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Ken of ben je iemand die de Nederlandse taal 
wilt oefenen? In Bibliotheek De Biezantijn ben 
je elke woensdagmiddag van harte welkom bij 
het wekelijkse Taalcafé om samen Nederlands 
te praten.

Praat wekelijks in het Taalcafé met andere 
mensen die de Nederlandse taal willen leren. 
In het Taalcafé zijn vrijwilligers om je te hel-
pen oefenen. Het zijn gezellige ontmoetingen, 
met elke keer een ander onderwerp om over te 
praten. Bijvoorbeeld eten in verschillende cul-
turen of feesten zoals Koningsdag.

Interesse? Kom op woensdag van 14.00 uur tot 
15.00 uur langs in de bibliotheek. Aanmelden 
is niet nodig. Het Taalcafé is gratis. Het is geen 
les of cursus. Je mag per keer besluiten of je 
mee wil doen. Kijk op www.obgz.nl/taalvaar-
dig voor meer informatie. 

De bibliotheek is een plek waar je je kunt ont-

Nederlands oefenen in de bibliotheek
wikkelen, met behulp van boeken, cursussen 
en activiteiten. Juist de basisvaardigheden die 
het mogelijk maken om mee te kunnen draaien 
in de maatschappij zijn ontzettend belangrijk. 
Het leren werken met een computer en het 
beheersen van de Nederlandse taal zijn twee 
kernvaardigheden waar de Bibliotheek Gel-
derland Zuid daarom extra ondersteuning bij 
biedt. 

Do you want to practice Dutch? In the Langu-
age Café you can talk to other people who are 
learning Dutch and native speakers who like to 
help you practice. Each informal meeting has 
a particular topic. There is a Language Café in 
the Biezantijn library every Wednesday, from 
14 p.m. till 16 p.m. You are always welcome 
and you do not have to register beforehand. 
More information? Check out www.obgz.nl/
welcome.

Tekst: Bibliotheek De Biezantijn

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

Flavus
Flavus betekent letterlijk geel  of wanneer het betrekking heeft op een 
persoon blond. Dat laatste is hier het geval. 

Ook in Nederland lopen mensen rond met deze Latijnse voornaam. 
Al in de 17e eeuw werd vlak bij St.-Michielsgestel een votiefsteen op-

gegraven met een inscriptie van Flavus, zoon van Vihirmas, de opper-
ste magistraat van het district der Bataven. De steen is gedateerd in 
de eerste helft van de eerste eeuw na Christus. Verax en Victor voch-
ten mee bij de Bataafse opstand in 69 na Christus en waren neven van 
Julius Civilius, de leider van die opstand.

Op het terrein tussen de Weurtseweg, Brons-
geest-, Biezen- en Waalstraat werd eind jaren 
negentig van de vorige eeuw een nieuw wijkje 
gebouwd. Ruim honderd jaar eerder verrees 
hier een fabrieksterrein met de loodsen van 
houthandel Key, opgericht in 1881 met later 
vestigingen verspreid over het hele land. Be-
gin jaren negentig werd het complex gesloopt, 
alleen de directeurswoning, een statige villa uit 
1917, bleef staan. Daar is nu een kantoor ge-
vestigd. Ooit was het plan dat er kinderopvang 
in zou komen. De kleine aangepaste wc-tjes 
stonden er al, maar het ging om onduidelijke 
redenen niet door. Dit pand is nu de blikvanger 
van een met leilindes omgeven hofje, Flavus 
genaamd,  met ruim dertig woningen, die in 
1999 opgeleverd werden. Op de hoekpunten 
van het hoefijzervormige complex staan flats. 
De Wester was op bezoek bij Richard en Ivon-
ne Loosbroek op nummer 42. Ook de bewo-
ners van nummer 17, John Volmeijer, en 45, 
Isabel Rijk, schoven onder het eerste lentezon-
netje aan. 

John Volmeijer
John is eerste bewoner. Hij is 51 jaar; zijn wieg 
stond boven café de Voorstad aan de Voorstad-
slaan en hij heeft bijna zijn hele leven in het 
Waterkwartier gewoond. ‘De woningen moes-
ten lijken op Romeinse pakhuizen,’ begint 
John. ‘Dat is gelukt, maar bij de feestelijke 
oplevering leverde de aanblik zóveel nega-
tieve reacties op, dat de architect ruim voor 
het einde van de festiviteiten zich snel uit de 
voeten maakte. De bouw werd een aantal ke-
ren uitgesteld, omdat de archeologen meer tijd 
nodig hadden om het terrein uit te kammen. 
Ook trof men er verontreinigde grond aan van 
de houthandel. Door die vertragingen werd de 
bouw een haastklus, is mijn idee. Meteen na 
de oplevering vertoonde zich scheuren in de 
muren en de vloer. Bij andere woningen zat de 
vensterbank los en in één huis kon je zonder 
gevaar voor eigen leven niet de trap op. Alle 
klachten zijn overigens tot tevredenheid van 
de bewoners afgehandeld. Nadat ze de veront-
reinigende grond hadden verwijderd, hebben 

ze allerlei andere troep laten liggen. Daar ging 
aarde overheen en klaar was Kees. Maar nu 
komt op die plek het trottoir omhoog. Dat is al 
een aardige bult nu.’

Verantwoordelijk voor het ontwerp van de hui-
zen aan Flavus is architectenbureau UN Stu-
dio. Zij ontwierpen tevens Museum Valkhof, 
een gebouw dat bij de oplevering ook meer af-
keurende kritiek dan enthousiaste bijval over 
zich heen kreeg. 

John betaalde in 1999 196.000 gulden voor 
zijn huis. Hij is getrouwd, heeft drie kinderen 
en twee kleinkinderen en werkt bij schilders-
bedrijf de Regenboog in Dreumel.

Richard en Ivonne van Loosbroek
Richard en Ivonne van Loosbroek komen al-
lebei oorspronkelijk uit Horst. Allebei achter 
in de dertig en al heel vroeg elkaars eerste 
liefde. Toen Richard in Nijmegen beleidswe-
tenschappen ging studeren, kon Ivonne niet 
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V.l.n.r. achter: Ivonne, John, Richard en Isabel. Voor: Halina en Carlijn
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achterblijven. Zij koos voor de opleiding tot 
röntgenlaborant en werkt nu als zodanig in het 
Radboud Ziekenhuis. Richard vond werk bij 
de gemeente Den Bosch als strategisch advi-
seur. Richard: ‘We woonden eerst samen heel 
knus op 12 m2 aan de Graadt van Roggenstraat 
en later op de Sint Annastraat. In 2004 kochten 
we dit voor € 209.000 en we waren de tweede 
bewoners. Aan de achterzijde hebben we een 
serre aangebouwd. Dat hebben met name aan 
de oneven kant meerdere bewoners gedaan. 
Verder zijn de huizen op twee na identiek. Die 
hebben maar twee woonlagen, de rest heeft 
er twee met een zolder. Oorspronkelijk heb-
ben de woningen drie slaapkamers, maar veel 
bewoners hebben de open zolder omgebouwd 
om een of twee slaapkamers extra te hebben.’ 
‘Er zijn ook een paar huizen die een dakterras 
hebben gecreëerd,’ vult John aan.
Richard en Ivonne hebben twee dochters, Car-
lijn en Halina.

Isabel Rijk
Isabel Rijk woont in één van de twee panden 
in de straat met een woonlaag minder. Ze is be-
gin dertig jaar en komt uit Oldenzaal. Ze ging 
in Nijmegen natuurwetenschappen studeren. 
Aan de bèta faculteit van de Radboud Univer-
siteit houdt Isabel zich nu bezig als technology 
transfer officer met wetenschappelijke subsi-
dieaanvragen en spin-off bedrijven die uit het 
onderzoek voortkomen.
‘Ik heb het in 2011 gekocht en was de tweede 
bewoner. In de schuur heb ik een drumstel 
staan en gelukkig vinden de buren het oké 
wanneer ik daar oefen. Ze klagen niet in ieder 
geval.’ Isabel drumt in de Nijmeegse indie-
band Zamora. In 2015 lanceerde de groep hun 
debuut-cd Waves met een concert in Doorn-
roosje. ‘In die periode hadden we vaak optre-
dens, nu is het wat rustiger. We repeteren in de 
oefenruimte in de Honig.’ Isabel is getrouwd 
en heeft één dochter.

Carla Boukamp
John: ‘De eerste jaren tot en met 2004 organi-
seerden een aantal bewoners waaronder ikzelf 
een straatfeest. Dan werden de auto’s van het 
middenterrein geweerd, de straat verder afge-
sloten en kwam er een springkussen voor de 
kinderen.’ Ivonne: ‘Nu is er jaarlijks alleen nog 
de nieuwjaarsborrel, maar we zijn van plan dit 
midden in de zomer te herhalen, een midzome-
reditie bij het speeltuintje. Als enige straat heb-
ben we enkele jaren geleden met de eerste Ho-
nigspelen meegedaan.’ Door deze activiteiten, 
maar ook door de jaarlijkse vergadering van 
de Vereniging van Eigenaren, kennen de be-
woners van de koopwoningen elkaar redelijk 
goed. Richard: ‘In 2012 hebben we, overigens 
buiten de VvE om, gezamenlijk zonnepanelen 
geïnstalleerd, 1/3e van de 33 woningen deed 
mee. Ook hebben we een buurt WhatsApp op-
gezet, waar de helft bij aangesloten is.’ ‘En vo-
rig jaar hebben we boomspiegels aangelegd,’ 
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gaat Ivonne verder. ‘Die zijn vernoemd naar 
Carla Boukamp. Ter nagedachtenis aan Carla 
is toen ook een plaquette onthuld. Ze woonde 
ook op het plein. Ze heeft veel voor de straat 
en de wijk betekend. De geveltuintjes waren 
haar idee. Ruim een jaar geleden is ze onver-
wacht overleden.’

Gemixte straat
Voorbeelden van ernstige criminaliteit zijn er 
niet. John: ‘Er heeft wel eens mafkees met een 
hamer op auto’s staan te timmeren. Eén keer 
is er bij me via de achterkant ingebroken. Die-
zelfde nacht was het op meer plaatsen in de 
wijk raak geweest. Ze zijn waarschijnlijk nog 
geen halve minuut binnen geweest. Genoeg 
om een telefoon, iPad en spaarpot van een van 
de kinderen mee te nemen. Verder is het heel 
rustig. Isabel: ‘Hangjongeren zie je hier ook 
niet. Er is ooit bewust voor een speeltuintje in 
plaats van bankjes gekozen op het pleintje.’ 
Ivonne: ‘Het is een kinderrijke straat. Som-
mige gezinnen hebben de kinderen de deur 
uit, maar er woont nu weer een nieuwe lich-
ting dertigers zoals wij.’ John: ‘Misschien is de 
wijk een beetje aan het veryuppen, maar voor 
mij hoeft dat niet negatief te zijn en ik woon 
hier mijn hele leven al.’ ’Het is een school-
voorbeeld van een gemixte straat,’ vult Ri-
chard aan, ‘qua leeftijd, migratieachtergrond 
en als geheel past het prima bij elkaar.’ 

Portaal
John: ‘Bij de opzet van dit complex was het 
nadrukkelijk de bedoeling dat ook mensen met 
een iets smallere beurs de huizen zouden kun-
nen kopen. Daarom kregen de eerste bewoners 
bij de aankoop 25.000 gulden korting van Por-
taal, zodat ze een lagere hypotheek konden be-
dingen. Die 25.000 gulden bleven echter wél 
als schuld bij Portaal open staan. Ik heb dat 
bedrag inmiddels terugbetaald.’

Vroeger werd er in Oud-West veel meer op 
straat geleefd. De mensen zaten voor het huis 
om niets te missen van wat er zich afspeelde in 
de straat. John: ‘Toen we hier kwamen wonen, 
heb ik als eerste bij Leen Bakker, die zat hier 
toen nog, een bankje gekocht en voor het huis 
gezet. Dat deden we vroeger in de Rivierstraat 
ook. Het is goed om te zien dat meer mensen 
mijn voorbeeld gevolgd hebben en ook voor 

het huis gaan zitten als de zon schijnt.’ Isabel: 
‘Aan de oneven kant staat de zon er lang op. 
Het trottoir aan die kant is ook veel breder.’

Drie ton
De huizen en flats hebben een keurig ver-
lichte achterom met een afsluitbare poort. Er 
is weinig groen in de directe omgeving, maar 
iedereen kan wel zijn auto kwijt op het mid-
denterrein. Ook hier zijn er snoodaards van 
buitenaf die er overdag parkeren en daarna te 
voet hun weg richting centrum vervolgen. Fla-
vus  is geen doorgaande weg en er vindt alleen 
verkeer van aanwonenden en bezoekers plaats. 
Voor kinderen een prima plek om bijvoorbeeld 
te skeeleren. Voor het basisonderwijs kunnen 
ze naar Petrus Canisius, de Aquamarijn of 

Michiel de Ruyter. De huizen zijn niet geho-
rig en wanneer er bij de Honig een feestje is, 
wordt men vooraf daarover geïnformeerd, en 
tot overlast leidt dit nooit. Voor de dagelijkse 
boodschappen gaat men naar de Jumbo, AH of 
Aldi aan de Molenweg en ook de kleine win-
kelier in de buurt wordt niet vergeten. Una-
niem is men het erover eens dat de buurt alleen 
maar leuker wordt met Batavia, het Waalfront 
met alle activiteiten daar, en ook Wijck aan de 
Voorstadslaan wordt gezien als een aanwinst. 
Nee, men is niet van zins hier snel te verhuizen 
ook al gaan de verkoopprijzen van de wonin-
gen aan Flavus inmiddels richting de drie ton.

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

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
oud-west@stipnijmegen.nl

Kom naar 
de Stip!

Samen maken 
we de wijk
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Floor, Geert en Renate

Al sinds 2011 organiseert Ondernemend 
Wolfskuil  vier keer per jaar een informele net-
werkborrel. Plaats van samenkomen was in de 
regel de Mariaschool, maar de organisatoren 
hebben een nieuwe plek gezocht en gevonden. 
Vrijdag 18 mei is de laatste bijeenkomst in de 
vertrouwde Mariaschool, de eerstvolgende 
borrel daarna zal plaatsvinden in de Wijkfa-
briek, die graag onderdak biedt aan Onderne-
mend Wolfskuil.

Geert, Renate en Floor
De Wester sprak met de organisatoren van het 
eerste uur: Geert Schiks, beeldend kunstenaar, 
Renate de Bruin, industrieel ontwerper/ergo-
noom en Floor Taayke, grafisch ontwerper. 

‘De Wolfskuil is niet alleen een woonwijk, 
maar ook de vestigingsplaats van veel onder-
nemers, veelal ZZP-ers, die er hun bedrijf uit-
oefenen,’ begint Floor. ‘Vanuit de gemeente en 
Portaal ontstond in 2011 het idee om die kleine 
zelfstandigen éénmalig bij elkaar te brengen. 
De respons was zó goed, dat we besloten hier-
mee door te gaan.’ ‘Het was voor ons ook de 
eerste keer dat wij elkaar ontmoetten,’ gaat Re-
nate verder. ‘Er was meteen een klik en omdat 
Geert in de Mariaschool woont en er een groot 
atelier heeft was dit een prima plek om daar 
vier keer per jaar een netwerkborrel te organi-
seren. Dat eerste jaar hebben we er heel veel 
tijd in gestoken. We moesten om te beginnen 
alle adressen verzamelen van de ondernemers. 
Met behulp van Portaal en het uitpluizen van 

het Handelsregister is dat gelukt. De teller 
staat nu op zo’n 470 ondernemers, die in de 
wijk actief zijn.’

Geert: ‘De gemeente zag na dat jaar het be-
lang in van de netwerkborrels en kwam met 
een startsubsidie van € 2.000,00 over de brug. 
Deze was bedoeld voor een periode van één 
jaar. Het geld ging voornamelijk op aan het 
drukken van flyers om de ondernemers uit te 
nodigen, het opzetten en de hosting van de 
website en het verzorgen van koffie en versna-
peringen bij binnenkomst. Bezoekers namen 
zelf bier of wijn mee. Toen na vier jaar het geld 
op was, kregen we nog een eenmalige subsidie 
van € 1.200,00 en dat geld is nu na ruim twee 
jaar bijna op. We kunnen daar op 18 mei nog 
één borrel van organiseren.’

Kruisbestuiving
Het heet dan wel een netwerkborrel te zijn, 
maar het informele karakter staat voorop. Er 
loopt niemand met visitekaartjes te wapperen. 
Het gaat om het uitwisselen van ervaringen, sa-
menwerken, elkaar adviseren op allerlei terrei-
nen, maar natuurlijk ook om de gezelligheid. 
Er worden gastsprekers uitgenodigd zoals bij-
voorbeeld over het broodfonds of financierin-
gen, ondernemers presenteren zichzelf, er zijn 
workshops of zoals Geert het uitdrukt: ‘het is 
een kruisbestuiving, en niet alleen op zakelijk 
gebied.’

Floor: ‘Er zijn tijdens die borrels veel samen-

werkingen ontstaan, met name op cultureel 
gebied. Een architect die zijn ontwerpen wil 
visualiseren, muzikanten die iets met een la-
sershow willen doen of Korneel Jeuken, die 
voor zijn boek Sterke verhalen uit de Wolfs-
kuil mij als vormgever vroeg. Wanneer ik zelf 
nu bijvoorbeeld een klus in of rond het huis 
heb, zal ik allereerst kijken of er in de wijk ie-
mand voor te vinden is.’ Renate: ‘We hadden 
ooit een zeer inspirerende avond bij Najade, 
een uitvaartonderneming. Zij zocht bloemis-
ten, musici en fotografen uit de wijk.’

Wijkfabriek
Na 18 mei gaat Geert met zijn activiteiten voor 
Ondernemend Wolfskuil stoppen. Omdat voor 
de Mariaschool een renovatie op stapel staat, 
moesten Floor en Renate naar een nieuwe lo-
catie op zoek en hebben die gevonden in de 
Wijkfabriek. Renate: ‘De Mariaschool had wel 
iets bijzonders hoor, het leek wel of je bij een 
geheim genootschap naar binnen ging.’ 

Met het vertrek van Geert kan de organisatie 
nog wel mensen gebruiken, zoals voor het 
rondbrengen van de flyers, ideeën voor pro-
gramma’s bedenken en uitwerken, meehelpen 
met de voorbereiding enzovoort. Aanmelden 
daarvoor kan via de website 
ondernemendwolfskuil.nl; daar vindt u ook 
alle relevante informatie.

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

Ondernemend Wolfskuil naar de Wijkfabriek
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De gifmoorden bij Honig
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Vijf werkbazen vermoord en twee die het ter-
nauwernood overleefden. Alle zeven waren ze 
het slachtoffer van thallium, rattengif dat in 
ruime hoeveelheden bij de Hollandia-fabriek 
- zo heette Honig vroeger - voorhanden was. 
De voorvallen vonden plaats in de periode 
van 16 november 1943 tot 21 augustus 1944, 
amper negen maanden. Er volgde een poli-
tieonderzoek, vlak vóór en na de bevrijding. 
Na beide onderzoeken volgde er een arresta-
tie, maar het bewijs kon in beide gevallen niet 
geleverd worden. Wie waren deze vermoorde 
mannen en waarom moesten ze dood? Waren 
het misschien oorlogsslachtoffers? Dat vroeg 
ook Henk Termeer zich af. Hij is historicus en 
verbonden aan de Werkgroep Oorlogsdoden 
Nijmegen en hij ging in 2015 op onderzoek 
uit. Hij wist beslag te leggen op 69 getuigen-
verslagen uit 1946 en kwam tot onderstaande 
reconstructie die uitgebreid is terug te vinden 
in het februari-nummer van het Nijmeegs Ka-
tern, een tijdschrift van de historische vereni-
ging Numaga. 

Hollandia
Bij Hollandia werkten in de oorlogsjaren on-
geveer 300 mannen en vrouwen, strikt ge-
scheiden van elkaar. Zo’n 90 procent van de 
werknemers woonde in het Waterkwartier. 

Het bedrijf begon als een stijfselfabriek, in 
de Nijmeegse volksmond Stiefselkeet, maar 
schakelde in de jaren dertig en veertig om naar 
de productie van levensmiddelen met als be-
langrijkste grondstoffen tarwe, maïs en rijst. 
De eindproducten, veelal van het merk Honig, 
waren bouillonblokjes, jus- en ragouttabletten, 
soep in poedervorm, stroop, pudding, vermi-
celli, spaghetti, macaroni en – vanwege de 
oorlog – namaakthee, -koffie en -suiker. 

De werkomstandigheden
De Duitse bezetter stelde in de beslissende 
jaren van de oorlog steeds hogere eisen aan 
de productie. De fabriek moest in volconti-
nudienst draaien met dag- en nachtploegen 
en met werkbazen die niet met zich lieten sol-
len en de arbeiders onder druk zetten. Elke 
overtreding van de fabrieksregels moesten de 
werkbazen aan de directie melden. Dat kon 
ontslag op staande voet betekenen of ver-
plichte tewerkstelling in Duitsland. Arbeiders 
die niet productief genoeg waren, overkwam 
hetzelfde lot. Ook daarbij was het oordeel van 
de werkbazen maatgevend. Henk kwam der-
tien namen tegen van Hollandia-werknemers  
die naar Duitsland werden gestuurd. Twee van 
hen zijn nooit  teruggekeerd. De jaren 1943 en 
1944 waren de oorlogsjaren met het meeste 

gebrek aan voedsel en de arbeiders werkten 
met een aldoor rammelende maag. De werk-
bazen waren beter af. Zij kregen extra voedsel, 
wat ze bij de gewone arbeiders niet populair-
der maakte. Op bepaalde afdelingen heerste 
een ongezond en onhygiënisch werkklimaat 
door de stank van kadavers, ingekookte bouil-
lon, zoutzuur, allerlei rottingsprocessen en de 
aanwezigheid van ratten, voor wie de fabriek 
een waar luilekkerland was. De bouillonafde-
ling stond bekend als een strafkolonie en daar 
wilde niemand graag werken. Je stond tot je 
enkels in de derrie en je stonk de hele dag een 
uur in de wind. 

