mooie 
manier om de geschiedenis van een volkswijk 
op schrift te zetten, zeker als het deels verbon-
den is met je eigen verleden’, aldus Has.

Voor oude en nieuwe bewoners
Anne-Marie Nannen, wijkmanager, vindt het 
geschiedenismagazine fantastisch. ‘Het is een 
aantrekkelijk magazine voor een breed publiek 
geschikt met geschiedenisverhalen van de wijk 
die goed zijn om te weten’, zegt Anne-Marie.
De betrokken studenten gaan in gesprek met 
buurtbewoners en bezoekers van het Flora 
wijkfestival. Veel oude, maar ook nieuwe be-
woners reageren positief en nemen het blad 
dankbaar aan. Aan het einde van de middag is 
er geen magazine meer te verdelen. 

Geïnteresseerd in de geschiedenismagazine 
Wolfskuil? Het is onder andere verkrijgbaar 
bij de Wijkfabriek en de verschillende wijk-
centra in de buurt. Een digitale versie van het 
magazine zal in de nabije toekomst volgen.

Tekst en foto: Biljana Marković

De geschiedenis van de Kuul
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Marjolijn Mijling (38) valt op door haar 
betrokken aanwezigheid bij de vergaderin-
gen van wijkvereniging Ons Waterkwartier. 
Met alle vernieuwingen in de wijk zijn we 
wel wat belangstelling vanuit de politiek ge-
wend. Maar dat een fractievolger zo vaak 
een wijkvergadering bezoekt is wel bijzon-
der. Niet vreemd echter als blijkt dat ze al 
jarenlang in de wijk woont. Een bewuste 
keuze. Sinds vorig jaar op de Industrieweg, 
daarvoor al op de Neerbosscheweg, de Ma-
rialaan en tweeëneenhalf jaar in de IJsvo-
gelpassage tegenover de supermarkt. Voor 
haar een hele mooie plek. Met uitzicht op 
het plein waar van alles gebeurde. Vanuit je 
raam uitkijken op het vertier daar houdt ze 
van. Hoog tijd dus voor een nadere kennis-
making met een bevlogen politica en wijk-
bewoonster. 

Dukenburg 
Ze is een geboren en getogen Nijmeegse en 
groeide op in de wijk Dukenburg. Op haar 
achttiende jaar vertrok ze naar Tilburg om 
Journalistiek & Voorlichting te studeren. Mar-
jolijn: ‘Daar genoot ik in een volksbuurt van 
mijn raam met uitzicht op het straatleven. 
Maar na een jaar was ik weer terug onder 
moeders vleugels. De studie werd geen succes 
vanwege het wel heel erg gezellige studenten-

leven. Het was te leuk. Om mijn studie te kun-
nen halen ben ik toen in Utrecht communicatie 
management gaan studeren. Ik besloot dat het 
beter was om elke dag twee uur heen en twee 
uur terug te reizen vanuit Aldenhof en thuis 
een steentje bij te dragen.’

Ouders 
‘Mijn moeder komt uit Arnhem, ik zeg altijd 
ze heeft de juiste keus gemaakt door de brug 
over te komen. Mijn vader komt uit het Wil-
lemskwartier. Hij vertrok net als alle jonge ge-
zinnen in die tijd naar het nieuwe en groene 
Dukenburg. En dat bleek achteraf een goede 
keus toen mijn vader ernstig ziek werd. Hij 
raakte eenzijdig verlamd met heel zwaar afa-
sie. Op zijn zevenendertigste heeft hij twee 
hersenbloedingen gehad. Toen gingen we niet 
meer verplaatsen. Ons honk was gemaakt zeg 
maar. En dat ging goed in de Aldenhof want 
we konden er naar het stadspark Staddijk. 
Mijn zus en ik hebben er altijd rekening mee 
gehouden dat we mee moesten dragen en altijd 
meegeholpen met de verzorging van mijn va-
der. Hij had veel last van epileptische aanval-
len. En dan was het handig als er meer hand-
jes in huis waren om hem weer op de stoel te 
plaatsen. Voor mijn moeder alleen was het veel 
te zwaar. Het jaar in Tilburg voelde meer als 
een uitstapje.’ 

Zorg 
Marjolijn: ‘Mijn achtergrond is een belang-
rijke basis voor al mijn latere keuzes. Waarom 
ik me hard maak voor de politiek komt uitein-
delijk daarvandaan. Door de ziekte van mijn 
vader heb ik van kinds af aan en van binnen 
uit kunnen zien hoe de zorg in Nijmegen voor 
mensen geregeld is. Hoe er met mensen als 
dossier omgegaan wordt. Daar kan af en toe 
wel met wat meer menselijkheid naar gekeken 
worden. Het volkse karakter heb ik van mijn 
vader meegekregen en ook het besef dat je mèt 
mensen moet praten en niet óver hen.’ En door 
alle verantwoordelijkheden op jonge leeftijd 
heb ik net als mijn zus een sterk sociaal gevoel 
en een flinke dosis daadkracht ontwikkeld.’ 

Bewoner 
Marjolijn is bewust naar de Marialaan in het 
Waterkwartier verhuisd. ’Ik wilde in een deel 
van de stad wonen waar je de rust hebt op het 
moment dat je binnen bent maar waar je ook 
heel snel op een plek bent waar van alles ge-
beurt. Het is bijvoorbeeld leuk als je op zon-
dagochtend even ergens een kopje koffie kunt 
drinken. Dat heb je in Bottendaal natuurlijk op 
elke hoek en dat mag van mij hier nog wel wat 
meer worden. Het is al zo’n leuke wijk met 
alle nieuwe aanwas en dan wordt het alleen 
maar beter. Het is wel belangrijk dat je inves-

‘Ik roep altijd dat ik in het Waterkwartier woon’
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De wijk is nu echt in 
ontwikkeling
Er gebeuren veel dingen

Zo wordt momenteel het voormalig wijkcen-
trum gesloopt. De jongeren hebben inmid-
dels een tijdelijk onderdak in Villanova. De 
wijkfabriek zal uiteindelijk neerstrijken op de 
Koninginnelaan in het voormalige politie-
postje (voor de echte oude Kuulers…)
Verder wordt er momenteel vaart gemaakt 
met de bouw van de woningen aan de 
Kwartelstraat, Nieuwe Nonnendaalseweg 
en omgeving. Dat zal de wijk een mooier en 
completer beeld geven en vult de lege – on-
gezellige - plekken in de wijk op.
Er is, nadat ook de woningen op het voor-
malig Jacobsterrein aan de Molenweg klaar 
zijn, sprake van een echte stadsvernieu-
wing. Een mix van bewoners van oudsher, 
jonge gezinnen en studenten. Een multiculti 
wijk, zoals het hoort.
Met betrekking tot overlast van de jeugd 
blijft het onverminderd rustig. Wel zijn er de 
laatste tijd wat vernielingen in de late avond 
en nacht geweest rond de Wolverlei en de 
achterzijde van de school de Wieken aan de 
Floraweg.Door een goede samenwerking 
met jongerenwerk, schoolbestuur, de park-
wachters en bewoners is het nu rustiger op 
die plek.
In het park Leeuwenstein waren er klachten 
over drinkende overlastplegers. Door de 
inzet van politie, bezoeken in de late mid-
dag en avond, is de overlast nu verminderd. 
Personen, van wie wordt gedacht dat ze 
daar alcohol drinken, worden uit het park 
verwijderd.
Hopelijk merkt de buurt de resultaten hier-
van.
Rond de groothandel Arbe aan de Tweede 
Oude Heselaan was de laatste tijd wat com-
motie rond het verkeersgedrag van vracht-
auto’s.Door tussenkomst van de gemeente 
zijn daar nu palen geplaatst en we hopen, 
dat die overlast nu over is.

Chris Hofman
Wijkagent Wolfskuil
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teert in de relatie onderling tussen nieuwe en 
oude bewoners. Zoals laatst met een multicul-
tureel festival. Alle verschillende mensen in de 
wijk kunnen dan even komen kijken. Ik noem 
het Waterkwartier vaak als een voorbeeld waar 
het goed gaat als ik ergens moet spreken over 
mijn wijkenportefeuille. De wijkvereniging is 
actief en toont daadkracht. De welkomtas voor 
nieuwe bewoners is een goed initiatief. Er is 
bereidwilligheid om met elkaar te kijken hoe 
gaan we dit of dat doen. Daar werk ik graag 
aan mee. Ik zit bij de wijkvergaderingen niet 
alleen maar voor de politiek of specifiek voor 
de Bieb, maar bovenal als bewoner’. 

Bieb
Marjolijn werkt bij de Bibliotheek Gelderland 
Zuid. Ze is verantwoordelijk voor het custo-
mer relationship management (CRM). Ze kijkt 
naar de data van de leden, de database. Wie 
zijn de leden, wat doen die mensen, hun leef-
tijd, waar komen ze vandaan, wat lenen ze. En 
het belangrijkste: waar kunnen we ze nog ver-
der in voorzien. Uiteindelijk kun je dan kijken 
waar zou in welke wijk nog behoefte aan zijn. 
‘We werken daarin samen met de gemeente. In 
de nieuwe bibliotheek in het Waterkwartier zit 
een groei in de uitleningen en reserveringen. 
Steeds meer mensen weten dat ze uit onze hele 
collectie kunnen lenen. Voor de nieuwe bewo-
ners is er een flyeractie geweest om ze op het 
bestaan van de bieb in de wijk op de hoogte 
te brengen. Er is veel reactie op geweest. We 
proberen als bieb ook ondersteuning te bieden. 
Bij het mooie wijkconcept “Een Goede Dag” 
hebben we aansluiting gezocht met  “Vertel 
Eens”. Met elkaar aan tafel verhalen van vroe-
ger ophalen en daar dan boeken en platen bij 
zoeken.’ 

Werk 
Na de studie heeft ze acht jaar bij retailer 
Douglas in Nijmegen gewerkt op kantoor als 
marketing medewerker. In de loop van de jaren 
specialiseerde ze zich in CRM. Klanten kun je 
via data informatie belonen voor hun loyali-
teit. ‘Maar dat moet je doen voor de mensen 
die dat willen’. Bij Volkswagen bedrijfswa-
gens opende zich voor haar de wereld van de 

zzp’ers. De bus was hun rijdende kantoor. 
Het loyaliteit programma was erop gericht 
dat ze bij de dealer zouden blijven voor het 
servicegedeelte. Een mannenwereld waar ze 
zich met veel durf, humor en doorzettings-
vermogen haar doelstellingen haalde. Een 
jaar bij Maxi-Cosi kinderzitjes maakte duide-
lijk dat dat niet haar markt was. Marjolijn: ‘Ik 
ben een commercieel iemand maar ik wil het 
inzetten voor het hogere doel. Dus zegde ik 
heel drastisch mijn baan op.’ 

Politiek 
Gelukkig kwam er een functie vrij bij de bieb. 
Voor haar een hele grote datasnoepwinkel. 
Door het werk bij de bieb ging ze zich ver-
diepen in het verhaal van de toekenning van 
subsidies. Hierdoor belandde ze bij de poli-
tiek op de tribune en dacht: ’ik ga hier vaker 
zitten, dit gaat over mijn stad. Hier is een mo-
gelijkheid om invloed uit te oefenen.’ Na een 
jaar toekijken was het duidelijk. Ze wilde niet 
klagen achter de PC maar toetreden tot een 
partij, Stadspartij DNF, en zich via de lokale 
politiek hard maken voor de wijken. Onlangs 
maakte ze de logische overstap naar haar lan-
delijke partij het CDA. Ze heeft onder meer 
zorg & welzijn, economie & werk, inkomens 
& armoedebestrijding en natuurlijk de wijken 
in haar portefeuille. Het is haar missie men-
sen duidelijk te maken dat ze met politiek 
iets kunnen. Iedere Nijmegenaar mag op de 
politieke avonden zijn zegje komen doen om 
vat te krijgen op het beleid in de stad. Aan 
het enthousiasme van Marjolijn zal het niet 
liggen. Wij vanuit De Wester voorzien een 
mooie carrière voor deze gedreven politica, 
misschien zelfs wel ooit burgemeester van 
Nijmegen! 

Mocht je zelf nog een onderwerp heb-
ben dat politieke aandacht verdiend? Je 
mag Marjolijn altijd even een mailtje 
sturen via 
marjolijnmijling@nijmegen.cda.nl.

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

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

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

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

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

Frankzonwering



BouwKuul

Foto’s: De FotoStudio
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Vergaderingen van de 

Wijkraad Wolfskuil 

Dinsdag 7 november is de algeme-
ne bestuursvergadering, dinsdag 28 
november het periodiek overleg met 
gemeente, Portaal, Tandem, politie en 
sociaal wijkteam.

Deze zijn in Wijkcentrum Titus Brands-
ma van 20.00 tot 22.00 uur.

Indien u als wijkbewoner vragen hebt, 
kunt u contact opnemen met ons se-
cretariaat, e-mail  
wijkraadwolfskuil@gmail.com

Clubhuis de Driesprong  gesloopt 
Rond 20 september is begonnen met de sloop van de Driesprong in de Wolfskuil. Dit gebouw 
heeft meer dan 40 jaar dienst gedaan als clubhuis en was inmiddels in zo’n slechte staat van 
onderhoud, het dak lekte aan alle kanten, dat het nu plaats moet maken voor nieuwe plannen. 
De Aldi gaat uitbreiden en neemt deze plek in met nieuwe parkeerplaatsen en nieuwbouw op het 
Teerveldje. 

De Driesprong ontstond in de jaren 70 toen buurthuis Don Bosco in de leegstaande schoenfa-
briek, het Swift atelier, trok. Alle leeftijden hadden hun activiteiten in het clubhuis, veel bewo-
ners zullen nog vaak terugdenken aan de gezellige tijd. Het was de tijd dat iedereen elkaar kende 
op de club, je ging als kind mee op kamp of overlevingskamp, een week van huis, dat vergeet je 
niet snel. Als je ouder werd mocht je naar de tieneravonden onder in de kelder. Daar zijn heel wat 
discoavonden gehouden. Vele vriendschappen en zelfs relaties zijn in de Driesprong ontstaan. 
Na je jeugdjaren kon je je dan weer aansluiten bij de diverse activiteiten voor vrouwen of man-
nen. De vrouwen zaten o.a. in naaigroepen, er waren reisjes voor de moederclub, buitenlandse 
vrouwen kwamen op fietsles en integreerden binnen het clubhuis. Voor de mannen was er de 
mannenclub waar je ‘s middags een kaartje kon leggen en op vrijdagavond was er altijd compe-
titie biljarten en klaverjassen. Het is jammer voor de Wolfskuil dat het clubhuis nu weg is. De 
laatste jaren was er vanwege bezuinigingen al minder te doen. Tandem vertrok uit het pand en het 
gebouw ging naar Wijkaccomodaties van de gemeente, nu VSA. Alleen de jongeren hebben er 
tot het laatst in gezeten en zijn nu verhuisd naar de oude Pastorie naast Wijkcentrum Villa Nova. 
Er is weer een stukje geschiedenis verdwenen uit de Kuul, jammer, maar het zij zo.

