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Vroeger en nu

Politiepost Koninginnelaan
Ze zijn van alle tijden: burenruzies, landloperij, inbraak, overvallen, moord… ook in
Nijmegen. In vele Nijmeegse buitengebieden
stonden daarom veldwachterswoningen, waarvan die aan de Koninginnelaan 1, in 1905 tot
politiewacht werd verbouwd. Daar hield de
wijkagent de buurt in de gaten en arrestanten
konden er tijdelijk opgesloten worden. In de
volksmond werd deze politiepost ook wel het
Witte Huus genoemd.
In 1949 onderging deze post een ware gedaanteverwisseling: ter rechterzijde werd een geknikte vleugel met garage aangebouwd, terwijl
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van het oorspronkelijke pand deuren en ramen
werden gewijzigd en de hoge stenen dakkapellen verdwenen. Eén van de wijkagenten
was Max Walg. Tien jaar lang reed hij op zijn
dienstfiets door de Wolfskuil en Rozenbuurt.
Voor Max was het een geweldige tijd en hij
laat weten via de sociale media nog steeds het
wel en wee van de Rimboe in de gaten te houden.
Het pand deed nog tot in de jaren ’80 dienst als
politiebureau. Tegenwoordig biedt het onderdak aan de Wijkfabriek.
Tekst en foto nu: Dave van Brenk
Foto vroeger: Regionaal Archief Nijmegen
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Krayenhofflaan
De Krayenhofflaan heette aanvankelijk Koninginnelaan, die vanaf
1881 liep van de Weurtseweg tot aan de Nieuwe Nonnendaalseweg.
In 1900 werd besloten dat het deel tot aan de Marialaan voortaan
Krayenhofflaan moest heten, vernoemd naar Baron Cornelis Krayenhoff. Deze geboren Nijmegenaar leefde van 1758 tot 1840. In 1809
onder het bewind van koning Lodewijk Napoleon was hij Minister
van Oorlog, en na de Franse overheersing kreeg hij in 1813 van Koning Willem I opdracht de landsverdediging te organiseren. Onder
zijn leiding werden veel verdedigingswerken gebouwd, zoals het fort
Krayenhoff aan de linkeroever van de Waal. Toen hij overleed werd
hij begraven in de kelder van zijn eigen fort totdat de gemeente besloot het fort in 1914 te slopen. Zijn graf werd overgeplaatst naar
Rustoord. De zerk kreeg een plaats in het parkje aan de Krayenhofflaan waar het nog steeds te zien is.

Rob Maartense

Tegenover deze flats heeft fotograaf Rob Maartense zijn zaak. Hij is geboren in 1952 in Apeldoorn. Het gezin verhuisde in 1954 naar Nijmegen, toen zijn vader een baan kreeg bij de
PGEM. Hij groeide op aan de Hazenkampseweg en Neerbosch-Oost, studeerde aanvankelijk elektrotechniek aan de MTS, maar hij
switchte al gauw naar de fotovakschool in
Apeldoorn. ‘Mijn eerste baan was bij Foto
Verweij aan Plein 1944,’ begint Rob. ‘Daar
had ik het al gauw gezien. Ik stond daar alleen camera’s te verkopen. Uiteindelijk kwam
ik terecht bij Stef Willems in Hatert. Stef was
een expert in bruidsfoto’s en hij had alleen al
daarvoor zeven fotografen in dienst. Dat heb
ik twaalf jaar met veel plezier gedaan, maar
die handel implodeerde met de komst van de
mobieltjes. Vroeger liep je als bruidsfotograaf
een hele dag met het bruidspaar mee. Nu is het
4

Het is het enige gemeentelijke monument in de straat. Naar Krayenhoff werden verder in Nijmegen een kazerne vernoemd én een voetbalvereniging met de roots in de Wolfskuil.
De straat begint in feite bij de oude boterfabriek van Batava. Gebouwd in 1879 en tot 1974 werd er margarine gemaakt. Toen sloot de
fabriek en kwamen 60 werknemers op straat te staan. Nu zijn er een
aantal ateliers in gevestigd en even dreigde het karakteristieke pand
gesloopt te worden, maar de bewonersgroep Batava en omwonenden
kwamen hiertegen in het verweer. Nu wordt gezocht naar een nieuwe
invulling van het gebouw. Het appartementencomplex de Baron dat
in 1983 gebouwd is op de plek waar ooit de Heilig Hartkerk stond
met daarnaast de pastorie, een klooster en meisjesschool houdt ook
de herinnering aan Baron Krayenhoff levend.

even snel naar het Kronenburgerpark en klaar
ben je.’
Rob begon voor zichzelf. ‘Eerst aan de Groenestraat waar ik een filiaal van Verweij overnam. Als eerste heb ik er de camera’s uitgegooid. Die handel was ook al aan teruglopen.
In 2007 heb ik dit hier op nummer 335 gekocht. Alleen de winkel. Zelf woon ik met
mijn vrouw in de Kluijskamp in Lindenholt.’

Schoolfoto’s

Hij verlegde zijn werkterrein naar industriële
fotografie, maakt in opdracht toeristische foto’s van bijvoorbeeld het rivierengebied, voor
Portaal fotografeerde hij 2200 gevels in Arnhem en Nijmegen en zelf huurde hij een deel
van het Honigcomplex af om een reportage
over bedrijfskleding te maken. Verder krijgt
Rob opdrachten uit onder andere de scheeps-

bouw, meubelindustrie, kunstgaleries en jaarlijks maakt hij de schoolfoto’s op de Aquamarijn en de Wieken. Daarnaast is hij een veel
gevraagd portretfotograaf.
Rob: ‘Mijn pand op de benedenverdieping
aan de Krayenhofflaan heeft maar twee ruimtes, maar groot genoeg om als studio dienst te
doen. Er is ook een ingang aan de Eerste Oude
Heselaan, maar daar zit geen bel en er wordt
verder geen gebruik van gemaakt. Ergens in
de jaren zestig verkocht Tijnagel hier banden.
Toen is er ook brand geweest en werd het pand
afgekeurd totdat er een staalconstructie met
dragende muren geplaatst werd. Daarna heeft
Brans hier lang gezeten met een slijterij en op
de hoek met een tabakszaak. Toen kon je via
een deur nog van het ene naar het andere pand
komen. Daarna was het nog even een kadoshop en een winkel in tweedehandsspellen.’
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uit de brand gonsde het door de wijk. Rob, die
toen in het Waterkwartier woonde, stond er die
elfde oktober bij en keek er naar.
‘Ik heb er nooit spijt van gehad me hier gevestigd te hebben. Het mooiste vind ik misschien
nog wel dat op mijn eerste dag in de laan Peter
van bakkerij de Bie met een grote taart op de
stoep stond om te verwelkomen.’

Frank en Anna van Wezel

Op nummer 25 woont de familie van Wezel.
Anna, Frank en hun twee dochters Lena en Ida
van acht en vijf jaar. Ze bewonen het laatste
pand in een rijtje van vier huizen die in de jaren vijftig door Papierfabriek Gelderland gebouwd werden voor hun technische personeel.
Dan konden ze snel op hun werk zijn, als de
productie stilviel. Nu herinnert alleen de villa
op de hoek met de Voorstadslaan nog aan die
tijd, want de fabriek brandde in 1975 tot de
grond toe af. Het complex stond toen al twaalf
jaar leeg. Pas in 1986 kwam daar nieuwbouw
voor terug.

Rob voor zijn fotostudio

Wieltjesdag

‘Als je me vraagt wat er de laatste tien jaar veranderd is, dan is dat de toename van het aantal studenten die massaal in het weekend naar
huis gaan. Vrijdag is wieltjesdag wanneer ze
met hun rammelende koffers hier langskomen.
Ik ken alleen dit stukje van de Krayenhofflaan
goed. Die schietpartij in 2010 op nummer 317
kan ik me nog wel herinneren.’
Een Nijmegenaar schoot op één van de zes
Bulgaarse muzikanten, die de benedenwoning
van de vader van de schutter huurden. Omdat
ze veel te luchtige kleren droegen, zouden de
stookkosten te hoog oplopen.
Het parkeren is wel een dingetje in dit deel van
de laan. Rob: ‘Dankzij Peter van Bakkerij de
Bie is de Eerste Oude Heselaan een blauwe
zone geworden. Hier staan parkeermeters en
moet je de tijd goed in de gaten houden.’
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A-locatie

‘Ik ben erg benieuwd hoe het wordt, wanneer
de hele westzijde van het station een nieuw
aangezicht krijgt. Niet alleen bij het GAKgebouw, maar ook aan deze kant, want Vissers
meubelen zal op termijn ook wel vetrekken en
platgaan. Met mijn tweede ingang aan de Eerste Oude Heselaan zou dit een A-locatie zijn
voor een horecabedrijf. Zelfs met een terras,
maar er zit hier geen horecavergunning op, dus
dat zal wel niet gebeuren.’
In zijn jeugd kwam Rob al in de Krayenhofflaan. Hij zag er in de bioscoop in de zestiger
jaren Dr. Zhivago. Nummer 154 werd na parochiehuis en patronaatsgebouw in 1946 het
Asta Theater en in 1969 verbouwd tot het Metro Theater. Vanaf 1980 probeerde Vissers er
zijn tapijten te slijten. Diezelfde Vissers die
met zijn meubels al veel eerder in de voormalige Heilig Hartkerk zijn intrek had genomen. In
1977 ging de kerk in vlammen op. In de brand,

Frank en Anna zijn beide veertigers. Anna
komt oorspronkelijk uit Aken, Duitsland en
woonde eerder in Kleef en Arnhem. Frank
komt uit de Achterhoek; hij woonde eerder
in Tilburg en Eindhoven, waar hij technische
bedrijfskunde studeerde. ‘Ik ben project- en
programmamanager bij Renewi in Eindhoven,’ begint Frank. Mensen kennen het waarschijnlijk beter als Van Gansewinkel en het
bedrijf houdt zich onder andere bezig met het
inzamelen van afval. Ik ben in 2002 in Nijmegen gaan wonen. Toen koos ik voor de mooie
omgeving en natuur, het had een universiteit
en de mentaliteit beviel me wel. Na vijf jaar
Marialaan kocht ik in 2006 met Anna dit huis
aan de Krayenhofflaan.’

SÜSS

Anna runt sinds 2014 met Nadine Brouwer
SÜSS gebak. Eerst aan huis in de garage, maar
daar werd het al gauw te klein. Anna: ‘Vorig
jaar verhuisden we naar het My laps-gebouw
aan de Waalhaven. We leveren op bestelling
taarten aan particulieren, bedrijven, de universiteit en meerdere horecazaken zoals Wijck
aan de Voorstadslaan. We kozen voor de Krayenhofflaan vanwege de ligging ten opzichte
van de stad, de tuin, en de oprit. We hebben er
wel veel aan verbouwd.’
De kinderen zijn de buurtverbinders in de
straat. Lena van acht: ‘We hadden voor Halloween op 31 oktober bij de huizen in de
Krayenhofflaan, de Havikstraat en de Eerste
Oude Heselaan een briefje in de bus gegooid
of ze mee wilden doen met een Halloween5

men. Ik ben erg benieuwd hoe de directe omgeving zich verder ontwikkelt en wat bijvoorbeeld de gevolgen voor de Krayenhofflaan zijn
wanneer de uitbreiding van de westzijde van
het station een feit is.’
Als het aan Lena ligt, krijgen alle huizen in de
straat een mintgroene kleur, komt er een dierentuin in de straat en in de tuin een zwembad.

Nellie Mooren

Nellie Mooren is 86 jaar. Ze is geboren in
Rotterdam. ‘Ken je dat niet horen dan?!,’ antwoordt ze gevat, wanneer er naar gevraagd
wordt. Ze komt uit een schippersfamilie met
zeven kinderen. Haar ouders voeren en nu
heeft haar oudste zoon de traditie voortgezet.
Haar jeugd bracht ze vooral door op het schippersinternaat in de havenstad.

Frank en kinderen
tocht door die straten. Als ze mee wilden doen,
moesten ze een kaars voor het raam laten branden. Er deden wel dertig kinderen mee. We
verzamelden bij de bloemisterij en zijn om
half zeven gaan lopen. In het park hebben we
marshmallows geroosterd. Het was erg leuk.’
Anna: ‘Veel ouders liepen ook mee. Daar had
de overbuurman een kratje bier voor geregeld.
We hebben met een aantal ouders ook een appgroep om te organiseren wie bijvoorbeeld de
kinderen naar school brengt of ophaalt.’

Dierentuin

Frank: ‘Er wonen veel kinderen in de buurt,
met name in de Havikstraat. Een paar keer per
jaar gebeurt er spontaan iets met elkaar, zoals
met Halloween, maar dat is niet vooraf gepland. Al met al komt er toch wel het nodige
verkeer door de straat. Het is bar slecht aangegeven, dat het hier een 30km-zone is. Daar
houdt niet iedereen zich aan. Sinds een paar
jaar is het betaald parkeren. Dat is met name
vervelend voor mensen die hier op bezoek ko-

Toen op 14 mei 1940 de Duitsers de stad
bombardeerden om Nederland tot overgave te
dwingen had ze het geluk dat het internaat in
het westelijk deel van de stad lag en niet in het
centrum dat met de grond gelijk gemaakt werd.
‘Twee zussen wel,’ begint Nellie, ‘die waren in
betrekking bij families in de binnenstad, maar
ze waren die middag net op tijd de kelder in
gevlucht en bleven gelukkig ongedeerd.
We verbleven eigenlijk altijd op het internaat,
behalve in de schoolvakanties, maar zelfs dan
gebeurde het wel eens dat ik niet naar ze toe
kon, omdat ze te ver weg met de boot waren.
Nee, heimwee heb ik nooit gehad, je wist niet
beter.’

Romeinse graven

In de afgelopen tien jaar is er twee keer ingebroken. ‘De eerste keer had Frank me de
avond daarvoor nét ten huwelijk gevraagd,’
vertelt Anna. ‘Toen konden ze hier nog vrij
makkelijk achterom komen, nu niet meer.’ Dat
heeft deels ook met de verbouwing te maken,
waar Frank vorig jaar mee gestart is. ‘Ik wilde
naast het huis twee extra werkkamers en een
berging. Daar heb ik een bouwvergunning
voor aangevraagd en gekregen, maar meteen
kwam er een verzoek van de archeologische
dienst of ze mochten komen kijken, wanneer
ik met het uitgraven begon. Ze zijn toen drie
uur met onder andere een metaaldetector bezig
geweest en waren erg enthousiast toen ze op
vier Romeinse graven stuitten.’
De Krayenhofflaan valt onder het gebied met
een zeer hoge archeologische waarde. De vier
gevonden graven stammen uit de 1e, 2e of 3e
eeuw. Samen met de gevonden voorwerpen
geven ze een inzicht in het grafveld van de Romeinse stad Ulpia Noviomagus .
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Nellie op haar balkon aan de Graspieperhof
de Wester - december 2017

Harry

Toen Nellie begin twintig was, leerde ze op de
bruiloft van haar zus Harry kennen. Hij was
de broer van de bruidegom. Ruim tien jaar
ouder, maar daar zat Nellie niet mee. Hij was
tenminste schipper en ze trouwden in 1954. ‘Ik
ben daarna meteen op zijn schip gegaan,’ gaat
Nellie verder. ‘Eerst van een zetbaas en wat
later hadden we een eigen boot. We deden alles samen, maar sturen deed ik niet zo graag.
Ik was daar te voorzichtig in, maar een ongeluk hebben we nooit gehad. We kregen vier
zonen, die hier in Nijmegen op het schippersinternaat zaten. Als we hier lagen, gingen we
er natuurlijk langs, maar dat was niet zo vaak.
Nu is dat allemaal anders en heeft iedereen een
auto aan boord. Waren de kinderen wél op het
schip, dan raakte er wel eens eentje te water.
We hebben ze daarom al heel vroeg zwemmen
geleerd. Kregen ze een touw om het middel dat
vastzat aan een bezemsteel, die mijn man vasthield zodat ze niet kopje onder konden gaan.
Ik miste de kinderen soms heel erg, zeker als
het maanden duurde voor ik ze weer eens zag,
maar ik probeerde daar zo nuchter mogelijk
onder te blijven. Het was nu eenmaal zo.’
In de jaren zeventig ging de zwager van Nellie
aan wal en kocht het hoekhuis aan de Krayenhofflaan en de Sperwerstraat. Door een ongelukkig toeval kwam de man te overlijden. Een
wespensteek werd hem fataal. Hij bleek daar
allergisch voor te zijn. Slager Brinkhoff heeft
de man nog gereanimeerd, maar tevergeefs.
Binnen een uur was hij overleden. Zijn vrouw
bleef alleen achter, maar kon haar draai in het
grote huis niet meer vinden.

altijd met veel plezier gewoond. Ooit stond
een paar deuren verder het huis te koop en
potentiële kopers kwamen bij ons aan de deur
vragen wat voor straat en buurt het was. Ik kon
alleen maar enthousiast zijn. Het enige minpuntje was de verkeersdrempel pal voor het
huis. Bij elke passerende vrachtauto rammelde
het glaswerk in de kast. Het veroorzaakte ook
een flinke scheur in de muur en wanneer het
flink regende stond er een plasje water op de
vensterbank.’

Graspieperhof

In 2010 kwam Harry lelijk ten val op de Krayenhofflaan en belandde in het ziekenhuis. Hij
zou nooit meer thuiskomen. Hij werd verpleegd in Terra, het verzorgingstehuis aan de
Graspieperhof. Het huis werd verkocht en ook
Nellie verhuisde naar de Graspieperhof, naar
de flat naast Terra. Nellie: ‘Daar zocht ik hem
dan drie keer per dag op. Op het laatst ging
hij ook geestelijk hard achteruit. Zijn korte
termijn geheugen liet hem in de steek. Werdie boos op me, omdat hij dacht dat ik al vier
weken niet bij hem was geweest. Hij had het
ook vaak benauwd en overleed 7 mei 2014.
Dat was toen ergens ook een opluchting. Hij is
97 jaar geworden.’
‘Ik kom nog bijna dagelijks op de Krayenhofflaan. Sowieso bij Bakker de Bie. Eigen gebakken brood, lekkerder is er niet. Jammer dat
slager Brinkhoff er niet meer is. Soms ga ik
even kijken bij ons oude huis, omdat we daar
een mooie tijd samen hebben gehad. We verkochten het aan een dame, die het weer door

verhuurde. De laatste tijd is alles potdicht en
lijkt het wel leeg te staan.’

Anker

In de voortuin van het huis aan de Krayenhofflaan lag altijd een anker. Toen het huis verkocht werd, ging het anker naar Beuningen,
waar het nu bij een kleindochter in de tuin ligt.
Nellie: ‘Op het schipperscentrum kom ik nog
drie keer per week. Op woensdag oefenen we
met smartlappenkoor de Waalkanters, op donderdag met het kerkkoor en zondag zingen we
bij de dienst. Meestal word ik opgehaald, maar
te voet lukt me ook nog steeds. Ik ben praktiserend katholiek en het geloof helpt me door
veel moeilijkheden heen.’
Aan de Graspieperhof herinneren de vele foto’s aan de muur aan het schippersleven. Of
Nellie leest in haar dagboeken, die ze vanaf
1956 heeft bijgehouden. Maar ze blijft bij de
tijd. Tot groot vermaak van haar kleinkinderen
zingt ze ook de hits van tegenwoordig met de
radio mee. Ze spelt de Gelderlander en om de
geest scherp te houden vult ze de kruiswoordpuzzels in.
‘Ik woon nu tussen de studenten in en dat bevalt prima. Ze gedragen zich keurig en als ze
eens een keer uit de band springen, och, we
zijn allemaal jong geweest. Als ik het fysiek
niet meer aan kan, dan ga ik naar de Griffioen,
maar dat mag van mij nog lang duren.’
Tekst: Michiel van de Loo
met dank aan Rob Essers
Foto’s: Dave van Brenk

Schipperscentrum

‘Toen hebben wij het huis gekocht,’ gaat Nellie verder. ‘Onze derde zoon heeft er eerst
een tijdje alleen gewoond, maar toen we ons
schip verkocht hadden, zijn we er zelf gaan
wonen. Dat was in 1985, mijn man was toen
net gepensioneerd. Dat wordt wennen, dacht
ik, maar het viel erg mee. Ik maakte me meer
zorgen om Harry, die zijn hele leven gevaren
had. Gelukkig kon-ie meteen aan het werk op
de nieuwe boot van het Schipperscentrum in
de Waalhaven. Dat was eerst niet meer dan
een karkas, een ijzeren romp. Hij kon er al zijn
energie in kwijt. Ik ben daar ook meteen vrijwilligerswerk gaan doen en zat er vijf dagen
in de week. Ineens kreeg ik sociale contacten,
die had ik nog nooit gehad. Het leven van een
schipper is een vrij geïsoleerd bestaan, dit was
nieuw voor mij.’
‘Met de buurt hadden we niet zoveel contact.
Natuurlijk werd er gegroet over en weer en ik
kende iedereen en zij ons ook. We hebben er
de Wester - december 2017

Heilige Hartkerk en pastorie (1905)
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‘

Diny en Bertus
Als je gezond bent,
kun je alles!
Volgend jaar bestaat de winkel 40 jaar. Diny’s
Wol- Handwerken is een begrip en niet alleen
in het Waterkwartier. In Nijmegen vind je nergens nog een winkel met zo’n uitgebreide breiwolcollectie, handwerken en fournituren. Diny
is 82 jaar, haar man Bertus vier jaar ouder,
maar van ophouden willen ze niet weten. ‘We
gaan door tot we er bij neer vallen,’ klinkt het
resoluut uit de mond van Diny, wanneer het
woord stoppen ter sprake komt. ‘Als je gezond
bent, kun je alles!’ Het zou haar levensmotto
kunnen zijn. De Wester op bezoek bij Diny en
Bertus op de hoek van de Voorstadslaan en de
Sperwerstraat.

Turf

Diny van Haaren is geboren onder de Lindenberg ongeveer op de plek waar nu het Holland
casino staat. Ze was de oudste van vier kinderen. Haar vader handelde in groente en fruit,
maar ook turf. ‘Toen ik zeven jaar was, moest
ik mijn vader al meehelpen,’ begint Diny. ‘Hij
had liever gezien dat ik een jongen was, dus
8

voor zwaardere karweitjes werd ik niet ontzien. Met de hondenkar ging mijn vader de
Ooy in om bij de boeren groente en fruit te verkopen dat rechtstreeks van de veiling kwam.
Het turf moesten we bij elkaar binden tot pakken en dat leverde hij aan de gemeente en de
scholen.’