Thallium
Tegen de rattenplaag was toentertijd sinds kort 
een nieuw middel op de markt: thallium. Een 
reuk- en smaakloos goedje, geleverd door de 
firma Ramudo - Ratten Muizen Dodend -. Het 
werd, opgelost in water, her en der in de fabriek 
voorgeschoteld aan het ongedierte. Niet alleen 
ratten, maar ook honden en katten snoepten er 
van. De symptomen na inname zijn dat die dag 
de handen, voeten en tong beginnen te tintelen, 
de volgende dag gevolgd door hevige pijnen 
en krampen. De dag daarna valt alle lichaams-
haar uit. De pijnlijke dood volgt na een afschu-
welijk stervenproces na acht à tien dagen.
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Wie waren de slachtoffers?
Het waren alle zeven werkbazen, niet de 
meeste geliefde werknemers op de werkvloer  
vanwege hun macht, ambitie en extraatjes die 
ze genoten. Toen was nog niet bekend dat het 
rattengif de oorzaak van hun overlijden was. 
Omdat ze kort na elkaar ziek werden en over-
leden sprak men op de fabriek en in de wijk 
van de bazenziekte. 

Hein van den Berg
Het eerste slachtoffer was Hein van den Berg, 
40 jaar en voorman op de tarwe-afdeling. Hij 
werd ziek op 9 juli 1943, maar overleefde de 
aanslag, waarschijnlijk door een te kleine dosis 
gif. De dader moest het nog leren, maar Hein 
verloor wél het grootste deel van zijn gezichts-
vermogen. Hij keerde weliswaar op 15 april 
1944 weer terug op de fabrieksvloer, maar was 
een lichamelijk wrak. 

Hendrik Tempel
Hein was goed bevriend met werkbaas Hen-
drik Tempel (39 jaar) en hij was het eerste 
dodelijke slachtoffer. Hij werd ziek op 16 no-
vember 1943 en overleed tien dagen later op 
25 november in de overtuiging, net als Van den 
Berg, dat hij op de fabriek vergiftigd was. Ver-
moedelijk hadden beiden al bedreigingen aan 
hun adres ontvangen.

Hendrik C.J. Tempel werd op 28 juni 1904 
in Nijmegen geboren. Hij was protestants en 
trouwde in 1930 met Susanna M. van der Horst. 
Het gezin met drie zoons woonde aan de Wa-
terstraat 152. Hendrik werkte al enige tijd bij 
Hollandia en was daar vanaf 1935 ploegbaas. 
Hij werd op 16 november 1943 plotseling ziek 
en klaagde over prikkelende vingertoppen en 
verlamming in de tong. Hij had al meteen het 
idee dat hij op de fabriek vergif had binnenge-
kregen via zijn theefles, net zoals zijn vriend 
en buurtgenoot Hein van den Berg. Hij had 
erge pijn in de voeten, waardoor hij niet meer 
kon lopen en een opgezwollen tong. Zijn huis-
arts vond echter dat vergiftigingsverhaal maar 
onzin en adviseerde aan zijn vrouw dit uit zijn 
hoofd te praten. Henk werd op 29 november 
begraven op Rustoord.

Jochem Heutink
Het tweede dodelijke slachtoffer was de pas 
27-jarige werkbaas van de vermicelli-afdeling 
Jochem Heutink. Hij werd ziek op 12 februari 
1944, opgenomen in het Canisiusziekenhuis, 
maar overleed al na acht dagen op 19 februari. 

Jochem Heutink, geboren op 1 mei 1916, kwam 
uit Enschede en had protestantse ouders. On-
danks zijn jonge leeftijd werd hij begin 1944 
al aangesteld als assistent-bedrijfsleider op 
de vermicelli-afdeling van Hollandia. Waar-
schijnlijk op voorspraak van zijn Nijmeegse 
oom F.H. Seljee, die een van de oudste bedrijf-
schefs op de fabriek was. Jochem was verloofd 
met de Nijmeegse Corrie van Westreenen en 
woonde in pension Edens op de Oude Hesel-
aan 468, samen met zijn collega bedrijfschef 
Anton Fournier. Hij werd in tegenstelling tot 
veel van zijn collega-werkbazen door directie 
en personeel gerespecteerd om zijn kundige en 
faire leiderschap. Op 12 februari 1944 meldt 
Jochem zich ziek met klachten over pijn in 
zijn benen en zijn onderlichaam. De aandoe-
ning verspreidt zich razendsnel  over de rest 
van zijn lijf en hij verliest al zijn lichaamsbe-
haring. Ook de huisarts van Jochem had geen 
idee wat hij mankeerde en schrijft het toe aan 
een natuurlijke dood. Hij wordt begraven in 
Enschede.

Jan Pluim
Het derde slachtoffer was werkbaas Jan Pluim, 
47 jaar. Hij werd op 16 maart 1944 ziek en 
overleed een week later. Hij was hoofd van de 
tarwe-afdeling. 

Jan H.C. Pluim was een geboren Nijmege-
naar op 7 juli 1896. Hij was protestants en in 
1920 getrouwd met Maria Klazina Hendriks 
uit Veenendaal. Ze hadden een zoon en een 
dochter en het gezin woonde op de Marialaan 
55. Jan was als fabrieksarbeider bij Hollan-
dia begonnen en sinds 1930 ploegbaas van de 
tarwe-afdeling. In 1943 was Jan al drie keer 
enige tijd ziek geweest, eerst vier dagen, later 
zes dagen en daarna nog eens twee maanden, 
maar onduidelijk is door welke oorzaak. Vol-
gens zijn vrouw kreeg Jan tijdens zijn ziekte 
een dreigbrief, geschreven in blokletters met 
rode inkt met onder andere de tekst: “Ga maar 
gauw kapot want de kat heeft al een gat voor 
jou gegraven!” Onderaan de brief stond een 
kat getekend. Op 16 maart 1944 werd hij op-
nieuw ziek, maar dit keer zeer ernstig, want hij 
overleed na een week op 23 maart. Zijn zoon 
Wouter die ook bij Hollandia gewerkt had, was 
in 1943 verplicht in Duitsland te werk gesteld. 
Hij mocht voor de begrafenis op Rustoord niet 
naar huis komen. 

Henk Claassen
Ruim drie maanden later werd op 3 juli de 
vierde baas ziek. Dat was Henk Claassen, 45 
jaar en pas een paar maanden bij Hollandia in 
dienst. Hij overleed op 18 juli.

Henk A. Claassen werd geboren op 16 maart 
1899 in Nijmegen in een katholiek gezin met 
vijf kinderen. Hij trouwde met Petronella van 
Welie. Ze kregen vier nakomelingen en woon-
den  op St. Jacobslaan 293. Henk begon in juni 
1919 als glaceerder bij de Van Dungen Cho-
coladefabriek in de Groenestraat. Die betrek-
king duurde 25 jaar en eindigde op 22 febru-
ari 1944, de dag van het grote bombardement 
op Nijmegen. Bij gebrek aan cacao moest de 
fabriek sluiten. In de twee maanden daarna 
werkte hij vrijwillig als puinruimer in de bin-
nenstad. Op 23 april 1944 werd hij aangeno-
men als fabrieksarbeider bij Hollandia, waar 
hij al snel lijnbaas werd. Maar al op maandag 
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3 juli 1944 werd Henk ziek, een ziekte die snel 
verergerde en waaraan hij na een zeer zwaar 
ziekbed van vijftien dagen op 18 juli overleed. 
Waarschijnlijk vanwege zijn korte dienstver-
band bij Hollandia komt de naam van Henk 
Claassen als gifslachtoffer slechts sporadisch 
voor in de tientallen getuigenissen. Een fami-
lielid van het volgende slachtoffer, Jo Giesen, 
attendeerde de politie pas in mei 1946 op de 
plotselinge dood van Claassen en op de over-
eenkomstige symptomen. Hij ligt begraven op 
de begraafplaats in Brakkenstein.

Jo Giesen
Op 11 augustus 1944 werd werkbaas Jo Gie-
sen, 40 jaar, ziek. Hij werkte op de rijstafde-
ling. Hij overleed tien dagen later op 21 au-
gustus en was het vijfde en laatste slachtoffer 
in de reeks.

Jo M. Giesen is geboren op 15 augustus 1904 
in Nijmegen als derde zoon in een katholiek 
gezin dat uiteindelijk acht jongens en een 
meisje zou tellen. Hij trouwde op 16 oktober 
1931 met Hortensia Bontinck, een Vlaams 
meisje dat tijdens de Eerste Wereldoorlog als 
vluchteling naar Nijmegen was gekomen. Sa-
men kregen ze twee zonen. Het gezin woonde 
aan de Bredestraat 201 in Hees. Jo Giesen 
werkte zich op tot fabrieksbaas van de rijstaf-
deling. Vier dagen voor zijn 40e verjaardag 
werd ook Jo Giesen ernstig ziek met klachten 
van verlamming aan zijn ledematen en tong. 
Hij dacht zelf aan vergiftiging via zijn drink-
fles met surrogaatkoffie. Tien dagen later, op 
21 augustus, overleed Jo Giesen. Op aandrin-
gen van bedrijfsarts L. Muller werd nu wél au-
topsie gepleegd en daaruit kwam voor het eerst 
onomstotelijk vast te staan dat er in zijn geval 
sprake was van vergiftiging met thallium. Jo 
werd begraven op het R.K. Kerkhof van de 
Antonius Abtkerk aan de Dennenstraat. 

Henk Pluim
De autopsie op het lichaam van Jo Giesen was 
de redding voor Henk Pluim, de jongere broer 

van de eerder overleden Jan Pluim. Henk werd 
op 7 augustus ziek, maar door gebruik van de 
juiste medicijnen tegen rattengif en omdat het 
een forse man was, overleefde Henk de aan-
slag. Hij ging in januari 1945 weer aan het 
werk. Hij kreeg zijn haren terug, maar ze wa-
ren helemaal grijs geworden.

Het politieonderzoek
In september 1944 werd op basis van een on-
derzoek door de Nijmeegse politie-inspecteur 
Schouten en een handschriftvergelijking met 
de dreigbrieven een 38-jarige arbeider bij Hol-
landia aangehouden en in Arnhem vastgezet. 
Meteen daarna begon Operatie Market Garden 
waarna begin oktober het politiebureau aan het 
Valkhof door bommen werd verwoest. Het on-
derzoeksdossier met alle bewijsstukken over 
de moorden bij Hollandia ging in vlammen op. 
Korte tijd later ontving inspecteur Schouten 
een nieuwe anonieme dreigbrief in rode blok-
letters, dus de arrestant kon hiervan nooit de 
afzender zijn. Hij kon echter pas acht maanden 
later op 16 mei 1945 worden vrijgelaten.

Na de oorlog wilde de directie van Hollandia 
koste wat kost de daders van de gifmoorden 
vinden. Zolang de daders vrij rondliepen was 
een nieuwe aanslag niet uitgesloten. De di-
rectie schakelde op kosten van Hollandia de 
Amsterdamse oud-inspecteur Van der Veen in. 
Hij kreeg daarbij hulp van de eerder genoemde 
Nijmeegse politie-inspecteur Schouten. Tus-
sen 1 april en 5 november 1946 verhoorde Van 
der Veen 69 personen, waaronder 53 werkne-
mers. Uit de getuigenissen van de werknemers 
kwamen geen eenduidige aanwijzingen of be-

wijzen naar voren, maar voornamelijk onge-
loof in de vergiftigingen en wat vage aanwij-
zingen en vermoedens. Volgens Henk Termeer 
kan intimidatie door de verdachten hierbij een 
rol hebben gespeeld. Toch kwamen Van der 
Veen en Schouten samen in december 1946 tot 
de stellige overtuiging dat een groepje van vijf 
met name genoemde arbeiders uit verschil-
lende fabrieksafdelingen de bedreigingen en 
de gifmoorden had gepland en uitgevoerd. De 
vermoedelijke dader van de eigenlijke vergif-
tigingen, volgens De Gelderlander van 7 de-
cember 1946 een kantinemedewerker die tel-
kens dienst had ten tijde van de moorden, werd 
gearresteerd en vastgezet. Maar het wettelijke 
en overtuigende bewijs van de schuld van deze 
ene verdachte en zijn vier handlangers kon niet 
worden geleverd. Op 6 juni 1947 werd de kan-
tinemedewerker op last van de Officier van 
Justitie bij gebrek aan bewijs vrijgelaten. On-
danks het verjaren van deze moordaanslagen 
rond 1980 heeft zich nooit iemand als dader 
of medeplichtige gemeld. Inmiddels zullen zij 
wel allemaal overleden zijn. 

Oorlogsdoden
Pas in december 1946, toen de vermoede-
lijke dader werd gearresteerd, verschenen er 
in de Nederlandse kranten artikelen over de 
gifmoorden. Daarna zwegen de media. Het 
duurde tot 1984 voordat De Brug een serie 
van vier artikelen plaatste van journalist Wim 
Janssen, die gesprekken had gevoerd met de 
gepensioneerde politie-inspecteur Schouten. 
Die serie artikelen waren voor historicus Henk 
Termeer aanleiding om een nader onderzoek in 
te stellen. Voor Henk was het vooral belangrijk 
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of hij vanuit zijn functie als medewerker van 
de Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen kon 
aantonen of de slachtoffers van de gifmoorden 
als oorlogsslachtoffers aangemerkt konden 
worden. Die erkenning zou ook voor de nabe-
staanden erg belangrijk zijn. Op nazaten van 
Jochem Heutink na sprak Henk met nabestaan-
den van alle slachtoffers.

Na het lezen van alle 69 getuigenverklaringen 
uit 1946 kon Henk Termeer niet anders dan 
concluderen dat de dodelijke slachtoffers als 
oorlogsdoden moesten gelden. Hun dood hing 
volgens hem duidelijk samen met de toene-
mende druk en de zenuwoorlog waarin de be-
zetter, de fabrieksdirectie, de werkbazen en de 
arbeiders van Hollandia  terecht waren geko-
men in de laatste jaren van de oorlog. Er hing 
een angstcultuur en een zenuwslopend jaag- en 
drijfsysteem om aan de hoge productie-eisen 
te voldoen. Na de bevrijding van Nijmegen 
hield het moorden ook op, concludeert Henk. 

De daders en het motief
Henk Termeer is ervan overtuigd dat de ver-
dachte kantinemedewerker en zijn vier hand-
langers ook de werkelijke daders zijn. Dat 
bleek uit de getuigenverklaringen, alhoewel 
die, misschien uit angst voor represailles, zel-
den concreet waren. Omdat het bewijs niet ge-
leverd kon worden, bleven ze gewoon aan het 
werk bij Hollandia. 
Uit de getuigenverklaringen bleek dat de da-
ders diefstallen pleegden uit de fabriek. Ver-
moedelijk balen suiker of graan. Het was 
een bedrijf dat volcontinu draaide met veel 
personeelswisselingen waardoor de controles 

minder scherp waren. Zo verdienden ze waar-
schijnlijk op de zwarte markt wat bij. Wanneer 
dit uitkwam zou onmiddellijk ontslag en te-
werkstelling in Duitsland volgen. De angst om 
gesnapt te worden heeft ze tot de gifmoorden 
aangezet. Henk heeft nadrukkelijk gezocht of 
de moorden als een verzetsdaad konden wor-
den aangemerkt, maar dit bleek nergens uit. 
Ook niet uit de verstuurde dreigbrieven. In 
geen enkele getuigenis komt het woord NSB-
er voor. 

De gevolgen
Voor de vrouwen en kinderen van de slachtof-
fers waren de gevolgen van de gifmoorden het 
meest tragisch. Vanuit Hollandia kwam er hulp 
van de sociale werksters en uitkeringen uit het 
Honignoodfonds, maar de weduwen konden 

slechts met moeite het hoofd boven water 
houden. In de wijk was er weinig solidariteit 
met de nabestaanden. Waarschijnlijk ging hun 
sympathie meer uit naar de daders voorzover 
die in beeld waren. Dat is wellicht ook de re-
den, dat op het hele gebeuren een taboe rust. 
Ook bij Honig zelf, want in het jubileumboek 
over 100 jaar Honig uit 2012 werd geen woord 
aan de dramatische gebeurtenissen in 1943 en 
1944 gewijd. Dat stak ook de nabestaanden. 

Henk Termeer is nog niet klaar met zijn onder-
zoek. Hij hoopt dat met de publicatie van zijn 
bevindingen er na ruim zeventig jaar alsnog 
getuigen en nabestaanden opstaan. Dat ze het 
zwijgen doorbreken om correcties en aanvul-
lingen aan te dragen op zijn reconstructie van 
de gebeurtenissen.

Voor reacties is dit zijn emailadres: 
h.termeer@let.ru.nl De bron van dit artikel is 
het Nijmeegs Katern jaargang 32 nummer 1, 
2018 www.numaga.nl/Katern
Dit kunt u bestellen via secretaris@numaga.nl

Tekst, met dank aan Henk Termeer: 
Michiel van de Loo
Foto 2018: Dave van Brenk, 
Fabrieksfoto’s: Stieneo/SOHM

• verkoop

• aankoop

• taxaties

• verhuur

Arksteestraat 13
6511 MX Nijmegen

T. 024 - 204 20 20

info@demakelaarvannijmegen.nl

demakelaarvannijmegen.nl





de Wester - april 2018 13

Met wie woon je in huis?
‘Met mijn vader en moeder, mijn zusje Serap-
hine, mijn hond Salsa en een konijn en een 
cavia. Het konijn is een Vlaamse reus.’
Waar zit je op school?
‘Op de Michiel de Ruyterschool in groep 8 
bij meester Jos. Hij vertelt fantastisch mooie 
verhalen. Sinds kort heb ik op woensdag 
juf Loes. Alle vakken op school vind ik leuk, 
vooral vakken die over dingen gaan die ik nog 
niet ken. Ik ben goed in talen, vooral in spel-
ling. Rekenen is een aandachtspunt, want ik 
heb dyscalculie, dat is een soort dyslexie voor 
rekenen. Ik vind rekenen wel leuk, maar het 
is wat moeilijker voor mij. Volgend jaar ga ik 
naar SSGN, VWO-niveau.’
Lees je wel eens?
‘Heel veel, de boeken van Jan Terlouw bij-
voorbeeld, “Eigen rechter”, en “Oom Wil-
librord”, maar ook fantasieboeken zoals van 
Harry Potter. Ik ben nu bezig in “Straatge-
heimen” van de schrijver Wouter van Maas-
tricht.’
Welke hobby’s heb je?
‘Nou lezen natuurlijk, maar ook spelen met 
de hond en mijn zusje. Af en toe gamen, bij-
voorbeeld Minecraft en Need for Speed Pay-
back, maar vooral ben ik bezig met mijn BMX, 
dat is een crossfiets. Ik ga iedere dinsdag en 
donderdag een uurtje crossen in Wijchen. Ik 
ga ook meedoen aan de Nederlandse kam-
pioenschappen dit voorjaar. Het is de eerste 
keer dat ik meedoe. Ik rijd meer op punten, 
dat is gewoon goed snel rijden en als ik me 
goed concentreer gaat alles automatisch. Ik 
zit ook al drie jaar bij  het Kinderpersbureau. 
Kinderen maken dan op school hun eigen 
krant. Ik vind het heel leuk om dingen uit te 
zoeken en dingen te typen. Ik heb nu ook 
typeles. Af en toe schrijf ik een stukje en 
interview ik mensen. Ik kan wel verklappen 
dat ik nu bezig ben met een stukje over Tony 
Chocolonely. Daar heb ik ook een spreek-
beurt over gehouden.’
Van welke muziek houd je?
‘Van hiphop, maar ook van Franse chansons. 
Ik vind Edith Piaf erg mooi.’
Ben je een fan van iemand?
‘In mijn sport heb ik veel idolen, Niek en 
Justin Kimmann, dat zijn broers, en Laura 
Smulders bijvoorbeeld. Zij rijden ook wereld-
kampioenschappen in team NL.’
Als je een dag een dier zou mogen zijn, welk 
dier zou je dan kiezen?‘
Dan zou ik een mythisch dier kiezen, een 
feniks. Ik vind dat een sierlijk wezen en het 

is mooi dat hij steeds terugkomt, hij herrijst 
uit zijn as. Je gaat in principe nooit dood,  hij 
is onsterfelijk. Hij komt voor in de Harry Pot-
terboeken.’
Wat vind je een leuk vakantieland?
‘Frankrijk en Curaçao. Van Frankrijk vind ik de 
taal fascinerend en ik vind het een mooi land. 
Bovendien houd ik van lekker eten en dat 
kun je daar heel goed. In Curaçao zijn we in 
2016 nog geweest. Mijn ouders zijn daar toen 
getrouwd.’
Waar ben je trots op?
‘Dat ik goed kan leren en goed kan omgaan 
met anderen. Ik maak snel vrienden, maar 
ik kan ze ook houden. Dat komt omdat ik ze 
hun gang laat gaan en zij laten mij hun gang 
gaan. Dus diegene voelt zich vrij bij mij en ik 
bij hen.’

Wat vind je het leukst aan je ouders? 
Mijn moeder is een veelzijdig persoon. Ze 
laat mensen hun zegje doen en ze zegt heel 
vaak “behandel anderen zoals je zelf behan-
deld wilt worden.” 
Mijn vader is een toffe kerel. Hij helpt me 
met een heleboel dingen.’
Wat wil je later worden?
‘Ik ga in Leiden rechten studeren en dan word 
ik rechter. Daarnaast wil ik misschien wel 
automonteur worden.’
Hoe ziet je leven over 10 jaar eruit?
‘Dan ben ik afgestudeerd van de middelbare 
school en studeer ik rechten in Leiden en als 
dat niet kan in Nijmegen.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen

Tyrone Martinus (11 jaar)  

Ik kan goed met mensen omgaan

Portret van een kind in zijn slaapkamer
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Nijmegen is een stad met een rijke muziek-
traditie. Geregeld zijn er muzikale talenten te 
bewonderen op diverse podia. Er zijn jamses-
sies, huiskamerconcerten en festivals. Muziek 
klinkt overal in cafés, tijdens de vierdaagse of 
vanuit het concertgebouw. Joop van Brakel 
vertelt over zijn diepe wortels in de regionale 
muziekscene. Bonelazy, Het Verhaal aan de 
Waal, de Vierdaagsefeesten, vijfentwintig jaar 
muziekgeschiedenis. Hij en de overige bandle-
den hebben regelmatig het dak eraf gespeeld. 
Tijd voor een feestje in mei, want dan wordt 
het jubileum gevierd.

