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Vroeger en nu 

De bouw van de spoorbrug begon in 1875 
en duurde tot 1879. Het zuidelijke landhoofd 
van de brug met middeleeuws aandoende to-
rens werd ontworpen door Pierre Cuypers. De 
spoorbrug maakte mede de treinverbinding tus-
sen Nijmegen en Arnhem mogelijk, waarmee 
Nijmegen werd aangesloten op het nationale 
spoorwegnet. De vakwerkbrug had oorspron-
kelijk 3 boogoverspanningen. De spoorbrug 
was de eerste brug over de Waal in Nijmegen; 
de Waalbrug kwam er pas in 1936. In de Twee-
de Wereldoorlog werd de middelste boog van 
de brug twee keer opgeblazen. De spoorbrug 
maakte deel uit van de Waaloversteek, onder-
deel van Operatie Market Garden. In 1945 
werd de schade hersteld en konden er weer trei-
nen rijden. In 1984 werd de brug gemoderni-

seerd. Nu werd er in plaats van drie slechts één 
boog geconstrueerd. Het landhoofd, dat aan-
vankelijk gesloopt zou worden, werd een rijks-
monument. In 2004 werd de Snelbinder aan de 
spoorbrug bevestigd, deze verbindt Nijmegen 
met het stadsdeel Lent. Het treinverkeer over 
de spoorbrug en de scheepvaart op de Waal 
moesten daarvoor een dag worden stilgelegd. 
In 2009 werd het landhoofd, dat in de oorlog 
beschadigd was geraakt, gereconstrueerd. De 
brug heeft de twee-na-langste overspanning 
in Nederland; alleen de Werkspoorbrug (Over 
het Amsterdam-Rijn kanaal bij Utrecht) en de 
Zandhazenbrug (vlakbij Muiderberg over de 
autosnelweg A1) zijn langer.

Tekst en foto nu: Dave van Brenk
Foto vroeger: Regionaal Archief  Nijmegen
Bron: Wikipedia
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De straat van de week

Korenbloemstraat
De Korenbloemstraat kennen we in Nijmegen sinds 1947 en maakt 
deel uit van de bloemen- en plantenbuurt tussen de Molenweg en de 
Graafseweg. Tegelijkertijd met de Korenbloemstraat werden de na-
men Klaverstraat, Zonnebloemstraat, Mirtestraat en Papaverstraat 
vastgesteld. De korenbloem is een 30-60 cm hoog, eenjarig plantje 
met blauwe bloemen en dankt de naam aan haar traditionele groei-
plaats: op akkers tussen het graan. Een aftreksel van de bloemen en 

planten schijnt te helpen tegen bronchitis. Ook wil de folklore dat de 
bloem vroeger gedragen werd door verliefde jonge mannen; als de 
bloem te snel verdorde, zou hun liefde onbeantwoord blijven.
De Korenbloemstraat is maar een kort straatje en loopt vanaf de Flo-
raweg tot aan de Varenstraat. Er staan 24 huizen, gebouwd in 1948 
door woningvereniging Nijmegen - nu Portaal - , en een appartemen-
tencomplex met 11 woningen gebouwd in 1989.

Ed en Ciska
In één van de huizen aan de oneven kant wo-
nen sinds 1974 Ed Loois en zijn vrouw Ciska. 
Ed is geboren in 1948 in de Pater van Meurs-
straat in het Willemskwartier. Hij was enig 
kind en zijn vader werkte in de steenfabriek 
in Haalderen en de Ooy. Ciska van den Heu-
vel is één jaar ouder, en groeide op in dezelfde 
straat schuin tegenover het huis van Ed. In 
1965 sloeg de vonk over en drie jaar later vlak 
voor kerstmis 1968 trouwden ze. Eind dit jaar 
vieren ze hun Gouden Bruiloft.

‘We zijn door een driehoekruil hier terecht 
gekomen,’ begint Ed. De vorige bewoonster 
verhuisde naar Zwanenveld toen haar moeder 
ziek werd. Ons was een woning in Zwanen-
veld aangeboden, maar we wilden allebei niet 
over de brug. Door te ruilen konden we hier 
terecht. Familie van Ciska woonde op dat mo-
ment ook al in de Kuul.’

113 gulden en 55 cent
Ed weet nog precies hoeveel hij de eerste 
maand aan huur betaalde. ‘Dat was 113 gulden 
en 55 cent.  Inmiddels is dat 403 euro gewor-
den.’ ‘Het is erg groot voor ons tweeën,’ vult 
Ciska aan. ‘We hebben nooit kinderen gehad, 
maar wel drie slaapkamers en een voor- en 
achtertuin. Met Portaal hebben we nooit pro-
blemen gehad. We hebben het een en ander 
verbouwd zoals een nieuwe keuken enzo. Ed 
deed het zware sjouwwerk en ik het behangen 
en verven.’

Ed werkte aanvankelijk in de bouw, maar door 
overgewicht belandde hij in de WAO. Hij be-
sloot tot een maagverkleining en wist veel 
kilo’s kwijt te raken. Ed: ‘Daardoor kon ik in 
1991 als beheerder in het Kruispunt achter het 
Gak aan de slag. Daarna in wijkcentrum Titus 
Brandsma en enkele jaren later bij het jonge-
rencentrum in de oude school aan de Water-

straat. Dat was een erg mooie en leuke tijd. 
Veel leuker dan de bouw. We organiseerden 
uitstapjes, voetbaltoernooien, maar ook activi-
teiten voor de ouderen. Er was nog een beetje 
geld toen om iets op touw te zetten.’ Ciska: 
‘Hij kwam elke dag met een mooi verhaal 
thuis.’

In 2008 bleek dat Ed te veel hooi op zijn vork 
genomen had en hij kwam overspannen thuis 
te zitten. ‘Dat was erg wennen,’ gaat Ed ver-
der, ‘ik heb wel even in een dip gezeten toen. 
In 2013 ben ik met pensioen gegaan.’

Wit-Gele Kruis
Over de straat zijn ze allebei erg te spreken al 
leek het er vroeger gemoedelijker aan toe te 
gaan. Ed: ‘Er kon veel meer en de contacten 
met de buurt verliepen gemakkelijker. Veel 
bewoners bleven lang hangen hier. De mees-
te mensen kennen we. Je groet elkaar altijd, 
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Ed en Ciska
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kletst even en een enkele keer ga je op de kof-
fie. Mensen die hier nog niet zo lang wonen, 
zijn ook altijd even vriendelijk. Renske Hel-
mer, de wethouder, informeert altijd naar de 
gezondheid van Ciska. Pas de laatste jaren is 
er iets meer verloop en komen er ook jongere 
gezinnen wonen. Daar praat je toch iets minder 
snel mee, dan met de oude garde. Eind jaren 
negentig konden we van Portaal het huis ko-
pen voor 135.000 gulden. Dat was zeker niet 
duur, maar we waren de vijftig al gepasseerd, 
dan begin je daar niet meer aan.’
Vergelijkbare woningen verwisselen nu in de 
Wolfskuil voor € 225.000 van eigenaar. Er 
staat nu één appartement in de straat te koop 
op Funda. De vraagprijs daarvoor is € 150.000. 
Die appartementen staan op de hoek met de 
Varenstraat. Vroeger stond daar een groen, 
houten gebouwtje van het Wit-Gele Kruis, van 
waaruit de thuiszorg geregeld werd en buurt-
bewoners met hun zuigelingen terecht konden.

Het is een rustige straat. Ed kan acht van de 
tien keer zijn auto voor de deur kwijt. Ed: ‘Het 
is wel erg smal hier. Mijn buitenspiegel heb-
ben ze er al een keer afgereden; die kun je dus 
beter naar binnen klappen. Mijn auto is ook 
een keer geschampt, maar de buurman had 
het kentekennummer van de dader genoteerd 
en de schade is later keurig vergoed. Eigenlijk 
gebeurt er zelden wat. Eén keer was er een po-

ging tot inbraak. We kwamen thuis van de bin-
go; dat deden we vroeger vaak. In Villa Nova, 
Elmeran of Titus. De inbrekers lukte het echter 
niet binnen te komen.’

Betsy
Om de hoek aan de Floraweg woonde Betsy, 
de zus van Ciska. ‘We deden met zijn drieën 
alles samen. We maakten dagtochtjes, gingen 
op vakantie, soms twee keer per jaar. Met mijn 
zus was ik vier handen op één buik. We waren 
onafscheidelijk.’ ‘Tot 2015,’ gaat Ed verder. 
‘We zouden samen naar het tuincentrum gaan. 
Ze kwam echter niet opdagen op het afgespro-
ken tijdstip en toen ik polshoogte ging nemen, 
vond ik haar dood op bed. Ze had een plot-
selinge hartstilstand gehad. Nooit eerder had 
ze hartproblemen. Altijd zo gezond als een vis. 
Het was een enorme klap. Zeker voor Ciska. 
Het heeft bij haar het proces van dementeren 
versneld. Dat komt veel vaker voor dan je 
denkt. Mijn moeder en zus hebben het gehad. 
De broer van Ciska. Ik heb nu een dagtaak aan 
het verzorgen van mijn vrouw, maar ik doe het 
graag, hoor. We voelen ons verder prima en 
willen hier zo lang mogelijk blijven wonen!’

An en Gerard
Halverwege de straat aan de even kant wonen 
sinds 1977 An en Gerard van Laanen. An is 
geboren in 1940 aan de Tollensstraat in het 

Willemskwartier. Het huis staat er nog steeds. 
Ze kan zich nog vaag herinneren dat ze op 
het eind van de oorlog moesten schuilen in de 
kelder van papierfabriek Export, ook aan de 
Tollensstraat. Toen het écht gevaarlijk werd, 
evacueerde het gezin met drie kinderen naar 
Hatert. Drie oudere kinderen waren inmiddels 
al het huis uit. ‘Meteen na de oorlog heb ik op 
vier verschillende lagere scholen gezeten, de 
Mariaschool, de meisjesschool aan de Konin-
ginnelaan en de Dobbelmannweg en in villa 
de Wolfskuyl aan de Graafseweg naast de mo-
len,’ begint An. ‘Telkens wanneer ik een klas 
overging, bleek er geen plaats meer te zijn en 
moest er voor de hele klas een andere plek ge-
zocht worden. Toen ik veertien jaar werd, ben 
ik meteen gaan werken bij Export, twee zusjes 
hebben daar ook gewerkt.’

De Nederlandse Papierfabriek Export was be-
kend om het Nefa maandverband en Pura toi-
letpapier. In 1977 is de fabriek gesloopt en op 
deze plek vind je nu de Jacob van Lennepplaats 
met tientallen woningen. Alleen het witte huis 
van de bedrijfsleider staat er nog.

Onder de Bogen
Gerard van Laanen is geboren Onder de Bo-
gen in de Anemoonstraat in een gezin met tien 
kinderen en is vijf jaar ouder dan An. Daar 
groeide hij ook op en hij zag in februari 1944 
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op weg naar school de bommen naar beneden 
vallen en Gerard moest snel een veilig heen-
komen zoeken. Na de lagere school aan de 
Koninginnelaan leerde hij voor elektrisch las-
ser, maar kwam uiteindelijk te werken bij J.H. 
Groot B.V. Hoge en Lagedruk Gieterijen in de 
Mercuriusstraat. Gerard: ‘Inmiddels woonden 
we aan de Korenbloemstraat. We zijn daar met 
zes kinderen gaan wonen meteen na de opleve-
ring in 1949 en waren dus de eerste bewoners.’

‘In 1954 zag ik hem fietsen met een paar vrien-
den,’ gaat An verder. ‘Ik mocht bij hem achter-
op zitten en hij bracht me vervolgens naar huis 
toe. Daarna wilde ik hem niet meer kwijt en 
in 1958 zijn we getrouwd. We gingen bij mijn 
ouders inwonen aan de Tollensstraat, want de 
woningnood was groot. Na drie jaar vonden 
we iets voor onszelf aan de Van Nispenstraat 
in Oost. Ik kon er niet aarden en ik was ont-
zettend blij dat we in 1967 een bovenwoning 
kregen in de Mirtestraat. Daar was ik meteen 
verliefd op, zó een leuk huis en daar hebben 
we met veel plezier gewoond.’

Meeuwse weitje
In 1977 overleed de moeder van Gerard. Het 

gezin, met inmiddels drie zonen, verhuisde 
naar de Korenbloemstraat om voor de vader 
van Gerard te zorgen. An: ‘Dat was een druk-
ke tijd, want de hele familie kwam regelmatig 
over de vloer. Zuster Meis, van het Wit-Gele 
Kruis op de hoek van de straat, kwam vader 
regelmatig wassen. Vier jaar later is hij overle-
den. Hij is 93 jaar geworden.’
‘De kinderen vonden het geweldig in de Kuul. 
Ze konden overal spelen. Er was een speeltuin; 
ze konden naar Don Bosco in de Mirtestraat of 
gaan voetballen op het Meeuwse weitje bij de 
Azaleastraat.’

Popping
An: ‘Het klopt dat er de laatste jaren meer ver-
loop is. Mensen gaan dood hè. Wel leuk dat 
er het afgelopen jaar drie kinderen in de straat 
geboren zijn. Over het algemeen is het hier al-
tijd rustig. Lang geleden woonden er een paar 
mensen die flink dronken en dat gaf wel eens 
wat reuring, maar overlast kan ik dat niet noe-
men. Auto’s rijden wel eens te hard en soms 
dendert er een vrachtwagen door de straat. Wat 
die hier te zoeken hebben?’

De bewoners van de Korenbloemstraat konden 

vroeger voor hun dagelijkse boodschappen te-
recht bij Popping om de hoek aan de Varen-
straat. An: ‘Die missen we nog steeds. Later 
heeft hun zoon Wim het overgenomen, die de 
winkel bleef runnen tot Maters, met meerdere 
kleine supermarkten in de stad, het overnam. 
In dat blok zaten meerdere winkels voor lan-
gere of kortere tijd. Een kapper, kledingwin-
kel, de Spar, een friettent, die zit er nog steeds, 
en op de hoek met de Zonnebloemstraat slager 
Theunissen, daarna slagerij Jos Janssen, de 
fietswinkel van Van Heeswijk en nu Almadina, 
een Turkse winkel.’

Onderverzekerd
In hun ruime achtertuin kijken An en Gerard 
tegen de huizen van de Nieuwe Nonnendaalse-
weg aan. Daartussen loopt een breed pad, dat 
door een aantal bewoners als achterom wordt 
gebruikt. In vroeger tijden - en misschien nu 
nog wel, wie zal het zeggen - een populair vrij-
erslaantje. Het werd ruim dertig jaar geleden 
ook misbruikt door een aantal lieden die via 
dat pad en over de schutting bij de familie van 
Laanen wist in te breken. Voor An een vreselij-
ke gewaarwording. ‘Het was Tweede Kerstdag 
en ik zag meteen dat er iets niet klopte toen we 

An en Gerard
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De Spar om de hoek in de Varenstraat (1954)
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thuiskwamen en voor de deur stonden. Bin-
nen was alles overhoop gehaald. Er was veel 
weg. De sieraden van mijn moeder, de tv, het 
eerst verdiende salaris van een zoon. Ik kan er 
nu nóg kwaad om worden. We dachten goed 
verzekerd te zijn. Een mannetje van de ver-
zekering kwam de inventaris opnemen. Alle 
kasten moesten open en zelfs de lakens en kus-
senslopen werden meegeteld. Toen bleken we 
onderverzekerd te zijn en kregen geen cent uit-
gekeerd.’ ‘Een paar jaar later is er uit de schuur 
nog een brommer gestolen,’ vult Gerard aan.

Voortuin
Ook bij An en Gerard is de keuken verbouwd, 
uitgebreid en bij de kamer getrokken. Twee 
keer bood Portaal het huis te koop aan, maar 
daar begonnen ze niet meer aan. Ze waren de 
65 al gepasseerd. Ze kunnen met iedereen in 
de straat prima overweg, zonder de deur bij el-
kaar plat te lopen. ‘We groeten elkaar, al zegt 
wethouder Renske Helmer, die een paar deu-
ren verder woont, niet altijd iets terug,’ mop-
pert Gerard. ‘Ze zal het wel druk hebben en  
met haar gedachten ergens anders zijn. Ik las 
ook een keer een opmerking van Renske dat 
mensen hun voortuin beter moeten verzorgen, 
maar heb je die tuin van haar gezien? Ze geeft 
niet echt het goede voorbeeld.’

Ze wonen er nu veertig jaar, waarvan de laatste 
twintig met zijn tweeën. An blaakt van gezond-

heid, maar Gerard is aan het sukkelen sinds hij 
in september 2015 een herseninfarct kreeg. 
Zijn hele linkerkant was verlamd, iets waar hij 
nu bij het lopen nog steeds last van ondervindt. 
Voor onderzoek moest Gerard vaak naar het 
ziekenhuis, waar de artsen een jaar geleden, 
net als bij Ciska van de overkant, dementie 
constateerden. Het komt inderdaad veel vaker 
voor dan je denkt. ‘Ik ga nu twee dagen per 
week naar Villandry van Stichting de Waal-
boog voor een dagbehandelingstraject,’ vertelt 
Gerard, ‘vaak kaarten en bingo, en daar vind ik 
eerlijk gezegd niet zo veel aan.’ ‘Het is goed, 
dat hij er uit gaat,’ vervolgt An, ‘anders zit-ie 
toch maar de hele dag hier binnen op een stoel. 
Gerard heeft ook snel heimwee. Wanneer we 

voor een lang weekend buiten Nijmegen gaan, 
wordt hij al ziek.’

Scheve hutten
Op de bouwkundige staat van de woning heeft 
An nog wel enig commentaar. ‘Het zijn scheve 
hutten! Zo noemde mijn vader ze al, en hij 
heeft er nog aan mee gebouwd in 1948. Er 
staat geen muur recht. De ramen trouwens ook 
niet, dat merk je als je gordijnen op gaat han-
gen. De huizen zijn ook erg gehorig. Soms kan 
ik de buren bijna letterlijk verstaan. Maar och, 
het is leven en laten leven, zeg ik altijd maar’.
 
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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‘Het wij-gevoel is het belangrijkste, 
ook voor de toekomst’

Het testament van een vertrekkende voorzitter
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Ruud de Vries, wie kent hem niet?
De juwelier-horloger die zijn opvallende witte 
winkelpand aan de rotonde heeft staan op de 
hoek van de Marialaan en Voorstadslaan. An-
deren kennen Ruud de Vries van zijn betrok-
kenheid bij het oude gemeenschapshuis. Of als 
voorzitter van de wijkvereniging Ons Water-
kwartier. Misschien ook wel van dit buurtblad 
of van het activiteitenfonds. Lokale politiek 
misschien?
Inderdaad…. Wie kent hem niet.

Ik stap zijn winkelpand binnen, waar hij op 
dat moment een klant te woord staat. Ik kijk 
wat rond in zijn zaak en zie werkelijk overal 
om me heen uurwerken staan. Grote antieke 
staande klokken, ouderwetse maar ook mo-
derne wandklokken, horloges die overzichte-
lijk zijn uitgestald of in glazen vitrines hangen. 
Sieraden, relatiegeschenken en de beroemde 
4-Daagse beelden. De klant in de winkel is 
geholpen en Ruud loopt nog even de ruimte 
in waar hij zijn reparatie- en restauratiewerk-
zaamheden doet. Daarna schuift de inmiddels 
73-jarige man aan. 

Wijkvereniging Ons Waterkwartier
Wanneer ik Ruud de Vries vraag om zijn tijd 
als voorzitter van de Wijkvereniging Ons Wa-
terkwartier in één woord te omschrijven zegt 
hij met een grote trotse glimlach ‘vernieu-
wend’. Ruud heeft naar eigen zeggen een be-
grip gemaakt van de wijkvereniging en de wij-
ze waarop deze functioneert. ‘Ik heb van niets, 
iets gemaakt’. Voor zijn voorzittersrol vindt hij 
twee zaken cruciaal; een goede voorbereiding 
en een strakke vergaderplanning. Inmiddels is 
het een overlegorgaan geworden waarin alle 
wijkgroeperingen en -commissies aanschui-
ven om in overleg te gaan met de professionals 
van gemeentelijke en maatschappelijke orga-
nisaties. ‘Er komen gemiddeld tussen de 35 tot 
50 mensen bijeen. Het grote voordeel  is dat er 
korte lijnen zijn. Ik leg tijdens de vergadering 
direct verbindingen met de aanwezigen. Ze 
kunnen dan na de vergadering verder afstem-
men, afspraken maken of hun beklag doen’, 
aldus Ruud de Vries.

Ruud heeft zich ruim 20 jaar ingezet als voor-
zitter van de wijkvereniging. Formeel 14 jaar, 

want de vereniging heeft een KvK inschrij-
ving. Ruud: ‘Dat was nodig, want er waren 
veel conflicten rondom het club- en buurthuis-
werk. Ter voorkoming van het aansprakelijk 
stellen van de wijkvereniging is er besloten 
een vereniging op te zetten’. Het is een ver-
eniging zonder leden; dit alles is statutair vast-
gelegd.

Gemeenschapshuis
Ik vraag naar zijn grote betrokkenheid bij de 
wijk en de wijkvereniging. Ruud vertelt dat hij 
eigenlijk erin gerold is door de ontwikkelingen 
van het gemeenschapshuis aan de Waterstraat. 
De voorloper van het huidige voorzieningen-
hart De Biezantijn, dat nu bestaat uit een wijk-
centrum, een basisschool en een appartemen-
tencomplex.

Het buurthuiswerk bloeide in de jaren vijftig 
en zestig op, mede door particuliere initiatie-
ven van de kerken (zowel protestant als ka-
tholiek) en wijkorganisaties. Mijn moeder was 
in die tijd actief betrokken bij het wijkwerk 
vanuit de katholieke kerk. ‘Ik werd als jonge 
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Ruud draagt de voorzittershamer over aan Hernany Hernandez, onder toeziend 
oog van de Burgemeester

De laatste woorden als voorzitter
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knul vaak ingezet om haar te helpen, bijvoor-
beeld met de boekhouding van de breiclub en 
voordat ik het wist was ik ook actief betrok-
ken’, aldus Ruud. In 1963 werd de Stichting 
Buurthuis Waterkwartier opgericht. Het was 
een heuse vrijwilligersorganisatie. In datzelfde 
jaar werd het Gemeenschapshuis Waterkwar-
tier gebouwd door buurtbewoners. Deze buurt-
bewoners zijn nog steeds vertegenwoordigd 
in de carnavalsvereniging De Waoterjokers. 
Vanuit daar werden verschillende activiteiten 
georganiseerd zoals kinderopvang, vrijwil-
ligerswerk en vrijetijdsbesteding ten behoeve 
van de wijk en de wijkbewoners.