Valkhof

Diny groeide op in de oorlogsjaren. ‘Die hele
oorlog heb ik nooit als een vervelende tijd ervaren. Ik was nog een kind en we speelden
tussen de granaten door. Altijd buiten op het
Valkhof, voetballen, in de bomen klimmen,
’s winters sleetje rijden en wanneer de sirene
ging, vlug de schuilkelder in, die daar vlakbij
was. Natuurlijk heb ik de nodige ellende gehoord en gezien. Bij het grote bombardement
in 1944 had mijn moeder me net van de lagere
school aan de Oudste Gracht opgehaald. Dat
was ons geluk. Ik zag een kinderlijkje liggen
en natuurlijk wil je dan helpen, maar dat was al
te laat. Toch ben ik al die jaren nooit bang geweest, ook niet bij hoog water, want de Waalkade stond regelmatig blank in mijn herinnering. Drie, vier treden hoog, daarom woonden
we op de eerste verdieping, beneden was het

pakhuis. Die moesten we leeghalen wanneer een overstroming dreigde. Eén keer was
echt gevaarlijk. Er raakte een zware duwbak
op drift en had er geen dikke boom voor ons
huis gestaan, was hij zó naar binnen gebeukt.
Ik heb één keer in mijn leven in 1954 over de
dichtgevroren Waal kunnen lopen.’ Ook in de
jaren vijftig verhuisde het gezin naar Waalkade 49. Diny’s geboortehuis zou moeten wijken voor het Groene Balkon. Toen ze 18 jaar
was, haalde ze haar vrachtwagenrijbewijs, dat
moest van haar vader, en op de avondschool
haar middenstandsdiploma.

Cowboyfilm

Bertus van der Tol is geboren in 1931 in Oude
Westering tussen Leiden en Amsterdam. Hij
was enig kind en zijn vader was binnenvaartschipper, dus ging Bertus naar de Scheepvaartschool in Amsterdam. ‘Bij de slag om Arnhem
raakte mijn vader zwaar gewond,’ vertelt Bertus, ‘en ook zijn schip werd toen door de Duitsers in de grond geboord. Met de gezondheid
van mijn vader is het nooit meer goedgekomen, dus ik werd min of meer gedwongen veel
taken van hem over te nemen, maar eigenlijk
wilde ik helemaal geen schipper worden. We
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grotere boot gekocht. Bertus: ‘De laatste was
een olietanker van 1.000 ton en 67 meter lang.
Ook dat deden we meestal met zijn tweeën
en Diny is dan automatisch de kapitein hè.
Vrouwen mogen geen stuurman zijn. Eigenlijk
moesten we ook een knecht aan boord hebben; dat vonden we niet nodig, maar je kreeg
wel dertig DM boete als je gesnapt werd. Om
gezondheidsredenen moest ik echter met het
professionele varen stoppen en hebben we de
tanker uiteindelijk in 1980 verkocht.’

Scheepjeswol

Diny: ’Inmiddels hadden we hier dit hoekhuis
gekocht. Heel vroeger heeft hier nog ooit een
rijwielhandel gezeten, die foto’s stonden in de
vorige Wester. Ik heb hier bijna alles eigenhandig verbouwd. In het weekend varen en door de
week hier aan de slag. We wisten niet meteen
wat we hier wilden doen. Nog even gedacht
aan iets met scheepvaartbenodigdheden, maar
het is uiteindelijk Scheepjeswol geworden. Ik
had de coupeusediploma’s en al menig trouwjurk gemaakt.’ Bertus: ‘ik heb vroeger ook van
alles op dat vlak geleerd: breien, weven, spinnen; in dat laatste heb ik nog les gegeven, maar
nu is de taakverdeling dat Diny de winkel doet
en ik het huishouden.’
In 1978 opende Diny Diny’s Wol- en Handwerken. Toen ze begonnen, waren er in Nijmegen nog veertien van dit soort winkeltjes. Nu
zijn ze de enige overgebleven echte wolwinkel met een reputatie tot ver buiten Nijmegen.
Diny: ‘Kinderen en jonge mensen breien en
haken nog steeds hoor. Ook studenten, en als
het moet, doen we het wel even voor.’

Vingerhoedjes
Diny in haar wolwinkel
lagen vaak in Nijmegen in het haventje voor
de Lindenberg. Dan kwam ik ook wel eens op
het Valkhof. Overdag om te voetballen, en ’s
avonds achter de meisjes aan,’ lacht Bertus.
Op een van die avonden kwam hij daar Diny
tegen. Het was 1953 en liefde op het eerste gezicht.
Erg vaak konden ze elkaar niet zien. Eens in de
zes weken op woensdag en zaterdag en Diny
moest stipt om 21.00 uur weer binnen zijn.
Wanneer Bertus van ver moest komen, betaalde hij de treinreis en kocht Diny voor 40 cent
de kaartjes voor bioscoop Carolus. Meestal
een cowboyfilm en als ze dan haar huis ging,
moest ze voor haar moeder een gehaktbal van
een kwartje meenemen van de koster van de
Molenstraatkerk. Die verkocht bij de Vlaamse
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Gas de lekkerste gehaktballen van Nijmegen.

Olietanker

Bertus: ‘In 1958 zijn we getrouwd en meteen
daarna zijn we gaan varen. We hadden een
boot gekocht van 140 ton en 32 meter. We
vervoerden veel graan, kippenmaïs, rogge en
tarwe. Vaak Duitsland in en we voeren dag en
nacht door, waarbij we elkaar aflosten.’ ‘Het
postadres was bij mijn ouders thuis aan de
Waalkade,’ vervolgt Diny, ‘mijn moeder hing
uit het raam te zwaaien wanneer we er langs
tuften. Onze kinderen, Dia en Benny, allebei in
de jaren zestig geboren, zaten hier in Nijmegen
op het schippersinternaat St. Nicolaas.’
Om de drie, vier jaar werd een nieuwe, nog

In de huiskamer hangt een geborduurde Nachtwacht, maar ook de Stevenskerk, die volgens
Diny over de hele wereld populair is. Ze
spaart ook vingerhoedjes. Ze heeft er honderden uit alle uithoeken van de wereld, vaak
meegebracht door klanten wanneer ze daar op
vakantie waren. Diny koopt zelf de wol in. ‘Ik
moet het kunnen zien en voelen, dus daarom
koop ik niks via internet. Een paar keer per
jaar ga ik naar beurzen in het buitenland. Het
moet honderd procent wol zijn, geen synthetische rommel. De kleuren zijn modegevoelig,
vroeger veel grijs, zwart, wit en blauw, nu
veelkleuriger. Tegenwoordig is alpacawol van
lama’s erg in, daarvoor was het angora, maar
de Scheepjeswol is ook nog steeds populair
hoor.’ Diny’s Wol- en Handwerken is elke
middag van 13.00 uur tot 17.00 uur geopend.
Tot ze er bij neervalt.
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Terug naar de Wolfskuil met Joop Gidding
Nu woont hij in een huisje aan de dijk in Millingen aan de Rijn en ziet hij de schepen op
de rivier aan zich voorbijtrekken. Zevenenzeventig jaar geleden op 30 mei 1940, de Duitsers hadden ons land nog maar enkele weken
bezet, had de vroedvrouw het druk op Pastoor
Zegersstraat 20 in de Wolfskuil in Nijmegen.
Er werd een tweeling geboren: Ton en Joop
Gidding. Ton woont nu al jaren in Frankrijk
en heeft Nijmegen al lang achter zich gelaten.
Joop komt nog regelmatig in de stad en met
hem gaan we terug naar de Wolfskuil.

de buurt waren we op de voorbank gekropen.
Bennie Tijssen was erbij, eentje van Benders,
Jansen en vast ook Rokers, want daar hadden
ze veel kinderen. Het sleuteltje zat nog in het
contactslot en iemand moet het omgedraaid
hebben, want ineens begon de vrachtwagen te
rijden. Hij stond nog in de versnelling. Al die
handjes op het stuur probeerden de auto nog de
Kwartelstraat in te draaien, maar tegen het huis
op de hoek kwam-ie tot stilstand. Ik geloof dat
mijn ouders nog bozer waren dan de Engelse
soldaten, die konden er wel om lachen.’

Oorlog

‘Bij Jan Kleisterlee, die woonde op de hoek
van de Oude Nonnendaalseweg naast kruidenierswinkel van Boessen, was een bom op het
dak gevallen. Mijn vader rende er heen om
eerste hulp te verlenen. Vlak daarna landden
de parachutisten op de Koninginnelaan, waarvan er een paar in de bomen bleven hangen. Ik
zie ze nog spartelen. Mijn vader organiseerde
in de oorlog met Nol Janssen, die naast ons
woonde, feestavonden, hoe gek het ook klinkt.
Stond er een grote tent in de straat en daar tra-

‘Mijn vader was chef bij Papierfabriek Gelderland aan de Voorstadslaan,’ begint Joop. ‘Als
tweeling hadden we nog een oudere en een jongere broer. Mijn vroegste herinneringen zijn
van het laatste oorlogsjaar. We hadden Engelse
soldaten in huis en moesten zelf in de kelder
tussen de steenkolen bivakkeren. Die Engelsen
stopten ons wel regelmatig chocolade toe. Op
een dag hadden ze hun lorry in de straat geparkeerd. Met een aantal oudere jongetjes uit
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den ze ook op met zijn tweeën. Zongen ze liedjes als “ik ben juffrouw Janssen en ik woon op
nummer vier” ‘, imiteert Joop.

N.E.C.

De kleuterschool was naast de kerk aan de
Tweede Oude Heselaan en terwijl de meeste
kinderen naar de lagere school aan de Koninginnelaan gingen, werden Joop en zijn tweelingbroer naar de Willibrordusschool aan de
Stieltjesstraat gestuurd. Daar kregen ze elke
dag een vitaminepil, die thuis aangevuld werd
met een flinke slok levertraan.
Bij de familie Gidding waren het fanatieke
voetballers. Zijn vader, oom en neef Renie
keepten in het eerste elftal van N.E.C. Zijn vader werd zelfs geselecteerd voor het Gelders
elftal.
Joop: ‘Ik was negen jaar toen ík bij N.E.C.
begon. Ook al als keeper. Later ook nog bij
Kolping en SCH gevoetbald, maar op mijn 17e
geloofde ik het wel, al waren er scouts die vonden dat ik door moest gaan.’
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Joop en broer Ton
Voor Joop was de Pastoor Zegersstraat een
fijne buurt. ‘We kwamen niet veel verder dan
de straat. Bij het Nachtegaalplein moest ik van
mijn ouders wegblijven. Daar werd veel ruzie
gemaakt. Ook in de richting van de Rimboe
kwamen we niet. Dan wist je meteen dat het
vechten werd, en de jongens dáár kwamen
niet onze kant op. Natuurlijk werd er ook kattenkwaad uitgehaald, belletje trekken en in de
winter sneeuwballen naar binnen gooien bij de
huizen waar een raam open stond. Vechten of
ruzie maken gebeurde eigenlijk nooit. Mensen
gingen over en weer bij elkaar eten. Je kon bij
iedereen zó naar binnen lopen, maar we leefden vooral op straat. Ik kwam ook vaak bij opa
Gidding aan de Waterstraat. Die had daar een
kruidenierswinkeltje en een transportbedrijfje.
Maar hij had ook paarden, twee Belgische
knollen. Die vond ik geweldig. Veel van mijn
vrije tijd spendeerde ik aan het verzorgen van
die beesten. Daar is mijn liefde voor paarden
ontstaan.’

daar in de buurt de deuren mee langs. Ik vervoerde ze in een paar fietstassen van de Gelderlander. Ik vroeg er twee gulden vijftig voor
en ook dat liep weer als een trein. Van de winst
nam ik mijn broers mee naar de film in Luxor
of Carolus. Rin Tin Tin en Lassie waren onze
favorieten. Het andere geslacht begon toen ook
in beeld te komen. Mijn eerste vriendinnetjes
woonden aan de Voorstadslaan en Marialaan.
Daar knuffelde ik mee, ’ lacht Joop. Muzikaal
waren de tweelingbroers Ton en Joop ook. Ze
noemden zich de TonJo’s en traden onder andere op bij de Gezellenvereniging in de Kolping en in de Vereeniging, met liedjes als Ramona van de Blue Diamonds en Wij zijn twee
eenzame cowboys van Johnny en Rijk. Eén
keer zelfs onder begeleiding van de beroemde
accordeonist Harry Mooten. ‘Ton, mijn tweelingbroer, is heel anders dan ik. Waar ik sociaal
en meegaand ben, is hij vooral solistisch bezig.
Altijd met en voor zichzelf bezig.’

Aannemersbedrijf

Tot aan zijn diensttijd had Joop vanaf zijn
veertiende jaar verschillende baantjes, maar hij
kon zijn draai nog niet vinden. Bij de cavalerie kwam hij als tankcommandant bij de parate
troepen in Oirschot terecht en hij tekende voor
twee jaar bij als Kort Verband Vrijwilliger. Na
zijn diensttijd ging hij bij garagebedrijf Van
den Bosch & Jansen werken. In de avonduren
dook hij de boeken in en haalde zijn papieren
voor een aannemersbedrijf, het middenstanddiploma en volgde cursussen tegelzetten, stukadoren, metselen en timmeren. In 1966, Joop
was toen 26 jaar, vond hij dat hij genoeg wist
om een eigen aannemersbedrijf te beginnen.
Joop: ‘In het eerste jaar was ik, geholpen door
een oom en neef, vooral met kleine dingen

bezig. Een nieuwe schoorsteen, muurtje of
schuurtje en daar ging ik dan met al mijn materiaal op de fiets naar toe. Na de eerste grotere
klus, een lijstenfabriek aan de Haterseveldweg
die we moesten verbouwen tot studentenwoningen, kon ik een bedrijfsautootje aanschaffen.’
Het aannemersbedrijf floreerde en had op het
hoogtepunt 50 à 60 mensen in vaste dienst en
dan nóg moest Joop via andere aannemers
of koppelbazen extra personeel inhuren. Hij
bouwde op het laatst ook stands op bij tentoonstellingen. Ondertussen was Joop getrouwd en
kreeg twee kinderen en al die jaren woonde het
gezin in een boerderij bij Cuijk. Daar begint
hij in 1969 ook een paardenfokkerij. Hij ging
ermee naar keuringen en met succes. Oók internationaal en hij had op een gegeven moment
zo’n zeventig kampioensbekers in huis staan.
‘Ik heb ze in één keer bijna allemaal verkocht,’
vertelt Joop. ‘Wat moet je ermee, behalve heel
veel poetsen?’

Kroeg

Joop: ‘Toen ik jong was, had ik drie doelen
gesteld. Ik wilde een aannemersbedrijf, een
paardenfokkerij én een kroeg. Alleen dat laatste moest ik nog realiseren. In 2000 kreeg ik
de kans om Café de Munt over te nemen op
de hoek van de Muntweg en de Groenestraat.
Het liep heel goed met veel klanten uit de Kolping en het Willemskwartier. Het was er altijd
gezellig, maar toen ik twee jaar daarna Café
Elmeran aan de Nieuwe Nonnendaalseweg
over kon nemen van Wim Haefkens, hoefde ik
daar niet lang over na te denken. Terug naar
de Wolfskuil waar ik opgegroeid was. Voor
enkele tienduizenden euro’s heb ik er aan verbouwd, waaronder een nieuwe bar, en ik gaf de

Harry Mooten

In 1954 vertrok de familie Gidding uit de Pastoor Zegersstraat. Ze verhuisden naar de Heiweg. Daar was meer ruimte en een enorme
achtertuin. Joop ging naar de ambachtsschool
in de Nieuwe Marktstraat om voor machinebankwerker te leren. Ondertussen begon ook
zijn handelsgeest zich te ontwikkelen. ‘Bij Jan
van Hees kocht ik oude, afgedankte fietsen op.
Die knapte ik helemaal op, nieuwe lak erover
en ik verkocht ze weer met een aardige winst.
Ik had voor die werkzaamheden een klein
schuurtje gebouwd achter in de tuin. Toen ik
daar na een paar jaar genoeg van had en het
schuurtje leeg kwam te staan, kocht ik een paar
honderd haantjes op. Die mestte ik vet en ging
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Joop en zijn broers
11

Joop wint diversen prijzen met zijn paarden
kroeg een nieuwe naam:
Mariken van Nimwegen. Door enkele buurtbewoners werden we raar aangekeken en die vonden ons maar kakkers en niet thuishoren in de
wijk. Dat heb ik nooit begrepen. We moesten
het vooral hebben van de bruiloften en partijen
en elk weekend hadden we wel een boeking.
In 2005 zijn we er resoluut mee gestopt. De
directe aanleiding was een gewelddadige afrekening. Op het eind van een zondagmiddag
zaten er twee klanten aan de bar. Mijn vrouw
stond op dat moment alleen achter de bar, want
ik had andere dingen te doen. Dan komen er
twee mannen het café binnen. Eentje houdt de
wacht bij de deur en de ander loopt naar een
van de klanten aan de bar en slaat die finaal
tot gort. Die klant heeft heel lang nog in het
ziekenhuis gelegen. Mijn vrouw stond doodsangsten uit toen het gebeurde en wilde daarna
geen voet meer in het café zetten. Wim Haefkens heeft daarna nog enkele jaren de kroeg
gedraaid, die eigendom is van Ton Hendriks.
Hendriks had me toegezegd dat ik de investeringen van de verbouwing terug zou krijgen.
Ik moet dat geld nog steeds van hem krijgen.’

Frankrijk

Joop is sinds zijn pensionering bestuurslid van
de Welsh Pony en Cob Vereniging Nederland,
want hij is geen stilzitter. Terug in de Pastoor
Zegersstraat weet-ie nog feilloos waar iedereen woonde. Jansen op 18 en van Dort op 22
waren de naaste buren en het grote gezin van
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Rokers op nummer 16. Aan de overkant Benders, Cobussen, Peters, Hendriks, Frederiks,
Arts, kruidenier Boessen en Kleisterlee. Brood
kochten ze altijd bij Speijers op de hoek van de
Varenstraat en de Nieuwe Nonnendaalseweg.
Joop: ‘Met Ton, mijn tweelingbroer, ben ik
na onze jeugd nooit echt close geweest. Hij is

kunstenaar en handelt wat in onroerend goed
in Frankrijk. Daar zoek ik hem wel om de paar
jaar op om bij te praten en herinneringen op
te halen.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
en archief Joop Gidding
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Portret van een kind in zijn slaapkamer
Sayenna van Zandvoort (10 jaar)

Ik ben fan van bijna
alle rappers

Met wie woon je in huis?
‘Met mijn vader, moeder en broertje Djivano
van 5 jaar. We hebben twee honden, Djeda en
Diesel, een rat en een heleboel vissen.’
In welke klas zit je?
‘In groep 6 bij juffrouw Marina en meester
Henk op het Aquamarijn. Het zijn een leuke
juf en meester. Ik vind alle vakken op school
leuk, vooral rekenen, taal, spelling en expressie. Ik ben het beste in schrijven.’
Wat zijn je hobby’s?
‘Gewoon buiten spelen en op school leuke
dingen doen zoals tekenen, knutselen en spelletjes op de tablet. Buiten speel ik tikkertje,
verstoppertje of ga ik fietsen in het Westerpark met mijn vriendinnetjes. Op de computer
speel ik Minecraft.’
Van welke muziek houd je?
‘Van rappen. Dat is mijn lievelingsmuziek.
Ik ben fan van bijna alle rappers, Boef,
Lil’Kleine, Frenna, Broederliefde, Ronnie
Flex, Sevn Alias en Enzo Knol. Met Enzo
Knol sta ik op de foto en er staat een filmpje
op youtube.’
Wat is je favoriete televisieprogramma?
‘The voice of Holland, maar ik kijk veel naar
liedjes van rappers op youtube.’
Als je een dag een dier zou zijn, welk dier
zou je dan willen zijn?
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‘Een fret, omdat het hele leuke beesten zijn.
Mijn papa heeft er een gehad en die kroop
door je mouw. Ze stinken wel heel erg als je
ze niet wast, maar ze kunnen met een riempje
op straat lopen. Je kunt er gewoon mee wandelen.’
Heb je vriendinnen?
‘Ja, Sharona, Shamarr, Imane, Elfie, Jill, Sem
en Jesaja. Daar ga ik altijd mee buiten spelen.’
Wat vind je een leuk vakantieland?
‘Spanje, Turkije en Curaçao. In Spanje hebben ze veel zwembaden en hotels. Ik ben er
nog nooit geweest, maar ik heb van mama
gehoord dat het er heel leuk is. Omdat we
honden hebben kunnen we nu nog niet naar
het buitenland. We zijn wel in Nederland
weggeweest.’
Als je een dag alles zou mogen doen wat je
leuk vindt, hoe zou die dag er dan uitzien?
‘Dan zou ik met mijn broertje en ouders op
vakantie gaan.’
Waar ben je trots op?
‘Dat ik goed ben in schrijven en lezen en nog
een paar dingen op school.’
Wat is je belangrijkste bezit?
‘Mijn mama, mijn vader en mijn broertje.
Mijn familie.’
Wat vind je het leukst aan jezelf?
‘Mijn haar en mijn kleur ogen, want bijna nie-

mand heeft dat, blond haar en bruine ogen.’
Wat vind je het mooiste in je kamer?
‘De muren, omdat ze een kleur hebben en er
glitters in zitten.’
Als je zelf een taart mocht bedenken, hoe
zou die eruit zien?
‘Een unicorntaart en een hartjestaart.’
Wat vind je leuk aan je vader en moeder?
‘Dat ze volgend jaar gaan trouwen.’
Wat is je grootste droom?
‘Dat ik 1 miljoen euro heb. Dan ga ik met
mijn ouders naar het huis van een rapper en
dan kan ik met die rapper in een Ferrari rijden. En als ik 10 miljoen zou hebben zou ik
gaan skydiven en een heel groot huis kopen
en een hele grote auto en dan komen mijn
ouders op bezoek.’
Wat is je favoriete eten?
‘Frites, macaroni, zuurkool en gezonde dingen zoals sla en beenham.’
Wat wil je later worden?
‘Ik wil een beroemde rapper worden.’
Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?
‘Dan ben ik twintig, dat weet ik nog niet.
Misschien zit ik dan op een rapschool of wil
ik kapster worden.’
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Wilfred Aalders

‘Radio maken doe je wel samen’
FM 100.0/101.2, wie in de jaren tachtig de radio op deze frequentie afstemde kwam terecht
bij Radio de Grijze Duif. Iedere dag werden
er vanuit het Waterkwartier Nederlandstalige
muziek, smartlappen en live programma’s uitgezonden. Deze piratenzender bereikte ook de
oren van Wilfred Aalders (38), beter bekend als
Wilfred Vermeer uit de Wolfskuil. Zijn ouders
luisterden vaak naar deze zender. Het maakte
dat Wilfred al vroeg het radiovirus te pakken
had. Op zijn vijftiende door vrienden, die radio maakten via bakkies, belandde Wilfred definitief in het radio gebeuren. ‘Toen ik destijds
begon was ik zenuwachtig en stuntelig. Ik wist
niet wat ik aan het doen was. Ik vond het allemaal heel spannend’, zegt Wilfred.