Joop: ‘We zijn in 1993 als bluesband gestart. 
Ik werkte toen bij Digital computers. Daar 
ontstond spontaan  Bonelazy. Er waren een 
aantal gitaristen op de afdeling en ik had er-
varing met het spelen van drums. We speelden 
blues voor de gein op afdelingsfeestjes. De 
naam Bonelazy is verzonnen door de gitarist. 
Gewoon, omdat het leuk klinkt. Het betekent 
lui tot op het bot.’ Joop kijkt stralend tijdens 
het vertellen. Zijn vrouw zit naast hem en is 
ook enthousiast. Ik zit in zijn huiskamer, hier 
en daar zie ik Afrikaanse beeldjes en schilde-
rijen. Het ziet er gemoedelijk uit. Joop is de 
enige die sinds de oprichting nog bij de band 

zit. ‘Ik heb de band mee opgericht en in de 
loop van de afgelopen vijfentwintig jaar heb-
ben zo’n tien man in de band gespeeld,’ vertelt 
Joop verder. ‘De samenstelling is nu naast mij 
basgitarist Boeke Nettekoven, gitarist Gerard 
Grootenhuis en zangeres Trudy Dam. In de 
beginjaren speelden we blues maar toen het 
publiek ouder werd zijn we jaren zeventig en 
tachtig muziek gaan maken. Die ommezwaai 
was goed. We kregen meer publiek.’

Vierdaagse
Sinds twaalf jaar speelt de band Bonelazy op 
het Kerkplein in Breedeweg. Daar is de band 
ontdekt door de Stichting Vierdaagsefeesten 
Nijmegen (SVN). Sindsdien spelen ze elk 
jaar tijdens de vierdaagse in Slijk Ewijk, Nif-
trik en Groesbeek. Joop: ’Onze zangeres had 
borstkanker. We regelden een optreden bij café 
Amigo in Groesbeek. Vlak van te voren ging 
het café failliet en was onze zangeres teleur-
gesteld, want ze had haar chemo zo afgestemd 
dat ze tijdens dat optreden kon gaan knallen. 
Ik werkte toen bij een aannemer en was in het 
bezit van een busje. Ik ben toen met het busje 
alle kroegen afgegaan, maar daar was alles al 
ingepland. Als laatste  ben ik gaan vragen bij 
de Spar in Breedeweg of we van hen stroom 

af mochten tappen, zodat we op het Kerkplein 
konden spelen. We dienden een aanvraag bij 
de gemeente in en die werd goedgekeurd. Zo 
konden we alsnog optreden. We hebben tijdens 
de vierdaagse ook regelmatig gespeeld op di-
verse podia in het centrum. Het was vaak een 
groot feest. Ooit waaide het dak er letterlijk af. 
Acht jaar geleden moesten we nog twee num-
mers spelen op het Kerkplein toen het ineens 
heel hard begon te waaien. De partytent met 
puntdak vloog de lucht in en belandde op mijn 
busje en de installatie was beschadigd. Geluk-
kig was er niemand gewond geraakt.’

Verhaal aan de Waal
Joop laat een map zien vol met teksten, foto’s 
en krantenartikelen. Ze gaan over het ‘Verhaal 
aan de Waal’ een bluesfestival dat in 2001 en 
2002 georganiseerd werd in Nijmegen. Joop: 
‘In die tijd nodigden we mensen uit op de Zee-
ster. Daar kon men een workshop tekstschrij-
ven volgen om vervolgens een persoonlijk 
verhaal te maken. De schrijfsels werden door 
vijf verschillende bandjes omgezet tot blues-
nummers. Iedere band had zes nummers onder 
zijn hoede. Het waren soms best heftige verha-
len. De één was verslaafd, de ander misbruikt. 
Ikzelf heb toen een nummer geschreven over 
mijn vader. Er was ook een vrouw van 86 uit 
de Wolfskuil die haar hart verpand had aan 
de Waal. Ze schreef daar een tekst over. Onze 
band was erg onder de indruk en we hebben 
het vertaald in een bluesnummer. We spelen 
dat nummer nog steeds.’

Doornroosje
In Doornroosje brachten de vijf bandjes alle 
dertig nummers ten gehore. De avond werd 
in 2001 geopend door Guusje ter Horst (toen-
malig burgemeester). Er was nog een andere 
bijzondere gast: ex-proefvoetballer Johan 
Neeskens. ‘Mijn broer, een kunstschilder, had 
een schilderij gemaakt en laten veilen. De 
opbrengst werd geschonken aan Stichting de 
Nees. Die stichting zette zich in voor kinderen 
met een beperking of chronische ziekte. Ik had 
natuurlijk wel als voorwaarde gesteld, wan-
neer het schilderij gemaakt zou worden, dat 
Johan aanwezig zou zijn bij het festival. Super 
gaaf dat hij er was. Ik keek vroeger tegen hem 
op,’ zegt Joop lachend.

Afrika
In de huiskamer bevinden zich talloze Afri-
kaanse attributen. Naast muziek maken is 

Vijfentwintig jaar Bonelazy
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Joop tijdens een optreden

Op een regenachtige 28 maart stapte de 
Paashaas samen met een aantal wijkbe-
woners in het zonnetreintje. Ze gingen op 
weg naar het wijkcentrum Titus Brands-
ma. Onderweg maakten ze twee keer een 
tussenstop, zodat bewoners van Terra en 
Griffioen ook in konden stappen. Eenmaal 
aangekomen bij het wijkcentrum, werden 
ze met veel enthousiasme opgewacht door 
kinderen van groep 6 van basisschool Mi-
chiel de Ruyter. 

In de grote ruimte van het wijkcentrum 
werd door iedereen gezellig kennis ge-
maakt en de gekookte eieren beschilderd. 
Alle kinderen zorgden er goed voor dat ie-
dereen iets lekkers te drinken kreeg en hiel-
pen waar nodig met het beschilderen van 
het ei. Er ontstonden leuke gesprekken tus-
sen de kinderen en de bewoners, de onder-
werpen verschilden van het uitwisselen van 
hun plannen voor Pasen tot hoe het is om 
in Oud West te wonen. Ondertussen liep de 
Paashaas rond met lekkere eitjes en leuke 

Paasactie 

momenten voor op de foto. 

Nadat alle eieren beschilderd waren, was 
het tijd om eieren te gaan zoeken. Aange-
zien het regende, heeft de Paashaas de eitjes 
binnen in het wijkcentrum verstopt. Met 
ondersteunende handen, rollators, wandel-
stokken en een rolstoel hielpen de kinderen 
zodat de bewoners de eitjes konden zoeken. 
Met handen vol eitjes en grote glimlachen 
op hun gezichten kwamen ze terug om deze 
geslaagde ochtend af te sluiten. 

Zo snel mogelijk ging het zonnetreintje 
weer op weg, dit keer richting De Biezan-
tijn zodat de bewoners ook mee konden 
doen met het initiatief Soepie Doen. Daar 
werd dit keer een heerlijke soep gekookt 
door Stip en de wijkmanager vanuit de ge-
meente. Een gezellige warme afsluiting van 
deze regenachtige dag.

Tekst: Lisanne van Kuppevelt
Foto’s: Dave van Brenk
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Afrika Joop’s passie. Elke twee jaar gaat Joop 
van het geld dat hij via optredens gespaard 
heeft daar naar toe. Joop:  ‘We gaan dit jaar 
voor de zevende keer. Twee jaar geleden heb 
ik een rondreis door Madagaskar gemaakt met 
mijn buurvrouw, vriendin en zwager. Daar heb 
ik op een feestje djembé gespeeld. Ik ben als 
drummer gewend om met mijn voeten mee te 
spelen, dus deed ik dat ook terwijl ik aan het 
trommelen was met de pollepels. Dat werd 
heel bijzonder gevonden. De volgende dag 
omhelsde een bewoner van het dorp mij, om-
dat hij de avond daarvoor met mij samen mu-
ziek had gemaakt. Hij had het helemaal gewel-
dig gevonden,’ zegt Joop enthousiast.

Feest
Ieder jaar wordt er een fanavond georgani-
seerd. Deze keer staat de avond in het teken 
van het vijfentwintig jarig jubileum van Bon-
elazy. Het feest zal bij Voor Anker aan de 
Winkelsteegseweg 215 gevierd worden. Voor 
22,50 p.p. inclusief heerlijke hapjes en drank-
jes kun je de hele avond dansen op swingen-
de nummers. Iedereen is welkom 26 mei om 
20.45. En beloofd: het dak gaat eraf!

Voor meer informatie zie https://www.face-
book.com/Bonelazy-516816028350783/. 
Kaartjes zijn te reserveren bij Joop. Stuur een 
mail onder vermelding van je naam naar: 
jvanbrakel@telfort.nl

Tekst: Caroline van Uden
Foto’s: Dave van Brenk
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Terug naar Oud-West met Frans van Berkel
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Frans van Berkel is vorig jaar overleden. Hij 
heeft zijn jeugd en werkzame leven doorge-
bracht in Nijmegen West. Zijn ouders hadden 
een eigen bedrijf, dat hij in 1971 heeft over-
genomen. Voor zijn nakomelingen had hij een 
boekje gemaakt met zijn levensverhaal. Een 
gedeelte daaruit is hieronder weergegeven.

De voorgeschiedenis
Mijn vader kwam uit een schoenlappersgezin 
en kreeg een technische opleiding bij twee 
loodgietersbedrijven. Daarna werkte hij onder 
andere bij de Nyma in Nijmegen. Rond 1939 
kreeg hij een baan bij de woningvereniging 
Nijmegen. Hij was loodgieter van professie en 
werkte bij beide in loondienst.

Mijn moeder kwam uit een schippersgezin. 
Haar ouders voeren de Rijn op en af met hun 
zeilschip om kolen uit het Ruhrgebied naar de 
elektriciteitscentrale in Arnhem te brengen. 
Haar vader overleed in 1911 waardoor het ge-
zin aan de wal ging wonen in Doornenburg. 
Haar moeder was weduwe met zeven kinderen 
waarvan de jongste een half jaar oud was. Mijn 
ouders trouwden op 6 januari 1930 en gingen 
wonen aan de 1e Oude Heselaan. Mijn zus Riet 
werd geboren op 5 april 1935; ikzelf op 26 
november 1937 en mijn broer Jan op 9 maart 
1943, allen op de Pastoor Zegersstraat 59. 

Mijn kinderjaren
Over mijn eerste jaren heb ik natuurlijk wei-
nig eigen herinneringen, maar ik heb daar later 
wel het een en ander over gehoord. De dertiger 

jaren waren de zogenaamde crisisjaren. Veel 
mensen hadden nog geen nagel om hun kont 
te krabben, armoede dus. Zelf had ik het geluk 
in een gezin terecht te komen waar wel met 
regelmaat inkomsten waren. Bovendien een 
handige vader die veel dingen zelf maakte en 
repareerde. 

Aan het uitbreken van de Tweede wereldoor-
log, 10 mei 1940, tot aan het  bombardement 
op 22 februari 1944 heb ik nauwelijks herin-
neringen. Ik ging al vóór mijn vijfde verjaar-
dag naar de bewaarschool (kleuterschool) van 
de Dominicanessen aan de Krayenhofflaan bij 
zuster Servela. Mijn moeder vond mij er rap 
genoeg voor en kon de rust wel gebruiken, 
want ze was druk genoeg met al haar beslom-
meringen.

Mijn grootste trots in die tijd was een kinder-
fietsje, dat mijn vader uit allerlei oude onder-
delen in elkaar had gelast bij smederij Schamp 
aan de Dikkeboomweg. Dat was een goede 
bekende, waar hij af en toe wat bijverdiende. 
Ik fietste vaak in de Putterstraat onder de boog 
door bij de winkel van Gijs Reijmer aan het 
Nachtegaalplein. Gijs was de broer van mijn 
moeder. Het trottoir was daar heel smal, maar 
dat vond ik toen al heel leuk. De achterwielen 
pasten maar net tussen de muur en de trottoir-
band. Het zadel was er een van een gewone 
herenfiets, een beetje te groot voor een kinder-
fietsje, maar mijn kontje paste er precies op. 
Mijn vader maakte voor mij ook een houten 
vrachtwagen, een oplegger en ander houten 

speelgoed, waar ik graag mee speelde. We had-
den het altijd druk. Samen met mijn vrienden 
Geer en Wim maakten we van simpele materi-
alen een vlieger of zeepkist; zeepkistenrace op 
de Louiseweg, hutten bouwen, landhakkertje, 
boomverwisselen en kikkers vangen in de We-
tering. Tijdens deze jaren was ik bij de Titus 
Brandsma verkennerij, vier jaar gids bij de 
welpen en twee jaar bij de verkenners. Ik heb 
daar een heel plezierige tijd gehad en wat dis-
cipline meegekregen en basisvaardigheden ge-
leerd zoals knopen leggen en teennagels recht 
afknippen, anders groeien ze in! Het lezen van 
boeken werd bij ons thuis niet aangemoedigd, 
maar toch ook niet als tijdverspilling gezien. 
Nieuwsgierig als ik was, las ik in mijn jonge 
jaren allerlei boeken, onder andere Arendsoog, 
Dik Trom. Een abonnement op de bibliotheek 
was er niet.

Lagere school
Ik begon bij de broeders van Maastricht op 
het Kelfkensbos, maar deze school ging bij 
het bombardement in 1944 verloren. Wij zijn 
tijdelijk naar de zusters van Hallo gegaan 
(waar nu de Lindenberg staat) en vervolgens 
naar de kaarsenfabriek “De Vlam” aan de Dr. 
De Blécourtstraat. Na een paar maanden ver-
huisden we naar de definitieve plek, de lagere 
school aan de Stieltjesstraat, de St. Willibror-
dusschool. 

Na de bevrijding, 19 september 1944
Canadese soldaten waren gelegerd in de 
school naast ons huis. Gedurende zeven maan-
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den leek onze buurt één groot kazerneterrein. 
Prachtig om te spelen. 
Van mijn zus Riet hoorde ik later dat we tijdens 
het bombardement van 22 februari bij bakker 
De Bie en slagerij Brinkhoff op de Krayen-
hofflaan voor de deur stonden en mevrouw 
Brinkhoff ons naar binnen wilde halen om te 
schuilen. Riet trok mij echter mee naar huis 
en enkele ogenblikken later werden de bakker 
en de slagerij door een voltreffer geraakt en 
waren beide families en minstens een twintig-
tal mensen gedood die daar voor de bommen 
schuilden en veilig dachten te zijn.

Vissen met handgranaten
Af en toe gingen we logeren bij tante Riek in 
Driel. Dat is het gebied waar de Polen zwaar 
strijd hadden geleverd in het kader van de 
verovering van de Arnhemse brug. Dat bleek 
achteraf een brug te ver te zijn. Met mijn ne-
ven trok ik langs de oevers van de Rijn, voor 
kinderen een waar “speelparadijs”. We vonden 
daar allerlei oorlogstuig en speelden daarmee. 
Levensgevaarlijk! Een neefje heeft dat niet 
overleefd. Vissen met handgranaten was een 
spannend gebeuren. Na de ontploffing kwam 
er een school dode vissen naar boven, die dan 
langzaam stroomafwaarts dreef. Gegeten heb-
ben we ze niet. Aan de oever lagen twee ge-
zonken schepen en daarbij lagen gesneuvelde 
soldaten. Er was nog geen tijd geweest deze 
soldaten een fatsoenlijk graf te geven. Tot nu 
toe had ik niet zo veel van de oorlog meege-
kregen, maar hier zag ik de verschrikkingen 
van de oorlog en die haal ik nu nog met gemak 
op het netvlies. 

Sporten als kind
Voetbal op straat, zwemmen in het kanaal, op 
een sleepboot klimmen en meevaren, zwem-
men in het betonnen zwembad in de Waal of 
het grindgat in Weurt. Overigens niet zonder 
risico, maar dat besefte je zelf niet.

Start van het eigen bedrijf  van mijn 
ouders
Mijn beide ouders wilden graag direct na de 
oorlog een eigen loodgietersbedrijf starten, 
maar daar waren vakbekwaamheidspapieren 
en kapitaal voor nodig. Vader werd daarom in 
de oorlog door moeder zeer gestimuleerd om 
zijn vakdiploma’s te halen. Moeder werkte in 
de kruidenierszaak van haar broer Gijs Re-
ijmer om geld bij elkaar te sprokkelen. En va-
der verdiende in bijbanen naast zijn werk bij 
de woningbouwvereniging extra om het start-
kapitaal te krijgen voor zijn eigen bedrijf. Uit 
overlevering weet ik dat hij ongeveer 600 gul-
den had gespaard en een zelfde bedrag leende 
om te kunnen starten. Op 14 mei 1945 opende 
hij zijn eigen bedrijf. Hij startte als kleine zelf-

standige, een eenmanszaak. Het bedrijf begon 
in de achtertuin van ons huis, waar ook een 
schuurtje was. Maar de voorraad fittingen van 
messing en ijzer en de loden sifons lagen op 
de vliering. Mijn moeder moest de gevraagde 
spullen daar gaan halen, maar dat ging wel 
eens mis. Verkeerde spullen, dus weer opnieuw 
naar boven! Al snel kwam er uitbreiding. Bin-
nen de kortste keren kwamen er drie knechten 
bij. Zo werd een werknemer toen genoemd. Zo 
groeide het eigen bedrijf waar hij lang van had 
gedroomd.

Opleiding en avondschool
In 1950 ging ik naar de dr. Poelsschool, toen 
nog ambachtsschool genoemd, de school voor 
ambacht en techniek. Op 18 juli 1952 ben ik 
geslaagd voor “loodgieten” en ik ben op 1 sep-
tember, in het kader van het leerlingenstelsel, 

aan de Gawalo-opleiding begonnen. Als leer-
ling loodgieter ben ik bij de firma Trautig aan 
de Holtermanstraat in Bottendaal begonnen. 
Nog net geen 15 jaar en mijn kindertijd zat 
er dus op….., het was werken geboden! Het 
verplaatsen ging op de fiets, vervoer van spul-
len per handwagen. Via Trautig werkte ik zes 
weken op de scheepswerf in Millingen aan de 
Rijn. Ik moest daar loodgieterswerk (sanitair) 
aanleggen op schepen. Deze zes weken reed ik 
op een afgedankte Kaptein mobylette (brom-
fiets) van vader. Daarna begon een reeks van 
opleidingen in de avonduren tot mijn 28ste jaar
Al deze opleidingen werden succesvol afge-
rond. Als er ’s avonds niet gestudeerd werd, 
bereidde ik werk van de volgende dag voor, 
of moesten er klanten worden bezocht. Van 
vrije tijd was dus nauwelijks sprake met een 
48-urige werkweek. 

Frans in zijn kinderjaren
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Ons gezin, loodgietersbedrijf  en 
winkel in de jaren vijftig
In 1948 verhuisden we naar  Marialaan 5 tot 
en met 7, een loodgieterswerkplaats en boven 
een woning voor het gezin. Vader bestierde 
de werkplaats en moeder startte in 1954 een 
winkel in witgoed, spullen gerelateerd aan het 
loodgietersbedrijf zoals gashaarden, geisers 
(o.a. Fasto, van ASW in Nijmegen) en sanitair. 

In 1955 kreeg de winkel een forse uitbreiding 
met huishoudelijke artikelen. De werkplaats 
moest wijken, die verhuisde naar de Oude He-
selaan 448A. Het bedrijf heette toen F.J. van 
Berkel en Zn. In de jaren zestig plaatste ik met 
mijn broer Jan veel kolen- en later oliehaarden. 
De 200 liter drum gingen we bij een olieleve-
rancier halen, die kreeg men gratis mits men 
daar de olie ging kopen. Het bokje, kraan en de 
leiding leverden wij en de rookgasafvoer slo-
ten wij aan op het schoorsteenkanaal. Wij na-
men de oude kachel retour en gingen daar snel 
mee naar de oud ijzer boer. Met dat geld gin-
gen we een frietje of frikadel kopen. Dat was 
bij ons twee al snel te zien. Binnen de kortste 
keren waren we zo’n 4 kg aangekomen! 

1954, thuis aan het werk!
Toen ik 17 was ging ik werken in het bedrijf 
van mijn vader. Daardoor kreeg ik vrijstelling 
van dienstplicht in verband met onmisbaar-
heid voor het bedrijf! Mijn rijbewijs haalde ik 
al snel, zes weken na mijn 18e verjaardag en 
ik kreeg meteen een oude bestelwagen mee, 
een “Commer”. Wij noemden hem liefkozend 
“Kommer en kwel”. Hillman was een Britse 
autofabrikant die van 1905 tot 1979 ook be-
stelauto’s maakte onder de naam Commer. Van 
deze bestelauto maakte ik een personenauto 
door er achter een zitbank en twee zijruiten in 
te zetten. Gaten knippen met een blikschaar, 
rubbers en gewoon glas erin en klaar was 
Kees! De verwarming en de achterbank kwa-
men van de sloop. Het imperiaal werd gemaakt 
door ome Gerrit, afgestudeerd timmerman met 
een melkzaak. Het ding, van hout gemaakt, 
werd rechtstreeks met negen forse bouten op 
het dak vastgezet. Om met schoonfamilie en 
verkering naar Den Haag te gaan moest de 
imperiaal eraf, dat stond beter. In Den Haag 
regende het echter en door de negen gaten 
stroomde het water volop naar binnen. We 
hebben dat opgelost door in elk gat een vinger 
te stoppen. Mensen in de tram die dat zagen, 
lachten zich helemaal slap! 

Liefde op het eerste gezicht
Op het bevrijdingsbal in het voormalige Pays 
Bas, in 1955, kwam ik een mooi en lief meisje 
tegen, Elfriede Lourens. De vlam sloeg subiet 
in de pan, het was meteen dik aan. Elfriede 

werd volledig geaccepteerd door de rest van 
de familie. Op 27 december 1960 trouwden we 
en gingen we op Marialaan 3 wonen.