Maar de gemeente ging steeds meer kosten 
subsidiëren en drong aan op samenwerking en 
fusies met andere buurthuizen. Veel buurthui-
zen gingen samen, maar Stichting Buurthuis 
Waterkwartier bleef langer zelfstandig. De 
buurtbewoners van het Waterkwartier werden 
geconfronteerd met opbouwwerkers die dui-
delijk een andere visie voor ogen hadden wat 
betreft het buurtwerk. Dit leverde een langlo-
pend conflict op tussen professionals en buurt-
bewoners. ‘Praat me d’r niet van. Het heeft 
jaren geduurd en als grootaandeelhouder van 
het Gemeenschapshuis ben ik hier altijd mee 
bezig geweest. Ook bij de totstandkoming van 
De Biezantijn’, vertelt Ruud de Vries.

Waterkwartier
Ik ben nieuwsgierig naar de drijfveren van de 
vertegenwoordigers die in de wijkvereniging 
zitten. Ik ben ook benieuwd of zij alle wijkbe-

woners vertegenwoordigen.
Ruud zegt in alle eerlijkheid: ‘We pretenderen 
namens alle wijkbewoners te spreken, maar de 
wijk is niet in zijn geheel vertegenwoordigd. 
We missen vertegenwoordigers van bepaalde 
straten dan wel delen van de buurt. Het is altijd 
al zo geweest dat de Niersstraat een soort van 
“geografische scheidslijn” is. Van de Niers-
straat richting de rotonde waar het winkelpand 
staat. De betrokkenheid is daar minder. Verte-
genwoordiging uit de nieuwbouw  en de nieu-
we wijk Batavia is goed. De wijkvereniging 
heeft de nieuwe bewoners aldaar verwelkomd 
met een welkomsttas en dat was een goede 

zet’.
De wisseling van buurtbewoners vindt Ruud 
positief. Het blijft een uitdaging om iedereen 
met elkaar te verbinden in de wijk en elkaar te 
leren kennen. ‘Een voorbeeld. Naast mijn win-
kel zit een studentenhuis met 16 jonge bewo-
ners. Voor de kerstvakantie was er een pakket 
afgeleverd. D’r komt een jongedame binnen 
met de mededeling dat ze het pakketje komt 
ophalen en dat ze al een tijdje hiernaast woont. 
Nooit gezien!’, vertelt hij een beetje ontdaan.  

Afscheid
Ruud heeft enige scepsis over de term burger-
participatie. Een term die natuurlijk  samen-
hangt met betrokkenheid in de wijk. ‘Ik heb 
zo’n hekel aan ikke, ikke en de rest kan stik-
ken. Burgerparticipatie zegt dat we meer mee 
moeten doen, samen moeten doen, maar hoe 
verhoudt zich dat tot de mensen in de wijk? 
We zijn steeds meer op onszelf gericht en min-
der geduldig naar anderen. Geduld is niet rek-
baar meer in mijn ogen’.
Nu heeft Ruud onlangs (formeel) afscheid ge-
nomen als voorzitter van de wijkvereniging, 
zelfs de burgemeester is bij zijn afscheid ge-
weest, maar hij is nog niet uit beeld. Op mijn 
vraag waar we Ruud kunnen terugvinden 
zegt Ruud hard lachend: ‘Overal nog. Ik zit 
in een overgangsfase wat betreft mijn functie 
als voorzitter. Het stokje is overgedragen aan 
Hernany Hernandez, ook een ondernemer uit 
de buurt. Maar ik doe zoveel dat mijn taken 
verdeeld gaan worden over zes personen. Het 
gaat nog minstens een half jaar duren, voor-
dat alles goed overgedragen is. Ik hoop dat het 
gaat lukken.’

Tekst: Biljana Marković
Foto’s: Dave van Brenk
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Terug naar Oud-West met Jan Groos
Jan was nog een Jantje van pakweg vijf jaar 
toen hij voor het eerst kennismaakte met het 
Waterkwartier. Zelf woonde hij in Oost, op de 
hoek van de Broerdijk met de Pijnboomstraat, 
waar zijn vader dertig jaar lang een winkel 
runde met huishoudelijke artikelen, speelgoed, 
haarden, kachels, eigenlijk alles waar een beet-
je handel in zat. Zo kweekte Groos sr.  begin 
jaren vijftig als eerste in Nederland maanvis-
sen, maar hij miste de vergunning om ze zelf 
te verkopen. Daarvoor schakelde hij David 
Nannings uit de Biezendwarsstraat in, die in 
een schuurtje achter zijn huis een vishandel-
tje had. Om de paar maanden fietste hij, met 
zijn maanvissen in een groot blik, richting het 
Waterkwartier. Achterop de bagagedrager zat 
Jantje, die het blik maanvissen stevig moest 
vasthouden om ze ongedeerd bij Nannings af 
te kunnen leveren, waarbij het water steevast 
over kleine Jan heen klotste. 

STOUW
Veertig jaar later zou Oud-West zijn werkter-
rein worden toen hij via Tandem bij Stichting 

Toekomst Oud-West (STOUW) ging werken. 
Stouw - opgericht in 1991 - was een landelijk 
experiment in de steden Rotterdam, Deventer 
en Nijmegen met als doel de kloof te dichten 
tussen gemeente en bewonersorganisaties. So-
ciale Vernieuwing was het credo en dan bij 
voorkeur vanuit de bewoners zélf. Er moest 
een einde aan de bureaucratie komen en de 
lijntjes tussen een leuk idee en de uitvoering 
daarvan moesten korter. Bijna twintig jaar lang 
was STOUW een organisatie waar je in Oud-
West niet omheen kon. Met Jan Groos kijken 
we terug op deze periode in zijn leven.

Canisius College
‘Ik ben vlak na de oorlog in 1947 geboren,’ 
begint Jan, ‘en groeide op in Oost. De lagere 
school volgde ik bij de Broeders van Maas-
tricht, die een noodlokaal hadden aan de Aca-
ciastraat. Daarna ging ik naar het gymnasium 
in het Canisius College bij de Jezuïeten. Ik kijk 
op  die zeven jaar nog altijd terug als de leukste 
tijd van mijn leven. Het onderwijs opende een 
nieuwe wereld voor mij. De militaire dienst 

was voor mij niet weggelegd. Na drie dagen 
mocht ik weer naar huis. Ik had ondergewicht, 
woog nog geen vijftig kilo. Niet dat we thuis 
weinig te eten kregen, maar het kwam er niet 
aan bij mij. Zo kon ik na het gymnasium met-
een door naar de universiteit. Engels wilde ik 
studeren. Absoluut niet om leraar te worden, 
want mijn interesse ging vooral uit naar oude 
talen, zoals het Gotisch, die met het Engels 
verbonden waren. Dát wilde ik bestuderen, 
maar ik was daar wel de enige in,’ lacht Jan.

Het is dan midden jaren zestig en we staan aan 
de vooravond van de democratiseringsgolf 
op de universiteiten. Jan: ‘Alles werd ineens 
politiek gemaakt, niemand studeerde nog. Do-
centen werden niet beoordeeld of ze goed les 
konden geven, maar of ze wel links genoeg 
waren. Ik wilde daar niet in meegaan. Na drie 
jaar Engels gestudeerd te hebben en met mijn 
kandidaats op zak, ben ik overgestapt naar 
rechten. Daarbij nog les gehad van Dries van 
Agt, maar het kon me onvoldoende boeien. Er 
openbaarde zich een nieuwe liefde: schrijven, 
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de journalistiek in. Mijn sollicitatie naar de 
Gelderlander bij hoofdredacteur Louis Frequin 
werd goed ontvangen en ik kon meteen aan de 
slag.’

WAO
Behalve op de sportredactie werkte Jan in zijn 
twintigjarig dienstverband overal bij de Gel-
derlander, maar de langste tijd voor de editie 
Noord-Limburg en Groesbeek. ‘Dat was erg 
interessant,’ gaat Jan verder. ‘De trek  van de 
stad naar de omliggende gemeentes was net 
begonnen. Hoe gaat hier de autochtone dorps-
bewoner op reageren? Precies de dingen die 
nu in de oudere volkswijken leven. Het werk 
had één groot nadeel: de onregelmatige werk-
tijden. Mijn lichaam ging daar tegen proteste-
ren. Mij werd geadviseerd de ziektewet in te 
gaan, waarna ik na één jaar vanzelf de WAO in 
zou stromen, toen nog mét behoud van salaris. 
Onder het paarse kabinet van Kok gingen die 
WAO-regels echter op de schop en belandde ik 
in de bijstand.’

Wijkblad
Niet voor lang, want Jan ging weer werken. 
Eerst bij de Lindenberg, het Stedelijk Cultu-
reel Overleg (SCO) dat als doel had het cul-
turele aanbod in de stad beter op elkaar af te 
stemmen. Vandaar uit ging hij klussen voor 
Tandem verrichten, zoals onder de noemer van 
STOUW een nieuw wijkblad voor Oud-West 
opstarten om de bewoners en de gemeente 
dichter bij elkaar te brengen.

Jan: ‘Dat werd sinds mijn vijfde jaar mijn eer-
ste hernieuwde kennismaking met het Water-
kwartier en Oud-West. Ook toen ik opgroeide, 
had je daar niks te zoeken. Het werd je als 
gymnasiumleerling op het Canisius door de Je-
zuïeten sterk afgeraden, want het was een ach-
terbuurt. Het opzetten, schrijven en redigeren 
van een wijkblad sprak me meteen erg aan. Je 
komt erg dicht bij de mensen te staan. Ik begon 
met het samenvoegen van een paar bestaande 
onregelmatig verschijnende wijkbladen, zoals 
de Rozenwolf en de Wijkbode, tot één Wijk-
blad voor Oud-West.’

Koninginnelaan
STOUW ontving jaarlijks 150.000 gulden om 
leuke dingen te organiseren, waarvan het ini-
tiatief uit de wijk zelf moest komen. Maar dat 
niet alleen. Allerlei gemeentelijke werkzaam-
heden moesten voortaan beter georganiseerd 
en gestroomlijnd worden. Jan: ‘Er moest voor-
komen worden dat bijvoorbeeld de Konin-
ginnelaan vier keer vlak achter elkaar open-
gebroken werd voor telkens een andere klus. 
Moest er wéér een kabel van het een of ander 
doorgetrokken worden, terwijl met een beetje 

coördinatie de straat maar één keer open had 
hoeven liggen. Dat gold net zo goed voor de 
ophaal- en schoonmaakdiensten van de Dar, 
die beter op de wijk afgestemd moesten wor-
den. Ik merkte wel de weerstand die dit bij de 
ambtenaren opriep. Die gingen massaal met de 
hakken in het zand staan, want je mocht niet 
aan hun toko komen. Nu zijn de bewonersbud-
getten weer naar de gemeente overgeheveld, 
die er vaak heel andere dingen mee doen, dan 
waarvoor het geld bestemd is. Komt er geen 
nieuw wijkcentrum, maar wordt de Molen-
straat opnieuw betegeld, van die dingen.’

STOUW had echter budgetbevoegdheid en 
kon zelf bepalen wat er gefinancierd werd. Er 
ging veel geld naar de kinder- en jeugdopvang, 
zoals het ouder/kind centrum. Het knelpunten-
fonds, waar mensen een beroep op konden 
doen wanneer men in de straat bijvoorbeeld 
een activiteit wilde organiseren, was een da-
verend succes. Zo ontstond achter het GAK-
gebouw met de inzet van de familie Kusters 
een speeltuintje, dat ook als ontmoetingsplek 
voor de buurt heel goed functioneerde.

Romeinenfestival
Jan: ‘In de jaren 90 is er veel gesloopt in het 
Waterkwartier, denk aan de Theresiakerk en 
het klooster en omgeving. Toen was er ook 
weer tijd en geld voor archeologisch onder-
zoek; dat was sinds 1920 niet meer gebeurd. 
Dagelijks stonden er tientallen buurtgenoten te 
kijken die alles reuze interessant  vonden en 
de archeologen bestookten met vragen. Dat 
bracht ons op het idee om een groot Romei-

nenfestival op poten te zetten met opvoeringen 
en muziek. Het werd een groot succes. Ik zie 
Ger Hesseling nóg in zijn toga rondlopen. De 
mensen vonden het prachtig. We hebben dat 
festival daarna een jaar herhaald. Het viel me 
op dat wanneer je op de goede knoppen drukt 
de belangstelling voor het verleden van de 
wijk ongekend is. Samen met Ger hebben we 
daarna twee cultuurhistorische wandelroutes 
uitgezet om het Waterkwartier ook voor toe-
risten interessant te maken. We wilden daarbij 
ook gebruik maken van het spoorlijntje, dat 
achter de Lijnbaanstraat liep, zodat je met een 
treintje na de wandeling weer terug naar het 
centrum kon. Het VVV zag het helemaal zit-
ten, maar de gemeente ging dwarsliggen. Het 
lijntje zou in de weg liggen van het  Manhattan 
aan de Waal, wat daar gepland was. We weten 
allemaal hoe dat afgelopen is….’

Kleurentelevisies
STOUW had een vaste ruimte in Titus Brands-
ma en iedereen kon er vrij naar binnen lopen. 
Een afspraak was niet nodig. Er ging geen tijd 
verloren aan eindeloos vergaderen, want dat 
deden ze niet, omdat de lijntjes kort waren. De 
sfeer was informeel en dat wekte vertrouwen 
bij wijkbewoners, die de bureaucratie van de 
gemeente gewend waren. Jan viel bij STOUW 
met de neus in de boter. Naast zijn redactiewerk 
voor het wijkblad schreef hij twee boeken over 
de geschiedenis van het Waterkwartier. ‘Het is 
erg interessant om in de historie van een wijk 
te duiken, zeker nu er op internet steeds meer 
over te vinden is. De ontwikkeling van Nijme-
gen is in het Waterkwartier begonnen en niet 
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op de Kopse Hof. Toen in 1910 aan de Weurt-
seweg de eerste vijftien woningwetwoninkjes 
opgeleverd werden, kwam de overloop uit de 
Benedenstad naar het Waterkwartier op gang 
en enkele decennia later naar de Wolfskuil. 

Er is veel veranderd. Vroeger mocht de wo-
ningbouwvereniging zomaar bij je binnen ko-
men kijken of je het huis wel gebruikte zoals 
het betaamde. Wanneer schilders in de buurt 
aan het werk waren, kleedden zij zich om in 
het badhuis om te voorkomen dat ze met lui-
zen en ander ongedierte thuis zouden komen. 
Het was nog nodig ook! De woningbouwver-
eniging had speciaal mensen in dienst die de 
huisvrouwen moesten leren hoe schoon te ma-
ken en te koken.  Aan de andere kant, dat moet 
ook gezegd, waren er in de zeventiger jaren 
gezinnen, waar een, twee, soms drie mensen 
in de bijstand zaten, en bij gingen klussen via 
een koppelbaas in Duitsland. De eerste kleu-
rentelevisies vond je niet op de Kwakkenberg, 
maar stonden in het Waterkwartier! Toch iets 
van een moreel verval en de overheid zag het, 
keek er naar, maar liet het gebeuren. Pas laat 
in de tachtiger jaren veranderde er iets en nu 
heeft ook de wijk weer een positief zelfbeeld.’

Pensioen
STOUW hield op te bestaan in 2011. Jan: ‘Ik 
zag het aankomen. Het was vlak voor mijn 
pensioen. In het bestuur van de stichting kwa-
men steeds meer mensen die geen echte bin-
ding hadden met de wijk. Ze zagen het als 

een erebaantje, iets wat leuk staat op je CV. 
Ze kenden de wijk niet uit de jaren zeventig 
en tachtig. Ze wilden vooral vriendjes blijven 
met de wethouder en gemeenteambtenaren, 
die inmiddels zelf weer over de budgetten be-
schikten. Toen de statuten in die richting aan-
gepast werden, kon je af gaan tellen hoe lang 
het nog zou duren. De laatste maanden waren 
we alleen nog maar bezig met de liquidatie. 
Heel erg jammer, ik denk dat STOUW nog een 
belangrijke rol had kunnen vervullen bij de in-
tegratie van nieuwkomers in de wijk.’

Jan woont met zijn vrouw Marian in een ap-
partement aan de Groenestraat. Ze hebben de 
tijd en de mogelijkheden om zo nu en dan af 
te reizen naar Zuidoost Azië, hun favoriete va-
kantiebestemming. Beiden zijn ze geïnteres-
seerd in muziek uit de 16e eeuw en zingen in de 
koren Cantodoro, gespecialiseerd in renaissan-
cemuziek, en Compagnie Dufay, muziek uit de 
Gotiek, begeleid met instrumenten uit die tijd.  

‘Na het stoppen van STOUW ben ik twee jaar 
niet in de wijk geweest,’ besluit Jan. ‘Ik was 
er kapot van. Ik zat dan wel vlak voor mijn 
pensioen, maar ik was graag als vrijwilliger 
door gegaan. Nu komt alles op het bordje van 
de Wijkraden terecht, en ik ben bang dat men-
sen met een probleem weer ouderwets van het 
kastje naar de muur worden gestuurd.’

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

Rian Panis
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Het Maasplein in de jaren 70

De tweede storm van 2018 is achter de 
rug. We zijn pas net over de helft van 
januari. Dat belooft wat voor de rest van 
het jaar. Ik hoor op de radio dat er voor 
90 miljoen schade is. Als je zo om je heen 
kijkt is het een aardig zootje. Straten en 
pleinen zijn bezaaid met takken. Paadjes 
veranderen in modderpoelen, speelpleinen 
en speeltuinen zien er niet heel uitnodi-
gend uit. Fietsen in de storm, laat ik dat 
een uitdaging noemen. Ik bleef nauwelijks 
overeind en meer mensen hadden daar 
last van. 
De eerste storm verknoeide mijn twee vrije 
dagen. Resultaat: een geheel opgeruimd 
en schoongemaakt huis. Plus een hele 
auto vol naar de milieustraat en Het Goed. 
Daar had ik enerzijds  een tevreden gevoel  
bij, maar ik had ook last van ergernis. Had 
die storm niet op een ander moment  kun-
nen razen? Dan had ik van alles kunnen 
ondernemen en niet uit noodzaak hoeven 
ruimen en poetsen. De tweede storm-
zonder-naam  (in Nederland geven we 
stormen geen naam, in tegenstelling tot 
Duitsland, waar hij/zij Friederike heette en 
in Engeland Fionn) heeft aardig wat con-
sternatie veroorzaakt op mijn dakterras. 
Ik miste een hangende plantenbak. Die 
bleek net over de balustrade te zijn blijven 
steken in een tak. Godzijdank, want an-
ders was er geheid schade geweest bij de 
buren. De gieter en vijf potten met planten 
lagen over het oppervlak verspreid, uiter-
aard in stukken.  Dat betekent opnieuw 
opruimen en schoonmaken.
Ik stapte de deur uit, de dag na de storm, 
in de klaterende regen. De zoveelste keer. 
Het piepje van mijn telefoon liet weten 
dat er een berichtje was. Ik las een onge-
vraagd weerbericht van Google: morgen 
veel regen verwacht. Zo, fijn vooruitzicht. 
Maar ik heb toch eerst te dealen met de 
regenbui waar ik in sta…..

Storm
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Met wie woon je in huis? 
‘De ene week bij mijn papa in Nijmegen en 
de andere week bij mijn mama en haar vriend 
René in Wijchen. Vroeger had ik huisdieren. 
Een poes, twee cavia’s en een konijn. De 
cavia’s vond ik het leukste, want een van de 
cavia’s kroop in mijn moeders badjas. 
In welke groep zit je? 
‘In groep 6 van De Wieken bij juffrouw 
Leonie en juffrouw Marcella. Mijn 
lievelingsvakken zijn geschiedenis en 
rekenen. Ik vind het grappig hoe mensen 
vroeger kookten en huizen en machines 
maakten en hoe ze leefden.’ 
Wat zijn je hobby’s? 
‘Scouting en gitaarles. Bij scouting doen we 
veel spelletjes buiten, maar als het regent 
spelen we binnen. We spelen bijvoorbeeld 
buskruitje. Dan moet iemand de bal 
wegschoppen en iemand anders moet de 
bal zoeken. In de tussentijd moet iedereen 
zich verstoppen. Het is eigenlijk hetzelfde 
als buutverstoppertje.  Ik hoorde heel veel 
gitaarnummers op youtube en ik dacht, dat 
wil ik ook. Gitaar speel ik nu al een jaar en 
ik kan al een paar liedjes spelen. Ik klim ook 
graag in bomen, maar een tijd geleden ben 
ik uit een boom gevallen. Dat was een dode 
boom, waarvan de tak afbrak en mijn arm was 
uit de kom. Maar nu klim ik weer in bomen.’ 
Van welke muziek houd je? 
‘Van de liedjes “Mooi” en “18 jaar” van 
Marco Borsato. En het liedje “Little do 
you know” van Alex & Sierra, “Brickwall” 
van Meisjedjamila en “You be you” van 

Dionne. Meisjedjamila en Dionne zijn allebei 
youtubers, maar ze maken ook muziek.’ 
Lees je wel eens? 
‘Ja, hele dikke pockets van Donald Duck en 
ik heb alle boeken van Dolfje Weerwolfje 
gelezen. Zelfs de nieuwste.’ 
Speel je computerspelletjes? 
‘Ja, Roblox,  Minecraft en Clash Royale. 
Ik zit nog pas in arena 1, want ik ben pas 
begonnen en je hebt minimaal 12 arena’s.’ 
Wat is je favoriete tv-programma? 
‘Nachtwacht, maar ik kijk ook vaak naar 
Nickelodeon.’ 
Als je een dag een dier zou mogen zijn, welk 
dier zou je dan kiezen? 
‘Een eenhoorn, omdat ik eenhoorns heel 
leuk vind. Ik houd ook van paarden, maar 
eenhoorns zijn extra bijzonder omdat ze 
fantasiedieren zijn.’  
Wat vind je een leuk vakantieland?  
‘Ik ben nog nooit in het buitenland op 
vakantie geweest, wel in Nederland. Maar ik 
zou graag naar Thailand willen, omdat mama 
daar vandaan komt. Ik heb een keer op school 
een presentatie over Thailand gemaakt.’ 
Als je een dag alles zou mogen doen wat je 
leuk vindt, hoe zou die dag er dan uitzien? 
‘Dan ben ik de baas over alles. Dan ga ik 
naar Duinrell, het zwembad, Slagharen en 
Movie Park. Naar heel veel pretparken en ook 
naar zwembaden, want ik houd heel veel van 
zwemmen en attracties.’ 
Wat is je belangrijkste bezit? 
‘Mijn knuffelbeer.’ 
Wat vind je het leukste aan jezelf? 