Radio

In de zomer van negentienvierennegentig begon Wilfred bij Radio Contact. Er werden daar
geregeld Engelstalige programma’s gedraaid.
Dat was niet zo zijn ding, dus stopte hij daar
en ging verder bij Powerplay 101 FM. Wilfred:
‘Het was er gezellig en ik ben daar dan ook
een tijdje blijven hangen. We draaiden Nederlandstalige muziek. Ik heb daar veel dingen
geleerd, dan denk ik bijvoorbeeld aan thema’s
aan programma’s hangen, nieuwsfeiten en het
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weerbericht gebruiken. Met zo’n programma
maken was ik ruim twee uur bezig. Ik moest
kranten uitpluizen en overal zelf achteraan
gaan. Tegenwoordig met Google ben ik sneller klaar. Internet is boordevol met makkelijk
te bereiken informatie. In 1996 ben ik gaan
draaien voor destijds een topper, namelijk Radio Baccara. Ik maakte daar mijn eerste kerstmarathon mee met het leukste spel ‘Wie kent
Nijmegen’. Wij stonden dan met een auto ergens op een locatie en belden naar de studio
om aanwijzingen te geven waar we waren. Zo
was er een buschauffeur, die meeluisterde en
de locatie ontdekte. Hij had een aantal passagiers in de bus en besloot om van de route af
te wijken. Ik keek raar op toen hij met de bus
aan kwam rijden, uitstapte en mij vertelde dat
hij wist van welk radiostation we waren. Heel
bizar en ontzettend leuk!’

Actie Etherflits

In maart 2003 startte Agentschap Telecom van
het Ministerie van Economische zaken met
het project ‘Etherflits’. Dit project hield in dat
het illegale gebruik van FM omroepfrequenties werd tegengegaan. In Noordoost Nederland waren er ondanks alle inspanningen van
Agentschap Telecom nog steeds illegale zen-

ders actief. Om deze illegale zenders op te sporen werd de ether dag en nacht uitgeluisterd.
Er werd streng opgetreden bij het oprollen van
radiopiraten. Zendapparatuur werd in beslag
genomen, de Officier van Justitie eiste een
boete, die kon oplopen tot 1100 euro en Agentschap Telecom legde een last onder dwangsom
op. Dit hield in dat bij een herhaling van de
overtreding, een bedrag van 2250 euro diende
te worden betaald, per geconstateerde overtreding, per week. Hiermee beoogde Agentschap
Telecom een beter klimaat te creëren voor de
betalende, legaal zendende partijen.
Wilfred werkte in die tijd voor Radio Monza.
Een piraat met Nederlandstalige muziek. Programma’s waren gebaseerd op verzoekjes van
luisteraars. Het was een paar weken voor het
einde dat hij nog een hoogtepunt meemaakte.
Wilfred: ‘We zaten met een stel mensen in de
studio en opeens kwam daar een televisieploeg
binnen van TV Gelderland. Zij maakten het
programma De Huiskamer TV show. Het was
lachen, gieren en brullen. Zo gewend als we
waren om te praten door de microfoon tijdens
onze radioprogramma’s, zo zenuwachtig waren we voor de camera. Er ging van alles mis.
Er moesten dingen zes keer worden opgenode Wester - december 2017

men. Een korte tijd later kwam de grote ommekeer. We waren één van de laatst zittende
piraten op dat moment. Onze apparatuur werd
in beslag genomen en er volgde een flinke boete. Onze zender was uit de lucht. Ik had altijd
de hoop dat ze ons met rust zouden laten. Het
was een grote teleurstelling!’

Internetstation

Bij de pakken neer gaan zitten was er voor
Wilfred niet bij. Hij surfte over het internet op
zoek naar een legale manier van muziek overbrengen naar luisteraars. Via via ontdekte hij
radiomakers die via een internetstation hun
muziek uitzonden. Ook wel webradio of internetradio genoemd. ‘Dit was voor mij compleet
nieuw. Het was anders dan voorheen. Vroeger
moest ik LP’s en CD’s uitzoeken, daar was ik
zo’n drie kwartier mee bezig. Tegenwoordig
zit ik achter de computer en binnen no time
heb ik tracks klaarstaan om aan de luisteraars
te laten horen. Ook de apparatuur is beter dan
vroeger, dat was destijds houtje touwtje. We
kregen een platenspeler van de één en een cd
speler van de ander. Ik kan eindelijk investeren, omdat ik geen risico meer loop om opgepakt te worden, aldus Wilfred.

Studio Noviomagum

Sedert 2005 werkt Wilfred vanuit zijn eigen
studio. Hij logt vanuit thuis in bij twee radiostations en heeft daar zijn eigen programma’s.
‘Yellowbird noem ik, met alle respect, een
klein beetje een piraat. Vanuit heel Nederland
loggen er mensen in en maken programma’s
die gebaseerd zijn op hoe het vroeger was bij
radiopiraten. Vijf jaar geleden ben ik gevraagd
bij Klasse FM. We hebben een breed luisterpubliek van jong tot oud. We richten ons niet tot
een bepaalde doelgroep, dit in tegenstelling tot
Yellowbird, waar we alleen Nederlandstalige
muziek aanbieden.’
Iedere zondagmorgen draait Wilfred in de studio van Klasse FM in Cuijk met het doel de
luisteraars op te vrolijken met zijn programma:
‘Start de dag met klasse.’ Door de jaren heen
heeft deze dj zich verdiept in diverse muziekstijlen. Top 40, dance, oude klassiekers uit de
jaren’70 en dansbare platen, hij vindt alles
leuk. Voor zijn programma zoekt hij platen
waar luisteraars blij van worden.

Op locatie

Radio wordt niet alleen vanuit huis of de studio gemaakt, soms ook op locatie, zoals bijvoorbeeld tijdens de vierdaagsefeesten.‘We
interviewen onze wandelaars ter plekke. Dan
zie ik emoties loskomen bij mensen door
simpel wat vragen te stellen of een plaatje te
draaien. Ooit presenteerden we een week in
de Wester - december 2017

Wilfred in zijn studio
school vanwege stichting Kinderdroomwens.
Na al die jaren kwam ik in school en ontdekte
ik dat ik veel heb bereikt. Ik zag, met alle respect, snotneuzen rondlopen met hun rugtasjes.
De kinderen keken tegen me op. Dat was een
mooie ervaring, zegt Wilfred.’

is samenwerken, samen dezelfde passie delen.
Mijn passie is muziek, daarin kan ik alle emoties kwijt, of ik nu boos, blij of verdrietig ben.
Door muziek of bij een bepaalde plaat kan ik
helemaal omslaan. Dat fascineert mij, om dat
over te brengen naar mensen die luisteren.’

Team

Bereikbaarheid radiozenders

Naast dat je onder andere een vlotte, aangename babbel nodig hebt, snel kunt schakelen
wanneer er iets onverwachts gebeurt, overzicht moet kunnen houden is het ook belangrijk om samen te kunnen werken. Wilfred:
‘Je moet geen egotripper zijn en toch wel een
beetje apart van de rest van het team. Zo krijg
je een gevarieerd aanbod, tenslotte zitten luisteraars er ook niet op te wachten dat het allemaal gesneden koek is. Met ieder zijn eigen
bijdrage maak je samen radio. Ik ben blij dat
mijn collega’s ook gezellig meedraaien. Radio

Wilfred: ‘Luisteraars zitten wereldwijd. We
krijgen reacties van Nederlanders uit bijvoorbeeld Australië en Amerika. Zij ontvangen
daar geen FM frequentie en luisteren dan via
de Klasse FM app. Daarnaast is Klasse FM
ook te volgen via Twitter, Instagram en Facebook. Yellowbird is te bereiken op de website:
www.radioyellowbird.nl. Dan heb ik ook mijn
eigen Facebookpagina: Wilfred Vermeer’
Tekst: Caroline van Uden
Foto’s: Dave van Brenk
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Ubeda
sports
Where KickBoxing is still a tradition

OPENINGSTIJDEN
Maandag
		
		

17.30 – 18.30 Jeugd kickboxing
19.00 – 20.00 Bokszaktraining
20.15 – 21.15 Brasilian Jiu Jitsu

Dinsdag
		
		

17.30 – 18.30 Jeugd kickboxing
19.00 – 20.00 Kickboxing
20.15 – 21.45 MMA

Woensdag
		
		
		

09.15 – 10.15 Bokszaktraining vrouwen
16.00 – 17.00 Kabouter kickboxing
17.15 – 18.30 Jeugd kickboxing
19.00 – 20.00 Bokszaktraining

Donderdag
		
		

17.30 – 18.30 Jeugd kickboxing
19.00 – 20.00 Kickboxing
20.15 – 21.45 MMA

Vrijdag		
		
		
		
		

09.15 – 10.15 Bokszaktraining vrouwen
19.00 – 20.00 Bokszaktraining
16.00 – 17.00 Kabouter kickboxing
17.30 – 18.30 Jeugd kickboxing
20.15 – 21.45 MMA sparren

Zaterdag

10.00 – 11.00 Jeugd kickboxing
11.30 – 12.30 Crossfit

Info: 06 – 18052040
ubedasports.nl
1e Oude Heselaan 260 - t.o. Vissers

Start sloop Centrale Gelderland
Na de sluiting van Centrale Gelderland, nu
ruim een jaar geleden, heeft energiebedrijf
ENGIE niet stilgezeten. Het bedrijf gaat de
oude centrale slopen en is bezig met duurzame
herontwikkeling van het terrein. ENGIE nodigt geïnteresseerden van harte uit voor een
Informatiemarkt op zaterdag 27 januari 2018
om kennis te nemen van het sloopproces en
de nieuwe plannen. Bovendien is dit de laatste
kans om afscheid te nemen van de oude energiecentrale.

Sloopproces

Na een uitgebreide selectie heeft ENGIE recent opdracht verleend aan de firma Schotte
B.V. voor de sloop van de energiecentrale.
De aannemer heeft inmiddels de nodige voorbereidingen getroffen en 1 december zijn de
eerste kleine, uitvoerende werkzaamheden gestart. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting voor de omgeving echter nog nauwelijks
merkbaar. Het totale sloopproces neemt zo’n
twee jaar in beslag. Eind 2019 moet de centrale
volledig zijn afgebroken tot aan het maaiveld.

Herontwikkeling duurzame energie

In de tussentijd werkt ENGIE door aan de
duurzame herontwikkeling van het totale terrein, bekend onder de naam “De Groene Delta”. Insteek is om duurzame energie op een
slimme manier te combineren met bijvoorbeeld nieuwe (watergebonden) bedrijvigheid,
logistiek. In dat kader wordt nu gekeken naar
het realiseren van twee windturbines die voor
ruim 5.000 huishoudens duurzame elektriciteit kunnen produceren. Dit past goed in de
doelstellingen van zowel de Provincie als de
Gemeente en maakt bovendien onderdeel uit
van de ambities rondom “Nijmegen Green Capital”.
De plannen worden onder andere besproken
met de klankbordgroep Centrale Gelderland.
Uiteraard wil ENGIE de omgeving ook nader
informeren en kijken naar participatiemogelijkheden.

Informatiemarkt

Op zaterdag 27 januari 2018 organiseert ENGIE een informatiemarkt op het terrein van
Centrale Gelderland met als doel omwonenden en geïnteresseerden meer informatie te
geven over het sloopproces en de verwachte
gevolgen voor de omgeving. Bovendien geeft
ENGIE daar uitgebreide informatie over de
plannen voor duurzame energieopwekkingen,

waaronder zon en wind. Over al deze onderwerpen gaat ENGIE graag met u in gesprek.
Aanmelden voor de informatiemarkt kan via
www.centralegelderland.nl. Daar vindt u tevens de algemene contactgegevens en actuele
projectinformatie over zowel de sloop als de
herontwikkeling.
Tekst: Kees Baijens

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

Kom naar
de Stip!
Samen maken
we de wijk

Plannen voor tweede zonnepark

ENGIE heeft al een zonnepark van 4.000 zonnepanelen op het terrein van Centrale Gelderland en wil dit uitbreiden met nog eens 4.800
panelen. De voorbereidingen voor realisatie
van dit park zijn in volle gang en naar verwachting start de bouw rond maart 2018. De
twee zonneparken zullen samen genoeg duurzame elektriciteit produceren voor ca. 700
huishoudens.
de Wester - december 2017

Stip Oud-West
Wijkcentrum Titus Brandsma
Tweede Oude Heselaan 386
Maandag t/m donderdag: 9.30 – 12.00 en
13:30 – 16.00 uur, Vrijdag: 9.30 – 12.00 uur
oud-west@stipnijmegen.nl
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De geschiedenis van een huis aan de Tweede Oude Heselaan
In mei 1998 kochten wij, mijn man Peter en ik,
een jarendertighuis aan de Tweede Oude Heselaan. Wij zijn de vijfde bewoners van ons huis,
in makelaarstermen: een karakteristiek pand
met authentieke elementen. Dat zijn bijvoorbeeld de glas- in- loodramen, de jarendertigtegels en het glas in lood in de deuren van de hal
en de woonkamer, waar we als een blok voor
vielen. En de grote tuin waar in de begroeiing nog sporen herkenbaar zijn uit de tijd dat
dit deel van Nijmegen-West nog volstond met
fruitbomen en tuinbouwgewassen.
De voortuin is wat klein, want daarvan heeft,
zoals van alle voortuinen aan de Tweede Oude
Heselaan, de gemeente een flink deel afgesnoept bij de bouw van de stationstunnel in
1966. Maar de achtertuin beslaat bijna 1.000
m² en biedt plaats aan verschillende gebouwen
en gebouwtjes.
Behalve het ruim bemeten woonhuis, een ga18

rage – de werkplaats van de bouwer en eerste
bewoner van het huis – met daaraan vast een
kantoor uit de jaren veertig, door de tweede
bewoner als kantoor opgetrokken uit betonijzer en steengaas. Tussen de walnoten- appel-,
pruimen-, peren- en perzikbomen, de rode en
zwarte bessenstruiken en ander welig groen
zijn verder nog een oud kippenhok en een
tuinhuisje (opa’s huisje) te vinden. Een waar
lustoord vinden wij.

Naarmate we langer in ons huis woonden en
her en der, en vaak toevallig, informatie tegenkwamen over vorige bewoners, werden we
steeds nieuwsgieriger naar al die mensen die in
dit huis hebben gewoond, geleefd en gewerkt.
Zij vormen de levende geschiedenis van wat,
op de keper beschouwd, een fraaie stapeling
stenen is. Deze geschiedenis wil ik aan de
hand van de verhalen van de vorige bewoners
proberen tot leven wekken.

Het blok huizen waarvan het hoekhuis nummer 456 deel uitmaakt is in 1932 gebouwd
door aannemer Bernardus (Ben) van Berkel.
Het was het eerste stuk bebouwing in dit deel
van de toenmalige Oude Heesschelaan. Van
Berkel zelf woonde met zijn gezin tot eind jaren dertig in zijn eigen schepping op nummer
456. Na aannemer Van Berkel, en voordat wij
het huis kochten, heeft het huis nog drie groepen bewoners gekend, twee gezinnen en een
religieuze woongemeenschap.

Aflevering 1: Phoenix, een religieuze
woongemeenschap
En dan beginnen we bij Nelleke Vleugel, Will
Verwij en Jan Peters, metgezellen in de religieuze woongemeenschap Phoenix die hier
van juni 1978 tot mei 1998 huisde. In die jaren hoorde ook Henk Theloosen daarbij, maar
Henk is in 2002 helaas overleden. De drie
overgebleven leden, die in 1998 samen met
Henk verhuisden naar het voormalige zusde Wester - december 2017

terklooster Soeterbeeck in Ravenstein, komen
een ochtend terug naar hun oude huis. Ik praat
met ze over de tijd dat ze hier woonden. Maar
eerst over wat daaraan vooraf ging.

Vernieuwing in de kerk

Will: ‘Eind jaren zestig, begin jaren zeventig
was de hele samenleving in beweging en ook
in de katholieke kerk ontstonden er allerlei initiatieven tot vernieuwing. Vooral na het Vaticaans concilie van 1962 tot 1965. Ikzelf was
in die tijd ingetreden als zuster in de orde van
de Zusters van Liefde in Schijndel en ook bij
ons in het klooster was de vernieuwingsimpuls
merkbaar. Zo mochten we op een gegeven
moment een korter habijt dragen en even later
stond het je vrij om het habijt af te leggen voor
burgerkleding. In die tijd ontstonden buiten de
kloosters kleine religieuze leefgroepen van religieuzen en niet-religieuzen. Sommige daarvan waren gemengde groepen met mannen en
vrouwen. Dat vond ik een boeiende ontwikkeling en met toestemming van de algemeen
overste ben ik op onderzoek uitgegaan. In het
dorp Langenboom in Brabant vond ik zo’n
leefgroep van religieuzen en niet-religieuzen,
die zich onder meer richtte op meditatie en de
gezamenlijke viering van de eucharistie.
In Langenboom ontmoette ik Jan en Nelleke,
die ook op zoek waren naar een nieuwe, zinvolle invulling van hun leven. We hebben daar
veel gesprekken gevoerd over de start van een
eigen religieuze leefgemeenschap. Een ding
was daarbij vanaf het allereerste begin duidelijk: naast ons gewone werk wilden we er zijn
voor mensen die hulp nodig hadden. Daarnaast
bespraken we ideeën over de viering van de
eucharistie. We zochten daarbij aansluiting
bij de begintijd van het christendom. De eerste christenen gingen gezamenlijk aan tafel en
ze deelden samen brood en wijn, als bij een
eenvoudige maaltijd. Zoals Christus zelf het
bij het laatste avondmaal had voorgedaan. Zo
hebben we de eucharistie later ook vormgegeven en dat doen we tot op de dag van vandaag.’

Phoenix

Niet veel later voegt Henk zich bij het drietal. ‘Henk woonde in Nijmegen bij Jan in
een jezuïetenhuis aan de Berg en Dalseweg,
tegenover het Canisiuscollege’, vertelt Will.
‘Na de nodige gesprekken en weekenden samen in Langenboom hebben we uiteindelijk in
1974 onze religieuze woongemeenschap opgericht, bestaande uit een katholieke leek en
drie religieuzen: Nelleke, Jan (pater jezuïet),
Henk (broeder jezuïet) en ikzelf (Zusters van
Liefde). Ik had daarvoor toestemming van de
algemeen overste van de Zusters van Liefde en
Jan en Henk kregen goedkeuring van hun
provinciaal overste.’
de Wester - december 2017

Nelleke, Jan en Will nu in hun oude huis
Ze geven hun woongroep de naam Phoenix,
een naam die voor de jonge lezer vooral associaties met Harry Potter zal oproepen, maar
voor Nelleke, Will, Jan en Henk een oudere
en veel diepere betekenis heeft. Nelleke legt
uit: ‘De vogel Phoenix is een fabeldier, onder
andere in Griekse mythologie. De Phoenix
verbrandt met nest en al, maar herrijst steeds
opnieuw uit zijn eigen as. In het christendom is
dit verhaal het symbool geworden van de verrijzenis van Christus. Een sterk beeld waaraan
katholieken en andere christenen het vertrouwen ontlenen van een leven na de dood. Daar
voelden wij ons door aangesproken, maar voor
onszelf betekende deze hoopgevende naam
ook dat we samen iets nieuws en moois begonnen. Een nieuwe start.’

De Tweede Oude Heselaan

De kersverse woongemeenschap vestigt zich
in 1974 in een huurhuis in de Weezenhof,
‘maar dat huis bleek al snel te klein’, vertelt
Jan: ‘Er was te weinig plek om mensen die
hulp nodig hadden op te vangen. Bij het zoeken naar een groter huis werden we geholpen
door de vastgoedafdeling van de jezuïetenorde

in Den Haag. Zij vonden dit huis aan de Tweede Oude Heselaan en hebben het in 1978 voor
ons gekocht, dat wil zeggen, wij huurden het
van de jezuïetenorde.
We vonden het huis heel aantrekkelijk, vooral
de grote tuin, met de grote garage en het oude
kantoor dat een perfect apart gastenhuisje was.
Bovendien dicht bij het station en de stad.
Nijmegen-West kenden we nog niet, behalve
Henk die in de Varenstraat was geboren.
Henk, die was opgeleid tot meubelmaker,
heeft veel in de garage geknutseld. In de jaren
negentig heeft hij nog een opleiding aan de sociale academie gevolgd. Hij is gaan werken als
jeugdwerker in Wijchen en later met geestelijk
gehandicapten in de Binckhof in Grave. Henk
was ook een enorme carnavalsvierder. Met
zijn familie had hij een eigen carnavalsclub.’

Crisissituaties

Nelleke werkte in 1978 fulltime als ergotherapeut bij het Radboudziekenhuis in Nijmegen:
‘Ik wilde graag parttime gaan werken, omdat
ik tijd wilde hebben voor de mensen die we
in ons gastenhuisje opvingen. Will werkte al
19

Het gastenhuis van de Phoenixgroep
parttime en het zou mooi zijn als we op verschillende dagen thuis waren zodat we elkaar
konden afwisselen. Maar parttime werken kon
niet in het Radboudziekenhuis. Daarom ben
ik eind 1979 in een verpleeghuis in Zevenaar
gaan werken en later ook in het ziekenhuis
daar, bij de afdelingen orthopedie en neurologie.
De mensen die we opvingen kwamen bij ons
via mijn werk, de pastoor van Dukenburg, de
universiteit of andere opvanghuizen. Het waren bijvoorbeeld ouders met een ziek kind,
mensen die aan het scheiden waren of mensen
met psychische problemen. De meeste mensen
kwamen bij ons in een crisissituatie. We vingen ze in eerste instantie een maand op, zodat
ze eerst tot rust konden komen. Daarna bespraken we met ze hoe het ze het leven weer op
konden pakken.’

Achter het Bethelkerkje

Will had zestien jaar ervaring als kleuterleidster. In 1978 stond ze een paar maanden voor
de kleuterklas in het Waterkwartier. Maar dat
verliep niet helemaal soepel. ‘Gelukkig had ik
ook een opleiding voor activiteitenbegeleidster gevolgd. Als activiteitenbegeleidster in de
bejaarden-, verpleeghuis-, of ziekenhuiszorg
20

probeer je mensen uit hun isolement te halen,
je gaat koffie met ze drinken en zet ze met elkaar aan het werk. Je legt contact met de mensen en de mensen leggen contact met elkaar.
In het moederhuis in Schijndel heb ik activiteiten opgezet voor onze bejaarde zusters, en met
een collega later ook voor de wat jongere zusters. Ik kon er mijn creativiteit goed in kwijt.
Drie dagen per week werkte ik als activiteitenbegeleidster, de overige dagen kon ik dus aandacht besteden aan de mensen die wij in het
gastenhuis opvingen. En er bleef ook nog tijd
over om kinderen voor te bereiden op Eerste
Heilige Communie bij de H. Hartkerk achter
het Bethelkerkje aan de overkant van de straat.
Ik deed ook nog allerlei klusjes in de kerk. Dat
was in de jaren tachtig, in de tijd dat pastoor
Mulder er zat.’