Tekst en foto’s: Leo Woudstra

Plannen Aldi/AH op terrein Driesprong 
In de vergadering van de wijkraad van 5 september presenteerde Monique Krijger de plannen 
van de Aldi. Het is een goed lopend winkelcentrum, mede doordat er twee supermarkten zijn die 
elkaar aanvullen, maar als er niet gebouwd wordt zal de Aldi verdwijnen omdat er nu te weinig 
ruimte is. Er zijn drie alternatieven besproken met de bewoners. Nummer 2 heeft duidelijk voor-
keur (nieuwe Aldi op het huidige trapveldje, laden en lossen op zelfde plek als AH). Er wordt 
gesproken met de bewoners over wel of niet terugkeren van het trapveldje en er zou een strook 
van de speeltuin kunnen verdwijnen. Ook wordt er breder gekeken naar het gebied omdat er geen 
signalen zijn over problemen, bijvoorbeeld wat betreft parkeren. Het is nog niet duidelijk of de 
AH de ruimte van de huidige Aldi erbij gaat nemen.

 Er is nog geen akkoord met Aldi Duitsland, de bestemmingsplanprocedure wordt gestart zodra 
er overeenstemming is over de invulling van het gebied en akkoord met Aldi. Er zijn ook en-
kele zorgpunten vanuit de wijkraad. De verkeersveiligheid op de Molenweg/Fuchsiastraat, er 
zal meer verkeer komen parkeren aan de achterzijde, en meer laden/lossen. Het is nu al vaak 
onveilig. Ook is de vraag of er voldoende parkeergelegenheid voor de bewoners van met name 
de appartementen boven de winkels blijft. Wat betreft de speeltuin, de afspraak was dat er geen 
ruimte vanaf zou gaan en dat er bij verdwijnen van het trapveldje een alternatieve locatie zou 
komen. Het is nog niet duidelijk of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Voor de bewoners van 
de Mirtestraat is het van belang hoe hoog de nieuwbouw wordt.

Tekst: Secretaris Wijkraad Wolfskuil: Edward Bosma

Flora Wijkfestival
Duizenden bezoekers bezochten zondag 10 
september het jaarlijkse Florawijkfestival in 
de Wolfskuil. Meer dan 120 kramen stonden 
opgesteld langs de Floraweg, maar er was ook 
muziek, dans en allerlei activiteiten voor de 
jeugd. De Witte Looimolen had haar deuren 
opengegooid en ook de kinderboerderij liet 
zich van haar beste kant zien. Studenten van de 
Radboud Universiteit presenteerden een een-
malig magazine over de geschiedenis van de 
Wolfskuil, geproduceerd in opdracht van het 
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis. Rode 
draad in dit magazine is het dagelijks leven in 
de Wolfskuil sinds de jaren vijftig, gebaseerd 
op verhalen van (oud-)bewoners en onderzoek 
in het Nijmeegse archief. Het blad vond gre-
tig aftrek bij oude én nieuwe bewoners van de 
wijk. De organisatie, Stichting Vrienden van 
het Florapark, kan terugkijken op een alweer 
erg geslaagd Florawijkfestival.
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Bijeenkomst Bethlehemkerk 
Op uitnodiging van het kerkbestuur ben ik op 24 september naar deze bijeenkomst geweest. De 
agenda was voor mij een punt om te luisteren wat er allemaal speelt in onze parochie in Oud 
West. Er zijn voor deze bijeenkomst maar liefst 4500 uitnodigingen verstuurd aan geregistreerde 
parochianen. De opkomst daarentegen was matig maar wel vruchtbaar. De voorzitter van de 
rooms-katholieken Heilige Stefanus  vertelt in zijn opening dat de parochie bestaat uit een sa-
menwerking tussen acht rooms-katholieke kerken in Nijmegen waar ook de Betlehem onder 
valt. In 2014 zijn deze kerken gefuseerd en sindsdien vallen ze onder het overkoepelende kerk-
bestuur. In zijn voorwoord sprak hij zijn zorg uit over de toekomst van de Bethlehemparochie. 
Er zijn nog steeds mooie diensten in het weekend maar deze worden door te weinig parochianen 
bezocht. Binnen de parochie worden talrijke activiteiten georganiseerd en er zijn nog steeds veel 
vrijwilligers die veel goed werk doen voor de parochie, maar er zijn er meer nodig voor onder 
andere de voedselbank, pastorale activiteiten, koffiegesprekken, voorbereidingen voor de dien-
sten en onderhoud van de kerk en dergelijke. Maar wat kunnen we nog meer doen om de kerk 
onder de aandacht te brengen en te houden bij onze parochianen, was de zorg en vraag van de 
voorzitter aan het publiek. 

Hierop kwam uit het publiek een aantal reacties, waaronder het uitbreiden van het aantal vrij-
willigers. Zonder vrijwilligers heb je niets en kun je niets. Ook het wijkblad de Wester benutten 
door het parochienieuws en de activiteiten te publiceren is een goed idee. De Wester is een goed 
gelezen wijkblad in Oud West. De kerk en het gebouw zichtbaarder te maken aan de buitenkant: 
je kunt nauwelijks zien waar de kerk is. Dit kan door het groen wat te snoeien en een bord te 
plaatsen aan beide kanten van de kerk. Als parochie meedoen met activiteiten in de wijken door 
bij verschillende organisaties aanwezig te zijn. zoals de STIP en de wijkraad, dit verbindt enorm.
Tot slot meldt de voorzitter dat er achter in de kerk nog tijd is voor een kopje koffie en een 
praatje. Er liggen kaartjes die u kunt invullen met uw naam, en op de achterkant wat u eventueel 
voor de parochie wilt gaan doen.

Voor vragen kunt u mailen naar  betlehemparochie@gmail.com.

 
 
Tekst en foto: Leo Woudstra

Voorstadslaan en Twee-
de Oude Heselaan zijn 
een racebaan geworden
In Nijmegen West zijn de laatste jaren veel we-
gen aangepast en gewijzigd door o.a. de nieu-
we Oversteek en de Energieweg. Door deze 
wijzigingen zagen wij als bewoners van de 
Tweede Oude Heselaan, en de Voorstadslaan 
in Hees, het verkeer in onze straten dan ook 
enorm toenemen.

Met de toename van het verkeer gaat ook het 
aantal bestuurders omhoog dat nog even flink 
doortrekt, of zelfs inhaalt in onze straten. On-
danks de borden “30” aan het begin van onze 
wijk en de heuvels op de kruisingen, zien wij 
dagelijks veel bestuurders die 60 tot 80 km per 
uur halen in onze straten. Ouders en kinderen 
op de fiets, fietsende studenten, ouders die hun 
kinderen laten in- uitstappen in hun auto, en 
spelende kinderen op de stoep worden met 
deze snelheden ingehaald.

Samen met de gemeente zijn wij als bewoners 
dan ook op zoek naar een oplossing om de ver-
keersveiligheid in onze straten en onze wijk te 
waarborgen voordat er iets ernstigs gebeurt.
Deze maatregelen zijn natuurlijk niet de oplos-
sing voor het voorkomen van een ongeval. 

Het is aan de bestuurders die door onze straten 
rijden, om hun snelheid te beperken en te be-
seffen dat ze door een woonwijk rijden. Als de 
bewoners van Nijmegen West het goede voor-
beeld geven, dan volgt de rest vanzelf en zien 
wij niet elke dag gevaarlijke situaties ontstaan 
in onze straten.

Tekst: Dave Oirbons 

Nieuwe entree station
Het station krijgt een nieuwe, tweede en-
tree op de plek van het oude UWV-kantoor 
bij de Koninginnelaan. Er gaat een tunnel 
komen die onder het spoor doorloopt. Die 
hele hoek gaat opnieuw ingericht worden, 
maar hoe het er uit gaat zien, weet nog 
niemand. Dat wordt nog onderzocht, maar 
parkeren zal er niet mogelijk zijn. Wel zal 

er een strook gereserveerd worden waar auto-
mobilisten treinreizigers kunnen ophalen of 
afzetten. Ook komt er een bewaakte fietsen-
stalling. 

De aanleg van de tunnel gaat 11 miljoen euro 
kosten. De provincie betaalt 6 miljoen en de 
gemeente 5 miljoen. Volgens Omroep Gelder-
land moet een en ander eind 2020, begin 2021 
klaar zijn.
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Kerstmarkt 
13 december
Vrienden van het Florapark nodigen u uit voor 
een bezoek aan onze sfeervolle kerstmarkt in 
en om de Witte Molen in het Florapark. Deze 
zal plaatsvinden op woensdag 13 december 
van 16.00 tot 21.00 uur. Onder voorbehoud 
zullen de volgende organisaties deelnemen: 
Boskapel - STEP - Wijkraad - Allesbinder - 
Wijkcentrum Villa Nova - Dierenweide Ko-
bus - Sfeerhuis - de Wieken - de Witte Molen 
- Vrienden van het Florapark - Tandem - Mi-
chiel de Ruyterschool. Evenals vorig jaar zal 
er weer van alles te beleven zijn, zoals optre-
dens van diverse koren en dansgroepen, lekke-
re hapjes, kinderactiviteiten, broodjes bakken, 
met de kerstman op de foto en kerststukjes ma-
ken. Verder zijn er kramen met leuke artikelen. 
We hopen op uw aanwezigheid als bezoeker 
aan de gezelligste kerstmarkt van Nijmegen.
Voor het huren van een kraam kunt u terecht 
bij Theo Hendriks, 06-25366482.

Tekst: Leo Woudstra

Gouden Buur van Gelderland
Donderdag 21 september kreeg Radboud Veldman uit handen van wijkbeheerder Anne Marie 
Nannen de Gouden Buur van Gelderland uitgereikt. Een door Buurtapp Nextdoor in het leven 
geroepen onderscheiding. De buurtbewoners aan de Oude Nonnendaalseweg zijn blij met Rad-
boud die met het plaatsen van een bloembak het initiatief nam om de straat op te fleuren. Op 
verzoek van de bewoners plaatste de gemeente daarop extra bloembakken op voorwaarde dat 
ze die zelf zouden onderhouden. Het komende jaar zal in een deel van de straat nieuwbouw 
plaatsvinden en gewerkt worden aan een verdere verfraaiing. De vriendin van Radboud had hem 
genomineerd voor deze onderscheiding, die bestond uit een tegeltje.

Reünie peuterspeel-
zaal Ieniemienie
 
Wij willen een reünie organiseren van 
peuterspeelzaal Ieniemienie. Juf Ma-
ria zal daarbij als eregast aanwezig zijn.  

Er een een aantal suggesties aangedragen 
om deze reünie vorm te geven. Aan de 
hand daarvan is informatie verzameld en 
ideeën uitgewerkt. Uiteindelijk is gekozen 
voor een feestelijke avond. Maria kan dan 
gezellig met iedereen een praatje maken. 
Voor de reünie hebben we een datum: zater-
dag 28 oktober 2017 van 19.00-00.00u en 
een locatie gevonden in het centrum van de 
stad. Het café, NEXT LEVEL, is die avond 
uitsluitend voor genodigden toegankelijk! 

De kosten voor deze avond bedragen € 
16,00 per persoon. Hiervoor kan men ge-
durende de avond onbeperkt drankjes nut-
tigen (uitsluitend fris/bier/wijn) en wordt 
er voor een nootje en hapjes gezorgd.
De reünie is bedoeld voor iedereen die óf 

zelf bij Maria in de klas heeft gezeten, óf 
zijn/haar (kind(eren) op psz Ieniemienie 
heeft gehad. Voor Maria is het natuurlijk erg 
leuk om te zien hoe het met ‘haar peuter-
tjes van toen’ gaat. Dus kom vooral gezel-
lig samen met je ‘Ieniemienie’ kind(eren)!  
Voor de uitbater is het handig te weten 
met hoeveel personen wij aanwezig zullen 
zijn. Voor ons ook, zodat we kunnen be-
palen of het kostendekkend is. Indien we 
op 6 oktober niet voldoende aanmeldingen 
hebben ontvangen, kunnen we het feest 
helaas niet in deze opzet door laten gaan. 
 
Meld je daarom vóór 6 oktober 2017 aan 
via: psz-ieniemienie@outlook.com
Vermeld in de mail: je naam, adres en tele-
foonnummer en met wie je komt! Geef van 
je (kind(eren) hun geboortedatum op.
Ken of weet je mensen die ook een 
connectie hebben met psz Ieniemie-
nie en die wellicht zouden willen ko-
men…. geef dan vooral deze info door! 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

Tekst: de Anja’s, Miranda en Wesna

Burendag
In de Mirtestraat werd de burendag op 23 
september o.a. gevierd met het planten van 
boomspiegels.

Foto’s: Sanne Peters
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Opening ‘t Vogelpark
Een zonnige burendag vol nieuwe contac-
ten tussen omwonenden. Met grote dank 
aan het groepje omwonenden die zich ge-
zamenlijk hard hebben ingezet om deze 
dag te organiseren. 

Van samen ballonnen ophangen, zelfge-
maakte hapjes delen tot vogelhuisjes schil-
deren door jong en oud. Veel verschillende 
mensen kwamen op deze dag een kijkje 
nemen in het nieuwste park van de wijk. 

In het begin van de middag werd door de 
hulphond uit de buurt en wethouder Hel-
mer, door middel van het onthullen van een 
geschiedenisinformatiebord en het openen 
van een vogelhotel, het park geopend. 

Vervolgens kon je kiezen of je zin had om 
lekker met buren bij te kletsen, je ter plek-
ke te laten epileren, spulletjes kopen van je 
buren of je te laten rondrijden op een skel-
ter door het park.

Tekst: Lisanne van Kuppenvelt
Foto’s: Dave van Brenk

Open dag Griffioen  

Op zondag 17 september 2017 vierde Grif-
fioen haar 5-jarig bestaan samen met bewo-
ners, familieleden, mantelzorgers én buurt-
bewoners.
Op deze dag stonden ZZG zorggroep en 
Talis op feestelijke wijze stil bij de opening 
van appartementencomplex Griffioen, ruim 
5 jaar geleden. Bewoners van Griffioen 
(beschut wonen) wonen hier zelfstandig 
met professionele hulp dichtbij van 
ZZG zorggroep.

In het hart van Griffioen bevindt zich res-
taurant ‘bij ons thuis’, een gezellige ont-
moetingsruimte waar bewoners, familie-
leden, mantelzorgers en buurtbewoners 
elkaar ontmoeten. In deze ontmoetings-
ruimte worden leuke activiteiten georga-
niseerd. Zo wordt er gezamenlijk gegeten, 
maar kan men er ook terecht voor een bin-
go-avond of potje kaarten. 

ZZG en Talis zijn trots op de ontwikke-
lingen in de afgelopen jaren en wilden dit 
bestaan om die reden groots vieren met di-
verse activiteiten.