Een eigen bedrijf
In 1971 liet mijn vader het volgende bericht in 
de krant zetten.

Na meer dan 25 jaar achten wij de tijd 
gekomen om ons uit het bedrijf terug 
te trekken. De Firma van Berkel zal 
met ingang van 1 januari worden ge-
splitst.

Onze zoon F.R.G. van Berkel zal het 
installatiebedrijf voortzetten onder 
naam Installatiebedrijf Van Berkel 
BV;
Onze zoon J.G.G. van Berkel zal de win-
kel in huishoudelijke artikelen voort-
zetten onder de naam J. van Berkel.
Wij danken alle relaties en cliënten 

voor het in ons gestelde vertrouwen 
en hopen dat u hetzelfde vertrouwen 
aan onze zoons zult blijven schenken.
F.J. van Berkel en K.M. van Berkel-Rey-
mer, Marialaan 3 Nijmegen

Op naar eigen bedrijf
Voor de overname van het bedrijf moesten er 
financiële zaken worden geregeld. Jan en ik 
moesten natuurlijk ons deel betalen aan onze 
ouders. Gelukkig had ik al een positieve re-
kening courant in de zaak en hoefde daarom 
maar 74.000 gulden te betalen en mocht daar 
een paar jaar over doen. Het is mooi om te zien 
hoe dat in die tijd nog kon gaan. Het document 
tekende moeder eenvoudig met “Ma”. Voor 
haar en alle betrokkenen was dat voldoende! 

Ik startte met mijn installatiebedrijf als beslo-
ten vennootschap, om juridisch een gezonde 
scheiding te krijgen tussen bedrijfs- en familie-
kapitaal. Tot dan kwamen de knechten meestal 
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De winkel rond de kerst



Wat kunnen sport en onderwijs van elkaar 
leren? Wat hebben trainers en coaches 
van sportverenigingen en leerkrachten uit 
het onderwijs elkaar te bieden? Wie zijn 
die trainers, coaches en leerkrachten in de 
wijk, die elke dag van de week met honder-
den kinderen uit de wijk aan de slag gaan? 
Team West trekt de stoute schoenen aan en 
organiseert een kennismakingavond.

Het is dinsdag 20 maart en om iets voor 
achten stromen de eerste deelnemers al bin-
nen. Twintig belangstellenden uit het on-
derwijs en de sport melden zich aan, en we-
ten de weg naar de kantine van Quick 1888 
op Sportpark de Dennen te vinden. Collega 
Coen Steintjes vertelt in eerste instantie iets 
over Team West en voert zijn luisteraars  
langs de verschillende speerpunten van 
het team dit jaar. Dit zijn: verhoging van 
de sportparticipatie en zwemvaardigheid 
van de kinderen in de buurt, vergroting van 
het sportaanbod voor kwetsbare groepen en 
ouderen in de wijk, het ondersteunen van 
sportclubs in hun maatschappelijke am-
bities, en als onderdeel hiervan, ook het  
dichter bij elkaar brengen van onderwijs en 
sport (en natuurlijk heel veel verbindingen 
leggen).

Na een korte energizer onder leiding van 
Coen om elkaar beter te leren kennen gaan 
de deelnemers in kleine groepen aan de 
slag. Aan elke tafel staan mensen uit het on-
derwijs en de sport en zij gaan met elkaar in 
gesprek onder leiding van gespreksleiders 
Sophie, Marjolein en Kirsten die letterlijk 
de vragen op tafel gooien. ‘Welke onder-
werpen hebben sportvereniging en scholen 
met elkaar gemeen? ‘ en ‘als trainers en 
leerkrachten gezamenlijk een cursus gaan 
volgen, welke kiezen ze dan?’ of ‘hoe ziet 
de ideale samenwerking tussen een school 
en sportaanbieder er uit?’ Ook zonder de 

hulp van de gespreksleiders ontstaan er 
heel snel geanimeerde gesprekken tussen 
alle deelnemers. Een opmerking van een 
van de deelnemers die  vooral bijblijft is 
‘dat we ons moeten realiseren dat het onze 
kinderen zijn.’ Zijn hiermee de eerste stap-
pen in het opzetten van een Sport en On-
derwijs Platform West gezet? Dat moet nog 
blijken.  Wat de taak van team West daarin 
moet worden is nog niet geheel duidelijk, 
maar alleen al het opzetten van ontmoetin-
gen leidt al tot heel waardevolle uitwisse-
lingen.

Afsluitend kijken we met z’n allen naar een 
filmpje (gemaakt door Coen) waarin kinde-
ren uit de wijk iets vertellen over hun juf/ 
meester op school en hun trainer(s) op de 
sportvereniging. Waar het in het begin nog 
wel duidelijk is over wie ze het hebben, is 
dit op het eind niet meer het geval. Wat wel 
indruk op ons maakt is dat we zien dat we 
als trainer of leerkracht een grote rol (kun-
nen) spelen in het leven van ‘onze’ kinde-
ren.

Wil je meer weten over de samenwerking 
over het onderwijs en de sportaanbieders 
of heb jij goede ideeën hierover? Of wil je 
weten wat we voor jouw sportvereniging 
of school zouden kunnen betekenen? Stuur 
dan een mailtje naar 
p.hermans@nijmegen.nl 

Tekst: Pieter Hermans, Paul Heldens

Sport ontmoet Onderwijs
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in overall naar hun werk. Dat vond ik maar 
niks en ik vroeg hen voortaan normaal gekleed 
naar het werk te komen. De knechten werden 
zo “monteurs”. Mijn vader zat wekelijks met 
een hoop geld op tafel om de loonzakjes te vul-
len. Daar had ik helemaal geen zin in en ik ben 
daarom van weekloon overgestapt op maand-
loon. In plaats van in contanten werd het loon 
via de giro overgemaakt. Er moest voor min-
stens tien monteurs een girorekening worden 
geopend. De girobetaling was niet geheel tot 
genoegen van de werknemers, deels omdat het 
maandloon werd, deels omdat de vrouw dan te 
zien kreeg wat er verdiend werd!
Door de sprong van week- naar maandloon 
ontstond er voor hen een betalingsgat. Mijn 
vader heeft een soort “overgangspremie” be-
taald aan de werknemers. Daar was ik hem wel 
dankbaar voor. Al hadden ze er moeite mee, de 
werknemers hebben de regeling zo aanvaard. 
In 1966 wilde broer Jan trouwen en had een 
woning nodig. Dat werd Marialaan 7 en onze 
ouders verhuisden naar nummer 3. Ze vonden 
het uitzicht daar fraaier.

Wonen
Zelf verhuisden Elfriede en ik naar de Kome-
tenstraat 2, een nieuw te bouwen woning. Bij 
aannemer Henk v.d. Water vroeg ik of hij wat 
te huur of te koop had voor ons. Er bleek aan 
de Kometenstraat een stuk grond met bouw-
plan te koop te zijn.

Aankoop Marialaan 1 t/m 3 in 1979
We noemden het pand altijd “De Punt”. Het 
pand werd ingrijpend verbouwd tot één grote 
winkel en twee bovenwoningen. Het resultaat 
mag er zijn. Ter gelegenheid van de opening 
werd een asbak gegeven. Destijds gold het ge-
zegde: “Het is geen man die niet roken kan”. 
Bij een feestje moesten er altijd sigaren en si-
garetten op tafel staan. Nu is dat ondenkbaar!

Tekst en foto’s: Frans van Berkel
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‘We duun het 
eiges wel’

In 1893 werd de eerste steen gelegd van het 
huis nummer één op de hoek van de Konin-
ginnelaan. Het pand valt op, wellicht door de 
stenen die wit zijn of door de grootte. Het ge-
bouw is omgetoverd tot een broedplek in de 
Wolfskuil. Achtereenvolgens is dit de derde lo-
catie waar de Wijkfabriek zich gevestigd heeft. 
Een ontmoetingsplek waar mensen zich thuis 
mogen voelen als in hun eigen woonkamer. Er 
worden allerhande activiteiten georganiseerd, 
van soepcafé tot jamsessies, festivals tot bij-
eenkomsten voor ZZP-ers. Binnenkort opent 
er een winkeltje met de betere tweedehands 
spullen. Kortom, veel kan en mag. Tijd voor 
een aantal vragen aan Conrad Savy (47, me-
deoprichter en voorzitter)

Wat is jouw betrokkenheid in deze 
wijk? 
‘Ooit woonde ik in de Kwartelstraat. Tussen 
2006 en 2016 was ik actief betrokken bij het 
hobbycentrum De Nonnendaal als adviseur 
van het bestuur en later als voorzitter. Ik ken 
de wijk Wolfskuil redelijk goed.’

Hoe is de Wijkfabriek ontstaan?
Door betrokkenheid van meerdere partijen. 

Ongeveer vijf jaar geleden waren woningcor-
poratie Portaal en het wijkmanagement bezig 
om te kijken hoe ze de wijk een impuls konden 
geven. Het was aan de vooravond van afbraak 
en nieuwbouw. Men was belangstellend hoe 
de wijk mooier, sterker en beter kon worden. 
Diverse partijen waren geïnteresseerd hoe dit 
te positioneren in de wijk. Er is destijds een 
enquête geweest onder de bewoners en daaruit 
zijn een aantal thema’s naar voren gekomen 
die mensen belangrijk vinden: een plek om te 
ontmoeten, gezondheid, werk, cultuur en duur-
zaamheid. Het waren de thema’s die ik ook al 
had gezien als wijkbewoner en als bestuurder 
van het hobbycentrum. We hebben de han-
den ineengeslagen en zijn ermee aan de slag 
gegaan om zo de kwaliteit van leven te ver-
groten. Van daaruit ontstond De Wijkfabriek 
Wolfskuil.’

Wijkfabriek, hoe kwamen jullie op 
deze naam?
Ik vind het belangrijk dat we iets doen met de 
wijkhistorie. Zo spraken we ooit een oudere 
wijkbewoner. Hij vertelde over een schoenen-
fabriek die eerder in deze omgeving stond. Tij-
dens een vergadering kwamen er allerlei vari-

anten van fabriek en toen zei iemand “wijk”. 
We voegden de twee woorden samen en zo is 
de naam Wijkfabriek geboren. De naam heeft 
voor ons te maken met het feit dat de wijk een 
sociale leefomgeving is, waarin wij allen le-
ven. Elk huis is een klein fabriekje in de wijk, 
waar dingen geproduceerd worden. We leven 
met elkaar en willen dat het goed gaat met de 
mensen die hier wonen.’

Op welke locaties waren jullie 
eerder gevestigd?
De allereerste locatie was aan de Koninginne-
laan 94-96. Het waren twee slooppanden van 
Portaal, die we aan elkaar verbonden. We 
kwamen er terecht omdat de huur van andere 
panden te hoog was. We hadden weinig ruimte 
dus deden we de ene dag dit en de andere dag 
dat. Zo kon de wereld in ieder geval zien wat 
wij wilden met De Wijkfabriek. Het was tijde-
lijk, want de bouw trok op en ze moesten gaan 
slopen. Zo zijn we terechtgekomen in de Fuch-
siastraat, onze tweede locatie. We mochten te-
gen een gereduceerd tarief het gebouw gaan 
gebruiken. Het was onzeker, omdat ook daar 
gesloopt zou gaan worden. Toen dat feitelijk 
gebeurde zijn we sinds januari op deze plek. 
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We mogen voorlopig blijven en iets moois 
neerzetten voor de wijk.’

Wat is het doel van de Wijkfabriek?
‘Naar aanleiding van de enquête hebben we de 
keuze gemaakt om op vier terreinen werkzaam 
te zijn, dat wil zeggen leefbaarheid en welzijn, 
werk en ondernemerschap, kunst en cultuur 
en duurzaamheid. Op deze punten kijken we 
wat er wenselijk is vanuit de omgeving van de 
wijk en hoe de Wijkfabriek daar een rol in kan 
spelen.

Daarboven zijn twee belangrijke pijlers: ont-
moeting en betekenisvol leven. Wanneer men-
sen elkaar ontmoeten en van gedachten wisse-
len zie je dat er mooie dingen ontstaan. Zolang 
mensen elkaar niet vinden, dan worden kan-
sen niet zichtbaar. Er zijn veel mensen in de 
Wolfskuil die hier wonen, wakker worden, de 
dag doorbrengen en ook naar bed gaan. Dan is 
het fijn wanneer je weet “hier kan ik mijn ding 
doen, hier leef ik en daar word ik blij van”. Dat 
is mijn grote wens voor de wijk.’
  
In deze wijk wonen mensen met 
allerlei achtergronden. Hoe ga je 
hen bereiken?
‘We zoeken naar activiteiten waarvan we we-
ten dat er veel mensen komen. Een voorbeeld 
is Bistro: één keer per maand is er een driegan-
gen menu voor een klein bedrag. We zien dan 
een diversiteit aan mensen verschijnen. We 
houden de prijs laag, zodat iedereen mee kan 
doen. Ooit hebben we Het Sterke Verhalen 
Festival georganiseerd met een rommelmarkt 
erbij als gemeenschappelijke factor. Er worden 
ook bezigheden geïnitieerd die meer specifiek 
interessant zijn. De één houdt van theater, de 
ander van muziek. Dus de ene keer zal een ac-
tiviteit meer een bepaalde groep aanspreken en 
de andere keer is de activiteit breed opgezet, 
zodat iedereen kan meedoen. De bedoeling is 
dat men het niet als drempel ervaart om naar 
de Wijkfabriek te komen. Er zal voor iedereen 
iets te vinden zijn uit het programma dat wordt 
aangeboden.’

Welke activiteiten zou je hier nog 
naartoe willen halen, die er nog niet 
zijn?
‘Wat we heel graag zouden willen is het ont-
wikkelen van meer cultureel aanbod rondom 
verhalen vertellen en nadenken over van al-
les. We kunnen de wethouder uitnodigen, zo-
dat mensen horen wat de plannen zijn voor 
de wijk en dan hun mening uiten of kritische 
vragen stellen. Ook willen we een podium bie-
den voor verhalen van bewoners uit de Wolfs-
kuil en daarover van gedachten wisselen. Het 
kan gaan over een pottenverzameling of een 

grafisch vormgever die vertelt wat hem zo in-
spireert. Wellicht is er een vrouw uit Turkije 
die hier al veertig jaar woont en haar kook-
kunsten wil delen. Dit allemaal in het bijzijn 
van vrienden, buren en andere geïnteresseer-
den. Zo kunnen wijkbewoners samen iets gaan 
programmeren. Dus als er mensen zijn die 
een briljant idee hebben en dat samen met De 
Wijkfabriek willen organiseren neem dan con-
tact op met ons projectbureau.’

Hoe zie je De Wijkfabriek over vijf  
jaar?
‘Mijn grootste wens is dat dan De Wijkfabriek 
financieel en als broedplek van de wijk stabiel 
is geworden. Een ontmoetingsplek waar din-
gen ontstaan en samen worden uitgevoerd met 
de wijk voor de wijk. Een plek waar iedereen 
naartoe kan komen. Ook als mensen vrienden 
hebben buiten de Wolfskuil. Men gaat naar De 
Wijkfabriek en drinkt daar een kop koffie, om-
dat het zo bijzonder is om daar te zijn. Natuur-
lijk ben ik dan overbodig geworden en trekken 

anderen de kar.’

Wil je nog iets vertellen?
We kunnen aan de rest van de stad laten zien 
dat de Wolfskuil leeft en bruist. Er is genoeg 
te doen en iedereen is welkom. Wolfskuilers 
mogen heel trots zijn op hun wijk! Het motto 
‘We duun het eiges wel’ is typerend voor deze 
wijk. De Wijkfabriek probeert te ondersteunen 
waar dat nodig is.’

Binnenkort wordt De Wijkfabriek op de 
nieuwe locatie officieel geopend. Meer 
daarover kun je vinden op Facebook:  
www.facebook.com/WijkfabriekWolfs-
kuil. Vanaf april kun je een maandkalen-
der (overzicht activiteiten) ophalen bij De 
Wijkfabriek. Heb je een briljant idee mail 
dan naar: info@dewijkfabriek.nl of bel naarl   
tel. 024- 6758111

Tekst: Caroline van Uden
Foto’s: Dave van den Brenk
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‘Het gaat allemaal om zelfredzaamheid’
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Een interview met Mustapha Charifi, direc-
teur van STEP

Het Steunpunt Taal Educatie Participatie, kort-
weg STEP, is gevestigd in een deel van de 
voormalige Mariaschool aan de Derde van He-
zewijkstraat. Dit deel van het gebouw is 2018 
begonnen met een brandje waarvoor groot ma-
terieel uitrukte. Er is weinig  van de brand te 
zien als ik binnenloop. Dit is de hoofdlocatie, 
want STEP heeft in Neerbosch Oost, Duken-
burg en Hatert dependances. Ik wil graag eens 
praten met Mustapha Charifi. Hij staat aan 
het roer van STEP. Aan het eind van de gang 
wacht hij me op met een brede lach en een 
ferme handdruk. Als even later onze fotograaf 
zich meldt, schrikt Mustapha even op. Hij had 
er niet op gerekend op de foto te moeten! Ik 
was het vergeten te vermelden.

Kennismaken
Op de vraag om eens iets over zichzelf te 
vertellen, antwoordt Mustapha dat hij 37 jaar 
geleden geboren werd in Marokko. ‘Ik ben de 
jongste van 9 kinderen en was 10 maanden 
oud toen ons gezin in Nederland aankwam. 
Mijn vader is een arbeidsmigrant. Mijn ou-
ders  wilden een betere toekomst voor hun 
kinderen. Je verlaat huis en haard niet voor 
niks. Mijn vader en moeder zijn analfabeet, 
wij hebben allemaal een opleiding gehad. Pre-
cies wat mijn ouders voor ogen hadden. Ikzelf 
heb drie studies afgerond en masters gehaald:  
bedrijfseconomie, culturele antropologie en 
bestuur- en organisatiewetenschappen. Ik be-
landde in het Nijmeegse welzijnsveld. Zo heb 
ik gewerkt bij de Zonnebloem en het Inter-

Lokaal, als manager diversiteit. En toen kwam 
deze vacature voorbij, directeur van STEP’.  
Wat trok hem aan in deze functie en organi-
satie, wil ik weten. ‘Ik kende STEP al vanuit 
mijn voorgaande functie. Ik voel me heel erg 
verbonden met thema’s als welzijn, kwetsbaar-
heid, achterstand. Ik kom toch zelf uit een zo-
genaamd achterstandsgezin. Ik vond het echt 
een uitdaging om op een plek te zitten waar 
ik het inhoudelijk boegbeeld zou zijn. Dat ik 
eindverantwoordelijke ben en de koers van 
STEP mede kan bepalen’.

STEP en inburgeren
Inmiddels ben ik wel benieuwd wat STEP 
precies doet. Educatie, taal, participatie, maar 
waar staat inburgering? ‘STEP is in 2014 
voortgekomen uit een fusie van het Interna-
tionaal Vrouwencentrum en Inter-City. STEP 
doet aan inburgering, zeker wel’, zegt Mus-
tapha. ‘Daarvoor is de stichting in tweeën ge-
splitst. Stichting STEP Inburgering is hiervoor 
apart opgericht. Inburgeringscursussen mag je 
niet zomaar aanbieden, hoor. Je moet het keur-
merk Blik op Werk hebben. Dat is een heel 
traject. Je wordt verschillende keren getoetst. 
Dat moet met goed gevolg doorstaan worden 
voor je het keurmerk verdient. Je moet gecer-
tificeerde docenten in huis hebben’. Maar wat 
houdt inburgeren allemaal in? ‘Inburgeren be-
tekent niet alleen de taal leren’, antwoordt hij. 
‘Je moet daarnaast kennis van de Nederlandse 
samenleving hebben. Ook Oriëntatie op de Ar-
beidsmarkt hoort erbij. Alle onderdelen wor-
den getoetst. Bovendien betalen inburgeraars 
de cursus zelf. Je kunt als statushouder, net als 
elke student in Nederland, geld lenen bij DUO. 

Als je de cursus met goed gevolg aflegt, wordt 
je lening vergoed. Wij geven de inburgerings-
cursussen van de bijdrage van de deelnemers. 
Subsidie krijgen we hiervoor niet’.

Participatie
Maar er is nog een onderdeel dat bij inburge-
ring hoort: het participatieverklaringstraject. 
Een mond vol. Hoe zit dat? Mustapha: ‘Voor-
afgaand aan of tegelijk met het inburgeren 
moet je als statushouder een participatietraject 
afleggen. In Nijmegen nemen Vluchtelingen-
werk en STEP dat voor hun rekening. Het gaat 
om kennismaken met de vier kernwaarden in 
Nederland: vrijheid, solidariteit, gelijkwaar-
digheid en participatie. We hebben een aantal 
workshops waarin deze kernwaarden worden 
uitgelicht. Op excursie gaan we ook, bijvoor-
beeld naar de Tweede Kamer in Den Haag, 
naar het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. 
Aan het eind van dit traject teken je een ver-
klaring dat je deze waarden respecteert. Dat 
doe je samen met Bert Frings, de wethouder 
van Zorg en Welzijn. Die ondertekening door 
Frings is niet alleen symbolisch. Het zegt ook: 
wij Nederlanders staan voor deze waarden. Je 
hoeft niet alles oké te vinden, je mag er best 
je eigen mening op na houden, maar zo zit het 
wel in Nederland en die waarden moet je res-
pecteren. Eigenlijk zou iedereen dit moeten 
ondertekenen!’ Op mijn vraag of alleen status-
houders kunnen inburgeren en dit traject vol-
gen, antwoordt Mustapha dat dat inderdaad zo 
is. ‘En dat is meteen een groot nadeel. Mensen 
wachten soms erg lang op hun status. In die 
tussentijd mag en kun je niks. Niet inburgeren 
dus, maar ook geen vrijwilligerswerk doen. 
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Aftappen 
als ze willen weten hoe vaak ik naar de 
dokter ga voor mijn depressie
aambeien of achillespees 
mogen ze dat opslaan in het  
elektronische patiëntendossier 

als ze willen weten hoe vaak ik te hard 
rij negentig waar tachtig en zestig waar 
vijftig mogen ze mij boeten,
flitsen en in mijn auto 
een kastje van de kilometerheffing 
plaatsen 

ze mogen mijn bankrekening zien en 
achterhalen waarom ik stelselmatig 
rood sta mijn sofinummer controleren 
en mij aanspreken op mijn ziektever-
zuim 

waar ik slaap, wat ik eet en hoe ik me 
beweeg

maar waar halen ze het recht vandaan 
om te luisteren naar 
wat ik met mijn moeder in Afghanistan 
bespreek 

ik wil onbeluisterd haar stem kunnen 
horen 

dat tappen ze af 
willen grip krijgen op strafbare feiten 
van mij 
van mijn moeder 

en slepen het af naar hun donkere ar-
chieven

@Qader Shafiq
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Nieuwkomers zouden eigenlijk gelijk moeten 
worden geactiveerd, er gaat zoveel tijd verlo-
ren’.