De Koran kennen

Jan werkte in 1978 al een tijdje bij de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radbouduniversiteit). Hij is arabist en was jarenlang lid
van het College van Bestuur van de universiteit. Tijdens zijn opleiding tot jezuïet bezocht
hij in de jaren zestig het Nabije Oosten. Jan:
‘Het plan was dat ik in Beiroet docent zou
worden in het nieuwe testament. De jezuïeten
hadden daar een theologische faculteit. Prima,

maar ik vond dat ik als ik naar Beiroet zou
gaan ik ook de Koran moest kennen. Gelukkig mocht ik twee studies volgen: theologie én
Arabisch. Maar toen ik begin jaren zeventig
bijna klaar was met mijn opleiding, werd de
theologische faculteit in Beiroet gesloten. Ik
ben in Nijmegen gebleven en hoogleraar Arabisch geworden.’
Om zich te ontspannen werkte Jan in zijn vrije
tijd veel in de tuin. Will vertelt: ‘We hadden
hier een grote moestuin met boontjes, schorseneren, peultjes, wortelen, kruiden, spinazie,
rabarber en sla. We hebben bessenstruiken
aangeplant en ook een perzik, kersenbomen en
twee appelbomen. Die staan er nog steeds, zag
ik! Er stonden al twee walnotenbomen, druiven en leiperen. Een van onze elf buren was
van huis uit hovenier. Hij maakte altijd een
praatje bij de tuinmuur en kwam met goede
raad als Jan aan het tuinieren was.’

Opa’s huisje

‘Voor ons woonde in dit huis de familie Peters’, vertelt Nelleke, ‘een vader met het kleine
gezin van een van zijn dochters. Vader Peters
was overleden en daarom werd het huis verkocht. Het tuinhuisje in de tuin meteen achter
het huis is naar hem vernoemd, opa’s huisje.
de Wester - december 2017

Qader Shafiq

De vluchteling en de
lichtinval
Als ik wakker word zonder dat de wekker
afgaat, heb ik een heerlijk gevoel: weer een
vrije zaterdag. Anders dan gewoonlijk heb ik
de radio niet aangezet. Ook niet naar Twitter
en Facebook gekeken. Liggend op bed, onder
de warme deken luister ik naar het geluid van
de regen. Toch maar even op mijn telefoon
naar buienradar gekeken: over een uur zou de
regen ophouden. Dan ga ik met de hond naar
de Hatertse Vennen. Mijn gedachten brachten
mij naar de jongste jaren van mijn leven. De
mooiste tijd waar ik door mijn dierbaren omringd
was. Het paradijs waar sprookjes over verteld
werden, leek ontzettend veel op de omgeving
waarin ik toen leefde.
De warmte van de deken met warme

V.l.n.r. boven Nelleke en Jan, onder Henk en Will
Naar verluid zat vader Peters daar vaak lekker
op zichzelf te klussen en knutselen.
Toen we hier introkken waren er alleen beneden gaskachels, twee in de kamers en suite,
een in de keuken en een in de bijkeuken. Wij
hebben meteen centrale verwarming laten
aanleggen in het huis, de garage en het gastenhuis. Daarna is de badkamer gerenoveerd
en Henk heeft de kap van de garage helemaal
geïsoleerd. Ook de trap in de garage – de oude
werkplaats van de bouwer van het huis Ben
van Berkel – is door ons aangelegd. Er was
alleen een luik met een grote ladder om naar
de verdieping te klimmen. Tussen de tuin en
de garage stond een muurtje, dat hebben we
afgebroken. Onder de vloerbedekking in de
gang in huis kwam de authentieke tegelvloer
naar boven. Beneden hadden we onze gemeenschappelijke ruimtes en boven had ieder een
eigen kamer. In huis was er ook nog een logeerkamer, naast het gastenhuis in de tuin.’

Soeterbeeck

Tot een jaar voor ze weggingen, heeft Phoenix mensen opgevangen. ‘Op het laatst begon
de verantwoordelijkheid voor die mensen wel
erg zwaar te wegen’, zegt Jan. ‘Maar ook het
onderhoud van de grote tuin werd ons te veel.
de Wester - december 2017

We waren inmiddels ook allemaal twintig jaar
ouder.
In 1998 kregen we een aanbod om te gaan
wonen in het voormalige zusterklooster Soeterbeeck in Ravenstein. Wij konden terecht in
het voormalige verblijf van de rector, de geestelijke die over het spirituele en religieuze heil
van de zusters waakt. De zusters boden het
klooster en de kapel gratis aan de Radbouduniversiteit aan, maar wilden wel graag dat het
rectoraat bewoond zou worden en dat de zorg
voor de kapel werd veiliggesteld.
Daar hebben we ja op gezegd. Alleen Nelleke
wilde eigenlijk de stad niet uit. Zij vond de
verhuizing naar Soeterbeeck in het begin maar
niets, het was er zo stil en er stonden alleen
maar boerderijen. De andere drie vonden het
oude zusterklooster meteen erg prettig. Gelukkig was Nelleke na een jaar gewend en nu
vindt ook zij dat wij daar heerlijk wonen, op
een steenworp van Ravenstein, met al die natuur om ons heen.’
Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Ger Neijenhuyzen
en archief Phoenix

herinneringen aan het vergane leven wilde
ik langer vasthouden. Maar het werd steeds
kouder. Ik wist niet waar de meeste mensen uit
mijn eerste leven nu zijn. Ik gooide de deken
weg en stond op.
De regen was opgehouden, de hemel klaarde
op. We namen de weg van Staddijk die door
de herfstbladeren in een mooi tapijt veranderd
was. Mijn vriend Jazz, die net als ik gek is op de
geur van de herfst, bleef maar kwispelen. Niet
alle bomen waren geel en kalend. Er stonden
ook nog bomen vol groene bladeren. Net als
vogels die zongen, genoot ik van de lichtinval in
het bos. Ik wilde deze schoonheid met iemand
delen. Met mijn moeder. Zou zij, die de hele
week de moordende explosies gehoord heeft,
zich dit kunnen voorstellen?
Ik belde mijn moeder in Kabul: ‘Mama, ik
maakte me zorgen om jou. Hoe gaat het met
je?’ Ze hoorde de stilte van het Nederlandse
bos waarin alleen de stappen van haar zoon
op goudkleurige bladeren te horen waren. De
moeders van Kabul hebben liever verre zonen
elders dan in het onleven daar. Net als altijd,
bad mijn moeder voor vrede in Nederland.
Even later stuurde zij mij foto’s om mij gerust te
stellen dat Kabul niet alleen naar bloed en kruit
geurt. Er bloeien ook nog bloemen. In haar tuin.
De tuin die mij roept. De tuin waar de hoop op
vrede gewaarborgd is.
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Van oude winkels, de dingen die voorbij gaan
Bennie, zoon van melkboer Leo Peters
in de Ericastraat
Op een regenachtige dag druk ik op de voordeurbel bij de familie Peters. Bennie (78) doet
open en verwelkomt mij aan tafel. Daaraan zit
zijn vrouw Alie (74) en Geert (fotograaf Wester). Koffie geurt door het huis wanneer we het
gesprek over toen beginnen.
We gaan terug in de tijd, er liep een schillenboer op straat, een onsje bruine bonen werd
afgewogen, men kocht een kopje azijn voor
tien cent. Melkboer Leo Peters runde een kruidenierswinkel in de Ericastraat, middenin de
Wolfskuil. Bennie, zijn zoon, hielp zijn vader
graag. ‘Samen met mijn vader bracht ik melk
en zuivel rond, zelfs na mijn trouwdag naast
het werk dat ik voor mezelf deed,’ zegt Bennie.

Ontmoeting met Alie

Alie en Bennie zijn ruim 50 jaar getrouwd.
Ze ontmoetten elkaar toen Alie 13 jaar was en
wilden graag verkering. Helaas werd dat niet
goedgekeurd door hun ouders thuis. Een aantal
jaren later kwam Alie vanuit de Hatertseweg
in de Mirtestraat te wonen. Vlakbij Bennie.
‘Ik kwam met melk aan de deur en dacht, dat
is ze toch? Ze werkte bij de HEMA en stapte
elke dag op de fiets naar haar werk. Ik reed met
de melkwagen en zwaaide naar haar. Zo is het
weer begonnen,’ vertelt Bennie.
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De Rimboe

De kruidenierswinkel was vanaf ongeveer
1935 tot 1965 op nummer 26. Aan de zijkant
van de winkel was een hok, dat diende als opslagplaats voor zuivelproducten. De winkel
lag middenin de Rimboe, een ruige en spannende plek in de Wolfskuil. De Bremstraat,
Mosstraat en Varenstraat waren ook onderdeel
van de Rimboe. Ooit bedacht de buurjongen
van Bennie, een Indiëganger, deze naam voor
de buurt. Niet alle straten vind je meer terug
op de kaart van Nijmegen. Er heerste armoede, door de voordeur hing een touwtje, mannen dronken een biertje op het plein, dat voor
de kruidenierswinkel lag of bij Ootje (Dien
Benda), een vrouw die altijd zei wat ze dacht
en deed wat ze zei. Ootje had haar kruidenierswinkel naast die van Leo. Bennie: ’Het was
zo’n gezellige buurt. Iedereen stond klaar voor
je.’ Alie: ’Toen ik verkering kreeg, durfde ik
echt niet naar het huis waar Bennie woonde.
Ik moest daar de Kuul in, de Rimboe en dat
deed ik echt niet in mijn eentje. Zijn jongere
broer kwam mij halen en dan liep ik met hem
mee naar hun huis. Naderhand toen de buurt
mij kende, kon ik vlot alleen lopen.’ Bennie:
‘Er was af en toe flink ruzie in het weekend.
Een uur later stonden ze met elkaar een flesje
bier te drinken. Zo was het ook vaak vechten
tegen de Rozenbuurt aan de overkant van de
Graafseweg. Ik zelf mocht niet mee vechten,
vanwege de zaak. Ook ik had weleens ruzie,

reken maar dat ik heel wat op mijn flikker gehad heb tussendoor.’

Oot (Dien Benda)

Wanneer de mannen uit de Rimboe buiten aan
de pils zaten en gewaarschuwd werden voor
politie vluchtten ze de winkel van Oot binnen.
Zij had een magazijn waar de mannen gezellig verder konden pimpelen. Soms ging het
mis, dan kwam er een overval. Alie: ’De politie kwam niet aan de voordeur van Oot. Ze
klommen over het platte dak van Leo’s kruidenierswinkel de tuin van Ootje in. Bennie: ’Ze
dachten dat we de politie gebeld hadden. Dat
was niet zo. Dus mijn vader deed de deur niet
open, daarom klommen ze over het dak.’

Op de pof

In die tijd had men nog geen koelkast, daarom
kwam de melkboer een aantal keren per week
langs. Door weer en wind werden de melk en
zuivel thuis afgeleverd. Bennie: ‘In het begin
bracht mijn vader zijn waar met een ponywagen rond. Later met de bakfiets, dat was veel te
zwaar. Via een collega kon ik een mechanische
hond voor hem kopen, een truck met drie wielen. In het begin vond mijn vader het niks, later
wilde hij niet meer anders.’
Veel mensen kochten op de pof en betaalden
aan het einde van de week terug wanneer de
man des huizes zijn loon beurde. Alie: ‘Of ze
betaalden van de kinderbijslag. Er werd ook
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Rian Panis

Klompen
weleens overgeslagen als de man teveel gezopen had. Gelukkig heeft hij wel alles gebeurd
hoor, toen hij later in Brakkenstein woonde
kwamen mensen zelfs daar aan de deur betalen.’

Helpen

Bennie: ’Mijn moeder stond samen met een
dienstmeisje in de winkel. Daar hebben we er
vier van gehad. Toen mijn zusters groter werden, hielpen zij ook mee na hun eigen werktijd.
Want ze hadden een baan elders. Er waren ook
twee zusters, die echt in de winkel hebben gestaan.’ Alie: ’Ik was ook regelmatig alles goed
aan het zetten in de schappen. Bennie: ‘Vanuit
de papierfabriek Gelderland, was het op naar
de winkel en hielp ik mee met de vracht, emballage klaarzetten en het magazijn opruimen.
Wanneer ik uit de nachtdienst kwam ging ik
geregeld de melkwagen halen en zondagochtend was ik te vinden in de papierfabriek om
schoon te maken. Het was een dubbel leven.’
Alie: ’Zijn moeder was de goedheid zelve. Ze
hielp waar ze kon. Gaf mensen die het moeilijk
hadden boodschappen. Zelfs op zondag was er
altijd een vrouw die rond etenstijd om Kittekat
vroeg. Er was altijd werk aan de winkel.’

Barre tijden

Na de bevrijding in september 1945 kocht Leo
een paard om daar de zuivel mee rond te brengen. ‘Op een dag was mijn vader op weg naar
opa. Hij woonde in een boerderij aan de Molenweg. Onderweg was er een BS’er (lid van
binnenlandse strijdkracht om na de oorlog de
orde te handhaven) in blinde paniek om zich
heen aan het schieten. Mijn vader werd geraakt
in zijn voet en mevrouw Willekes, die daar ook
liep is aan haar verwondingen overleden. Het
liep allemaal niet zo goed, ook niet voor mijn
moeder, die toen zeven kinderen had. Er werd
veel gejat. Maas en Waal leverde in de ochtend
zuivel, die werd buiten de winkel gezet. Er
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was een vrouw, die telkens een fles melk weghaalde en weer iemand anders rijstepap. Later
toen de chauffeur een zeildoek over de spullen deed was het afgelopen. Kleine jongens in
de buurt stalen lege flessen aan de achterkant
van de winkel en leverde diezelfde flessen aan
de voorkant van de winkel in voor statiegeld.
Daarmee kochten ze snoep. Kratten werden
ook gestolen, daarmee konden ze in de winter
sleeën.’
Gelukkig gebeurden er ook leuke dingen na de
oorlog. Er werd op het pleintje voor de winkel
vaak gedanst. Bennie: ’Er waren muzikanten,
die trekharmonica en accordeon speelden.’

Het einde van de winkel

In 1975 kwam er een einde aan het ongeveer
veertigjarige bestaan van de kruidenierswinkel
en het rondbrengen van zuivel. Supermarkten
waren in opmars, die kochten groot in en bewaarden zuivelproducten in de koeling. Daar
kon je als melkboer niet tegenop. Daarnaast
waren Leo en zijn vrouw op leeftijd. Bennie:
‘Vader heeft de winkel nog een tijdje aangehouden, nadat mijn moeder was gestopt. Later heeft een melkboer alles wat uitgestald
stond in het magazijn opgekocht. Mijn vader
en moeder woonden destijds in Brakkenstein.
Mijn vader is daar nooit meer zo gelukkig
geweest als toen hij met zijn melk en zuivel
langs de deuren in de Wolfskuul ging. Het was
een gezellige tijd, die krijgen we nooit meer
terug!’’
Tekst: Caroline van Uden
Foto: Geert Timmer
Oude foto: archief familie Peters
Heeft u tips of zelf een verhaal over een
winkel die er niet meer is, mail
redactie@dewester.info

Van de week zag ik een kleine meid
een basisschool binnengaan op groene
klompen. Het waren echte houten. Ik
begon een babbeltje met haar, of ze
er goed op kon lopen? Ik vertelde haar
klasgenootjes dat je daaraan moet
wennen…….en ik was terug bij mezelf als jong volwassene. Ik was een
flowerpowerkind. Alles moest kunnen,
gewoon uitproberen, grenzen net even
verleggen. Ik was onder de indruk van
een film als Easy Rider, van muziekhappenings als Woodstock. Het bracht
me op nieuwe ideeën. Dat ik bijvoorbeeld ook met net iets minder streberig
zijn, nog steeds aardige punten kon
halen op school. Maar daardoor wel
wat meer uit het leven kon halen. Op
mijn solexje naar de stad, met vrienden
avondjes organiseren. We maakten
rosé door witte en rode wijn te mengen.
Een vriend (ja!) van mij kon goed met
de naaimachine overweg. Hij maakte
van postzakken een jas. Voor mij deed
ie dat van een smyrna tafelkleed. Mijn
jurken en truien kwamen van de rommelmarkt. Dat alles afgerond met lekkere dikke zwarte maillots. En ik liep
op echte houten klompen. Mijn voeten
vonden het aanvankelijk geen goed
idee. Ik heb lang moeten wennen voor
ik ze comfortabel vond. Iedereen vond
er wel iets van, dus hield ik het vol.
Natuurlijk! Mijn ouders waren tolerant te
noemen. Ze lieten me grotendeels begaan. Daardoor misschien heb ik hun
vertrouwen nooit echt beschaamd.
Laatst had ik het met mijn moeder over
die tijd. Afschuwelijk vond ze mijn kleding destijds, geen gezicht. Ze heeft
vaak moeten slikken, maar er iets van
zeggen leek haar weinig zinvol. En zie:
het is nog best goed gekomen. Dat
vindt zij ook.
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APK-keuringsstation Autobedrijf van Bon te Nijmegen is al jaren het adres voor uw APK-keuring in Nijmegen en omgeving. Zonder
afspraak en klaar terwijl u wacht, met gratis herkeuring, en de koffie staat al klaar. Neutraal, dus altijd een eerlijk oordeel. Dit houdt in dat u
eventuele reparaties niet bij ons hoeft uit te voeren. Wij hebben daarom ook geen baat bij het afkeuren van uw auto omdat wij zelf
eventueel noodzakelijke reparaties niet per se uitvoeren. Neutraliteit is dus gegarandeerd bij uw keuring. Uiteraard worden de keuringen
volgens voorgeschreven regels uitgevoerd. APK-keuringen worden afgemeld bij de RDW met als gevolg dat wij steekproefsgewijs
gecontroleerd worden, waardoor u door een eventuele steekproef de auto 1,5 uur moet kunnen laten staan. Mocht uw auto af worden
gekeurd dan krijgt u van ons 14 dagen de tijd om dit te laten repareren. Kleine reparaties voeren wij meestal direct en gratis voor u uit.
Kosten APK
Benzine of diesel € 49.-. Dit is inclusief BTW, afmeldkosten en binnen 14 dagen gratis herkeuring.
Occasions
Bent u op zoek naar een auto die bij u past? Wij hebben ook een ruim aanbod voor u op voorraad. U bent ook van harte welkom om bij
ons langs te komen om de auto’s die uw interesse hebben gewekt, te komen bekijken! Behalve voor verkoop van auto’s, kunt u bij ons ook
terecht voor reparatie en onderhoud. Al onze occasions worden grondig nagekeken, alvorens ze u worden aangeboden en zijn APK
gekeurd. Wij nodigen u graag uit bij ons langs te komen.
Autobedrijf Van Bon
Waterstraat 108
6541 TL Nijmegen

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

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

Frankzonwering

ROLLUIKEN | ZONNESCHERM | MARKIEZEN | ZIP-SCREENS | HORREN

WWW.FRANK-ZONWERING.NL | 0617 017 074

HartslagNu en HartveiligWonen slaan de handen ineen!  

HartslagNu en HartveiligWonen, de twee
alarmeringssystemen voor reanimatie en
AED-hulpverlening in Nederland, slaan
de handen ineen en gaan over naar één

CLARA’S BRON
Op zondagmiddag 26 november jl. vond
in klooster ‘De Bron’ de boekpresentatie
plaats van ‘CLARA’S BRON’, recepten
voor eenvoudig leven en (h)eerlijk koken.
De auteurs van het boek zijn de zusters
clarissen Beatrijs en Elisabeth. Zij wonen
beide in stadsklooster ‘De Bron’ in de Waterstraat in Nijmegen.

landelijk systeem om burgerhulpverleners te
alarmeren wanneer uit hun buurt een alarmmelding binnenkomt.
Waar het voorheen per ambulanceregio verschillend was of iemand voor HartslagNu of
HartveiligWonen gealarmeerd werd, wordt
men straks overal gealarmeerd wanneer men
in de buurt van een melding is. Alle meldkamers ambulancezorg gaan namelijk in de loop
van 2018 gebruik van maken van hetzelfde
systeem. In het hele land zijn in totaal circa
170.000 aanmeldingen van burgerhulpverleners bij HartslagNu en HartveiligWonen. Zij
worden straks allemaal op dezelfde manier gealarmeerd en krijgen dezelfde informatie via
een nieuwe app op hun telefoon.

Wat verandert er?

mogelijk te maken, wordt een nieuwe, onafhankelijke stichting opgericht, die de naam
HartslagNu krijgt. HartveiligWonen levert
de technologie voor het nieuwe landelijk
alarmeringssysteem. In de komende maanden worden alle gegevens van HartslagNu
en HartveiligWonen samengevoegd voor
alarmering via hetzelfde systeem. Niemand
hoeft zich opnieuw te registreren, alleen
het inloggen gaat veranderen. Burgerhulpverleners worden de komende tijd actief op
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen
over de samenvoeging!
De samenwerking wordt ondersteund door
De Hartstichting, GGD GHOR Nederland,
Het Nederlandse Rode Kruis en Ambulancezorg Nederland.

Om de overgang naar één alarmeringssysteem

Tekst: Stichting HartslagNijmegen

Steeds opnieuw
schrijft de tijd
een oud verhaal
met nieuwe woorden

Telkens weer
tekent het licht
een stralende ster
tegen een duistere achtergrond

Voor wie het wil horen
komt het geheim
voor ons dichterbij
in een gezongen taal vol vrede

Voor wie het wil zien
gaat de hemel open
met een groots gebaar
en maakt de Liefde zich in een kind bekend

Clara’s Bron biedt bij elke maand van het jaar
een verdiepingstekst over Clara en Franciscus
van Assisi, met daarbij seizoensgebonden (h)
eerlijke recepten. Deze recepten sluiten aan op
de trend van gezond en duurzaam leven. Daarnaast vindt u foto’s en prachtige mandala’s,
gemaakt van kruiden en bloemen uit de kloostertuin en ingrediënten - passend bij het thema
van de maand - met bezinningsteksten over de
natuur in die periode. Clara en Franciscus, het
wonder van de natuur in de kloostertuin en gezond, gevarieerd koken, deze drie elementen
komen samen in dit boek.
Het boek is voor € 19,95 verkrijgbaar in klooster ‘De Bron’, Waterstraat 141 waar u het boek
in kunt zien. Het boek is ook te koop via de
boekhandel.
We wensen u Gezegende Kerstdagen
en alle goeds voor het nieuwe jaar!
Voor de kerstdagen willen we u graag de volgende tekst ter inspiratie meegegeven:
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Tekst en foto: Zusters Clarissen ‘De Bron’ Nijmegen
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het complete
programma
en updates
facebook.com/breblen

vanaf 2018 zondag BerlinerBrunch
van 12.00 tot15.00

•december

15
20/21
27
31

Badala West-Afrikaanse dansmuziek
Moordnacht theatergroep Gras
Stoere Kinderen, Sterke Verhalen
Datwas5! oudejaarsfeest met Platenbus & Terra Volta

4
7
11
13
14
20
21
28

World of taste voedselbank benefiet
Kladderdadatsch nieuwjaarsfeest
GPNL Kwart-finale Singer-Songwriter
Alle 13 Goed/Fout "De Gevoelige Plaat" pupquiz
Tango at Brebl & Salsa aan de Waal
Tangostretch
Brebl Sunday Tea Dance
Jazzy Salsa Salon

11
18
24

Tango at Brebl & Salsa aan de Waal
Brebl Sunday Tea Dance
Dollhouse Queerparty

•januari

•februari

woensdag
Jazzin & Jinjazz
•december
13
20
24

Marzio Scholten's Americana Trio
Woodnote kwintet
25 Jaar Stranger Than Paranoia o.m. Ronald Snijders

8
17
24
31

Jazzceptie - de nieuwjaarsborrel voor jazz in Nijmegen
Anderson/Bennink/Glerum/ van Kemenande 4tet
ArtEZ In Residence Lyrida
Benno Duijkers/Micha Lorenz

7
14
21
28

Kim Hoorweg cd presentatie Untouchable
Omer Klein i.s.m. Lux in Lux
WonderYears - Blom/Fasciani/Schlarmann
Mudita

7

Mike Boddé & Hermine Deurloo

•januari

•februari

•maart

Cultuur &zaalverhuur op de Honig

feestje
bruiloft
verjaardag
receptie
workshop
theater
optreden

bel of mail:

waalbandijk 14 e/f
6541AJ Nijmegen
024-6690009 of 06-2486 3344
zaal@brebl.nl
facebook.com/breblen & brebl.nl

De Wijkfabriek in wording; een impressie
De renovatie van het oude politiepostje aan de
Koninginnelaan is klaar. We zijn de laatste tijd
druk bezig met het inrichten van het gebouw
zodat wij in januari de deur wijd open kunnen
gooien voor de wijkbewoners.
Velen uit de wijk kennen het gebouw als politiepostje en zullen benieuwd zijn naar de stand
van zaken. Komt het nog overeen met de beleving van hoe het toen was? Hoe ziet er nu uit?
Je bent straks van harte welkom om een kijkje
te komen nemen met een zekerheid:
De Wijkfabriek sluit niemand op! Je bent niet
alleen welkom om te komen kijken maar ook
om samen met ons De Wijkfabriek verder uit
te bouwen tot ontmoetings- en broedplaats van
de wijk.

Oproep

Ken je een bijzonder verhaal over het politiepostje of heb je een foto van het gebouw en/
of oude wijkagenten? We horen graag van je.
Laat je gegevens achter bij De Wijkfabriek
(Koninginnelaan 1) of De Hobby (Nieuwe
Nonnendaalseweg 98) en we nemen snel daarna contact met je op.
Tekst: Conrad Savy
Foto’s: Geert Timmer
in Park Leeuwenstein vanwege klachten over
drugs- en drankgebruikers. Er werden bekeuringen uitgedeeld en alcoholdrinkers uit het
park verwijderd.
Wat staat ons de komende maand(en) te
wachten:

De afgelopen maand is er een lichte toename geweest van overlast door de jeugd in
de omgeving van de school De Wieken en
de Looimolen. Dit ging gepaard met vernielingen achter de school bij de kinderopvang.
Samen met school, de gemeente en jongerenwerk is er gekeken naar oplossingen en
we bezochten de plek regelmatig in de hoop
dat de overlast nu afneemt.
Ook was de politie afgelopen maand vaak
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Ongetwijfeld zal de overlast door vuurwerk
toenemen. Er is steeds vaker sprake van
zwaarder vuurwerk. De eerste meldingen zijn
al binnen. Door geen zwaar vuurwerk aan te
schaffen en overlast te melden, kunnen we
erger voorkomen. Dat kan ook via de MELD
en HERSTELapp van de gemeente onder de
button “vuurwerk”. Bureau Toezicht gaat er
dan mee aan de slag. De handel in illegaal
(zwaar) vuurwerk blijft een taak voor de politie.
Politie, toezicht en jongerenwerk zijn ook preventief bezig. Er wordt voorlichting gegeven
op de basisscholen De Wieken en Michiel
de Ruyter. Hierin wordt het gevaar van het
afsteken van vuurwerk benadrukt via een

leuk lesprogramma. De jeugd wordt duidelijk gemaakt, dat er bij overtredingen een
doorverwijzing naar bureau Halt mogelijk is.
Deze straffen vinden natuurlijk altijd plaats
op vervelende dagen, zoals oudejaarsdag
en nieuwjaarsdag.
Met de wijkbeheerder van Portaal en gemeente worden de kwetsbare plekken in de
wijk bekeken.
Daar waar risico’s zijn, worden er maatregelen getroffen. Het afzetten en beveiligen
van sloop- en bouwterreinen behoort tot de
mogelijkheden.
De plekken waar jeugd samenkomt worden samen met jongerenwerk inzichtelijk
gemaakt, bezocht en er worden afspraken
gemaakt om te voorkomen, dat daar in de
oudejaarsnacht overlast gaat ontstaan.
Fijne jaarwisseling allemaal!!!
Chris Hofman
Wijkagent Wolfskuil
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Wolfskuil
Steeds meer ratten in de
Nijmeegse wijken,
nu ook in de Wolfskuil

Hoe komt het dat steeds meer ratten de wijk
inkomen? Ratten leven van afval, zodra er
overlast van afval is komen de ratten erop af.
Ook als er problemen zijn met lekkage in uw
riolering komen de ratten hierop af en zorgen
voor veel overlast. Ratten en ander ongedierte
zijn een landelijk probleem. Je mag geen gif
meer strooien omdat hier weer andere dieren
aan dood kunnen gaan. Verder wordt er veel
voedsel aangeboden aan vogels (oud brood,
etensresten en groenteafval), dit wordt in de
achtertuin of op straat gegooid. Men denkt dat
dit wel goed voor de vogels is, maar u kunt
hier beter mee stoppen, want er komen veel
ratten op af. Wilt u toch iets doen voor de vogels, maak dan een voerplateau of hang wat
vetbollen op in uw tuin. In de dierenwinkel is
van alles te krijgen op het gebied van vetbollen, voerbakjes met zaadjes en pindakaas.

Nieuws van Portaal
Wijkbeheerder

Door wisselingen binnen de groep wijkbeheerders van Portaal is er een nieuwe wijkbeheerder
voor de Wolfskuil, Gerrie Hijmans. Gerrie is al jaren actief als wijkbeheerder in Heseveld. Hij is
een ervaren wijkbeheerder en gestart met het verkennen van de Wolfskuil. Gerrie is te bereiken
via het algemene telefoonnummer van Portaal 0800-7678225.

Nachtegaalplein

De sloop en sanering zijn helemaal afgerond. Momenteel wordt het gebied bouwrijp gemaakt.
Het bouwrijp maken van fase 2 is nagenoeg afgerond. Aansluitend wordt fase 3 bouwrijp gemaakt. Start van de bouwwerkzaamheden begint in week 50 (11 t/m 15 december), dan worden
de palen geboord.

Pastoor Zegersstraat

In de Pastoor Zegersstraat wordt momenteel de riolering vernieuwd en aansluitend de rijbaan
vervangen.

Molenweg

De bouw is in de afrondende fase. Oplevering wordt verwacht medio februari/april 2018. Verhuur loopt via Entree.
Tekst en foto: Leo Woudstra

Advies

- Zet uw huisvuilzakken niet dagen van tevoren naar buiten
- Ruim etensresten en overgebleven voedsel
gelijk op in de groene DAR bakken
- Sluit de groene huisvuilzakken goed af of zet
ze in een bak met deksel
- Zorg voor een opgeruimde tuin, snoei planten en struiken om uw huis, ratten zoeken
graag beschutting
- Laat dumpafval niet toe in uw straat en in
de natuur
Voor vragen over rattenbestrijding of heeft u
last van ratten? Neem dan contact op met de
Dar via info@dar.nl of via 024-3716000, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 17.00 uur.

Doorkijk vanuit de Bosbesstraat op de nieuwbouw Molenweg

Tekst: Leo Woudstra

Vergaderingen van de
Wijkraad Wolfskuil
6 Februari 2018 Algemeen bestuur
6 Maart 2018 Periodiek overleg met Gemeente, Portaal, Politie en Tandem
De vergaderingen zijn in het Wijkcentrum
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Titus Brandsma van 20.00 tot 22.00 uur en
zijn in principe openbaar. Indien u als wijkbewoner vragen hebt dan kunt u altijd contact met ons opnemen via
wijkraadwolfskuil@gmail.com
De Wijkraad Wolfskuil wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.
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Wolfskuil

Westzijde station

Het stationsgebied gaat eindelijk aangepakt
worden om er een echt visitekaartje van Nijmegen van te maken. Buiten de Randstad is
Nijmegen na Eindhoven het tweede station
van Nederland. Om in de toekomst alle treinreizigers te kunnen vervoeren zal er een vijfde
en zesde perron noodzakelijk zijn. Ook ligt er
nu een ontwerp voor het hele stationsgebied
met een nieuwe toegang aan de westzijde, belangrijk voor bewoners van de Wolfskuil en het
Waterkwartier. Die nieuw entree is de eerste en
belangrijkste stap in de transformatie van het
stationsgebied. Het basisontwerp is volledig
realiseerbaar op beschikbare gronden voor de
gemeente zoals de hoofdfietsroute, de fietsenstalling, bushalte, de Kiss&Ride en de betere
verbinding met de P&R.
Zodra het gebied van het voormalige
UWV-kantoor herontwikkeld wordt, kan bijvoorbeeld ook het verkeersonveilige kruispunt
Marialaan/Koninginnelaan, 1e en 2e Oude Heselaan aangepakt worden. De gemeente heeft
de Wijkraden van de Wolfskuil en het Waterkwartier uitgenodigd mee te denken over de
plannen met de westzijde van het station.

Een impressie van de toekomstige stationsingang aan de westzijde

Tekst: Michiel van de Loo

Dumplocaties
De Wijkraad heeft de verschillende illegale dumplocaties in kaart gebracht. Dat
zijn plekken waar illegaal huisvuil, grofvuil, tuinaarde, bouwafval etc. gestort
wordt.
In samenwerking met Toezicht, de Dar en
de gemeente wordt er gekeken wat er aan
gedaan kan worden.
Zo zou bijvoorbeeld op de hoek Wolfskuilseweg/Bosbesstraat –
favoriete
dumpplek – door het plaatsen van extra
groen deze illegale praktijken voorkomen kunnen worden.
Ook moeten veroorzakers hierop aangesproken worden. Samen maken we de
Wolfskuil mooier en schoner.
Tekst: Michiel van de Loo
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Fysiotherapie / manuele therapie / sportfysiotherapie / kinderfysiotherapie /
geriatrie fysiotherapie / bekkenfysiotherapie / fysiotherapie aan huis /
Behandeling bij COPD, Claudicatio, Parkinson

Medische
fitness: vanaf
€40,- p.maand

Naast fysiotherapie kunt u
binnen onze praktijk ook
terecht voor medisch fitness.
Hierbij kunt u fitnessen
onder begeleiding van één
van onze fysiotherapeuten.
Voor meer informatie
kunt u ons bellen, mailen,
of de praktijk bezoeken.
Al vanaf €40,- per
maand!

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

Redactie:
Ruud de Vries

Vergaderdata
‘Ons Waterkwartier’

Kort verslag van de vergadering van wijkvereniging
‘Ons Waterkwartier’ 31 oktober 2017

Op dinsdag 12 december 2017 en 30 januari 2018 zijn de reguliere vergaderingen van
Wijkvereniging “Ons Waterkwartier”. Ze
vinden plaats van 19.30 tot 21.30 uur in het
Voorzieningenhart “De Biezantijn” aan de
Waterstraat. De agendacommissie komt op 16
januari bijeen om de vergadering voor te bereiden. U kunt eventuele bespreek-, agenda- of
discussiepunten inbrengen bij het secretariaat:
Nina Simonestraat 120, 6541 ED Nijmegen,
tel. 0243772557, e-mail: yhndrks@gmail.
com. Het verslag van de vergadering van 31
oktober 2017 staat in verkorte versie in deze
uitgave van de Wester, na goedkeuring in de
vergadering van 12 december wordt het volledig weergegeven op Facebook en de website
www.dewester.info.

- Er wordt verslag gedaan over het regelmatige overleg met de directie Waalfront en over de
bijeenkomst met Wethouder van Hees en de commissie straatnaamgeving over de toekomstige
wijk- en straatnamen in het Waalfront.
- Mevrouw Verschure geeft een presentatie over de voortgang van het NYMA terrein en de gebouwen.
- Het project “Goede Dag”, met de dagelijkse activiteiten in Voorzieningenhart De Biezantijn,
wordt besproken.
- Er is een presentatie over de nieuwe vergroening en ontwikkeling van het Maasplein.
- De mogelijkheden van samenwerking voor bewoners van Griffioen en Biezantijn en de mogelijkheden van jongereninzet versus ouderen worden besproken.
- Evaluatie van het gebruik van de bibliotheek in de Biezantijn.
- De verkeerscommissie komt aan het woord over de aanpassing van de Nyma- en Energiewegrotonde i.v.m. de Waalbrugafsluiting, die met ingang van april 2018, 18 maanden gaat duren.
- Er wordt gewerkt aan een voorstel voor de nieuwe ingang van het Centraal Station Westzijde.
- Talis heeft in de parkeergarage en in de openbare ruimten van de appartementen muurschilderingen aangebracht om het geheel fraaier en leefbaarder te maken.
- Meldingen voor overlast van hennepplantages kunnen anoniem doorgegeven worden aan de
politie.
- In heel Nijmegen-West start Tandem het project “Een kopje koffie drinken met bewoners” om
zo met elkaar in gesprek te kunnen gaan.

Nieuwe voorzitter
Wijkvereniging “Ons
Waterkwartier”
In de vergadering van 12 december
heeft Ruud de Vries, na ruim twintig jaar
voorzitterschap van Wijkvereniging “Ons
Waterkwartier”, zijn voorzittershamer
overgedragen aan Hernany Hernandez.
Hernany woont aan de Weurtseweg 209, 6541
AT Nijmegen en is te bereiken via e-mail:
hernany@riverlandhealthcentre.nl.

Informatie over de
ENGIE centrale
In januari zal een informatiedag of
-avond worden gehouden op het terrein
van ENGIE, voor alle bewoners van Nijmegen-West (Waterkwartier, Wolfskuil,
Heseveld en Neerbosch-Oost) en Weurt.
De komende jaren zal de ontmanteling
van de huidige gebouwen plaatsvinden,
het merendeel zal per schip worden afgevoerd, maar natuurlijk zal er ook over
de weg vervoerd worden. Alle informatie
over afbraak en nieuwbouw zal op die
bijeenkomst worden voorgelegd. Een uitnodiging hiervoor wordt op diverse manieren bekendgemaakt.
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Het volledige verslag vindt u op Facebook en de website www.dewester.info.

Waoterjokers wijkzitting Kerstmis
op zondag 21 januari
Op de rotonde van de Marialaan wordt wederom door de gemeente Nijmegen een moderne
2018
kerstboom geplaatst, die vooral in de donkere
Zondagmiddag 21 januari 2018 is in het Voorzieningenhart “De Biezantijn” een wijkzitting
waarbij u als wijkbewoner van harte uitgenodigd bent.
Jaarlijks biedt de carnavalsvereniging een zeer
gevarieerd en kolderiek programma voor de
inwoners van het Waterkwartier. Speciaal voor
de ouderen die moeilijk ter been zijn is er een
ophaal- en thuisbrengservice.
De Raad en Senaat en al de medewerkers van
de carnavalsvereniging zullen zowel muzikaal
als met sketches een geweldige middag verzorgen. Hierbij zal ook nog een uniek gebeuren plaatsvinden, namelijk het opnemen van
nieuwe senatoren door een heuse Waoterjokerdoop in ijskoud water.

avonden een mooie uitstraling zal hebben. Natuurlijk hadden we liever weer een echte groene spar gehad, maar beter een mooie moderne
kerstboom dan geen kerstboom. Met dank aan
de gemeente.

Wijkvereniging ‘Ons
Waterkwartier’
Wenst U fijne feestdagen
en en gelukkig nieuwjaar

Iedereen is welkom, de toegang is gratis.
Welkom op 21 januari, aanvang 14.00 uur in
“De Biezantijn” aan de Waterstraat.
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Waterkwartier
SOEPie doen

De woensdagactiviteit Soepie Doen
heeft een doorslaand succes, wekelijks
komen er dertig tot veertig mensen samen om heerlijk de koffie en de soep
te nuttigen.
Dat deze bijeenkomsten hogelijk gewaardeerd worden bleek uit het gegeven dat zelfs de burgemeester van onze
mooie stad Nijmegen, de heer Hubert
Bruls, plotseling kwam aanschuiven
in het Voorzieningenhart “De Biezantijn”. Hij liet zich de soep heerlijk smaken.
In leuke gesprekken kwam de burgemeester het wel en wee van de wijkbewoners ter ore, en we weten dat onze
wijkbewoners hun hart op de tong hebben liggen.
Iedere maandagavond is er een andere
activiteit met dezelfde input, namelijk
Happie Doen, gezamenlijk wordt er
dan een warme maaltijd klaargemaakt,
en door enkele tientallen personen
onder het genot van de vervaardigde
maaltijd en een drankje ook een gezellige bijeenkomst in “De Biezantijn”
gehouden.

Foto: Dave van Brenk
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Verkeerszaken

De situatie bij de Hezelpoort blijft even onveranderd. De verkeerscommissie wil graag voor
de voetgangers en voor de fietsers een veilige omgeving creëren. De situatie voor de fietsers
komende van de Nieuwe Marktstraat richting West is nu onoverzichtelijk. Het nodigt uit om tegen
het voetgangers- en fietsverkeer in te gaan door de smalle doorgang. Dit levert regelmatig bijna
ongelukken op. Er wordt gekeken naar een veilige oversteek op de Hezelstraat om dan aan de
noordkant onder de Hezelpoort door te kunnen gaan. Hiervoor moeten de fietspaden rondom
het Joris Ivensplein veranderd worden. Ook wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor de
fietsopgang aan de noordzijde om zo op de Snelbinder te komen. Bij de uitvoering van dit alles
wordt meer veiligheid voor de voetgangers en de fietsers mogelijk gemaakt.
De Laan van Oost-Indië blijft ook de gemoederen bezighouden, voor het eind van dit jaar zullen
B&W en de gemeenteraad het besluit nemen over de situatie rondom de Laan van Oost-Indië
en de aantakking naar de Weurtseweg toe. Inmiddels is een kleine delegatie van bewoners bijeen
geroepen om het “laatste oordeel” over het verloop te adviseren in samenwerking met ambtenaren
van de gemeente en de directie van het Waalfront.
Aanpassing van de Verlengde Energieweg en de aanpassing van de Industrierotonde zal
binnenkort gaan plaatsvinden. Het zal gemakkelijker worden voor het vrachtverkeer om vanaf
de Oversteek de rotonde te nemen aangezien de “varkensruggen” weggehaald gaan worden
en de afslag richting Industrieweg/Marialaan verbreed wordt. Ook de afslag van de Marialaan/
Industrieweg richting Energieweg, de kant van de Gamma op, wordt zodanig gemaakt dat twee
banen daarvoor beschikbaar zijn. Zowel aan de binnenzijde alsook aan de buitenzijde wordt de
rotonde iets groter gemaakt. Deze werkzaamheden worden gedaan voordat het groot onderhoud
gaat plaatsvinden van de reguliere Waalbrug. Deze werkzaamheden gaan minimaal 18 maanden in
beslag nemen, waardoor de drukte van het verkeer absoluut zal gaan toenemen.

Informatieavond parkeerregulering
Ruim 180 wijkbewoners zijn 14 november aanwezig geweest op de informatieavond
over de parkeerregulering. Niet alleen bewoners uit het bevragingsgebied, maar ook
vele andere belangstellenden. Onder leiding van gespreksleider Rob Janssen was het
mogelijk alle voors en tegens van de bewoners aan te horen, nadat wethouder Ben van
Hees in zijn welkomstwoord uiteen had gezet waarom parkeerregulering door een twintigtal bewoners was aangevraagd. Het afgebakende gebied was in samenspraak met
de verkeerscommissie van de Wijkvereniging voorgesteld, echter veel bewoners - zo
bleek deze avond - waren op voorhand tegen deze uitbreiding. Op de Voorstadslaan ter
hoogte van de Biezenstraat bleek er echter wel een probleem te zijn. In een evaluatie op
het stadhuis wordt bekeken hoe hiermee kan worden omgegaan. Er wordt zonder meer
binnen het bevragingsgebied een enquête gehouden of men wel of geen parkeerregulering wil. Bij voldoende nee-stemmers zal het ook niet gaan plaatsvinden, echter als er
over twee jaar wederom een aanvraag komt van bewoners zal het weer bekeken gaan
worden. De aanwezigen die hun adres of e-mail hebben achtergelaten worden van het
resultaat op de hoogte gehouden.

Foto: Ger Neijenhuyzen
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Foto’s: Geert Timmer

Foto’s: Nieuws uit Nijmegen – Ger Neijenhuyzen

WINTER IN CENTRUM NIJMEGEN
WAT
IS ER TE
DOEN?

16 DECEMBER

KERSTCONCERT
STEVENSKERK

21 DECEMBER

SANTARUN

22 DECEMBER

EXTRA KOOPAVOND KERST

23 DECEMBER

TRUCKOPTOCHT

9 DEC T/M 7 JAN WINTERSTRAATJE MET

LAMPIONNENOPTOCHT
ELKE ZONDAG

SHOPPEN IN HET CENTRUM
VAN NIJMEGEN

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

www.krayenhoff.nl
Krayenhofflaan 32
Nijmegen

34

Fijne feestdagen!
www.krayenhoffzeewater.nl
Krayenhofflaan 32, Nijmegen
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Bethlehem in de steigers
Het kleine Bethlehemkerkje aan de Twee
Oude Heselaan is in verbouwing. Het torentje
staat in de steigers. De nieuwe eigenaar is druk
bezig om er een mooi geheel van te maken.
Daarachter verscholen ligt nóg een kerk. Ook
die is in verbouwing. De Bethlehemkerk staat
niet letterlijk in de steigers, maar figuurlijk. Er
wordt gewerkt aan een nieuwe toekomst.
Afgelopen september is er een bijeenkomst geweest om over deze toekomst te praten.
Zijn er katholieken in Nijmegen Oud-West die
een plek willen hebben om te bidden en om
samen te vieren? Zijn er anderen die geïnteresseerd zijn in het christendom? Hebben mensen
behoefte aan geestelijke begeleiding? Zijn er
mensen die zich via de kerk in willen zetten
voor medebewoners in de wijk? Of willen
jonge ouders hun kinderen iets van het geloof
meegeven?
Een kleine projectgroep van wijkbewoners
is na die eerste bijeenkomst doorgegaan met
deze vragen. Allerlei ideeën zijn naar boven
gekomen: een leesgroep, bezoeken aan buurtbewoners en geestelijke begeleiding, waarbij
de Wester - december 2017

mensen spreken over levensvragen. Er is veel
mogelijk. Dus ook wijkbewoners die alsnog
willen reageren met een idee zijn meer dan
welkom via info@stefanus.nl.
Ondertussen gaan de vieringen in de Bethlehemkerk gewoon door op zaterdag om 19.00
uur en op zondag om 10.00 uur. Een kleine,
maar hechte groep van voornamelijk oudere
wijkbewoners komt wekelijks bij elkaar. En
met Kerst houden zij extra diensten. Op kerstavond 24 december is er een viering voor het
hele gezin om 18.00 uur. Ook om 20.00 uur is
er een viering. Op eerste kerstdag is de viering
om 10.00 uur.
Zie voor meer informatie de website
www.stefanus.nl.
Het is juist het Kerstfeest dat oud en nieuw
bij elkaar brengt. Meer dan 2000 jaar geleden
werd in een stal in Bethlehem een kindje geboren, een nieuwe toekomst.
Ook vandaag is dat mogelijk. Als we samen
bouwen aan onze kerk in Oud-West.