Zo werd de mogelijkheid geboden om een ap-
partement in Griffoen te bekijken. 
Met alle bezoekers werd teruggekeken op 5 
jaar Griffioen en werden foto’s en videobeel-
den uit het archief getoond.

Ook was er een modeshow waar bewoners 
van Griffioen de catwalk bewandelen met kle-
ding van Jo de Haas Mode. 
Bij Anita Hairstyling kon men op deze dag te-
recht voor een mooi kapsel. 

De bezoekende kinderen werden naar wens 

geschminkt door professionele schminkers 
of kregen een coole tatoeage. 

Tot slot was er live muziek van het vrij-
willigerskoor en van zangeres Mary Jager. 
En Hofmans Catering verzorgde heerlijke 
hapjes en drankjes.

De open dag Griffioen was met ruim 130 
bezoekers een groot succes te noemen! 

Tekst: ZZG zorggroep
Foto: Dave van Brenk
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Foto: Ger Neijenhuyzen
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Vergaderdata 
‘Ons Waterkwartier’
Op dinsdag 31 oktober en 12 december 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 agenda-
commissie komt op 28 november bijeen om 
de vergaderingen voor te bereiden. U kunt 
eventuele bespreek-, agenda- of discussie-
punten inbrengen bij het secretariaat: Nina Si-
monestraat 120, 6541 ED Nijmegen, tel. 024-
3772557, e-mail: yhndrks@gmail.com. Na 
goedkeuring in de vergadering van 31 oktober 
wordt het volledig weergegeven op Facebook.

Kort verslag van de vergadering van wijkvereniging 
‘Ons Waterkwartier’ 12 september 2017
- Er waren gastsprekers voor de presentatie over het AED project. Er wordt een avond belegd 
voor een verdere uitwerking zodat het project in Nijmegen West ook mogelijk gemaakt kan 
worden.
- Toelichting over het Nacht-Ommetje op 7 oktober.
- Stand van zaken betreffende de toekomstige invulling van SCH en VASIM/NYMA terrein. 
Eind van het jaar zal er meer duidelijkheid zijn en wordt het met de betrokken partijen besproken.
- De Ring-Ring app heeft een mooi bedrag bijeengebracht welke op vrijdag 29 september door 
de wethouder zal worden overhandigd.
- Aandacht voor het Activiteitenfonds Oud West waar wijkbewoners een beroep op kunnen doen 
voor b.v. een gezamenlijke straatactiviteit of groepsactiviteit.
- Het Kindcentrum “Aquamarijn” heeft diverse acties om aandacht te trekken en om hun naams-
bekendheid te vergroten.
- Aandacht voor ouderen in onze wijk. Diverse instanties zijn er om daarvoor klaar te staan, 
maar de ouderen moeten eigenlijk zelf daarvoor de eerste stap zetten. Er worden mogelijkheden 
bekeken om het om te keren, dus ouderen bezoeken en vragen of men iets mag of kan betekenen. 
- Er is een vragenronde geweest bij de nieuwe bewoners in het Waalfront met merendeels posi-
tieve geluiden, maar ook het gebrek aan een winkelvoorziening. 
- De aanpassing op de Fenikshof voor de ondergrondse containers laat nog op zich wachten, 
aangezien de gesprekken tussen de partijen - grondeigenaren en gemeente Nijmegen - niet zo 
vlot lopen als gehoopt.
- Een groot aantal politieambtenaren is in burgerkleding onder leiding van Ger Hesseling een 
fietstocht gaan houden door het Waterkwartier, om gezamenlijk de wijk eens op een ander ma-
nier te bekijken en te ontdekken waar aandacht aan gegeven moet worden.

De volgende vergadering is op dinsdag 31 oktober 2017.

Bouwdorp
Het is alweer even geleden dat het kinder-
bouwdorp voor de schoolgaande jeugd plaats-
vond op het SCH terrein aan de Rivierstraat. 
Bijna honderd kinderen hebben er voor de 
tiende keer weer een geweldige bouwweek 
kunnen ervaren onder leiding van vele ouders, 
die ook hard mee hebben gewerkt om een zo 
mooi mogelijk bouwwerk neer te zetten.
Het is en blijft een prachtig initiatief op het 
einde van de vakantieperiode.

Foto: Dave van Brenk

Spellenmiddag
Op 3 september is in het Westerpark de spel-
lenmiddag West op z’n Best gehouden. Onder 
leiding van de Vrienden van het Westerpark 
en met fantastische medewerking van River-
land Healthcentre is een buitengewoon fijne 
middag voor de jeugd georganiseerd met su-
moworstelen, jenga, skilopen, kickboks clinics 
en diverse waterspellen. Het was een geweldi-
ge middag met een mooie opkomst.

Foto: Dave van Brenk

Ring Ring actie
Een aantal maanden geleden werden wij 
tijdens een wijkvergadering geattendeerd 
op een actie met de naam Ring-Ring.
Door op een app in te loggen en met de 
fiets afstanden af te leggen was er geld te 
verdienen. Dus meer mensen op de fiets 
krijgen b.v. op en neer naar het werk is 
beter dan met de auto. Aangezien de ge-
reden kilometers geregistreerd werden 
was er een moment dat er een leuk bedrag 
bij elkaar gefietst was. 
Zaterdag 30 september werd door Wet-
houder Harriët Tiemens aan de Commis-
sie Welkomsttassen van de Wijkvereni-
ging Ons Waterkwartier een bedrag van 
650 euro overhandigd. De commissie 
Welkomststassen zorgt ervoor dat iedere 
nieuwe inwoner van het Waterkwartier, 
om te beginnen in het nieuwe Waalfront, 
van informatie wordt voorzien wat er in 
de wijk te beleven, te werken, te winke-
len en te studeren is, alles over de leef-
baarheid in ons Waterkwartier. 
Het fantastische bedrag wordt volledig in 
dit project gestopt.

Redactie:
Ruud de Vries
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Nacht van het 
Ommetje
Op 7 oktober startte in Hotel Nimma 
het Nacht Ommetje door het Water-
kwartier, een grote groep personen 
liep langs diverse gebouwen en 
plaatsen waar je eigenlijk als bewo-
ner niet zomaar stilstaat. Het is altijd 
verrassend dat de organisatoren een 
route weten samen te stellen die voor 
iedereen verrassend en interessant is. 
Het Ommetje werd gezellig afgeslo-
ten in het onlangs geopende nieuwe 
lunchcafé Wijck.

Waterkwartier 
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Verkeerszaken
Niet verwacht en niet gehoopt heeft toch plotseling een totale afsluiting van de Weurtseweg 
moeten plaatsvinden in verband met de werkzaamheden in het laatste stuk voor de aansluiting op 
het warmtenet dat naar de Handelskade loopt. Zo snel als mogelijk worden de omleidingsroutes 
met name voor het stadsvervoer weer opgeheven.

Er zijn besprekingen en voorstellen gedaan door de Wijkvereniging Ons Waterkwartier om de 
veiligheid van de voetgangers in combinatie met het (brom-)fietsverkeer door de Hezelpoorttun-
nel te verbeteren. Wij vinden dit nog steeds een “tijdelijke” oplossing in de hoop dat er aan de 
andere zijde toch ooit een voetgangerstunnel wordt gemaakt, vooral nu de Handelskade dichtbe-
volkt gaat worden en de bebouwing een eindfase ingaat. 

Binnen de verkeerscommissie is steeds aandacht voor gevaarlijke en of onoverzichtelijke situ-
aties voor de fietsers. Met name bij het nieuwe Hotel Nimma aan de Weurtseweg. Daar moeten 
de fietsers komende vanaf Weurt na de verkeerslichten plotseling het fietspad af richting de lage 
tunneldoorgang onder de Oversteek door. Het blijft daar onoverzichtelijk welke richting de snel-
fietsroute op gaat, of via de Weurtseweg of via de Laan van Oost Indië, die dan ook weer door 
de nieuwbouw wordt onderbroken ter hoogte van het Talisgebouw. Deze situatie is en blijft ook 
bij de gemeente Beuningen een doorn in het oog. 
Bij de onderdoorgang is ook de start van het “Olifantenpaadje” om met de fiets op de Oversteek 
te komen. Het omrijden van bijna anderhalve kilometer om op de Oversteek te komen via de 
Mercuriusstraat is veel te veel gevraagd. De trap is voor een wat ouder persoon met de fiets in 
de hand niet te doen.

Blauwe zone ingesteld op Fenikshof
De bezoekers van de Fenikshof moeten achter hun voorruit van de auto voortaan de blauwe par-
keerschijf hebben liggen. Er is een blauwe zone ingesteld om het lang parkeren te voorkomen. 
De bekeuring is absoluut niet mals, en zal een grote aanslag op uw boodschappenkosten zijn.

Uitbreiding betaald parkeren
In de Wester nummer 4  van september was aangekondigd dat de informatieavond medio sep-
tember zou plaatsvinden. Dit is niet juist gebleken. Iedereen in de afgebakende situatie op de 
tekening krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de informatieavond die in oktober gaat plaats-
vinden. Na de informatieavond vindt een enquête plaats of u wel of niet wilt deelnemen aan de 
parkeerregulering.

De bewoners in de omgeving van de Fuutstraat en  Patrijsstraat zijn verheugd over de nieuwe 
indeling van hun straten. Het is een hele verbetering, ook voor het parkeren van de auto’s. Het 
was even wennen, het was een tijdje behelpen, maar er is iets moois voor in de plaats gekomen.

Multicultureel Festival
Op 17 september was het 5-jarig bestaan 
van het Multicultureel Festival in het Wes-
terpark. De vele kramen zorgden voor een 
rommelmarkt, de braderie en live muziek 
voor de sfeer waar gedanst kon worden. De 
hapjes en drankjes waren in overvloed en 
de kinderboerderij werd druk bezocht. 

Verschillende workshops maakten het feest 
compleet en het bleef nog heel lang gezel-
lig.

Voortgang West Wil 
Groene Buffer
De twee openbare bijeenkomsten over de mo-
gelijke aanpassingen van en op de Energieweg 
naar aanleiding van de S100 en de verkeersin-
tensiteit sinds de Oversteek is geopend, heb-
ben al heel wat tongen losgemaakt. Metingen 
zijn gepresenteerd, mogelijke aanpassingen 
met de daarbij behorende kosten besproken, 
maar voor de gewenste en gewilde aanpas-
singen zijn meer miljoenen nodig dan die éne 
miljoen die er voor gereserveerd is. Er is thans 
een groep personen bijeen om de voorstellen 
handen en voeten te geven, en daarna met ge-
degen uitwerking te komen. Alle betrokken 
partijen zijn in deze groep vertegenwoordigd. 

Voortgang van SCH terrein en 

VASIM/NYMA terrein

De Wijkvereniging Ons Waterkwartier heeft 
in diverse gesprekrondes richting de gemeente 
Nijmegen diverse voorstellen gedaan ter in-
vulling van de terreinen. 

De gemeente heeft een rapport uitgebracht 
over alle openbare buitensporten in Nijmegen 
en de daarvoor beschikbare terreinen. Met alle 
participanten heeft de gemeente gesprekken, 
en dat gaat gebundeld worden in een totaal 
rapport dat tegen het einde van het jaar het 
licht zal zien.

Het wordt door ons gevolgd en vervolgd.
Foto: Dave van Brenk
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Waterkwartier 

AED
De Wijkvereniging heeft het AED pro-
ject omarmd en gaat binnenkort een 
informatieavond voor geïnteresseer-
den organiseren in samenwerking met 
stichting AED Dukenburg. Er wordt 
bezien hoe een en ander aangepakt 
gaat worden aangezien er veel men-
sen voor nodig zijn, maar vooral ook 
dat het financieel gedekt moet zijn. Er 
moeten cursussen gegeven worden en 
er moeten apparaten worden aange-
schaft, geplaatst en beheerd worden. 
Een hele klus om deze noodzakelijke 
hulp hij hartfalen te bewerkstelligen.
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Wijkzitting
De maand november komt er aan en geeft op 
de 11e van de 11e  weer het startsein voor het 
carnaval. Ook de carnavalsvereniging “De 
Waoterjokers” doet hier weer volop aan mee. 
Met de komst van een nieuwe stadsprins die 
over Knotsenburg zal gaan heersen, zal op 
zondag 14 januari 2018 de carnavalsvereni-
ging “De Waoterjokers” een fantastische wijk-
zitting presenteren, waarbij iedereen gratis 
toegang heeft in het Voorzieningenhart “De 
Biezantijn”.

Veiligheidsapp
In de wijk het Waterkwartier wordt ook een 
veiligheidsapp opgezet. In enkele delen van 
onze wijk bestaat deze al en deze wordt wer-
kelijk op zijn waarde geschat. De app kan de 
veiligheid in de omgeving van de straat, wo-
ning, e.d. ten dienste zijn om snel elkaar en de 
politie in te schakelen. Het geheel van de app 
heeft de instemming van de politie. Ook hier-
over wordt u nog nader geïnformeerd.

Wijkenfestival
Op 8 oktober hebben vele activiteiten en or-
ganisaties uit het Waterkwartier zich gepre-
senteerd op het Wijkenfestival Nijmegen, dat 
werd gehouden in het voormalige Mondial 
College aan de Streekweg in Dukenburg. De 
opkomst was groot. Op een goede manier 
heeft het Waterkwartier zich weer in de kijker 
gezet en de informatie over alle lopende zaken 
ter sprake gebracht.

Sinterklaas in het Waterkwartier op zaterdag 
25 november

Ook dit jaar bezoekt de Sint en zijn zwarte Pieten het Waterkwartier.
Om 12.30 uur trekt de bonte stoet door het Waterkwartier vanaf het Voorzieningenhart de Bie-
zantijn en komt daar rond 13.30 uur weer terug.

De route is als volgt:
De intocht start bij Voorzieningenhart De Biezantijn Waterstraat, Waterstraat richting Kanaal-
straat, Kanaalstraat, Rivierstraat langs Westerpark, Weurtseweg, Winselingseweg, Laan van 
Oost Indië, Wilhelm Linnemannstraat, Weurtseweg, Albert Trouwborststraat, Laan van Oost In-
dië, Nono Wardenaarstraat, Weurtseweg, Kanaalstraat, Waterstraat, Rijnstraat, Niersstraat, Lin-
gestraat, Biezenstraat, Rivierstraat, Reggestraat, terug naar De Biezantijn

Vanaf 14.00 uur kunnen de kinderen genieten van een leuke kindermiddag en komt Sinterklaas 
en de zwarte Pieten op bezoek in het Voorzieningenhart de Biezantijn.
Hier kun je ook nog een leuk prijsje winnen met het inkleuren van de kleurplaat.