Zelfredzaamheid
‘Weet je, het gaat uiteindelijk allemaal om je-
zelf kunnen redden in onze samenleving. Dat 
je iets met je leven doet. We geven ook niet-
formeel taalonderwijs, NT2. Dat hoort niet bij 
inburgeren, maar is bedoeld om je beheersing 
van de taal te verdiepen. Extra lessen om je 
beter te kunnen redden. Als mensen zich hier 
melden, dan kijken we naar ieder individueel. 
Wat kun je zelf, spreek je de taal al een beetje? 
Ben je actief in Nijmegen, doe je niets? Ons 
uiteindelijke doel is volledige zelfredzaamheid 
en dat betekent ook een betaalde baan hebben. 
Ik ben echt hartstikke trots op het aantal uit-
stromers naar betaald werk! STEP is er ook 
voor laaggeletterden, mensen die wel kunnen 
lezen en schrijven, maar niet goed. De doel-
groep van STEP zijn anderstaligen. Tegelijker-
tijd zijn er ook veel autochtone laaggeletterden 
in Nederland. In totaal zijn 1 miljoen mensen, 
die van origine uit Nederland komen, laagge-
letterd. Niet direct onze doelgroep, maar daar-
mee niet minder belangrijk. Daarom participe-
ren we samen met onder andere de stichting 
Lezen en Schrijven en het ROC in het bond-
genootschap van laaggeletterden. Je hebt het 
dan wel over een heel andere groep. Mensen 
schamen zich vaak voor hun laaggeletterd-
heid en dat houdt hen tegen om er iets aan te 
doen. Cursussen digitale vaardigheden geven 
we ook. Daar zien we heel verschillende men-
sen op af komen. Via die omweg krijgen we 
nog wel eens voor elkaar dat mensen ook naar 
taalessen komen’. STEP geeft fietsles, weet 
ik. Mustapha glimlacht en zegt: ‘Ja, ik kan me 
voorstellen dat je je afvraagt wat fietsles bij 
ons doet! Ik zei al dat het allemaal om zelf-
redzaamheid gaat. Dit hoort daar bij. Weet je 
hoe belangrijk het in Nederland is om te kun-
nen fietsen? Het zorgt ervoor dat je op plekken 
kunt komen. Bovendien heeft fietsen een soci-
ale functie. Je brengt je kinderen weg, je ziet 
andere ouders op het schoolplein. Je krijgt hier 
een echt fietslescertificaat!’

Vrijwilligersorganisatie
Mustapha staat aan het hoofd van een zoge-
naamde vrijwilligersorganisatie. Is dat op een 
bepaalde manier bijzonder? ‘Heel bijzonder’, 
zegt hij. ‘Er werken hier 160 vrijwilligers op 
een tiental betaalde krachten. En die vrijwil-
ligers doen alles hier. Ze geven alle cursus-
sen, er is administratieve ondersteuning. Het 
is een hele diverse groep, van gepensioneerde 
docenten Nederlands tot studenten en werk-
zoekenden. Onze werkzoekende vrijwilligers 
vinden regelmatig werk door hier al dat werk 

te verzetten. Ze helpen dus ook zichzelf in 
zelfredzaamheid. Ik vind het een uitdaging om 
aan een vrijwilligersorganisatie leiding te ge-
ven. Ze zijn ontzettend gemotiveerd, maar niet 
altijd voldoende gekwalificeerd. Dat betekent 
bijscholen. Soms zijn ze zomaar ineens weg, 
doordat ze werk vinden bijvoorbeeld. Er is 
verloop en dat blijft spannend. Ons werk hier 
mag niet stagneren. Bovendien verandert de 
vrijwilliger in Nederland. Van langdurige inzet 
bij één organisatie naar enkele uurtjes links en 
rechts, passend binnen een drukke werkweek’. 

Toekomst
STEP bereikt meer dan 600 mensen per jaar. 
‘Ontzettend veel’, stelt Mustapha vast. ‘We 
doen heel zinvol en belangrijk werk. Inbur-
gering hebben we goed neergezet. Maar we 
blijven nog te weinig zichtbaar, dat wil ik heel 
graag verbeteren. Ik wil ons werk beter in de 
Nijmeegse samenleving verankeren en ook in 
de regio. Er zijn zoveel thema’s die bij zelfred-
zaamheid horen. Wat dacht je van schulden, 
armoede, gezondheid? Het hangt allemaal 
samen en we moeten daar met zijn allen be-
ter in samenwerken. Nieuwkomers, maar ook 
veel Nederlanders, begrijpen niets van de ge-
zondheidszorg bijvoorbeeld. Maar je moet je 
wel redden op dat gebied. We moeten verder 
ook  beter samenwerken met bijvoorbeeld 
het MKB. In andere landen doen ze uiteraard 
ook aan inburgering. Van meet af aan worden 
daar werkgevers bij betrokken. In Nederland 
hangen we heel erg op de sociale component. 
Elders is er veel meer verbinding met werk. 
Naast de inhoud moet ik er ook voor zorgen 
dat we onze capaciteit behouden en zoveel 
mensen kunnen blijven bedienen. Dat wil zeg-
gen dat ik financiële bronnen moet zien aan te 
boren. Lukt tot nu toe prima en dat moet zo 
blijven. Voorlopig zit ik hier niet duimen te 
draaien!’
Mustapha geeft de fotograaf en mij nog een 
rondleiding door het gebouw. Er hangt een 
heel prettige sfeer en ik zie prachtige origine-
le glas-in-lood panelen en granieten trappen. 
Toch een beetje als de lagere school uit mijn 
herinnering. Een plek waar nu zoveel mensen 
lessen volgen om kennis te maken met  Neder-
land en Nederlands.

Tekst: Rian Panis
Foto: Ger Neijenhuyzen

STEP is een vrijwilligersorganisatie. We 
zijn voortdurend op zoek naar taaldocen-
ten en taalcoaches. Bent u geïnteresseerd, 
neem dan contact op met STEP: www.
stepnijmegen.nl 
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NIJMEGEN  WEST
IN  KLEUREN

In de wijkraad Wolfskuil is het idee ontstaan 
voor een grote kleurplaat met daarop veel bij-
zondere gebouwen van Nijmegen West. Deze 
kleurplaat is voor alle kinderen in de wijk, 
want door je eigen wijk in te kleuren, leer je 
je omgeving beter (her)kennen. Maar ook ou-
deren kunnen de kleurplaten gebruiken om el-
kaar verhalen te vertellen over hun verleden in 
onze wijk. Dat is het doel. Illustratrice Jenny 
Poelen, zelf ook uit Nijmegen West, heeft onze 
ideeen uitgewerkt in een prachtig panorama.
 
In oktober 2017 hebben we de kleurplaat ge-
test. Groep 4/5 van de Michiel de Ruyterschool 
is, onder begeleiding van het Activiteiten-
plein en enkele ouders, gaan fietsen langs de 

plekken die op de kleurplaat staan. Eerst een 
uurtje door de Wolfskuil, Heseveld en Hees: 
naar onder andere de moskee (met uitleg), de 
Witte Molen, het Daniëlsplein en het zwem-
bad. De week daarna door het Waterkwartier: 
Het Maasplein (met zijn Romeinse verleden), 
de Vasim (met een hele leuke rondleiding!), de 
Honig en de haven. Tot slot kregen alle kinde-
ren nog een lekker broodje bij Bakker De Bie. 
Het inkleuren van de platen hebben de kinde-
ren op school gedaan. Als extraatje kwam Je-
roen, archeoloog en ouder, nog vertellen over 
zijn vondsten in onze wijk. Wat ons betreft: 
experiment geslaagd!

We hebben daarom 2000 kleurplaten laten 

drukken bij Nezzo (onderdeel van Pluryn). 
We kunnen nu met de hele wijk heerlijk gaan 
kliederen en elkaar en de omgeving beter leren 
kennen. 

Wil jij deze kleurplaten (kosteloos) gebruiken 
voor een activiteit in de wijk, laat het dan even 
weten. We helpen graag!

Dit initiatief is tot stand gekomen door Wijk-
raad Wolfskuil, Activiteitenfonds Oud West en 
de gemeente Nijmegen.

Tekst: Roy ten Holder  
Wijkraad Wolfskuil
06-13827838

West in Kleuren
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NIJMEGEN  WEST
IN  KLEUREN

Inwoners van Nijmegen krijgen een 
wijkbudget voor plannen in de open-
bare ruimte van hun wijk. De gemeen-
te Nijmegen maakt jaarlijks 1 miljoen 
euro vrij uit het bestaande onder-
houdsbudget en besteedt dit aan de 
plannen van Nijmegenaren. Heeft u 
wensen voor de openbare ruimte in 
uw wijk? Zet samen met uw buurt-
genoten  en wijkregisseur openbare 
ruimte het wijkbudget in. De hoogte 
van het budget is gebaseerd op het 
aantal woningen en oppervlakte open-
bare ruimte in de wijk en bedraagt 
€50.000 voor de Biezen en €39.000 
voor de Wolfskuil. Welke plek in uw 

wijk zou u willen verfraaien of anders wil-
len gebruiken? Laat het weten op nijme-
gen.nl/mijnwijkplan. Ideeën die voor eind 
juni 2018 worden ingediend en positief 
zijn beoordeeld, worden ditzelfde jaar nog 
gerealiseerd. U kunt het wijkbudget inzet-
ten voor het opfleuren of veranderen van 
bestaande openbare ruimte. Verzoeken 
voor gewoon onderhoud, zoals het repa-
reren van een kapotte lantaarnpaal of het 
recht leggen van stoeptegels, kunt u nog 
steeds melden via de Meld & Herstel app. 
Hiervoor hoeft geen wijkbudget ingezet te 
worden.Naast het indienen van uw eigen 
wensen en ideeën kunt U op MijnWijk-
plan de ideeën van anderen bekijken en 

erover meepraten, de ideeën ‘liken’ en 
u er eventueel bij aansluiten. Samen 
beslist u of het wijkbudget wordt inge-
zet. Op nijmegen.nl/mijnwijkplan vindt 
u verder nog informatie over de plan-
nen voor, en uitvoering van, werkzaam-
heden in de openbare ruimte van de 
wijk.  Houd MijnWijkplan ook in de ga-
ten voor informatie over de wijkavond. 
Voor hulp en vragen kunt u terecht bij 
uw wijkregisseur openbare ruimte of 
het Stip in uw wijk. Als inwoner weet 
u het beste wat er mist of beter kan in 
uw wijk. Laat het weten via nijmegen.
nl/mijnwijkplan. Samen maken we de 
wijk.

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

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

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

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

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

Frankzonwering
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Al meer dan drie jaar komen Henk en zijn 
dochter Angela van Lierop op voor gezinnen 
die het financieel moeilijk hebben en waar dan 
de kinderen vaak de dupe van zijn. Angela 
spreekt uit ervaring: ‘Ik heb zelf ooit in zo’n 
situatie gezeten, dat er geen geld voor iets ex-
tra’s voor de kinderen was. Dan ben je blij met 
alle hulp die je krijgen kunt.’ 

Henk en Angela van Lierop
Henk is in 1956 geboren in de Onderstad. ‘We 
woonden boven aan de Smidstraat, een gezin 
met zeventien kinderen. Toen echt geen uit-
zondering, hoor. Na de sloop heb ik nog een 
poosje in de nieuwbouw gewoond, maar de 
sfeer was weg. Bijna alle oorspronkelijke be-
woners waren verdwenen. Nu woon ik al weer 
23 jaar in de Wolfskuul en hier wil ik nooit 
meer weg.’ Henk woont in de Varenstraat, het 
enige huis waar nog een touwtje uit de brie-
venbus bengelt. 
Zijn dochter Angela woont een paar honderd 
meter verder met haar gezin in de Pastoor 
Zegersstraat. Naast drie kinderen van hem-

zelf, nam Henk ook de zorg op zich van vijf 
pleegkinderen. ‘Ik zag in mijn familie een ge-
zin uit elkaar vallen. Ik had slechte ervaringen 
met jeugdzorg, dus heb ik kosten noch moeite 
gespaard die kinderen bij elkaar te houden en 
ze in huis te nemen. Ze doen het nu allemaal 
goed.’

Loterij
Angela: ‘In 2014 ben ik met een loterij begon-
nen op Facebook. Daar plaatste ik spullen op 
die ik zelf niet meer nodig had. Speelgoed, kle-
ding, voedsel en wanneer mensen daar iets van 
konden gebruiken, hoefden ze dat maar aan te 
geven en na loting werden de spullen bij ze 
afgeleverd. Al heel gauw begonnen kennissen 
ook hun overbodige spullen op de facebook-
pagina te plaatsen en konden we steeds meer 
mensen blij maken.’ Henk: ‘Er moest een op-
slagruimte komen voor al die spullen. De kin-
deren zijn nu de deur uit, dus was er hier wel 
plek, al stapelt het zich erg op soms. Daarom 
zijn we nu naarstig op zoek naar een grotere 
opslagplaats waar we elke dag terecht kunnen. 

Eén of twee lokalen in de Mariaschool zou per-
fect voor ons geweest zijn, maar de gemeente 
kiest er helaas voor om daar kunstenaars in te 
zetten. We doen dit toch ook voor de wijkbe-
woners? Ook Portaal wil ons niet helpen, ter-
wijl Talis wél aan dit soort liefdadigheid doet. 
Erg jammer,’ verzucht Henk.

Evenementen
Het bleef niet bij het inzamelen van voedsel 
en spullen. Angela organiseert ook evenemen-
ten rondom Sinterklaas, Kerst en Pasen. Een 
aantal winkels, waaronder Albert Heijn aan de 
Molenweg, steunen en sponsoren de acties van 
Angela. Zo konden ze 180 gezinnen uit Nijme-
gen en omgeving blij maken met een kerstpak-
ket met een waarde van zeker 150 euro. Dan 
worden ook de vrijwilligers ingeschakeld om 
te helpen met inpakken. Met behulp van wijk-
manager Anne-Marie Nannen konden Henk en 
Angela 70 kinderen en hun ouders een onver-
getelijke Sinterklaasmiddag in Titus Brandsma 
bezorgen. In de Wijkfabriek werd eind vorig 
jaar een kerstdiner voor alleenstaande ouderen 
georganiseerd. Ze zochten ook samenwerking 
met het Huis van Compassie Nijmegen, de 
hobbywerkplaats, Tandem, Stip, de Ruilwin-
kel en Inter-Lokaal. De facebookpagina heeft 
inmiddels 1800 leden, waarvan Angela en 
Henk er 300 à 400 helpen, de overige leden 
zijn donateurs.

Rommelmarkt
Henk: ‘In de Onderstad stond vroeger lang 
niet elke dag eten op tafel. Het is een schande 
dat zoiets nu nog gebeurt. Dat kinderen zon-
der eten naar school moeten of niks te eten 
meekrijgen als ze over moeten blijven. De 
voedselbank kan lang niet alle mensen die 
hulp nodig hebben helpen, wij zijn in dat gat 
gesprongen.’ Henk en Angela zijn naast een 
opslagruimte ook op zoek naar iemand die ze 
kan helpen met het aanvragen en lospeuteren 
van subsidies. Daarom zijn ze sinds de zomer 
een stichting geworden. Elk jaar organiseren 
ze de laatste zondag van mei een rommelmarkt 
in de Varenstraat. Dit jaar al voor de 13e keer. 
Met het geld wat er overblijft, subsidiëren ze 
allerlei kleinere clubjes in de Wolfskuil. Meer 
informatie vindt u op hun site 
www.gratiskanjehelpen.nl of de facebookpa-
gina Stichting Gratis kan je helpen.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk

Gratis kan je helpen
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Vergaderingen van de 
wijkraad Wolfskuil

Op dinsdag 8 mei vergadert het algemeen 
bestuur en op dinsdag 5 juni is het periodiek 
overleg met de gemeente, Portaal, politie 
en Tandem. De vergaderingen zijn in het 

Wijkcentrum Titus Brandsma van 20.00 tot 
22.00 uur en zijn openbaar.
Indien u als wijkbewoner vragen heeft, dan 
kunt u contact met ons opnemen: wijkraad-
wolfskuil@gmail.com.

Tekst: Leo Woudstra

Afscheid van Betlehem
Het kerkje Bethlehem aan de Tweede Oude 
Heselaan maakt deel uit van de Parochie Hei-
lige Stefanus. Op 18 maart werd in een brief 
van het locatieteam bekendgemaakt, dat na 
Pasen de vieringen op zaterdag zullen worden 
stopgezet en op zondagochtend met ingang 
van 9 september a.s.

Als reden wordt aangegeven dat door overlij-
den, ziekte of te hoge leeftijd er te veel open 
plekken in de organisatie zijn ontstaan die niet 
meer opgevuld worden. Denk daarbij aan het 
koor, de organisten, de schoonmaak van de 
kerk, de actie Kerkbalans en het vinden van 
een priester om in de eucharistievieringen 
voor te gaan.

Voorzitter Jo Lucassen van het locatiebestuur 
beseft dat dit voor de trouwe bezoekers een 
keiharde binnenkomer is, maar benadrukt dat 
er op waardige wijze afscheid genomen zal 
worden. 

In samenspraak zal het bestuur bekijken hoe 
de Bethehemkerk en nieuwe initiatieven in 
Nijmegen Oud-West deel kunnen uitmaken 
van de toekomst van een vitale Parochie Hei-
lige Stefanus. 

Wijkagent Max Walg terug op 
zijn politiepost

De oudere Wolfskuulers zullen hem zich zeker 
nog herinneren: Wijkagent Max Walg. Na zijn 
pensioen is hij naar Frankrijk vertrokken, maar 
zo nu en dan komt-ie nog eens terug naar zijn 
geliefde Nijmegen. Zo ook zaterdag 28 april. 
Max komt naar de Wijkfabriek aan de Konin-
ginnelaan, zijn oude politiepost, en hij zou het 
leuk vinden daar buurtgenoten en vrienden te 
ontmoeten. Vanaf 14.00 uur is iedereen die 
zich aangesproken voelt van harte welkom. De 
Wester zal er ook zijn en daar leest u over in 
het volgende nummer in de serie Terug naar de 
Wolfskuil.

Wolfskuil 
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De oude Bethlehemkerk aan de Tweede Oude Heselaan

Nieuws uit de  
Bethlehemlocatie

De Leesgroep Luisteren naar stille woorden 
is 21 februari van start gegaan. We hebben 
inmiddels twee inspirerende bijeenkomsten 
gehad, waarin we luisterden, mediteerden en 
uitwisselden met elkaar aan de hand van - tot 
nog toe - Bijbelteksten. We ervaarden vrijheid, 
verdieping en humor met elkaar. En we kregen 
zin in meer…

De groep zal zich kunnen gaan uitbreiden de 
volgende keren. In deze Leesgroep kan onze 
inbreng van (Heilige) teksten/verhalen uit 
onze tradities heel divers zijn. Het is daarbij 
de intentie om met elkaar te “luisteren” naar 

wat er staat, en te zien hoe deze tekst ons leven 
raakt. 

We willen één keer per maand bij elkaar ko-
men om samen te lezen en te horen wat deze 
woorden ons willen vertellen, in verstilling en 
luisterbereidheid

De volgende bijeenkomst zal zijn op 25 april 
van 15.00 - 17.00u.

Meer informatie bij Karina Aarts:  
info@karina-aarts.nl of tel.nr. 024 3784313 
(overdag)

Tekst: Fons Plasschaert
Foto: Leo Woudstra

Max geeft fietsles in de Wolfskuil
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Dag van het Florapark
Op 27 mei 2018 wordt weer de Dag van het 
Florapark georganiseerd. Van 13.00 tot 17.00 
uur is er weer van alles te doen in de Wolfskuil 
bij de Witte Molen en het Sfeerhuis. Jij komt 
toch ook?  Fête de la Nature! 
De Vrienden van het Florapark nodigen je van 
harte uit om te genieten van het gevarieerde 
programma voor jong en oud! Het mooiste en 
steilste park van Nijmegen heeft een bijzon-
der karakter. Met het Lindenlaantje, de oude 
bomen, de Witte Molen, het trapveldje, de 
volkstuinen, het kapelletje, de speelweide, het 
Sfeerhuis en de dierenweide is het Florapark 
een prachtig voorbeeld van een park dat ieder-
een wat te bieden heeft. Bij het Sfeerhuis staat 
een podium waar allerlei activiteiten op plaats 
zullen vinden, zoals dans, muziek en sport. 
Ook kun je er terecht voor een hapje en een 
drankje. Vertegenwoordigers van de Wijkraad 
en de Wester zijn ook aanwezig, hier kunt u 
eventueel terecht voor vragen over de wijk. 
Verder is er een open dag in de Witte Molen, 
een muziekprogramma met talenten en bands 
uit Nijmegen, een kinderrommelmarkt (van 6 
tot 12 jaar, gratis deelname) een kinderboerde-
rij met allerlei activiteiten en een natuurexcur-
sie door ons park. Verder zijn de volkstuinen er 
met verkoop van diverse planten, je kunt zelf 
meel maken en broodjes bakken bij de Witte 
Molen en Tandem organiseert sportactiviteiten 
voor de jongeren.
De Dag van het Florapark is uiterst geschikt 
voor kinderen! Als je wil deelnemen aan de 
kinderrommelmarkt, kun je dit opgeven bij 
parkwachter Theo, 06-25366482.
Met dank aan de gemeente Nijmegen.