‘Dat ik gitaar kan spelen.’ 
Waar word je verdrietig van? 
‘Toen mama naar Wijchen ging. Ik kende daar 
helemaal niemand en ik ging toen af en toe 
gewoon een beetje in de speeltuin zitten. Op 
een keer vroeg ik aan een paar kinderen of 
ik mee mocht spelen en dat mocht. Zo leerde 
ik andere kinderen kennen. Nu heb ik in 
Wijchen ongeveer vijf vrienden.’ 
Krijg je zakgeld? 
‘Ja, € 2,50 per week. Soms gaat het in mijn 
spaarpot en soms geef ik het uit aan potloden 
of knuffels.’ 
Wat heb je pas nog gedroomd? 
‘Dat ik heel hard rende. Ik rende door een 
bos’ 
Wat is je grootste droom? 
‘Dat ik een youtuber word. Dan ga ik filmpjes 
maken. Ik maak nu ook al filmpjes, maar ik 
mag mijn gezicht nog niet laten zien. Ik vind 
het leuk als mensen niet onaardig, maar lief 
doen op youtube. Want sommige mensen zijn 
onaardig op youtube.’ 
Wat is je favoriete eten? 
‘Kleefrijst, pizza’s en pannenkoeken. En voor 
ontbijt ook pannenkoeken.’ 
Wat wil je later worden? 
‘Tandarts.’ 
Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit? 
‘Geen idee, misschien heb ik een vriendje, 
misschien ook niet. Waarschijnlijk woon ik op 
mezelf en studeer ik voor tandarts.’

Tekst: Irma Bogers 
Foto: Ger Neijenhuyzen

 Joseca Waltmann
 ( 10 jaar)

Ik ben er trots op dat ik
 gitaar kan spelen

Portret van een meisje in haar slaapkamer
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VOOR JEZELF 
VOOR ELKAAR 
VOOR NIJMEGEN

OP NIJMEGEN.SP.NL LEES JE MEER over onze standpunten, onze 
mensen en hoe de SP al jaren samen met bewoners in actie komt om 
onze stad beter, socialer en mooier te maken!

HET BEST VOOR WEST!          

SP-lijsttrekker Renske Helmer: “De SP heeft de afgelopen vier 
jaar bewezen dat een sociaal alternatief mogelijk is in Nijmegen. 
Maar dat is alles behalve vanzelfsprekend. Anderen staan klaar om 
het weer af te breken. Wat mij betreft zetten we geen stap terug, 
maar maken we juist een sprong vooruit. Voor Nijmegen-West be-
tekent dat onder andere het investeren in wijkvoorzieningen en  
oude en nieuwe bewoners samen betrekken bij hun wijk.
De SP houdt Nijmegen sociaal, staat naast de mensen en is eigen-
wijs genoeg om de rechtse wind uit Den Haag te trotseren. Een 
stem op de SP is een stem voor jezelf én voor elkaar!”

INVESTEER IN DE WIJKEN: 
10 MILJOEN EXTRA VOOR 
ONDERHOUD EN VOORZIENINGEN

STOP DE WONINGNOOD EN DE 
VERKAMERING, BOUW MEER 
BETAALBARE HUURWONINGEN

HANDEN AF VAN DE ZORG: 
WE HOUDEN DE LAAGSTE EIGEN 
BIJDRAGEN VAN NEDERLAND

Dar

MET 500 EXTRA STADSBANEN 
MAKEN WE NIJMEGEN VEILIGER, 
SCHONER EN SOCIALER

GRATIS BUS VOOR 65+ MOET 
BLIJVEN, FATSOENLIJK OPENBAAR 
VERVOER VOOR ALLE WIJKEN

MINDER WOONLASTEN VOOR 
DE BEVOLKING

STEM 21 MAART SP
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Vragen over regels en papieren?
    Een goed idee voor de buurt?
Zorg of hulp nodig?
    Andere mensen helpen? 
Nieuwe mensen ontmoeten?

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

Kom naar 
de Stip!

Samen maken 
we de wijk

Sterker sociaal werk, voorheen Swon het se-
niorennetwerk, brengt al vanaf de jaren 90 
bezoeken aan ouderen. Sinds 2011 krijgen 
alle zelfstandig wonende Nijmegenaren, die 
dat jaar 75 worden, een uitnodiging voor een 
welzijnsbezoek. De mensen die ingaan op het 
aanbod krijgen bezoek van een vrijwilliger. De 
vrijwillige medewerker neemt alle tijd voor 
een uitgebreid gesprek en kan informatie en 
advies geven over het zelfstandig ouder wor-
den.
Een welzijnsbezoek is een vrijblijvend en kos-
teloos huisbezoek. Tijdens het bezoek bekijkt 
de vrijwilliger samen met de 75-jarige welke 
voorzieningen nodig zijn om zo lang mogelijk 
zelfstandig te blijven wonen. Dit verschilt per 
persoon. De één wil graag meer weten over 
aanpassingen in huis en heeft moeite met het 
invullen van formulieren. Een ander wil graag 
meer sociale contacten en weer een ander wil 
informatie over personenalarmering. Tijdens 
het Welzijnsbezoek worden in een persoonlijk 
gesprek individuele wensen en vragen in kaart 
gebracht. De welzijnsbezoeker geeft hierover 
informatie. Zo nodig schakelt de vrijwilliger 
een professionele ouderenadviseur of mantel-
zorgconsulent in voor een vervolggesprek.

‘Leuke ervaring’
Bijna alle mensen die een Welzijnsbezoek ont-
vingen, zijn positief over de aanpak. 
‘Eerst dacht ik dat ik zo’n bezoek niet nodig 
had’, vertelt een deelnemer. ‘Ik had op dat 
moment geen specifieke vragen. Uiteindelijk 
ben ik toch op het aanbod ingegaan. Ik heb ge-
merkt dat er veel verandert als je ouder wordt 
en zeker de laatste tijd. Het leek mij daarom 
verstandig om eens te horen hoe het nu alle-
maal geregeld is. Het welzijnsbezoek was een 
leuke ervaring; iemand neemt echt de tijd om 
met je in gesprek te gaan. Tijdens het gesprek 
ontstonden er vragen waar ik niet eerder aan 
had gedacht. De welzijnsbezoeker ging hier 
goed op in en dacht met me mee. Ik raad het 
iedereen aan!’

Senioren blijven graag thuis wonen
Sterker sociaal werk voert het Welzijnsbezoek 
in deze vorm nu voor het achtste jaar uit en kan 
inmiddels meer vertellen over wat er globaal 
leeft onder senioren in Nijmegen. Zo blijven 
de meeste senioren graag wonen waar ze wo-
nen. Ook heeft ruim driekwart van de bezochte 
ouderen een of meer chronische gezondheids-
problemen. Vaak is dit geen belemmering om 
te blijven doen wat men graag doet. Waar dit 

wel het geval is, denkt de welzijnsbezoeker 
mee over alternatieven of manieren om met de 
beperking om te gaan. Verder lijkt het erop dat 
75-jarige vrouwen kwetsbaarder zijn dan hun 
mannelijke leeftijdsgenoten; vrouwen wonen 
vaker alleen en hebben ook vaker een lager 
inkomen. Daarnaast maken vrouwen minder 
vaak gebruik van computer en internet, hoewel 
ze met een inhaalslag bezig zijn.

Dit jaar krijgen de mensen die in 2018 de leef-
tijd van 75 jaar en 80 jaar bereiken (mensen 
geboren in 1943 en 1938) een vrijblijvend aan-
bod voor een huisbezoek. In Nijmegen West 
zullen deze brieven in augustus in de bus val-
len.

Tekst: Peter van den Berg
Foto: Goedele Monnens

Acht jaar welzijnsbezoeken in Nijmegen-West
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In 2045 wil Nijmegen energieneutraal zijn. 
Maar hoe gaan we dat samen bereiken? En 
wat doet de gemeente Nijmegen? Aan het 
woord Harriët Tiemens, wethouder Finan-
ciën, Duurzaamheid en Mobiliteit. 

Moeten de Nijmeegse wijken van 
het gas af ?
Harriët Tiemens: ‘Om in 2045 energieneutraal 
te zijn moeten we de helft van ons energiege-
bruik besparen en de andere helft duurzaam 
opwekken. Ik hoop niet dat we daar tot 2045 
de tijd voor nodig hebben, maar de komende 
20 jaar zijn we daar zeker mee bezig.’
Op dit moment werkt de gemeente aan de 
warmtevisie. Harriët: ‘In deze visie schrijven 
we op hoe we de Nijmeegse wijken van het gas 
afhelpen. Er zijn momenteel een paar smaken, 

waaronder all electric of de aansluiting op een 
warmtenet.’ All electric is een verzamelnaam 
voor technieken waarbij warmte wordt gepro-
duceerd met behulp van elektriciteit en huizen 
zwaar geïsoleerd worden.

Er ligt al een warmtenet in de Waalsprong 
en deze is inmiddels doorgetrokken naar het 
Waalfront in Nijmegen-West. Hoe die verdere 
doortrekking van het warmtenet verloopt en 
hoe we de andere wijken planmatig en kos-
teneffectief van het gas afkoppelen staat in de 
warmtevisie.

Wie betaalt de rekening voor de 
energietransitie? 
Harriët: ‘We mogen de mensen niet opzadelen 
met hoge kosten. Er zijn maar een paar men-

sen die dit kunnen betalen, maar iedereen moet 
mee kunnen doen. Het is belangrijk dat de 
energiekosten ongeveer gelijk blijven. Daarom 
werkt de gemeente samen met de woningcor-
poraties aan collectieve oplossingen en zijn 
er financieringsconstructies voor particuliere 
huizenbezitters. Met de duurzaamheidslening 
is het mogelijk om een grote investering (tot 
25.000 euro) te doen en de kosten over meer-
dere jaren uit te smeren. 

Op dit moment worden er nog afsluitkosten 
betaald om van het gas af te gaan, maar dat is 
natuurlijk gek als je bedenkt dat we met z’n 
allen van het gas af willen! Dat moet ook ver-
anderen en dat wil de gemeente Nijmegen ook 
subsidiëren zolang dat nodig is. De wetgeving 
is dus nog niet klaar voor de transitie!’

Wijkfabriek ontwikkelt eigen warmtenet in West

Wethouder Harriët Tiemens en Sander Veltmaat (Warmte.nu), ambassadeurs van Nijmegen hout van de Wolfskuil
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UW MENING TELT
 
Stichting de Wijkfabriek is initiatiefnemer van het project Nijmegen hout van de Wolfskuil 
en onderzoekt in samenwerking met de Warmte.nu de haalbaarheid voor de realisatie van 
een kleinschalig duurzaam warmtenet in Wolfskuil. Daarbij zijn de mening, wensen en 
eisen van bewoners van groot belang. 
 
Daarom starten we binnenkort vanuit het initiatief Nijmegen hout van de Wolfskuil met 
gesprekken met bewoners van een deel van de Wolfskuil. Misschien komen we ook bij u 
aan de deur. 

Wilt u weten of uw straat erbij zit of wilt u een afspraak maken voor een gesprek? Kijk 
dan op onze website www.iksluitaan.nl of neem contact op met Sander Veltmaat (sander@
warmte.nu).

Een kleinschalig warmtenet in 
Wolfskuil als voorbeeld voor de rest
De gemeente Nijmegen doet heel veel om de 
energietransitie op gang te krijgen, maar kan 
het natuurlijk niet alleen. Wethouder Tiemens 
juicht het initiatief Nijmegen hout van de 
Wolfskuil van de Wijkfabriek Wolfskuil daar-
om ook van harte toe! ‘Ik ben blij met het pro-
ject omdat het laat zien dat een warmtenet op 
vele manieren gerealiseerd kan worden. Deze 
kleinschalige manier dient als voorbeeld voor 
de rest van de stad en laat zien dat het mogelijk 
is om het zelf te regelen. 
Dit project met zo’n 200 aangesloten wo-
ningen is een mooi begin en we hebben nog 
tientallen jaren om 80.000 woningen van het 
gas af te koppelen. Bovendien versnelt het 
proces, want er ligt immers al een stukje van 
het warmtenet. Wanneer het project succes-
vol wordt gerealiseerd is het belangrijk om 
op het grote warmtenet aan te sluiten zodat je 
bewoners de garantstelling geeft dat ze altijd 
warmte hebben.’

Draagvlak en degelijkheid
Harriët: ‘Er is niets mooier dan een wijk die 
het zelf regelt. Die betrokkenheid van bewo-
ners vind ik heel belangrijk. Het draagvlak dat 

je daarmee al hebt bereikt. We zijn er hartstik-
ke blij mee en hopen dat het een succes wordt! 
Bij een goed project gaat het om draagvlak en 
degelijkheid.’ 
Verder benadrukt wethouder Tiemens dat je 
mensen mee moet nemen in wat er komen 
gaat en luistert naar de behoefte van mensen. 
Bewoners willen antwoorden op veel vra-
gen. ‘Door met bewoners in gesprek te gaan 
en goed te luisteren krijgen bewoners vanzelf 
antwoord op hun vragen.’

Nijmegen is de groenste stad van 
Europa in 2018
‘Het project Nijmegen hout van de Wolfskuil 
past perfect bij de titel Nijmegen Green Capital 
2018, de groenste stad van Europa. Green Ca-
pital gaat over het verduurzamen van je stad en 
dat doe je samen! Nijmegen en haar inwoners 
zijn een rolmodel voor Europa als een kleine 
stad, met kleine budgetten en grote ambities en 
grote resultaten. De initiatiefnemers doen het 
werk, de gemeente ondersteunt en gezamenlijk 
boek je resultaat. En dat is waar Green Capital 
voor staat!’

Tekst: Sander Veltmaat
Foto: Dave van Brenk
 

De jaarwisseling ligt inmiddels een aan-
tal weken achter ons en is relatief rustig 
verlopen.
Los van wat incidenten zijn we tevreden 
over de afloop. In de wijk Wolfskuil is er 
sprake geweest van wat kleine brand-
stichtingen, die door tussenkomst van de 
brandweer snel werden geblust. Geweld 
tegen hulpverleners is gelukkig niet voor-
gekomen. 
Hopelijk zet die stijgende lijn zich de 
komende jaren voort.

Ook dit jaar blijkt dat de goede samen-
werking met de gemeente, bureau 
Toezicht, jongerenwerk, woningbouw-
corporatie Portaal, ervoor gezorgd heeft 
dat we goed voorbereid waren op de 
jaarwisseling. Brandbare materialen 
werden tijdig opgeruimd, om zo ellende 
met de jaarwisseling te voorkomen. Be-
woners weten ook steeds beter en vaker 
de MELD en HERSTELAPP van de ge-
meente te vinden.

Op De Wieken en Michiel de Ruyter-
school is er aan de groepen 7 en 8 
voorlichting gegeven over vuurwerk. 
Het afsteken van vuurwerk buiten de 
vastgestelde tijden bleef redelijk beperkt. 
De discussie over het centraal afsteken 
van vuurwerk zal echter de komende tijd 
worden voortgezet.

Verder houdt de jeugd zich rustig, maar 
het slechte en koude weer zal hier onge-
twijfeld aan meewerken. De afgelopen 
tijd is er enige tijd wat overlast geweest 
van jeugd rond De Wieken en het Sfeer-
huys. Door gezamenlijk optreden daar, is 
het nu weer rustiger.

Ik hoop op een goed voorjaar en een 
rustige zomer.

Met vriendelijke groet,
Chris Hofman
Wijkagent Wolfskuil



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

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

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

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

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

Frankzonwering
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Een blind date met een goed verhaal? Van 
12 tot en met 18 februari kunnen biblio-

theekleden bij de balie in Bibliotheek De Bie-
zantijn een verrassingstas met boeken lenen. 

Het type ‘blind date’ kies je zelf.

Een romantische blind date, of liever een 
sportieve of culinaire blind date? Kies een 
thema en ontvang een tas met drie boeken. 
Te leen voor acht weken. Een leuke manier 
om nieuwe boeken en auteurs te ontdek-
ken. 

De boeken worden uitgekozen door de 
bibliotheekmedewerkers. Het zijn verras-
sende boeken die minder vaak de kast uit 
komen en die passen bij het thema op de 
tas. De bibliotheek verleidt leners op deze 
manier tot een uitstapje naar andere boe-
ken dan ze normaal zouden pakken, echt 
‘out of the box’. Er zijn verrassingstassen 
voor jeugd en voor volwassenen.

Datum: 12 t/m 18 februari
Tijd: tijdens openingstijden
Kosten: gratis.Meer informatie:
www.obgz.nl/agenda-biezantijn 

Blind date met een boek

Cursus lezen, schrijven, en werken 
met de computer 
Vind je sommige brieven en formulieren ook zo ingewikkeld? Is met de 
computer werken wel eens lastig voor jou? Je bent niet de enige. Veel 
mensen hebben hier moeite mee. Maar je bent nooit te oud om te leren.  
 
Ook jij kunt (beter) leren computeren, lezen en schrijven. In de cursus 
van ROC Nijmegen leer je in je eigen tempo, in een kleine groep. Je 
oefent met wat jij wilt leren: taal, maar ook rekenen en omgaan met de 
computer.  

Cursisten zijn enthousiast:  ‘Ik ben veel zelfstandiger geworden, ik kan 
nu zelf formulieren invullen, e-mailen en een sollicitatiebrief schrij-
ven’, ‘Gezellige groep en goede docent’. ‘Ik was altijd smoesjes aan 
het verzinnen. Nu sta ik te kijken van mezelf.’  

Meld uw 
camera aan 
bij de politie
Camerabeelden helpen de politie bij het oplossen van inbra-
ken, overvallen en andere misdrijven. Heeft u een of meer ca-
mera’s om of aan uw woning of bedrijfspand hangen? Laat het 
alstublieft weten. Hoe beter de politie in kaart heeft waar er in 
uw buurt camera’s hangen, hoe sneller zij kan werken aan het 
oplossen van misdrijven. 

Stel er wordt bij u ingebroken. De politie kijkt dan in een da-
tabank wie bij u in de buurt een camera heeft hangen en kan 
vervolgens snel de beelden ophalen om te kijken of de dader 
er misschien op staat. De politie kijkt dus niet live mee met 
uw camera’s, maar inventariseert alleen maar waar deze han-
gen. Zo beschermt uw camera niet alleen uw eigen bezit, maar 
helpt u tegelijkertijd uw buurt veiliger te maken. 

U kunt uw camera(‘s) aanmelden 
via www.politie.nl/cib of via uw 
wijkagent. 

Alvast bedankt voor de samen-
werking!

De politie

De cursus is elke 
dinsdagmorgen van 
9.00 tot 12.00 uur, 
of elke maandagmid-
dag van 1.00 tot 4.00 
uur. Marterstraat 45 
Nijmegen. De cursus 
kost 45 Euro per jaar. 
 
Wil je meer weten 
of je aanmelden? Je 
kunt gewoon bellen: 
024-890 4024. 
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Vergaderingen van de 
Wijkraad Wolfskuil

Op dinsdag 6 maart is het periodiek over-
leg met de gemeente, Portaal, politie en 
Tandem. 
De vergaderingen zijn in Wijkcentrum Ti-

tus Brandsma van 20.00 tot 22.00 uur en 
zijn openbaar.

Indien u als wijkbewoner vragen hebt, dan 
kunt u contact met ons opnemen via wijk-
raadwolfskuil@gmail.com.

Tekst: Leo Woudstra

Onderhoud afgerond 
Op woensdag 20 december sloten bouwon-
derneming Veeneman en woningcorporatie 
Portaal op feestelijke wijze het onderhoud aan 
67 eengezinswoningen in de Nijmeegse wijk 
Wolfskuil af. Naast het reguliere periodieke 
onderhoud werden de woningen voorzien van 
betere isolatie en mechanische ventilatie. Het 
onderhoud liep van oktober tot en met decem-
ber, in januari worden nog enkele laatste werk-
zaamheden uitgevoerd.
De werzaamheden vonden plaats aan de Flo-
raweg, Distelstraat, Bosbesstraat, Kamper-
foeliestraat en Varenstraat.  De bestaande bui-
tenschil kreeg periodiek onderhoud. Dit zijn 
werkzaamheden die bestaan uit schilderwerk, 
metsel- en voegwerk reparaties, vervanging 
van aangetaste houten delen, waar nodig nieu-
we ramen en deuren en reparaties of vervan-
ging van de dakpannen, schoorstenen en goten. 

Energiezuiniger en meer comfort
Daarnaast kregen de woningen betere spouw-
isolatie, hoogwaardige isolerende beglazing in 
alle vertrekken en dakisolatie van zowel hel-
lende als platte daken. Daarmee zijn ze ener-
giezuiniger geworden (label B) en is het com-
fort voor bewoners verbeterd.

Betere ventilatie
Naast al deze maatregelen is de ventilatie ver-
beterd om zo het binnenklimaat gezond te hou-
den. De huizen kregen mechanische ventilatie, 
uitgerust met een CO2-sensor en zelfregelende 
(ZR-)roosters. De woning is hiermee goed te 
ventileren zonder dat bewoners alle ramen en 
deuren hoeven te openen. Ook het vocht dat 
bijvoorbeeld ontstaat tijdens het douchen en 
koken geeft voortaan minder overlast.
Robert van Dijk was bij Portaal de opdracht-
gever: “Ik ben natuurlijk blij met het resultaat, 
maar nog meer met de positieve instelling van 
bewoners in de Wolfskuil. Het totaal aan werk-
zaamheden leverde flink wat overlast op. Door 
hoe bewoners hebben meegewerkt is het werk 
op tijd klaar, waardoor zij nog voor de kerstda-
gen hebben kunnen genieten van meer comfort 
in hun woning.” 
Bouwonderneming Veeneman trakteerde be-
woners op woensdagmiddag 20 december op 
een hapje en een drankje en op een kleine atten-
tie om de afsluiting van het onderhoud te vieren. 

Tekst: Portaal
Foto: Wout van Zoeren

Herontwikkeling Nieuw 
Nachtegaalplein nadert 
voltooiing
Woningcorporatie Portaal, vastgoedinvesteer-
der Bouwinvest en ontwikkelaar en bouwer 
KlokGroep hebben de handen ineengeslagen 
voor de verdere ontwikkeling van het Nieuw 
Nachtegaalplein in Nijmegen. Portaal neemt 
57 sociale huurwoningen af, terwijl Bouwin-
vest investeert in 38 vrije sector huurwonin-
gen. Hiermee geven de twee partijen hun eer-
dere samenwerking in de Wolfskuil vervolg.