Waalfront
De bouw vordert gestaag aan de Weurtseweg. 
Deze nieuwe wijk geeft een hele nieuwe di-
mensie aan het Waterkwartier waar we gerust 
trots op mogen zijn. Na Batavia zijn nu de wij-
ken Ulpia (met het thema Romeins verleden), 
Fabrica (met het thema industrieel verleden) 
en het Waalhavenkwartier (met het thema Wa-
ter en Haven) aan zet. De Handelskade is bijna 
compleet. Wijkvereniging Ons Waterkwartier 
heeft in overleg met de straatnaamcommissie 
van de gemeente Nijmegen voorstellen gedaan 
voor de straatnaamgeving. Deze zijn door de 
gemeenteraad van Nijmegen overgenomen. 
Ondanks dat houden wij de vinger aan de pols 
ter uitvoering van het geheel.

Kerstmarkt
Op 15 december 2017 van 16.00 uur t/m 21.00 
uur organiseren de Vrienden van het Wester-
park weer een gezellige kerstmarkt in Het 
Westerpark.
Met: Verlichte kramen, kerstboom, op de foto 
met de kerstman, gratis erwtensoep, Glüh-
wein, muziek, vuurkorven, oliebollenkraam, 
div. workshops  en nog meer!! Entree gratis.
Marktkramen huren; 4x2 meter, à 15 euro
Bel voor info of reservering: Greet 0614112178 
of Wilma 0654936253 Gaarne reserveren voor 
8 december 2017. 

Meer info volgt via de social media van het 
Waterkwartier
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Ruim een jaar woon ik nu in West en sinds 
die tijd schuif ik aan bij de vergaderingen van 
de wijkvereniging. Naast boeiende informatie 
over de wijk en haar bewoners viel me direct 
op dat er een ruim aanbod is aan activiteiten die 
georganiseerd worden. In de Biezantijn, maar 
ook in de wijk op locatie, in het Westerpark of in 
de verschillende bruisende straten. Het is goed 
dat er zoveel activiteiten zijn, want de wijk is in 
beweging. Naast de oude Waterkwartierbewo-
ners komen er veel nieuwe mensen wonen. In 
de nieuwbouw van Batavia, maar ook mensen 
vanuit een andere cultuur. Daarnaast wonen 
er in de wijk natuurlijk ook ouderen en het is 
belangrijk dat zij onder de mensen blijven ko-
men, om eenzaamheid tegen te gaan. Er wordt 
van alles voor jong en oud georganiseerd!  
 
Maar ben jij al wel eens bij een van die activi-
teiten geweest? Is het rijke aanbod wel bekend 
bij iedereen? Een opsomming welke activitei-
ten er zoal georganiseerd worden. En het mooi-
ste: door wijkbewoners, voor wijkbewoners. 
Sommige met wat begeleiding van een aantal 
organisaties die actief zijn binnen de wijk.  
 
Sinds een aantal jaar wordt er op woensda-
gen soep geserveerd, onder de noemer ‘Soe-
pie doen’. Wijkbewoonster Greet Rijnders is 
daarbij zeer actief. Onder het genot van een 
heerlijk kopje tomaten-, groente- of meer 
exotische soepen komen buurtbewoners 
met elkaar in gesprek over de meest uiteen-
lopende onderwerpen en zijn er al diverse 

nieuwe vriendschappen gesloten. Handig 
in een buurt waar ook veel ouderen wonen.  
 
Soepie doen maakt deel uit van ‘Goede dag’. 
Er is op elke doordeweekse dag iets te doen 
in de Biezantijn voor de senioren uit Oud 
West. Hieraan zijn diverse activiteiten ge-
koppeld, zoals ‘Vertel eens’ van de biblio-
theek die in de Biezantijn zit. Bij de bieb kan 
je met elkaar verhalen van vroeger ophalen. 
Verder is er Happy Ouder (elke dag tussen 
10 en 11 gratis koffie en thee!), maar ook 
het spellenuurtje, een gespreksgroepje en er 
worden diverse workshops georganiseerd. En 
zo gebeurt er nog veel meer!  

Tijdens de Swonsalon op dinsdag wordt er 
geschilderd of cupcakes versierd. Oude-
ren samen met kinderen uit de buurt. Er zijn 
al vele mooie creaties voorbij gekomen.  
 
Voorheen was er op woensdagmiddag de 
Kidsclub. Zeer succesvol onder de jeugd. De 
vertrouwde dames Thea van Heesch en Greet 
van Brenk wilden het wat rustiger aan gaan 
doen en daarom worden er vrijwilligers ge-
zocht om de leuke middagen over te nemen. 
Wil jij dat wel doen, meld je dan vooral aan. 
 
En zo zijn er nog tal van activiteiten te noe-
men, zoals de bingo op donderdag georga-
niseerd door het KBO voor haar leden. En 
er komen spontaan nieuwe activiteiten bij. 
Bedacht door wijkbewoners. Zo werd er ge-

sproken over gezamenlijk eten. Nu  wordt er 
gekeken of er voortaan op vrijdag gekookt kan 
worden voor wie aan wil schuiven voor een 
lekkere avondmaaltijd. Wanneer de eerste da-
tum bekend is, lees je het natuurlijk weer in De 
Wester. Ik heb uit betrouwbare bron begrepen 
dat men een speciaal kerstdiner voorbereidt ;)  
 
Al met al dus heel veel inactieven, activi-
teiten en goede ideeën. Neem vooral eens 
deel. Het is gezellig en je leert nieuwe men-
sen kennen. Daarmee wordt de betrok-
kenheid van de wijkbewoners vergroot en 
neemt de zorgzaamheid toe, iets waar we 
als Oud West trots op mogen zijn, ik als re-
latief nieuwe bewoner ben dat in ieder geval! 
 

Handjes gezocht!

‘Goede dag’ is van wijkbewoners, voor 
wijkbewoners.  
 
Wil je zelf meehelpen om ‘goede dag’ 
nog succesvoller te maken of wil je zelf 
een activiteit opzetten, meld je dan in de 
Biezantijn bij Joany of Erika van SWON. 
Zij kunnen je meer vertellen of praat eens 
met Greet, zij heeft veel ervaring bij het 
organiseren van activiteiten!

Tekst: Marjolijn Mijling 
Foto: Dave van Brenk

Wat gebeurt er veel..
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Yvonne Halfens en Geert Schiks
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De gemeente heeft 1,2 miljoen euro uitgetrok-
ken om de Mariaschool aan de Villanovastraat 
op te knappen. Nu hebben veertien kunstenaars 
er een atelier; na de renovatie is er plaats voor 
ongeveer 28 - voor een deel startende - kunste-
naars. Aldus besloot het college onlangs. Maar 
hier is lang niet iedereen blij mee.   

Geschiedenis
Vijfentachtig jaar geleden, in 1932, stichtte de 
Thomas a Villanovakerk de St. Jozefschool 
voor jongens aan de Azeleastraat. Twee jaar 
later volgde een stukje verderop de kleuter-
school en weer twee jaar later werd de open 
ruimte tussen de twee gebouwen opgevuld met 
de St. Mariaschool voor meisjes met de ingang 
aan de Derde van Hezewijkstraat. Zo ontstond 
op het hoogste puntje van de Wolfskuil het L-
vormige karakteristieke en gezichtsbepalende 
gebouw. In 1981 werd dit deel van de straat 
omgedoopt in Villanovastraat, vernoemd naar 
de kerk die daar van 1930 tot 1975 gestaan 
heeft. De jongens en meisjes maakten gebruik 
van hetzelfde schoolplein, maar door een muur 
dwars over het plein werden ze strikt geschei-
den van elkaar. De kleuterschool had een eigen 
ingang en schoolplein aan de achterkant van 
de korte gevel aan de Derde van Hezewijk-
straat. Later verrees op de plek waar nu het 
Azaleaplein is een gymzaal waar ook andere 
scholen gebruik van maakten.

Ien Dales
Na 1975 werd er geen lager onderwijs meer 
gegeven, maar nam de Vrije School  het ge-
bouw in gebruik. Heel even was er het plan om 

in de gymzaal een moskee te huisvesten, maar 
na felle protesten uit de buurt zag de gemeente 
hiervan af en werd de gymzaal gesloopt. In 
de jaren tachtig ontstond het idee om ook de 
school plat te gooien, samen met de kleine 
huisjes links vooraan aan de Azaleastraat. Bur-
gemeester Ien Dales stak daar persoonlijk een 
stokje voor. De huisjes moesten blijven staan 
en dus ook de school. Sinds 1 september 1989 
worden de klaslokalen gebruikt als atelier-
ruimte door veertien kunstenaars. Wat vinden 
zij van de nieuw ontstane situatie? De Wester 
sprak met twee van hen: Yvonne Halfens, de 
pandvertegenwoordiger namens de kunste-
naars en Geert Schiks, die als enige ook in het 
pand woont.

‘Tot 1991 hoefden we alleen maar energie-
kosten en de onroerend goedbelasting te be-
talen, zo’n 125 gulden per maand, begint 
Geert. ‘Daarna kwam het pand onder beheer 
te staan van Stichting DAK, vanaf 2007 Stich-
ting SLAK, die leegstaande panden voor de 
gemeente beheert om kunstenaars te kun-
nen huisvesten tegen een betaalbare prijs. De 
huurprijzen zijn nu € 165 per maand voor de 
mensen die hier vanaf het begin zitten en ge-
middeld € 260 voor de kunstenaars die er later 
bij gekomen zijn. Op gezette tijden verhoogt 
Slak de huur met de dan wettelijk toegestane 
percentages.’

Overlast
De bouwkundige staat van het gebouw was 
toen nog heel redelijk, er waren nog geen lek-
kages. Wel was er van meet af overlast van 
jongeren, die rondom het gebouw een ideale 
hangplek hadden gevonden. ‘Daarom ben ik er 
ook gaan wonen,’ gaat Geert verder. ‘Zo was 
er op uren dat er niet gewerkt werd, toch enig 
toezicht. Ik denk niet graag terug aan die eerste 
jaren hier. De jongeren kwamen overal van-
daan, uit alle wijken. De ruiten werden inge-
gooid en de verzekering wilde na twee keer die 
schade niet meer vergoeden. Na overleg met 
de gemeente kwamen er op de begane grond 
rolluiken en werden boven ijzeren netten voor 
de ramen gehangen. De sfeer was soms erg be-
dreigend en kon een hele nacht doorgaan. Ik 
heb jaren met een ijzeren staaf naast mijn bed 
geslapen. Regelmatig moest ik de politie bel-
len, als het té erg werd.’

‘Sommige kunstenaars durfden nauwelijks 
over het schoolplein wanneer zich daar een 
grote groep jongeren ophield,’ vertelt Yvonne. 

‘Ze konden zich erg agressief opstellen. Aan 
de achterkant is ook enkele keren brand ge-
sticht.’

In 1993 plaatste de gemeente op het school-
plein een aantal bomen en struiken. Er werden 
gesprekken gevoerd met het wijkcomité en de 
wijkagent werd ingeschakeld. Geert: ‘Vanaf 
toen werd de onophoudelijke overlast minder, 
maar er waren met enige regelmaat nog steeds 
incidenten. Pas de laatste jaren is het vrij rus-
tig mede door de herinrichting van het Azale-
aplein.’

Vallende dakpannen
Stichting Slak - voorheen DAK - was als be-
heerder verantwoordelijk voor de bouwkundi-
ge staat van het pand. Yvonne: ‘Dat stelde hele-
maal niks voor. Allerlei onderhoudscontracten 
werden niet nageleefd. Slak was vooral druk 
met het aanwenden van nieuwe tijdelijke ruim-
tes voor kunstenaars, er werd nauwelijks geld 
uitgegeven aan onderhoud van bestaande pan-
den. Er ontstonden lekkages die we zelf pro-
visorisch met wat hout en plastic probeerden 
te dichten.’ Geert: ‘De gemeente kwam pas in 
actie toen er door vallende dakpannen gevaar-
lijke situaties ontstonden en er ook begonnen 
werd met de herinrichting van het Azaleaplein 
aan de achterkant van het gebouw, langs de 
Floraweg.’ Toen was het al 2012. Volgens een 
woordvoerder van de gemeente wordt er nooit 
grootschalig onderhoud gepleegd bij gebou-
wen waar iets mee staat te gebeuren.

Voorzieningenhart
Leo Woudstra, de huidige voorzitter van de 
wijkraad Wolfskuil, herinnert zich dat er be-
gin deze eeuw al gesprekken gevoerd werden 
over een nieuwe invulling van de school, dan 
wel sloop. In 2005 wilde Paul Depla een her-
verdeling van de wijkcentra bewerkstelligen. 
De Driesprong zou plat gaan en  op termijn 
ook Wijkcentrum Villa Nova. Op de groen-
strook aan de Zonnebloemstraat zou een groot 
nieuw voorzieningenhart, vergelijkbaar met 
nu ’t Hert of de Biezantijn, moeten komen. 
Leo: ‘Dat klonk allemaal erg mooi, maar ook 
toen heb ik al gepleit om de Mariaschool in 
te zetten voor wijkactiviteiten.’ Mede door het 
uitbreken van de crisis verdwenen de plannen 
van Depla al snel in de ijskast.

Atelierbeleid
Begin 2012 brachten B & W een bezoek aan 
de Wolfskuil. Een van de laatste daden van 

De Mariaschool is er toch ook voor de wijk?
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het vorige college. Wethouder Henk Beerten 
liet bij die gelegenheid weten dat opnieuw de 
noodzaak onderzocht zou worden van kunste-
naars in de Mariaschool. Zo niet, dat zouden er 
wat hem betreft allerlei wijkactiviteiten kun-
nen plaatsvinden. Echter, met het nieuwe col-
lege in 2012 kwam er ook een verandering in 
het atelierbeleid. Wethouder Bert Velthuis be-
paalde dat er in drie panden in de stad ruimte 
voor ateliers moesten worden gecreëerd: aan 
de Dobbelmanweg, de Hessenberg én in de 
Mariaschool aan de Villanovastraat. De school 
zou hiertoe gerenoveerd moeten worden. In to-
taal streeft de gemeente naar 170 atelierruim-
tes in de stad.

Enkele jaren geleden kwamen de eerste teke-
ningen op tafel. Hierbij was aan de achterkant 
over de volle lengte een uitbouw in de vorm 
van een serre bedacht, maar dit bleek te duur 
en moeilijk uitvoerbaar. Nu ligt er een nieuw 
plan. Op de tekening is te zien hoe het school-
plein voor een deel uitgegraven wordt en de 
kelderruimtes niet langer aan het oog onttrok-
ken worden. Zo wordt het aantal beschikbare 
ateliers verdubbeld. De oude kleuterschool 
wordt ongemoeid gelaten. Hier huist nu STEP 
- Steunpunt Taal Educatie en Participatie - en 
dit deel van het gebouw is altijd keurig onder-
houden. Voor de totale renovatie is 1,2 miljoen 
euro beschikbaar.