Tekst: Leo Woudstra

Dringende oproep voor 
vrijwilligers bouwkamp  
speeltuin Het Veldje

Speeltuin Het Veldje aan de Cyclamen-
straat organiseert sinds jaar en dag een bouw-
kamp voor de jeugd uit de Wolfskuil. Het lijkt 
er echter op dat dit bouwkamp niet meer door 
kan gaan omdat er geen vrijwilligers en ouders 
meer te vinden zouden zijn in de Wolfskuil. Ja-
renlang heeft het beheer van het speelveldje dit 
gedaan, maar zij mogen dit niet meer organise-
ren. Wel mogen zij de activiteit nog ondersteu-

Kleinbedrijf | Non profit instelling | Kunstenaar | Freelancer

Voor uw

Boekhouding 

Loonadministratie

Jaarrekening 

Belastingaangifte

Van Nispenstraat 228 • 6521 kv Nijmegen • Telefoon 024-3602580 

E-mail info@ditzboek.nl • Website www.ditzboek.nl

nen met vrijwilligers uit de wijk. Wij zijn dus 
op zoek naar een aantal vrijwilligers die met 
ongeveer veertig kinderen eind juli een leuk 
bouwkamp op willen zetten. Er is een draai-
boek uit voorgaande jaren aanwezig en ook de 
subsidie is al geregeld, het gaat alleen om hulp 
en toezicht tijdens deze bouwkampdagen. 

Dus kom op, Kuulers, laat onze jeugd bouwen!
U kunt bellen met het beheer van de speeltuin, 
Karel Huiser, 024-3778926. 

Tekst: Leo Woudstra
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Lancering koffiefiets
Wij willen je van harte uitnodigen voor de 
lancering van onze koffiefiets. Je bent wel-
kom om ons feestje mee te vieren op dins-
dag 17 april. Om 10.00 zal de fiets onthuld 
worden op de stoep voor onze huiskamer. 
Hij zal dan direct in gebruik worden ge-
nomen. 
Er is alle gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten, meer informatie over de koffiefiets te 
krijgen en om je in te schrijven om samen 
de straat op te gaan. 

Wat is de koffiefiets 
De koffiefiets is de bakfiets van Bij Bosshardt, 
Huiskamer van de buurt, voor en door buurt-
bewoners. Molenweg 97 Nijmegen. De fiets  
biedt gelegenheid om op straat koffie te drin-
ken en elkaar te ontmoeten.
Heb je zin om mee te doen en mee te gaan, 
dat vinden we erg leuk! Meld je aan en ga met 
ons mee.

Een straat of plek waar we echt heen moeten 
gaan? Vertel het ons! Tijdens de lancering 
hebben we inschrijflijsten klaarliggen.  

Sponsors
Fietsers van de RingRing app hebben kilo-
meters bij elkaar gefietst om de koffie, thee 
en andere benodigdheden te bekostigen.
De fiets zelf hebben we gekregen dankzij 
een sponsor van het Leger des Heils. 

Stip Oud-West vanaf  19 maart 
dicht op vrijdagochtend

Stip Oud-West in wijkcentrum Titus 
Brandsma is een van de drukste Stips van 
de stad. Afgelopen jaar werden er maar 
liefst 6000 vragen gesteld. Het aantal vra-
gen neemt ook per maand toe. 

Veel vragen
Brigitte Haarhuis is coördinator van de Stip 
Oud-West. Zij vertelt over de toegenomen 
drukte: “Als we de luiken open doen, zitten 
er vaak al mensen klaar om hun vraag te 
stellen. Ook worden vragen steeds veelzij-
diger. Dan heb je echt meer tijd nodig”.

Om vragen van mensen goed te beantwoor-
den is tijd nodig. Brigitte: “Gelukkig heb-
ben we genoeg vrijwilligers. 
De beroepskrachten moeten er voor zorgen 
dat de informatie die we verstrekken ook 
blijvend correct is. Er verandert vaak wat 
in regelgeving, zorgpartijen enzovoort. Als 
ik naar de printer loop, krijg ik soms wel 
drie verschillende vragen tegelijk van vrij-
willigers”. 

Vrijdag dicht
In Oud-West worden nu zoveel vragen ge-
steld dat er weinig tijd meer is voor pauze, 
scholing, administratie en activiteiten. Om 
meer ruimte te creëren voor deze en andere 
essentiële taken gaat Stip Oud-West vanaf 
19 maart dicht op de vrijdagochtend. Op de 
andere dagen blijft Stip Oud-West gewoon 
open in de ochtend en middag.

Je kunt altijd terecht
Uiteraard kun je met je vragen wel gewoon 
terecht bij de Stips! Heb je dringende vra-
gen op vrijdagochtend? Ga dan naar de Stip 
in Dukenburg. Of bel de info- en advieslijn 
Stip –Sociaal Wijkteam van 09:00 – 13:30 
uur. 

Brigitte heeft nog een andere tip: “Mensen 
zijn altijd welkom met hun vragen of om 
een kopje koffie te komen drinken. Het is 
goed dat mensen weten dat er Stips in elk 
stadsdeel zijn. Bewoners kunnen dus ook 
daar naartoe!” 

Op www.stipnijmegen.nl vind je alle loca-
ties en openingstijden. 
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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 Weurtseweg 
157-159 • Voorzieningenhart De Biezan-
tijn Waterstraat 146 • Anita's Hairstyling 
Voorstadslaan 263 • Wooncentrum Griffioen 
Kievitstraat 8 • Jumbo supermarkt Fenikshof 
3 • Bruna Fuchsiastraat 22-24 • Wijkcen-
trum Villa Nova Derde van Hezewijkstraat 
2 • Wijkcentrum Titus Brandsma Tweede 
Oude Heselaan 386 • Jumper dierenspeciaal-
zaak Wolfskuilseweg 149 • Bakkerij de Bie 
Krayenhofflaan 216 • Slagerij Rob Keller 
Waterstraat 201 • Wijkpost Tweede Oude 
Heselaan 386 • Bij Bosshardt Molenweg 
97 • Schipperscentrum Waalhaven 1K • De 
Hobby Nieuwe Nonnedaalseweg 98 • Diny's 
Wolwinkel Voorstadslaan 261 • Derde van 
Hezewijkstraat 6 • Bloemsierkunst Kray-
enhoff 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

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

te sluiten bij de breigroep.
Wij van Stitch’n Bitch Nijmegen West komen 
iedere donderdag bij elkaar in Wijkgebouw Ti-
tus Brandsma. Inloop vanaf 13.00 uur (wij zijn 
vrijwel altijd later, zo rond 13.30 uur) en we 
breien tot 16.00 uur. Momenteel zijn wij met 
acht vrouw sterk, maar omdat wij op die mid-
dagen meestal maar met vier of vijf zijn, heb-
ben wij nog voldoende plek voor breiliefheb-
bers. (Ook als we alle acht komen, is er nog 
voldoende ruimte). Het is tijdens die donder-
dagmiddagen altijd reuze gezellig en wij heb-
ben onderwerpen genoeg om over te praten. 

Trouwens, het hoeft niet alleen maar breien 
te zijn, je mag ook komen haken of hand-
werken. Ons motto is: vrijheid, blijheid, al-
les mag en niets moet.
Lijkt het je leuk om een keer mee te doen of 
gewoon te komen kijken, je bent van harte 
welkom.
Nog vragen? Kijk op de site van Stitch 
’n Bitch, www.stitchnbitch.nl, zoek naar 
Gelderland, Nijmegen West, Wijkcentrum 
Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan. 
Door te klikken op “Marianne”, kun je een 
mail sturen.



Vergaderdata 
‘Ons Waterkwartier’
Op dinsdag 15 mei en 26 juni 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 25 april en 12 juni bijeen om de ver-
gaderingen voor te bereiden. U kunt eventuele 
bespreek-, agenda- of  discussiepunten inbren-
gen bij het secretariaat, Nina Simonestraat 120, 
6541 ED Nijmegen, tel. 024-3772557, e-mail 
yhndrks@gmail.com.. De verslagen worden na 
goedkeuring op de eerstvolgende vergadering 
volledig weergegeven op Facebook en de websi-
te www.dewester.info.

SCH-terrein
Er zijn nog geen vorderingen gemaakt in het 
overleg en de invulling van de SCH terreinen. 
Er zijn dikke rapporten opgesteld over alle 
buitensporten in heel Nijmegen, waar het SCH 
terrein natuurlijk een onderdeel van is. De 
wens is om het terrein ook open te stellen als 
een uitbreiding c.q. doorloop van het Wester-
park naar de andere zijde van de Industrieweg. 
Er wordt voorgesteld om buitensport zoals 
rugby een plaats te geven, echter combinaties 
van de gevraagde mogelijkheden zijn nog niet 
in een concrete vorm gegoten.
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Waterkwartier Redactie:
Ruud de Vries

Verkeer
Binnenkort zal de Verkeerscommissie om de tafel gaan zitten met de afdeling Verkeer van 
de gemeente Nijmegen. Aan de orde: de situatie rondom de Hezelpoort, de gezamenlijke 
doorgang van voetgangers en fietsers, de nieuw te maken fietsopgang naar de Snelbinder, 
de in- en uitrit van de Handelskade, de snelheidsbeperking aan de kop van de Weurtseweg 
en de Snelfietsroute.

De Laan van Oost-Indië krijgt inderdaad de voorgestelde ligging zoals deze was onder-
steund door alle partijen die erbij waren betrokken. Mede door de geweldige inzet van 
bewoners rond de Weurtseweg en Flavus en de Wijkvereniging is een definitief ontwerp 
ontstaan. Er zal zo spoedig mogelijk met de realisatie daarvan worden gestart.

De gehele Weurtseweg zal worden aangepast, van Oversteek tot aan de Kanaalstraat 
wordt de auto te gast dus dat gedeelte wordt het verlengstuk van de Snelfietsroute. Met 
de aansluiting van de Laan van Oost-Indië wordt het andere gedeelte van de Weurtseweg 
geheel opnieuw ingericht, zowel voor de wielrijders als voor het autoverkeer. 

De Weurtseweg heeft volgens de ANWB-borden de aanduiding van de S101. Dit houdt 
in dat de S101 voortaan via de Weurtseweg en de Laan van Oost-Indië gaat lopen. Als 
Wijkvereniging zijn wij in beroep gegaan om de aanduiding S101 - wat inhoudt een 
doorgaande route -  van de borden af te krijgen. Van meet af aan is deze route bedoeld 
voor de ontsluiting van de bewoners in Batavia, en de route naar het - nog uit te breiden 
- parkeerterrein bij de Hezelpoort.

De Industrierotonde is opgeleverd. De rotonde is enorm verbeterd voor de afwikkeling 
van het verkeer omdat het in alle richtingen die nodig waren twee rijbanen heeft gekre-
gen. Het werk is ondanks de weersomstandigheden snel geklaard, een pluim op de hoed 
voor de werkers die toch hebben gezorgd dat al het verkeer doorgang kon blijven vinden. 

Noodkreet vanuit Griffioen
Vanaf mei 2012 is er in het restaurant Bij 
Ons Thuis aan de Voorstadslaan 267 een 
actieve handwerkgroep bezig. Haken, breien 
en borduren, verjaardagskaarten maken en 
diverse nieuwe technieken uitproberen, het 
gebeurt er allemaal. Deze handwerkgroep 
maakt ook gezamenlijk speciale mutsjes voor 
de baby-afdeling in het St. Jansdalziekenhuis te 
Harderwijk. We zijn thans op zoek naar dames 
en heren (natuurlijk zijn heren ook welkom), 
die deze handvaardigheid als een hobby 
willen uitoefenen, om ons aantal vrijwilligers 
te versterken. Het zal bijzonder spijtig zijn 
als dit goede doelenwerk niet voortgezet zou 
kunnen worden. Iedere maandagmiddag van 
14.30 tot 16.00 uur zijn wij bijeen met al onze 
creativiteit, de gezelligheid is gratis.

Iedereen is van harte welkom, inlichtingen bij 
Wilma de Hartog, tel. 06-54936253.

De vernieuwde situatie op het Industrieplein Foto: Ger Neijenhuyzen
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Waterkwartier 

55 jaar Carnavalsvereniging De 
Waoterjokers

In de komende uitgaven van het magazine 
De Wester zal regelmatig aandacht aan het 
55-jarig bestaan van de carnavalsvereniging 
besteed worden. De feestelijkheden voor heel 
Nijmegen-West, maar vooral voor de inwoners 
van het Waterkwartier, gaan plaatsvinden op 
zondag 27 januari 2019.

Dat lijkt nog erg ver weg, maar we weten 
allemaal dat we in een tijd leven dat alles ruim 
van tevoren gepland moet gaan worden. 

Het ontstaan van de vereniging zal belicht 
worden, maar het vooruit kijken naar de 
toekomst is altijd veel belangrijker. Vandaar 
noteer de datum zondag 27 januari 2019 in uw 
agenda.

Sociale Media
De moderne manier van communiceren 
is via WhatsApp, Facebook, Instagram, 
Twitter, enz. enz. Deze ongekende 
mogelijkheden nemen steeds meer de 
plaats in van ons gewone telefoontje en 
al helemaal van het briefje verzenden. 

Om die reden is het ook belangrijk open 
te staan voor de Buurtpreventie-app, die 
een veiligheidsaspect heeft en ons snel-
ler op de hoogte kan brengen als er iets 
gaande is, of dat de politie ingeseind 
moet worden. Wilt u daaraan meewer-
ken, neem dan contact met ons op.
    

Klankbordgroep West
Op 1 maart is de bijeenkomst geweest over de aanpassingen van de Energieweg. Deze 
informatieavond was goed bezocht en er zijn hoofdzakelijk verdiepende vragen gesteld. 
De vragen die gaan ontstaan vanuit de wijken Neerbosch, Waterkwartier, Hees, Heseveld en 
Wolfskuil zullen door de Klankbordgroep West (KW) voorgelegd worden aan de gemeente 
Nijmegen.
De Werkgroep Uitvoering Motie (WUM) blijft eveneens actief om de gehele uitvoering van de 
aanpassingen aan de Energieweg te blijven volgen. Samenwerking en overleg blijft geboden 
tussen WUM, KW, TPN-West/bedrijvenvereniging en KronenburgerForum.

Vanuit de bijeenkomsten over de Energieweg is er ook een Focusgroep Verkeer samengesteld. 
Deze heeft het sluipverkeer in de omlijning van Marialaan, Tweede Oude Heselaan, Molenweg, 
Wolfkuilseweg en Energieweg geïnventariseerd en gaat daar mogelijk oplossingen voorstellen. 
In deze Focusgroep zijn bewoners uit dit gedeelte van de wijk betrokken, zodat deze personen 
ook daadwerkelijk mogelijke oplossingen uit de praktijk kunnen voorstellen. 

Welkomsttas

Alle nieuwe bewoners van het Waterkwartier 
die in het Waalfront wonen hebben reeds of 
krijgen binnenkort door de wijkvereniging Ons 
Waterkwartier persoonlijk een Welkomsttas 
aangeboden. Hierin zit alle informatie over 
het wonen en werken in de nieuwe omgeving 
waarin u zich thuis  moet  gaan voelen. 
U wordt welkom geheten door de 
activiteiten die georganiseerd worden in 
het Voorzieningenhart De Biezantijn en 
in het Kindcentrum “Aquamarijn”, alwaar 
het basisonderwijs op de modernste manier 
wordt verzorgd. Er zit informatie in over alle 
medische mogelijkheden, het winkelaanbod, 
maar ook alle vrijetijdsbestedingen. Ook zijn 
alle belangrijke telefoonnummers aanwezig 
zoals u deze ook kunt vinden in deze uitgave 
van De Wester.

Groene Delta
Al jaren geleden zijn er aankondigingen gedaan dat het terrein van de ENGIE centrale, nadat 
deze haar activiteiten had gestaakt, omgebouwd zou gaan worden in een Groene Delta, waar 
de energie op andere wijze met zon en wind zou gaan ontstaan. Nu de centrale gesloopt gaat 
worden, komen de plannen natuurlijk dichterbij en worden de bewoners geconfronteerd met de 
nieuwe mogelijkheden.

ENGIE probeert alle wijkbewoners van het Waterkwartier en Weurt zo goed mogelijk voor te 
lichten, hun open dag en de informatieavonden zijn daar een onderdeel van. Ook heeft reeds een 
excursie plaatsgevonden naar de windmolens bij de A15 in Ressen. Het voorstel is om duizen-
den zonnepanelen en twee windmolens te plaatsen op het ENGIE terrein.

Laten we eerst alle voordelen en natuurlijk ook de mogelijke nadelen onder ogen zien en dan 
pas de discussie aangaan. Natuurlijk zijn de bewoners van Weurt en uit onze wijk Batavia de be-
woners die er het dichtst bij wonen op respectievelijk 450 en 600 meter. Menigeen heeft zorgen, 
maar laten we het allemaal bespreekbaar houden, vooral ook omdat we weten dat er een heel 
ander denkproces in heel Nederland gaande is betreffende gas, licht en water.

.

Gezellige dansmiddag
Op zondag 22 april, 27 mei, en 24 juni 
zijn er weer gezellige dansmiddagen in 
Voorzieningenhart de Biezantijn.

Aanvang 14.00 uur; zaal open om 13.30 uur 
en de entree  is 2 euro en 50 cent. 

Er is live muziek. Kom eens een dansje 
wagen, gezellig een drankje doen of zomaar 
een praatje maken.
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Wijck is de perfecte plek bij u in de buurt om gezellig te genieten. Geschikt voor 
iedereen, zowel voor zakelijke afspraken als een gewone gezellige middag of avond!

Op ons ruime terras is er altijd een zonnig plekje voor u vrij. In ontspannen en huiselijke 
sfeer serveren wij u allerlei lekkernijen van onze uitgebreide lunch& borrelkaart. 
Bekijk ook ons ruime bier en koffie assortiment. Binnen is een speelhoek voor onze 
kleinste gasten!

Ook leuk! We verkopen cadeaubonnen en er zijn tal van mogelijkheden om uw eigen 
borrel bij ons te organiseren!

Voorstadslaan 130
024 84 50 114
info@wijcknijmegen.nl
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Waterkwartier 
Oproep aan wijkbewoners
 
Monument
In 2010 werd na 65 jaar een plaquette onthuld 
op de hoek Biezenstraat - Waterstaat ter 
nagedachtenis aan de vier slachtoffers van een 
Duitse V1 bom. Vele anderen raakten gewond 
en overleefden soms ternauwernood deze 
ramp, waarbij zo’n 25 huizen zijn verwoest of 
onbewoonbaar werden.
 
Jaarlijks herdenken
Na de onthulling van de plaquette werden 
ieder jaar in kleine of wat grotere kring de 
slachtoffers herdacht en was er in 2015 een 
grote officiële herdenking.
 
Herdenkingscomité
Onlangs is er een comité ingesteld, dat in de 
toekomst de herdenkingen van de slachtoffers 
van deze V1 bominslag zal organiseren. 
Hiervan maken de wijkvereniging, basisschool 
Aquamarijn, Zr Clarissen, Jo Janssen/Els 
Stouthamer en fam. Ruijters deel uit. Bij 
de herdenkingen trachten wij de (kinderen 
van) nabestaanden en overlevenden van 
de V1 bominslag te betrekken, zodat deze 
gebeurtenis ‘levend’ wordt gehouden.

Informatie en fotomateriaal over V1 
bominslag
Wij zijn en blijven als comité zeer 
geïnteresseerd in persoonlijke verhalen van 
(oud-) wijkbewoners, die deze gebeurtenis 
hebben meegemaakt. Een deel van deze 
verhalen staat in het boekje, dat in 2010 is 
uitgebracht en dat u kunt vinden op 
http://www.noviomagus.nl/Gastredactie/
Ruijters/Ruijters.htm. 
Hiermee kunnen wij een zo compleet mogelijk 
beeld schetsen van deze bominslag. 

Ook houden we ons aanbevolen voor foto- of 
filmmateriaal van de rampplek (Biezenstaat/
Waterstraat) uit de periode 1940-1949. 
Uw reactie of info kunt u maileen aan 
ronaldruijters@hotmail.com.
 
We weten dat er meerdere voorwerpen of 
attributen zijn, die nauw verbonden zijn met de 
bominslag. Te denken valt aan dagboeken of 
foto-/filmmateriaal. Wij zouden graag weten 
of u deze in uw bezit heeft, want deze zouden 
we graag eens betrekken bij een herdenking.
 
Tekst: Ronald Ruijters

Berichtje van het 
Activiteitenfonds Oud-West

Wij, de leden van de het Activiteitenfonds 
Oud-West, bestaande uit de wijken 
Waterkwartier en Wolfskuil, hebben als taak 
de gemeente Nijmegen advies geven over 
de subsidieaanvragen voor activiteiten die 
u bedenkt. Activiteiten o.a. voor kinderen, 
ouderen, (nieuwe)bewoners en alles wat ten 
goede komt aan de saamhorigheid binnen onze 
wijken. De gemeente Nijmegen stelt hiervoor 
jaarlijks 20.000 euro subsidie beschikbaar. We 
doen een beroep op jullie als buurtbewoners 
om van alles te bedenken, een plan te maken 
en dat bij ons in te dienen.

Hierbij een opsomming van de aanvragen voor 
activiteiten van 2017
smartlappenkoor, betegeling moestuin 
Florapark, straatfeest Kanaalstraat, 
rommelmarkt Onder de Bogen 
Koninginnedag, gitaarlespraktijk, huur 
muziekapparatuur Vierdaagse, jaarafsluiting 
Aquamarijn, spelletjesmiddag Westerpark, 
sinterklaastocht Westerpark, tafelkleden voor 
Goede dag Oud West, linedance, straatfeest 
Distelstraat, drukkosten kleurplaat voor alle 
kinderen van Oud-West, kerststukjes maken 
Florapark, kerstactiviteit Patrijsstraat
Ook hebben we helaas enkele initiatieven 
helemaal moeten afwijzen of alleen 

gedeeltelijk toegewezen. Initiatieven die niet 
vallen onder de doelstelling. Zo is het niet 
mogelijk om personele kosten te betalen uit 
het fonds, alsook eten en consumpties.