Het Nieuw Nachtegaalplein is onderdeel van 
de bredere herontwikkeling van de wijk Wolfs-
kuil in Nijmegen. Het voorheen eenzijdige 
woningaanbod van sociale huurwoningen ver-
andert in een mix van sociale huurwoningen, 
vrije sector huurwoningen en koopwoningen. 

De herontwikkeling van het Nieuw Nachte-

gaalplein omvat straks 210 woningen, met een 
verdeling van 108 sociale huurwoningen, 80 
vrije sector huurwoningen en 22 koopwonin-
gen. Met de getekende overeenkomst voor 57 
sociale huurwoningen en 38 vrije sector huur-
woningen start het laatste deel van de heront-
wikkeling van de wijk.

Start bouw
De bodemsanering en het bouwrijp maken 
is afgerond en de bouw van de 95 woningen 
aan de Nieuwe en Oude Nonnendaalseweg, 
Spreeuwenstraat, Kwartelstraat en Nonnen-
daalsedwarsstraat is eind december gestart. 
Deze woningen worden eind 2018 opgeleverd. 

De architectuur van de nieuwe woningen slui-
ten naadloos aan op het bestaande klassieke 
tuinstedelijke karakter van de Wolfskuil en de 
nieuwbouw van afgelopen jaren, zodat de sfeer 
en het karakter van de wijk blijft behouden.

Tekst: Portaal

De laatste hand aan het onderhoud in de Wolfskuil
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Brand 

Op zaterdag 6 januari 2018 omstreeks 
19.30 uur heeft er een brand gewoed in 

Activiteiten van de 
Vrienden van het 
Florapark 
 
2017 was voor de Vrienden van het Florapark 
een goed jaar, met drie mooie activiteiten 
voor de wijk Wolfskuil. Alle activiteiten 
zijn gehouden in en om het Florapark, 
bij de Witte Molen en de Floraweg.  
 
Als afsluiting van het jaar de kerstmarkt op 13 
december jongstleden, jammer van het slechte 
weer. Ondanks de kou en de vele regen was 
het voor de uitbaters van de meer dan zestig 
kramen geen probleem om te komen. Zij 
kijken jaarlijks naar dit evenement uit en ook 
het publiek en de vele bewoners trotseerden 
het slechte weer. Respect voor al deze mensen 
die ervoor gezorgd hebben dat het een zeer 
geslaagde en sfeervolle kerstmarkt is geworden.  
 
Er waren leuke kinderactiviteiten bij de 
dierenweide Kobus en in het Wijkcentrum Villa 
Nova konden de kinderen kerstversieringen 
maken onder begeleiding van Jenneke en Anja. 
 
Bij de ladiesavond van OKC Sam Sam was het 
gezellig naar binnengaan, het rook er heerlijk 
naar parfum. Dames konden hier terecht voor 
een verwenavond. Bij de STEP binnen was er 
ook een leuke kerstsfeer georganiseerd door 
verschillende culturen. Men liet zien hoe in 
verschillende landen kerst gevierd wordt.  

Op het sfeerplein bij de Witte Molen waren 
brandende vuurkorven, heerlijke erwtensoep, 
glühwein en warme chocomel en op de 
achtergrond sfeervolle kerstliederen verzorgd 
door de diverse koren en orkesten, Q Harmony, 
Multivox, Boskapelkoor, SMILE Jongerenkoor 
en Kolpingkoor. Bij de Witte Molen was de 
jeugd druk bij molenaar Hans met het bakken 
van heerlijke kerstbroodjes in een buitenoven.  

Al met al weer een geslaagde kerstmarkt die 
we zeker dit jaar weer gaan organiseren
Weer of geen weer. 

Programma voor dit jaar 
 
27 mei: Parkendag in en om de Witte 
Molen van 10.00 tot 16.00 uur, met diverse 
activiteiten zoals een kinderrommelmarkt, 
muziek en dans en een kinderboerderij.  
 
9 September: Wijkfestival van 10.00 tot 16.00

de oude kleuterschool  aan de Derde van 
Hezewijkstraat 6, waar nu de STEP zit. De 
brandweer heeft vast kunnen stellen dat de 
brand is ontstaan door vuurwerk. Heeft u iets 

gezien of gehoord wat het politieonderzoek 
verder kan helpen of weet u wellicht wie 
de daders zijn? Neem dan contact met ons 
op, tel. 0900-8844.

uur, met meer dan honderd kra-
men en diverse andere activiteiten. 
12 december: Kerstmarkt van 16.00 tot 21.00 
uur met alle organisaties in en om het Flora-
park.

Tekst: Leo Woudstra
Foto’s: Geert Timmer
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Wolfskuil 
Nieuws uit de 
Bethlehemlocatie, 
Parochie H. Stefanus 
Uit de nieuwe project-groep die is ontstaan 
voor de Bethlehemlocatie (zie de vorige Wes-
ter: ‘Bethlehem in de steigers’) zijn er enke-
le ideeën ontstaan. Voortgaand daarop willen 
we nu kijken of er belangstelling is in de wijk 
voor de volgende initiatieven:

Leesgroep in de buurt van de Bethlehem-kerk
Met Karina Aarts (geestelijk begeleider, www.
karina-aarts.nl)

‘Luisteren naar stille woorden’

Samen lezen, stil-zijn en luisteren.
Een leesgroep waarin we onze oren willen 
spitsen om de oeroude woorden uit de Bijbel - 
die soms stil aanwezig zijn - te gaan verstaan, 
en te gaan horen wat ze ons nu in deze tijd te 
zeggen kunnen hebben. 
Samen lezen, gezamenlijke stilte-meditatie en 
samen naar elkaar luisteren.
We gaan met elkaar ontdekken wat we daar 
lezen en horen, in verstilling en luisterbereid-
heid.
 
Wie leest er mee?
Startdatum: woensdagmiddag 21 februari van 
15.00 tot 17.00 uur.
Verdere data nader te bepalen in gezamenlijk 
overleg.  
 
Opgave en info:
mail: info@karina-aarts.nl
of bel (overdag): 024-3784313

Avondgebed in de 
Bethlehem-kerk 
 
In het voorjaar van 2018  gaat er in de Bethle-
hem-kerk een heel nieuw initiatief van start. 

Op dinsdag en donderdag komen we samen 
aan het einde van de (werk)dag, in de over-
gang naar de avond. We zingen, laten in een 
stille meditatie de voorbije dag op zijn plek 
vallen, luisteren naar een tekst om ons te be-
zinnen en bidden voor wat er in ons en in de 
wereld om aandacht en liefde vraagt. 
Iedereen is van harte welkom! 

Wil jij erbij zijn of op de hoogte blijven? Heb 
je ideeën, wensen of tips voor de inhoud van 
de vieringen? Laat je horen op avondgebedin-
bethlehem@gmail.com

Tot ziens in de Bethlehem-kerk!

Tekst: Frans Croonen, geestelijk begeleider Frans Croonen

Karina Aarts
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Storm
 
De storm op 18 januari 2018 joeg ook over 
de Wolfskuil. Zo waaide er bij de renovatie 
aan de woningen in de Kamperfoeliestraat, 
Distelstraat en Bosbesstraat een hele steiger 
om in de Bosbesstraat. Er waren gelukkig 
geen slachtoffers, wel was er sprake van 
enige schade aan de dakpannen. 
In park Leeuwenstein op de grens met het 
Waterkwartier, ging een hele oude boom, 
een sequoia, omver. Buurtbewoner Roy ten 
Holder tipte wijkbeheerder Sanne Teuwsen 

om de mogelijkheden te onderzoeken 
om de resten van deze mammoetboom 
te hergebruiken voor het park. Je zou er 
een klimboom van kunnen maken voor 
de jeugd of een bankje voor senioren. De 
wijkbeheerder vond dit een goed plan en 
schortte het opruimen van de boom meteen 
op. Heeft u een leuk idee om de sequoia 
een nieuwe bestemming te geven? 
Mail s.teuwsen@nijmegen.nl 

Tekst: Leo Woudstra
Foto: Ger Neijenhuyzen
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U kunt binnen onze praktijk nu ook 
terecht voor bekkenfysiotherapie. 
Bijvoorbeeld voor klachten bij:

- Plassen of ontlasting

- Incontinentie

- Verzakkingsklachten

- Seksuele klachten

- Bekkenpijn/ lage rugklachten

- Bekkenklachten rondom        

  zwangerschap

- Herhaaldelijke 

  blaasontstekingen

Meer info: zie de website

Nu ook: 
bekken-

fysiotherapie

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

Fysiotherapie Danielsplein  /  Danielsplein 3b  /  6543 NA Nijmegen  /  024-3030022  
administratie@fysiodanielsplein.nl  /  www.fysiotherapie-danielsplein-nijmegen.nl
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De Wester is ook 
verkrijgbaar bij:
• Ruud de Vries Juwelier Voorstadslaan 248 
• Albert Heijn Molenweg 11 • Bakkerij de 
Niers Niersstraat 2 • Jan Linders Weurtse-
weg 157-159 • Voorzieningenhart De Bie-
zantijn Waterstraat 146 • Anita's Hairsty-
ling Voorstadslaan 263 • Wooncentrum 
Griffioen Kievitstraat 8 • Jumbo supermarkt 
Fenikshof 3 • Bruna Fuchsiastraat 22-24 • 
Wijkcentrum Villa Nova Derde van Heze-
wijkstraat 2 • Wijkcentrum Titus Brandsma 
Tweede Oude Heselaan 386 • Jumper 
dierenspeciaalzaak Wolfskuilseweg 149 • 
Bakkerij de Bie Krayenhofflaan 216 • Sla-
gerij Rob Keller Waterstraat 201 • Wijkpost 
Tweede Oude Heselaan 386 • Bij Bosshardt 
Molenweg 97 • Schipperscentrum Waalha-
ven 1K • De Hobby Nieuwe Nonnedaalse-
weg 98 • Diny's Wolwinkel Voorstadslaan 
261 • Derde van Hezewijkstraat 6 • Bloem-
sierkunst 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 478

‘Opkomen voor de gewone Nijmegenaar, 
vooral voor de mensen die het moeilijk 
hebben. De lasten op maat omlaag brengen 
voor degenen die het echt nodig hebben. 
Inwoners en kleine ondernemers snel helpen 
en niet allerlei moeilijke regels opstellen. 
Luisteren naar de ideeën en de kritiek uit alle 
wijken. En er wat mee doen! Uitleggen waar 
hun geld naar toe gaat in begrijpelijke taal.’

Dat is de boodschap waar lijsttrekker Jo 
Janssen van Gewoon Nijmegen al jaren 
op hamert. Dat zijn ook de belangrijkste 
punten in de campagne voor de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.

Jo Janssen, Nijmegenaar in hart en nieren, 
is al twaalf jaar ‘hèt gezicht’ van Gewoon 
Nijmegen in de gemeenteraad. In onvervalst 
Nimweegs en als ‘luis in de pels’ komt hij in de 
gemeenteraad op voor de gewone mensen en 
voor de kleine ondernemer. 

‘Gewone mensen snappen echt niet waar 
de gemeente mee bezig is. Ze snappen niks 
van plannen die geschreven worden achter 
de tekentafel. Ze lezen geen dikke pillen 
gemeentetekst in moeilijke woorden. En ze 
worden gek van allerlei belachelijke regels en 
procedures, waarmee ze van het kastje naar 
de muur worden gestuurd. Vind je het dan 
gek dat ze de gemeente en de politiek niet 
interesseert en niet vertrouwen.’

‘Het zijn de bewoners van de gewone wijken 
die het allerbeste weten wat er in hun wijk 
gebeurt, maar daar doet de gemeente niets 
mee. Inspraak? Medezeggenschap? Laat me 
niet lachen! De gemeente heeft toch allang 
beslist.’ 
‘De gemeente is er voor de mensen en niet 
andersom. De gemeente bepaalt nu eenzijdig 
waar al het geld naartoe gaat en hoe met de 
behoeften van mensen wordt omgegaan. Dat 
moet dus helemaal anders.’

Gewoon Nijmegen: 
‘Neem de Nijmegenaar nou eens serieus!’

advertorial





Foto’s:  Ger Neijenhuyzen



Kort verslag van de vergadering van wijkvereniging 
‘Ons Waterkwartier’ 31 oktober 2017
 - Er komt een voorstel om het voormalige SCH terrein in te zetten voor andere buitensporten 
zoals korfbal en rugby. Ook zijn er wensen om een doorgaande strook groen open te laten als 
doorloop naar Park-West.
- De renovatie van de Waalbrug zorgt voor veel (verkeers-)aanpassingen in Nijmegen-West, 
ondanks dat de aannemer een positief beeld zonder overlast bekend heeft gemaakt.
- In de Honig is een presentatie gehouden waarbij wijkbewoners alsnog voorstellen kunnen in-
dienen over het park waarin Fort Kraayenhoff zich bevindt.
- Er is een commissie van onafhankelijke “wijze mensen” benoemd om de situatie rond de aan-
takking van de Laan van Oost-Indië op de Weurtseweg met alle betrokken partijen te bespreken, 
zodat B&W een hernieuwd besluit hierover kan gaan nemen.
- De nieuwe huisartsenpraktijk in het Waalfront zal zich pas medio 2018 daar gaan vestigen.
- Met een schriftelijke stemming is met algemene stemmen Hernany Hernandez als  nieuwe 
voorzitter benoemd. Tijdens de overhandiging van de voorzittershamer komt burgemeester Hu-
bert Bruls binnenvallen, die Ruud de Vries dankt voor zijn jarenlange inzet, waarna de vergade-
ring wordt geschorst en wordt voortgezet met een sfeervolle bijeenkomst in het Grand Café in 
de Biezantijn.

Vergaderdata 
‘Ons Waterkwartier’
Op dinsdag 13 maart en 15 mei 2018 zijn de re-
guliere vergaderingen van Wijkvereniging “Ons 
Waterkwartier”. Ze vinden plaats van 19.30 tot 
21.30 uur in het Voorzieningenhart “De Biezan-
tijn” aan de Waterstraat. De agendacommissie 
komt op 27 februari en 24 april bijeen om de 
vergaderingen voor te bereiden.  U kunt even-
tuele bespreek-, agenda- of  discussiepunten in-
brengen bij het secretariaat, Nina Simonestraat 
120, 6541 ED Nijmegen, tel. 024-3772557, 
e-mail: yhndrks@gmail.com. De verslagen wor-
den na goedkeuring op de eerstvolgende verga-
dering volledig weergegeven op Facebook en de 
website www.dewester.info.
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Waterkwartier Redactie:
Ruud de Vries

Hartelijk dank 
Tijdens de vergadering van 12 december 
ben ik ontzettend verrast door de inbreuk 
van burgemeester Hubert Bruls. Hij zette 
op een unieke manier een streep onder mijn 
voorzitterschap. Langs deze weg wil ik 
graag iedereen heel hartelijk danken voor 
deze onvergetelijke avond en door uw aller 
aanwezigheid.
Ruud de Vries

Herdenking 18 februari
 
Op zondag 18 februari zal er op de hoek 
Waterstraat/Biezenstraat bij de gevelsteen op 
de muur van het klooster De Bron wederom 
een kleine bloemenhulde gebracht worden aan 
de slachtoffers die gevallen zijn in de Tweede 
Wereldoorlog toen daar op die plaats een V1 
bom is ingeslagen. De korte bloemenhulde zal 
plaatsvinden om 11.30 uur. De Wijkvereniging 
Ons Waterkwartier zal daarna tevens op 
de molensteen bij Bakkerij De Bie op de 
Krayenhofflaan een bloemenhulde brengen.

Verkeer
- De werkzaamheden aan de Industrie- en Nymarotonde zijn in volle gang ter voorberei-
ding op de renovatie van de Waalbrug. Dit om de doorstroming van het vele verkeer in 
goede banen te leiden. Ook worden de verkeerslichten op de kruising Marialaan/Krayen-
hofflaan/Tunnelweg/Koninginnelaan beter afgesteld om het doorgaande verkeer richting 
het centrum vlotter te laten verlopen. Meer informatie hierover is te vinden op 
www.dewester.info

- Op de Voorstadslaan tussen Biezenstraat en Krayenhofflaan is er regelmatig waterover-
last, omdat het regenwater niet voldoende kan indalen. Wij hebben dit voorval ter sprake 
gebracht na diverse klachten en op de juiste plaats weten te deponeren. Er wordt aan 
gewerkt!

- Alle aandacht hebben wij ook wederom weten te richten op de situatie rondom de Hezel-
poort. Hopelijk zijn de resultaten hiervan binnenkort zichtbaar, zodat de veiligheid voor 
de voetgangers en fietsers beter zal zijn.

- Op de avond over de parkeerregulering is beloofd dat begin februari de uitslag van de 
enquête bekendgemaakt zou worden. Wij hebben inmiddels vernomen dat de uitslag er is, 
maar dat deze per brief aan de betrokken bewoners en alle personen die hun e-mailadres 
hebben achtergelaten zal worden medegedeeld. Over twee jaar zal er weer geëvalueerd 
worden.

- De aantakking van de Laan van Oost-Indië is een nieuwe fase ingegaan, B&W heeft 
een commissie van “wijze mensen” opdracht gegeven om alle betrokken partijen op een 
lijn te krijgen, om niet negatief tegenover een nieuw voorstel te staan. Als wijkbewoners 
hebben wij op twee bijeenkomsten mee mogen praten over de diverse voorstellen en deze 
mogelijk aan te passen. Rond deze periode zal de commissie met een nieuw gezamenlijk 
plan naar B&W gaan. Wij staan zeer positief achter het bereikte resultaat. Het resultaat 
omvat tevens voorstellen met uitgangspunten en totaalberekeningen van kosten van de 
aanleg en de te bouwen wooneenheden.
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Waterkwartier 
Carnaval

Wijkzitting 
Zondag 21 januari heeft de carnavalsvereniging “De Waoterjokers” een fantastische wijkzitting 
georganiseerd, die gratis toegankelijk was voor iedereen, maar waarbij de vele bewoners uit 
“Terra” en “Griffioen” speciaal welkom waren. De carnavalsvereniging weet met geheel eigen 
mensen een programma te brengen op muzikaal gebied en vermakelijkheid, dat zijn weerga 
in Nijmegen/Knotsenburg niet kent. Alle aanwezigen hebben van jong tot de hogere leeftijd 
mogen en kunnen genieten van deze unieke middag, voorzien van een hapje en een drankje. De 
avondmaaltijd in huize “Terra” moest op verzoek van de bewoners verzet worden naar een later 
tijdstip, aangezien zij het volledige programma tot het eind toe wilden blijven meemaken. De 
overvolle zaal mocht ook genieten van de aanwezigheid van zelfs drie Prinsenkabinetten, Jeugd-
prins Thijs de Eerste en Prins Peter de Tweede van Knotsenburg en Prins Wilco de Eerste uit het 
Knippenstekkie/Brakkenstein.

Carnaval in februari
De carnavalsvereniging “De Waoterjokers” viert tijdens de dolle dagen hun festiviteiten in het 
centrum van Nijmegen, en wel op de Molenstraat. De zeer ruime lokaliteit van Café van Buren 
wordt omgedoopt in de naam “De Waotermolen”. Van zaterdag 10 februari tot en met dinsdag 
13 februari bent u van harte welkom in deze gezellige feestlocatie. 
Wijkbewoners, u bent allen van harte welkom tijdens deze dagen en laat voor een paar dagen het 
werk en de mogelijke zorgen even achter en geniet van een carnavalssfeer zoals deze behoort 
te zijn.

Kindercarnaval in het Waterkwartier
 
Op maandag 12 februari wordt er speciaal voor de kinderen een carnavalsmiddag gehouden in 
het Voorzieningenhart “de Biezantijn”. Het zal weer een oergezellige middag worden met ver-
kleedpartijen en optredens georganiseerd door de Vrienden van het Westerpark.

Carnavalwijkzitting in De Biezantijn Foto: Geert Alwicher

Activiteitenfonds 
Wijkbewoners in de Wolfskuil en het Water-
kwartier kunnen voor een gezamenlijke acti-
viteit een financiële startbijdrage aanvragen 
via het activiteitenfonds. Onderneem en orga-
niseer iets voor de kinderen uit uw straat, maar 
het kan natuurlijk ook voor de volwassenen 
zijn om de saamhorigheid, gezelligheid en de 
onderlinge band te verstevigen. Aanvraagfor-
mulieren zijn verkrijgbaar bij Ruud de Vries 
Juwelier, in Titus Brandsma, de Biezantijn of 
de mail activiteitenfondsoudwest@gmail.com 
De eerstvolgende inlever-/behandeldatum is 
1 mei 2018.

Bomenkap op de 
Industrieweg
Bij de sportvelden worden tientallen 
bomen gekapt om twee redenen. 1) Na 
onderzoek is gebleken dat diverse bo-
men van binnen uitgehold en dus ziek 
zijn. Hetzelfde is vorig jaar aan de SCH 
kant ook onderzocht en er zijn prachtige 
nieuwe bomen voor in de plaats gezet. 
Ook aan de zuidzijde worden dan weer 
nieuwe bomen geplant. 2) Ter plaatse is 
het hoognodig het fietspad te herstraten, 
echter door de toename van allerlei vor-
men van het fiets- en bromverkeer is het 
zinvol daar waar mogelijk bredere pa-
den aan te leggen.
Twee vliegen in een klap, zou je zeg-
gen. Toch is er natuurlijk ook weerstand 
tegen het kappen van de bomen, dan 
verleg je maar het fietspad via de groen-
strook naast het voetbalveld.
Zorg hebben over groen is één, begrip 
hebben voor de zieke bomen en het her-
planten van nieuwe bomen is twéé. De 
handtekeningenactie tot behoud van de 
bomen is lovenswaardig, maar in dit ge-
geven een beetje overdreven.     

Aan de kant van SCH
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Waterkwartier 
Waterstraat een 
racebaan?
Onlangs heeft de gemeenteraadsfractie van de 
SP in de media haar zorgen geuit over het te 
hard rijden op de Waterstraat. Natuurlijk zijn 
er vandalen die het nooit leren en vragen om 
een forse bekeuring. Maar de actie van de SP 
werd in een overtrokken perspectief geplaatst 
en gebracht alsof alle verkeer de Waterstraat 
als een racebaan gebruikt. 

Een politieke zorg voor de wijk is lovenswaar-
dig, maar ga het niet gebruiken om stemmen te 
trekken voor de komende gemeenteraadsver-
kiezingen. De bewoners houden het hele jaar 
door de hardrijders in de gaten.

Expositie
De foto’s op de middenpagina’s zijn genomen 
vanaf de Paladijn door Ger Neijenhuyzen. De 
luchtfoto’s van Ger Neijenhuyzen die in het 
vorige nummer van de Wester stonden zijn 
vanuit een helikopter op 300 meter hoogte 
genomen in opdracht van Nieuws uit Nijme-
gen en zijn nu te zien bij de Allesbinder op de 
Weurtseweg voor de ramen. Alle foto’s zijn te 
zien op www.Gersfotografie.nl.
Deze foto’s zijn te koop voor € 75,00 per stuk. 
Ze worden zonder lijst en passe-partout ge-
leverd, formaat 30x40 cm. Bestellen kan via 
gersfotografie2@gmail.com

Vrijwilligersavond  
Op vrijdag 5 januari was er in De Biezantijn 
een gezelligheidsavond georganiseerd voor 
alle vrijwilligers uit de Wolfskuil en het Wa-
terkwartier. De avond werd bezocht door vijf-
enzestig vrijwilligers, die ook door een snel-
tekenaar/karikaturist vereeuwigd werden. Met 
een hapje en een drankje is de onderlinge band 
weer aangehaald en iedereen zal in 2018 weer 
op zijn of haar manier klaarstaan voor de me-
demens.
 

1 Jaar SOEPie doen

Het is een geweldige prestatie dat dit initi-
atief reeds een jaar lang een onovertroffen 
succes is. Wekelijks komen tientallen bewo-
ners in het Voorzieningenhart De Biezantijn 
op woensdag bijeen om samen koffie en 
daarna de door bewoners zelf gemaakte 
soep te nuttigen. De sfeer is perfect en de 
onderlinge contacten zijn zo gezellig dat er 
wekelijks een grotere groep ontstaat, waar-
door de ruimte bijna te klein wordt, echter 
dat geeft de verbondenheid van het samen-
zijn juist meer inhoud. 

Foto’s: Dave van Brenk
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Fysiotherapie bij Lage 
rugklachten

Jacops Fysiotherapie Nijmegen is geves-
tigd aan de Voorstadslaan 208. In onze 
praktijk werken wij met 3 collega’s. 

Naast alle reguliere klachten zijn wij ge-
specialiseerd in o.a.  manuele therapie, 
sport gerelateerde klachten, hoofdpijn 
en duizeligheid en dry needling.

Lage rugklachten

Als we het hebben over lage rugklachten 
hebben we het over pijn of problemen tij-
dens het bewegen in het gebied van de len-
dewervels, heiligbeen en staartbeen. Het 
merendeel van deze klachten ontstaat zon-
der dat er een medische oorzaak of aandoe-
ning is (bijv. hernia). In dit geval spreken 
we van a-specifieke rugklachten. Jaarlijks 
krijgt 1 op de 5 nederlanders te maken met 
a-specifieke lage rugklachten.  En 90% 
van de bevolking zal ooit te maken krijgen 
met lage rugklachten. Vooral bij rugklach-

ten die acuut ontstaan is het spontane herstel 
groot. In 75% - 90% van deze gevallen gaan 
de rugklachten met 4–6 weken vanzelf over.
Vaak ontstaan rugklachten door een verkeerde 
houding of verkeerd bewegen. Echter in veel 
gevallen speelt niet alleen houding of bewe-
ging een belangrijke rol maar ook zogenoemde 
psychosociale factoren. Als men niet goed in 
zijn of haar vel zit kan dit invloed hebben op 
de fysieke gesteldheid, denk bijvoorbeeld aan 
stress. Vaak zijn er dus meerdere oorzaken 
voor het ontstaan van lage rugklachten.

Fysiotherapie bij lage rugklachten

Gedurende de eerste 3-4 weken zal de fysio-
therapeut vooral voorlichting geven en advie-
zen t.a.v. oefeningen en bewegen. In week 4-7 
van de klachten is het gevaar op langdurige 
klachten het grootst indien niet op de juiste 
manier wordt ingegrepen. Uit onderzoek blijkt 
dat fysiotherapie een goed effect heeft op de 
klachten. De fysiotherapie zal vooral gericht 

zijn op kracht, stabilisatie en coördinatie. 
Bij rugklachten die langer bestaan dan 7-12 
weken zal fysiotherapie minder (snel) ef-
fect hebben. Toch is ook in deze periode het 
trainen van de juiste functies en vaardighe-
den van groot belang. Vaak zal uw huisarts 
ook nader onderzoek verrichten (bijv. rönt-
genfoto of bloedonderzoek).

Bij Jacops Fysiotherapie Nijmegen hebben 
wij de kennis en de mogelijkheden om u 
goed te begeleiden bij het herstel van uw 
lage rugklachten. Heeft u vragen over de 
behandeling van lage rugklachten of wilt 
u een afspraak maken dan kunt u contact 
met ons opnemen. Voor fysiotherapie is een 
verwijzing is niet noodzakelijk. 

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

advertorial

Spiritueel Café in 
Wijcentrum Titus 
Brandsma
Het Spiritueel Café is voor iedereen die het 
leuk vindt om gelijkgestemden te ontmoe-
ten op het gebied van spiritualiteit, nieuwe 
tijd, hooggevoeligheid, inspiratie en be-

wustwording. Ontmoeten, delen en gezellig-
heid staan centraal. 

Om 14.30 uur gaat het café open. Om 15 uur is 
er een korte activiteit, meditatie of workshop, 
dan gaat de deur ongeveer drie kwartier dicht. 
Het café sluit om 17 uur. 

Gratis toegang, aanmelden niet nodig. Koffie, 
thee of drankje zijn ter plekke verkrijgbaar en 
voor eigen rekening. Locatie: Wijkcentrum Ti-
tus Brandsma, zaal 12B, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 6542 VJ Nijmegen. 

De volgende spirituele cafés zijn gepland op: 
Vrijdag 9 februari van 14.30-17 uur. 
Om 15 uur een workshop Circling door Ruud 
Jansen. Een introductie van ongeveer drie 
kwartier. Circling is een verrassend diepgaan-
de en verbazingwekkend simpele methode om 
een dieper contact te maken met jezelf, ande-
ren en de realiteit van het moment. Een erva-
ring die voor velen deuren opent naar meer 
zelfkennis, persoonlijke groei, transformatie 
en zelfrealisatie. Verder kan je in Circling 
verdieping van relaties en intimiteit, het de-
len van magische ervaringen, het ontwikkelen 
van persoonlijke talenten en het ervaren van 

groepsintelligentie tegenkomen. Zie ook 
circlingholland.nl

Vrijdag 9 maart van 14.30-17 uur. 
Om 15 uur een Kennismaking met familie-
opstellingen door Marianne Strik, familie-
opsteller: Op deze middag zal ik wat kleine 
oefeningen doen. Afbakening: vader en 
moeder en jezelf. Op volgorde zitten, uitleg 
en meditatie. 
Ik geef sinds 2010 familieopstellingen in 
verschillende vormen. Zoals: engelenop-
stelling, poppetjesopstelling, droomopstel-
ling en een grote opstelling bij mij thuis, 
iedere 3e zondag van de maand. Zie voor 
meer informatie mijn website: 
www.familieopsteller.nl

En verder op vrijdag 6 april, 4 mei, 1 juni 
en 6 juli. Zodra het programma van deze 
data bekend is, komt dat op de website 
https://ravenster.nl in onze nieuwsbrief en 
op onze Facebook pagina 
www.facebook.com/centrumravenster.

Tekst: Vera Ros & 
Ernst Tielenius Kruythoff
centrum@ravenster.nl
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Het jaar 2017 eindigde bij sv Nijmegen met 
een kampioenschap van onze Jo17 en weer een 
zeer drukke Kerstbingo. De feestdagen liggen 
achter ons, we gaan weer starten in het nieuwe 
jaar 2018. Wat gaat dit jaar ons allemaal bren-
gen?

Het nieuwe jaar startte goed met de tra-
ditionele nieuwjaarsreceptie. Sinds en-
kele jaren wordt deze niet meer ge-
houden op 1 januari, maar in het eerste 
weekend van januari, in 2018 was dat 6 januari. 
Zo kan iedereen op 1 januari bijkomen 
van de avond/nacht ervoor en op visite bij 
(schoon)familie. Deze wijziging is ook 
in 2018 weer een goede keuze gebleken.  
De receptie begon met een wedstrijd tussen 
twee sv Nijmegen teams (zondag 5 en vete-
ranen team). Deze werd gewonnen door ons 
veteranen team. Na de wedstrijd kon er begon-
nen worden aan de derde helft. Het clubhuis 
stroomde vol en rond 16:00 uur opende voor-
zitter William Massa de receptie met een ope-
ningswoordje. Hierin gaf hij aan dat het con-
tract van onze eerste zondag elftal  trainer met 
een seizoen wordt verlengd. Harold v/d Hurk 
zal in het seizoen 2018-2019 als hoofdtrainer 
bij de zondagselectie voor de groep staan. 
Ook huldigde hij in zijn openingswoord een aan-
tal mensen die weer jaren bij onze club lid zijn. 
Deze keer waren dat negen clubmensen, 
die 25, 40 en zelfs 50 jaar lid waren. Iets 
om als club zeer trots op te mogen zijn.  
Na deze opening van onze voorzitter 
kon de receptie beginnen. De zeer goede 
band Duo en Partyband Heer en Meester 
zorgde voor de gezelligheid en sfeer, die 
oversloegen naar de mensen in het club-
huis. Een mooi begin van het nieuwe jaar. 
 
Ook in  2018 staan er weer een aantal mooie 
activiteiten op het programma. Zo zal er ie-
dere laatste vrijdag van de maand gekaart kun-
nen worden in ons clubhuis. De eerste kaart-
avond was op 26 januari en de volgende keer 
staat voor 23 februari om 20:00 uur gepland. 
Ook organiseert sv Nijmegen voor het eerst een 
pubquiz op vrijdag 16 februari om 20:00 uur. 
Wie zal de slimste groep van zes personen zijn?  

Met carnaval kan er weer gefeest worden bij 
sv Nijmegen. Op zaterdag 10 februari is ie-
dereen welkom op het kindercarnaval, een 
feest georganiseerd door vrijwilligers van sv 
Nijmegen. Elk jaar weer een gezellig en vol 
clubhuis, niet alleen met leden van sv Nij-
megen en familie en vrienden hiervan, maar 
ook met leden van andere clubs uit de regio.  
 
Dit zijn een aantal activiteiten voor de ko-
mende tijd, maar naast deze activiteiten zal 
er ook gevoetbald worden op ons sport-
park. De selectieteams zijn alweer gestart 

       Bent u angstig om te vallen?  
de fysioo start in samenwerking met werkgroep ‘Op de Been Blijven’  
    en Fonds Nuts Ohra een cursus Vallen Verleden Tijd.  
10 lessen met aandacht voor valgevaarlijke situaties uit het dagelijks 

leven en het leren van valtechnieken.  
       Doet U mee?? 

Locatie: Gymzaal BS Aquamarijn 

waterstraat@defysioo.nl  /  06 52 47 53 53 

eind januari en als het weer heeft meege-
werkt dan zijn ook ons vrouwen 1 en ve-
teranen team alweer vroeg begonnen. 
Sv Nijmegen Dames 1 voor een inhaalwedstrijd 
bij Veluwezoom en ons veteranen team voor een 
bekerwedstrijd uit bij Roda. De competitie van 
onze jeugd zal weer starten vanaf 17 februari.  
In de volgende Wester zullen we meer 
over de competitie kunnen vertellen.  
Ook kunt u onze website bezoeken, 
www.sv-nijmegen.nl.

Tekst en foto: Patrick Weijers

Het was gezellig druk tijdens de Nieuwjaarsreceptie
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 Biljartclub zoekt spelers
Biljartvereniging Vogel bestaat al meer 
dan dertig jaar en we zijn op zoek naar 
nieuwe leden die één of meer middagen 
in de week willen biljarten. Op dit mo-
ment hebben we 18 leden, voornamelijk 
50-plussers. We spelen met vier teams 
in de competitie bij biljartfederatie 
Wijchen. We hebben een eigen zaal met 
twee uitstekende wedstrijdbiljarts in Vil-
lanova aan de Derde van Hezewijkstraat 
2 waar we iedere werkdag terecht kun-
nen van 12.30 tot 17.00 uur.

 

Het is totaal niet belangrijk op welk ni-
veau je speelt, want het gaat om de ge-
zelligheid onderling. Je kunt puur recre-
atief voor de lol spelen, maar ook libre 
biljart in competitie. Het enige waar je 
voor moet zorgen is een keu en wan-
neer je in competitie speelt een zwarte 
broek en een wit overhemd. Van de club 
krijg je dan een mooi hesje aangemeten. 
Heb je interessse? Bel even met Geer 
Scholten 06 – 4147 4927 of kom  gerust 
eens langs, we kunnen je dan ook infor-
meren over de contributievoorwaarden. 

Tekst en foto: Bestuur BV Vogel 
Nijmegen 

Pieter en Paul zijn buurtsportcoaches in Nij-
megen West. In hun artikelen geven ze sport-
verenigingen en organisaties de ruimte om iets 
over zichzelf te vertellen of brengen ze bijzon-
dere ontwikkelingen onder de aandacht. Wilt 
u naar aanleiding van een artikel reageren of 
ook de samenwerking zoeken? Neem dan con-
tact met ze op: p.hermans@nijmegen.nl of 
p.heldens@nijmegen.nl 
In deze Wester aandacht voor: Quick 1888

Quick 1888 zoekt verbinding met de 
wijk! 

‘Een sportvereniging moet maatschappelijk 
actief zijn….., de rol van de sportverenigin-
gen in Nederland en daarmee ook in Nijme-
gen verandert. Steeds meer verenigingen den-
ken buiten hun kaders en proberen een rol te 
spelen voor de wijkbewoners. Zo ook Quick 
1888, een vereniging waar je buiten de ver-
schillende sporten voetbal, tennis, badminton, 
seniorensport, bowls en cricket tegenwoordig 
ook terecht kunt voor een lekker kopje soep en 
wandelvoetbal! 

Soepie doen? 

‘Lekker laagdrempelig, en super gezellig’ 
aldus kartrekkers Alwies Hendriks en Marc 
Meinema. Enkele maanden geleden hebben 
Alwies en Marc contact gezocht met moge-
lijke partners in de wijk en gezamenlijk deze 
vrijblijvende activiteit georganiseerd. Bewo-
ners van Stichting de Waalboog  assisteren 
bij het bereiden van zelfgemaakte soep die zij 
voor €1,50 presenteren aan bewoners uit de 
wijk (Stichting De Waalboog is een organisa-
tie voor zorg, welzijn en wonen en zijn er voor 
senioren en jongere ouderen met verlies van 
lichamelijke en/of geestelijke mogelijkheden). 
Met dit initiatief draagt Quick 1888 bij aan de 
leefbaarheid van de wijk, ‘Iedereen is welkom 
en kan vrijblijvend binnenlopen op donder-
dagen vanaf 11.00 uur, de soep wordt rond 
11.30 uur geserveerd’ , aldus Alwies.  ‘Steeds 
meer mensen zitten alleen thuis’, vertelt Al-
wies, ‘daarom bieden wij bij Quick 1888 een 
soepie aan. Om dit te organiseren hebben we 

contact gezocht met Paul Heldens, buurtsport-
coach van Gemeente Nijmegen. Hij heeft ons 
geholpen om met de juiste mensen en partijen 
in contact te komen. Samen hebben we ervoor 
gezorgd dat we nu al enkele maanden gezellig 
met meerdere wijkbewoners bij elkaar komen 
en genieten van een heerlijk soepje. Dit is voor 
ons als vereniging maar zeker ook  voor de be-
woners echt top! Iedereen is bij deze van harte 
uitgenodigd in ons vernieuwde clubhuis!’

Quick Old Stars 

Een ander initiatief dat is omarmd door Quick 
1888 is wandelvoetbal. ‘Super om zo lekker 
actief bezig te zijn en weer lekker als vanouds 
te voetballen’ aldus Peter Schulpen. Peter is 
samen met Alwies, die als PMT’er de trainin-
gen verzorgt, gestart met wandelvoetbal. ‘Het 
klinkt misschien suf, maar dat is het zeker 
niet! We noemen het ook bewust de Quick Old 
Stars! Dat klinkt beter…’ Aldus Peter na weer 
een lekker potje voetbal. ‘Ook de derde helft 
is belangrijk’  lacht Peter als hij vertelt dat ook 
iedereen welkom is om deel te nemen aan de 
voetbaltraining op dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur. Quick 1888 is op dit moment 
nog op zoek naar enthousiaste mannen en 
vrouwen die mee willen ballen.  Dus ken jij, of 
ben jij iemand die graag wil voetballen, stuur 
dan een berichtje via de website van Quick 
1888: www.quick1888.nl. Iedereen mag het 
eerst een paar keer gratis proberen! Iedereen 
kan meedoen en het kan altijd! 

Tekst: Paul Heldens
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Geniet van een concert van 
Tamara Maria in je 
huiskamer
Hallo, Ik ben Tamara Maria, conservatorium geschoold 
zangeres en zangdocent. Zanglessen en concerten geven, 
zijn mijn lust en leven. Ik zing vaak op grote podia en al-
lerlei soorten evenementen. Ik ben gespecialiseerd in latin 
jazz en wereldmuziek. Zo heb ik bijvoorbeeld op North Sea 
Jazz gezongen. Maar wat ik misschien nog het leukst vind, 
is zingen in kleine theaters en in huiskamers. Er ontstaat 
dan een echt contact tussen het publiek en mij. 

Tijdens mijn concerten, neem ik de luisteraar mee op een 
muzikale reis in zijn/haar eigen woonkamer. Want ik zing en 
vertel over verschillende werelddelen en culturen. Een huis-
kamerconcert is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten 
en samen iets moois te beleven. Nodig je vrienden, familie, 
relaties of gelijkgestemde muziekliefhebbers uit en geniet 
van heerlijke live muziek, een drankje en hapjes. 

Wil jij ook lekker op je bank genieten van een uniek live 
concert in je eigen huiskamer? Boek dan 
een huiskamerconcert via  
www.tamaramaria.com 
Keuze uit verschillende huiskamer-
concerten: 

•	 Bossa Nova  
Huiskamerconcert

•	 Fado  
Huiskamerconcert 

•	 Wereldmuziek  
Huiskamerconcert  

•	 Droomreis  
Huiskamerconcert 

•	 Vintage  
Huiskamerconcert

Boomans Boomverzorging
Ik ben Peter Koerselman, sinds enige jaren werkzaam als zzp-er in de 
boomzorg. Mijn bedrijf heet Boomans Boomverzorging, en is opgericht 
in 2012.

U kunt Boomans Boomverzorging bellen indien een boom geplant, 
gesnoeid of verwijderd dient te worden.
Mijn werk voer ik klimmend uit, dat is een werkwijze die ook in kleine 
tuinen met succes kan worden toegepast.
Op deze wijze kunnen de meeste bomen onderzocht, gesnoeid of 
geveld worden zonder inzet van 
dure hoogwerkers en dat maakt 
het ook tot een voordelige tech-
niek.

Mijn vakopleiding (ETW) stelt mij 
in staat om met de benodigde 
vakkennis mijn werk uit te voe-
ren. Ik stel de wensen van de 
klant centraal, en probeer tegelij-
kertijd altijd te adviseren met oog 
op de wat langere termijn.

Op internet ben ik te vinden op: 
www.boomans.nl
Of U belt 06-57605058.

Het Kleedhuis
Ik ben Saskia Grooten van naaiatelier Het Kleedhuis. Mode en kleding 
zijn mijn passie. Ik ben gespecialiseerd in het vermaken, aanpassen & 
restylen van kleding voor bijzondere momenten en evenementen. Dat 
kan een trouwjurk of galajurk  zijn, maar ook een theaterkostuum.

Vooral jongere mensen kopen hun mooie trouwjurk of galajurk bij een 
webshop, outlet of op marktplaats. Dit is een betaalbaar alternatief 
voor nieuw kopen in een bruids-
modezaak. Vaak zit de jurk niet 
helemaal ‘als gegoten’. Dan maak 
ik deze perfect passend, met per-
soonlijke details die helemaal bij 
de klant passen.

Wat ik erg leuk vind in mijn werk is 
mensen helpen om van hun trouw-
dag, gala of optreden een echt 
feest te maken. Met mooie kleding 
waar ze zich super goed in voelen.

Ik werk alleen op afspraak. Wil 
je meer weten over het prinses-
senjurkje op de foto of mijn andere 
werk? Kijk dan op mijn website:
www.hetkleedhuis.nl
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Jongerenpagina
Jongerenwerk Tandem 
Oud-West actief geweest 
in kerstvakantie 
Het jongerenwerk van Tandem is in december 
2017 zeer actief geweest met hele leuke 
activiteiten voor jongens en meisjes tussen 
de 10 tot 18 jaar. Hieronder een opsomming 
van extra georganiseerde activiteiten naast 
ons reguliere aanbod. 

Vuurwerkpreventie
Op basisscholen de Wieken, Michiel de 
Ruyter en het Aquamarijn heeft Tandem 
i.s.m. de wijkagenten van Oud-West 
vuurwerkvoorlichting gegeven aan de 
groepen 7 en 8. De wijkagenten hebben de 
kinderen uitleg gegeven over hoe je veilig 
vuurwerk moet afsteken. Daarnaast heeft het 
jongerenwerk diverse workshops gegeven 
aan de kinderen. 

Tijdens deze workshops kregen de kinderen 
een beperking. Waardoor de kinderen 
hebben kunnen ervaren wat een beperking, 

zoals slechtziend zijn, slechthorend zijn en 
een vinger of een hand missen, allemaal 
met zicht meebrengt. Deze ervaring heeft 
echt een indruk gemaakt op de kinderen en 
heeft daarbij ook bijgedragen aan een stukje 
bewustwording voor de kinderen.

Naast de bestaande workshops hebben 
we dit jaar op de Wieken een andere leuke 
activiteit gedaan om nog meer indruk 
te geven wat vuurwerk allemaal kan 
veroorzaken. Alle kinderen van groep 7 en 
8 hebben wij namelijk brandwonden laten 
maken.
 
Als beloning hebben we ook dit jaar alle 
deelnemers een vuurwerkbril gegeven om 
veilig het nieuwe jaar in te gaan. 

Schaatsen met meiden 
Tijdens de kerstvakantie is er ook extra 
aandacht besteed aan onze meiden. Zij zijn 
namelijk  tijdens de kerstperiode met de 
meidenclub uit de Wolfskuil naar Triavium 
gegaan om te schaatsen. 
De meiden hebben de hele middag genoten 
en veel lol gehad.