Anti-kraak
Yvonne: ‘Dan is er ruimte voor zo’n 28, voor 
een deel startende kunstenaars, die een huur-
contract krijgen voor maximaal vijf jaar. Dan 
moeten ze plaats maken voor een groep nieu-
we starters. De huidige kunstenaars krijgen 
te maken met een gefaseerde huurverhoging, 
maar het wordt sowieso te duur. Natuurlijk on-
der voorbehoud, maar inclusief alles rekenen 
we al gauw op 400 euro per maand. En als we 
hier wegmoeten wordt het nóg duurder wan-
neer je elders in de stad onder dak moet zien 
te komen. Niemand wil om de zoveel tijd ver-
huizen. Ik zie me al sjouwen met mijn beelden 
elke keer! Bijna alle kunstenaars zitten op een 
bestaansminimum en kunnen nauwelijks het 
hoofd boven water houden. Veel kunstenaars 
wonen en werken anti-kraak. Ik voorzie al heel 
snel leegstand hier. Niemand kan zoveel geld 
opbrengen voor een atelierruimte. We hebben 
een gesprek met wethouder Bert Velthuis hier-
over gehad. Hij zegt te weten hoe kunstenaars 
leven en werken, maar hij heeft volgens mij 
geen idéé!  Wanneer we aanvoeren dat dit be-
leid tot leegstand leidt, haalt hij zijn schouders 
op en zegt-ie dat sommigen het zullen kunnen 
betalen, anderen niet. Dus???’

Geert woont in het pand. Zonder zijn perma-

nente aanwezigheid kun je je zelfs afvragen 
of het pand door het vandalisme en de brand-
stichtingen er nu nog gestaan zou hebben. 
Geert: ‘Na de renovatie, hoe mooi ook, moet je 
nog steeds op alles bedacht zijn. Dat is ook de 
mening van wijkagent Chris Hofman wanneer 
hij de tekeningen ziet. De rolluiken zijn ver-
dwenen en met die enorme zitkuil, die er ont-
staat op het schoolplein creëert men een ideale 
hangplek en begint de ellende weer opnieuw.’

Wijkraad
Inmiddels zit ook de wijkraad Wolfskuil met 
een behoorlijke kater. Een jaar geleden moest 
door het sluiten van de Driesprong nieuwe 
ruimte voor de jongeren in de Wolfskuil ge-
zocht worden. Joop Hoppers, verantwoor-
delijk ambtenaar bij het vastgoed van de ge-
meente, suggereerde de Mariaschool. Leo: 
‘Ik ben daar met de werkgroep jongeren gaan 
kijken en die waren meteen enthousiast. Daar-
naast tipte wijkmanager Anne-Marie Nannen 
de Wijkraad snel met méér ideeën en plannen 
te komen voor een nieuwe invulling van de 
Mariaschool. De financiering was op dat mo-
ment zo goed als rond.’

Binnen no time kwam de wijkraad met een 
inspirerend lijstje: De ultieme plek voor jon-
gerenwerk, maar ook voor een nieuwe Hob-
bywerkplaats, de Wijkfabriek zou er terecht 
kunnen, de Ruilwinkel, een ontmoetingsplek 
voor de vele zzp’ers  in de wijk, maar ook 
wijkbetrokken kunstenaars, activiteiten van 
stichting Curia ten behoeve van vluchtelingen 
en statushouders, STIP, Joop Ubeda die sport-
trainingen geeft aan honderden kinderen was 
geïnteresseerd, een fitness ruimte, een plek 
voor workshops, lezingen, muziek en theater. 
Er zou ruimte zijn voor horeca met een groot 
terras. Kortom: een laagdrempelige, uitnodi-
gende plek voor iedereen. Jongeren, allochto-
nen, echte geboren Kuulers, nieuwe wijkbe-

woners, zzp’ers, studenten, kwetsbare groepen 
die aansluiting kunnen vinden bij elkaar en 
bij anderen. Een gezellige plek passend bij 
het volksbuurt karakter van de Wolfskuil. En 
dat allemaal op het hoogste en misschien wel 
mooiste plekje van de wijk. Maria zélf zou er 
enthousiast van worden. Echter niet de ge-
meente.

Breekijzer
Leo: ‘De gemeente deed er niets mee. Nul 
komma nul. Ze reageerden niet eens. Een 
paar maanden geleden moesten we in de Gel-
derlander lezen dat er voor 1,2 miljoen ver-
bouwd gaat worden en er alleen maar plek is 
voor kunstenaars. Volgens de Wijkraad kan 
het én én. Kunstenaars én wijkactiviteiten. 
Ze hebben op het gemeentehuis de mond vol 
over bewonersparticipatie, maar wanneer daar 
invulling aan gegeven wordt, geven ze niet 
thuis.’  Desgevraagd zegt de gemeente nú, dat 
de aangedragen ideeën niet pasten binnen de 
mogelijkheden van het pand. Weer een voor-
beeld van de slechte communicatie naar de 
betrokken partijen. Geert:  ‘Als er het afge-
lopen jaar ontwikkelingen waren rondom de 
Mariaschool moest ik iedereen bijpraten. Van 
de wijkraad tot en met de bewonersgroep van 
de Azaleastraat. Joop Hoppers geeft toe dat die 
communicatie voortaan beter moet, maar daar 
schiet nu niemand mee op.’ Leo blijft strijd-
baar: ‘De wijkraad geeft het nog niet op. Ik heb 
hier al heel veel verontwaardigde reacties op 
gehoord. We zijn van plan de politieke partijen 
in te schakelen. Met het oog op de gemeente-
raadsverkiezingen volgend jaar zullen die ze-
ker naar ons luisteren en misschien dat die nog 
als breekijzer kunnen fungeren.’ 
Het plan is om ná de winter met de renovatie 
van de Mariaschool te beginnen.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Denk je wel eens: Wat wil ik nu echt?
Wil je meer uit het leven halen maar je weet niet waar je 
moet beginnen?
Mis je de energie of inspiratie om een volgende levens -of 
loopbaanstap te maken?

Dan is creatieve loopbaanbegeleiding iets voor jou.
Je krijgt zicht op je wensen, kwaliteiten , drijfveren en 
mogelijkheden.
Je staat stil bij wat jou beweegt en energie geeft en je 
maakt een plan om dat te realiseren.

Creatieve levensloopbegeleiding is een verrassende me-
thode om op een creatieve en holistische manier met jouw 
vraag om te gaan.

In de loopbaanpraktijk wordt gebruik gemaakt van crea-
tieve middelen zoals tekenen, schrijven, boetseren.
Tekenervaring is hiervoor geen vereiste: het gaat om de 
meerwaarde om naast je verstand ook je creativiteit en 
verbeelding aan te spreken.

De praktijk is gevestigd in het gebouw Halte West aan de 
Voorstadslaan 254, tegenover het Park Leeuwenstein.

Georgette Hilte, NOLOC erkend loopbaanadviseur
Telefoon: (06) 34091769
E-mail: info@hilteloopbaanadvies.nl
Website: www.hilteloopbaandvies.nl

Een mooie afronding van je levensverhaal 
 
Je hebt gehoord dat het einde nabij is. Hoe moet jij, hoe moeten jouw 
naasten,  verder met het leven na deze boodschap? Emoties komen en 
gaan: ongeloof, boosheid, ontkenning, verwarring, verdriet en mis-
schien wel acceptatie. 
 
Belangrijke aandachtspunten in mijn manier van werken als stervens-
begeleider tijdens deze palliatieve/terminale fase zijn: 
- een luisterend oor bieden aan jou en je naasten 
- de administratie rondom de uitvaart met jou bespreken/regelen 
- ontspanning brengen, door bijvoorbeeld een massage. 
 
Juist de combinatie van ontzorgen, begeleiden en hulp bieden, er sim-
pelweg voor je zijn, is mijn kracht. Ik ben voor jou een ‘vertrouwde 
vreemde’. Ik ga graag met je in gesprek: luisteren,  vragen stellen, 
vragen beantwoorden op het sociale, spirituele en emotionele vlak. 

Door samen te praten met jou en, afhankelijk van je wensen, ook 
apart of samen met je naasten ( mantelzorgers), wordt jouw levens-
verhaal afgerond. 
 
de Uilvlinder 
Barbara Croonen 

Telefoon: 0623118787 
E-mail: Barbara@deuilvlinder.nl 
Website: www.deuilvlinder.nl

Bij Gewoon Ontspannen doen we onze bedrijfsnaam eer aan. We 
leveren massage en voetzorg op een professioneel en gemoedelijke 
manier  en voor een redelijke prijs.

Onze salon zit in het prachtige oude Augustinus klooster aan de 
Graafseweg.  Monique en Denis zijn de pedicure en masseur, waar je 
terecht kunt voor goede voetzorg en ontspannende massages. 
Denis geeft ontspannings-, hot stone en tantra massages. Je kunt bij 
Monique ook terecht voor een mooie lak op je tenen.

Bij alle massages kun je een eerste keer komen kennismaken en krijg 
je drie kwartier massage met korting. 
Maak je direct een afspraak dan help je ook mee aan een goed doel. 
Wij doneren namelijk deze maand 10% van de opbrengst van elke 
massage  aan een school in Thailand!

Je kunt bij ons ook in de avonden of het weekend langskomen.  Een 
afspraak inplannen kan telefonisch of nog makkelijker via onze web-
site. 

Hopelijk tot (snel) ziens!

Denis de Vries, masseur
Gewoon Ontspannen

www.gewoonontspannen.nl
Telefoon: (024) 37 75 797
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VERGETEN VERLEDEN

De nieuwe electrische tram
Vier soorten openbaar vervoer. Van links naar rechts: stoomtram, paardentram, electrische tram en de omnibus op het Keizer Karelplein, donderdag 8 juni 1911.

Op zondag 4 juni 1911, Eerste Pinksterdag, 
was de officiële opening van de eerste elec-
trische tramlijn in Nijmegen. De kranten 
stonden dat jaar vol met berichten over de 
aanleg en de exploitatie. Op deze pagina’s 
een keuze uit de vele artikelen, allemaal uit 
de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant.

Zaterdag 10 juni 1911 

Onze Stadstram.
Nu is onze stadstram in volle werking. Het paar-

detrammetje in vergelijking met stoomtram en 
electrisch net een speelgoeddoos-dingetje is op stal 
gezet. Degenen, die gehoopt hadden opzettelijk den 
laatsten rit te kunnen meemaken, hebben deze wee-
moedige gedachte niet kunnen verwezenlijken. 

Met de uitbreiding der ritten tot aan de Kastan-
jelaan is het gebied der Electrische, voorloopig 
althans, tot het uiterste uitgebreid. Jammer, dat de 
aanleg van zoo’n baan zooveel kost. Want inder-
daad is het tramgebied te klein. Er is indertijd reden 
geweest om St. Anna, dat al bestond, toen Nijmegen 
zich begon te ontwikkelen, door de tram te verbin-
den met de stad; die reden is er nog, maar wat toen, 
jaren geleden voor St. Anna en den St. Annaweg 
gold, geldt nu in gelijke mate voor de twee niet ver-
bonden toegangswegen tot de stad, den Graafschen 
en den Groesbeekschen weg. Langzamerhand heeft 
zich daar een voorstad gevormd, die ook behoefte 
heeft aan verbinding en die behoefte is te grooter 
door het overigens prijzenswaardige streven om de 
winkels in de nieuwe wijken tot het meest noodza-

kelijke te beperken. Waar de gemeente het onmoge-
lijk maakt, voor zoover het in haar macht is, dat de 
bewoners der buitenwegen hun voorraad ter plaatse 
inslaan of hun inkoopen doen, daar is het ook op 
den duur de plicht der gemeente om dien menschen 
het verkeer met de eigenlijke winkelstraten gemak-
kelijk te maken. Maar dat komt later. Het succes van 
het eerste deel stadstram zal meewerken om het net 
te doen uitbreiden. 

Wij geven toe, dat wat wij daar zeiden, aanlei-
ding zou kunnen geven om ons van ontevredenheid 
te beschuldigen. Dat zou een valsche beschuldiging 
zijn. Onze tram verdient allen lof. De wagens zijn 
keurig net, de zit- en staanplaatsen zijn ruim; de 
tram rijdt heerlijk, dank zij den uitstekenden aan-
leg van den weg. De dichte glazen kast — wij be-
doelen daar niets kwaads mee — kan in een open 
tram veranderd worden. De conducteur moet deze 
metamorphose tot stand brengen, wat maar goed is, 
omdat daardoor kleine ruzietjes en benauwde ge-
zichten voorkomen worden en de conducteur baas 
blijft van den toestand. En dit laatste is noodig. 
Met genoegen hebben wij het rookverbod binnen-
in vernomen en — zijn de berichten juist — dan 
heeft althans een der conducteurs al gelegenheid 
gehad om in deze rookaangelegenheid zijn macht 
te toonen, door een heer, die nog een ouderwet-
sche opvatting daaromtrent had voor het dilemma 
te stellen: òf niet rooken, òf er uit. Zoo kras heeft 
hij ’t natuurlijk niet gezegd, want ook de conduc-
teurs zien er even net uit als de tram zelf. Maar orde 
moet er wezen en zooals de kapitein baas is op zijn 
schip, zoo is de conducteur het, behoudens hooger 
beroep, in de tram. Nijmegen wil gaarne prat gaan 
op zijn hygiënische inrichtingen; er wordt bij alles 

in den Raad gewikt en gewogen, of het wel met de 
hygiëne strookt en zou het dan zijn inwoners en zijn 
gasten vervoeren in een onhygiënische tram, waar 
men struikelt over de sigarenresten, om van andere 
dingen niet te spreken? Dat kan niet, het Gemeen-
tebestuur, d.i. de Raad, zou ’t niet gedoogen en ter-
stond er B. en W. over interpelleeren. 

Wij hebben nu allen al een rit gemaakt. Allen? 
Dat is wat kras, maar toch velen. Nu na den 8en 
Juni zal dat getal verbazend stijgen, nu de heele 
lijn in exploitatie is. Want, met alle respect voor de 
Directie en met alle waardeering voor den juisten 
blik op de menschelijke nieuwsgierigheid, de beide 
Pinksterdagen was de tram eigenlijk ‘n heel mooi 
stuk speelgoed; van de 10.000 vervoerden waren 
er licht de helft, die nu toch eens in de electrische 
wilden zitten. En dat was een onschuldig, goedkoop 
en zelfs leerzaam amusement. Is het hun gegaan, 
als ons, dan zullen sommigen ook de opmerking 
gemaakt hebben, dat men in zoo’n tram toch de we-
reld weer heel anders bekijkt dan te voet, of liever, 
dat Nijmegen zich, van uit  de tram gezien, heel an-
ders voordoet. Men krijgt, zoo voortglijdende, den 
indruk van een bioscoopvoorstelling, van een mooie 
film, die afrolt. Wat is die St. Annastraat, als men 
zich niet om zijn voeten heeft te bekommeren, toch 
een prachtige laan. Men zit in zijn fauteuiltje — ’t 
scheelt ten minste niet veel — en daar glijdt die hee-
le laan met haar mooie boomen voorbij, eerst dat 
trechtervormige stuk van de Kastanjelaan tot aan de 
Groenestraat, waar de vernauwing der perspectief te 
hulp komt en dan later de eigenlijke straat met St. 
Steven ver in ’t verschiet. En dan later het Kronen-
burgerpark! Had die passagier het zoover mis, die 
beweerde niet te weten, dat het Kronenburgerpark 
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Linkerfoto: Aanleg van tramrails in de Spoorstraat. Op de achtergrond het station. Rechtsonder is de afbuiging van het spoor naar de Nieuwe Marktstraat ten 
behoeve van de gasfabriek, vrijdag 27 januari 1911. Rechterfoto: Proefrit op donderdag 23 maart 1911.
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zoo mooi is, in elk geval het nooit zoo mooi gezien 
te hebben als nu van uit de tram. 