Wij willen iedereen uitdagen om in 2018 het 
aantal initiatieven te vergroten ten opzichte 
van 2017. Ook heel nieuwe activiteiten zijn 
van harte welkom. We kunnen nog het dubbele 
van het aantal aanvragen aan. We zien heel 
graag uw ideeën tegemoet.

Hieronder de data van ons overleg. Voor onze 
werkbaarheid willen we uw aanvraag graag 
een week van tevoren ontvangen.

Inleverdatum: 1 mei,  1 september, 
1 november. Datum overleg:  5 mei, 9 
september, 7 november

Wilt u ook een aanvraag indienen dan kunt u 
hiervoor een aanvraagformulier invullen en 
indienen via 
activiteitenfondsoudwest@gmail.com. U krijgt 
dan zo snel mogelijk een aanvraagformulier 
toegestuurd met de voorwaarden erbij.
Of af te halen in het wijkcentrum Titus 
Brandsma en het wijkcentrum de Biezantijn 
en bij juwelier Ruud de Vries, Voorstadslaan. 

Namens het Activiteitenfonds,
Wilma vd Heijde
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Wat gebeurt er in het park?
De bomenrij van Italiaanse populieren aan de 
Industrieweg zal in het najaar van 2018 wor-
den vervangen. Afgelopen week is hiervoor 
alvast een nieuwe bomenrij aangeplant. Deze 
zal samen met inheemse heesters en extensief 
gras zorgen voor meer biodiversiteit voor 
flora en fauna in dit deel van park West. Daar-
naast zal het fietspad later opnieuw worden 
betegeld.

Wat was de aanleiding hiervan?
De populieren zorgen continue voor het ern-
stig opdrukken van tegels op het naastgelegen 
fietspad en vormen dood hout dat op het fiets-
pad kan vallen. Dit zorgt voor een verhoogd 
risico voor fietsers en wandelaars. De popu-
lieren zijn in het verleden getopt en daardoor 
kunnen ze niet tot hun natuurlijke vorm uit-
groeien. Het regelmatig toppen is nodig om 
uitbreken van zware takken te voorkomen, en 
hiermee zal de huidige hoogte worden gehal-
veerd. 
Gezien de beperkte levensduur van populieren 
willen we met nieuwe aanplant zorgen voor 
een alternatieve, duurzame en fraaie oplos-
sing.

Wat komt er voor terug?
Het uitgangspunt hierbij is om meer biodi-
versiteit creëren ten behoeve van de flora en 
fauna en dat in de vorm van duurzaam groen. 
Dit wordt op dit moment gedaan in het park 
door de aanplant van 12 bomen van een ande-
re locatie, de aanplant van inheemse heesters 
(najaar2018) en de herplant van een nieuwe 
rij bomen langs de Industrieweg. Het hees-
ter plantsoen zal bestaan uit de soorten zoals 
meidoorn, hazelaar, krent en de bosroos. Er 
is gekozen voor eenzelfde bomenrij als aan 
de overkant van de Industrieweg ter hoogte 
van het sportpark om de uniformiteit van de 
straat te behouden. De bomen zullen uiteraard 
tijd nodig hebben om uit te groeien tot grote 
bomen en daarom wordt er in het plan extra 
groen terug geplant.

Werkzaamheden park West (t.h.v. de Oscar Carrestraat)
Actiegroep tegen kap van 
de populieren Industrieweg

Sinds bekend werd dat de populieren 
aan de Industrieweg geveld gaan 
worden, is er een groep actief die 
daar fel tegen gekant is. Belangrijkste 
meningsverschil is de conditie van de 
bomen. De gemeente is van mening 
dat de bomen nog maar een kort 
leven hebben, terwijl volgens de 
tegenstanders  de bomen nog makkelijk 
vele jaren mee kunnen. 

De groep stapt met hun bezwaren naar 
de rechter om de kap tegen te houden. 

35

Last van hooikoorts?   
Tapen werkt

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.

Hooikoorts
Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft last van 
hooikoorts. Meestal beginnen deze klach-
ten in het voorjaar door het stuifmeel van 
bomen, grassen en/ of pollen. Medicijnen 
kunnen deze klachten sterk verminderen. 
Wat veel mensen echter niet weten is dat 
de fysiotherapeut met een toepassing van 
medical taping deze klachten fors kan doen 
verminderen.
Het lichaam reageert bij hooikoorts ge-
lijk op pollen en stuifmeel. Deze reactie 
is goed te merken aan de slijmvliezen. 
Het meest bekend zijn hierbij de geïrri-

teerde slijmvliezen van de luchtwegen, maar 
ook de slijmvliezen van darmen en huid kun-
nen reageren. Er ontstaat een overreactie van 
de slijmvliezen met als gevolg een loopneus, 
branderige of traanogen. Soms kan dit gepaard 
gaan met veel niezen, algehele vermoeidheid 
of koorts.
  
Tapen kan helpen
In 2016 is er een pilotstudie geweest naar de 
effecten van tape bij hooikoorts en de resul-
taten waren zeer positief (Fysiotape.nl). Uit 
deze studie bleek dat 84% van de deelnemers 
binnen 1-3 behandelingen een verbetering te 
merken in hun klachten. Er wordt een tape 
aangebracht op de rug en aan de voorzijde van 
de schouders. De tape moet na het aanbrengen 
5 dagen blijven zitten. Al na de 1e behandeling 
kan er dus merkbaar verschil optreden. 

Hoewel er nog geen wetenschappelijke claim 
is op de effecten, zijn de resultaten van de pi-
lotstudie dus veel belovend.

Hoe werkt de tape bij hooikoorts?
In het lichaam bestaat er een wisselwerking 
tussen het bewegingsapparaat, huid, orga-
nen en de verschillende regelsystemen.  Dit 
worden segmentale relaties genoemd. Net 
als dat er bij massage invloed kan worden 
uitgeoefend op deze segmentale relaties 
kan dat ook door middel van tape. Zo kan 
de tape die op de rug wordt geplakt invloed 
hebben op de longen/ luchtwegen.

Bij Jacops Fysiotherapie Nijmegen zijn alle 
medewerkers geschoold in het aanbrengen 
van tape bij hooikoortsklachten.
Heeft u vragen over de behandeling 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
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Jongerenpagina
Jongerenwerk actief op 
alle bassischolen in Oud-
West 
Afgelopen periode heeft het jongerenwerk 
samen met stagiaires intensief contact gehad 
met jongeren op scholen.
Door middel van verschillende activiteiten 
op scholen hebben we meer jongeren 
van groepen 7 en 8 van de Basisschool De 
Wieken, Michiel de Ruyter en Aquamarijn 
gezien en leren kennen. Deze contacten 
zijn voor het jongerenwerk belangrijk, 
omdat deze jongeren dan eerder in beeld 
zijn bij ons. Ook leren zij ons kennen, zodat 
ze vragen kunnen stellen bij problemen 
of bij een initiatief dat ze graag willen 
uitvoeren, waarbij we ze eventueel kunnen 
ondersteunen. We hebben leuke activiteiten 
gehad i.s.m. met de activiteitenpleinen 

van de school, zoals slijm maken, gezonde 
pizza’s bakken en een filmpje van je eigen 
wijk maken in groepjes. Maar ook diverse 
thema’s zoals sociale media. Jongeren leren 
omgaan met sociale media en hoe gebruik 
je bijvoorbeeld Facebook, Instagram en wat 
post je wel en wat niet?
Om jongeren kennis te laten maken met 
het jongerenwerk hebben we ook samen 
het jongerencentrum bezocht. Zo krijgen ze 
een beeld van onze accommodaties. Samen 
hebben we activiteiten georganiseerd op 
deze plekken.
. 

Sociale Media Michiel de 
Ruyter
Afgelopen paar weken hebben we met  
kinderen van de basisschool Michiel de 
Ruyter, uit groep 7 en 8, gesproken over het 

thema sociale media en hebben we daarbij 
activiteiten georganiseerd. In de eerste week 
moesten de kinderen een logo tekenen 
van een aantal apps, dit moesten ze uit het 
hoofd gaan tekenen zonder een voorbeeld. 
Ze deden dit goed zonder na te tekenen. In 
week 2 hebben we dilemma’s doorgenomen 
over sociale media met de kinderen. Hierbij 
moesten de kinderen de keus maken of 
ze het eens of oneens waren en dit laten 
zien door in het juiste vak te lopen. Daarbij 
hebben we ook besproken waarom ze het 
eens of oneens waren. In week 3 gingen we 
naar buiten voor een zoektocht naar de schat 
met behulp van een app op de telefoon. De 
kinderen gingen om de beurt de telefoon 
vasthouden en vragen beantwoorden. De 
kinderen vonden dit helemaal geweldig en 
ik zelf vond het ook wel leuk om bij te zijn. 
Na de zoektocht van de schat zijn we naar de 
speeltuin geweest en hebben we een uurtje 
gevoetbald met een heleboel kinderen. 

Tekst: Serkan Özer, stagiaire Bindkracht 10  

Activiteiten: 
Periode april 
Iedere donderdag is het jongerenwerk op 
de Wieken actief i.s.m. het activiteitenplein. 
We brengen bijvoorbeeld een bezoek aan 
de Wijkfabriek, bij goed gedrag gaan we 
naar een verrassende leuke activiteit. Soms 
maken we slijm of spelen we een FIFA- of 
biljarttoernooi in jongerencentrum Villanova. 
Op Aquamarijn is er huiswerkbegeleiding en 
op dinsdag van 17.45 tot 19.15 uur zijn er 
meidenactiviteiten voor groepen 7 en 8.
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In de wijk

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

Na 38 jaar met veel plezier als fysiotherapeut werkzaam te zijn geweest, 

gaan wij per 1 april 2018 stoppen.

Per 1 april zal Frank Hendriks samen met Vincent Wannée Fysiotherapie 

Danielsplein voortzetten met de voor u vaste, vertrouwde collega’s. U blijft 

vanzelfsprekend in goede handen!

Wij danken iedereen voor het geschonken vertrouwen en wensen u een 

sportieve toekomst in goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Monique en Jos Schulte

Save the date: 

Allesbinder nodigt je uit 

voor het ZOMERFEEST

Onze studenten laten hun projectresul-
taten op een creatieve manier zien, een 
oud-student doet een spoken wordop-
treden en natuurlijk zijn er hapjes en 
drankjes en is er muziek. Ook genieten 
we samen van onze nieuwe tuin! 

Kom jij meedelen in de feestvreugde? 
Neem vooral ook buren, vrienden en 
familie mee, maar laat wel even weten of 
je komt via: ontmoet@allesbinder.nl

Wanneer: 14 juni vanaf 16:00
Waar: bij Allesbinder, Weurtseweg 150
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De Thaise geboden voor 
een gezond leven
Droom je weleens van een heerlijke vakantie 
naar Thailand? Parelwitte stranden, azuur-
blauwe zee, exotische tempels en … wellness! 
De traditionele Thaise massage is één van ’s 
werelds oudste geneesmethoden en is volgens 
de traditie goed voor lichaam én geest. Hans 
Brekelmans en Neo Rattanasewee haalden een 
stukje traditioneel Thailand naar Nederland 
en zijn de eigenaren van de recent geopende 
Touch of Thai Wellness Spa in Nijmegen.

Neo Rattanasewee is geboren en getogen in 
Krabi, Zuid-Thailand, en woont sinds novem-
ber 2017 in Nijmegen. Neo: ‘Thaise massage 
is meer dan 2.500 jaar oud en kijkt naar de 
balans tussen lichaam en geest. In Nederland 
heeft de Thaise massagesalon vaak een ne-
gatief imago en dat is echt zonde. Ik wil daar 
graag verandering in brengen en Hans wilde 
me hiermee helpen.’

Waarom een Thaise massage?

Een Thaise massage helpt bij psychische 
klachten zoals angst en stress en helpt ver-
moeidheid te bestrijden. Daarnaast kunnen 
ook lichamelijke klachten zoals migraine, nek 
en rugklachten vermindert of verholpen wor-
den door Thaise massage. Hans: ‘Daarnaast is 
het ook gewoon puur ontspannen. Echt even 
ontstressen en jezelf verwennen. Dat is voor 
iedereen belangrijk!’

Touch of Thai, 
Nina Simonestraat 2, Nijmegen. 
www.touchofthai.nl 

Oud West Thuis Best 
Op ontdekkingsreis in 

eigen wijk 

Nog geen vakantieplannen in 
mei? Ga op reis in uw eigen wijk!  
Van 7 tot 11 mei zijn er allerlei leuke 
activiteiten voor en door bewoners en 
organisaties uit Nijmegen Oud West. 
Lekker picknicken in het Wester-
park, sporten, knutselen, samen eten 
en nog veel meer! Alle activiteiten 
zijn goedkoop of zelfs gratis. Het ac-
tiviteitenprogramma zal binnenkort 
verspreid worden door middel van 
posters en flyers in het Waterkwartier 
en de Wolfskuil, dus houd deze goed 
in de gaten! Heeft u vragen? Mail dan 
naar:l.lokven@tandemwelzijn.nl. 
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Molenweg 36, Nijmegen, Tel. 024 – 3770503

Tegenover de Albert Heijn Nijmegen West

Altijd in de buurt
Iedereen verdient een bank in de buurt. 

Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs in dorpen 
en kleine steden. Gewoon, een kantoor om de hoek met 

een bekend gezicht.  Bij ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. 
Op kantoor, via internet of app.  RegioBank is altijd dichtbij.

Welkom!

Wij zijn uw bank.
Peperkamp Assurantiën
Voorstadslaan 254
6542 TG NIJMEGEN
T 024 - 377 77 47
E info@peperkampass.nl
I www.peperkampass.nl

Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden 
voor binnen en buiten

Nu ook 80 soorten PVC-vloeren
Vrijblijvend prijsopgaaf

 06-460 808 04
j.haefkens1@chello.nl

www.tapijtshophaefkens.nl

adv Haefkens 2.indd   1 26-10-2014   17:18:35

Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden 
voor binnen en buiten

Nu ook 80 soorten PVC-vloeren • Vrijblijvend prijsopgaaf
 06-460 808 04

j.haefkens1@chello.nl
www.tapijtshophaefkens.nl
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Rijk
Mijn moeder werd onlangs 96 
jaar. Grote vraag is wat je iemand 
geeft die er al bijna een eeuw aan 
cadeautjes op heeft zitten. Aan 
spullen hecht ze niet meer zo. Een 
weekendje weg: het is haar teveel 
geworden. Chocolade, bonbons: 
ze nemen nu al een hele kast in 
beslag. Tot ik de lovende recensies 
over de musical Fiddler on the Roof 
las. Ik herinnerde me dat ze die al 
eens ooit zag, nog met Lex Goud-
smit in de hoofdrol. Lex is inmiddels 
vervangen door Thomas Acda, 
maar hij speelt Tevje met verve, 
kan ik nu uit ervaring vertellen. Dat 
moest het worden, samen naar 
deze musical. We kochten kaartjes 
voor de eerste rang, regelden met 
de mevrouw van het theater een 
topplek voor moeder-in-rolstoel. En 
zeiden niets tegen haar. Als we dat 
zouden doen, zou ze zich zorgen 
maken over heel kleine dingen. 
Ze zou er wakker van liggen. We 
gaven haar een geheim cadeau, zo 
vertelden we. Toen we de bewuste 
zondag het theater naderden en ze 
ineens in de gaten kreeg wat we 
gingen doen, rolde er een traantje 
over haar wang. ‘Dat ik dat nou nog 
kan gaan zien…’
Tijdens de voorstelling keek ik af en 
toe heimelijk naar mijn moeder. Ze 
zong zachtjes mee met Als ik toch 
eens rijk was. Ze pakte er een zak-
doekje bij toen Tevje en zijn vrouw 
Golde ontdekten dat ze eigenlijk 
veel van elkaar hielden. Ze knikke-
bolde maar één keer. En ik voelde 
me waanzinnig de koningin te rijk.

Rian Panis
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De winterstop ligt alweer enkele maanden ach-
ter ons. Een winterstop die eigenlijk tot carna-
val zou duren, maar vanwege het wisselvallige 
weer werd verlengd. In maart kon iedereen 
eindelijk weer het veld op om te starten met de 
tweede helft van het seizoen. 

Ondanks deze voetballoze weekenden waren 
er diverse activiteiten in de winterstop. Zo was 

er op zaterdag 10 februari weer het gezellige 
en altijd druk bezochte (kinder-)carnaval. Hier 
werd sv Nijmegen zelfs vereerd met een be-
zoek van Prinses Brigitte van den Broek en 
Jeugdprinses Selina Makaay van carnavalsver-

eniging ‘t Bielske. Deze carnavalsvereniging 
komt niet uit de buurt van onze voetbalclub 
(Hees, Waterkwartier), maar kwam speciaal 
naar onze club om enkele van onze vrijwilligers 
in het zonnetje te zetten met onderscheidingen. 
Ook werd er in de winterstop voor het eerst 
een pubquiz bij sv Nijmegen georganiseerd. 
Een gezellige avond in een vol clubhuis met 
een kleine honderd personen. 

Nu het winterse weer gelukkig achter 
ons ligt en we hopelijk naar meer zon-
nige weekenden gaan, zijn ook de ver-
schillende competities weer begonnen. 
Sv Nijmegen vr1 speelde de afgelopen we-
ken twee keer doordeweeks een bekerwed-
strijd. Op woensdag 14 maart mochten ze 

op bezoek in het plaatsje Kilder, om daar te 
voetballen tegen het vrouwen 1 team van 
Kilder. Na een mooie wedstrijd (0-0) won-
nen onze vrouwen 1 met penalty’s door goed 
keeperswerk van Sv Nijmegen keepster Liza 
Pieterse en zo bereikten ze de kwartfinale. 
Op woensdag 27 maart stond deze kwartfina-
le al op het programma. Deze keer mochten 
onze vrouwen 1 naar het plaatsje Ulft. On-
danks de geweldige inzet van ons vrouwen-
team konden ze helaas niet voorkomen dat de 
winst met 2-1 naar Ulftse B. vrouwen 1 ging. 
Hiermee eindigde helaas voor dit team het be-
kertoernooi, maar na vorig seizoen een finale 
en dit seizoen een zeer mooie kwartfinale kun-
nen we spreken van een zeer talentvolle groep. 
Ook in de competitie doen deze dames het 
zeer goed met een mooie plek bovenin. 
 
Tijdens het uitkomen van deze Wester lopen 
we alweer richting einde seizoen. Hoe de com-
petities verder verlopen zal dan langzaam dui-
delijker worden en zal allemaal in de volgende 
Wester, maar ook op onze website, te lezen zijn
. 
Tekst en foto’s: Patrick Weijers 
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Per 1 januari  2018 gelden nieuwe regels voor 
kamerverhuur en pakt de gemeente overlast en 
illegale kamerverhuur actief aan.  
Bent u woningeigenaar en wilt u 3 of meer 
kamers (aan 3 of meer personen) verhuren? 
Dan heeft u vanaf 1 januari een vergun-
ning nodig. Ook als dat eerder niet hoefde.  
Bovendien zijn de voorwaarden om een ver-
gunning te krijgen strenger geworden. In wo-
ningen met een WOZ-waarde tot en met € 
180.000,- mag u geen kamers meer verhuren. 
Dit is om de schaarse voorraad goedkope, zelf-
standige woningen te beschermen. 

Overgangsregeling voor verhuurders 
zonder vergunning
Verhuurt u kamers zónder vergunning? Dan 
geldt een overgangsregeling tot 1 juli 2018. U 
kunt dan onder lichtere voorwaarden alsnog 
een vergunning krijgen. Dat kan als u kunt aan-
tonen dat u onder de oude regels geen vergun-
ning hoefde te hebben. Moest u die wel heb-
ben dan was het illegaal kamerverhuurbedrijf. 
U kunt dan alsnog een vergunning aanvragen, 
waarbij de nieuwe regels onverkort gelden. 

Verhuur met geldige vergunning
Voor bestaande situaties, waarin u kamers 
verhuurt met een geldige zogenaamde omzet-
tingsvergunning (op basis van de oude regel-

geving) verandert er niets. Deze vergunningen 
blijven geldig. De regels worden bij nieuwe 
aanvragen dus strenger. En de gemeente gaat 
illegale kamerverhuur en overlast door kamer-
verhuur actief aanpakken.
Met de nieuwe beleidsregels reageert de ge-
meente op toenemende klachten over door ka-
merverhuur veroorzaakte overlast en de sterke 
groei van het aantal kamerverhuurpanden. 

Voor goede kamerverhuur blijft plaats in de 
studentenstad die Nijmegen is. 

Wilt u meer weten over de nieuwe regels en/
of nagaan of u een vergunning nodig heeft? 
Kijk dan op nijmegen.nl en zoek op ‘kamer-
verhuur’. 

Tekst: gemeente Nijmegen

Nieuwe regels voor kamerverhuur

VAN WERKHOVEN
Oude Graafseweg 96 - Nijmegen - (024) 377 42 00

www.bouwmarktvanwerkhoven.nl - www.facebook.com/bouwmarktvanwerkhoven

HOUT EN PLAAT OP MAAT 
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Stichting De Wijkfabriek Wolfskuil ontwik-
kelt een kleinschalig warmtenet in Wolfskuil 
en onderzoekt de haalbaarheid voor realisatie 
van het project. De komst van een warmtenet 
heeft impact op de wijk, en daarom worden be-
woners in een vroeg stadium betrokken bij het 
project en om hun mening gevraagd. Om die 
reden is in maart 2018 het eerste bewonerson-
derzoek uitgevoerd. 