FIFA Toernooi voor 10 
tot 18 jaar bij v.v. Quick
Op zaterdag 30 december hebben we samen 
met andere jongerenwerkers uit de hele stad 
een grootschalige activiteit georganiseerd 
voor jongeren namelijk: een FIFA toernooi! 
Dit toernooi vond plaats in de kantine van 
voetbalvereniging Quick1888.
Jongeren uit de hele stad konden tijdens dit 
‘2 vs. 2 FIFA toernooi’  tegen elkaar elkaar.  
De hele middag waren zowel jonge jongeren 
van 9 tot 14 jaar als jongeren van 15 tot 18 
jaar bezig. Het was een leuke activiteit die 
we voor het eerst hebben georganiseerd om 
jongeren van de straat te houden, zodat zij 
geen vuurwerk zouden gaan afsteken.  
Het aantal deelnemers uit de Wolfskuil 
en het Waterkwartier was best wel groot 
en dit heeft ons als jongerenwerk van dit 
gebied zeer verrast! Naast het spelen tegen 
andere jongeren hebben alle deelnemers 
een entreekaartje gekregen voor een 
voetbalwedstrijd van NEC. Het was een leuke 
activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is!

Tekst: Marzouk Melbach

Nieuwe activiteiten rooster jongerenwerk Wolfskuil
   
Maandag:

 
Dinsdag:

 
Woensdag:

 
Donderdag:
 
Vrijdag:

16.30 – 18.00 huiswerkbegeleiding Wolfskuil (10 tm 16 jaar)
18.00 – 20.00 inloop Wolfskuil (10 tm 18 jaar)
18.00 – 19.00 sportactiviteiten Wolfskuil & Waterkwartier (15 tm 18 jaar)

15.30 – 17.30 inloop Wolfskuil (10 tm 18 jaar)
16.30 – 17.30 sportactiviteiten Wolfskuil & Waterkwartier 
(Meiden 10 tm 18 jaar) 

15.30 – 17.30 inloop Wolfskuil (10 tm 18 jaar)
18.00 – 19.00 sportactiviteiten Wolfskuil & Waterkwartier (10 tm 13 jaar) 

maandelijkse schakelactiviteit scholieren (groep 7/8) 

16.00 – 18.00 meidenclub Wolfskuil Girls Only

Het jongerencentrum is te vinden in wijkcentrum Villa Nova. Derde van Hezewijkstraat 2
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In de wijk
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Modevakschool  
Mélanie de Bakker
Deze maand ben ik mijn eigen bedrijf begon-
nen: Modevakschool Mélanie de Bakker,  te 
vinden op Ridderspoor 61. 

Ik geef naailessen aan beginners en aan gevor-
derden. Volgens mij kan iedereen leren om met 
een patroon uit een zelfmaak-modeblad aan de 
slag te gaan. Je kunt er ook voor kiezen om 
iets te maken voor je huis: een kussen of een 
schort. Misschien wil je leren hoe je een ma-
ke-uptasje met rits kunt maken.

Niet alleen voor naailes kun je terecht, maar 
ook als je een patroon op maat wilt hebben. 
Soms kan je geen broek  vinden die goed past, 
of is het model niet wat je zoekt. Als je han-
dig bent met de naaimachine kan je zelf aan de 
slag met een patroon op maat.  Dan is het de 
moeite waard om het patroon te laten maken, 
omdat je precies kan aangeven hoe je het wilt 
hebben. Bij mij kan je terecht voor alle dames-
bovenkleding.

Als je jezelf eens wilt verwennen kan ik ook in 
opdracht kleding voor je maken.

We kunnen nog een stapje verder gaan. Als je 
aardig wat naai-ervaring hebt, is de opleiding 
patroontekenen iets voor jou. Dan leer je hoe 
je patronen op maat 
kunt tekenen. Je kunt 
zelfs doorgaan voor je 
diploma costumière of 
coupeuse! 

Als je je vóór 1 maart 
aanmeldt voor naailes, 
teken ik een basisrok 
of eenvoudig T-shirt op 
maat voor jou. 

Kortom als je blij 
wordt van het  zelf maken: 
Kijk op mijn website!   
www.melaniedebakker.nl 
of bel: 06-18865917

WORKSHOPS VOOR 
OUDERS
Rustgevende Voetre-
flex en Tuina massage 
bij kinderen 

Zelf aan de slag met rustge-
vende Voetreflex- of Tuin-
amassage voor je kind!
Je leert het in onze workshops. Voor ouders 
van kinderen die onrustig zijn, moeilijk (in)
slapen of buikklachten hebben, maar ook voor 
kinderen met autisme en ADHD. 

Wanneer: vrijdag 9  maart (Voetreflex) 
en donderdag 22 maart (Tuina) 
Tijd: 19:45-22:15
Locatie:    Gezondheidscentrum Sarvata. 
Schependomlaan 17e Nijmegen
Kosten: 27,50 euro voor 1 avond, 
50 euro voor beide avonden

Het doel van de workshops is om jou als ou-
der een korte massage aan te leren die je aan 
je kind kunt geven, bijvoorbeeld voor het naar 
bed gaan. In de workshops leer je een aantal 
eenvoudige, effectieve massagegrepen die je 
direct thuis kan toepassen. We oefenen deze 
avond op elkaar. Je kunt je alleen of als ouder-
paar aanmelden.
De avonden worden gegeven door Sietske 
Hobbelink, voetreflextherapeut en docent Toe-
gepaste Psychologie aan de HAN en Titia van 
der Werf, acupuncturist en tuina therapeut. Ti-
tia heeft tevens als hulpverlener veel ervaring 
opgedaan met autisme, ADHD en angststoor-
nissen.

Met deze massages kun je veel klachten ver-
lichten. Je kind slaapt beter, is minder onrus-
tig, zit beter in zijn of haar vel, heeft minder 
buikpijn en door samen ontspannen bezig te 
zijn verbetert jullie contact!

Laat je verrassen door de effecten van een voe-
treflex- en tuina massage.
We zorgen beide avonden voor een compacte 
hand-out zodat je thuis informatie kunt nale-
zen en de massagegrepen zelf kunt toepassen.

Aanmelden voor één of beide avonden via:
Sietske en Titia
info@sietskehobbelink.nl            
http://sietskehobbelink.nl
06-12529891   

info@nijmegen-acupunctuur.nl   
www.nijmegen-acupunctuur.nl
06-18159306  

Liever zachtjes glijden
In plaats van sneeuw zijn het herfststor-
men tegenwoordig, afgelast treinverkeer. 
Takken op straat en de inhoud van ka-
potgewaaide vuilniszakken in mijn tuin. 
Jammer vind ik dat. Moet ik me weer 
zorgen maken over het pijpje op het dak, 
dat toch niet zo goed vast zit als ik wel zou 
willen. Of het zeil over het plastic tuinstel, 
vastgesnoerd met een spanband. Zou het 
genoeg zijn?
Nee, veel liever trek ik onze slee van 
blauw plastic over het trottoir voordat 
iedereen gaat ruimen of strooien uit die 
handige gele bakken aan lantaarnpalen. 
Dan zoek ik een bergje uit waar ik met 
mijn zoon vanaf kan glijden, bij het Distel-
park bijvoorbeeld. Of aan de overkant van 
de Wolfskuilseweg, over die heuvels langs 
de Saturnusstraat. Vorig jaar was dat zo’n 
feest met z’n drieën, ook al moesten we 
hard rennen om nog een beetje snelheid 
te maken. En die kleine maar lachen en 
bijna eraf rollen van plezier.
Waar we niet meer naartoe gaan is de 
Witte Molen bovenop de stuwwal. Hoe 
stevig het ook mag sneeuwen en hoe steil 
die helling ook is. Ook al is het de plek 
waar we getrouwd zijn en waar we zoveel 
mooie herinneringen hebben. Niet meer. 
Ik weiger me dat nog aan te doen, sinds ik 
vorig jaar zag hoe geel de molen in werke-
lijkheid is, ook al was hij net geschilderd. 
En dan dat schattige wilgenlaantje waar 
we zo’n zonnige foto’s maakten: vorig jaar 
winter zag ik pas hoeveel honden er hun 
gele sporen achterlieten. Geen boompje 
uitgezonderd. Een plasgoot is het.
Mocht het nog sneeuwen dit jaar, dan 
glijden we wel wat minder hard.

Stefan van Dierendonck
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VERGETEN VERLEDEN

Een vliegveld in Nijmegen?
Tachtig jaar geleden was de luchtvaart hét 
vervoermiddel van de toekomst. Elke zich-
zelf respecterende stad wilde een vliegveld 
hebben, zo ook Nijmegen. Zij had landgoed 
Duckenburg in de aanbieding.

Ook Elst maakte zich sterk voor een vliegveld. 
Er ontstond een tweestrijd die ook de landelij-
ke pers haalde. Het Vaderland berichtte op 24 
januari 1933:

STRIJD OM EEN VLIEGVELD

Nijmegen en Elst twisten over een vliegveld. Dat 
is nog altijd een gevolg van de decentralisatie. Als 
de vliegvelden in één hand waren — bij het Rijk — 
zouden locale belangen op de juiste waarde worden 
afgewogen. Nu worden ze, het kan niet anders, op-
geschroefd of onderschat. 

De K.L.M. schijnt voorkeur te hebben voor Elst. 

De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor het 
land van Maas en Waal protesteert daartegen bij den 
minister van Binnenlandsche zaken. De Kamer zet 
uitvoerig de voordeelen van het Nijmeegsche veld, 
op het landgoed De Duckenburg, uiteen en besluit 
haar pleidooi als volgt: 

De Kamer vertrouwt hiermee te hebben aan-
getoond, dat de motieven door de directie van de 
K.L.M. aangevoerd vóór het plan Elst en tegen het 
plan Nijmegen op zijn zachtst genomen overdre-
ven zijn, dat hetgeen t.a.v. de geschiktheid bezien 
uit een luchtverkeersoogpunt ten opzichte van Elst 
wordt betoogd in niet mindere mate ook voor Nij-
megen geldt. 

Met den aanleg op het landgoed Duckenburg kan 
onmiddellijk worden begonnen, terwijl te Elst, waar 
de benoodigde gronden zooals gezegd, eerst moeten 
worden aangekocht of onteigend, voorloopig geen 
sprake van is. 

Ook in het exploitatie-programma van het bin-
nenlandse luchtnet van de K.L.M. zou tenslotte 
geen ingrijpende wijziging behoeven te worden 
gemaakt, want op de lijn Groningen— Twente—
Zuid-Limburg zou de K.L.M. met evenveel gemak 
de luchthaven Duckenburg kunnen inschakelen als 
het vliegveld Elst en ook het Roergebied zou van 
Amsterdam over Nijmegen even vlug kunnen wor-
den bereikt als over Elst. 

Voor de exploitatie van de laatstgenoemde lijn 
ligt het vliegveld Duckenburg voor het verkeer uit 
Brabant en Limburg bovendien gunstiger dan Elst. 

De Kamer vertrouwt dan ook dat de aanleg van 
een vliegveld Duckenburg, dat zulk een buitenge-
woon geschikt object van werkverschaffing vormt, 
waarbij 300 Nijmeegsche arbeiders werk zouden 
kunnen vinden, allen steun van de regeering mag 
ondervinden. 

In de jaren 30 van de vorige eeuw heerste er 
een grote economische crisis. Er was massa-
werkloosheid. Voor werklozen bedacht men 
werkverschaffing. Dat waren projecten waar 
werklozen tegen een lage vergoeding ver-
plicht moesten gaan werken. Het bekendste 
Nijmeegse project is de aanleg van het Gof-
fertpark met stadion, dat al snel de bijnaam 
Bloedkuul kreeg. Die naam zegde alles over de 
omstandigheden waaronder de mensen moes-
ten werken. De werkverschaffing was ook een 
argument voor de aanleg van een vliegveld in 
Duckenburg. (Merkwaardig genoeg niet voor 
Elst, terwijl daar toch ook werkloosheid heers-
te.) Op 17 oktober 1934 berichtte de Provinci-
ale Geldersche en Nijmeegsche Courant:

Vliegveld Nijmegen

PLAN DUCKENBURG OPNIEUW 
AAN DE ORDE!

Gisteren hebben wij medegedeeld, dat de aanleg 
van een vliegveld te Elst niet doorgaat vanwege de 
obstakels, die door de masten en draden van het 
provinciale electrische net gevormd worden. Onze 
actieve Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
het Land van Maas en Waal heeft dus gelijk gehad 
toen zij daarop destijds heeft gewezen. Zooals men 
weet, was Nijmegen’s gemeentebestuur er in 1933 
in geslaagd een werkverschaffingsplan te vinden, 
dat de sympathie van den minister van Binnen-
landsche Zaken had. Dit plan bestond in den aanleg 
van een vliegveld op het aan de gemeente in eigen-
dom toebehoorende landgoed Duckenburg aan den 
Rijksstraatweg Nijmegen —’s-Hertogenbosch op 
eenige kilometers afstand van het centrum van Nij-
megen. Toen de genoemde bewindsman op het punt 
stond zijne hooge goedkeuring aan het plan te hech-
ten, kwam de Koninklijke Luchtvaart Maatschap-
pij voor Nederland en Koloniën plotseling met 
bezwaren naar voren. De K.v.K. heeft daarop een 
breedvoerig, gemotiveerd adres aan den minister 
van Binnenlandsche Zaken doen toekomen, waarin 
zij er o.m. op wees, dat de luchthaven-Duckenburg 
binnen afzienbaren tijd voor exploitatie gereed kon 
komen en waarbij er zoo terecht op gewezen werd, 
dat de directie van de K.L.M. uit ondervinding 
weet, dat Amsterdammers, Haarlemmers en inge-
zetenen van Leiden er niet tegen op zien, per auto, 
autobus, ja zelfs per boot een bezoek aan Schiphol 
te brengen. Zoodat de Duckenburg voor de Betuwe 
en voor Arnhem zeker geen bezwaar kan zijn. En nu 
komt de klap op den vuurpijl. 

„Aangezien ons van welingelichte zijde werd 
medegedeeld, aldus de K.v.K. aan den minister, 
dat een vertegenwoordiger van de K.L.M. het 
terrein te Nijmegen heeft bezocht en geschikt 
heeft verklaard voor den aanleg van een vlieg-
veld, zijn wij van oordeel, dat commentaar over-
bodig is. Niettemin achten wij het noodzakelijk 
nog te doen opmerken, dat de bovengrondsche 
hoogspanningskabels van het Provinciaal Gel-
dersch Electriciteitsbedrijf in de Betuwe groote 
obstakels voor een vliegveld te Eist zouden vor-
men. Deze verkeersobstakels ontbreken bij de 
luchthaven Duckenburg.” 

Hieruit blijkt derhalve, dat het een paar jaar heeft 
moeten duren, voordat de K.L.M. tot dezelfde we-
tenschap der verkeersobstakels is gekomen. Wij 
betreuren dezen gang van zaken, omdat de oplos-
sing van het vliegveld bij Nijmegen aldus onnoodig 
is opgehouden. Van de K.L.M., met haar bekende 

Hendrik de Haan, de oudste inwoner van Wijchen, 
zijn vrouw Antonia en dochter Hendrika bij het 
vliegtuig waarmee ze een gratis rondvlucht hebben 
gekregen, 1933
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Luchtfoto van een militaire parade op de Van Schaeck Mathonsingel. Ook zichtbaar: het station en het schaars bebouwde Waterkwartier, tweede helft jaren 30.
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voortvarendheid, had meer spoed verwacht kunnen 
worden. Laat men van die zijde nu de schade in-
halen en medewerken aan de snelle totstandkoming 
van het vliegveld-Duckenburg in Nijmegen. Dit ter-
rein is en blijft goed en bij de voltooiing van Rijn- 
en Waalbrug is dit terrein in een wip per auto uit de 
Betuwe, Elst en Arnhem bereikbaar. 

Wij moeten ten spoedigste in het luchtnet wor-
den ingeschakeld en de K.L.M. zal nu stellig ook 
voor de Duckenburg willen ijveren. Het ligt voor de 
hand, dat de Nijmeegsche autoriteiten deze zaak nu 
opnieuw ter hand zullen nemen. 

Twee weken later, op 31 oktober 1934, schreef 
de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant opnieuw een uitgebreid artikel over 
het vliegveld. Het was een hartstochtelijk plei-
dooi voor Duckenburg.

Een Nijmeegsch Vliegveld
Binnen weinige jaren zal elke stad haar eigen 

vliegveld noodig hebben. Zeker dus een stad van de 
grootte van Nijmegen. Waarom zouden wij dan niet 
aanpakken en ons een Vliegveld — een luchthaven 
— scheppen? 

Het ijzer is heet. 
Laat ons stadsbestuur het smeden! 
Zelfs met ongeloofelijke sprongen gaat de lucht-

vaart vooruit, en de grootste pessimist moet, na de 

prestaties van den laatsten tijd, wel tot inkeer zijn 
gekomen. Wij staan vlak voor een groote toekomst 
van het luchtverkeer. De weg door de lucht per 
vliegtuig zal door de komende generatie even ge-
woon en even veilig — maar veel sneller — worden 
afgelegd, als onze spoorreizen van thans. Om van 
binnenlandsch zoowel als buitenlandsch post- en 
vrachtvervoer niet te spreken. Kortom, zoo goed als 
een spoorwegstation en een haven voor het verkeer 
te water, heeft Nijmegen een luchthaven noodig. 
En thans mag het gewenscht geacht worden, dat 
Nijmegen niet meer de gedachte laat varen aan de 
schepping van een eigen luchthaven. Het moet er 
toch van komen! Dat wascht het water van de zee 
niet af! En nu de gelegenheid gunstig en het enthou-
siasme er voor groot is, moet niet meer worden los-
gelaten. Nijmegen als grootste Geldersche stad van 
scheepvaart, handel en nijverheid, als markt voor de 
Betuwe en het Land van Maas en Waal, als voor-
land van Noord-Brabant en Noord-Limburg  m o e t  
h a a r  e i g e n  luchthaven hebben. 

Als de „Duckenburg” eenmaal in een behoorlijk 
geoutilleerd vliegveld herschapen is, komt de ex-
ploitatie en het verkeer er van zelf. De K.L.M. zal 
het, mogelijk in verbinding met het Twente-vlieg-
veld, gaarne economisch willen exploiteeren. En 
anders zouden andere luchtvaartmaatschappijen als 
gegadigden kunnen optreden. Maar de K.L.M. heeft 
de oudste en de beste papieren. Zij zal zonder twij-
fel een groote stad als Nijmegen, in een belangrijk 
centrum van de drie provinciën Gelderland, Brabant 

en Limburg tegemoet willen treden en helpen. Niet 
alleen internationaal toch, maar ook binnenslands 
heeft luchtverkeer een belangrijke toekomst. (...)

Dit was slechts het eerste deel van het artikel. 
Er volgden nog 889 woorden voordat het klaar 
was. De krant hield niet op met pleiten. Op 21 
augustus 1935 schreef ze:

Verwaarloost Nijmegen haar kansen?

Al weer ruim twee maanden geleden — in ons 
avondblad van 15 Juni — betoogden wij de noodza-
kelijkheid voor onze stad, om in elk geval voor een 
eigen vliegveld te zorgen. Immers, de ontwikke-
ling van het luchtverkeer is van dien aard, dat elke 
plaats van eenige beteekenis en zeker een stad als 
de onze een eigen luchthaven behoeft. Wie in het 
luchtverkeer van de groote lijnen, maar ook in het 
sportieve en individueele luchtverkeer opgenomen 
wil worden, moet voor het allereerst noodzakelij-
ke daartoe zorg dragen: een behoorlijk vliegveld 
tot het landen en opstijgen der vliegtuigen. Leef-
den wij niet zoozeer in een tijd van praatvaren, 
maar in een tijd van doen, dan behoefde over een 
zaak als de onderhavige niet télkens geschreven te 
worden. Rijk, provincie en gemeente konden dan 
hun initiatief — als het althans aanwezig ware — 
botvieren en practische werken van algemeenen 
nutte, zooals vliegvelden, wegen en woningbouw, 
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door werkloozen doen uitvoeren. In plaats van de 
weken, maanden en jaren in demoraliseerende le-
digheid te slijten, gaf men dan aan de werkloozen 
arbeid! Duizenden en tienduizenden zouden bij 
algemeene en grootscheepsche uitvoering van 
openbare werken in het arbeidsleger ingescha-
keld kunnen worden en dus een  v e r d i e n d
loon ontvangen, in plaats van de demoraliseerende 
aalmoes ten koste van de werkende gemeenschap. 
De moreele winst van arbeid in plaats van ledig-
gang is niet hoog genoeg aan te slaan, omdat het 
voor den bonafiden arbeider kortweg afschuwelijk 
is, maanden en jaren zonder zijn schuld als een pa-
rasiet op de samenleving zijn tijd met niets-doen te 
moeten slijten. Al zou het verdiende loon niet veel 
hooger dan de steun zijn, dan nog hielp de overheid 
bij de uitvoering van openbare werken de werk-
loozen uit den put van moreele ellende, terwijl de 
Nederlandsche natie de millioenen besteed zag aan 
nuttige werken, die het volk in zijn geheel verrijken 
en dùs verbetering zouden brengen in onze totale 
economische situatie. 

Nemen wij nu als klein voorbeeld onze stad. De 
Duckenburg is eigendom van de gemeente en met 
een paar jaar arbeid door vele handen gemakkelijk 
in een uitstekend vliegveld te herscheppen. Dezer 
dagen vangt de Nederlandsche Rondvlucht 1935 
aan, en daarbij kunnen natuurlijk alleen maar die 
gemeenten worden aangedaan, welke reeds over een 
bruikbaar vliegveld beschikken. Nijmegen is daar 
niet bij. Wij zouden haast gezegd hebben: natuurlijk 
niet! Maar als wij het geld van de steun-aalmoezen 
hadden kunnen gebruiken voor de uitbetaling van  
v e r d i e n d e  arbeidsloonen, dan zou Nijmegen 
haar eigen luchthaven hebben gehad en natuurlijk 
in het luchtverkeer haar aandeel hebben, met alle 
voordeelige economische gevolgen van dien voor 
stad en burgerij. 

Het is in ons land nu eenmaal een eenigszins zon-
derlinge zaak: al dat gepraat en nog eens gepraat, 

vele jaren lang, over werkverruiming en wat dies 
meer zij, terwijl de werkelijke kansen, die er zijn 
om duizenden ellendigen uit hun ontbering door 
arbeid naar boven te halen, eenvoudig met alle mo-
gelijke bisbilles worden doodgepraat of genegeerd. 
Waarom pakken wij, al of niet met behulp van 
de regeering, een zaak als de Duckenburg en ons 
armzalig wegennet en wegdek niet op dwingende 
wijze aan? Waarom probeeren wij niet het voor-
beeld te geven? Waarom zouden wij geen arbeid 
eischen voor, maar dan ook arbeid geven aan hen, 
wier ongelukkige positie thans zulk een druk op de 
zwoegende gemeenschap oefent, zonder eenigerlei 
tegenprestatie? Wij zijn benieuwd of de Troonrede 
in het alles-overheerschende vraagstuk der werk-
loosheid eindelijk positief nieuws zal brengen, maar 
ook, of in onzen gemeenteraad alle initiatief in deze 
achterwege zal blijven. 

Twee jaar later was er nog steeds niets ge-
beurd. De Provinciale Geldersche en Nijmeeg-
sche Courant schreef op 15 juni 1937:

Het vliegveld Duckenburg?
Zou er in de eerste kwarteeuw nog iets komen 

van een eigen vliegveld voor de stad Nijmegen op 
den Duckenburg? Wij gelooven van wel. Een be-
hoorlijk aantal jaren is „al pratende” voorbij gegaan 
en er zal nog wel wat water door de Waal stroomen, 
voordat het vliegveld Duckenburg officieel geopend 
zal worden. Toch hebben wij de overtuiging, dat de 
omstandigheden ons niet alleen aan een eigen vlieg-
veld zullen helpen, doch dat ook de termijn van 
overweging en beraad bekort zal worden. 

Eenmaal zijn de onderhandelingen tusschen ons 
gemeentebestuur en de regeering zoover gevorderd 
geweest, dat minister Ruys de Beerenbrouck op het 
punt stond, in de uitvoering van het plan om den 
Duckenburg in een vliegveld te herscheppen (bij 

wijze van werkverschaffing) toe te stemmen. De 
zaak is toen eenigszins gemaltraiteerd en het Elster 
plan werd op den voorgrond geschoven. Van de tot 
stand koming hiervan is niets met zekerheid te zeg-
gen. Intusschen mag op grond van de ontwikkeling 
van de luchtvaart toch wel als vaststaand worden 
aangenomen, dat elke groote stad binnen korter of 
langer tijd haar eigen vliegveld moet hebben. En de 
stad, welke het verkeer tot zich wil trekken en niet 
te laat in de rij der luchthavens opgenomen wen-
scht te worden, doet wèl, met den aanleg van een 
goed vliegveld spoed te betrachten. Een vliegveld 
is het elementair noodzakelijke station voor lucht-
verkeer. Als de luchthaven er is, komt het luchtver-
keer vanzelf, omdat dit aan niets zulk een groote 
behoefte heeft als aan gelegenheden tot landing en 
opstijging. Het burgerluchtverkeer en de sportie-
ve luchtvaart nemen snel toe en zoeken natuurlijk 
vanzelfsprekend de landingshavens met behoorlijke 
accomodatie op. (...)
Het haalde niets uit. Op 9 december 1937 be-
richtte de Provinciale Geldersche en Nijmeeg-
sche Courant uit de Nijmeegse gemeenteraad:

De Gemeentebegrooting voor 1938

Wat de Raad ervan zegt 
Het antwoord van B. en W.

Geen vliegveld Duckenburg? 
Een Raadslid wenschte gaarne van burgemeester 

en wethouders te vernemen, of er kans bestaat op 
den aanleg van een vliegveld op den Duckenburg. 
Ook vroeg dit lid of de plannen omtrent den aanleg 
van een vliegveld te Elst zullen worden verwezen-
lijkt. 

Antw. van B. en W.: Gelet op de eenige jaren ge-
leden ingestelde pogingen, kan thans wel worden 
aangenomen, dat op den aanleg van een vliegveld 
op den Duckenburg niet kan worden gerekend. Voor 
wat betreft den aanleg van een vliegveld te Elst is 
uit de pers gebleken, dat de commissie, bedoeld in 
art. 12 der Onteigeningswet, voor de te onteigenen 
gronden ten behoeve van den aanleg van genoemd 
vliegveld reeds zitting heeft gehouden.

Op dinsdag 8 april 1939 nam de Nijmeegse 
gemeenteraad het voorstel van B en W aan 
,,om 75.000 gulden beschikbaar te stellen in 
verband met onteigening van gronden voor de 
stichting van een vliegveld Elst.” De stemver-
houding was 28 voor en 7 tegen.

Afloop
Kort daarop brak de Tweede Wereldoorlog uit. 
De Duitsers maakten van vliegveld Deelen bo-
ven Arnhem de grootste vliegbasis van Neder-
land. Na de oorlog werd die verkleind, maar 
aan een vliegveld in Elst of Duckenburg was 
geen behoefte meer.

Samenstelling: René van Berlo. Luchtfoto’s: 
Nederlands Instituut voor Militaire Histo-
rie. Grondfoto: collectie Rob Jordens

Spoorbrug over de Waal. Daarboven tramremise en elektriciteitscentrale, tweede helft jaren 30.
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• verkoop

• aankoop

• taxaties

• verhuur

Arksteestraat 13
6511 MX Nijmegen

T. 024 - 204 20 20

info@demakelaarvannijmegen.nl

demakelaarvannijmegen.nl
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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!

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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Gemeenteraadsverkiezingen Nijmegen 2018
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Op 21 maart a.s. zijn er weer verkiezingen 
voor de gemeenteraad. U kunt middels uw 
stem aangeven of u tevreden was over het ge-
meentebeleid van de afgelopen vier jaar of dat 
er een nieuwe wind moet gaan waaien door de 
stad. Aan de tien politieke partijen die nu in de 
raad zitten en die ook nu weer meedoen, heb-
ben wij vijf vragen voorgelegd die betrekking 
hebben op de leefbaarheid in het Waterkwar-
tier en de Wolfskuil en Rozenbuurt. Het kan 
u misschien helpen om 21 maart een welover-
wogen keuze te maken. Laat in ieder geval uw 
stem meetellen! De huidige zetelverdeling is 
als volgt: SP 8, GroenLinks 8, D66 7, PvdA 4, 
VVD 3, CDA 2, Gewoon Nijmegen 2, Stads-
partij DNF 2, Verenigde Senioren Partij 2 en 
Voor Nijmegen.NU 1 zetel.

In deze volgorde geven de partijen antwoord 
op de volgende 5 vragen:

1. In het Waalfront worden veel woningen ge-
realiseerd op historische grond. Op welke ma-
nier wilt u zich inzetten voor het behoud van 
het culturele erfgoed, en op welke wijze kunt 
u de bewoners van Oud-West daarbij behulp-
zaam zijn?

2. Op het Honigterrein zijn tientallen bedrijven 
en organisaties gevestigd.  Op welke manier 
kunt u  het voortbestaan hiervan bewerkstel-
ligen en mogelijkheden aanbieden op o.a. het 
VASIM terrein. 

3. Nijmegen-West transformeert van een typi-
sche arbeiderswijk naar een wijk met een di-
versiteit aan bewoners; welke ideeën heeft u 
voor een goede integratie, zodat alle bewoners 
er zich thuis (blijven) voelen.

4. De gemeente heeft 1,2 miljoen euro uitge-
trokken om de Mariaschool aan de Villano-
vastraat op te knappen. Nu hebben er 14 kun-
stenaars een atelier, na de renovatie is er plaats 
voor 28 kunstenaars, maar helaas géén ruimte 
voor buurtgebonden activiteiten, terwijl de 
wijk hiervoor de plannen klaar had liggen. Nu 

de Driesprong gesloopt is, zou het gebouw de 
verbindingsfunctie voor alle culturen in de 
Wolfskuil over kunnen nemen. Hoe staat u hier 
tegenover en wat kunt u hier nog aan doen?

5. Er komt een nieuwe Aldi. De huidige AH 
aan de Molenweg, eigenaar van het pand, gaat 
uitbreiden en hiervoor moet de Aldi verhui-
zen. Die krijgt een nieuwe plek áchter de AH. 
Ingeklemd tussen de huizen en een intensief 
gebruikt trapveld en stukje speeltuin moeten er 
voor wijken. De grotere AH zal nieuwe klan-
ten willen aantrekken en voor de Aldi geldt 
hetzelfde. Kan de wijk deze extra parkeerdruk 
en (vracht)verkeer wel aan? Heeft de wijk niet 
meer behoefte aan wat extra groen?

1. Oud-West kent een bijzonder verleden; 
naast sporen van de Romeinen is het ook de 
plek van fort Krayenhoff en -recenter- groot-
schalige industrie. De SP vindt dat de historie 
van het gebied aandacht verdient met straat-
kunst, landschapselementen en het inrichten 
van exposities in de Biezantijn. Het archeo-
logische project ‘Nijmegen graaft!’ was een 
groot succes. De gemeente moet doorgaan met 
het betrekken van bewoners bij archeologie en 
cultuurhistorie. Dat is goed voor de binding 
met de wijk en bovendien leerzaam voor jong 
en oud.

2. De SP wil het oude monumentale deel van 
het Honigcomplex behouden, omdat het een 
echte trekpleister voor de wijk is gebleken en 
daarnaast vormt het een voorname herinnering 
aan het industriële verleden van Nijmegen-
West. Voor de ondernemers en organisaties die 
niet in de Honig kunnen blijven, komt er een 
uitstekend alternatief op het CP Kelco terrein 
bij de Vasim waar een nieuw cultureel kwartier 
wordt gerealiseerd.

3. Integratie komt alleen tot stand als bewo-
ners elkaar in het dagelijks leven ontmoeten: 
op school, bij de sportclub, in de supermarkt, 
het wijkcentrum of in de nieuwe bibliotheek. 
Er is bewust voor gekozen dat de nieuwe be-
woners in het Waalfront gebruik moeten ma-
ken van bestaande voorzieningen in het Wa-
terkwartier. Daarmee wordt de integratie in 
de wijk maximaal bevorderd. Naast duurdere 
woningen bouwen we in het Waalfront 300 
betaalbare huurwoningen om een gemengde 
wijk tot stand te brengen. De SP wil jaarlijks 
10 miljoen euro extra investeren voor de wij-
ken. Bewoners kunnen daarmee zelf bepalen 
welke belangrijke voorzieningen erbij moeten 
komen.

4. De SP wil in de Mariaschool meer ruimte 
voor wijkactiviteiten. Het mooie daarvan is 
dat kunst(enaars) en wijkbewoners ook dichter 
bij elkaar komen. De Wijkfabriek heeft inmid-
dels een vaste plek gekregen in het opgeknapte 
oude politiebureau aan de Koninginnelaan. 
Ook wijkcentrum Titus Brandsma wordt gron-
dig opgeknapt of zo nodig herbouwd zodat er 
nog meer ruimte komt voor bewoners.

5. Het is een goede zaak dat ALDI en Albert 
Heijn in de wijk blijven, immers elke wijk is 
gebaat bij goede winkelvoorzieningen. Het 
speeltuintje gaat niet weg, maar blijft behou-
den en wordt opnieuw ingericht. Het trap-
veldje wordt verplaatst naar een deel van het 
huidige speeltuinterrein. Wat de SP betreft 
wordt de verkeersafwikkeling zo ingericht dat 
de wijk geen extra overlast ondervindt van au-
toverkeer en komt er extra ruimte voor fietsers.

1. GroenLinks vindt de geschiedenis van het 
Waalfront heel belangrijk. Zowel de Romeinse 
periode als ook de industriële periode, toen er 
honderden Nijmegenaren werkten. Maar ook 
de groene, historische structuren zoals fort 
Krayenhoff. We zijn voor “publieksarcheolo-
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gie”: geïnteresseerde inwoners krijgen de mo-
gelijkheid mee te graven bij opgravingen. Dit 
kan in de vorm van evenementen. 

2. Een deel van het Honiggebouw, zoals de 
markante toren, moet beslist behouden blij-
ven. Startende, creatieve ondernemers krijgen 
een plek iets verderop in het NYMA-kwartier. 
In de voormalige gebouwen van Vasim en CP 
Kelco gaat het bruisen, mede door betaalbare 
huurprijzen en ruimte voor ambacht, recreatie 
en kunst, cultuur en stadslandbouw. 

3. Een prettige wijk bestaat uit voldoende wo-
ningen van verschillende koop- en huurprij-
zen. Een goede, groene openbare ruimte met 
scholen, speeltuinen en winkels nabij. Groen-
Links investeert flink in goede voorzieningen 
voor wijkbewoners zoals jongerenwerk, de 
wijkbibliotheek, de hobbywerkplaats, de wijk-
fabriek, de wijkcentra aan de Waterstraat en de 
Tweede Oude Heselaan.

4. GroenLinks vindt betaalbare ateliers voor 
kunstenaars belangrijk. Creatief talent krijgt 
zo de ruimte. We zouden het goed vinden 
als de kunstenaars die een atelier krijgen in 
de Mariaschool, de verbinding zoeken met 
buurtinitiatieven. De gemeente kan hen daar 
actief op wijzen.

5. We kennen de krappe situatie bij de winkels 
aan de Molenweg. We zijn voorstander van be-
houd van groen in de wijk, zeker in West. De 
uitbreiding van de supermarkten kan wat ons 
betreft onder de voorwaarde dat het groen en 
de speelvelden in de directe omgeving worden 
gecompenseerd. 

1. D66 hecht er waarde aan dat cultureel erf-
goed bewaard blijft. Zo hebben we in de af-
gelopen periode initiatieven genomen om (een 
deel van) het Honigcomplex voor Nijmegen te 
behouden en we willen dat het oude fort zicht-
baar gemaakt wordt. D66 ziet in het behoud 
van dit cultureel erfgoed immers ook kansen 
voor economische groei door ondernemers die 
van deze plekken culturele hotspots maken en 
het leefklimaat in de wijk verbeteren. 

2. D66 is voorstander van het behoud van een 
deel van het Honigcomplex zodat de sfeervol-
le en creatieve ondernemingen die er nu zijn 
kunnen blijven. Daarnaast wil D66 industrieel 

erfgoed zoals het Vasim-gebouw en NYMA-
terrein behouden en gebruiken als verzamel-
terrein voor evenementen, workshops, ateliers 
en oefenruimtes van kleine culturele onderne-
mers.

3. Integratie ontstaat door samen dingen dóen. 
De braderie op de Pastoor Zegerstraat, elkaar 
ontmoeten bij de visboer op de Molenstraat.

4. D66 wil dat er plek is voor de gezamenlijke 
activiteiten van de wijk. Of daarbij gebruikt 
wordt gemaakt van het oude wijkcentrum Villa 
Nova is voor ons minder van belang; ook de 
Michiel de Ruyterschool, de Abi Bakr Moskee 
of Wijkcentrum Titus Brandsma zouden die 
rol kunnen vervullen. Mochten er echt activi-
teiten niet door dreigen te gaan, dan zullen wij 
aan de noodrem trekken: de integratie van de 
Wolfskuil (zowel de interculturele, als de oude 
en nieuwe bewoners) is voor ons van groot be-
lang.

5. De uitbreidende mogelijkheden van de su-
permarkten passen bij de ontwikkelingen in 
de wijk. De detailhandel aan de Molenweg 
profiteert mee, en wat ons betreft komt er ook 
ruimte voor een leuke lunchroom. 
De Wolfskuil is een versteende wijk. We gaan 
zorgvuldig om met het groen dat er is, en wat 
ons betreft kan dit een prima mogelijkheid zijn 
om een extra groenrand aan de speeltuin in de 
Clematisstraat toe te voegen. Parkeren op de 
Molenweg blijft een aandachtspunt. We reke-
nen erop dat met de verplaatsing van de ALDI, 
er ook meer mensen op het parkeerterreintje 
aan de Bremstraat zullen parkeren.

1. De PvdA vindt het van groot belang dat het 
cultuurhistorisch erfgoed zoveel mogelijk be-
houden blijft in het Waalfront. Het gaat dan 
om de waardevolle elementen van de Honig-
fabrieken, zoals de gevel van Oscar Leeuw en 
het straatje, maar ook om resten van de oude 
Romeinse stad. Het zou bijvoorbeeld goed 
zijn als resten van het badhuis behouden kun-
nen blijven en zichtbaar blijven in het nieuwe 
stadsdeel.

2. De tijdelijke invulling van het Honig-terrein 
is een groot succes. Van heinde en verre komt 
men naar het terrein vanwege de gezellige uit-
straling en de bijzondere locatie. De gebouwen 
van de Vasim en de Nyma zijn bij uitstek ge-
schikt om deze functie straks over te nemen. 
De PvdA is dan ook groot voorstander van een 
dergelijke invulling van Vasim en Nyma. Be-
drijven en organisaties die de Honig moeten 
verlaten moeten de kans krijgen om daar een 
doorstart te maken.

3. Het is belangrijk dat de nieuwe wijk goed 
aansluit bij het oude Nijmegen-West. Open 
verbindingen zijn belangrijk, waardoor de 
Waal voor Nijmegen-West makkelijk be-
reikbaar is. Het is in dat verband goed dat de 
Weurtseweg autoluw wordt. Verder is het be-
langrijk dat voorzieningen als scholen en bi-
bliotheek voor alle bewoners van Nijmegen-
West toegankelijk en aantrekkelijk zijn.
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4. Het is heel goed dat de Mariaschool een 
opknapbeurt krijgt, dat is goed voor de wijk. 
Prima ook dat er meer kunstenaars een ate-
lier kunnen krijgen. Het is jammer dat er geen 
ruimte is voor buurtgebonden activiteiten. Ze-
ker na de sloop van de Driesprong zou dit een 
mooie oplossing zijn geweest. Kunstenaars 
kunnen uiteraard ook gebruikmaken van fa-
ciliteiten van Villa Nova. Het is voor de wijk 
belangrijk dat kunstenaars en wijkbewoners 
elkaar ontmoeten. In overleg tussen de ver-
schillende partijen zou dit op te lossen moeten 
zijn.

5. Een extra supermarkt op deze locatie lijkt de 
PvdA geen goed idee, zeker niet als het trap-
veldje en de speeltuin hiervoor (deels) moeten 
wijken. Aan de andere kant voorziet de ALDI 
net als de AH in een duidelijke behoefte. Het 
verdwijnen van de ALDI zullen veel bewoners 
betreuren. Het zou goed zijn als de bewoners, 
gemeente en bedrijven samen tot een oplossing 
kunnen komen die voor iedereen acceptabel is.

1. Nijmegen is de oudste stad van het land en 
daar zijn we trots op. Ons culturele erfgoed en 
het behoud daarvan vindt de VVD Nijmegen 
belangrijk. Wat in de grond zit, moet in de 
grond blijven. We moeten dan ook kijken hoe 
we slim kunnen bouwen zodat hetgeen er in de 
grond zit niet beschadigd raakt. 

2. De ontwikkelingen in de Honig zijn de af-
gelopen jaren, mede ingegeven door de eco-
nomische crisis, snel gegaan. Startende onder-
nemers kregen op het terrein van de Honig de 
kans om tegen lagere kosten hun ideeën uit te 
werken. Dit heeft geresulteerd in mooie on-
dernemingen en initiatieven. Die ondernemers 
waren van de tijdelijkheid van hun locatie op 
de hoogte. We zien echter ook de enorme aan-
trekkingskracht van de Honig. De VVD zou 
het jammer vinden als alle bedrijvigheid ver-
loren gaat. Wanneer dit financieel mogelijk is 
zouden wij een deel van de Honig, zoals deze 
nu wordt gebruikt en ingevuld, willen behou-
den. Ondernemingen waarvoor geen plek meer 
is op de Honig kunnen wat de VVD betreft te-
recht op het VASIM terrein of in het stadscen-
trum. 

3. De VVD Nijmegen is voorstander van brui-
sende wijken. In Nijmegen-West zijn veel stra-
ten opgeknapt en huizen gerenoveerd en op an-

dere locaties in de wijken is er zelfs sprake van 
nieuwbouw. Veel starters kunnen echter geen 
goede woonruimte vinden. Het probleem zit 
in de doorstroming. Er zijn onvoldoende mid-
deldure huur- en koopwoningen. Daar moet de 
gemeente Nijmegen de komende periode haar 
prioriteit leggen. 

4. Maatschappelijke voorzieningen in de wijk 
moeten er vooral zijn voor de bewoners van 
die wijk. Het kan niet zo zijn dat een te ruim-
hartig atelierbeleid ervoor zorgt dat de bewo-
ners nergens meer heen kunnen. Als het moet 
sluiten we de ateliers, zodat de bewoners de 
ruimte krijgen die ze nodig hebben. Wij zou-
den graag een keer met u naar de plannen kij-
ken die de wijk zelf heeft.

5. De smalle straatjes en geringe parkeermo-
gelijkheden zorgen nu al voor veel verkeers-
problemen bij de Molenweg ter hoogte van 
de winkels. De winkels worden veel gebruikt 
en gewaardeerd door buurtbewoners. Er is be-
hoefte aan deze voorzieningen in de buurt. 
Wanneer de infrastructuur onvoldoende is 
ingericht op de toeloop van klanten zorgt dit 
voor verkeersopstoppingen. Voor wat betreft 
het vrachtverkeer moet goed gekeken naar 
hoe dit in te richten zodat dit geen extra over-
last veroorzaakt. Meer groen in de wijk zorgt 
voor een betere leefbaarheid. Meer groen is 
niet alleen een verantwoordelijkheid van de 
gemeente, Nijmegenaren zelf kunnen hier ook 
een bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door 
hun tuinen te vergroenen: stenen eruit en groen 
erin.  

1. Het CDA Nijmegen zet zich in voor een mix 
aan wonen, groen en cultuurhistorie in Oud-
West. Er moet gedegen onderzoek verricht 
worden naar de schatten in de grond zodat ons 
cultureel erfgoed niet verloren gaat. 

2. Wij steunen de verhuizing naar de Vasim. Er 
moeten echter wel goede afspraken gemaakt 
worden met de bedrijven/mensen die niet mee 
kunnen. 

3. Op dit moment worden er gelukkig al veel 
initiatieven en activiteiten georganiseerd die 
een positieve bijdrage leveren aan de verbin-
ding tussen “oude” en nieuwe bewoners. Ont-
moetingsplekken en wijkcentra spelen hierbij 
een belangrijke rol. Dit moeten we blijven 

stimuleren en het CDA Nijmegen wil dit ver-
eenvoudigen door het invoeren van wijkbud-
getten. Zo kunnen plannen die in een wijk ge-
maakt worden, ook daadwerkelijk uitgevoerd 
worden. Wijkbewoners maken zelf een plan 
over het inzetten van deze budgetten. Dus als 
er behoefte is aan meer groen of speeltuinen in 
de wijk dan kunnen bewoners dit zelf bepalen.   

4. Tegenhouden van deze plannen is moei-
lijk, maar de zorg is helder. Een ontmoe-
tingsplek moet er zijn, daar maakt het CDA 
Nijmegen zich hard voor. Wij staan voor 
wijkgericht, waardoor in de toekomst goe-
de plannen van bewoners niet getorpedeerd 
worden. In ons verkiezingsprogramma heb-
ben we veel aandacht voor de wijken. Meer 
verantwoordelijkheden in de wijken, want 
op het stadhuis weet men het niet per se be-
ter. De actieve wijkbewoners die zich inzetten 
voor de wijk zouden meer betrokken moeten 
worden door de gemeente. Wijkraden of be-
wonerscommissies nemen een belangrijke 
rol in de wijk, zij weten wat er leeft. De ge-
meente moet de inbreng van deze wijkraden 
serieus nemen, nu wordt dit te vaak vergeten.  

5. Veiligheid staat voorop. Van deze twee grote 
winkeliers mag verwacht worden dat zij zelf 
meedenken en meewerken aan een zo veilig 
mogelijke situatie voor bewoners. Wat betreft 
de speeltuin en het trapveldje moet er gekeken 
worden waar deze elders binnen de wijk ge-
realiseerd kunnen worden. De jeugd verdient 
genoeg plekken in de wijk waar ze hun energie 
kwijt kunnen. 

Het Honigterrein
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1. Als je in het verkiezingsprogramma van ge-
woon Nijmegen (gN) leest, zie je het duidelijk 
staan. Letterlijk is het een van onze piketpaal-
tjes:

‘Aandacht en financiële ondersteuning voor 
behoud en onderhoud van historisch erfgoed, 
vooral aandacht voor historische gebouwen’. 
Als plannen aan de orde komen, zullen wij 
daar dus direct en adequaat op reageren, zeker 
als de inwoners daar ook ideeën over hebben.

2. Hier moeten we het antwoord op schuldig 
blijven. Dit is niet een vraag die je even snel 
beantwoordt. Wij zijn niet in de omstandigheid 
om zelf even kort plannen hiervoor te ontwik-
kelen, trouwens dat willen we ook niet. Wij 
gaan ervan uit dat inwoners in de wijk daar 
zelf goede ideeën over hebben. Als dat zo is, 
dan horen wij graag hoe de inwoners daarover 
denken. Daar willen we graag mee aan de slag 
gaan.  

3. gN is een partij voor alle Nijmegenaren, 
vooral voor de gewone Nijmegenaar. Onze 
fractie bestaat uit een divers gezelschap men-
sen en wij zijn geïntegreerd! Integratie ont-
staat door verbinding met elkaar te zoeken. 
Onder andere via open gesprekken over onze 
waarden en normen, over onze gewoonten en 
ideeën. gN wil zich graag inzetten om deze ge-
dachte samen met de inwoners uit te dragen in 
de gemeenteraad. 

4. Zoals in ons verkiezingsprogramma staat, 
zijn wij er fel op tegen dat voorzieningen in de 
wijken worden afgenomen. Dat gebeurt hier. 
Daarnaast is verbinding met alle culturen in 
wijken ook voor ons een groot goed. Wij wil-
len graag op de hoogte zijn van de plannen die 
in de wijk leven, zodat wij ook mee kunnen 
denken over de haalbaarheid ervan en er bij 
het college op aandringen om hier actie op te 
ondernemen.

5. gN vindt dat als plannen van de gemeente 
in een wijk leiden tot last en overlast van de 
leefbaarheid, er serieus moet worden gekeken 
hoe die overlast kan worden teruggebracht. 
Vooraf moet daarover (echte inspraak) met de 
wijk worden overlegd. En als de plannen, om 
wat voor reden dan ook, toch moeten worden 
uitgevoerd, dan moeten inwoners in die wijk 
worden gecompenseerd (zie verkiezingspro-
gramma) met nieuwe of aangepaste voorzie-

ningen. Extra parkeerdruk en veel vrachtver-
keer is frustrerend en onveilig. Dat hebben wij 
al vernomen van een van onze fractieleden. 
Wij staan voor de wijken en dus werken wij 
graag mee om samen met de wijk oplossingen 
in kaart te brengen om het college te overtui-
gen daar wat aan te doen.

1. In West ligt de oudste stad van Nederland. 
Iets om supertrots op te zijn! Nijmegen moet 
dat meer uitdragen. Stadspartij DNF heeft zich 
met succes verzet tegen het slaan van palen 
door archeologische grond en geëist dat er in 
het Waalfront archeologievriendelijk wordt 
gebouwd. Met aansprekende kunstwerken 
(waarmee je op de foto wilt) willen wij het 
rijke verleden van het Waalfront zichtbaar ma-
ken. Het Waalfront moet een aantrekkelijke 
wandelroute worden langs 2000 jaar historie.

2. Dankzij Honig en Vasim weten wij hoe be-
langrijk culturele broedplaatsen voor Nijme-
gen zijn. De nieuwste plannen om de mooi-
ste delen van Honig te behouden, hier en in 
NYMA ruimte te houden voor creatieve on-
dernemers, juichen wij toe. Bij de ontwikke-
ling van de plannen moeten huidige bewoners 

nauw betrokken blijven.

3. Wij willen in de hele stad en ook in Nijme-
gen-West maximaal inzetten op ontmoetings-
plekken die veel buurtbewoners weten aan te 
trekken. Wijkcentra, winkels, buurthoreca, 
sportaccommodaties zijn van die belangrijke 
ontmoetingspunten. Behoud en komst van 
nieuwe ontmoetingspunten is een van onze 
speerpunten.

We willen meer doen aan behoud van winkels 
en horeca in de wijken. In de binnenstad heb-
ben wij veel geleerd over het tegengaan van 
leegstand. Die lessen moeten vertaald worden 
naar andere stadsdelen en ook naar West.

4. Juist initiatieven uit de buurt verdienen 
steun. De gemeente moet daar veel creatiever 
mee omgaan. Een beter voorbeeld in West is 
de Wijkfabriek. Stadspartij DNF vindt dat een 
inspiratiebron. Wij willen in de komende jaren 
meer ruimte creëren voor zulke vernieuwende 
initiatieven.

5. Stadspartij DNF vindt het jammer dat een 
trapveldje en speeltuin moeten wijken. Moei-
lijke keuzes waarbij het behoud van de ALDI 
voor ons dan prioriteit heeft, veel buurtbewo-
ners doen hier betaalbaar hun boodschappen. 
Om het verlies van de speeltuin te compense-
ren moet de gemeente ideeën van bewoners 
om elders in de wijk extra groen en speelmo-
gelijkheden te creëren extra omarmen en on-
dersteunen.

De Mariaschool
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De Verenigde Senioren Partij Nijmegen (VSP) 
gaat de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in 
met een nieuwe naam 50PLUS. Hiermee wil-
len wij versnippering en verdeeldheid voorko-
men van partijen die voor dezelfde doelgroep 
opkomen.

1. Er is veel verloren gegaan door grondversto-
ring, maar wat zichtbaar gemaakt kan worden 
zoals Fort Kraijenhoff moet worden herbouwd.  
Ook kan gedacht worden aan grote borden of 
beelden waarop kunstenaars het cultureel erf-
goed zichtbaar kunnen maken. Deze plannen 
zal 50PLUS steunen.

2. Er is onlangs een gebiedsvisie vastgesteld. 
Daarin wordt voorzien om zoveel mogelijk 
gevestigde bedrijven en organisaties in en 
rond het VASIM terrein een plaats te geven. 
50PLUS zal dit steunen.

3. De beste manier van integreren is dat bewo-
ners elkaar regelmatig ontmoeten en aanspre-
kende activiteiten bedenken.  Naar de mening 
van 50PLUS kan een wijkcentrum hiervoor 
een goede locatie zijn, maar ook in de  VASIM 
zou ruimte daarvoor gemaakt kunnen worden.
 
4. 50PLUS is van mening dat buurtactiviteiten 
om saamhorigheid en integratie te bevorderen 
en eenzaamheid te voorkomen voorop moet 
staan. Kunstenaars blijven slechts tijdelijk in 
een atelier maar bewoners wonen vaak hun 
hele leven in deze wijk. Er moet dus een goed 
alternatief worden aangeboden of de kunste-
naars moeten (deels) elders ondergebracht 
worden.

5. 50PLUS is van mening dat deze uitbreiding 
niet ten koste mag gaan van de leefbaarheid in 
de wijk. De parkeerdruk is nu al erg groot op 
piekdagen en dat mag niet erger worden. Er is 
dus geen plaats voor een extra supermarkt.

1. Nijmegen is de oudste stad van Nederland, 
maar vreemd genoeg is dat niet overal even 
goed zichtbaar. Wij vinden het belangrijk 

dat de historische elementen toegankelijk en 
zichtbaar blijven. Belangrijk voor de Nijmeeg-
se identiteit, maar ook voor het bevorderen 
van het toerisme. Uiteraard vinden we de stem 
van de bewoners daarbij enorm belangrijk. Dit 
willen we ook formeel maken, door gebruik te 
maken van referenda. Het gaat tenslotte om úw 
wijk.

2. De Honig was ooit bedoeld als een tijdelijke 
broedplaats. Het terrein is veel succesvoller 
gebleken dan we ooit hadden gedacht. Daarom 
vindt VoorNijmegen.nu dat deze bedrijven en 
organisaties verder moeten kunnen gaan op het 
VASIM terrein. Wel vinden we dat zij net als 
andere bedrijven en organisaties in Nijmegen 
dat onder dezelfde voorwaarden moeten doen, 
zodat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat.

3. In Nijmegen-West zijn diverse organisaties, 
zoals wijkcentra, Stip en het Interlokaal die 
daar al druk mee bezig zijn. De wijsheid ligt 
op straat, laat niet ons, maar de bewoners zelf 
aangeven hoe zij deze integratie willen zien. 
Dan kunnen wij met de haalbare ideeën aan 
het werk.

4. Wijkfabriek de Wolfskuil, die in het gebouw 
de Driesprong zat, bevindt zich nu op de Ko-
ninginnelaan. Zij hadden de taak als verbin-

dingsfunctie en heeft deze nog steeds. Zij heb-
ben aangegeven de buurtgebonden activiteiten 
weer voort te zetten op de nieuwe locatie in
samenwerking met de wijkraad. VoorNijme-
gen.nu gaat er dan ook vanuit dat zij dit doen. 
Zo niet, zal daar met hun over gesproken moe-
ten worden

5.  De uitbreiding en nieuwe winkel laten nog 
enkele jaren op zich wachten. Er zijn 3 
verschillende ontwerpen gepresenteerd, waar-
van er 1 de meeste voorkeur kreeg. Daarbij 
wordt het oude terrein van de Driesprong ge-
bruikt voor extra parkeerplaatsen. Het trap-
veld zou verdwijnen, maar geen stuk van de 
speeltuin. Wij stellen voor een nieuw trapveld 
te realiseren in de groenstrook van de Zonne-
bloemstraat, waar nu veel overlast is van hon-
denpoep.

Nog meer partijen

Zoek de verschillen! Er doen nog méér par-
tijen mee met de gemeenteraadsverkiezingen, 
maar welke precies was nog niet helemaal dui-
delijk, toen deze Wester naar de drukker ging. 
Ga in ieder geval stemmen, anders hebt u de 
komende vier jaar ook niks te nuilen.

Tekst: Michiel van de Loo
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Alarmnummer: 112 
Politie: 0900 88 44
Brandweer: (024) 329 75 99
GGD: (024) 3 297 297
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Slachtofferhulp: (024) 323 33 22
Centrum voor Seksueel en Familiaal Ge       
weld: voor slachtoffers (024) 361 41 87 (24 
uur p.d.)   voor hulpverleners 
(024) 322 43 40 mail@sfgnijmegen.nl
Centrum voor Jeugd en gezin: 088 1447111
Kindertelefoon: 0800 0432
Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 3240400
Sociaal Wijkteam Oud-West: 0634 000286
oud-west@sociaal-wijkteam.nl 
Stip Oud-West: 088 0011300
oud-west@stipnijmegen.nl 
Maatschappelijk werk (NIM):
(024) 3232751, info@nim.nl 
Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’:
(024) 3773348, info@ruuddevriesjuwelier.nl

Het Inter-lokaal: (024) 3222227
info@inter-lokaal.nl 
Tandem: 024 3650111 
info@tandemwelzijn.nl 
Sterker sociaal werk (voorheen SWON en 
NIM) 088 – 00 11 333 info@sterker.nl 
Portaal: 0800 7678225, info@portaal.nl 
Talis: (024) 3523911, welkom@talis.nl 
Wijkcentrum Titus Brandsma: 
(024) 3774893, Tweede Oude Heselaan 386 
titusbrandsma@nijmegen.nl 
Voorzieningenhart De Biezantijn:
(024) 3783190, Waterstraat 146
debiezantijn@nijmegen.nl 
Wijkcentrum Villa Nova: 
(024) 3771897, Derde van Hezewijkstraat 2 
villanova@nijmegen.nl 
Gemeente Nijmegen,  Bureau Toezicht,
Bel- en Herstellijn: 14 024 
Wijkraad Wolfskuil: (024) 3773456
wijkraadwolfskuil@gmail.com 
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Belangrijke nummers



…daar buiten
loopt een schaap…

Individuele en groepsbegeleiding
voor mensen met slaapproblemen

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

www.daarbuitenloopteenschaap.com

of bel 024 378 46 88 
Beweegpraktijk Oud West

Een vernieuwde website
De website van de Wester is vernieuwd. We hebben er voor geko-
zen om de website compacter te maken met relevante gegevens, 
die belangrijk zijn voor de bewoners van Nijmegen Oud-West. 
De website is een aanvulling op het blad. Sommige artikelen 
uit het blad verschijnen ook op de website, maar artikelen die 
door plaatsgebrek of net na verschijning van het blad binnenko-
men, komen ook op de site. Verder is de agenda altijd up-to-da-
te, en staan er naast wijkfilmpjes ook veel foto’s op de site. Het 
is nu nog niet mogelijk zelf content/agenda items te plaatsen, daar 
wordt nog aan gewerkt. Tot die tijd kunt u het wel insturen en 
plaatsen wij het voor u; op de website staat een contactformulier.  
De site is te vinden op www.dewester.info
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Een compliment voor Nederland
Laatst waren we samen met een aantal vrienden uitgenodigd 
bij een vriendin die ik al heel lang ken. We aten een uitsluitend 
vegetarische maaltijd, waarvan de ingrediënten grotendeels 
uit haar eigen moestuin kwamen. Het eerste diner buitenshuis 
in 2018 inspireerde mij om me voor te nemen dit jaar eigen 
voedsel te verbouwen en minder vlees te eten. Dit moet mijn 
grootste bijdrage worden als burger van de stad die dit jaar de 
groene hoofdstad van Europa is, de Green Capital. 
Naast de gezelligheid van verantwoord eten en drinken waren 
we ook met elkaar aan het reflecteren op onze levens. Onze 
vrienden en vriendinnen, die zeer betrokken zijn bij de samen-
leving, hadden vooral veel zorgen over de staat van de wereld, 
de positie van mensen met een andere culturele achtergrond in 
Nederland en de toenemende angst, onzekerheid en polarisatie. 
Ik merkte dat zowel ik als onze Iraanse vriend Siamak zeer kri-
tisch waren over de ontwikkelingen in Nederland. Wij gebruikten 
een aantal keren de term witte Nederlanders. Dit baarde onze 
vrienden zorgen. Hoezo wij-zij? Of wij-jullie? Van Siamak kon ik 
zijn kritiek goed begrijpen. Hij was heel lang als uitgeprocedeer-
de vluchteling uitgesloten van de kansen op een opleiding hier. 
Zelfs toen hij in aanmerking kwam voor een pardon-regeling 
wilde de toenmalige Nijmeegse burgemeester hem geen verkla-
ring geven om in aanmerking te komen voor studiefinanciering. 
Als reactie hierop kwamen vrienden in actie. Ik weet nog dat wij 
samen met een toenmalige Nijmeegse wethouder de Nijmeegse 
Vierdaagse liepen om deze jonge gemotiveerde vluchteling zijn 
studie mogelijk te maken. 
Siamak, die nu een academicus is met een excellente carriè-
re, voelt zich nog steeds anders bejegend. Dat doet hem pijn. 
Ik, die mij goed thuis voel in Nederland, vooral in Nijmegen, 
gedraag me als een puber. Ik schop tegen het systeem, ik ben 
vaak kritisch. Maar als ik stilsta bij mijn positie realiseer ik me 
dat ik het heb getroffen een Nederlander te zijn. 
Inmiddels hadden we een paar flessen leeggedronken. We 
wisten dat wij de kritiek, die wij op Nederland en op ‘witte Ne-
derlanders’ hebben, in Afghanistan of Iran, Rusland of Marokko 
niet zouden durven uiten. Het feit dat wij dit hier wel kunnen, is 
een compliment voor Nederland. Fijn dat er mensen zijn bij wie 
je welkom bent, en waar de werelden elkaar kunnen ontmoeten. 
Door deze ontmoetingen word je geïnspireerd om anders naar 
jezelf en naar de wereld om je heen te kijken. Ik hoop dat ik dit 
jaar mijn bijdrage kan leveren aan een betere wereld door een 
groene flexitariër te zijn. 

Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)
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Kinderpersbureau

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg

Kattencafé Balthazar
 
Deze keer gingen we naar het kattencafé. 
Degene die we gesproken hebben heet 
Sanne Versteeg. 

Het kattencafé Balthazar bestaat sinds 23 
augustus 2017. De oprichter is zijzelf (met 
hulp) en er zijn 7 katten. Er werken 8 mensen 
bij het Kattencafé waaronder Sanne zelf. Ze 
hebben raskatten. De katten zijn Keizer Karel, 
Noor, Bowie, Sientje, Tom, Coco, Kiwi en 
Moes. Kiwi en Moes zijn een tweeling. De 
raskatten zijn: Bowie, Coco en Keizer Karel. 
Helaas is Sientje niet meer onder ons. Het 
is heel verschillend waar de katten vandaan 
komen, ze zijn gedeeltelijk van haar en het 
andere gedeelte van het kattencafé zelf. Coco 
en Keizer Karel zijn de populairste katten. 
Tom is de minst populairste kat omdat hij 
zich niet zo snel laat zien. Kiwi en Moes 
zijn nu bijna geen kittens meer, ze zijn al 
wat ouder geworden. Voor kinderen gelden 
dezelfde regels als voor grote mensen. Er 
mogen maximaal drie kinderen tegelijk in het 
café op bezoek. Voor een afspraak moet je 
reserveren. Je mag de katten niet meenemen, 
dat vinden ze niet fijn. Sannes lievelingskat 
is Keizer Karel. In Nijmegen is alleen maar 1 
kattencafé, dat is café Balthazar. In Nederland 
zijn wel meer kattencafés, namelijk 10. ‘Bent 
u ook zo’n kattenmens?’ vroegen we. En ja, 
Sanne is absoluut een kattenmens. Maar dat 
hadden we wel verwacht. Sanne heeft zelf 1 
kat, Keizer Karel. Sanne vindt het werk leuk, 
want er zijn overal katten. Ze werkt hier sinds 
23 augustus 2017, maar ze hielp ook met de 
voorbereidingen. 
We kregen nog een leuk boekje mee waarin 
de katten worden voorgesteld en leuke feitjes 
staan over katten en nog meer informatie over 
hoe het bijvoorbeeld is ontstaan. En ook de 
huisregels staan er in, zodat je weet hoe je je 
moet gedragen.
 
Door: Matthias, Mila & Tyrone

Vragen aan Koning Willem 
Alexander
 
Dit zouden wij vragen aan Koning Willem 
Alexander als we hem mochten interviewen.
Wat doet u als koning? Wat vindt u leuk aan 
het werk? Wat vindt u van de regering? Wat 
vindt u van het land? Hoe vindt u het om de 
koning van Nederland te zijn? Wat vindt u 
van Donald Trump? Wanneer bent u van plan 
te stoppen? Wat vindt u van het programma 
Lucky tv Willy? Denk je ook 
eens hoe het is om geen kon 
ing te zijn? Wat doet u elke dag 
voor werk? Heeft u huisdieren? 
Hoe vond u Prinsjesdag gaan ?

Zoek de verschillen

Antwoorden zoek de verschillen: 
vleermuis wenkbrauwen, spinnenpootjes, scheur in graf, pupillen spook, hoed pompoen, mond van Boo, nagels 
pompoen, streepjes bij mond pompoen, muis bij graf, lapje bij hoed pompoen



waalbandijk 14 e/f Nijmegen
024-6690009  zaal@brebl.nl
facebook.com/breblen & brebl.nl 

feestje
bruiloft

verjaardag
receptie

workshop
vergaderen
optreden

•  f e b r u a r i
18 Brebl Sunday Tea Dance
20 De verjaardag van…
23 Une soirée avec Badala – west afrikaanse dansmuziek
24 Dollhouse Queerparty
•  m a a r t
2 Blauwdruk: Jamie 3:26 + Daan & Luuk
3 Soft Forces Album Release Party
6 Brebl without a cause Jamsessie
8 Tapschrift
11 Tango@Brebl & Salsa&Bachata aan de Waal
15 Salsabor
18 Brebl Sunday Tea Dance
20 De verjaardag van…
30 Einmusik with Einfach, Roi Koch at Brebl
31 Acid a Gogo - the ravers edition
• a p r i l
3 Brebl without a cause Jamsessie
7 The Tribe
8 Tango@Brebl & Salsa&Bachata aan de Waal
12 Tapschrift – poëzie
13 Une soirée avec Badala
14 Spiral Galaxy
15 Brebl Sunday Tea Dance

woensdag Jazzin & Jinjazz 
• f e b r u a r i
7 Kim Hoorweg cd presentatie Untouchable
14 Omer Klein i.s.m. Lux in Lux
21 WonderYears - Blom/Fasciani/Schlarmann
28 Sanne Rambags Mudita
• m a a r t
7 Mike Boddé & Hermine Deurloo
14 VLEK!
21 Phat Cool Big Band ft. Mete Erker
28 Mark Haanstra & Oene van Geel + Bitch 'n' Monk
• april
4 Wolfert Brederode solo!
7 Wiro Mahieu, Carte Blanche
11 Jinjazz
13 Tommy Got Waxed
18 Jinjazz
25 StarkLinnemann Quartet

Cultuur&zaalverhuur

elke zondag Brunch@Brebl

het complete
programma 
en updates
facebook.com/breblen

bel of mail:

van 13.00      tot15.00
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