Men meent misschien, dat wij overdrijven. Dat 
is niet onze bedoeling. Natuurlijk zijn er andere 
factoren werkzaam dan de tram alleen. Men zit 
rustig, men heeft het gezicht wat hooger, zoodat er 
meer overzien wordt; men heeft geen last van zijn 
eksteroogen of van het nijdige grint op de paden; 
eigenlijk komt het er op neer, dat men in beter stem-
ming is, juist in de stemming om uit te zien en te 
bewonderen. Inderdaad, Nijmegen is mooi, als men 
’t zoo bedaard en meer nauwkeurig kan waarnemen. 
Dat doen de menschen te weinig en velen kijken..... 
ja, waarmee? Natuurlijk met hun oogen, maar dan 
met een zeer bijzonder stel oogen. ’t Moet heusch al 
gebeurd zijn, dat iemand in de tram voor ’t station 

stilhoudende maar niet begreep, dat het station er 
zoo uitzag en zich eerst wijs maakte, dat de Koren-
beurs toch een heel aardig gebouw was. 

Het kunststukje (’t is ’t eigenlijk niet eens) bij de 
Stikke Hezelstraat op te gaan, wekt nog altijd be-
langstelling. Men kan het sommigen voorbij gan-
gers zoo aanzien, dat ze het hart vasthouden en den-
ken: „Als ie nou toch eens er niet tegen opkon en 
over den kop ging.” 

Weest maar niet ongerust. Ongelukken kunnen 
zoo licht niet voorkomen. De wagenbestuurder be-
schikt over meer dan één rem en als ’t moet, kan 
hij binnen een paar meter de tram doen stilstaan. 
Natuurlijk zijn er nog, die denken aan overrijden en 
meer andere akeligheden. Nu, als iemand er bepaald 
onder wil kruipen, is dat ternauwernood te beletten, 

maar overigens zal toch ieder inzien, dat de electri-
sche heel wat ongevaarlijker is dan de auto of zelfs 
de fiets, die hun eigen koers bepalen, terwijl ieder, 
die een heel klein beetje tot het vernuftige gedierte 
behoort, weet, dat de tram langs de rails gaat en dat 
men ’t best doet daarbuiten te blijven. In dat op-
zicht is het aanpassingsvermogen van mensch en 
dier bewonderenswaardig. Ieder weet nog, hoe voor 
een jaar of 20 sommigen menschen een panische 
schrik beving, als er een fiets aankwam; hoe de hon-
den razend werden en hoe (’t is historisch) enkele 
fietsers zich wapenden met een peperspuit om de 
lastige dieren te lijf te gaan op vrij onmenschelijke 
wijze. Later nam men geen nota meer van de fiet-
sen en de auto erfde het schrikwekkende. Daar zijn 
wij ook al vrijwel overheen en met de tram zal het 

Eerste rit van de electrische motorwagen 21 op de St. Annastraat in 1911.

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant van zondag 22 januari 1911

INGEZONDEN.

De St. Annalaan.

   M. de R.

 Sedert bijna veertien dagen verkeert de St. 
Annastraat (vroeger St. Anna l a a n), vooral 
wat betreft de  o o s t zijde, in een desolaten 
toestand. De westelijke tramrail is gelegd en 
in orde gebracht en wordt nu gebruikt door de 
paardentram. Het oostelijke spoor is opgebroken 
en met groote hoopen afbraak ter zijde van den 
weg gedeponeerd. Het gevolg hiervan is, dat de 
rijweg, behalve voor de paardentram, voor alle 
voertuigen onbegaanbaar is. Groente- en fruit-
karren, wielrijders, paarden en vee gebruiken 
het trottoir langs de huizen aan de oostzijde. Die 
toestand duurt reeds bijna veertien dagen en het 
einde ervan is niet te voorzien. Welk een onge-
rief dit voor de bewoners medebrengt, behoeft 
geen betoog. Keulen en Aken zijn niet in een-
en dag gebouwd, en het spreekt vanzelf, dat het 
opbreken van den weg en aanleggen van rails 
met bezwaren voor de bewoners gepaard gaat. 

Men zegt. dat er gewacht wordt op nieuw verhar-
dingsmateriaal, maar wij kunnen niet inzien, waar-
om het onbruikbare materiaal, afgekeurde tramrails 
en afvul van straatklinkers, dan niet wordt opge-
ruimd. Wanneer deze toestand nog langer duurt 
en er onverhoopt brand mocht uitbreken, dan zijn 
de gevolgen niet te overzien.  Toen de toestand in 
de Hezel- en Burchtstraten tot gegronde klachten 

aanleiding gaf, was het voldoende dat er in uw 
veelgelezen blad op werd gewezen, om met 
den meesten spoed verbetering aan te brengen.  
   Wij hopen dat dit nu ook hier het gevolg moge 
zijn. 

E e n  b e w o n e r  d e r  S t.  A n n a-  
s t r a a t  (o o s t z ij d e). 
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net zoo gaan. Dat moeders hun kinderen en heeren 
en dames hun hondje wat bij zich moeten houden, 
spreekt vanzelf en dat men goed doet die ruimte 
tusschen de rails niet bij voorkeur als wandelweg 
te gebruiken is even natuurlijk. In korten tijd is de 
electrische ingeburgerd. De overheid en de directie 
hebben alles gedaan wat mogelijk was om de heele 
zaak zoo goed mogelijk te regelen, ’t ls nu aan het 
publiek om al de genomen maatregelen op prijs te 
stellen en te eerbiedigen. En dat zal het publiek wel 
doen. Wij hebben er alle vertrouwen in. 

Zondag 9 juli 1911 
De Tram. 

Al meermalen is ons gevraagd, of wij niet konden 
opgeven, wanneer een tram op een of ander punt kan 
verwacht worden. Het snelle verkeersmiddel, wel 
verre van de menschen te bewegen even te wach-
ten, maakt ze ongeduldig en doet sommigen al boos 
worden, als er niet juist een tram is, als zij gereed 
staan om in te stappen Dat is erg onbillijk en nog 
onbillijker is het, dat men links van de tram staande, 
meent, dat de wagenbestuurder en de conducteur 
aan den neus van den wachtende kunnen zien, dat 
ze deze tram willen nemen en niet die, waarvoor 
zij op de goede plaats staan. Maar daarover nu niet. 

Wij zijn in de gelegenheid het publiek een weinig 
in te lichten omtrent den loop der trammen. Volgens 
de pas vernieuwde instructies vertrekt van de Kas-
tanjelaan een tram om 6.35 des morgens en dan ver-
der om de 15 minuten tot 8.35. Dan vertrekt er een 
om beurtelings 7 en 8 minuten tot des avonds 10.05; 
daarna om het kwartier tot 11.05. 

Van de Franckenstraat vertrekt de eerste tram ‘s 
morgens 6.27 en verder om ’t kwartier tot 8.27. Dan 
om de 7 en 8 minuten tot 9.57 ‘s avonds en daarna 
om het kwartier tot 10.57. 

Het traject Kastanjelaan-Station wordt gerekend 
op 10 minuten en Station-Franckenstraat op 12 mi-
nuten. 

Halten zijn: Kastanjelaan, Hatertsche weg, Groe-
nestraat, Groenewoudsche weg, Dr. Jan Berends-
straat, Franschestraat, van Trieststraat, Keizer-Ka-
relplein, Vondelstraat, Station, Bellevue, v. Ber-
chenstraat, Stieltjesstraat, Korenbeurs, Ganzeheu-
vel. Markt, Burchtstraat (Boggia), Kelfkensbosch, 
Hunerpark, Franckenstraat. 

Van deze zijn Station en Markt vaste stopplaat-
sen. 

Ter wille van het publiek en van de beambten 
(conducteur en bestuurder) geven wij het publiek in 
overweging zich steeds aan de rechterzijdie van de 
aankomende tram op te stellen en vandaar een sein 
te geven tot stoppen. Het is, zooals wij straks al zei-
den, niet van de beambten te vergen, dat zij moeten 
raden, waar de passagier heen wil. Door aan dezen 
wenk gehoor te geven besparen velen zich wat op-
winding, die in deze warme dagen noodlottig kan 
worden. 

Ook maken wij er nog eens op attent, dat de toe-
gang tot het binnen- (niet-rook) gedeelte leidt over 
het achterbalcon. De beambten behoeven niermand 
over het voorbalcon toe te laten tot het binnenge-
deelte van het rijtuig. 

Ter voorkoming van ongelukken wijzen wij er 
nog eens op, hoe gevaarlijk het is uit te stappen, 
voordat de wagen stilstaat en vooral dat te doen in 
verkeerde richting. Men stappe uit in de richting, 

waarin de tram rijdt, zelfs al staat deze stil. 
Ons trambedrijf is nog jong. De beambten moe-

ten zich aanpassen, maar zullen dat wel doen, om-
dat moeilijkheden voor hen hoogst onaangename 
gevolgen kunnen hebben: er is een macht boven 
hen. Maar het publiek vooral moet zich aanpassen 
en er schijnen toch nog altijd menschen te zijn, 
die zelf niet de noodige wenken in acht nemen 
en toch op hoogen toon het beambtenpersoneel 
van onoplettendheid beschuldigen als de schuld 
alleen bij hen zelf ligt. Dat is ook onbillijk, om 
geen meer onparlementair woord te gebruiken.  
 
Zondag 16 juli 1911 

INGEZONDEN.
De Tram.

Mijnheer de Redacteur!
Gaarne ontving ik eenige ruimte in uw blad om 

de betreffende autoriteiten opmerkzaam te maken 
op het m. i. roekeloos rijden der trams. 

Zeer ingenomen met dit vervoermiddel, meen ik 
echter, dat op de wijze zooals gereden wordt ernstig 
aanmerking gemaakt moet worden. Onbesuisd is 
er een zeer zachte uitdrukking voor en verwondert 
mij dit temeer, daar mij uit goede bron werd mede-
gedeeld, dat er onder het personeel zelfs wagenbe-
stuurders zich bevinden, welke reeds als zoodanig 
in Dusseldorf in functie geweest zijn. 

L.l. Maandagavond reed ik met een rijtuig, van 
de Waal komende, over de Ganzenheuvel, om mij 
via Houtstraat naar huis te begeven. Wanneer ik 
de paarden toevallig niet tot staan had gebracht (ik 
reed stapvoets) op het einde van de Ganzenheuvel 
voor het oversteken van de tramrails, om mij van 
het wellicht naderen van een tram even te overtui-
gen, dan had mij het ongeluk kunnen treffen door 
de tram te zijn aangereden, alléén omdat men op dit 
oogenblik absoluut geen signaal gegeven had (door 
flink te bellen) van het naderen van de tram. 

De trams gaan in razende vaart vaak de Stikke 
Hezelstraat af, terwijl behalve de helling het groot 
aantal zijstraten daar tot extra voorzichtigheid 

moesten manen. Hetzelfde bij de zijstraten op de St. 
Annastraat. Gebeld wordt er bijna niet, als signaal 
gebruiken de bestuurders als regel de mechanische 
fluit (een onding voor de trams). Wanneer men n.1. 
in een rijtuig gezeten is, zal het voor ieder koetsier 
steeds veel bezwaar opleveren om dit geluid goed 
waar te kunnen nemen, terwijl door flink gebruik te 
maken van de bel dit reeds op verren afstand dui-
delijk te hooren zal zijn. Bij het station — overweg 
van Gemeentetram met stoomtram (richting remise) 
— wordt vaak doorgereden, zonder dat de conduc-
teur zich vergewist, volgens zijn instructie, van het 
naderen van een stoomtram. Bij café „Bellevue” in 
de Spoorstraat snelt de tram meestal zonder waar-
schuwing over het kruispunt met de stoomtram. 

Eenige dagen kon daar, volgens een ooggetuige, 
door hard remmen op het laatste oogenblik een bot-
sing der beide trams voorkomen worden. 

Het zal ieder, die veel reist, opgevallen zijn, dat 
nergens zoo roekeloos gereden wordt. Ongeluk-
ken kunnen zoo niet uitblijven en daarvoor wilde 
ik waarschuwen. U bij voorbaat dankend voor de 
verleende plaatsruimte, 

 Hoogachtend, 
         A b o n n é.  

Bij ingewonnen informaties bij de directie van de 
tram is ons gebleken, dat de bezwaren van inzender 
zeer overdreven zijn. Wat o. a. het bellen betreft, 
luidt de instructie der wagenbestuurders, dat zij bij 
elke zijstraat moeten bellen, hetgeen steeds gebeurt 
en door controleurs voortdurend wordt gecontro-
leerd. De snelheid, waarmede gereden wordt in de 
Hezelstraat is niet hooger dan 8 a 9 K.M., terwijl die 
in de hoofdsteden in de drukste straten minstens 12 
K.M. per uur bedraagt. Het afrijden van de Stikke 
Hezelstraat geschiedt steeds zeer langzaam, het op-
rijden snel. Dank zij de vele en sterke remmen is het 
mogelijk den wagen op 20 c.M. te stoppen. 

De overige punten in het schrijven berusten op 
een geheel onjuiste voorstelling van zaken, waarop 
niet verder kan worden ingegaan.         Red. 

De eerste officiële tramrit vond plaats op 4 juni 1911. Bij het Hunerpark staan leden van de gemeenteraad 
en burgemeester Van Schaeck Mathon (derde van links). Vijfde van rechts is C.A.P. Ivens. 

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

Tarweweg 7-S  |  6534 AM Nijmegen  |  info@teamzorg.eu  |  www.teamzorg.eu  |  T. 024 205 205 7  

Wij zijn een klein team dat zorg op maat volgens uw wensen 
levert. Wij vinden persoonlijke aandacht net zo belangrijk 
als de zorg zelf. Onze gediplomeerde en bekwame 
zorgverleners staan klaar om u te ondersteunen of 
(tijdelijk) de zelfzorg over te nemen. 

Teamzorg Nijmegen verricht diensten en biedt oplossingen op het gebied van:

• Persoonlijke verzorging

• Verpleging

• Individuele begeleiding en ondersteuning

• Huishoudelijke hulp

• Dagbesteding

De beker poulewedstrijden zijn inmiddels ten 
einde en de competitie is alweer in volle gang. 
Dit seizoen heeft de KNVB besloten om later 
met de competitie te beginnen, zodat de teams 
tijdens de voorbereiding niet een hoop spelers 
missen. Daardoor is het met het uitkomen van 
deze Wester nog lastig te zeggen hoe onze teams 
het doen in de competitie. We zullen daar in de 
volgende Wester meer over kunnen vertellen. 

Wel is het zeer mooi om te zien dat de ver-
schillende selectiespelers onze jeugdafdeling 
naar een hoger niveau willen helpen door het 
begeleiden van onze jeugdteams. Ook zien we 
steeds meer spelers van onze jeugd meevoetbal-
len bij de selectie. Iets wat we als club natuur-
lijk zeer mooi vinden en waar we trots op zijn.  
 
Om onze jeugd een leuke voetbalactiviteit te 
bieden en kinderen uit de buurt met het spel-
letje voetbal en met onze club kennis te laten 
maken, komt de eerste activiteit er alweer aan. 
In de herfstvakantie organiseren we voor de 
jeugd weer de tweedaagse trainingsdagen. Op 
donderdag 19 en vrijdag 20 oktober kunnen 
zowel onze jeugd als kinderen die geïnteres-
seerd zijn overdag trainen op de velden van sv 
Nijmegen. De trainingen zijn in twee dagde-
len en starten om 10:00 uur. Tussendoor heeft 
onze jeugdafdeling een lunch geregeld en ‘s 
middags zal er nog een keer getraind worden.  
Zowel de trainingen als de lunch zijn voor ie-
dereen die mee wil doen gratis. Iedereen is dus 
vrij om mee te komen doen en een keer rond te 
kijken bij onze club. 

Ook op digitaal vlak zijn er wat veranderingen 
bij onze club. De website is in een nieuw jasje 
gestoken en sv Nijmegen gaat een eigen app 
krijgen. Zo zijn we ook op de mobiel en op 
internet steeds beter te volgen. Onze website is 
nog steeds hetzelfde www.sv-nijmegen.nl. Het 
gebruik van de app zal op onze website en ook 
in de volgende Wester verder uitgelegd wor-
den. Dus kijk vooral rond op onze vernieuwde 
website!

Tot de volgende keer, dan zullen we meer 
voetbalnieuws over onze club behandelen.   
 
Tekst: Patrick Weijers 

Sv Nijmegen Buursportcoaches 
‘Team West’
Sinds enige tijd werken Paul Heldens en 
Pieter Hermans  als buurtsportcoaches  van 
de gemeente Nijmegen in  Oud- en Nieuw-
West. Samen vormen zij,  met  een 5-tal an-
dere teamleden, team West. Sport Service  
is natuurlijk al jarenlang actief in de Nij-
meegse wijken. Zo hebben wij vakdocenten 
bewegingsonderwijs op de verschillende 
basisscholen, sportleiders die het tussen- en 
naschools sporten verzorgen of de sport- en 
beweegactiviteiten die voor ouderen worden 
georganiseerd. 
Pieter is al vakdocent bewegingsonderwijs 
op IKC De Wieken en gaat nu ook aan de 
slag in diezelfde wijk als verenigingsonder-
steuner. Daarmee wordt het gemakkelijker 
om samen met ouders, waarvan kinderen 
die nog niet sporten, een leuke sportclub te 
vinden. Ook  kan hij nu met samen met ver-
enigingen aan de slag om te kijken hoe ze 
van de sportvereniging een nog leukere club 
kunnen maken, die goed past bij wat de wijk 
nodig heeft. En waar kinderen (en wijkbe-
woners van welke leeftijd dan ook!) graag 
komen sporten.  Paul Heldens gaat  vooral 
samenwerken met organisaties in de wijk 
om de (sport)participatie van de kwetsbare 
bewoners  te verhogen. (ouderen en moeders 
met een niet-Nederlandse achtergrond bij-
voorbeeld). Het Soepie Doen in de keukens 
van Omnivereninging Quick 1888 is daar 
een heel mooi voorbeeld van. 
 

De buurtsportcoaches zijn niet meer  voor 
een lange periode van 2 of 3 jaar gebonden 
aan één specifieke vereniging, maar zijn be-
schikbaar  voor alle sportverenigingen in de 
wijk. Verenigingen kunnen nu  een beroep 
op de buurtsportcoach doen, als ze bijvoor-
beeld de kwaliteit van de trainingen willen 
verhogen, een jeugdtraining  willen opzetten 
of als ze graag willen weten hoe ze in contact 
komen met doelgroepen die nog niet zoveel 
sporten.  Samenwerken aan concrete vraag-
stukken waar de wijkbewoners echt iets aan 
gaan hebben. Op deze manier hopen we een 
sterkere sportgemeenschap in de wijken op 
te bouwen waar iedereen welkom is.

Op bezoek gaan en kansen grijpen
 
De komende periode nemen de buurtsport-
coaches contact op met een aantal sport-
verenigingen om eens kennis te maken, 
maar daarnaast worden ze ook heel graag 
uitgenodigd. Op deze manier hopen we in 
korte tijd niet alleen een goed beeld van 
de vereniging te vormen, maar ook van 
de mensen die daar actief zijn, van voor-
zitter tot jeugdtrainer. Daarnaast zijn we 
heel nieuwsgierig naar de rol die een ver-
eniging in de wijk voor zichzelf ziet weg-
gelegd  en wat hun droom voor de club is. 

Wilt u reageren naar aanleiding van dit arti-
kel of wilt u ons uitnodigen? Stuur dan een 
mailtje naar p.hermans@nijmegen.nl 

Tekst: Pieter Hermans
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Jongerenpagina

Zoals eerder aangekondigd is het jongeren-
centrum in de Wolfskuil verhuisd naar Villa 
Nova. Inmiddels is de verhuizing afgerond en 
zijn we weer volop geopend!

We bieden hier huiswerkbegeleiding aan jon-
geren van 10 t/m 16 jaar. Samen met andere 
jongeren of vrienden uit de wijk kun je hier 
huiswerk maken of ondersteuning krijgen van 
de jongerenwerkers. 

Daarnaast hebben we meerdere keren in 
de week een inloop waarbij je gezellig met 
elkaar verschillende activiteiten kan doen,  
zoals Playstation, poolen, computeren en 
spelletjes spelen. Verder worden er activitei-
ten georganiseerd door de jongerenwerkers, 
stagiaires en natuurlijk door de jongeren zelf! 
Als jongere kan jij je eigen ideeën inbrengen 
en meehelpen met de organisatie. De inloop 
is vanaf 10 jaar. 

Voor de meiden van 10 tot 18, hebben we 
speciaal een meidenclub, waarbij we gezellig 
met alle meiden van de wijk bij elkaar komen 
en leuke activiteiten organiseren. De meiden 
verzinnen deze activiteiten zelf, zoals koken, 
knutselen en beauty. Verder worden er the-
matische activiteiten georganiseerd, wat ac-
tueel is en de jongeren aanspreekt. 

Als Jongerencentrum Villa Nova bieden we 
een veilige, vertrouwde plek waar aandacht 
is voor normen en waarden. We hebben res-
pect voor elkaar en houden het gezellig.
Kom eens binnen wandelen, we zien je graag!

Meer info: Marzouk Mechbal (0623905043) 
& Jamilla Lieskamp (meidengroep – 
0623905043)
 
Jongere aan het woord… 
Elise Gerrits
Ik ben Elise Gerrits, en ik zit in groep acht van 
de Aquamarijn. Later wil ik graag sportjuf 

worden. Ik woon in Neerbosch-Oost, maar 
ben vaak ik in Waterkwartier. Als ik vrij ben ga 
ik het liefst buitenspelen, knutselen of spor-
ten. Wat ik mis in de wijk is een kunstgras-
veld. Ook ga ik vaak naar Tandem. Soms ga 
naar het jongerencentrum. Maar ik ga sowie-
so altijd naar zaalvoetbal en de meidengroep!

Wist je dat…
Wij FIFA 18 hebben!

Er een nieuwe jongerenwerkster bij ons 
werkt: Jamilla Lieskamp. Zij draait onder 
meer de meidengroep in de Wolfskuil en de 
huiswerkbegeleiding op de Aquamarijn. Vol-
gende keer meer over Jamilla!

We in het Waterkwartier een jongerenraad 
gaan opzetten. Jongeren uit de wijk mogen 
dan meedenken en advies geven aan bijv. 
.Tandem en de gemeente. Meer Info bij Lieke 

Wij in de herfstvakantie de JOP in het Wes-

terpark gaan opknappen, samen met de 
jeugd?
 
Overzicht activiteiten Oud-West
Maandag 
14.00-16.00 inloop Biezantijn 
16.30-18.00 huiswerkbegeleiding Villa Nova 
18.00-19.00 zaalvoetbal jongens 14+ 
18.00-20.00 inloop Villa Nova

Dinsdag 
15.30-17.30 inloop Villa Nova 
16.30-17.30 zaalvoetbal meiden 
17.45-19.15 meidengroep Waterkwartier
 
Woensdag 
14.30-16.30 inloop Villa Nova 
17.00-18.00 zaalvoetbal jongens 10-14 jaar
 
Donderdag 
16.00-18.00 meidengroep Wolfskuil

Tekst en foto: Lieke Peeters

Het nieuwe jongerencentrum is geopend!

 Elise Gerrits
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Podotherapie Nijmegen & Oud-West 

(P-NOW) is per september nieuw gevestigd 
in Medisch Centrum Oud-West. Sjors Noij en 
Chantal Sieveking zijn beide werkzaam als po-
dotherapeut binnen de praktijk.

Sjors Noij is afgestudeerd in 2014 en heeft 
twee jaar in loondienst gewerkt, in de tussen-
tijd heeft hij meerdere bij- en nascholingen 
gevolgd waaronder de cursus voor voetgere-
lateerde manuele therapie. Sjors kan hierdoor 
een extra specialisme aanbieden in de praktijk.

Chantal Sieveking is afgestudeerd in 2015. 
Vóór die tijd heeft Chantal onder andere als
pedicure gewerkt in de regio Amsterdam, 
hierdoor heeft zij veel ervaring met de instru-
mentele voetbehandelingen bij ingroeiende e/o 
ingegroeide nagels, overmatige eeltvorming, 
likdoorns, wratten enzovoort.

Tot en met eind oktober 2017 hebben wij een 
kortingsactie van 20% op de onderzoekskos-
ten. Voor meer informatie over de tarieven en 
vergoedingen kunt u terecht op onze website 
www.podotherapienijmegenoudwest.nl of bel 
naar 06-44111283.

Bij P-NOW kunt u zonder verwijzing bij ons 
terecht voor:
•	 Zolen (sport, kinderen, volwassenen)
•	 Standafwijkingen van de voeten, te-

nen en nagels
•	 Voetklachten als gevolg van overbe-

lasting
•	 Knie-, heup-, rugklachten ten gevol-

ge van een verkeerde voetenstand en/
of looppatroon

•	 Sportblessures
•	 Ingegroeide teennagel(s)
•	 Terugkerende likdoorns of overma-

tige eeltvorming
•	 Specifieke stand- en houdingsklach-

ten bij kinderen, sporters en volwas-
senen

•	 Specifieke voetproblemen bij Diabe-
tes Mellitus en Reumatische aandoe-
ningen

•	 Schoenaanpassingen
•	 Manuele therapie (voetgerelateerd)

Wist u dat? 
Podotherapie wordt vaak vergoed vanuit uw 
aanvullend pakket en gaat niet ten koste van uw 
eigen risico.
Podotherapie Nijmegen & Oud-West gebruikt 
de nieuwste meettechnieken, met behulp van 
een 3D-scanner worden uw voeten ingescand en 
hieruit wordt een podotherapeutische zool gemo-
delleerd.

Co-werkplek de Bak in 
Nijmegen-West
 
Dat de economie weer aantrekt, merken ze ook 
bij co-werkplek de Bak aan de Tweede Oude 
Heselaan in Nijmegen. Vanuit het oude politie-
bureau – vandaar de naam – werken momen-
teel vijftien zzp’ers aan hun bedrijf en allerlei, 
vooral sociale, projecten.

Nu breidt de Bak flink uit: met een extra ver-
gaderkamer en nieuwe ruimte aan de achter-
kant komen er twee keer zoveel werkplekken 
beschikbaar.
 
De Bak begon twee jaar geleden toen Nils 
Roemen en Michel Groenenstijn ruimte zoch-
ten voor hun escape room De Drukkerij. Ze 
vonden de kelder van het oude politiebureau 
en het kantoor erboven bleek leeg te staan. 
Binnen de kortste keren waren er vijftien on-
dernemers verzameld.

Naast werkplekken zijn er vergaderkamers en 
wordt er elke dag gezamenlijk geluncht. ‘De 
meesten van ons hebben geen collega’s, dus 
het is heel fijn om regelmatig dezelfde mensen 
te treffen en met elkaar te sparren’, vertelt Nils.

Nieuwe ondernemers worden toegelaten op 
basis van een klik met de bestaande club. ‘Zo 
zorgen we dat het DNA van de Bak blijft zoals 
we in het begin bedachten: een plek die we met 
elkaar maken.’

Meer informatie of aanmelden kan via 
www.in-de-bak.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

Keizer Sports
Kent u Keizer Sports al? Keizer Sports is 
relatief nieuw in Nijmegen West maar is ze-
ker uniek! Bij Keizer Sports kunnen diverse 
sportlessen gevolgd worden zoals kickbok-
sen, bokszaktraining, krachttraining en boot-
camplessen. Ook voor personal training en 
besloten groepslessen kunt u terecht.

Eigenaar van Keizer Sport, Jerry Nagtegaal, is 
geboren en getogen in de Wolfskuil en is zelf 
al sinds zijn jeugd een enthousiast sporter. Zijn 
passie voor sporten brengt hij dan ook direct 
over op de leden! Ook Jerry zijn vrouw Dani-
que is als gediplomeerd instructrice actief bin-
nen de club. 

De lessen worden zowel gegeven onder de 
brug bij de Vasim als ook in de dojo van Perry 
Ubeda aan de Tweede Oude Heselaan. 
Keizer Sports is een club voor iedereen, de 
groep sporters is dan ook zeer gemêleerd. Het 
jongste lid is net 18 terwijl het oudste lid de 
50 gepasseerd is. Sporten omdat je het leuk 
vindt of om gezondheidsredenen. Motiverende 
voorbeelden zijn de sporters die sinds de eerste 
les behoorlijk wat kilo’s kwijt zijn en een ware 
levensstijlverandering doorgemaakt hebben!

Ook wordt er door Keizer Sports regelmatig 
deel genomen aan sportieve activiteiten, zoals 
Strong Viking Obstacle Run in Denemarken. 

Wilt u ook eens meedoen aan een van de 
leuke lessen? Neem dan vooral even contact 
op met Jerry Nagtegaal op telefoonnummer 
06-48252652, neem een kijkje op de faceboo-
kpagina van Keizer Sports of op www.keizer-
sports.nl. Misschien tot snel! 



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

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 gee�  mij dan weer een voldaan gevoel.”

Ook waardevol zijn als vrijwilliger bij mensen met dementie?

Van 
betekenis 
zijn voor 
een ander 

En zelf 
nieuwe 
contacten 
opdoen

Terra
Graspieperhof 166 - 170
T. 06 - 11 47 21 50
E. m.brouwer@zzgzorggroep.nl
W. www.zzgzorggroep.nl/terra

17034ZZG_ADV Werving Vrijwilligers 100x127.indd   1 26-07-17   13:48
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HUIS VOOR DE BINNENSTAD

MEER INFORMATIE EN OPENINGSTIJDEN PER WINKEL OP 
CENTRUMNIJMEGEN.NL

SHOPPEN OP ZONDAG
IN

CENTRUM

NIJMEGEN
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Dag van de Mantelzorg 
Mantelzorg doe je samen!

Mantelzorg doe je samen! Dat is het thema van de Nijmeegse Dag van 
de Mantelzorg op vrijdag 10 november. Mantelzorg Nijmegen organiseert 
die dag een gezellig en ontspannend etentje voor mantelzorgers bij De 
Meesterproef (Honigterrein). Alle Nijmeegse mantelzorgers zijn van harte 
welkom om gratis deel te nemen. 

Hoezo ‘samen mantelzorgen’?
Sta je er als mantelzorger alleen voor, dan kan dat behoorlijk belastend 
zijn. Als je mantelzorgtaken en zorgen kunt delen met anderen, geeft dat 
lucht en houd je het langer vol. Vraag dus anderen mee te delen in de zorg 
en een mantelzorgnetwerk te vormen. En draai het eens om: ook als je zelf 
degene bent die zorg nodig heeft, sta je sterker met een hecht netwerk om 
je heen. 
Mantelzorg Nijmegen ondersteunt dit en wil mantelzorgers op 10 novem-
ber gelegenheid geven om even de motor op te laden in een gezellige sfeer. 
Meedoen? 
Wilt u zich opgeven voor het etentje tijdens de Nijmeegse Dag van de 
Mantelzorg? Meldt u zich dan aan in de week van 23 t/m 27 oktober. De 
mantelzorgconsulenten zijn deze hele week bereikbaar van 9.00 tot 16.00 
uur om uw aanmelding aan te nemen. Aanmelden kan in die week via 
tel. (024) 3650150 of via e-mail: info@mantelzorg-nijmegen.nl. Vermeld 
uw telefoonnummer in het e-mailbericht zodat wij contact met u kunnen 
opnemen.
Info: www.facebook.com/mantelzorg024 of bel 024-3650150 (of direct 
naar de mantelzorgconsulenten: 06-10351333 of  06-57397901).

…daar buiten
loopt een schaap…

Individuele en groepsbegeleiding
voor mensen met slaapproblemen

In zes bijeenkomsten leert u 
door inzicht,   praktische tips en oefeningen, 
weer goed te slapen!

www.daarbuitenloopteenschaap.com

of bel 024 378 46 88 
Beweegpraktijk Oud West
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www.beweegpraktijkoudwest.nl
Marialaan 348 • Telefoon 024 378 46 88

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

begeleiding bij slaapproblemen

Met en zonder verwijzing
Ook oefentherapie aan huis

een stap verder
met Beweegpraktijk Oud West

Meer info over onderstaande activiteiten is 
te vinden op www.dewester.info

Urban Lollyta
zaterdag 21 oktober, Vasim, Winselingseweg, 
14:00-17:00 uur

Gezellige dansmiddag
zondag 22 oktober, Waterstraat 146, 13:30-
16:00 uur

Nia®-dans; Kom met plezier 
bewegen!
maandag 23 oktober, Dingostraat 71, 19:30-
22:00 uur

Vrijwilligerswerk; wat past bij mij? 
Oriëntatie op het vrijwilligerswerk
donderdag 26 oktober 2017, Stationsplein 26, 
14:00-16:30 uur

Compassietraining
donderdag 26 oktober, van Trieststraat 14, 
17:00-17:45 uur

Brugklastraining Rots en Water
donderdag 26 oktober 2017 Queenstraat 37b, 
20:00-22:00 uur

Koor van dit Moment
donderdag 26 oktober, Schependomlaan 17-e, 
14:00-16:30 uur

Mindfulnesstraining
vrijdag 27 oktober, Van Trieststraat 14, 20:00-
23:55 uur

Bright Blue Gorilla presenteert Mr. 
Rudolpho’s Jubilee
vrijdag 27 oktober, Vasim, Winselingseweg, 
09:30-15:00 uur

Stiltedag
zondag 29 oktober, Van Trieststraat 14, 13:30-
16:00 uur

Teken- en schildercursus in atelier 
Spits op Kunst
maandag 30 oktober, Waterstraat 220, 19:00-
20:00 uur

Nia®-dans; Kom met plezier 
bewegen!
maandag 30 oktober, Dingostraat 71, 19:30-
22:00 uur

Lachmeditatie
donderdag 2 november, Schependomlaan 
17E, 13:30-17:00 uur

Halve Dagcursus: Concentratie - 
Het geluk van de mediteerder
zaterdag 4 november, Bosduifstraat 1, 22:00-
23:55 uur

bauhauz V
zaterdag 4 november, Vasim, 
Winselingseweg, 13:30-16:00 uur

Teken- en schildercursus in atelier 
Spits op Kunst
maandag 6 november, Waterstraat 220, 19:30-
22:00 uur

Koor van dit Moment
donderdag 9 november, Schependomlaan 
17-e, 13:30-16:00 uur

Teken- en schildercursus in atelier 
Spits op Kunst
maandag 13 november, Waterstraat 220, 
19:30-22:00 uur

Koor van dit Moment
donderdag 23 november, Schependomlaan 
17-e, 12:30-16:00 uur

Sinterklaasintocht Waterkwartier
zaterdag 25 november, Waterstraat 146, 
14:00-23:55 uur

Herfstdrift
zaterdag 25 november, Vasim, 
Winselingseweg, 09:30-15:00 uur

Stiltedag
zondag 26 november, Van Trieststraat 14, 
14:00-17:00 uur

Gezellige dansmiddag
zondag 26 november, Waterstraat, 13:30-
16:00 uur

Teken- en schildercursus in atelier 
Spits op Kunst
maandag 27 november, Waterstraat 220, 
19:30-22:00 uur

Lachmeditatie
donderdag 30 november, Schependomlaan 
17E, 20.00-21.30 uur

Koor van dit Moment
donderdag 7 december, Schependomlaan 
17-e, 20:00-22:00 uur

Jouw activiteit op deze pagina?
Plaats je activiteit voor de deadline van het 
volgende nummer (26 novemeber) online in de 
agenda van de Wester op www.dewester.info. 
Alleen daar geplaatste activiteiten komen op 
deze pagina (verspreiding volgende nummer is 
vanaf 14 december).
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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
Centrum voor Seksueel en Familiaal Ge       
weld: 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 1447111
Kindertelefoon: 0800 0432
Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 3240400
Sociaal Wijkteam Oud-West: 0634 000286
oud-west@sociaal-wijkteam.nl 
Stip Oud-West: 088 0011300
oud-west@stipnijmegen.nl 
Maatschappelijk werk (NIM):
(024) 3232751, info@nim.nl 
Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’:
(024) 3773348, info@ruuddevriesjuwelier.nl

Het Inter-lokaal: (024) 3222227
info@inter-lokaal.nl 
Tandem: 024 3650111 
info@tandemwelzijn.nl 
Swon het seniorennetwerk: 
(024) 3650190 info@swon.nl 
Portaal: 0800 7678225, info@portaal.nl 
Talis: (024) 3523911, welkom@talis.nl 
Wijkcentrum Titus Brandsma: 
(024) 3774893, Tweede Oude Heselaan 386 
titusbrandsma@nijmegen.nl 
Voorzieningenhart De Biezantijn:
(024) 3783190, Waterstraat 146
debiezantijn@nijmegen.nl 
Wijkcentrum Villa Nova: 
(024) 3771897, Derde van Hezewijkstraat 2 
villanova@nijmegen.nl 
Gemeente Nijmegen,  Bureau Toezicht,
Bel- en Herstellijn: 14 024 
Wijkraad Wolfskuil: (024) 3773456
wijkraadwolfskuil@gmail.com 
 

• 

•

•
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De Wester online
Op www.dewester.info is het mogelijk zelf je nieuws, activiteiten, hulp vraag of aanbod,
(niet commerciële) advertentie en meer te plaatsen. Inloggen kan met je facebookaccount.
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Belangrijke nummers

Body & Face Company en Kapsalon Lustrína

Make-Over

Marianne vóór Marianne ná

Nina Simonestraat 8-10
6541 EA Nijmegen
www.bodyandfacecompany.nl
info@bodyandfacecompany.nl
024 - 373 27 21

Ideeen gevraagd
De Honigspelen als sportdag voor de 
wijk is inmiddels een bekend concept 
in de wijk. Ook dit jaar gaat een groep 
studenten weer zo’n wijksportdag or-
ganiseren. Zij zijn op zoek naar goede 
ideeën, tips voor een zo’n tof mogelijke 
invulling van de dag. De wijksportdag 
is er immers voor JOU! Bewoner van 
het Waterkwartier of de Wolfskuil.
Veer je nu al op van enthousiasme? 
Heel fijn! Mail je opmerking, briljante 
suggestie of tip naar: ontmoet@alles-
binder.nl. We kijken ernaar uit!

Even voorstellen: 
Ellen Dingemans

Ellen is de nieuwste aan-
winst bij Allesbinder. Sinds 
september heeft zij de ta-
ken van Adriënne over ge-
nomen. Jullie zullen haar 
dus nog vaak tegen gaan 
komen in de wijk. 

Welkom Ellen! Op een fijne tijd bij Al-
lesbinder.



Kinderpersbureau

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg

 POST: Briefwisselingen met 
andere persbureaus 
 
1 Beste redacteurs van de Nutsbul XXL
Ik wil namens de redactie van het Snuffelmi-
chieltje een interview afnemen via deze brief. 
Mijn naam is Tyrone, ik ben 10 en een half 
jaar oud en werk voor de krant het Snuffelmi-
chieltje. Dit is mijn tweede briefinterview. 

Bedankt namens de redactie van het 
Snuffelmichieltje.
Mahmut, Vic, Matthias, Tess, Tyrone, Dylan, 
Sanne & Ties
 
Vragen voor het interview
- Hoe heet jullie krant? (dit is voor de lezers die 
jullie krant niet kennen) 
- Hoeveel mensen doen er mee aan de krant?
- Uit welke groepen komen jullie?  
- Wat vinden jullie het leukste tot nu toe?  
- Hebben jullie een leeftijdsgrens, zo ja hoe 
oud moet je of mag je zijn? 
- Hoe lang doen jullie al aan journalistiek? 
- Hoeveel keer komen jullie bij elkaar en hoe 
lang duurt het?  
- Waar gaat het nu in de krant over? (waar jullie 
mee bezig zijn)  
- Waar komt de naam ‘Nutsbul XXL’ van, wat is 
de betekenis?  
- Op welke dag komen jullie samen?  
- Waar komen jullie samen?  
- Ken je iedereen waarmee je werkt?  
- Mag ik jullie namen a.u.b., zodat ik ze in de 
krant kan zetten, het hoeft niet perse.
 
Hoi Tyrone en de rest, 
 Onze krant heet Nutsbul XXL en er doen 12 
mensen mee. We komen uit 6a en 6b. De 
interviews vinden we het leukst. Bij ons is het 
bijzonder want we hebben 6 kinderen uit de 
ene groep 6 en 6 uit de andere. We doen al-
lemaal voor de eerste keer mee. We zijn 10 
keer een uur bij elkaar. Het gaat vooral over 
de Nutsbul XXL (we hebben het over het 
thema groeien en bloeien en over kunst bij-
voorbeeld). 
Wij krijgen soms een blaadje (nieuwsbrief) 
en die heet de ‘Nutsbul’ en nu maken wij een 
krant, met dus veel meer bladeren, dus ‘Nuts-
bul XXL’. Wij komen op vrijdag samen om 
kwart over 1 en om kwart over 2 zijn we klaar. 
In een klas. Ja, wij kennen ze allemaal. Nee 
we willen onze namen niet doorgeven!  Door: 
Emma & Valencia

2 Beste ander kinderpersbureau
Wij zijn van kinderpersbureau basisschool de 
Zonnewende Kaylee, Aurin en Nienke. Wij 
hebben tegenwoordig een thema voor onze 
krant in dit geval is dat toekomst. Tot nu toe 
hebben wij 9 kranten gemaakt. we zijn nu 
bezig met de 10e krant. de thema’s van dit 
jaar waren: Natuur, Films/ theater en toekomst 
waar we nu mee bezig zijn. Wij hebben veel 
plezier in ons werk en zijn ook blij met zo’n 
lieve juf. Wij drieen vinden het interviewen het 
leukst omdat wij de mensen dan beter leren 
kennen. Wij hebben heel veel dingen in onze 
krant zoals: straatpraat, moppentrommel, 
interviews over het thema, colofon en een 
column. Wij werken altijd heel hard tijdens de 
lessen van het kinderpersbureau. Wij hebben 
vragen voor jullie bedacht  wij zouden het fijn 
vinden als jullie deze kunnen beantwoorden: 
-Werken jullie ook met thema’s?  -Vinden jullie 
jullie lesgevende persoon ook zo lief? Hoe-
veel kranten hebben jullie tot nu toe gemaakt? 
-Wat vinden jullie het leukst om te doen? -Wat 
hebben jullie allemaal in jullie krant staan?
Groetjes van: Aurin, Kaylee en Nienke. Veel 
suc6 met jullie krant.
 
Beste KPB Zonnewende.
 Mijn naam is Tyrone. Ik ben 10 ½ en zit al 2 

½ jaar bij KPB het SnuffelMichieltje. Wat leuk 
dat jullie ons een brief sturen. Hier zijn jullie 
antwoorden:
1 Nee, maar de stukjes zijn wel aangepast 
aan het moment.
2 Ja, ze is hartstikke aardig, maar laat niet over 
zich heenlopen.
3 Ik denk met de nieuwe juf zo’n 6 à 7 kranten.
4 Samenwerken, puzzels maken en stukjes 
schrijven over van alles en nog wat.
5 Soms vaste dingen, en veel verschillende 
dingen.

Dank je voor het interview, gegroet De redac-
tie van het SnuffelMichieltje
 

Zoek de 10 verschillen  

Oplossingen:
1) rondje op Dukies voet, 2) blokje op de fles-
sendop, 3) rits tas, 4) streep op handdoek, 
5) zonnestralen, 6) streep op muts smurf, 7) 
rondje op tas, 8) glimlach smurf, 9) streepje op 
radio, 10) kronkel boven Dukies hoofd

Door: Vic