Tekst: Fons Plasschaert
Foto: Leo Woudstra

Kerkdiensten
Za.23 dec. GEEN VIERING.
Zo.24 dec. Kerstavond 18.00 u. Dhr.
G.Ritmeijer, Samenzang
		
GEZINSVIERING
Alle kinderen uit de parochie met hun
ouders worden hiervoor van harte
uitgenodigd.
Kerstavond, 20.00 u., Pater Halters
Betlehemkoor		
Ma. 25 dec. 1e Kerstdag: 10.00 u., Dhr.
G.Ritmeijer, Gelegenheid koor
Di.26 dec. 2e Kerstdag: Geen viering
Za. 30 dec. GEEN VIERING
Zo. 31 dec. Oudejaarsviering, 10.00 u.,
Dhr. G.Ritmeijer, Betlehemkoor
Ma. 1 jan. Nieuwjaarsdag, 10.00 u.,
Samenzang		
					
35

Schone lucht in Nijmegen: geen biomassacentrale in Nijmegen-West
In de Wester van september stond er een
artikel van Maarten Visschers over de zorgen over de komst van een nieuwe brandstofcentrale van ENGIE. Terechte zorgen
als je het mij vraagt. Een biomassacentrale
met een hogere giftige uitstoot en een lage
schoorsteen, die veel stank- en rookoverlast gaat bezorgen. Als bewoner van Nijmegen-West maakte deze berichtgeving
mij ook bezorgd.

Biomassa

Bio-energie is energie die wordt opgewekt
uit biomassa, een verzamelnaam voor
plantaardig en dierlijk materiaal, zoals
GFT-afval, mest en hout. In de zoektocht
naar alternatieven voor vervuilende fossiele brandstoffen heeft de bio-energie een
grote vlucht genomen. Een groot deel van
de groene stroom wordt opgewekt door
hout te verbranden. Helaas blijkt deze
vorm van bio-energie niet zo duurzaam.

Rechtbank

Milieu-activist Johan Vollenbroek van De
Nijmeegse milieuorganisatie MOB is in

beroep gegaan tegen de definitieve milieuvergunning. En met success! De Rechtbank Arnhem vernietigde op vrijdag 25 november jl. de
milieuvergunning die door de provincie Gelderland was afgegeven voor de biomassacentrale. De rechter oordeelde dat het onduidelijk
was hoeveel koolmonoxide, koolwaterstoffen
en dioxines er uitgestoten zouden worden in
de toekomst door de nieuwe biomassacentrale.
Dit slechte nieuws heeft ENGIE doen besluiten om de bouw van de geplande

biomassacentrale niet door te laten gaan.

Green Capital

Nijmegen is verkozen tot European Green
Capital 2018. En daar past geen vervuilende biomassacentrale, maar wel goede alternatieven voor schone én duurzame energie.
Tekst: Biljana Markovic
Foto: Nieuws uit Nijmegen –
Ger Neijenhuyzen

advertorial

Dry Needling bij Jacops
Fysiotherapie Nijmegen
Jacops Fysiotherapie Nijmegen is gevestigd aan de Voorstadslaan 208. In onze
praktijk werken wij met 3 collega’s.
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Naast alle reguliere klachten zijn wij gespecialiseerd in o.a. manuele therapie,
sport gerelateerde klachten, hoofdpijn
en duizeligheid en dry needling.

logische principes en is dus zeker niet te vergelijken met acupunctuur. Bij acupunctuur wordt
gebruik gemaakt van het energetisch concept
en meridiaanleer. Dry Needling richt zich op
(langdurig bestaande) spierklachten en is geen
‘energie’ behandeling en behoort daarom tot
een van de behandelvormen van de fysiotherapeut.

Dry Needling wat is dat?

Wanneer Dry Needling?

Dry Needling is een relatief nieuwe behandelvorm binnen de fysiotherapie.
Bij deze behandeling wordt gebruik gemaakt van naalden die niet hol zijn en er
wordt geen vloeistof gebruikt, vandaar de
naam “Dry Needling” (droge naalden).
Bij deze behandeling zoekt de therapeut
naar zogeheten triggerpoints in de spieren.
Deze triggerpoints worden kort aangeprikt.
Er ontstaat een snelle en lange ontspanning
in de betreffende spier. Dry Needling is
gebaseerd op anatomische en neurofysio-

De triggerpoints of verdikkingen kunnen leiden tot stijfheid, pijn of bewegingsbeperkingen. Ook kunnen zij klachten geven als hoofdpijn, duizeligheid of prikkelingen. Door deze
klachten kan spierspanning ontstaan wat kan
leiden tot druk op de kleine zenuwen en verminderde doorbloeding wat een slechter herstel tot gevolg kan hebben en klachten kunnen
zich verder uitbreiden. Er ontstaat een vicieuze cirkel en klachten kunnen dan lang blijven
bestaan. Het ontstaan van triggerpoints kan
erg verschillen, bijvoorbeeld door een acuut

moment (valpartij/ vertillen), lang in een
(verkeerde) houding zitten, veel en vaak
dezelfde beweging maken maar ook door
langdurig niet bewegen (gips/ brace).

Dry Needling bij Jacops
Fysiotherapie Nijmegen
Bij Jacops Fysiotherapie Nijmegen wordt
deze behandeling toegepast door Cay van
der Pol en Joris Jacops. Heeft u vragen over
behandeling met dry needling of wilt u weten of uw klachten ook behandeld kunnen
worden met dry needling dan kunt u contact
met ons opnemen. Voor fysiotherapie (dus
ook dry needling) is een verwijzing niet
noodzakelijk.
Jacops Fysiotherapie Nijmegen
Voorstadslaan 208
Tel. 024-3784760
jacopsfysiotherapie.nl
info@jacopsfysiotherapie.nl
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Stoere kinderen, Sterke verhalen
Met Thijs Goverde, Nanda Roep en
Bram van den Berg
Dat Nijmegen barst van de stoere kinderen,
weten Kids ‘n’ Billies en de bieb heel goed.
Speciaal voor deze durfals zetten ze op
woensdag 27 december van 14.30 tot 17.00
uur Brebl op z’n kop.
Sluit aan bij schrijvers met sterke verhalen,
muziek en leuke workshops. Thijs Goverde
en Nanda Roep vertellen over hun spannende kinderboeken. Thijs maakt bovendien
cabaret en Nanda kan heel mooi zingen!
Nagels bijten, lachen en luisteren dus.

betalen vier euro, overige bezoekers betalen vijf euro voor een kaartje. Koop hem
vast vooraf op www.obgz.nl/agenda-jeugd.
woensdag 27 december 2017
14.30 - 17.00 uur
Bibliotheekleden € 4,Overige bezoekers € 5,- |
Kinderen tot 2 jaar gratis
Nijmegen, Brebl, Honig-complex

Muziek kan natuurlijk niet ontbreken en
dit keer ga je zelf aan de slag. Bram van
den Berg geeft een workshop trommelen op
emmers. Deze geweldige drummer begon
op emmers en dozen, tot hij op zijn 11e zijn
eerste drumstel kreeg. Na de rockacademie
kwam hij in diverse bands terecht en heeft
vervolgens met Krezip, Janne Schra, van
Velzen en vele anderen espeeld. Je leert het
dus van de beste.
‘Stoere kinderen, sterke verhalen’ brengt
goede verhalen en muziek bij elkaar, speciaal voor stoere kinderen. Waar de Bibliotheek Gelderland Zuid zorgt voor de sterke
verhalen, sluit Kids ’n Billies aan voor de
onmisbare muzikale noot. Bibliotheekleden

Tekst: Sophie Theunissen
Foto: Thijs Goverde

3D-printen in Bibliotheek
De Biezantijn
Van koffiekopjes tot oorbellen, steeds meer objecten
kunnen met een 3D-printer geprint worden. Toch blijft
3D-printen voor veel mensen iets ongrijpbaars. Wil je wel
eens een 3D-printer uitproberen? Dat kan bijna elke vrijdag van 15.30 tot 17.00 uur in Bibliotheek De Biezantijn.
In de 3D studio van Bibliotheek De Biezantijn kun je gebruik maken van de beschikbare laptops en werken met online ontwerpprogramma Tinkercad, de Utlimaker 2+ 3D
printer en de HP Sprout. Je gaat zelfstandig aan de slag met
online lessen. Er is daarnaast begeleiding aanwezig.
Voor jong en oud is de bieb een plek om vertrouwd te
raken met het gebruik van computers, tablets, e-readers
en nieuwe digitale zaken. Met diverse partners biedt de
Bibliotheek Gelderland Zuid uiteenlopende cursussen en
workshops aan. Zoals in de Bibliotheek van De Biezantijn
de computercursus voor beginners ‘Klik & Tik’ tot het kende Wester - december 2017

De Wester is ook
verkrijgbaar bij:
• Ruud de Vries Juwelier Voorstadslaan
248 • Albert Heijn Molenweg 11 • Bakkerij de Niers Niersstraat 2 • Jan Linders
Weurtseweg 157-159 • Voorzieningenhart De Biezantijn Waterstraat 146 •
Anita's Hairstyling Voorstadslaan 263
• Wooncentrum Griffioen Kievitstraat
8 • Jumbo supermarkt Fenikshof 3 •
Bruna Fuchsiastraat 22-24 • Wijkcentrum Villa Nova Derde van Hezewijkstraat 2 • Wijkcentrum Titus Brandsma
Tweede Oude Heselaan 386 • Jumper
dierenspeciaalzaak Wolfskuilseweg 149
• Bakkerij de Bie Krayenhofflaan 216
• Slagerij Rob Keller Waterstraat 201 •
Wijkpost Tweede Oude Heselaan 386
• Bij Bosshardt Molenweg 97 • Schipperscentrum Waalhaven 1K • De Hobby
Nieuwe Nonnedaalseweg 98 • Diny's
Wolwinkel Voorstadslaan 261 • Derde
van Hezewijkstraat 6 • Bloemsierkunst
Krayenhoff Krayenhofflaan 32 • De
Wijkfabriek Koniginnelaan 1 • Brede
scholen Aquamarijn Spechtstraat 4, Michiel de Ruyter Tweede Oude Heselaan
384 en de Wieken Floraweg 69 • Hotel
NIMMA Weurtseweg
Of bekijk de Wester drie à vier dagen na
verspreiding online via
www.dewester.info

nismaken met een 3D-printer.
Vraag ernaar in de bibliotheek.
Tot en met januari ben je elke vrijdag, behalve 29 december, welkom in de 3D-studio om de 3D-printer uit
te proberen. Kijk voor overige data in de agenda van
Bibliotheek De Biezantijn:
obgz.nl/agenda-biezantijn. Voor leden van de Bibliotheek Gelderland Zuid is de activiteit gratis, overige
bezoekers betalen 2,50 per print-uur.

• verkoop
• aankoop
• taxaties
• verhuur
Arksteestraat 13
6511 MX Nijmegen
T. 024 - 204 20 20
info@demakelaarvannijmegen.nl

Tekst: Bibliotheek De Biezantijn
Foto: Marcel Krijgsman

demakelaarvannijmegen.nl
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BESTELONLINE
ONLINE
BESTEL

Ook ingang Klimopstraat 24
Ook ingang Klimopstraat 24
Openingstijden:
Openingstijden:
Donderdag
28 december
Donderdag 28 december
08:00 tot 22:00
08:00 tot 22:00
Vrijdag 29 december
Vrijdag 29 december
08:00 tot 22:00
08:00 tot 22:00
Zaterdag 30 december
Zaterdag 30 december
08:00 tot 00:00
08:00 tot 00:00

www.vuurwerktoppers.nl/tapijtshophaefkens
www.vuurwerktoppers.nl/tapijtshophaefkens
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FutureStar
Star
735.
Future
40 schots cake met diverse grote groen
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Spitfire
36 schots cake met witte

36 schots cake met witte
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in een fantasch zilver glitter spectakel.
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Pieter en Paul zijn buurtsportcoaches in
Nijmegen West. In hun artikelen geven ze
sportverenigingen en organisaties de ruimte
om iets over zichzelf te vertellen of brengen
ze bijzondere ontwikkelingen onder de aandacht. Wilt u naar aanleiding van een artikel
reageren of ook de samenwerking zoeken?
Neem dan contact met ze op. p.hermans@
nijmegen.nl of p.heldens@nijmegen.nl. In
deze Wester aandacht voor: De Nijmeegse
Reddings Brigade
‘Eerst je zwemdiploma halen, daarna mag je
een sport kiezen…’ dit is een regelmatig gehoorde uitspraak van ouders richting hun
kind. Vreemd eigenlijk want ook ná het behalen van de zwemdiploma’s kun je bij veel
zwemaanbieders doorgaan met zwemmen
als sport. Zo ook bij de Nijmeegse Reddings
Brigade(NRB). Toch is de NRB net weer anders. Bij de Nijmeegse Reddingsbrigade leer je
namelijk hoe je je onder alle omstandigheden
veilig in het water kan bewegen en leer je om
jezelf en anderen te helpen in geval van nood.
Heb je eenmaal je zwemdiploma’s (A, B en C)
behaald dan kun je nog verschillende reddend
zwemmen diploma’s behalen en je kunt zelfs
opgeleid worden tot lifeguard of bestuurder
van een reddingsboot. Om dat te leren wordt er
getraind met zinkpoppen, rescue cans, touwen
en auto’s die te water worden gelaten.

Marc Hartendorf

‘Goed leren zwemmen kost tijd’, vertelt Marc
Hartendorf van de NRB, ‘daarom bieden we
geen cursussen aan waarbij kinderen in 2 weken leren zwemmen. We hebben aandacht voor
het individuele kind en zorgen ervoor dat deze
goed leert zwemmen en dat ook nog eens tegen
een gunstig tarief.’ Sinds een aantal maanden
wordt er intensief samengewerkt met de buurtsportcoaches van SportService Nijmegen en
wordt er flink geïnvesteerd in de kwaliteit van
de zwemlessen. Buursportcoaches Pieter Hermans en Kevin Bosch zorgen voor een stukje
scholing van de zweminstructeurs en zijn bij
de zwemlessen aanwezig om de instructeurs
van tips en tricks te voorzien. ‘Op deze manier
de Wester - december 2017

proberen we aantrekkelijke en leerzame lessen voor de kinderen neer te zetten. We willen dat de kinderen vooral plezier hebben in
de zwemles en niet dat het als een verplichting
wordt ervaren,’ aldus Marc die behalve bad coördinator zelf ook zweminstructeur is.
De Reddingsbrigade zwemt iedere woensdagavond in het Erica Terpstra bad, zwembad West
en zwembad Dukenburg. Woensdagavond is
er ook altijd ledenavond in het clubhuis aan de
Dennenstraat. De vereniging bestaat daarnaast
voor 100% uit vrijwilligers.Lijkt het je leuk
om ook vrijwilliger te worden bij deze vereniging? Of wil je misschien ook mee helpen
bewaken tijdens grote evenementen? Meld je
vooral aan!

Gratis proefles

Heb je interesse in een gratis proefles? Dat kan
altijd! Stuur even berichtje via de website van
de NRB: www.nijmeegsereddingsbrigade.nl
Maar ook als het je leuk lijkt om het reddenden/of varend zwemmen op te pakken, kijk dan
eens een kijkje op de website.
Tekst: Pieter Hermans
Foto: Ben Donkers

Stefan van Dierendonck

Vakmensen
Hun komst was onaangekondigd, maar ik
begreep dat ze onderweg waren. Er verschenen steigers aan onze huizenblokken.
Bij koophuizen vielen er gaten, als bij een
slecht gepoetst gebit. Door het strakke
lijnenspel moest ik toch even denken aan
een schilderij van Mondriaan. En aan een
gevangenis. En ineens dacht ik: maar
wie midden in de nacht op zo’n steiger
klimt, kan zelfs bij het verste raampje. Dit
is gewoon een rode loper voor inbrekers.
Bijna had ik ons weekendje weg afgezegd
om ons huis te bewaken, maar gelukkig
gebeurde er niets.
Na het weekend stond de straat ineens
vol met trucks, isolatiemateriaal en zelfs
een tent. Er liepen mannen rond voor wie
ik respect heb, omdat ze eerlijk handwerk
verrichten. Ze gingen kozijnen vervangen.
Dakgoten vernieuwen. Zolders isoleren.
Daarom is huren zo’n goed idee: iemand
regelt vakmensen voor je, in ruimvallende
jassen en schoenen met stalen neuzen.
Luid bonkend beklommen ze de steigers
en liepen ze over straat. Ze keken door
mijn glasgordijnloze voorruit naar binnen,
terwijl ik voorzichtig de was vouwde, een
boek las of de boterham van mijn zoon in
stukken sneed. Ik hoorde ze denken: Wat
is dat voor rare snijboon? Waarom werkt
hij niet overdag, zoals normale kerels?
Ik hoorde ze met harde stem overleggen.
Grappig waren ze, want ik hoorde ze lachen, tussen het geluid van vastlopende
reciprozagen en de dreun van een generator door. Zoveel leven in de straat, ineens.
Zoveel heerlijke stilte ook, als hun werk
erop zat, zo rond vier uur.
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Rosanne geeft nu ongeveer twee jaar les bij
STEP. Dit combineert ze met werk in een hotel en de zorg voor haar zoontje. Daarnaast
volgt ze sinds kort ook de opleiding tot NT2
docent bij Radboud in’to Languages. In de
toekomst wil ze een betaalde baan. Rosanne
legt uit: ‘Het lesgeven geeft mij voldoening en
ik doe zo ervaring op. Het is ook heel prettig
dat ik contact heb met de andere taaldocenten
bij STEP. Ik krijg goede tips van collega’s en
de sfeer bij STEP is ongedwongen en relaxed.’

‘Zo leer je zelf ook nog ’
Even voorstellen vrijwilligers bij
STEP
Steunpunt Taal Educatie en Participatie (STEP,
voorheen IVC- Intercity) is een vrijwilligersorganisatie die al meer dan 25 jaar Nederlandse
taalles geeft in Nijmegen. Om een beeld te geven van de vrijwilligers bij STEP vertellen Rosanne Melenhorst en Wilna Wassenberg over
wat ze doen. Ze zijn bij STEP les gaan geven
omdat ze belangstelling hebben voor mensen
van verschillende culturen en bij STEP komen
cursisten vanuit de hele wereld.
Rosanne Melenhorst (32) geeft les aan een
groep met een laag taalniveau. De meesten komen heel trouw elke week naar de les en zijn
erg enthousiast. Ze vertelt: ‘Ik was bezig met
spellen. En voor de pauze schreef ik het woord
‘pauze’ op het bord. De hele groep ging driftig meeschrijven Zo fanatiek zijn ze dat ze niet
doorhadden dat het een grapje was!’

Wilna Wassenberg (71) is al 13 jaar taaldocent.
Vroeger werkte ze op een basisschool. Ze is
zelfs eerder met pensioen gegaan om Nederlands te geven aan migranten en vluchtelingen.
Door de jaren heen heeft ze aan analfabeten tot
hoger opgeleiden lesgegeven. Juist de variatie
in culturele achtergronden maakt het boeiend.
‘Zo leer je zelf ook nog’, zegt ze. Voor veel
cursisten is het leren en het gebruiken van Nederlands niet zo makkelijk. Ze vertelt over een
cursist uit Afrika die in de stromende regen
naar de les bij STEP kwam, toen ze hem prees
dat hij ondanks de regen gekomen was zei hij:
‘Ik ben geen suiker’. ‘Hij had het wel goed begrepen maar nog niet helemaal onder de knie.’
Bij STEP worden de vrijwilligers intensief
begeleid en worden er regelmatig workshops
gegeven om de deskundigheid te bevorderen.
Wilna vindt dit een groot pluspunt ‘zo blijf
ik op de hoogte van alle lesmaterialen en alle
nieuwe ontwikkelingen rondom NT2. Mijn
lessen kan ik daarom nog beter voorbereiden
en uitvoeren. Sinds kort gebruik ik bijvoorbeeld ook Kahoot (quizprogramma) in de les.’

Computerles voor iedereen
STEP organiseert computerlessen in de buurt.
De lessen zijn gericht op mensen met weinig
of geen ervaring met computers. In de lessen
leer je, onder deskundige begeleiding, hoe je
met de muis werkt, hoe je een e-mail opstelt en
verstuurt, hoe je elektronisch je bankzaken regelt, enzovoort. In de lessen stemmen we af op
wat je zelf wil leren. De lessen zijn steeds op
dinsdagmiddag van 13:00-15:00 uur bij STEP
op de Derde van Hezewijkstraat 6.
Je hoeft je van tevoren niet op te geven. Dus
heb je interesse, kom dan langs en doe eens
een les mee. Deelname kost 1 euro per keer.
Als je nog vragen hebt kun je ook bellen met
024 3233235.

Spreekt het je aan om vrijwilliger te worden
bij STEP? Kijk op onze website voor de actuele vacatures: http://stepnijmegen.nl/vacatures/
Let op: er zijn geen computerlessen van 25 december 2017 tot en met 5 januari 2018, want
dan is het kerstvakantie bij STEP.
STEP organiseert activiteiten op het gebied
van taal en sociale activering voor volwassenen. Bij STEP gaat het om meedoen, haar
doelstelling is de sociale redzaamheid en de
maatschappelijke participatie van haar deelnemers te vergroten.
Cursisten kunnen bij STEP deelnemen aan lessen en activiteiten, zoals Nederlandse taalles,
schrijfles, spreekles, computerles en fietsles.
Vaste locaties waar de activiteiten plaatsvinden zijn de hoofdlocatie aan de Derde van
Hezewijkstraat, in wijkcentrum Dukenburg en
in wijkcentrum Hatert. Naast de vaste locaties
worden verschillende activiteiten ook in andere wijken uitgevoerd.
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MAREEF FILM
Creatieve filmmakers

Blooz Gallery
online kunst kopen

Suzan Doornbos

We fotograferen en filmen wat af met
onze smartphones. En ons telefoongeheugen zit dus snel vol. Allemaal beelden waar we meestal niets meer mee
doen. Terwijl er een heleboel handige
apps bestaan waarmee we van al die
losse foto’s en filmpjes een leuke video
kunnen maken. Vlot gemonteerd én met
een achtergrondmuziekje.
Wij zijn de filmmakers van Mareef
Film, gevestigd in De Smeltkroes op
het Honigcomplex. Daar organiseren
we workshops waarin we de deelnemers leren hoe ze zelf een kort filmpje
kunnen filmen en monteren. Omdat dat
helemaal niet zo moeilijk is. En omdat
we weten hoe leuk het is om zelf een
film te maken!
Want het maken van whiteboard animaties en bedrijfsfilms is wat wij dagelijks
doen, voor grote en kleine bedrijven.

Iets anders boven de bank dan een Ikeaposter… dat willen mensen wel. Maar
hoe weet je wat goede kunst is en waar
koop je dat? Een galerie binnenstappen is vaak best een drempel, daarom
breng ik de kunst bij mensen thuis via
internet. Op mijn online galerie vind
je vooral kunst van veelbelovende pas
afgestudeerde kunstenaars. Ik selecteer op kwaliteit en bezoek jaarlijks
de eindexamententoonstellingen om
nieuw talent te ontdekken. Op de site
kun je alles goed bekijken en vind je
achtergrondinformatie over de kunst en
de kunstenaar. Direct online bestellen is
eenvoudig. Maar soms vinden mensen
het fijn om het werk eerst in het echt
te zien, dat kan bijvoorbeeld op mijn
kantoor in De Smeltkroes. Een atelierbezoek is ook een leuke optie. Mensen
kunnen me gewoon bellen en dan regelen we dat. Blooz Gallery staat voor
‘blozen’ als in ‘kunst waar je verliefd
op wordt’.

Bij binnenkomst in mijn atelier in De
Smeltkroes zijn er twee dingen die je
ongetwijfeld opvallen.
De geur van vers gedraaid hout en alle
objecten zijn rond. Als houtdraaier ontkom je niet aan de ronde vorm. Juist
in de beperking van de cirkel zie ik
oneindig veel mogelijkheden. Ik speel
graag met vormen die omgekeerd,
gestapeld of in elkaar gepast kunnen
worden. Door het hout te kleuren of
te combineren met andere materialen
ontstaat een verrassend effect. Mijn
producten kenmerken zich door hun
eenvoud in vorm. Ik draai uit Hollands
hout en vervaardig mijn ontwerpen in
kleine oplagen.
Onder het label SUUZ houtwerk is
mijn werk te koop in winkels (waaronder C-More conceptstore), op beurzen
en exposities en natuurlijk in mijn eigen atelier in De Smeltkroes, unit 17.
Naast eigen ontwerpen draai ik ook
in opdracht. Wil je iets op maat laten
maken neem dan gerust, geheel vrijblijvend, contact met me op om de
mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie: mareef-film.nl
mail@mareef-film.nl
Eveline Sonneville
T 06 48 56 42 19
Margot Brand
T 06 10 58 66 46

Gedraaide objecten

Meer informatie: suuzhoutwerk.nl
info@suuzhoutwerk.nl

Ik ben Jackelien Top, eigenaar van
Blooz Gallery en Top Kunstbureau. Ik
werk als conservator van een grote bedrijfskunstcollectie, schrijf over kunst
en coach kunstenaars op zakelijk vlak.
Meer informatie: bloozgallery.nl
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Jongerenpagina
Nieuws vanuit de
bibliotheek de Biezantijn
Ben je super fanatiek en wil je de beste gamer van Nijmegen worden? Of vind je het
gewoon leuk om te gamen met of tegen andere jongeren?
Doe mee met de gamecompetitie in Bibliotheek De Biezantijn. Speel de sterren van het
scherm op de PlayStation4, met o.a. FIFA,
Rayman Legends, Trackmania, Tony Hawk’s
pro skater, Just dance of Worms battlefields.
Wie weet win jij de beker!
Loop binnen bij Bibliotheek De Biezantijn of
meld je aan via biezantijn@obgz.nl.
Of kijk op: https://www.obgz.nl/agenda/
gamecompetitie-dec.02122017.html
Tekst: Pauline Dircks

Wist je dat…
-

Wij in december op alle basisscholen les komen geven over vuurwerk?
Dit doen we samen met de politie.

-

De jongerencentra in de tweede
week van de kerstvakantie gewoon
geopend zijn?

-

In het weekend van 30 en 31 december een erg leuke activiteit wordt
georganiseerd, voor alle jongeren uit
Nijmegen? Houd onze social media
in de gaten!

Jamilla
of om samen met andere jongeren uit jouw
wijk iets te organiseren? Kom dan vooral een
keer langs in de Biezantijn of Villa Nova. Wie
weet tot binnenkort!

Even voorstellen… Jamilla

het Waterkwartier en de Wolfskuil. Doordeweeks kun je mij tegenkomen in de wijk,
op de basisscholen in de buurt of in de Biezantijn en Villa Nova. Hier heb ik namelijk
meidenclubjes voor meiden van verschillende
leeftijden, geef ik huiswerkbegeleiding en
ben ik aanwezig tijdens de inloopuren. Daarnaast organiseer ik, samen jongeren uit de
wijk en/of mijn collega’s, verschillende activiteiten voor jongeren uit Oud-West.

Hallo allemaal! Mijn naam is Jamilla Lieskamp
en sinds kort werk ik als jongerenwerker in

Ben jij tussen de 10 en de 18 jaar en lijkt het
jou leuk om mee te doen met een activiteit

Tekst: Jamilla Lieskamp
Foto: Dave van Brenk

-

Er in Waterkwartier een meideninloop is, speciaal voor meiden van 14
jaar en ouder?

Tekst: Lieke Peeters
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Ma. 14.00u – 16.00u (Waterkwartier/Biezantijn)
Ma. 18.00u – 20.00u (Wolfskuil/Villa Nova)
Di. 15.30u – 17.30u (Wolfskuil/Villa Nova)
Woe. 14.30u – 16.30u (Wolfskuil/Villa Nova)
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Afscheid huisartsen

In de wijk
Al tien jaar konden de liefhebbers van vuurwerk tijdens de jaarwisseling terecht bij Tapijtshop Haefkens aan de Wolfskuilseweg 67.
Ook dit jaar weer zullen John, Shirley en Juul
u terzijde staan met de aanschaf van vuurwerk,
maar niet alles is hetzelfde gebleven. Juul Rengers: ‘We houden ons altijd heel goed op de
hoogte wat er op de vuurwerkmarkt gebeurt,
maar ook wat onze klanten willen. Die gegevens willen we zo goed mogelijk op elkaar afstemmen en daarom hebben we besloten naar
een andere en, in onze ogen, betere leverancier
over te stappen. Een leverancier met een nog
uitgebreider assortiment van mooi en veilig
vuurwerk, maar daarnaast ook gespecialiseerd
in vuurwerk voor de mensen die wat meer van
extreem vuurwerk houden. Daar hoef je echt
de grens niet voor over.’
Nog altijd staat de veiligheid hoog in het vaandel. De informatie op de verpakking deugt en
de kwaliteit is gegarandeerd. Op
www.vuurwerktoppers.nl/tapijtshophaefkens
kunt u het hele assortiment voor dit jaar vinden en een bestelling plaatsen. De dagen dat
er vuurwerk in de winkel verkocht mag worden, zijn dit jaar op donderdag 28 en vrijdag
29 december van 08.00 uur tot 22.00 uur en
op zaterdag 30 december van 08.00 uur tot
24.00 uur. Op zondag 31 december mag er
géén vuurwerk meer verkocht worden. Om de
overlast tot een minimum te beperken mag het
vuurwerk op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur afgestoken worden.
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Tegen het einde van dit jaar zullen Jeanny van Breemen en Frans van
Horne, huisartsen van Medisch Centrum Oud-West, stoppen met hun werkzaamheden als huisarts in deze wijk.
Jeanny gaat pensioneren, Frans gaat naar
een andere huisartspraktijk in Reek, NoordBrabant.
Zij hebben beiden met veel plezier gewerkt
in deze wijk.
Jeanny zal worden opgevolgd door Linda
Kiers- van de Heuvel, de meeste patiënten
kennen haar inmiddels.
Frans wordt opgevolgd door Femke Nieuwenhuis in juni 2018. Vanwege haar zwan-

gerschapsverlof zal Pim Keurlings tussentijds waarnemen.
Beide artsen hebben ruim ervaring binnen
het Medisch Centrum Oud-West.
Zowel Jeanny als Frans willen de medewerkers van Medisch Centrum Oud-West, andere collega’s en natuurlijk u als patiënten
bedanken.
Zij houden een afscheidsreceptie op 20 december 2017 in de Biezantijn, Waterstraat
146-A te Nijmegen. Patiënten kunnen afscheid nemen van Frans (en kennismaken
met Femke en Pim) tussen 14 en 16 uur, van
Jeanny (en kennismaken met Linda) tussen
16 en 18 uur.
U bent van harte welkom!

Halloween in het Waterkwartier
Op zondag 29 oktober was er voor kinderen uit het Waterkwartier gelegenheid om mee
te lopen in een Halloween Trick or Treat tocht. De kinderen werden geschminkt bij de
Biezantijn en kregen daar een lijst met vooraf geselecteerde adressen. Daar kregen ze
snoepgoed. Weer terug bij de Biezantijn vertelde men elkaar spannende schrikverhalen en was er een beker warme chocomel met een koekje, gesponsord door supermarkt
Jumbo, die ook voor het snoepgoed gezorgd had. De gemeente had geld beschikbaar
gesteld voor de versieringen. Het was voor iedereen een geslaagde avond en zeker voor
herhaling vatbaar.
Tekst en foto’s: Marsha Huwae
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’Niet iedereen is hetzelfde’

Harold in gesprek met Carla (links) en Marjolijn (midden)
Wijkbewoner Harold Broedelet (54) is sinds
2013 klant bij de gemeente Nijmegen. Hij wil
graag aan het werk maar heeft te maken met
wet en regelgeving die niet aansluiten bij zijn
goede bedoelingen. Hij vertelt waar hij zoal
tegenaan loopt bij zijn ambities om een zinvolle baan te vinden. Een machteloos gevoel.
En hij is waarschijnlijk niet de enige die het
hier moeilijk mee heeft. Marjolijn Meijling
fractievolger bij het CDA reageert hierop
vanuit haar politieke ervaring.

Participatiebanen

Doelgroep

Kopiëren

Harold: ’Sinds mijn WW eindigde in 2013
behoor ik ineens tot een “moeilijke doelgroep(50+)”. Dat wordt zo genoemd en daar
wordt ook speciaal beleid voor uitgestippeld.
Er is zelfs een speciale coach John de Wolf
(ex-Feyenoorder) voor aangesteld, wat op zich
goed is. Maar als ik van mezelf uitga, klopt
het dat ik op mijn vierenvijftigste niet meer
de energie van een vierentwintigjarige heb,
maar dat ik nu ineens een moeilijk bemiddelbaar persoon ben. Daar heb ik heel veel moeite
mee. Dat zegt verder niets over mijn capaciteiten. Maar eenmaal terechtgekomen in de molen van participatiebanen voelt het alsof je een
stempel hebt gekregen. Een teken. Er is iets
met je aan de hand. Ik heb daar last van omdat
je voortdurend tegen dat idee moet vechten bij
het zoeken naar een baan.
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Ik doe er goed genoeg mijn best voor. Ik ben
vrij snel met participatiebanen begonnen.
Maar het is ronduit vernederend als je ziet hoe
je dan behandeld wordt. Dat hele proces. Alsof je een klein kind bent. Ik ben er ook een
keer tegenin gegaan. Omdat de stelling werd
geponeerd: “Er zal wel iets mis zijn met jou,
je hebt een afstand tot de arbeidsmarkt”. Toen
heb ik gezegd: ’Afstand tot de arbeidsmarkt,
dan moet je mijn cv maar eens lezen.’
Zijn eerste participatiebaan was op de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) als ondersteunend administratief medewerker. Een
mooie taakomschrijving, maar waar het in de
praktijk op neerkwam, was dat hij iedere dag
de hele dag papier zat te kopiëren.
Harold: ‘Toen ik erin stapte dacht ik aan zinvol
werk, maar het was geestdodend. In het begin
heb ik het maar geslikt, maar op een gegeven
moment heb ik gezegd dat het werk zo geen
uitdaging was. Daar werd wel begripvol op gereageerd maar tegelijkertijd gaven ze aan dat
mijn werk geen arbeidsverdringing mocht zijn.
Een participatiebaan is niet bedoeld om het
werk dat normaal gesproken door een betaalde
kracht wordt gedaan door een arbeidsparticipant te laten verrichten.’ Na een teleurgestelde reactie van Harold ‘Zo kom ik er niet. Zo

neemt geen enkele werkgever mij serieus, dit
laat je een scholier van zeventien doen,’ hebben ze hem uiteindelijk laten notuleren.

Technisch onmogelijk

Harold: ’Een participatiebaan is bedoeld om
door te groeien naar betaald werk, maar zo
werkt het dus niet. Er was wel een gesprek
over meer zinvol werk mogelijk maar ze waren
als bedrijf tegelijkertijd met handen en voeten
gebonden aan gemeentelijke en landelijke regelgeving. De contactpersoon bij de gemeente
die me aan de baan bij de HAN heeft geholpen
onderkende in eerste instantie dit probleem
van de regelgeving niet en was zelfs van mening dat ik te weinig initiatief toonde. Een klap
in mijn gezicht.’

Asscher

Marjolijn schetst de situatie zoals de participatiebaan bedoeld is : ‘Er loopt inderdaad een
fine line waar vrijwilligerswerk en participatiebaan ophouden en waar een normaal betaalde baan zou moeten beginnen. Ik denk wel dat
het de bedoeling is dat als je aan een participatiebaan deelneemt, dat je bij een werkgever
waar je op dat moment zit, goed opvalt. Zodat
als er weer mensen aangenomen worden voor
andere werkzaamheden je bij de werkgever in
beeld bent. Niet zozeer als voorsollicitatie. Bedrijven die bijvoorbeeld ook vrijwilligers hebde Wester - december 2017

ben zullen als zij een functie vrij krijgen als
eerste naar die vrijwilligers intern kijken om
die te plaatsen.’ Harold vraagt zich af of er in
de praktijk zo naar hem is gekeken. Hij heeft
in het algemeen niet veel op met de Participatiewet van minister Asscher. ‘Is het niet vooral
handig voor werkgevers en een mogelijkheid
om werknemers gratis uit te proberen?’ Een
groot bedrijf komt bijvoorbeeld naar de regio.
Klopt aan bij de gemeente en met honderd
arbeidsplaatsen voor arbeidsparticipanten die
misschien pas na een jaar een baan krijgen.
In plaats van een open sollicitatieprocedure
komen werkzoekenden nu onder dwang van
strafkorting op de uitkering naar een voorlichtingsbijeenkomst belegd door de gemeente.
Die hiermee het beleid van voormalig minister
van SZW Asscher uitvoert.

Aan de slag

Ben je eenmaal aan het werk, zegt Harold,
dan zijn de problemen nog niet voorbij. Heb
je een aantal uren werk maar nog onvoldoende
dan vult de gemeente je uitkering aan, maar ze
zorgt tegelijkertijd voor een financieel gat. De
gemeente Nijmegen volgt namelijk de landelijke regels omtrent de Participatiewet streng
op, en kort acuut eventuele looninkomsten. Zo
snel mogelijk liefst, ook al krijg je ze pas vier
weken later. Harold: ’Dat is dus de concrete
situatie waar ik in zit. Ze willen niet wachten
totdat je een loonspecificatie kunt overleggen.’
Marjolijn schetst de situatie zoals het in het algemeen is: ‘Ik kan me voorstellen dat je om
mensen te beschermen streng moet zijn als er
ook geld op een andere manier binnen gaat komen. Veel mensen kunnen dan bij de calculatie
terug moeten betalen en daardoor in de schulden komen omdat ze het geld al uitgegeven
hebben. Op het moment dat dat zich voordoet
zie je vaak dat er te weinig ruimte is bij zo’n
klein budget om terug te kunnen betalen. En
dan ga je verder met problemen opstapelen.’
Harold pleit ervoor om niet iedereen over een
kam te scheren. Hij ervaart het als wantrouwen terwijl hij zijn zaakjes wel degelijk op
orde heeft.

benieuwd. Op de Dag van de Armoede heeft
ze ook over andere situaties dit soort geluiden
gehoord. Maar er wordt wel naar gekeken of
Harolds ervaringen kloppen, voor meer mensen gelden of dat het anders is.

Ontmoedigend

Harold voelt zich af en toe bijna ontmoedigd en
moet zich iedere keer over de teleurstelling en
frustratie heen zetten. Af en toe heeft hij zelfs
de gedachte: beter als ik helemaal niet meer
solliciteer en iedere maand keurig mijn handje kom ophouden dan heb ik geen probleem,
heeft niemand problemen. Marjolijn verduidelijkt: ‘Behalve dat je een sollicitatieplicht
hebt’. Harold: ‘Gemeente Nijmegen heeft
het hoogste aantal mensen dat in de bijstand
zit en dat is al vier jaar zo. Dat zegt toch ook
wel wat. Mijn contacten met het WerkBedrijf
Rijk van Nijmegen zijn wel goed. Ze hebben
me geholpen bij het vinden van mijn huidige
baan. Maar het WerkBedrijf is gesplitst van de
tak Werk en Inkomen waar het geld vandaan
moet komen.

Ketenaanpak

Marjolijn: ’Het CDA vindt dat er gekeken
moet worden naar de ketenaanpak. Hoe voegen we nu alles samen om iemand verder te
helpen? Werken moet lonen. Mensen die willen werken moeten geholpen en gestimuleerd
worden. Het is een samenspel van een aantal
groepen bij elkaar. Werknemers, werkgevers,
de gemeente Nijmegen, het WerkBedrijf, allen
moeten samenwerken om de situatie te verbeteren.’

Vrijwilligers

Gevaar van een uitkering is dat je niet werkt,
binnen zit en het contact met de buitenwereld
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Tekst: Carla Dijs
Foto’s: Dave van Brenk

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.

Signaal

Marjolijn: ‘Ik ben het er helemaal mee eens
dat er op een menselijke manier naar gekeken
moet worden. Zeker als het gaat over een gat
van een maand. Dan moet je een beroep kunnen doen op de ambtenaren. Eerst kan degene om wie het draait een e-mail sturen en dat
aankaarten. Het is goed om als direct betrokkene aan te geven dat het systeem niet werkt
zowel bij de landelijke als de lokale politiek.’
Marjolijn kan dit niet oplossen maar wel als
signaal meenemen in haar werk en laagdrempelige ambtelijke vragen stellen. Ze is wel

verliest. Je wereld wordt kleiner. Daarom is
vrijwilligerswerk goed. Je moet het melden bij
de Participatiewet uitvoerder, de gemeente. Er
blijft alleen wel een sollicitatieplicht. Niet alle
vrijwilligers zijn hetzelfde. Marjolijn: ’Je ziet
soms dat vrijwilligers heel goed bezig zijn met
hun werk. Daar ook hun netwerk enorm mee
vergroten. Ze voelen zich goed, dragen bij aan
de maatschappij en dat ze dan daarin weer belemmerd worden door de sollicitatieplicht. Het
is goed om door te stromen naar betaald werk,
maar de maatschappij leunt ook op vrijwilligers en dat is dubbel’. En ook hier geldt weer
het argument van de arbeidsverdringing. Die
spanning is er en daar moet aan gewerkt worden met beleid op maat.

Thuis in thuiszorg
Teamzorg Nijmegen verricht diensten en biedt oplossingen op het gebied van:
• Persoonlijke verzorging
• Verpleging
• Individuele begeleiding en ondersteuning
• Huishoudelijke hulp
• Dagbesteding

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

Laat ons maar schuiven...

VAN WERKHOVEN
Oude Graafseweg 96 - Nijmegen - (024) 377 42 00
www.bouwmarktvanwerkhoven.nl
www.facebook.com/bouwmarktvanwerkhoven

Molenweg 36, Nijmegen, Tel. 024 – 3770503
Tegenover de Albert Heijn Nijmegen West

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!

Van
betekenis
zijn voor
een ander

En zelf
nieuwe
contacten
opdoen

Kerstin over haar vrijwilligerswerk:
“Mijn agenda vult zich snel. Toch wil ik tijd maken om iets goeds te
doen voor een ander. Hier lukt me dat. In overleg met de zoon
van mevrouw Lucassen bezoek ik haar eens per week. Beiden zijn
enorm dankbaar. En dat geeft mij dan weer een voldaan gevoel.”

Wij zijn uw bank.
Peperkamp Assurantiën
Voorstadslaan 254
6542 TG NIJMEGEN
T 024 - 377 77 47
E info@peperkampass.nl
I www.peperkampass.nl
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Ook waardevol zijn als vrijwilliger bij mensen met dementie?
Terra
Graspieperhof 166 - 170
T. 06 - 11 47 21 50
E. m.brouwer@zzgzorggroep.nl
W. www.zzgzorggroep.nl/terra
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Poppenkastvoorstelling
Op woensdag 29 november was er een poppenkastvoorstelling bij Terra (kleinschalige
woonvorm voor oudere mensen met dementie) door kinderen van Activiteitenplein
Michiel. Negen kinderen maakten 2 voorstellingen van de sprookjes; De gouden bal
en De wolf en de zeven geitjes. Activiteitenplein Michiel (voorziening in de Brede
School voor kinderen uit de wijk) vindt het
belangrijk om de leefwereld van kinderen
te verbreden, daar past dit initiatief mooi
bij.
Voorafgaand aan de voorstelling hebben de
kinderen een voorlichting gekregen over
dementie van een medewerkster van Terra
en zijn de kinderen naar Terra geweest om
daar, samen met de bewoners, het decor te
maken.
Maar ook Terra is blij met het contact, een
bewoonster komt wekelijks als vrijwilligster bij Activiteitenplein Michiel meedraaien en de bewoners hebben ontzettend genoten van het en de optredens van de kinderen. Wordt vervolgd...
Tekst: Marlies Wilbers
Foto’s: Dave van Brenk

Fort Krayenhoffpark
Onder grote belangstelling van ruim
honderd aanwezigen werd op dinsdag
28 november op het Honigterrein een
informatieavond gehouden over het toekomstige Fort Krayenhoffpark dat in de
wijk Batavia aan het Waalfront zal gaan
verrijzen.
Op deze avond zijn geen concrete plannen gepresenteerd, maar is er door de
directie Waalfront, een architect en door
een landschaparchitect een beeld gegeven aan welke mogelijkheden gedacht
worden.

werp presentatie gehouden, daarna wijziging
bestemmingsplan. In het 2e kwartaal van 2019
start men met de bouw van enkele appartementen aan de rand van het park. En in 2019

eind 2020 met de aanleg van het park.
Tekst: Ruud de Vries
Foto: Ger Neijenhuyzen

Een fantastisch stukje geschiedenisles
werd gegeven over het ontstaan van het
Fort, maar ook konden de aanwezigen
hun vragen stellen, maar vooral ideeën
aandragen waar de architecten eventueel
in hun plannen rekening mee kunnen
houden.
In het voorjaar van 2018 wordt een ont-

de Wester - december 2017

47

Nijmegen-Oud West
Voortgang wijkplannen 2017 | 2018
Biezen | Wolfskuil

Beste bewoner van Nijmegen-Oud West

In 2018 gaan we de website nijmegen.nl/mijnwijkplan verder
uitbreiden. Hier kunt u meebepalen hoe het wijkbudget in uw
wijk wordt besteed en uw wensen en ideeën voor de openbare
ruimte plaatsen. We bekijken dan met u en andere wijkbewoners
hoe we dit uitwerken en uitvoeren. De gemeente ondersteunt
u daarbij graag.

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

Is er iets kapot, vuil of niet in orde in uw wijk? Meld dit ons dan
via de vernieuwde Meld & Herstelapp of de website Nijmegen.nl.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en ik hoop dat u in 2018
weer meedenkt en meedoet.

Hartelijke groet,

Hartelijke groet,
Renske Helmer-Englebert
Wethouder Openbare Ruimte

Contact
Kleine gebreken of klachten over onderhoud kunt u direct doorgeven met uw smartphone
via de Meld&HerstelApp of via tel. 14 024. Heeft u wensen of ideeën voor de openbare
ruimte in uw wijk kijk dan op nijmegen.nl/mijnwijkplan. Andere vragen kunt u mailen naar
s.teuwsen@nijmegen.nl of bel 024-329 2731

nijmegen.nl/mijnwijkplan

NijmegenWest

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

Deel 2 ontwerpers, Nijmegen

Met plezier bied ik ook dit jaar de voortgangsbrief over het
wijkplan 2017/2018 aan. Samen maken we onze stad steeds
mooier, daar ben ik trots op. In 2017 hebben velen van u
meegedacht en (mee)gewerkt aan de inrichting van uw wijk.
U kunt op het kaartje zien wat we in 2017 samen bereikt hebben.

Biezen
Voortgang wijkplan 2017 | 2018
Stadsdeel Nijmegen-Oud West
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Dit hebben we o.a. gedaan in 2017:
1

2

3
4

Plaatselijk wortelopdruk verholpen over de gehele
Krayenhofflaan (voetpad en parkeervakken). Drempeltegels
bij nr. 275 vervangen.
Overlast wortelopdruk verholpen over de gehele straat
waar nodig in Rijnstraat (tussen Niersstraat en Biezenstraat)
en Victor.
Wateroverlast verholpen en trottoir Waterstraat 99
opnieuw bestraat.
Drempeltegels Waterstraat 146 vervangen.
Bewonersinitiatieven ondersteund bij bijvoorbeeld
participatie in het groen en acties tegen zwerfafval.

Mijnwijkplan.nl is een
digitaal platform. Op deze site
kunt u wensen en ideeën voor
de openbare ruimte in uw
buurt melden. Ook informeert
de gemeente u hier over de
werkzaamheden bij u in de
buurt. Wilt u meebepalen
hoe het wijkbudget in uw
wijk wordt besteed? Kijk op:
nijmegen.nl/mijnwijkplan

Dit gaan we o.a. doen in 2018:
5

Toevoegen extra rijstroken op de rotonde Industrieplein
in verband met afsluiting Waalbrug. Dit zal een definitieve
aanpassing zijn.
6 Opnieuw asfalteren fietspad op de rotonde Waterstraat/
Marialaan/Industrieweg/Voorstadslaan.
7 Herinrichting openbare ruimte en afvallocatie Fenikshof.
8 Voetpad en inrit herstellen ter hoogte van Marialaan 230.
9 Onderzoek of Maasplein groener kan worden.
10 Groenstrook aanbrengen Weurtseweg tot aan de
snelfietsroute Winselingseweg.
11 Toevoegen groen langs snelfietsroute (staat niet op
de kaart).
Bewonersinitiatieven ondersteunen bij bijvoorbeeld
participatie in het groen en acties tegen zwerfafval.

nijmegen.nl/mijnwijkplan

NijmegenWest

Wolfskuil
Voortgang wijkplan 2017 | 2018
Stadsdeel Nijmegen-Oud West
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Dit hebben we o.a. gedaan in 2017:
1
2
3
4
5

Betonplaten Floraweg hersteld.
Wortelopdruk Tunnelweg bij fietsenstalling verholpen.
Graafseweg ter hoogte van nummer 230 het plantvak
omgevormd naar gras.
Deel van het voetpad Wolfskuilseweg opnieuw bestraat.
Vervangen bloembakken droomwand Graafseweg.
Bewonersinitiatieven ondersteund bij bijvoorbeeld
participatie in het groen en acties tegen zwerfafval.

Mijnwijkplan.nl is een
digitaal platform. Op deze site
kunt u wensen en ideeën voor
de openbare ruimte in uw
buurt melden. Ook informeert
de gemeente u hier over de
werkzaamheden bij u in de
buurt. Wilt u meebepalen
hoe het wijkbudget in uw
wijk wordt besteed? Kijk op:
nijmegen.nl/mijnwijkplan

Dit gaan we o.a. doen in 2018:
6
7

Vervangen riool op de Leliestraat en Rozenstraat.
Betonplaten vervangen ter hoogte van Basisschool
de Wieken aan de Floraweg.
8 Wortelopdruk verwijderen en herstellen voetpad
en parkeerplaats Klaverstraat.
9 Aanpassing groenstrook Lijsterstraat .
10 Verhelpen wortelopdruk Kamperfoeliestraat nadat
de bomen zijn vervangen.
11 Participatiemogelijkheden onderzoeken Bosbesstraat.
Bewonersinitiatieven ondersteunen bij bijvoorbeeld
participatie in het groen en acties tegen zwerfafval.

nijmegen.nl/mijnwijkplan

NijmegenWest

De zondag senioren

Het eerste zondag team begon met het schrijven van dit stuk voor de Wester (26-11) eindelijk compleet te worden. En zo kwamen ook
de punten. Een mooi voorbeeld waren de wedstrijd tegen koploper Roda (1-1) en een week
later tegen Niftrik (6-2 winst). Deze wedstrijden legden ze een goede wedstrijd op de mat.
Ze werkten voor elkaar en maakten mooie acties en doelpunten.
Als deze Wester uitkomt in het weekend van
16-17 december, staan voor de teams van sv
Nijmegen de laatste wedstrijden voor de winterstop op het programma. Een laatste weekend waar naast competitiewedstrijden ook
twee bekerwedstrijden zullen zijn. Sv Nijmegen veteranen speelt op zaterdag 16 december
uit bij Roda2 en sv Nijmegen vrouwen1 speelt
een dag later thuis tegen het vrouwenteam van
DVOL. We hopen op leuke wedstrijden en het
zou mooi zijn als sv Nijmegen hierbij als winnaar uit de bus zou komen.
Na dat weekend zullen onze leden kunnen
gaan genieten van de feestdagen en zich kunnen gaan opmaken voor het jaar 2018.
Voordat de feestdagen dan echt gaan beginnen zal sv Nijmegen nog een leuke kerstbingo
met mooie prijzen organiseren. Deze bingo zal
zijn op donderdag 21 december om 20.00 uur
in ons clubhuis. De opbrengst van deze bingo
komt geheel ten goede aan onze jeugdafdeling.
Iedereen is welkom om gezellig mee te komen
bingoën.
Hoe is het de afgelopen weken gegaan met de
teams van sv Nijmegen, onze club?

Jeugd

Ondanks dat we als jeugd nog steeds willen
groeien in het aantal leden, kunnen we zeggen dat de teams die we hebben het zeker goed
doen. De begeleiding zet zich volledig in om
de spelers en speelsters beter te maken en onze
jeugdleden pakken dit goed op. Dit was ook te
zien in de uitslagen en de eindstand.
Op de trainingsdagen in de herfstvakantie bleken niet alleen onze eigen jeugdtrainers te willen meehelpen om jeugdspelers beter te maken, maar ook selectietrainers van zowel onze
eigen club als andere clubs.

Senioren

De zaterdag senioren doen het zeer goed. De
veteranen zitten nog in de beker en ook in de
competitie doen ze bovenin mee. Ons zaterdag
1 team staat ook bij de bovenste plaatsen en
wie ze ziet voetballen weet dat ze beschikken
over een kampioensploeg.
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Het zondag 2 team pakt helaas te weinig punten. Ze spelen zeker goede wedstrijden, maar
maken minder doelpunten dan de tegenstander. Iets wat belangrijk is om wedstrijden te
winnen. De nieuwe trainer Tonny Hendriks
straalt positiviteit uit en blijft de jongens fanatiek steunen. Dit moet toch punten gaan opleveren.

Repaircafé Nijmegen West
De vrijwilligers van het Repaircafé Nijmegen West willen heel graag uw spullen die het niet meer doen, proberen weer
aan de praat te krijgen. Fietsen, apparaten,
computers, telefoons, horloges, textiel,
speelgoed en alles wat u bedenkt.
We zijn iedere eerste zaterdag van de
maand (behalve in januari en augustus)
voor u aanwezig in de Hobby op de Nieuwe Nonnendaalseweg 98 in Nijmegen
West. We ontvangen u om 11.00 uur en
nemen reparaties aan tot 13.30 uur. Tijdens het wachten kunt u gratis  een kopje
koffie of thee halen. Kosten zijn een vrijwillige bijdrage.

Sv Nijmegen 4 (ook wel 4ever3 genoemd),
een team dat alweer enkele jaren bij elkaar
speelt, doet het ook dit seizoen weer goed. Ze
staan halverwege het seizoen bij de bovenste
plaatsen in de competitie en maken dus kans
op een winterkampioensfeestje.

Op de volgende data zijn wij voor u aanwezig: 3 februari, 3 maart, 7 april 2018.

Sv Nijmegen 5 en sv Nijmegen 6 doen het beide hetzelfde. Ze wisselen wedstrijden af met
de ene keer winst en de andere keer weer met
verlies of een gelijkspel. Dat blijkt ook uit de
stand. Ze staan netjes in de middenmoot.

Ik hoop u te ontmoeten op een van onze
zaterdagen.

Sv Nijmegen vrouwen 1 doen het ook dit seizoen weer goed. Ze beschikken over bijna
hetzelfde team als vorig seizoen. Naast een
paar gestopte speelsters en ook enkele nieuwe
speelsters zit de wijziging vooral in de trainer.
Dit seizoen worden ze getraind door selectiespeler Nourdin Kerkri. Hij is net als ons vrouwenteam fanatiek en dit alles werkt door in de
wedstrijden. Ze doen het goed in de competitie
en staan in de tweede ronde van het bekertoernooi. We hopen op een vervolg van het bekertoernooi op 17 december.
De betrokkenheid van onze teams bleek ook
bij het aanschaffen van een aed apparaat. Diverse teams schonken een bijdrage om zo dit
belangrijke apparaat te kunnen aanschaffen.
Wij hopen dat ook 2018 ons mooie maanden
brengt met aan het eind van de competitie een
mooie afsluiting met het Jan Weijers Jeugdtoernooi, sinds jaar en dag door ons georganiseerd.
Als laatste wens ik iedereen hele fijne feestdagen en een goed 2018.
Tekst: Patrick Weijers

Vrijwilligers van ons Repaircafé houden
heel erg van een uitdaging. Misschien
kunt u ze uitdagen?

Wilma vd Heijde
Coördinator Repaircafé Nijmegen West

PRIJSVRAAG twv
€ 150,00
Na loting is de vorige prijsvraag gewonnen door Marjan Houkes; zie hiervoor
de foto’s elders in de Wester. De nieuwe
opgave is: op welke pagina staat de makeover door Body & Face Company en kapsalon Lustrina in déze Wester ? Mail uw
oplossing naar redactie@dewester.info en
misschien wint u wel de make-over ter
waarde van € 150,00 beschikbaar gesteld
door Kapsalon Lustrina en beautysalon
Body & Face Company.
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Belangrijke nummers
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Alarmnummer: 112
Politie: 0900 88 44
Brandweer: (024) 329 75 99
GGD: (024) 3 297 297
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Slachtofferhulp: (024) 323 33 22
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

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.

WINTERSPELEN
14 JANUARI
Vinden jullie het ook zo leuk om actief,
met beleving en enthousiasme te sporten
en spelen? Wij wel! Daarom organiseren
wij vanuit Allesbinder de Winterspelen,
die bol staan van leuke activiteiten.
Zo is er een pannakooi, skateworkshop,
graffitiworkshop, kickboksworkshop en
nog vele andere activiteiten voor jong
en oud. En het beste is: het is hartstikke
gratis!
Het evenement vindt plaats onder De
Oversteek, dichtbij Waalhalla waar tevens hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn
tegen een kleine vergoeding.
Dus hebben jullie zin om eens gezellig
met elkaar te gaan sporten? Meld je dan
meteen aan via het Facebookevenement
op de Facebookpagina van Allesbinder
(facebook.com/samenverschilmaken),
via de mail (ontmoet@allesbinder.nl) of
kom gewoon gezellig langs op
14 januari. Tot dan!

Make-Over

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

Marjan vóór
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Marjan ná
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Cursus Naaien en Glas in Lood bij
Hobbycentrum De Nonnendaal

maandag 8 januari, Nieuwe Nonnendaalseweg
98,13:00-15:30u.

Computercursus bij Hobbycentrum
De Nonnendaal
dinsdag 9 januari, Nieuwe Nonnendaalseweg
98, 10:00-12:30u.
Meer info over onderstaande activiteiten is
te vinden op www.dewester.info

Kerstmarkt Westerpark

Vrijdag 15 december, Rivierstraat hoek
Kanaalstraat, 16.00-21.00u.

Vasim Familietheater - Circus
Factory speelt “Gestoord”

zondag 17 december, Vasim, Winselingseweg,
13:30-16:00u.

Teken- en schildercursus in atelier
Spits op Kunst
maandag 18 december, Waterstraat 220,
19:30-22:00u.

Koor van dit Moment

donderdag 21 december, Schependomlaan
17E, 20.00-22.00u.

Activiteitenfonds Oud-West
HEEFT GELD VOOR
INITIATIEVEN VAN BEWONERS VAN OUD WEST
Het activiteitenfonds heeft een adviserende
taak voor de gemeente Nijmegen over initiatieven van de bewoners van de Biezen,
het Waterkwartier en de Wolfskuil. U kunt
dan denken aan activiteiten voor kinderen,
ouderen en nieuwkomers. Maar ook om de
onderlinge verbinding en gezelligheid te
bevorderen of om voorlichting te geven.
Kortom: alles wat kan bijdragen aan het
welzijn van de buurt.
In totaal is er per jaar een bedrag van €
20.000,- beschikbaar. Wij vinden het erg
jammer dat we tot op heden het maximum
nog nooit hebben bereikt. Hierin willen we
graag verandering brengen, maar daarvoor
hebben we uw hulp nodig. Het is een uitdaging voor alle bewoners in Oud West.
Heeft u een goed idee, maar weet u niet
hoe u dit het beste kunt aanpakken, neem
dan even contact met ons op.
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Cursus fietsreparatie bij
Hobbycentrum De Nonnendaal

dinsdag 9 januari, Nieuwe Nonnendaalseweg
98, 13:00-15:30u.

Cursus Mozaïek bij Hobbycentrum
De Nonnendaal
woensdag 10 januari, Nieuwe
Nonnendaalseweg 98, 13:00-15:30u.

Schilderen & Tekenen bij
Hobbycentrum De Nonnendaal
donderdag 11 januari, Nieuwe
Nonnendaalseweg 98, 13:00-15:30u.

Basiscursus houtbewerken bij
Hobbycentrum De Nonnendaal

vrijdag 12 januari, Nieuwe Nonnendaalseweg
98, 10:00-12:30u.
.
Het gaat om een financiële bijdrage, die u
kunt gebruiken voor uw initiatieven voor
wijk, straat of buurt, met als doel iets te betekenen voor buurtbewoners.
Enkele activiteiten die onlangs door het fonds
zijn gehonoreerd:
• Laatste schooldagfeest van basisschool Aquamarijn op 13
juli.
• Spellenmiddag in het Westerpark op 3 september. Er waren
ongeveer 200 kinderen aanwezig, en het was volop feest.
• Flora Wijkfestival op 10
september in de Wolfskuil.
Ideeën die u misschien aanspreken:
• Kerststukjes maken
• Surprise maken
• Karaokemiddag voor kinderen
• Verhalenmiddag over geschiedenis van de wijk
We weten dat niet iedereen gemakkelijk een
aanvraag indient. Heeft u een goed idee, maar
aarzelt u hoe u het aan moet pakken? Vraag

Cursus Tekenen

vrijdag 12 januari, Nieuwe Nonnendaalseweg
98, 13:00-15:30u

Mindfulnesstraining

maandag 15 januari, Bloemerstraat 71, 19:0021:30u.

Lachmeditatie

donderdag 2 november, Schependomlaan 7E,
13:30-17:00 uur

Kennismaking met Weven bij
Hobbycentrum De Nonnendaal

dinsdag 16 januari, Nieuwe Nonnendaalseweg
98, 13:00-15:30u.

Vergadering Wijkverenging ‘Ons
Waterkwartier’

Dinsdag 30 januari, Waterstraat 146, 19.3021.30u.

Jouw activiteit op deze pagina?

Plaats je activiteit voor de deadline van het
volgende nummer (21 januari) online in de
agenda van de Wester op www.dewester.info.
Alleen daar geplaatste activiteiten komen op
deze pagina (verspreiding volgende nummer is
vanaf 8 februari).

ons om hulp, want ook daarvoor zijn wij.
Het zou jammer zijn als uw prachtige idee
hierdoor niet kan plaatsvinden.
Aanvraagformulieren te vinden bij:
Ruud de Vries, juwelier, Voorstadslaan
Voorzieningenhart “De Biezantijn”, Waterstraat
Wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede
Oude Heselaan
Hulp nodig?
Neem contact met ons op via de website
activiteitenfondsoudwest@gmail.com.
Het volgend overleg van het fonds is op
woensdag 7 februari 2018.
Wij ontvangen graag uw aanvragen voor
donderdag 1 februari 2018. Dat geeft ons
de tijd om de aanvraag goed te bekijken.
De overige inleverdata in 2018 zijn: 1 mei,
1 september en 1 november .
Tekst: Wilma van de Heijde
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Kinderpersbureau
Als ik later groot ben ...

Werken met dementie

De redactie van het KinderPersBureau over
later en grote dromen en over waar willen
we wonen als we dan later groot zijn ...

Ik ben Sanne. Een tijdje geleden heb ik mijn
moeder geïnterviewd omdat ze werkt met
mensen met dementie. Ik vind dit een leuk
onderwerp omdat niet veel kinderen weten
wat dementie betekent.
Dementie is een ziekte in de hersenen waardoor je heel vergeetachtig wordt.

Als ik later groot ben word ik arts of rechter
(diagnostiek). Mijn grootste droom is dat de
wereld schoner is. Ik zou willen wonen in
Breda, daar woont mijn oma en mijn opa. De
hele familie van mijn moeder woont in Brabant
ongeveer. Tyrone
Als ik later groot ben word ik astronoom. Ik
vind het universum leuk en ben benieuwd of ik
nog een andere planeet kan ontdekken in een
ander zonnestelsel. Mijn grootste droom is dat
ik nog een nieuwe planeet of nieuw zonnestelsel ontdek. Ik zou willen wonen op een plek
waar het niet vaak bewolkt is, waar weinig
mensen wonen, zoals aan de kust, NoordHolland, daar heb je veel ruimte. Matthias
Als ik later groot ben word ik voetballer of
zanger. Mijn grootste droom is voetballer of
zanger worden. Ik zou willen wonen in Nijmegen, behalve bij de grens van Nijmegen, dat is
Arnhem. Dylan

Wat voor een vak doe je? Verzorgende i.o. in
opleiding [2e jaar leerling].
Waarom koos je voor dit beroep? Omdat ik
graag iets wilde doen voor mensen.
Wat moet je allemaal doen? Helpen bij wassen, aankleden en helpen om op de wc te
komen.
Wat vind je het leukste wat je kunt doen? Zorgen dat mensen het naar hun zin hebben.
Waar werk je? De Waalboog, locatie De Honinghoeve, kleinschalig wonen.
Wat is het spannends? Toen er een bewoner
vermist was. Toen dat gebeurde had ik dienst
op die afdeling.

Voor hoeveel mensen werk je? Voor 6 mensen.
Hoelang werk je nu? Ik werk nu al 2 jaar.
Wat vind je leuk? Om voor demente mensen
te werken, ondanks dat ze veel niet meer
weten blijven ze humor hebben.
Wat is je naam? Mijn naam is Dorien.
Wat is het speciaalste wat er is gebeurd? Man
en dochters van een bewoonster kwamen ons
persoonlijk bedanken met bloemen, ze waren
ons dankbaar voor de zorg van hun moeder
en vrouw. Waardering geeft een heel fijn gevoel. Dat je soms niet begrijpt wat er aan de
hand is met een bewoner omdat ze zichzelf
niet altijd duidelijk kan maken, dat is moeilijk.
Wat voor een opleiding moet je doen? MBO
verzorgende i.g. niveau 3.
Wat is het leukste wat je mocht doen?
Sinds kort mag ik verpleegtechnische
handelingen uitvoeren in de praktijk zoals injecteren, medicatie toedienen,
dit vind ik erg leuk om te mogen doen.
Door: Sanne

Tekenen in 3 stappen

Als ik later groot ben word ik dierenarts. Mijn
grootste droom is paard gaan rijden. Ik zou
willen wonen in Nijmegen. Sanne
Als ik later groot ben word ik paardenarts en
vrijwilliger bij de konijnenopvang.
Mijn grootste droom is een goede opleiding
en een fijn leven. Ik zou willen wonen zo dicht
mogelijk bij mijn toekomstige baan. Tess
Als ik later groot ben word ik bioloog. Mijn
grootste droom is om iets te vinden wat nog
niemand heeft gevonden. Ik zou willen wonen
in Australië dicht bij een park. Mahmut
Als ik later groot ben word ik profvoetballer.
Mijn grootste droom is het WK voetbal winnen
met het Nederlands elftal. Ik zou willen wonen
in de Amsterdam Arena. Vic
Als ik later groot ben word ik … dat weet ik
nog niet. Mijn grootste droom is dat ik nooit
overlijd. Ik zou willen wonen in mijn eigen
buurt. Ties

Door: Mahmut

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg
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