Zonder steun van bewoners is er 
geen project
Dit bewonersonderzoek is een 0-meting met 
als doel om inzicht te krijgen in de houding 
van bewoners ten opzichte van de komst van 
een kleinschalig warmtenet. Op basis van de 
uitkomst van het onderzoek bepalen we welke 
acties er uitgevoerd moeten worden om bewo-
ners mee te nemen in het project. Medio 2018 
zullen we nogmaals een enquête afnemen om 
te meten of de acties tot het gewenste effect 
hebben geleid. Om tot een succesvol resultaat 
te komen is het belangrijk om naar buurtbe-
woners te luisteren. Want zonder de steun van 
bewoners is er geen project. 

75 Bewoners geven hun mening
Zon, wind of regen, het hield de enquêteurs 
niet tegen om de straat op te gaan en aan te bel-
len bij mensen. In de straten rondom de oude 
Mariaschool werd er driftig geënquêteerd, wat 
heeft geleid tot ongeveer 75 ingevulde enquê-
tes. Dit is een goed resultaat. Van de onder-

vraagden is een ruime meerderheid enthousi-
ast over de komst van een nieuw warmtenet. 
Van alle ondervraagden is ongeveer een kwart 
huurder, kookt bijna 90 % op gas en woont iets 
meer dan de helft in een tussenwoning. 

Bewoners willen meer informatie 
over gevolgen warmtenet 
De eerste indrukken van de enquête geven aan 
dat  voor een grote meerderheid van de bewo-
ners onduidelijkheid heerst over de gevolgen 
van de komst van een warmtenet. Er is vooral 
informatie nodig over de kosten van de over-
stap, de aanpassingen in huis en de duurzaam-
heid van het project. De resultaten van het 
onderzoek worden in april geanalyseerd. Op 
basis van de uitkomsten worden verdere acties 
uitgevoerd. Op www.iksluitaan.nl vindt u in-
formatie over het project, of neem contact op 
met Sander Veltmaat (sander@warmte.nu).

Stadsfiets verloot onder de 
deelnemers
Deelnemers aan het bewonersonderzoek de-
den automatisch mee aan de verloting van een 
nieuwe stadsfiets. Tijdens het jaarlijkse Goede 
Vrijdag Soepcafé in de Wijkfabriek werd de 
officiële loting verricht. De fiets wordt per-
soonlijk gebracht naar de gelukkige winnaar. 
Veel fietsplezier gewenst! 

Tekst: Sander Veltmaat
Foto: Geert Timmer

Bewoners Wolfskuil geven mening over klein warmtenet

Laat de lente maar komen

Zelden zag ik zo uit naar de lente als deze 
winter. Wat een lange, diepe nacht van el-
lende met tissues was het toch, dit jaar. Ik 
ga er niet verder over uitweiden, maar geloof 
me. Dit was een winter van niks. Een diepe 
onvoldoende. En het ergste is, dat het al-
lemaal de schuld is van mijn mijn eigen, aan-
biddelijke zoon. En de kinderopvang, waar 
we hem naartoe brengen. 
Het prachtige Joki, altijd opvang, altijd in de 
wijk. Zoveel kleurrijk geklede peuters knut-
selen, lunchen en spelen daar samen, halen 
er hun neus nooit helemaal op, poepen en 
plassen stiekem, een vrolijke wastobbe van 
virussen, bacteriën en snot. Dat vrijstaande 
gebouw moet wel de bron van mijn ellende 
zijn. Het kan bijna niet anders. Meer is er niet 
veranderd in ons leven.
Vreemd genoeg ziet de opvang er helemaal 
niet zo vies uit. Integendeel. Proper. En die 
kinderen konden niet gelukkiger zijn. Zelfs 
de baby’s die ik bij Dikkie Dik over de grond 
zie bewegen als hulpeloze zeehonden liggen 
te lachen. Het personeel is nooit ziek, altijd 
alert en nooit zelfs maar verkouden zoals ik. 
Ze zijn inmiddels immuun, vermoed ik. Of ze 
wassen heel vaak hun handen. 
Ook het toegangshek aan de straat probeert 
me gerust te stellen: er staat een kunstwerk 
van een bellenblazende jongen op. Zeepsop 
overal. Schoner wordt het niet, zou je den-
ken. Waarom het dan toch weer misgaat in 
mijn keel, elke paar weken opnieuw, is me 
een raadsel. 
Ja, het is hoog tijd voor die lenteschoon-
maak. Laat de helende zon maar komen, 
en zonnebrandcrème, pollen in de lucht en 
nieuwe zorgen. Wanneer begon het luizen-
seizoen ook al weer?

Stefan van Dierendonck

De gelukkige winnaar krijgt de fiets overhandigd
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Dankzij de zorg van wijkverpleegkundige Kaylee de Vos en haar collega’s kan 
Frits Leerentveld (71) zijn zelfstandigheid behouden.

Aan de stralende buitenkant kun je het 
niet zien, maar Frits Leerentveld (71) 
heeft op gezondheidsgebied heel wat 
te verduren gehad. Maar hij bekijkt het 
leven van de zonnige kant en probeert 
te genieten van alles wat er op zijn pad 
komt. Hij houdt van zijn zelfstandig-
heid en met de ondersteuning van het 
team wijkverpleging Voorstad, de hulp 
van zijn dochter en zijn vele sociale 
contacten lukt het hem heel goed de 
touwtjes in eigen hand te houden.
In 1995 kreeg Frits te horen dat zijn 
nieren slechts op halve kracht werkten. 
Na jarenlang dialyseren is bij hem in 
november 2016 een zogeheten shunt 
(een kunststofverbinding tussen een 
slagader en een ader) in de linkerarm 
aangelegd, om de dialysemachine 
makkelijker aan te sluiten op de bloed-
baan. Want Frits moet elke week op 
dinsdag, donderdag en zaterdag drie 
uur lang naar het Canisius Wilhelmina 
Ziekenhuis voor zijn dialyse.  
Na de shunt-operatie mocht hij zijn 
arm acht weken lang niet gebruiken, 
maar gelukkig kon hij rekenen op de 
dagelijkse zorg en ondersteuning van 
team wijkverpleging Voorstad. Frits: 
“We waren de zorg net een beetje aan 
het afbouwen toen er een jaar later, 
in november 2017, andere gezond-
heidsklachten bijkwamen. Ik blijk ook 
reuma te hebben, in mijn heupen en 
bekken en ik heb last van ernstige 
darmproblematiek.”  
 
Relativiteit 
Frits zit al sinds 1986 vanwege zijn ha-
perende gezondheid in de WAO. “Ik 
was glazenwasser in dienst bij het Rad-
boudziekenhuis en brak op een dag 
mijn been. Dat is nooit goed geheeld. 
Daarna heb ik nog aangepast werk 
gedaan, maar het ging niet meer. Ik 
werd volledig afgekeurd. Dat heeft des-
tijds wel voor een dipje gezorgd. Mijn 
vrouw heeft me er fantastisch bovenop 
geholpen. Ze nam me op een dag mee 
naar de Waalkade waar net een schip 
van de Zonnebloem aanlegde, met aan 
boord allemaal ernstig zieke mensen 
die genoten van een korte vakantie. 
Dat heeft me de relativiteit van alles 
doen inzien. Helaas is mijn vrouw 
zeven jaar geleden overleden. Ik heb 
geleerd dat je het niet voor het zeg-

gen hebt; ik neem het leven zoals het 
komt.” 
 
Actief 
Wijkverpleegkundige Kaylee de Vos is 
de vaste contactpersoon van Frits. Zij, 
of een collega,  komt elke dag langs 
om te helpen met het aantrekken van 
de steunkousen en twee keer per week 
te assisteren bij het douchen. Kaylee: 
“Omdat meneer Leerentveld slecht ter 
been is, hangt er een clavisio-sleutel-
kastje aan de voordeur, zodat we mak-
kelijk naar binnen kunnen. Meneer 
leeft alleen en hij is erg gesteld op zijn 

zelfstandigheid. Het is geweldig om 
te zien hoe hij ondanks alle tegenslag 
zo positief in het leven blijft staan. Hij 
is nog heel actief, als penningmeester 
van de ontmoetingsruimte van zijn flat, 
waar hij betrokken is bij de organisatie 
van allerlei activiteiten. En natuurlijk 
houdt ook zijn favoriete club, NEC, 
hem bij de les!” “Jazeker”, glundert 
Frits, “ik ben al 63 jaar fan! Elke 
thuiswedstrijd ben ik van de partij. En 
omdat ik zo slecht kan lopen, heb ik 
toestemming gekregen om mijn auto 
op het terrein van NEC te parkeren. 
Dat is toch prachtig!” 
 

“Ik blijf ondanks alles positief!”

Soms verandert er iets in uw leven, waardoor het allemaal even niet meer 
vanzelf gaat. Dan is het belangrijk dat u de toekomst weer vol vertrouwen 
tegemoet ziet. Dat lukt met hulp van de mensen om u heen en de inzet van 
professionele zorg waar nodig. Maar altijd zoals u dat graag wilt, zodat u uw 
eigen leven kunt blijven leiden. 

Op zoek naar zorg die u verder helpt? Onze medewerkers van team 
wijkverpleging Voorstad staan voor u klaar. Maak gerust een afspraak voor 
een kosteloos huisbezoek, bel de Zorgcentrale: 024 - 366 57 77.

advertorial
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Claver Creatieve Coaching
Begeleiding van kinderen & 
jongeren

Eveline Vermeeren van Claver Creatieve 
Coaching begeleidt kinderen en jon-
geren bij piekeren, somberheid, (faal-)
angst, onzekerheid, echtscheiding en 
rouwverwerking.

Er zijn steeds meer kinderen en jonge-
ren die last hebben van stress, angst, 
somberheid en een negatief zelfbeeld, 
soms ten gevolge van hun (thuis)situ-
atie. Hierdoor lopen ze vast op school, 
gaan vriendschappen en relaties moei-
zaam en zitten ze niet lekker in hun vel. 
Om te zorgen dat deze problemen niet 
groter worden is het zaak om op tijd in 
te grijpen. Voorkomen is immers beter 
dan genezen! 

Claver biedt een plek om stil te staan 
bij de binnenwereld van gedachten en 
gevoelens, en vervolgens daarmee crea-
tief aan de slag te gaan door middel van 
tekenen, schilderen, collages maken, 
boetseren. Een beeld zegt immers meer 
dan 1000 woorden. Zo kunnen kinderen 
door middel van creativiteit bouwen aan 
meer zelfvertrouwen!

Claver Creatieve Coaching
www.claver-coaching.nl
06 – 2847 4691

De Stijlanalist
Op naar een duurzame garderobe!

Unit 38/39 in De Smeltkroes op het 
Honigcomplex hangt vol met kleurige 
en originele kleding. Allemaal hebben 
ze wat gemeen met elkaar… ze hebben 
een metamorfose ondergaan! Als je De 
Smeltkroes binnenloopt en direct de trap 
op gaat dan loop je meteen tegen het 
atelier aan van de stijlanalist.

Mijn naam is Tonny van der Linden 
en ik ben gespecialiseerd in het 
restylen van bestaande kleding. 
Als imagostyliste (stijl, kleur en 
figuuranalyse) zie ik bij vrouwen veel 
miskopen en ongedragen kleding in de 
garderobe. Deze pas ik aan door middel 
van een ‘style- en bodycheck’.
Liever kleur in je garderobe? Dan is een 
100% gerecyclede sjaal in jouw kleuren-
palet echt iets voor jou.
Ook krijg ik veel mooie kleding die ik 
herontwerp en te koop aanbied in mijn 
atelier of tijdens evenementen op de 
Honig. Je bent welkom in mijn atelier 
om een kijkje te komen nemen of mee te 
doen aan een leuke workshop.

Meer informatie: www.destijlanalist.nl.
Contact: tonny@destijlanalist.nl
06 – 8287 7225
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Art Auger 
GamesVideogame developer

Is het lastig om in je eentje een video-
game te maken?  
 
Stel je voor dat je een leuke interactieve 
ervaring moet bouwen die uren boeit, 
waarbij elk plaatje, geluidje en knopje 
getekend, opgenomen of geprogram-
meerd moet worden. Voor een klein 
mobiel actiespel zoals ‘Greedy Little 
Monkey’ was meer dan twee jaar nodig!  
 
Ik nodig iedereen die dit leest uit om 
’Greedy Little Monkey’ (gratis voor 
Android!) eens te proberen en je voor te 
stellen wat er allemaal bij komt kijken 
om zoiets in je eentje te maken.  
 
Leuke weetjes:

- Alles is getekend met een 
computerpen op een speciaal 
Wacom Cintiq scherm.

- Dat apengeluid als je op de 
apenkop in het hoofdmenu 
klikt? Da’s mijn vriendin!

- De muziek tijdens het spelen is 
helemaal zelfgemaakt met key-
board en computer!

- Wees niet bang te mailen als je 
een rare ‘bug’ (computerfout) 
vindt!

Kijk voor plaatjes op mijn website: 
www.artaugergames.com
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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 
Geweld: voor slachtoffers (024) 361 41 87 
(24 uur p.d.), voor hulpverleners 
(024) 322 43 40, mail@sfgnijmegen.nl
Centrum voor Jeugd en gezin: 088 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)-3772557 secretariaat@wvow.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

Body & Face Company en Kapsalon Lustrína

Make-Over

Claudia vóór Claudia ná

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

Optreden Nijmeegs 

Kamerkoor: GLASHELDER.

Op 17 juni bezoekt het Nijmeegs Kamerkoor 
o.l.v. Paulien Roos-Bik Nijmegen-West en 
verzorgt ze een optreden in samenwerking met 
het Blokfluitensemble van de Lindenberg o.l.v. 
Pip van Steen. De muziek wordt opgeluisterd  
met poëzie en beeldende kunst.
De titel “Glashelder” vestigt de aandacht op de 
zorg voor het milieu en Nijmegen als Green 
Capital in combinatie met de betekenis van 
water voor de stad. Hierop aansluitend speelt 
het programma zich af rondom de Waal en 
heeft de muziek ook “water” als thema.
Aanvang: 14.30 uur met inloop op het KSCC 
Schipperscentrum Nijmegen in de Waalhaven 
alwaar het programma om 15.00 uur begint. 
Om 16.00 uur wordt het optreden na een korte 
wandeling voortgezet in Brebl in de Honig-
fabriek. Als afsluiting is er gelegenheid voor 
een drankje aldaar.

Prijs: 10 euro voor beide optredens.

Meer informatie is te vinden op onze website: 
www.hetnijmeegskamerkoor.nl 

Het geheel belooft een boeiend optreden te 

worden en de prachtige locaties zullen u een 
geweldige middag bezorgen.
Wij verheugen ons op uw komst.

Tekst: Nijmeegs Kamerkoor



…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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Het mooie weer komt er weer aan. Dat betekent doorgaans 
een toename van de hoeveelheid jeugd op straat.

VOORJAAR/ JEUGD:
De hangplekken van de jeugd worden inzichtelijk gemaakt 
door jongerenwerk, politie en toezicht.
Door middel van een inventarisatie kijken we wie zich waar 
ophoudt.
Er komen de laatste tijd weer voorzichtig wat klachten van 
bewoners binnen.

Door hier vroegtijdig op in te spelen, wordt een hoop ellende 
voorkomen.
Het blijft van belang, dat burgers overlast melden via 0900-
8844.

Er wordt weer gewerkt met het mooiweerdraaiboek.
In dit draaiboek staan de afspraken met betrekking tot de 
jeugd, de plekken waar ze worden aangetroffen in de wijk, 
waar de jongerenontmoetingsplekken zijn en wat de verwijs-
plekken zijn.

VERKEER:
In april zullen er controles zijn op de volgende locatie:
Voorstadslaan/ Tweede Oude Heselaan/ Schependomlaan.
Dit in verband met te hard rijden op die locaties.

Over een tijdje wordt dit nog eens herhaald, om de verkeers-
veiligheid te vergroten.

Met vriendelijke groet,
Chris Hofman
Wijkagent Wolfskuil

Happie Doen
Houdt u ook zo van koken en vindt u het leuk om te doen? 
Wij van Happie Doen, zijn op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die het leuk vinden om op een maandag een 
warme maaltijd te koken in Voorzieningenhart De Biezantijn 
Waterstraat 146.
Het is voor 20 à 30 personen onder het motto: van en door 
bewoners!
Heeft u interesse of vragen neem dan contact op met Greet: 
telefoon 06-14112178

Tekst: Greet Rijnders
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Kinderpersbureau

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg

Op bezoek bij het AZC Nijmegen 
 
Met paspoorten én goede vragen op zak 
mochten Ilijana en Dylan op 1 november op 
bezoek bij het AZC aan de Stieltjesstraat in 
Nijmegen. Tegenover het centraal station 
hadden zij een gesprek met woonbegeleider 
Bart Dalenoord.
 
Hij vindt het heel erg leuk om daar te werken 
en hij werkt er al 3 jaar. Hij heeft eerst gewerkt 
met mensen met een verstandelijke beperking 
en toen wou hij iets anders, maar dat hij dit 
werk zou gaan doen wist hij niet. Zijn functie 
is woonbegeleider. Hij vindt dat het goed gaat 
in het AZC. Het AZC is sinds februari open en 
er wonen superleuke mensen. De mensen 
willen Nederlands leren en het is fijn dat ze 
dat leren. Bart heeft ongeveer 20 collega’s. Ze 
werken in verschillende diensten, ook in het 
weekend en in de vakantie.
 
Hij vindt het ook moeilijk dat kinderen en 
volwassenen hun familie moeten achterlaten. 
Hij heeft ook meegemaakt dat een kind alleen 
hier kwam, zonder ouders. Hij vindt het heel 
verdrietig dat kinderen hier komen zonder 
ouders. De vader woont vaak al wel hier. De 
kinderen worden goed opgevangen, ze praten 
via een tolk. Het maakt op Bart veel indruk 
dat sommige mensen het erg moeilijk hebben 
gehad in de oorlog. Dat is heftig. Hij vindt het 
fijn dat hij mensen kan helpen met vragen en 
de taal en hier komen wonen. 
 
Kinderen leren best wel snel Nederlands, 
dat komt omdat ze overdag ook gewoon op 
school zitten en op woensdagmiddag hebben 
ze vrij. De kinderen gaan naar basisschool de 
Bloemberg. 
 
De meeste vluchtelingen komen uit Syrië en 
uit Eritrea dat is een land in Afrika. In het AZC 
wonen zo’n 300 mensen en daar wonen nog 
120 kinderen tussen. Ze hebben nog nooit 
meegemaakt dat een kind geadopteerd werd. 
Ze hebben voor elk gezin een 4 persoons 
kamer of soms voor 6 personen. In het AZC 
zijn 50 kamers en nog een paar 2 persoons 
kamers. 
 
Voor de vluchtelingen hebben ze ook 
voorzieningen. De kinderen gaan naar 
school. Buiten het AZC staat nog een leuke 
speelplaats voor de kinderen maar ook 

voor de ouderen staan buiten nog fietsen 
om te leren hoe je moet fietsen. Binnen het 
AZC staan nog 2 pingpongtafels en ook 
nog een voetbaltafel. Ook worden kinderen 
van 0 tot 4 jaar opgevangen als de ouders 
naar school gaan om te leren. In het AZC 
worden ook nog activiteiten georganiseerd. 
Bijvoorbeeld: spelletjes spelen, film kijken, 
dansen, voetballen, en zwemles. Omdat de 
meeste mensen die in het AZC komen geen 
zwemdiploma hebben.
 
Als je op bezoek wilt kan je een afspraak 
maken, maar dan moet je wel je legitimatie 
meenemen, anders sta je daar en kunnen ze 
je niet door laten. 

Weerbericht 
 
We houden het kort: heel veel orkanen. En het gaat rietsuiker regenen. Daarna zullen er 
wolken komen die de vorm hebben van katten.
 
Door weervrouw Mila

En of ze soms conflicten hebben? Dat hebben 
ze soms als ze elkaar niet begrijpen omdat ze 
een andere taal spreken.
De mensen die in de buurt van het AZC 
wonen reageerden best wel positief over het 
AZC, soms vond iemand het wel spannend 
vanwege de andere taal. Het is handig dat het 
AZC in het centrum zit, dicht bij de winkels en 
treinen.
 
Bart vond het heel goed dat we naar het AZC 
kwamen om vragen te stellen. Hij vond het 
leuk dat we hem hadden geïnterviewd en hij 
vond dat we goede vragen hadden.                                                                       

Door: Ilijana & Dylan



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

feestje
bruiloft

verjaardag
receptie

workshop
vergaderen
optreden

• april
24 RamBamBoem drumcircle door Drum Cafe
29 Jazzy Salsa Salon
• mei
1 Brebl without a cause Jamsessie
4 Afro Unique Club
10 Tapschrift 
11 Liedjesfestival
13 Tango@Brebl & Salsa&Bachata aan de Waal
18 Club Weekend
19 Vegan Festival
20 Brebl Sunday Tea Dance Lindy Hop
27 Wooden Ships (cd presentatie)
• juni
1 Hageslag - kleinkunst
3 Sharky Fluffy Live !
5 Brebl without a cause Jamsessie
9 Alle 13 dead!
10 Tango@Brebl & Salsa&Bachata aan de Waal
14 Tapschrift
15 Une soirée avec Badala – west afrikaanse dansmuziek
17 Brebl Sunday Tea Dance Lindy Hop
23 ONK Bierbrouwen
23 Dollhouse Queerparty

woensdag Jazzin & Jinjazz 
• april
4 Wolfert Brederode solo!
7 Wiro Mahieu, Carte Blanche
11 Morris Kliphuis DIMLICHT NSJ compositie project
13 Tommy Got Waxed
18 Corrie van Binsbergen Playstation
22 Guus Tangelder Bigband met Benjamin Herman
25 StarkLinnemann Quartet
• mei
2 Krupa & The Genes
9 Kika Sprangers Large Ensemble | Nijmegen
16 Bo invites PEBB & Travel Syndicate
23 ArteZ In Residence: Charalambous/Bizios
26 Artvark & Apollo double sax quartet
30 Martin Fondse Boy Edgar Tour
• juni
6 ABC (ArtEZ Big Collective)
13 Lilly King
20 JAmZZcollectiveXL ft.Martin Fondse & Vera Westera
27 Riche Reichelt Quartet (cd-presentatie)

Cultuur&zaalverhuur op de Honig

het complete
programma 
en updates
facebook.com/breblen

bel of mail:


