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Vroeger en nu 

Weurtseweg/Voorstadslaan
Links voor op de foto boven is nog de meu-
belzaak Van der Heijden/Framy te zien. 
Brand verwoest de meubelzaak  aan de 
Weurtseweg in 1992, het bedrijf kwam er 
nooit meer terug. De schade bedroeg zeker 
vier miljoen gulden. Achter is papierfabriek  
Gelderland Tielens te zien, ook deze brand-
den met de grond gelijk in 1976. 
Rechts voor is de oude boterfabriek Batava 
te zien. De Batava Margarinefabriek bleef in 

werking tot 1974. De Batavafabriek, één 
van de oudste industriële gebouwen Nijme-
gen, staat nu al jaren leeg en verval dreigt 
hoewel de buurt ijvert voor behoud. Een 
korte tijd heeft ook de Technische Unie in 
dit pand gezeten. 
Voor de Batavafabriek ligt er het Krayen-
hoffparkje, genoemd naar generaal Krayen-
hoff. Aan de Waal, in de buurt van het graf, 
lag tot 1914 Fort Krayenhoff. Toen Kray-
enhoff stierf, werd de loden kist waarin 

hij begraven lag naar het fort verplaatst. Hij 
had daar ooit  een graftombe voor zichzelf 
laten bouwen. Toen het fort in 1914 werd af-
gebroken voor de Honigfabriek werd de kist 
overgebracht naar Begraafplaats Rustoord. De 
gedenksteen die in het fort was aangebracht 
werd in 1916 overgebracht naar het buiten de 
Hezelpoort aangelegde, naar hem genoemde 
Krayenhoffpark.

Tekst en foto’s: Dave van Brenk
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De straat van de week

Kamperfoeliestraat
De Kamperfoeliestraat ligt in de Wolfskuil 
in een gedeelte van de wijk waar de stra-
ten zijn genoemd naar bloemen en planten. 
De straat loopt licht naar beneden van de 
Floraweg naar de Bosbesstraat en wordt 
in tweeën gehakt door de Varenstraat. Het 
eerste en bovenste deel telt 39 en het twee-
de deel  41 huisnummers. De straatnaam 
is vastgesteld in 1937 en ook de woningen 
zijn vlak voor de Tweede Wereldoorlog ge-
bouwd. 

Wim en Toos Phoelich
In het eerste deel aan de oneven kant wonen 
Wim Phoelich en zijn vrouw Toos. Wim: ‘Ik 
ben geboren in 1954 achter de botterkeet aan 
Weurtseweg 13. Het pand is nu gesloopt. Toen 
ik 10 jaar was, verhuisden we naar de Kor-
hoenstraat. Een typische arbeidersstraat. Men-
sen werkten daar bij Robinson, zoals mijn va-
der, of ASW, Fasto of Swift.’ Toos is net zo oud 
als Wim. ‘Ik ben geboren in Groesbeek. Daar 
hebben we bij het uitgaan elkaar ook leren ken-
nen.  We zijn getrouwd in 1975. Het eerste jaar 
woonden we bij mijn ouders in, maar omdat 
Wim niet economisch gebonden was aan het 
dorp mocht hij er niet ingeschreven worden.’

‘We verhuisden naar Heseveld,’ gaat Wim ver-

der, ‘de Simon Stevinstraat en later naar de 
Varenstraat. Toen ze daar huizen gingen reno-
veren, zijn we naar de Kamperfoeliestraat ge-
trokken. Dat was in 1985. Nu 33 jaar geleden. 
Ik werkte op de bouw als ijzervlechter. Zwaar 
werk. Zes jaar geleden scheurde plotseling 
mijn aorta. Nu ben ik vervroegd met pensioen. 

Ik wilde hier heel graag wonen, omdat ik er 
mijn duiven kon houden; in deze hoek met de 
Distelstraat zaten nog vijf duivenmelkers.’

Portaal
‘We hebben twee kinderen,’ vertelt Toos. ‘Onze 
jongste zoon is hier ook in de straat gaan wo-

Wim en Toos
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nen. Hij heeft in 2005 een huis gekocht, want 
de wachttijd voor een huurwoning kon tot acht 
of negen jaar oplopen.’ Wim: ‘Wij konden het 
huis ook ooit kopen. Voor 65.000 gulden en we 
zouden 10% korting krijgen, omdat we hier al 
zo lang woonden. We hebben het niet gedaan, 
want we vonden zelf dat we daar toen al te 
oud voor waren. Ik denk dat in dit deel van de 
straat nog zo’n tien huurhuizen zijn. Dat zijn 
bijna allemaal de mensen die hier het langst 
wonen. Nu verkoopt Portaal niet meer.’
Vergeleken met vroeger wonen er nu meer 
jonge gezinnen en zijn er ook studenten in 
het straatbeeld verschenen. ‘Veel zijn van 
buiten de stad en meer op hun eigen,’ vertelt 
Wim. ‘Dat is wel jammer, want dan knoop je 
daar niet zo makkelijk een gesprek mee aan. 
Nieuwkomers houden ook minder rekening 
met elkaar. Zakken huisvuil of de kliko’s staan 
er soms een hele week. Dat trekt ratten aan. Ik 
heb daar ooit een man van Portaal op aange-
sproken, die me zei dat ik de afdeling Toezicht 
moest bellen. Ik daar mijn verhaal gedaan, 
maar nooit meer iets op terug gehoord. Op de 
hoek met de Varenstraat worden zomaar ma-
trassen gedumpt. Tuinen worden ook slecht 
bijgehouden. Veel overhangende takken, waar 
je zeiknat van wordt als het geregend heeft.’

Bomen
‘We zijn wel blij dat eindelijk die bomen ge-
kapt zijn,’ gaat Toos verder. ‘Bij sommige hui-
zen haalden die al het licht weg en hingen de 
takken tot ver in de voortuin. De wortels kro-
pen omhoog en maakten het trottoir onbegaan-
baar. En dan die troep die ervan omlaag kwam. 
Dat bleef plakken en sleepte je vaak mee naar 
binnen toe.’ ‘Die bomen hoorden in de Goffert, 
niet hier,’ bromt Wim. ‘Ik hoop dat ze snel de 
stronken weghalen. In het donker zie je ze niet; 
de buurvrouw is er met de auto al op gereden.’ 
Wim kan zich ook ergeren aan de bureaucra-
tie op het gemeentehuis. ‘Vorig jaar september 
was er al besloten dat die bomen weg zouden 
gaan. Maar dan duurt het nog negen maanden 
voor het zover is. Bij de renovatie door Portaal 
enkele maanden geleden, liepen ze elkaar ook 
in de weg. Ik zag koekenbakkers met twee lin-
kerhanden rondlopen.’

Nu alles achter de rug is, zijn Wim en Toos 
tevreden met het resultaat. Toos: ‘We hebben 
verder over Portaal weinig te klagen hoor. 
De huur is ruim driehonderd euro. Dat is veel 
minder dan sommige andere huurhuizen in 
de straat. Die betalen al bijna zeshonderd per 
maand.’

Het is verder een rustige straat. Vormen van 
criminaliteit kunnen ze zich niet herinneren. 
Het is er wel erg smal. Wim: ‘Ooit is er sprake 

geweest het trottoir met één tegel te versmal-
len om de straat breder te maken. De parkeer-
ruimte is ook beperkt.’

Vissen
Er wonen veel mensen met een buitenlandse 
achtergrond, maar Wim en Toos bemoeien zich 
weinig met de rest van de straat. In de woon-
kamer staat over de breedte van een wand een 
groot aquarium en Wim’s hobby is vissen. 
‘Nadat zes jaar geleden mijn aorta scheurde, 
mag ik niks meer sjouwen. Het was even kant-
je boord en ik moet het rustig aan doen. Dat ik 
ineens niet meer mocht werken, was erg wen-
nen. Aan verhuizen hebben we nooit gedacht 
en zie ik ook niet gebeuren in de toekomst.’

Henk en Toos Peters
Ook in het eerste deel wonen Henk en Toos 
Peters. Zij wonen het langst in de Kamper-
foeliestraat. Al 52 jaar. Henk vierde afgelo-
pen mei zijn tachtigste verjaardag. Het is hem 
niet aan te zien. ‘Ik ben geboren in 1938 in de 
Onderstad aan de Korenmarkt. Mijn vroegste 
herinnering is het bombardement in februari 
1944. Dat ik door het raam naar buiten keek 
en alleen maar puin en vuur voor mijn ogen 
zag. We hadden thuis drie kinderen. Mijn va-
der was een avonturier. Zo vocht ie als oor-
logsvrijwilliger in Indonesië en Korea. We 
verhuisden ook vaak. Dat vond ik niet altijd 
even leuk. Had je net vriendjes gemaakt in een 
buurt en op school, vertrokken we weer. Zo 
woonden we verder in onder andere de Anje-
lierenweg, in het Willemskwartier en ook hier 
in de Kuul. Toen ik veertien jaar was, moest ik 
gaan werken en ik begon bij de Honig. Vermi-

celli inpakken. Na een paar jaar had ik het wel 
gezien daar en wilde ik gaan varen. Ik vertrok 
naar Rotterdam en werkte twee en een half jaar 
op de Holland-Amerikalijn.’

Henk kwam weer terug naar Nijmegen, ging in 
militaire dienst en daarna aan de slag bij Fri-
den, wat later Singer werd en nog later Tealtro-
nic. Daar werkte hij zeventien jaar. Hij besloot 
zijn werkzame leven op de Limos kazerne in 
Oost in het magazijn en later op de postkamer 
totdat de kazerne in 1994 gesloten werd en 
Henk op zijn 56ste met een vervroegde pensi-
oenregeling thuis kwam te zitten.

Rimboe
Toos van Eldik is geboren in de Ericastraat, 
het hart van de Rimboe, in 1942. Daar heeft ze 
alleen maar goede herinneringen aan. Haar va-
der was huisschilder. ‘In 1958 leerde ik Henk 
kennen,’ begint Toos. ‘Twee jaar daarna zijn 
we getrouwd. De eerste jaren woonden we bij 
mijn oma in. Via Friden kregen we een huis 
in Oost in de Olijfwilgstraat, maar ik miste de 
Kuul ontzettend. Ik ging er bijna dagelijks naar 
terug.’ ‘Toen besloot ik een advertentie voor 
woningruil te plaatsen,’ gaat Henk verder. ‘Na 
de tweede advertentie kwam er een reactie uit 
de Kamperfoeliestraat. Beter kon niet. Binnen 
twee weken was het geregeld en zo konden we 
hier in 1966 intrekken.’ Toos: ‘Er woonde het-
zelfde slag volk als in de Rimboe. Daar was 
geen verschil tussen. Veel personeel van de 
Spoorwegen. Toen we hier kwamen, waren we 
de jongste bewoners in de straat, nu de oudste. 
Er waren veel kinderen. Winkels zijn er nooit 
geweest.’

Henk en Toos
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De bomen die de gemeente onlangs liet kap-
pen, stonden er nog niet. Henk: ‘Ik herinner 
me nog dat het tuinbedrijf van Jacobs aan de 
Molenweg ze hier kwam plaatsen. Ze zeiden 
meteen dat de bomen niet geschikt voor in een 
straat waren, maar de gemeente had het nu 
eenmaal zo besloten,’ verzucht Henk. 

Straatfeest
Van enige vorm van criminaliteit hebben Henk 
en Toos nooit iets gemerkt. Enige overlast was 
er ooit van een groepje jongeren dat zich op 
de hoek met de Varenstraat ophield. Toos: ‘Ze 
kwamen niet hier uit de wijk. Er is snel door 
de politie tegen opgetreden en we hebben ze 
daarna nooit meer teruggezien.’ Afgezien van 
één keer, begin jaren negentig, is er nooit iets 
gezamenlijks georganiseerd in de straat. Henk: 
‘Toen leefde Wim Jansen nog en vooral hij 
zorgde voor een straatfeest. Er stond een gro-
te tent voor de deur met een tap. Er was ook 
muziek en vertier voor de kinderen. Dat was 
erg gezellig en jammer dat het bij die ene keer 
gebleven is. Vroeger zat iedereen in de zomer 
buiten in de voortuin. Er was ook dan altijd 
wel iemand die zorgde dat er muziek was en 
niemand klaagde. Nu zijn Truus en ik meestal 
de enigen die nog buiten zitten. Dan ga je na 
eventjes ook maar weer naar binnen. Maar we 
hebben hier altijd met veel plezier gewoond, 
hoor.’

Over Portaal hebben ze niks te klagen. Ook 
voor Henk en Toos is de huur nog laag. Ze 
hoefden bij de laatste renovatie ook geen cen-
trale verwarming. Toos: ‘We hadden geen zin 
in dat geboor in huis en alles onder de troep. 
Zo’n haard is toch ook veel gezelliger?’ Erge-
ren kan Henk zich alleen maar aan sommige 
voor- en achtertuintjes. ‘Echt waar, op som-
mige plekken groeit het onkruid tot boven je 
knieën. Doodzonde en eigenlijk een schande. 
Het zijn niet alleen studenten hoor, alhoewel 
die het ook niet interesseert in welke straat of 
wijk ze wonen. Vroeger was bij een EK of WK 
voetbal de hele straat oranje. Zaten we met een 
kratje bier in de voortuin.’

N.E.C.
Henk is een fanatieke N.E.C.-supporter. ‘Ik 
heb al bijna vijftig jaar een seizoenkaart. Vroe-
ger liepen we met een grote groep richting sta-
dion. Nu ben ik daar nog alleen van over. Ik 
ga altijd te voet. Ik vind het mooi om zo bij 
de Goffert aan te komen. Met elke stap dich-
terbij groeit de spanning. Eerst zat ik altijd bij 
de klok, daarna vlakbij het scorebord waar een 
man een ladder op moest wanneer er gescoord 
was. Het afgelopen seizoen zat ik in vak Z. Na 
dit dramatische seizoen heb ik wel even ge-
twijfeld of ik weer een seizoenkaart zal nemen, 

maar het zal er toch wel weer van komen. Van 
mij mag Mario Been weer terugkomen!’

Henk en Toos zijn allebei nog kerngezond. Als 
ze ooit de trap niet meer op kunnen dan halen 
ze het bed naar beneden, want verkassen komt 
niet ter sprake. Henk: ‘Ik droomde van de 
week dat Toos ineens wou verhuizen. Ik werd 
badend in het zweet wakker.’ Voor Henk zijn 
tachtigste verjaardag was het huis te klein. Met 
drie kinderen, vier klein- en nog eens drie ach-
terkleinkinderen werd dit met verdere familie 
en vrienden in café West End gevierd.

Burhan Temir
Het tweede deel van de Kamperfoeliestraat 
ademt een gemoedelijker sfeer uit. Wanneer de 
Wester na een warme dag aan het begin van 
de avond op bezoek gaat bij Burhan Temir, zit 
een deel van de bewoners in de voortuin uit 
te buiken. Het is nog ruim twintig graden en 
de zon heeft er vrij spel nu ook in dit deel van 
de Kamperfoeliestraat de hoge bomen geveld 
zijn. Burham heeft een ruim tuinameublement 
in zijn versteende voortuintje. Aan de overkant 
zitten Jos de Ridder en zijn vrouw Truus voor 
hun huis en zullen even later bij Burhan aan-
schuiven. Dat geldt ook voor beide buren aan 
weerszijden van het huis van Burhan. Aan de 
rechterkant is dat oma Riet. ‘Zij is 77 jaar,’ be-
gint Burhan, ‘en de oma van de hele straat. Wij 
zijn hier één grote familie.’ Dat beeld wordt 
later bevestigd wanneer een andere overbuur-
vrouw bij Riet een pakje komt ophalen, wat de 
postbode eerder die dag bij Riet had achterge-

laten, toen de bewoonster niet thuis was.   

Burhan Temir wordt volgend jaar zestig en is 
geboren in Kayseri, een industriestad in het 
midden van Turkije. Burhan: ‘In 1979 kwam 
ik naar Nederland. Eerst met het idee om hier 
te gaan studeren. Ik had in Turkije een op-
leiding vergelijkbaar met de havo gevolgd. 
Ik werd echter niet toegelaten en moest gaan 
werken. Eerst vijf jaar in het slachthuis, al 
mocht ik als moslim eigenlijk niet met varkens 
omgaan. Daarna ben ik de horeca ingegaan. 
Zo begon ik met een compagnon Portofino in 
de Smetiusstraat en daarna had ik een koffie-
huis aan de Koninginnelaan, waar altijd veel 
Turken gewoond hebben. Dat was eind jaren 
tachtig. Daarna werkte ik nog een aantal jaren 
bij Schothorst, een velgenfabriek in Boxmeer 
en bij Philips. Toen kreeg ik echter hartproble-
men en werd voor dertig procent afgekeurd. 
Via Breed werk ik nu al acht jaar als conciërge 
op basisschool de Vossenburcht in Hatert.’ 

Wijkraad
Toen Burhan amper in Nederland was, ont-
moette hij Sennaz en een jaar later trouwden 
ze. Ze kregen drie dochters en inmiddels ook 
al enkele kleinkinderen, die vaak aan de Kam-
perfoeliestraat te vinden zijn. Ze woonden in 
de Bronsgeeststraat, het Pieter Postplein en 
sinds 1990 aan de Kamperfoeliestraat. Burhan 
en Sennaz stonden ook enige jaren met een 
foodtruck op markten en braderieën en ver-
kochten eigengemaakte hapjes. ‘Daar zijn we 
vanwege onze gezondheid mee gestopt,’ ver-

Truus, Jos, Burhan en Sennaz
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telt Burhan. Hij is ook zo’n vier jaar actief in 
de Wijkraad Wolfskuil. ‘Ik heb altijd mee wil-
len doen, over dingen meepraten. Als ik vlek-
keloos Nederlands zou praten, was ik zeker de 
politiek ingegaan. Ik heb in de Wijkraad wel 
meteen de overlast van de bomen aangekaart. 
Het duurde wel wat lang voordat de gemeente 
in beweging kwam, maar nu zijn ze eindelijk 
weg. Er komen kleine boompjes voor in de 
plaats.’ 

Jos en Truus
Inmiddels zijn de overburen, Jos en Truus,  
ook bij Burhan in de voortuin aangeschoven. 
Truus: ‘We hebben nu weer zon in de straat, 
het is overal veel lichter geworden en de straat 
lijkt een stuk breder.’ ‘Misschien op een paar 
na, maar verder wilde iedereen die bomen 
weghebben,’ gaat Jos verder. ‘Het gaf ontzet-
tend veel troep. Bijna het hele jaar door. De 
gemeente maakte de straat nooit schoon, dat 
moesten we zelf doen. We kregen zelfs geen 
afvalbak op de hoek van de straat.’ Jos is ge-

boren Kuuler. Opgegroeid in de Varenstraat en 
voor de Kamperfoeliestraat hoefde hij alleen 
maar de hoek om. Het grenst aan wat vroeger 
de Rimboe werd genoemd. ‘Ach, er moest 
wel eens politie komen, maar de saamhorig-
heid was nergens groter. Nu is het natuurlijk 
allemaal wel mooier geworden, maar echt niet 
gezelliger. Hier in de straat ook niet. De ouwe 
hap, wij dus, zit nog buiten, maar de nieuwko-
mers gaan overdag werken en ’s avonds komen 
ze hun huis niet meer uit.’ Riet: ‘Vroeger hield 
iedereen zijn tuin bij, werd de stoep schoonge-
veegd, maar dat zie je niet meer.’ 

Er wordt geturfd hoeveel huizen Portaal de 
laatste jaren verkocht heeft in dit deel van de 
straat. Ze komen tot de helft. Truus: ‘Het zijn 
veelal yuppen die de huizen gekocht hebben, 
behalve Rocky, dat is nog een halve Kuuler. 
Ook studenten, prima hoor, maar gezelliger 
wordt het er niet op.’ Naast Burhan wonen er 
meer mensen in de straat met een buitenlandse 
achtergrond. Problemen heeft dat nooit gege-
ven. Ook qua criminaliteit moeten ze ver in de 
tijd terug gaan. Jos: ‘We sliepen met de deur 
los, je hoefde nergens bang voor te zijn.’ Van 
hangjongeren hebben ze nooit last gehad. ‘Het 
zijn alleen de ouderen die hier hangen,’ lacht 
Riet. Overlast is er vooral van de hondenpoep. 
Als het donker is, ruimen de baasjes van die 
honden zelden iets op.

Ze zijn er wel van overtuigd, dat het in dit deel 
van de Kamperfoeliestraat leuker wonen is, 
dan in het eerste stuk. Een straatfeest hebben 
ze nooit georganiseerd, want volgens de bewo-
ners is het er altijd feest. Er is ook niemand die 
aan vertrekken denkt. Riet: ‘Ik verhuis nog één 
keer, en dat is naar Jonkerbos!’

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

Oma Riet

De Kamperfoeliestraat in 1949

Feest in de straat
We hadden een feest om niet te vergeten. 
Geen feestje met een frietkar helaas, waar-
voor we laatst een grappig briefje in de 
bus kregen, met getekende bloemetjes en 
slingers: ‘Beste buurtgenoot.’ Of we twee 
parkeerplekken vrij wilden houden vlak voor 
nummer veertien op elf mei aanstaande. 
Geen probleem, dacht ik, want het was ho-
gerop in de straat. Wel jammer dat ze ons 
niet meteen uitnodigden voor de moeite, al 
was het maar een zakje.
Ook geen feest als dat andere, meer naar 
beneden. Voor nummer 48 hadden ze een 
dag eerder de gewenste twee parkeerplaat-
sen afgezet met een wit-oranje lint, alsof ze 
gingen verbouwen. Container in aantocht, of 
een big bag. Ik kon de dreun van de graaf-
machines al horen. In plaats daarvan stond 
er ineens een partytent vol gezellige mensen 
op de stoep en hing er een lange slinger aan 
het raam met het algemene ‘Hartelijk Gefeli-
citeerd’. Bijna had ik ze gevraagd om uitleg, 
bijna was ik aangeschoven, zeker toen ik de 
barbecue rook, maar toen moest ik toch echt 
mijn zoon achterna, weggeschoten op zijn 
loopfietsje. Op zo’n moment lijkt de Varen-
straat ineens een snelweg.
Ik zie het graag, feest in de straat. Ook als 
ik niet ben uitgenodigd, of als ik de buurtge-
noten alleen ken van een korte groet op weg 
naar de supermarkt. Waar geleefd wordt, 
moet gefeest worden. Wat me terugbrengt 
naar ons eigen verjaardagsfeestje. Onver-
getelijk, want dit was het eerste sinds de 
bomenkap in onze straat. Wat zou de familie 
zeggen? Ze verrasten me: ‘Mooi hoor, jullie 
nieuwe straat. Wat een ruimte, wat een licht 
ineens!’ Zo had ik het nog niet bekeken.

Stefan van Dierendonck
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Max Walg woont nu al weer tien jaar in Frank-
rijk. In Orgnac l’Aven, een klein dorpje met 
ruim 500 inwoners in het zuidelijkste puntje 
van de Ardèche. Minstens een paar keer per 
jaar komt hij terug naar Nederland om zijn 
familie te bezoeken, maar ook de Koningsdag 
slaat hij nooit over. Dan struint hij rond op de 
rommelmarkt in het Goffertpark om spullen 
op te kopen, die hij zelf weer verhandelt in 
Frankrijk op een van de vele vide greniers, het 
Franse equivalent van een vlooienmarkt. Het 
is de grootste hobby van de gepensioneerde 
politieman, die de Wolfskuil kent als wijk-
agent. De rest van Nijmegen kent hem als de 
swingende verkeersregelaar bij de intocht van 
de vierdaagse op de kruising van de Sint Anna-
straat en de Groenestraat. We gaan terug naar 
de Wolfskuil met wijkagent Max Walg.

Politiepost
We spreken met Max in wat vroeger een ver-
hoorkamertje was in zijn oude politiepost op 
de hoek van de Koninginnelaan en de Nieuwe 
Nonnendaalseweg, waar nu de Wijkfabriek 
onderdak heeft gevonden. ‘We zaten hier met 
drie wijkagenten’, vertelt Max. ‘Eentje voor 
de Koninginnelaan en omgeving, ik deed de 

rest van de Wolfskuil en de Rozenbuurt en de 
derde ging over Heseveld.’

Reservepolitie
Max wordt eind dit jaar 68 jaar. Hij groeide 
op in Nijmegen-Oost in de Staringstraat en 
kwam uit een gezin van drie kinderen. Vader 
verdiende de kost als vertegenwoordiger en 
het leek alsof Max in eerste instantie ook de 
handel koos om later de kost mee te verdienen. 
Hij bezocht de detailhandelschool en werkte 
als verkoper bij Sengers in de Lange Hezel-
straat. Max: ‘Ik was geen opstandige jongen 
en schopte nergens tegen aan, maar ik liet wel 
graag mijn mening horen. Naast mijn werk bij 
Sengers ging ik op advies van mijn schoonva-
der bij de reservepolitie. Zo kreeg ik een kijkje 
in de keuken van het vak als politieagent. Het 
was de tijd dat daar nog ontzag en respect voor 
was. Het leek me wel wat. Ik solliciteerde en 
kon aan de opleiding beginnen, die vooral fy-
siek erg pittig was, maar ik voelde me toen nog 
een jonge God,’ lacht Max.

Het is 1974 wanneer Max begint bij de poli-
tie in Nijmegen, die toen nog haar hoofdbu-
reau aan de Mariënburg had. In de eerste jaren 

draaide Max vooral surveillancediensten, te 
voet, op de (brom)fiets of met de auto. 

Mobiele Eenheid
‘Je kwam automatisch bij de Mobiele Eenheid 
terecht,’ gaat Max verder. ‘Die werden toen va-
ker en massaler ingezet dan tegenwoordig. Zo 
kwam ik bij de treinkaping en gijzelingsactie 
door Molukkers bij De Punt terecht. Later in 
1980 bij de kroning van Beatrix in Amsterdam. 
Dat ging er heavy aan toe, maar ik kon daar 
wel van genieten. Je deed anoniem je werk, 
want door die helm was je vrij onherkenbaar. 
En ik was nog jong, hè! Van Amsterdam kan ik 
me nog herinneren dat we als ME in één linie 
stonden en de commandant “ME Voorwaarts” 
riep. We rukten op, maar door het traangas dat 
er afgeschoten werd, zag ik helemaal niks. Ik 
vertrouwde op een maat van mij, die naast me 
liep. Door de herrie om ons heen hoorden we 
niet dat we moesten stoppen. Ineens stonden 
we met zijn tweeën in een niemandsland met 
vlak voor ons de relschoppers en inmiddels 
een heel eind achter ons de rest van de ME. 
Dat zijn angstige momenten, waar je achteraf 
wel weer om kunt lachen. Het groepsgevoel 
binnen de ME was erg belangrijk.

Terug naar de Wolfskuil met Max Walg
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Wijkagent
In 1982 werd Max wijkagent in de Wolfskuil. 
Na decennia van economische groei volgt in 
die jaren tachtig een terugslag met een hoge 
werkeloosheid, vooral onder jongeren. Onder 
de kabinetten Lubbers wordt flink bezuinigd. 
Het harddrugsgebruik, vooral heroïne, doen 
de criminaliteitscijfers stijgen. Dat ondervindt 
ook Max. ‘Veel gezinnen konden nog maar 
moeilijk de eindjes aan elkaar knopen. Er werd 
proletarisch gewinkeld, zoals bij Eleman aan 
de Wolfskuilseweg. Dat  was vooral kleine 
criminaliteit, al zaten er een enkele keer ook 
zwaardere jongens tussen. Natuurlijk waren er 

ook burenruzies, maar die waren vaak al bij-
gelegd als ik ter plekke kwam. Ik deed bijna 
alles in mijn uppie op de fiets. Nooit heb ik me 
bedreigd gevoeld of moest ik mijn pistool trek-
ken. Ik voelde me één met de wijkbewoners en 
die vonden op hun beurt dat ze van hun Max af 
moesten blijven. Ze wisten wat ze aan me had-
den, want ik was altijd eerlijk en open. Nooit 
ging ik iets uit de weg, maar pakte de pro-
blemen wel tactisch aan. Als er bijvoorbeeld 
iemand aangehouden moest worden, ging ik 
daar niet met veel tamtam en loeiende sirenes 
op af, maar gewoon te voet of met de fiets. En 
ik vroeg of de betreffende persoon rustig met 

me mee ging. Handboeien waren niet nodig en 
nooit is er iemand vandoor gegaan. Dan nam ik 
ze mee naar de politiepost en vaak gingen we 
dan achterom zodat niemand het zag. Moesten 
ze daarna naar het hoofdbureau dan gebeurde 
dat in een onopvallende auto. Die aanpak werd 
gewaardeerd.’

Wijkteam
‘Ik kwam bij de wijkbewoners vaak binnen en 
wist zodoende wat er zich achter de voordeur 
afspeelde. Altijd in uniform, nooit in burger. 
Het is belangrijk om te zien hoe mensen le-
ven. Er was veel contact met de scholen, zoals 
de Wieken. Er was toen ook al een wijkteam 
bestaande uit allerlei instanties zoals huisart-
sen, Pater Joost Koopmans en niet te vergeten 
Marie-Therèse Bruning die het maatschappe-
lijk werk onder haar hoede had.’

Marie-Therèse Bruning
Marie-Therèse Bruning was een fenomeen in 
de wijk. Geboren in 1920 en vanaf 1961 was ze 
in de Wolfskuil en de Rozenbuurt maatschap-
pelijk werkster in dienst van Don Bosco, dat 
later overging in Stichting Club- en Buurthuis-
werk. Ze hield zich bezig met gezinsproblema-
tiek. Hoewel klein van stuk en fragiel ging ze 
voor niemand opzij. Ze was geliefd in de wijk 
en richtte haar aandacht ook op vrouwen van 
buitenlandse komaf om die uit hun isolement 
te halen. Ze ijverde voor een moskee in de 
wijk. In november 1985 ging ze met pensioen 
en kreeg een paar jaar later een lintje voor haar 
verdiensten. Ze overleed in 2001 en de Boska-
pel zat bij haar afscheid afgeladen vol.

‘Met Marie-Therèse kwam ik op het idee om 
Turkse mensen fietsles te geven. Dat was niet 
alleen zinvol, maar ook erg leuk om te doen. 
Daar nam je de tijd voor. Ook met families 
die minder goed bekend stonden en waar het 
wat vaker hommeles was, probeerde ik zoveel 
mogelijk contact te houden. Door de jongeren 
werd er veel gecrost op het terreintje op de 
hoek van de Floraweg en de Wolfskuilseweg. 
Dat was dé ontmoetingsplek voor de pubers 
en er gebeurde ook wel meer dan crossen al-
leen, maar ach, dat liet je maar begaan. Later 
mocht dat crossen niet meer, maar dan keek ik 
weleens een andere kant op. Ik had liever dat 
ze daar rondhingen dan verspreid over de hele 
wijk. Ik kende ze ook allemaal bij naam. Nee, 
als probleemwijk heb ik de Wolfskuil nooit 
ervaren. Misschien vonden mijn bazen dat en 
hadden ze me daarom hier naar toe gestuurd.’

Rozenbuurt
Max woonde zelf ook in de wijk. Enkele jaren 
na zijn trouwen met Rosalien in 1972 koch-
ten ze een huis aan de Bloemendaalseweg, 

Max voor het oude politiebureau aan de Koninginnelaan
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het korte verbindingsstraatje tussen de Mo-
lenweg en de Dikkeboomweg.  Daar groei-
den hun twee kinderen Jonathan en Hester 
op. Jonathan trad in de voetsporen van zijn 
vader en zit nu ook bij de politie. Hester runt 
een sportschool in Druten. Max: ‘Ik werkte 
alleen overdag die tien jaar in de Wolfskuil 
als wijkagent. ’s Avonds en ’s nachts werd er 
gesurveilleerd door collega’s. Er zat hier op 
de politiepost nooit iemand in de cel. Als ie-
mand achter de tralies moest, ging hij naar het 
hoofdbureau.  Ik deelde ook weinig bekeurin-
gen uit. Je maakte wel vaak een proces-verbaal 
op, maar dat schrijfwerk viel erg mee. Ik denk 
dat ze nu langer achter een computer zitten. Ik 
kwam bijna dagelijks bij Villanova, het wijk-
gebouw. Daar kwam ik altijd Cobus Hendriks 
tegen. Hij was daar de beheerder. Die man was 
goud waard voor de wijk. Ik was ervan op de 
hoogte dat hij met wijkbewoners  én met een 
paard naar het gemeentehuis zou gaan om te 
protesteren tegen bezuinigingen op het wijk-
werk. Natuurlijk hield ik mijn mond daarover 
tegen mijn meerderen. De renovatie in de Ro-
zenbuurt staat me nog heel goed bij. Bewoners 
moesten toen tijdelijk naar noodwoningen aan 
de Dikkeboomweg. Dat had veel impact. Toen 

ze weer terugkeerden naar de nieuwbouw heb-
ben we in overleg met Portaal de woningen 
zó toegewezen dat de probleemgezinnen niet 
naast elkaar kwamen te wonen. De moord op 
mevrouw van Kleef aan de Hatertseveldweg 
kan ik me ook nog goed herinneren. Achteraf 
bleek een familielid de dader. Het zijn echter 
vooral de leuke dingen die je onthoudt. Dat ik 
ooit met de brommer hier naar de politiepost 
kwam, mijn fiets daarna pakte en vergat mijn 
helm af te zetten.’

Fanclub
‘Er was een groot wederzijds respect. De men-
sen wisten wat ze aan me hadden. Ik kon me 
goed inleven in hun situatie als er wat voorge-
vallen was. De saamhorigheid onder de wijk-
bewoners was enorm. Het waren met afstand 
de leukste jaren als politieagent en ik vond het 
jammer toen het in 1992 ophield. Je mocht 
niet te lang op één plek blijven. Daarna heb 
ik vooral op de meldkamer gezeten. Het was 
een periode dat veel mensen naar de politie-
scanner luisterden. Die konden alles horen wat 
er gezegd werd. Alleen als er namen genoemd 
werden, werd het geluid vervormd. Ja, ik ge-
loof dat ik een eigen fanclub had,’ lacht Max. 
‘Ik groette de luisteraars ook altijd wanneer ik 
begon. En soms was er helemaal niks te doen 
en dan kletste je maar wat.’

Frankrijk
In zijn vakanties ging Max steevast naar Frank-
rijk. Hij is een echte francofiel. Hij raakte er 
bevriend met een Franse collega en die vond 
voor Max en Rosalien een huis in de Ardèche. 
‘We kochten dat in 2000,’ vertelt Max, en na 
mijn pensioen in 2008 hakten we de knoop 
door en zijn we verhuisd. Die paar keer per 
jaar dat ik in Nederland ben, rij ik ook altijd 
even door de Wolfskuil. Het is wel veranderd 
hè? Dertig jaar geleden was het veel meer een 
volkswijk. Iedereen zat altijd buiten voor het 
huis. Op een zomerdag stond bijna overal de 
voordeur wagenwijd open. Immigranten wa-
ren nog gastarbeiders en van yuppen had nog 
niemand gehoord. Er woonden ook weinig 
studenten in de wijk. Dat is allemaal aan het 
veranderen.’

Nog eenmaal kwam Max in functie terug naar 
Nijmegen. Niet naar de Wolfskuil, maar om 
tijdens de 100ste Vierdaagse nog één keer en-
kele uren het verkeer te regelen op de Sint An-
nastraat als de swingende politieagent. Max: 
‘Dat was weer een feestje. Het waren mensen 
uit de Wolfskuil dit zich daarvoor hard hadden 
gemaakt. Geweldig toch?’

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

Swingende Max tijdens de 4daagse 2005
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Owen is veertien jaar en heeft nu al vier cd-
singles achter zijn naam staan. Er zijn grote 
artiesten die hun carrière minder stormachtig 
begonnen. Maar Owen blijft er nuchter onder. 
‘Om echt iets te kunnen bereiken, zal ik hard 
moeten werken,’ vertelt hij. ‘Veel optredens 
doen in cafés en zaaltjes, nee, ik ben nog lang 
geen tweede Jantje Smit of Dreetje Hazes.’

De Wester is op bezoek bij de familie van Kol 
in hun woning aan de Weurtseweg waar vader 
Bas de laatste hand legt aan een ingrijpende 
verbouwing. Ze kijken uit op de restanten van 
slachterij Hilckmann, die snel plaats zal ma-
ken voor nieuwbouw. Als een volleerde barista 
zorgt Owen zelf voor de koffie. Zijn drie jaar 
jongere zusje Amee speelt met een puppy, de 
laatste gezinsuitbreiding, en moeder Sabrina 
zal, waar nodig, de antwoorden van Owen op 
onze vragen aanvullen.

Frank van Etten
Het begon allemaal vijf jaar geleden. Owen: 
‘Ik wilde mijn ouders verrassen op hun brui-
loft en ik vroeg aan de ceremoniemeester of 
ik een liedje voor ze mocht zingen. Een aantal 
mensen hadden dat gefilmd en die video’s be-
landden op social media en toen is het balletje 
gaan rollen.’  Frank van Etten, zelf ook zanger 
met een eigen studio en platenlabel in Sint An-

thonis, zag er wel wat in en hij nam contact op 
met de ouders van Owen. 

In 2014 verscheen zijn eerste cd-single Echte 
Vriendschap, een liedje uit het leven gegrepen. 
De cd-singles daarna hadden een luchtiger the-
ma. Want Vandaag met een clip opgenomen in 
de Vasim en Ik Voel Me Vrij, een Nederlands-
talige versie van Ich Bin Wie Du van Marianne 
Rosenberg. We zien de Waalkade en het Valk-
hof in de begeleidende video.

Henk Damen
‘Vorig jaar ben ik overgestapt naar Bling Mu-
sic’, gaat Owen verder. ‘Dat is de platenmaat-
schappij van Henk Damen. Het gaat er alle-
maal net iets professioneler aan toe. In april 
heb ik daar mijn laatste cd-single opgenomen 
Het Is Weer Zomer, ook geschreven door Henk 
Damen.’

De cd presentatie, in dit geval met gastoptre-
dens van onder andere Dean Saunders, Willem 
Barth, Mary Jager, Jean Jr. en Joey Knipping 
en Henk Damen kost geld, maar die investe-
ring hebben de ouders van Owen er graag voor 
over. ‘Via de entreegelden op zo’n dag komt er 
weer wat geld terug en Owen werkt ook af en 
toe bij mij in de zaak, Compact Kozijnen,’ ver-
telt Bas. ‘Voor optredens verdient-ie ook al een 

beetje bij en de helft zetten we meteen apart,’ 
vervolgt Sabrina.

Mary Jager
Optreden doet Owen regelmatig. Zo stond-ie 
op de wintereditie van het Nijmeegs Arties-
tenfestival en in Rotterdam in het voorpro-
gramma van Dreetje Hazes. In augustus staat 
hij in Uden op het podium met Tino Martin. 
Zijn ouders begeleiden hem daarbij.  Henk Da-
men maakt het mogelijk dat hij wat dat betreft 
verder kijkt dan de grenzen van Nijmegen. ‘In 
Brabant en België is mijn muziek populairder 
dan hier,’ vertelt Owen. ‘Ik treed op met een 
orkestband en kan dan 25 à 30 minuten vol-
maken.

’Hij krijgt zangles en begeleiding van Mary Ja-
ger, geen onbekende in het circuit, die de jonge 
Owen een grote toekomst voorspelt. ‘Maar de 
school blijft net zo belangrijk,’ besluit Sabrina. 
‘Als zijn resultaten op het VMBO niet goed 
zijn, mag-ie van ons ook niet optreden. We 
houden Owen met beide voetjes op de grond.’ 
Op zijn Facebookpagina, maar ook op www.
owenvankol.nl zijn de videoclipjes van het 
muzikale talent te zien.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk

Owen blijft met beide voetjes op de grond
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Met wie woon je in huis?
‘Met mijn mama en papa, Ilonka en Mark en 
de twee parkieten, eentje heet Blixem en de 
ander Sunny.’
Op welke school zit je?
‘Ik zit in groep zes van basisschool De Wie-
ken. Ik heb twee leuke juffen, Malou en Inge. 
Rekenen is mijn favoriete vak. Dat is  heel 
gemakkelijk en leuk.’
Wat zijn je hobby’s?
‘Atletiek, in bomen klimmen en gitaar spelen. 
Op woensdag en vrijdag ga ik naar atletiek. 
Dan gaan we horden lopen, verspringen en 
hoogspringen. En soms gewoon spelletjes, 
zoals “boom, boom, boom”. Dan ga je in het 
bos rondjes rennen en als de atletiektrainer 
dan zegt “boom, boom, boom”, dan moet 
je zo snel mogelijk bij een boom staan. Op 
donderdag ga ik altijd naar gitaarles op de 
Lindenberg. Daar leer ik allerlei liedjes. Door 
de week oefen ik een of twee keer.’
Lees je wel eens?
‘Ja, ik lees gewoon boeken die me leuk lijken, 
zoals Dolfje Weerwolfje, De waanzinnige 
boomhut en Donald Duckboeken. Op school 
lees ik ook wel andere boeken in de bieb.’
Van welke muziek houd je?
‘Ik houd van allerlei soorten muziek, van Ed 
Sheeran, Shawn Mendes en Marcus en Mar-
tinus, dat zijn ook artiesten. Soms vind ik pop 
leuk en soms klassiek.’
Speel je ook computerspelletjes?
Ja, ik zit vaak op Friv. Dat is een programma 
waar veel verschillende spelletjes op staan. 
Door de week speel ik soms een uurtje per 
dag, maar in het weekend soms wel vier uur 
per dag. Dan kijk ik filmpjes. Maar ik speel 
ook veel buiten met Nora en de andere mei-
den.’
Als je een dag een dier zou mogen zijn, welk 
dier zou je dan kiezen?
‘Een witte tijger, ik vind het een heel gaaf dier 
en hij ziet er mooi uit.’
Wat vind je het leukst aan jezelf?
‘Geen idee.’
Wat vind je het minst leuk aan jezelf?
‘Mijn diabetes. Het is gewoon een heel ir-
ritante superstomme ziekte. En je zult er je 
hele leven mee moeten rondlopen. Je moet 
de hele tijd prikken voor je waarden en ook 
de hele tijd spuiten. Dat moet ik iedere dag, 
elke keer als ik eet. Ik heb diabetes 1 en dat 
heb ik al twee jaar, sinds ik 8 ben.’
Wat vind je een leuk vakantieland?
‘Ik houd wel van Portugal en Frankrijk is ook 
heel mooi. Maar wat mij leuk lijkt is om een 

keer naar Amerika te gaan, daar ben ik nog 
nooit geweest. Wel in Portugal en Frank-
rijk. We gaan bijna elke zomervakantie naar 
Frankrijk. Meestal zitten we in een huisje of 
stacaravan.’
Als je een dag alles zou mogen doen wat je 
leuk vindt, hoe zou die dag er dan uitzien?
‘Heel veel snoepen, want daar houd ik van, 
en dan niet hoeven spuiten. Lekker tv kijken, 
maar ook lekker buiten spelen in een heel 
groot klimparadijs. Een een hondje adopte-
ren’.
Wat vind je het mooist in je kamer?
‘Mijn bed en mijn bureau. Mijn bed omdat 
het een hoogslaper is, want dan kun je als je 
in je bed ligt er bovenuit kijken. En mijn bu-
reau vind ik zo mooi, omdat het heel groot is 
en omdat er mooie dingen op staan.’
Waar word je blij van?
‘Van mijn vriendinnen als ze me blij maken 
en van lieve, schattige diertjes. En van verras-
singen.’
Waar word je verdrietig van?
‘Als kinderen niet zo aardig doen. Niet heel 
vaak, maar soms. Dan zeg ik dat ik het niet 

leuk vind. Dan vraag ik: waarom doe je dat 
nou, heb ik jou soms wat aangedaan? Zeg het 
dan, want dan kan ik misschien mijn excuses 
daarvoor aanbieden.’
Als je zelf een taart mocht bedenken, hoe 
ziet die taart er dan uit?
‘Met tien lagen, van chocolade met een aard-
beiensaus eroverheen en een paar aardbeien 
er bovenop.’
Als je 10 miljoen zou hebben, wat zou je er 
dan mee doen?
‘Ik denk dat ik geld aan de stichting voor 
diabates zou geven zodat ze meer onderzoek 
kunnen gaan doen. En leuke dingen voor 
vrienden kopen. En voor mezelf zou ik een 
hondje kopen.’
Wat wil je later worden?
‘Bioloog of iets met dieren.’
Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?
‘Dan ben ik 20. Ik denk dat ik dan bij mijn 
ouders thuis woon en dat ik mijn opleiding 
afrond en op zoek ga naar een baan.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen 

Julia Wijnen 10 jaar

Van mijn vriendinnen word ik blij

Portret van een meisje in haar slaapkamer
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Nieuwe huisartsenpraktijk 
Waalfront in Oud-West
Nijmegen Oud-West dijt uit. Er worden 
woningen gebouwd, er ontstaan nieuwe 
buurtjes. Er komen ondernemers bij, ho-
reca strijkt neer. Voor het groeiende aantal 
nieuwe wijkbewoners zijn voorzieningen 
nodig. Dat vinden ook Mette Claassen en 
Nynke Nagtzaam, twee kersverse huisart-
sen die zich hier hebben gevestigd. Hun on-
derkomen is voorlopig nog een ‘container’ 
op het Honigterrein, met alles erop en er-
aan. Zij bewegen mee met de plannen die de 
gemeente voor dit terrein ontwikkelt. Over 
hun toekomstige praktijk kunnen ze nu nog 
weinig zeggen, behalve dat die zeker aan het 
Waalfront te vinden zal zijn. 
Wie zijn deze huisartsen en wat vinden zij 
belangrijk? Ik zoek ze op en ontmoet twee 
gedreven, vriendelijke, ondernemende huis-
artsen. Maak kennis met huisartsenprak-
tijk Waalfront!

Wie zijn Mette en Nynke?
‘Ik ben een geboren Brabantse die ervoor koos 
in Nijmegen geneeskunde te gaan studeren’, 
zegt Nynke. ‘Sindsdien heb ik mijn hart aan de 
stad verpand. Ik woon samen met mijn partner 
in Oud-West, tot ons groot genoegen. Ik wist 
dat ik huisarts wilde worden na een jaar stude-
ren. Toen ik klaar was met de basisopleiding 

heb ik eerst nog gewerkt op de spoedeisende 
hulp en bij geriatrie. Want die ervaring wilde 
ik meenemen voor ik aan mijn huisartsenoplei-
ding begon. Naast mijn studie had ik belang-
stelling voor internationale zaken. Zo liep ik 
mijn coschappen deels in Afrika. Ik werk veel 
met asielzoekers, heb op Lesbos als vrijwillig 
arts gewerkt. Allemaal ervaringen die mij rij-
ker gemaakt hebben, ook als arts’. 
Mette vertelt een ander verhaal. Ze is Nij-
meegse van geboorte en koos juist Utrecht 
uit als stad om geneeskunde te gaan studeren. 
‘Maar Nijmegen bleef aan me trekken, mede 
vanwege mijn vriendje hier. Daardoor raakte 
ik ook niet helemaal thuis in Utrecht. Na zes 
jaar ging ik terug naar Nijmegen. Eerst wilde 
ik allesbehalve huisarts worden. Mijn vader 
was het, ik wilde iets anders. Maar ik kwam 
erop terug. Doordat ik coschappen liep in het 
ziekenhuis kwam ik erachter dat dat niet de 
plek was waar ik wilde werken. Na mijn op-
leiding heb ik eerst anderhalf jaar gewerkt op 
cardiologie, om te leren wat chronische zorg 
inhoudt. Handig om daar als huisarts meer van 
te weten! Daarna ben ik aan de huisartsenop-
leiding begonnen. Ik heb als extra verdieping 
ook nog gekozen voor dermatologie en huid-
kanker.’  Mette vertelt dat ze met haar partner 
en twee kinderen in Nijmegen Midden woont.

Hebben jullie bewust voor 
Oud-West gekozen?
‘Zeker wel’, zeggen beide dames in koor. Nyn-

ke: ‘Ik liep stage bij Medisch Centrum Oud 
West. Ik heb er met zoveel plezier gewerkt. Ik 
merkte dat de wijk begon te groeien. Ik zag het 
ineens voor me: op deze plek, aan het Waal-
front, ligt een kans. Mette en ik kwamen el-
kaar tegen in het derde jaar van onze studie. 
Toen werd het plan geboren om samen verder 
te gaan. We hadden hetzelfde idee over wat we 
wilden doen en zijn als huisarts, als we 5 jaar 
verder waren. Ons zelfstandig samen vestigen, 
niets bestaands overnemen, maar alles volgens 
eigen ideeën inrichten’. ‘De meeste jonge huis-
artsen gaan eerst waarnemen in andere praktij-
ken’, vult Mette aan. ‘Daarna nemen ze vaak 
een bestaande praktijk over, of een plekje in 
een praktijk. Dan moeten er dus bijvoorbeeld 
eerst huisartsen met pensioen gaan wil dat ge-
beuren. Wij namen het heft in eigen handen en 
zagen mogelijkheden met al die nieuwe bewo-
ners. Die kunnen door de bestaande praktijken 
MCOW en het Weeshuis niet allemaal opge-
vangen worden’. ‘We wilden aan deze kant 
van de Waal blijven, niet naar de nieuwbouw 
aan de overkant’, neemt Nynke het gesprek 
weer over. ‘Hier klopt het hart al zo lang. Het 
Waalfront is nieuw, maar we blijven in Oud-
West, in de stad.  Bovendien hebben veel Oud-
West bewoners aan het Waalfront gewerkt, in 
de Honig, of bij Hilckmann’. 

En nu? Hoe gaat het met de praktijk?
Het kostte nog twee jaar van regelen voor 
Mette en Nynke konden starten op deze plek: 

Investeren in de band met patiënten
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Tekst: Rian Panis
Foto’s: Dave van Brenk

15

vergunningen, financiën en leningen, huisves-
ting, verzekeringen, digitale en personele on-
dersteuning.  Sinds enkele maanden is huisart-
senpraktijk Waalfront een feit.  ‘Wat was dat 
spannend’, erkent Mette.’ Je weet gewoon echt 
niet wat je mag verwachten. Wat nou als we 
geen patiënten krijgen? Alles is geregeld, maar 
zullen we succes hebben? Maar het gaat goed. 
Er komen elke dag nieuwe mensen bij. We 
hebben wel wat meer cliënten uit het nieuwe 
gedeelte. Mensen stappen niet graag over naar 
een andere huisarts en dat is volkomen begrij-
pelijk. We zijn er ook niet op uit om mensen 
weg te halen bij hun vertrouwde huisarts’.  
‘Maar de mix van oude en nieuwe bewoners 
vinden wij wel spannend en uitdagend’, vertelt 
Nynke. ‘We zijn ook zo benieuwd hoe Oud-
West zich verder gaat ontwikkelen en hoe oud 
en nieuw samengaan. Bovendien gaan we ons 
ook op andere doelgroepen richten. Daar komt 
onze ervaring goed van pas. Ik ga me naast 
deze praktijk bezighouden met bewoners van 
het AZC. En Mette neemt de Hulsen, opvang 
voor dak- en thuislozen, onder haar hoede. 
Maar voorop staat deze plek. Daarom weten 
we ook heel zeker dat we hier blijven, ook al 
weten we weinig over ons nieuwe onderko-
men’. 

Hoe kijken jullie eigenlijk tegen 
gezondheid aan?
‘Goeie vraag’, lacht Nynke. ‘Voor mij is het in 
elk geval meer dan niet-ziek-zijn. E zijn heel 
wat mensen die zich ondanks hun kwaaltjes 
gezond noemen. En zo is het gewoon. Als je 
je niet beperkt voelt in je dagelijkse leven, dan 
ben je gezond. Het ligt voor iedereen ook weer 
anders’.  Mette geeft aan dat ze wel ideeën en 
een visie heeft, maar die niet wil opleggen. ‘Ik 
ga uit van wat bewoners zelf vertellen en zelf 
willen. Ik vind wel dat ik een rol heb als het 

gaat om bewustwording. Er zijn zoveel dingen 
die mensen kunnen doen om hun gezondheid 
een handje te helpen. Dat willen we graag ter 
sprake brengen. Maar het is aan de patiënt om 
in actie te komen. Zo geloven we ook in peri-
odieke controles, vooral om een vinger aan de 
pols te houden.’

Wat voor huisarts willen jullie zijn?
Nynke en Mette vertellen dat ze huisarts zijn 
geworden om mensen te leren kennen en ze 
niet alleen te zien als medisch dossier. Voor 
hen doet de hele mens ertoe. Daarom heb-
ben ze ook de bewuste keuze gemaakt om een 
kwartier uit te trekken voor hun cliënten, in 
plaats van de gebruikelijke 10 minuten. ‘Tijd 
nemen voor de mensen, dat willen we. Tijd 
om rustiger te kunnen luisteren en om er beter 
achter te komen hoe het met iemand gaat’, zegt 
Nynke. ‘En we proberen ons contact met cliën-
ten op allerlei manieren te vergemakkelijken. 
We weten dat het mensen irriteert als ze aan de 
telefoon moeten wachten of er niet doorheen 
komen. Daarom maken we gebruik van een 
app en de website, waarop je ook afspraken 
maken kunt. Zo blijft de telefoonlijn beter vrij 
voor de dringende gevallen. ‘We passen ver-
schillende manieren van zorg toe’, vult Mette 
aan, ‘voor elk wat wils. Er komt een digitale 
generatie aan, dus we hebben een website en 
app. We denken na over videoconsults. Maar 
ook de telefoon en het gewone spreekuur. We 
hebben een spreekuur op de woensdagavond. 
Kies gewoon de manier waarbij je je als mens 
het prettigst voelt. Veel senioren vinden het 
ook handig hoor, om niet altijd de deur uit 
te hoeven om met ons te spreken. Bovendien 
zien we onze cliënten graag in hun context. Als 
een lid van het gezin anders moet gaan eten, 
dan geldt voor het hele gezin dat ze daar iets 
mee zullen moeten!’

Wat zijn jullie eerste 
beginnersindrukken?
Daar moet even over nagedacht worden. 
‘Nou’, antwoordt Nynke tenslotte, ‘ik vond het 
aannemen van personeel wel heel bijzonder. 
Hoe doe je dat? Je moet zomaar een keuze ma-
ken op basis van een gesprek, maar wat vraag 
je dan? Waar moet je op letten? Heb je het goe-
de gedaan, heb je de goede gekozen? Je bent 
wel verantwoordelijk voor die keuze namelijk. 
Maar: we hebben echt de goede mensen uitge-
kozen. We zijn er heel blij mee.’ Mette vindt 
het wel een beetje lastig dat je ervoor gekozen 
hebt om in een team te werken, maar dat je er 
nu door het nog wat kleine (maar groeiende) 
aantal patiënten toch vaak alleen voor staat. 
‘Dat betekent dat je dingen goed moet afstem-
men en overdragen. We willen graag wat gro-
ter groeien en samenwerken met een fysiothe-
rapeut, een diëtist, een psycholoog. Zonder dat 
we gelijk een megacentrum gaan worden. En 
wat ik echt een heel speciaal gevoel vind, is 
dat het echt om onze eigen patiënten gaat. Als 
er ergens een kindje geboren gaat worden, zie 
je die misschien ook nog als dertigjarige. Dat 
vind ik zo mooi!’

Hun gezamenlijke boodschap aan de bewoners 
van Oud-West: ‘Zijn jullie benieuwd naar ons? 
Willen jullie eens komen kijken, gewoon om 
te zien wie we zijn en waar we zitten? Voel je 
vrij en kom langs!’

Huisartsenpraktijk Waalfront, Waal-
bandijk 22 (op het Honigterrein, bij de 
‘toren’), 6541 AJ Nijmegen. Zoekt u via 
Google Maps, zoek dan op de naam HAP 
Waalfront, niet op het adres.

Afspraken maken:
- Telefonisch, binnen kantooruren (uitge-
zonderd lunchtijd van 13.00 – 13.30 uur): 
024 200 3000

- Op woensdagavond tussen 18.00 en 
20.00 uur zijn afspraken mogelijk

- Afspraken ook via de app Uw Zorg 
Online (gratis te downloaden via App 
Store of Google Play). Volg de link op de 
website van de praktijk: 
www.huisartsenpraktijkwaalfront.nl 

- Via www.huisartsenpraktijkwaalfront.nl 
kunnen ook afspraken gemaakt en vragen 
gesteld worden

Mette en Nynke 
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• verkoop

• aankoop

• taxaties

• verhuur

Arksteestraat 13
6511 MX Nijmegen

T. 024 - 204 20 20

info@demakelaarvannijmegen.nl

demakelaarvannijmegen.nl

Wees gerust: géén oproep tot wildwest toe-
standen in Nijmegen Oud-West. Maar dit 
artikel nodigt je uit om tuin en buurt gast-
vrij te maken voor ‘wilde’ dieren. Wel zijn 
er dan eerst enkele belemmeringen weg te 
nemen. Wat kun jij daarvoor in Oud West 
doen?

Het antwoord daarop volgt in twee delen. Deel 
1 gaat over de belemmeringen die het leven 
van dieren (en natuur in het algemeen) in de 
stad moeilijk maken. In deel 2 -  in een volgen-
de uitgave van De Wester – maak je kennis met 
acties die jij (maar ook de gemeente) kunt ne-
men om dieren (en natuur) in Oud West meer 
bestaansmogelijkheden te geven. Hoe kun je 
meer ruimte geven aan wat wild en onbeheerd 
is. Maar lees eerst wat het leven van wilde die-
ren in onze stad moeilijk maakt. 

Te weinig ruimte voor wild  
Nederlanders gaan nogal dubbel om met ‘na-
tuur’. We laten - door 500 jaar opvoeding met 
calvinistische principes -  nauwelijks ruimte 
aan het toeval of het onbeheerste, ongecontro-
leerde. Niet vreemd dus dat we in ons land al 
meer dan 100 jaar géén ongerepte natuur meer 
hebben. Ons land is volledig met mensenhand 
gemaakt: een geheel kunstmatig land(schap). 
In schril contrast staat daar tegenover het me-
deleven van massa’s landgenoten als dieren 
lijden of natuur bedreigd wordt. Dan staat het 
‘rentmeesterschap’ in ons op: we komen tot 
actie. Vooral als het om aaibare dieren gaat. 
Opvallend zetten we ons vaker in voor natuur 
ver weg dan voor bedreigde natuur in onze 
achtertuin. Niet dicht bij huis: ’not in my back 
yard’. 

Bulkvoedsel valt weg
De Radboud Universiteit meldt in 2017 dat 
het aantal insecten in 30 jaar met bijna 75% is 
afgenomen. Hiermee valt het natuurlijke bulk-
voedsel voor veel (broedende) vogels en an-
dere diersoorten weg. Toekomstig onderzoek 
moet aantonen hoe sterk daardoor diersoorten 
in aantal afnemen. Ook gewone diersoorten 
hebben er last van. Soms zelfs zo erg dat ze 
dreigen op de rode lijst te komen: ze gaan rich-
ting ‘uitsterven’. Zo bijvoorbeeld de huismus. 

Kat en hond 
Speciale aandacht vraagt de bescherming te-
gen katten. Vogels zijn bijvoorbeeld te vaak 
en te snel het slachtoffer van de kat. Hetzelfde 
geldt voor muis en mol: het bulkvoedsel van 

roofdieren. Jaarlijks dunnen miljoenen katten 
de vogelpopulatie in ons land uit. Vogels die 
door het insectentekort toch al moeilijk kun-
nen leven. Daarnaast vangt de kat ook heel 
veel muizen. Daardoor blijft er automatisch 
minder prooi voor andere roofdieren over. De 
kat volgt haar jachtinstinct maar heeft de prooi 
niet nodig. Want zij krijgt thuis het dagelijks 
kostje. Honden zijn schadelijk als ze loslopen 
in het buitengebied: daar jagen zij dieren (op). 
Daarom steeds meer aandacht voor het opspo-
ren van overtreders van het aanlijngebod. Na-
tuurorganisaties vragen al langer maatregelen 
om het aantal katten (en honden) in Nederland 
in te dammen. Tot nu toe zonder resultaat. 

Te weinig samenwerking 
Meer natuur en wilde dieren in de stad? Par-
ticuliere huisbezitters kunnen dat niet alleen. 
Daarbij zijn ook de grote terreineigenaren als 
gemeente, woningcorporaties en bedrijfsleven 
nodig. Samen werken aan méér leefruimte 
voor dieren. De gemeente Nijmegen zal actie-
ver groene initiatieven moeten ondersteunen 
bij de uitvoering daarvan. Uit een reactie op 
mijn artikel ‘natuurrijk Nijmegen’ (2017) van 
een inwoner van Hees blijkt dit nog niet. Hij 
vraagt om een gemeentelijke groenstrook met 
wilde bloemen te mogen inzaaien. Daarop 
reageert de gemeente: pas als hij zelf ervoor 
zorgt dat alle andere straatbewoners daarmee 
instemmen. Schuift hier de gemeente haar ver-
antwoordelijkheid af op burgers of is dit al een 
voorproefje van de Omgevingswet?

Meer lezen?  
Ga naar: nlbloeit.nl, nlzoemt.nl, knnv.nl of 

naar http://bit.ly/leesnatuur  
Reacties via ‘Contact’ op website Struinbul-
letin. 

Tekst en foto: Frans Sijben 

Maak je wijk wild
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Het is zaterdag 24 maart wanneer in de Spoor-
buurt (Nijmegen Oost) een vergroeningsactie 
gaande is. Operatie Steenbreek is gestart met 
de eerste actie in een Nijmeegse wijk, waar-
bij bewoners geholpen worden om tegels af te 
voeren en daarvoor in de plaats groen te plan-
ten. Het zwarte zand en een drietal plantjes 
ontvangen ze gratis. Petra Steenbergen (44) 
was al eerder van deze actie op de hoogte via 
een mail en raakte deze ochtend enthousiast.

Petra vertelt stralend: ‘Ik kreeg het mailtje 
omdat ik ergens op had gereageerd. Een stukje 
tuin inleveren vond ik super leuk! Want ik had 
hier alleen maar stenen. Zaterdagochtend was 
ik als eerste aanwezig. Dus ik belde overal 
aan. Hier in de buurt stond alles al klaar en ho-
veniers kwamen ons helpen en gaven advies. 
Ik heb nu een klein stukje groen in de tuin 
met onder andere tomatenplantjes en zonne-
bloemen en ik vind dat heerlijk. Ambassadeur 
Margot Ribberink sprak mij aan en vroeg of ik 
een stukje grond wilde adopteren aan de voet 
van een boom op het openbare terrein. Dat heb 
ik gedaan samen met twee buurvrouwen. We 
hebben er struiken en planten neergezet. Eer-
der zat het altijd helemaal onder de honden-
poep. Nu is het groen. Door deze actie is er 
meer saamhorigheid in de buurt. Mensen ko-

men buiten en gaan niet alleen maar werken en 
weg. Hier zitten veel ouderen achter de voor-
deur, dus is het een leuke manier om ze naar 
buiten te krijgen. Mijn advies voor anderen is: 
DOEN, doe mee met deze operatie, het is leuk 
want doen is groen!’
 
Operatie Steenbreek
Onze stad is uitgeroepen tot European Green 
Capital 2018. Gemeente Nijmegen heeft di-
verse projecten lopen om Nijmegen groener te 
maken. Het centrum voor natuur- en cultuur-
historie De Bastei wil dit jaar 100.000 tegels 
en stenen uit de stad vervangen door groen. Zij 
doen dit in samenwerking met de gemeente, 
andere partners en met jullie, de wijkbewo-
ners. Via Operatie Steenbreek trekt De Bastei 
als een ‘wijkkaravaan’ door de hele stad. Ze 
helpt alle inwoners van Nijmegen op weg naar 
een meer groene en klimaatbestendige tuin. 

Klimaatverandering maakt onze zomers war-
mer en zorgt voor meer hoosbuien. Veel men-
sen hebben stenen in de tuin. Hierdoor kan het 
water niet in de bodem wegzakken, waardoor 
onze riolen overbelast raken. Stenen houden 
bovendien warmte vast. In de stad is het ’s 
zomers zelfs zeven graden warmer dan elders. 
Alle beton en stenen zijn ook slecht voor de biodi-

versiteit en groen is goed voor onze gezondheid.

Groen in de tuin
Iedereen kan meehelpen door stenen en tegels 
in de eigen tuin te vervangen door planten. 
Waardoor we meer bijen, vogels, insecten, 
vlinders en egels gaan zien. Bovendien zorgt 
groen voor meer koele lucht. Jouw tuin wordt 
je eigen natuurlijke airco! In een groene bo-
dem kan het water goed wegzakken. Allemaal 
redenen om ja te zeggen tegen deze actie. In 
Nijmegen Oud-West wordt bijvoorbeeld het 
Maasplein in het najaar een heel stuk groener.
 
Netwerk
Samen met allerlei partners werkt De Bastei 
ook aan het Netwerk Steenbreek. Op 14 april 
2018 kwam dit netwerk voor het eerst bij el-
kaar. Zo’n veertig mensen van gemeente, 
scholen, natuurorganisaties, provincie, hove-
niers en betrokken inwoners dachten enthou-
siast mee over de plannen. Wil je daar in de 
toekomst ook bij zijn? Stuur dan een mail 
naar: netwerk.steenbreek@bastei.nl
Wil je meer weten kijk dan op de website van 
De Bastei: www.debastei.nl/steenbreek
 
Tekst: Caroline van Uden
Foto: Dave van Brenk

Stenen eruit, groen erin

Operatie Steenbreek
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Woensdag 25 april zwaaiden wij, leerlingen, 
ouders, het team en genodigden, na ruim 6 jaar 
Aquamarijn onze directeur, Arie Krijgsman, 
uit. Hij heeft een andere baan in Tiel en kan nu 
voortaan lekker op de fiets naar het werk.

Wij hebben hem ervaren als een vriendelijke, 
hartelijke directeur. Hij toonde veel interesse 
in de ander en stond altijd klaar voor eenieder. 
Samen en gezelligheid zijn woorden die echt 
bij hem passen.

Toen hij op de Aquamarijn startte hadden we 
nog 2 locaties, de Biezen en de Specht. Op de 
Biezen zat hij het meest en af en toe kwam hij 
even langs op de Specht. 

Na een jaar verhuisde iedereen naar de Specht, 
zodat er gebouwd kon worden op de Biezen. 
Een jaar met zijn allen op een kluitje. Dit bracht 
veel met zich mee, maar het is Arie gelukt om 
er een geheel van te maken, een school, een 
team. Dit kwam omdat hij het samen fijn en 
goed hebben zo hoog in het vaandel had staan.

Na een jaar weer terug naar de Biezen, waar 
we nu al enige tijd zitten. Een nieuw gebouw. 
Voor eenieder was het in het begin nog zoe-
ken en wennen. Maar Arie heeft samen met 
de mensen om hem heen er een fantastische 
school van gemaakt. Wat is hij altijd trots ge-
weest op deze school! En wij beloven Arie dat 

wij dit zullen blijven vasthouden, samen en dat 
de Aquamarijn voor eenieder ook als prettig, 
warm en gezellig wordt ervaren. Zoals Arie dit 
het liefste had.

Voor Arie is het tijd om de stap te zetten naar 
zijn nieuwe uitdaging, een nieuwe school. Ho-
pelijk vindt hij daar snel zijn draai en weet hij 

Afscheid Arie Krijgsman

daar de gezamenlijkheid en gezelligheid ook 
een plekje te geven.

Arie, bedankt voor alles! En heel veel succes 
met je nieuwe baan.

Tekst: Team kindcentrum de Aquamarijn.
Foto: Dave van Brenk
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Het was een pittige opdracht op 21 april 
voor ROC-student Celine Rutten: een 
zwemevenement organiseren in Zwembad 
West voor de kinderen van Nijmegen West 
en Lindenholt.  Zaterdag 21 april was het 
dan toch zover.  De allereerste editie van 
‘Ik-Kan-Zwemmen!’. Het moest in de 
eerste plaats een evenement worden waar 
kinderen konden kennismaken met  ver-
schillende zwem- en watersporten. Daar-
naast moest het ook een evenement worden 
waarbij de kinderen uit de wijk elkaar kon-
den ontmoeten en met elkaar sportief be-
zig konden zijn.  De verenigingen hadden 
groot uitgepakt; kinderen konden meedoen 
aan wedstrijdzwemmen (Aqua Novio en 
Waalstroom),  synchroonzwemmen (Aqua 
Novio), stand up paddling (Sub ’n Surf), 
reddend zwemmen (Nijmeegse Reddings-
brigade), waterpolo en duiken (Duikteam 
de Kaaiman). Dit laatste vonden veel kin-
deren een absolute topper. Hieronder een 
korte impressie verzorgd door De Kaaiman.
“Op 21 april heeft Duikteam De Kaaiman 
meegedaan aan ‘Ik-Kan zwemmen!’. Het 
was een dag vol spannende duikactiviteiten. 
In zwembad West hebben wij verschillende 
duikoefeningen gedaan.  Op deze dag zijn 
er 16 deelnemers geweest. Uiteraard zijn 
wij de dag begonnen met een goede brie-
fing over duiken. Na de nodige uitleg zijn 
wij overgegaan tot waar het allemaal om 
draait, namelijk duiken. Iedereen heeft een 

introductieduik gemaakt in het zwembad. 
Onze jonge deelnemers pakten het duiken 
opvallend snel op en waren erg enthousiast 
over deze spannende ervaring. 
Al vanaf 11 jaar kun je lid worden. Voor de 
jeugd wordt er iedere zaterdagochtend om 
09.00 uur training gegeven. Na de training 
kun je bij het clubhuis terecht om gezellig 
bij te kletsen of spelletjes te doen. Regel-
matig vinden er ook jeugdactiviteiten plaats 
zoals feesten, filmavonden en het jaarlijkse 
jeugdkamp!”

Lijkt dit je wat? 
Wil jij het ook eens proberen? Meld je dan 
snel aan via ikwilduiken@kaaiman.nl
Het was prachtig om de reacties van de 
kinderen vanaf de badrand te volgen. De 
een vond het nog leuker dan de andere. 
Sommige kinderen kwamen erachter dat 
ze sommige sporten die ze niet of nauwe-
lijks kenden toch heel erg leuk vonden. Uit 
een snelle peiling bleek dat de kinderen het 
evenement met een 9 beoordeelden. Reken 
maar dat er een ‘Ik-Kan-Zwemmen! 2019’ 
gaat komen! Dus we hopen volgend jaar 
weer een beroep te kunnen doen op alle 
zwemverenigingen.  En Celine? Die kon 
met een dikke 8 tevreden terugkijken op 
een geslaagde dag.

Tekst en foto: Pieter Hermans en
Paul Heldens

Ik kan zwemmen
Op de locatie Looimolen is er de laatste 
tijd sprake van een toename van verza-
melen van oudere jeugd (met auto’s). Dit 
zijn eigenlijk voornamelijk jongeren uit 
andere stadsdelen van Nijmegen, die el-
kaar daar treffen. Ze worden momenteel 
aangesproken op het beperken van over-
last en het opruimen van de rommel daar. 
Op het gebruik van gaspatronen (die ook 
worden gebruikt voor de slagroomspuit) 
zien wij nadrukkelijk toe. Op zich is het 
gebruik niet verboden, het is echter niet 
toegestaan de lege patronen na gebruik 
achter te laten.

Op de locaties Nonnendaalsedwars-
straat/ Nieuwe Nonnendaalseweg en 
omliggende straten ontstaan momenteel 
de contouren van een “nieuwe” wijk. 
Beetje bij beetje raakt de Wolfskuil verder 
af. Dit levert weer nieuwe bewoners op 
en maakt de wijk steeds multicultureler, 
een echte verrijking dus.

Chris Hofman
Wijkagent Wolfskuil 
(Foto Chris: Dave van Brenk  
Foto gaspatronen: Twitter)
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Nijmegen heeft een nieuw college van B en W. 
Naast de burgemeester bestaat het uit zeven wet-
houders, vier vrouwen en drie mannen. GroenLinks 
levert drie wethouders, D66 en SP elk twee. Op 1 
november 2020 vertrekt een van de GroenLinksers 
en resteren zes wethouders.

Bij een nieuw college hoort een nieuw college-ak-
koord. Het heeft vier thema’s: de stad moet duurza-
mer, een sociale stad blijven, versterken economi-
sche veerkracht en bouwen aan een aantrekkelijke 
stad.

De stad moet duurzamer
Het college wil dat iedereen van het aardgas afgaat. 
‘Het aardgasvrij maken van de stad is een immense 
operatie die heftig zal ingrijpen in de wijken en de 
levens van mensen’, staat in het akkoord. ‘Ieder jaar 
starten we in twee wijken een proces om deze aard-
gasvrij te maken. Aan het einde van onze coalitie-
periode zijn we hier in acht wijken mee begonnen. 
Deze projecten vragen doorzettingsmacht én lef.’ 
Samenwerking met woningbouwcorporaties is es-
sentieel. Er staat niet wélke wijken als eerste wor-
den aangepakt. 
Het college wil een milieuzone invoeren. Niet al-
leen voor auto’s, motoren en brommers, ook voor 
de scheepvaart. Binnenkort komt het Rijk met voor-
schriften. Nijmegen wil hierop aansluiten. 
Er komt meer zonne- en windenergie in de stad. 
Wáár windmolens en zonnecollectoren komen, 
staat nog niet vast. Daarover gaat de gemeente in 
gesprek met bewoners en woningcorporaties.

Een sociale stad blijven
‘Nijmegen is en blijft een sociale stad’, schrijven 
de collegepartijen. ‘We werken aan gevarieerde, ge-
mengde wijken en willen sociale tegenstellingen en 
maatschappelijke onvrede verkleinen. We stellen de 
vraag van de inwoner centraal en organiseren hulp 
zo dichtbij en goed mogelijk.’ Het moet wel betaal-
baar blijven. Daarom gaat het college op zoek naar 
besparingen, maar die mogen de kwaliteit niet aan-

tasten. Zo houdt iedereen die dat nodig heeft recht 
op huishoudelijke hulp. Twee of drie uur hulp per 
week is de basis. Bij meer uren wordt de eigen bij-
drage hoger.
Individuele bijzondere bijstand blijft bestaan, maar: 
‘We verstrekken voortaan vergoedingen (...) op het 
prijsniveau van tweedehands goederen. Dit geldt 
niet voor beddengoed, matrassen, witgoed en stof-
fering.’
‘Het huidige busabonnement voor alle 65-plussers 
wordt vanaf 2020 omgebouwd naar een busabon-
nement waarmee iedereen met een lager inkomen 
(tot 130% bijstandsnorm) onbeperkt kan reizen in 
de bus in de daluren’, is het voornemen. Deze men-
sen betalen een eigen bijdrage van 15 euro per jaar.
Er komt een Stadspas voor minima. Zij krijgen een 
budget dat ze bij aangesloten organisaties kunnen 
verzilveren.

Versterken economische veerkracht
Het akkoord zet hoog in op ‘Health en High Tech’. 
Andere kansrijke economische sectoren zijn vol-
gens de collegepartijen ‘logistiek en watergebonden 
bedrijvigheid, circulaire economie en energietran-
sitie en vrijetijdseconomie, inclusief toerisme en 
binnenstad.’ 

Bouwen aan een aantrekkelijke stad
In de inleiding van het hoofdstuk Bouwen aan een 
aantrekkelijke stad staat onder andere deze zin: ‘We 
zetten extra in op Dukenburg en Lindenholt.’ Maar 
wat dat concreet inhoudt, is nergens te vinden. 
‘In de periode tot 2022 bouwen we 400 extra soci-
ale woningen en 500 extra middeldure huurwonin-
gen. Deze bouw is aanvullend op de reeds geplande 
1.600 sociale huurwoningen en de 700 middeldure 
huurwoningen.’ Die woningen komen niet alleen in 
de Waalsprong, maar ook in de ‘bestaande stad’. 
Even verderop staat: ‘In Nijmegen is ruimte voor 
innovatieve woonconcepten. Denk aan zelfbouw, 
gemeenschappelijk wonen, diverse doelgroepen 
samen, enzovoort. We willen op diverse plekken 
ruimte bieden voor eigen initiatief van inwoners, 

met ondersteuning van de gemeente.’
De Graafseweg - essentieel voor de bereikbaarheid 
van de binnenstad - wordt aangepakt. Citaat uit het 
akkoord: ‘We vinden dat een reconstructie nodig is 
en zullen in samenspraak met de omwonenden een 
aantal varianten uitwerken.’ Een versmalling van 
de Graafseweg van vier naar twee rijstroken is een 
reële optie. De optie wordt nog reëler als alleen de 
omwonenden inspraak krijgen.
Woonstraten worden verbeterd en achterstallig on-
derhoud aangepakt: ‘Wij richten de woonstraten 
groen en duurzaam in door er klinkerstraten van te 
maken en combineren het groot onderhoud met de 
herinrichting van loop- en fietsroutes.’
Bussen in of uit de Burchtstraat is ook een hot item. 
De collegepartijen hebben de knoop doorgehakt: 
‘We willen in deze coalitieperiode ervoor zorgen 
dat de bussen verdwijnen uit de Burchtstraat. Hier-
door ontstaat ruimte voor herinrichting en meer 
ruimte voor groen en prettig verblijven. In deze be-
stuursperiode blijven er lijnbussen op de Waalkade 
rijden. Wij vinden het belangrijk dat het centrum 
(inclusief Benedenstad) goed bereikbaar blijft met 
openbaar vervoer.’
Het college vraagt zich af of ze zich aan wil sluiten 
bij het landelijke experiment voor regulering van 
de wietteelt. Dat is afhankelijk van de voorwaarden 
waaraan het experiment moet voldoen. ‘Ook wil-
len we onderzoeken of spreiding van coffeeshops 
mogelijk is om daarmee ook overlast te spreiden. 
Hiervoor moet bij bewoners wel draagvlak zijn.’

Verhouding overheid-burgers
In het hoofdstuk Moderne overheid beschrijven de 
collegepartijen hun visie op de rol van de overheid 
en de burgers. ‘De gemeente Nijmegen is van de 
stad en werkt voor de stad. Het gesprek met in-
woners, bedrijven en instellingen is leidend en we 
willen een overheid zijn die inwoners en organisa-
ties de ruimte biedt de eigen leefomgeving vorm te 
geven. De opgaven in de stad die ons werk sturen, 
vragen erom dat we ons verdiepen in de leefwereld 
van de mensen in onze stad. Ons werk? Dat doen 
we niet op één manier. Soms voeren we regie, soms 
faciliteren of stimuleren we, soms voeren we uit en 
soms doen we helemaal niks. De ambitie om op een 
slimme en efficiënte manier met ons netwerk in de 
stad te werken, hebben we de afgelopen jaren in de 
praktijk aangescherpt. Dat levert slimmere oplos-
singen en beter gedragen besluiten op.’
‘We blijven investeren in participatie en actief 
burgerschap. Bij de vormgeving van nieuw beleid 
betrekken we de stad zo veel mogelijk bij totstand-
koming.’

Tekst: René van Berlo
Foto: Bert Beelen

Voornemens nieuw college van B en W
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Op een zonovergoten middag in mei zit een 
groep bewoners rondom een tafel, midden 
op de stoep in de Lingestraat. Ze drinken een 
bakje, ze praten. Af en toe roept een bewoon-
ster: ‘Heeft er nog iemand een verhaal te ver-
tellen?’ Koffie op de Stoep dus. Lisanne van 
Kuppevelt, opbouwwerker vanuit Bindkracht 
10 (voorheen het Inter-Lokaal & Tandem) in 
Oud-West en Brigitte Haarhuis, coördinator 
van Stip Oud-West zijn hiermee gestart. Dat 
was in het gure najaar van 2017.  Een dik half 
jaar later ben ik benieuwd naar hoe het gaat 
met Koffie op de Stoep. Wat is eigenlijk de be-
doeling? Ik praat er met Lisanne over.

Kennismaken met Lisanne
Lisanne is 28 jaar en een geboren Nijmeegse. 
‘Ik ben aan de Waalkade ter wereld gekomen. 
Heb ook in Oud-West gewoond met mijn fami-
lie. Ik heb in Nijmegen mijn opleiding gedaan. 
Maar ik houd van buiten. Ik ben net verhuisd 
naar een zeer landelijke omgeving. Ik kijk uit 
op weides met geiten, kippen en een veulentje. 
Ik ben iemand die gelukkig wordt van mensen 
blij maken. Dat straalt op mijzelf af zodat ik 
me ook lekker voel. Blij-zijn zorgt er voor dat 
andere dingen in je leven minder zwaar wegen. 
Daarvan ben ik overtuigd. Dat wil ik ook met 
en in mijn werk bereiken’. Ik vraag wat een 
opbouwwerker is. ‘Opbouwwerk werkt aan 
meer samenhang in de wijk’, begint Lisanne. 
‘Ik zoek naar wijkbewoners met energie, die 
graag “iets” willen doen in hun wijk. Van wie 
de handen jeuken om dingen te organiseren. 
Soep koken en eten met elkaar, in een tuin-
tje werken, een groepje kinderen begeleiden. 
Daar wordt de wijk beter en leefbaarder van. 
Maar ik ben net zo goed op zoek naar bewo-
ners die nog niet actief zijn, voor wie het al-

lemaal nieuw is, die nog aarzelen maar wel 
aan iets mee zouden willen doen. Ik probeer 
ze over een drempel heen te krijgen, help ze 
een handje.’ 

Hoe kwamen jullie op het idee voor 
Koffie op de Stoep?
‘Veel vragen van wijkbewoners komen wel te-
recht waar ze thuishoren’, antwoordt Lisanne. 
‘Stip is daarvoor een belangrijk loket bijvoor-
beeld. Ik hoor er zelf ook een hoop en doe daar 
wat mee. Toch blijven genoeg vragen liggen. 
Bewoners moeten bijna altijd met die vragen 
naar bepaalde plekken toe komen. Met Koffie 
op de Stoep komen wij naar hen toe. Want Bri-
gitte en ik zitten niet alleen op straat. Andere 
organisaties sluiten aan, zoals woningbouwco-
operatie Portaal, de gemeente, Sterker Sociaal 
Werk, de GGD, het Sociaal Wijkteam, Brug-
genbouwers, Allesbinder en meer. We trekken 
ook op met Bij Bosshardt en hun koffiebak-
fiets. Zwaan kleef aan, dus. Dat geldt ook voor 
de bewoners: ze zien hun buren aan tafel zit-
ten en schuiven dan misschien zelf eerder aan. 
Onze bedoeling is met mensen in gesprek te 
gaan en te stimuleren om ook elkaar op te zoe-
ken. We vragen naar hoe ze het maken en lek-
ker in hun vel zitten, of ze graag wonen waar 
ze wonen, of ze vragen of ideeën hebben. We 
zouden graag willen dat mensen geen schroom 
voelen om koffie te komen drinken en met ons 
en vooral ook met elkaar te praten. Maar dat 
zal niet voor iedereen gelden. Sommige men-
sen hebben er geen behoefte aan. Dat begrij-
pen we natuurlijk.’

Werkt het, Lisanne?
Ze denkt even na. ‘Daar zitten twee kanten 
aan. Contacten leggen en vragen naar boven 

halen: ja! Elke plek weer op een eigen manier. 
Vooraf stoppen we bij iedereen in de straat of 
de flat een flyertje in de bus met de tijd en de 
plek. Soms worden we dan opgewacht door 
een grote groep die er helemaal klaar voor is. 
Soms ook niet. Dan bellen we gewoon aan in 
de straat en gaan daar het gesprek aan als men-
sen niet willen aanschuiven aan tafel. We horen 
erg veel verhalen. Mensen zijn daar helemaal 
niet terughoudend in. We krijgen positieve re-
acties op Koffie op de Stoep. Wijkbewoners 
voelen zich gezien en gehoord, helemaal de 
bedoeling.’ Lisanne glundert als ze dit vertelt. 
‘Of we iedereen ook meteen op de goede weg 
geholpen hebben, dat is de andere kant. Soms 
is daar meer voor nodig. Maar we hebben ze-
ker succes. Bewoners die activiteiten starten 
of zich ergens bij aansluiten. We gaan samen 
op zoek naar vrijwilligerswerk. Soms hebben 
we er ook voor gezorgd dat er hulp en zorg 
geregeld is.’ 

Koffie op de Stoep heeft een 
toekomst?
Lisanne is heel eerlijk. ‘Het is een experiment. 
Het kost een hoop tijd. Er komen niet altijd 
grote groepen mensen op af. Dus stellen we 
ons wel de vraag of we op de juiste weg zitten. 
Is er echt contact, ook onderling? Hebben we 
mensen goed doorverwezen en kunnen helpen 
met hun vragen? Als we merken dat de kof-
fie met steeds meer moeite wordt gedronken, 
dan stoppen we hiermee. Maar dan gaan we op 
een andere manier, met een andere methode, 
weer verder. Want we stoppen niet met contact 
zoeken met wijkbewoners. Of naar hun vragen 
luisteren. Sowieso loopt het nu in het voor-
jaar beter dan in het najaar. Toen waren we op 
verschillende plekken in tochtige halletjes of 
comfortabele “huiskamers” van bijvoorbeeld 
Griffioen en Wolverlei. Tot en met de zomer 
zijn we vooral in het Waterkwartier te vinden, 
zoals in de Schipbeekstraat, bij Mercurius, in 
de Lingestraat, Reggestraat, Berkelstraat, Ka-
naalstraat. Na de zomer gaan we verder in de 
Wolfskuil, waarbij we hopen te gaan samen-
werken met de Wijkfabriek.’ 

Lisanne en ik sluiten ons gesprek af. Ik loop 
mee naar de deur en daar zegt ze: ‘Zet er nog 
maar bij dat als mensen ons zien zitten, ze zich 
uitgenodigd moeten voelen om aan te sluiten. 
Kom erbij, schuif aan, drink mee!’

Tekst & foto: Rian Panis

Koffie op de Stoep

Lisanne (links op de foto) met de bewoners een bakkie aan het doen 
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De samenleving, dat is een begrip dat je eigen-
lijk iedere dag wel een keer hoort. We kennen 
de gemeenschap in verschillende vormen. Je 
kunt er naar kijken in een culturele zin, als ge-
loofsgemeenschap en zelfs online hebben we 
communities. Gemeenschappen hebben al een 
lange geschiedenis. 
Wij zijn namelijk niet alleen en we kunnen 
het ook allemaal niet alleen. We leven samen 
op deze aarde. Het zou mooi zijn wanneer we 
wat meer om ons heen zouden kunnen kijken. 
Elkaar zouden kunnen ondersteunen. Waarbij 
ieder mens gezien wordt als een unieke scha-
kel in een ketting, die de wereld met elkaar 
verbindt. Iemand die eigenlijk zijn hele leven 
nauw betrokken is geweest bij de samenleving 
is pastor Hans van Zonneveld. Dit jaar maakt 
hij niet voor de eerste keer in zijn leven een 
nieuwe start. 

Het begin
Hans van Zonneveld is vast een naam die be-
kend is bij een groot aantal mensen uit Nieuw 
West en ook daarbuiten. Dat kan ook niet an-
ders. Al zijn hele volwassen leven heeft hij 
zich ingezet voor de gemeenschap en zo ook 
die van Nijmegen. 
Het begon allemaal in 1970. Hans studeerde 
theologie en raakte betrokken bij de pastorie 
van Neerbosch-Oost. De wijk zag er destijds 
natuurlijk anders uit en is niet vergelijkbaar 
met hoe we hem nu kennen. Het was een wijk 
in opbouw, waar bouwen aan de gemeenschap 

een belangrijke plaats innam. De Goede Her-
derkerk was dicht betrokken daarbij. De men-
sen hadden zich eerder hard gemaakt voor één 
kerk in het hart van de wijk. Centraal gelegen, 
en daar staat hij nog steeds. 
Dat waren drukke tijden voor Hans. De pa-
rochie was namelijk overal bij betrokken. Ze 
deed mee in het wijkopbouworgaan. Nieuwe 
bewoners van de wijk werden welkom gehe-
ten. Kortom de medewerkers van de parochie, 
deden veel meer dan alleen het organiseren 
van vieringen in de kerk. 
De Goede Herderkerk was natuurlijk een kerk, 
maar had als hart van de wijk ook een verbin-
dende functie. 

Eerste werkzame jaren
Hans studeerde theologie. Na drie jaar werk-
zaam te zijn geweest voor de parochie stu-
deerde hij in 1973 af. In de Goede Herderkerk 
vond de wijding plaats tot diaken. Daarnaast 
werd Hans benoemd tot districtkatecheet, dat 
was destijds een nieuwe functie. In Nijmegen 
werden twee personen aangesteld voor deze 
functie. Eén voor oost en één voor west. Hans 
werd verantwoordelijk voor de zes parochies 
in west. Dit was een aanzienlijke taak, waar-
door hij op dat moment ook afzag van een wij-
ding tot priester. 
De kerk was op zoek naar een nieuwe manier 
om het godsdienstonderwijs op kleuter- en la-
gere scholen vorm te geven. Hans gaf niet zelf 
les, hij had een begeleidende en ondersteunen-

de taak voor de leerkrachten. Samen met zijn 
collega bedachten ze zes projecten per jaar, ge-
richt op kinderen van vier tot acht jaar en van 
acht tot twaalf. Ieder jaar moest er weer iets 
nieuws bedacht worden. Dat betekende veel 
gebruik maken van kinderboeken en -liedjes, 
een hele speurtocht soms. 
Na zes jaar werd het tijd voor Hans om zich 
met andere werkzaamheden bezig te gaan hou-
den.

Een nieuwe rol    
Door zijn werkzaamheden als districtkatecheet 
had hij al een aardig netwerk opgebouwd. Door 
zijn betrokkenheid bij de wijk kende hij veel 
ouders, maar ook de kinderen. In groep acht 
namen zij niet alleen deel aan het vormsel, 
maar gingen zij ook op kamp. Dan was Hans 
er ook altijd bij. Gewoon als begeleider, samen 
spelletjes en een bonte avond doen, of het uit-
zetten van een speurtocht. Het hoorde er alle-
maal bij. Dat was erg belangrijk om samen een 
band te krijgen. 
In 1979 was Hans er klaar voor om gewijd 
te worden tot priester. Die wijding door Mgr. 
Bluyssen gebeurde in de kerk van de Maria 
Hemelvaart, want dan konden er meer mensen 
bij zijn. Een nieuwe rol om te vervullen, maar 
wel met dezelfde raakvlakken. Vanuit de paro-
chie van De Goede Herder ging Hans te werk 
als pastoraal opbouwwerker. De gemeenschap 
blijvend laten bloeien, dat was de doelstelling. 
Hij vond het belangrijk om samen te werken 
aan een groeiende samenleving en daarbij 
hoort een betrokken kerk. 

Een nieuwe gemeenschap 
Na ongeveer drie jaar werd hem gevraagd om 
deel uit te gaan maken van een andere gemeen-
schap. Hans ging hiervoor naar het westen van 
het land, Rotterdam. De bedoeling was om een 
meeleef-communiteit op te zetten voor jonge-
ren. Dat kwam maar moeizaam van de grond. 
Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan, 
en hij ging weer aan het werk als pastoraal 
opbouwwerker. Hij kwam terecht in de wijk 
Hoogvliet in Rotterdam en in Spijkenisse. Daar 
waren grote  gemeenschappen uit de Antillen 
woonachtig. Wat zijn de vragen die leven in 
de buurt? Waar hebben de bewoners behoefte 
aan? Die vragen waren niet zomaar te beant-
woorden. De mensen leefden voornamelijk in 
kolossale flats. Hans had als doelstelling om 
mensen te helpen makkelijker en beter samen 
te werken. Door bijeenkomsten te organiseren 
en ruzies op te lossen, probeerde hij ervoor te 
zorgen dat de bewoners meer betrokken bij el-

Hans van Zonneveld 

Met een groot hart 
voor de gemeenschap
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kaar zouden worden. Hans leerde dat er ook 
andere factoren invloed hadden op de kwali-
teit van leven. Zo raakte Hans betrokken bij 
schuldhulpverlening. Destijds waren er nog 
geen instanties, die gezinnen hielpen om finan-
cieel gezond te worden en te blijven. Hij had 
hier eigenlijk ook geen ervaring mee, maar al 
doende leerde hij.

Het roer om
Voor Hans brak een nieuwe levensfase aan 
toen hij ging trouwen. Zijn inzet voor de sa-
menleving bleef echter een belangrijke plaats 
in zijn leven innemen. Door al zijn ervaring in 
de schuldhulpverlening kon hij aan het werk 
als hoofd bedrijfsmaatschappelijk werker in 
Dordrecht. Het bedrijf waarbij hij werkte was 
gericht op het begeleiden van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Ook 
hierbij ging het weer om mensen onderdeel uit 
te laten maken van de samenleving en te hel-
pen aan een baan in het bedrijfsleven. 
Een groot aantal jaren is Hans binnen deze 
branche werkzaam geweest, in verschillende 
functies. Daarnaast gaf hij door het hele land 
lezingen bij andere sociale werkgelegenheden, 
om ‘begeleid werken’ breder ingang te laten 
vinden. De samenleving en de daarbij beho-
rende behoeftes bleven veranderen, zo ook het 
werk van Hans. Hij raakte betrokken bij pro-
jecten voor mensen, voor wie Nederlands de 
tweede taal was. Want taal leer je het beste in 
de praktijk, door het te gebruiken in het dage-
lijks leven. Weer trok Hans door het hele land, 
nu om op verschillende plaatsen inburgerings-
cursussen op te zetten.

Terugkomst in Nijmegen 
Tien jaar geleden deed de mogelijkheid zich 
voor om naar Malden te verhuizen. Daardoor 
brak er eigenlijk weer een nieuwe tijd aan. 
Hans solliciteerde bij het ROC in Nijmegen 
en werd mede door zijn geruime werkervaring 
meteen aangenomen. Hij ging in de regio aan 
de slag als manager volwasseneneducatie en 
inburgering. 
Door zijn werkzaamheden in het verleden 
had hij al een redelijk netwerk in Nijmegen 
opgebouwd. Langzamerhand raakte hij door 
zijn nevenactiviteiten weer een diepgeworteld 
onderdeel van onze gemeenschap. Zowel in 
de gemeente Nijmegen, als in Heumen waar 
hij woont. Zo maakt hij deel uit van de bur-
geradviesraad van de gemeente Heumen en 
is hij betrokken geweest bij het opzetten van 
een alzheimer café. Maar dat zijn slechts twee 
voorbeelden in een lange lijst van activiteiten 
en projecten waarbij Hans betrokken is. 

Een nieuw begin
Vijf jaar geleden ging eigenlijk nog een keer 

het roer om in het leven van Hans. Na een 
ziekbed overleed zijn vrouw. Kort daarop 
werd hij benaderd door de Goede Herderkerk 
om pater Jan Eijkman te ondersteunen bij zijn 
werkzaamheden. Het was toen al duidelijk dat 
pater Eijkman zijn werkzaamheden af wilde 
gaan bouwen. Inmiddels heeft Hans zijn taak 
helemaal overgenomen en heeft hij in de af-
gelopen twee jaar gewerkt aan het herstellen 
van zijn priesterschap. Afgelopen december 
was het zover. 
Dit vond Hans erg belangrijk. Als priester 
mag je namelijk alle sacramenten toedienen. 
Nu is hij vrij om daar zelf invulling aan te ge-
ven. Hans vindt het belangrijk om dienstbaar 
te zijn aan mensen, in hun blije en verdrietige 
momenten. Kijken naar wat de samenleving 
nodig heeft en om mensen daarin bij te staan. 
Hans: “Ik wil graag door middel van mijn 
beschikbaarheid een boodschap meegeven. 
Diegene die meer diepgang zoeken kunnen dit 
vinden, maar in principe mag iedereen eruit 
halen wat men wil. Er zijn vele manieren van 
beleven, van diepte zoeken in het leven.” 

Droom voor de toekomst
In de loop van de tijd is het aantal voorzienin-
gen in Nijmegen-West teruggelopen. Hans wil 
zich graag weer inzetten. Vieringen verzorgen 
is slechts één deel van het pastoraat. Ervoor 
zorg dragen dat mensen aandacht hebben voor 
elkaar is een ander deel. Door een aandachtige 
samenleving te creëren, zullen projecten meer 
draagvlak krijgen. 
Hans: “Wanneer iets gedragen wordt door de 
burgers krijg je een brede ondersteuning in de 
samenleving. Initiatieven zullen hierdoor lan-

ger bestaan. De belangrijkste vraag is en blijft: 
Hoe ga je met elkaar om? 
Bij het bouwen aan een aandachtige samenle-
ving kan het evangelie een inspiratiebron zijn, 
maar niet de enige. Zo lang mensen maar be-
trokken worden en actief open staan voor el-
kaar.” 
Hans wil samen, met iedereen die betrokken 
is bij de Goede Herderkerk, kijken op welke 
manier hier invulling aan gegeven kan wor-
den. Zelf wil Hans in ieder geval zo veel mo-
gelijk fysiek in de wijk aanwezig zijn. Daarom 
is hij zijn nevenactiviteiten elders wat aan het 
afbouwen. Hans is nu terug op dezelfde plek 
waar hij ooit begonnen is en met dezelfde toe-
wijding aan de gemeenschap. 

Tekst: Leonie Hendriks en Renate Hesseling
Foto’s: Leonie Hendriks



De mensen uit Oud-West



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

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

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

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

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

Frankzonwering
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Stip Oud-West is sinds een aantal jaren ge-
vestigd in het wijkcentrum Titus Brandsma en 
doet het goed. Nog altijd is er groei. Ieder jaar 
komen er meer en complexere vragen. Bezoe-
kers komen uit de wijk, maar ook van elders. 
Op een zonnige middag wandel ik deze vesti-
ging van Stip binnen om te spreken met coör-
dinatrice Brigitte Haarhuis.
 
Jaarverslag
Brigitte laat mij vrij snel de jaarcijfers van 
2017 zien. Het aantal bezoekers en vragen 
van alle Stips in Nijmegen staan weergegeven 
in een grafiek. Stip Oud-West stijgt met de 
aantallen dik boven de andere uit met 5256 
bezoeken en 6022 vragen. Brigitte: ‘We 
hebben meer bezoekers en vragen dan in 2016 
en we zien ook een stijging ten opzichte van 
2017 in het eerste kwartaal van 2018. Veel 
mensen weten onze Stip te vinden, wellicht 
door de tamtam. Ze komen uit heel Nijmegen. 
Voor een gedeelte kan het zijn dat mensen van 
ons bestaan weten op deze plek, omdat we 
eerder spreekuur hielden in de St. Annastraat 
via het Inter-lokaal.’

 We kijken verder in het jaarverslag en zien dat 
er meer mannen dan vrouwen naar Stip komen 
en dat de meeste bezoekers van Stip tussen de 
25 en 49 oud zijn. Brigitte: ‘We zien in deze 
leeftijdscategorie een flink aantal mensen die 
hulp nodig hebben bij het aanvragen van bij-
voorbeeld een bijstandsuitkering. Er wordt om 
zoveel gegevens gevraagd, mensen komen er 
gewoon niet uit. De helft van de vragen gaat 
over financiële regelingen en voorzieningen. 
Er zijn ook veel problemen met wonen en be-
lastingen. Sowieso zien we dat vragen steeds 

complexer worden. Mensen raken steeds meer 
in de knoei.’

Het team
Gelukkig heeft deze Stip een team met 
enthousiaste mensen, die proberen een 
luisterend oor te bieden en te verwijzen waar 
nodig. Het team bestaat uit ongeveer dertig 
goed geschoolde vrijwilligers. Brigitte: ‘We 
hebben veel plezier met elkaar en volgens mij 
stralen we dat ook uit. We proberen mensen zo 
goed mogelijk informatie en advies te geven en 
mee te denken. We hebben respect voor elkaar 
en ook voor de mensen die binnenkomen. Daar 
waar nodig, zijn we er.’
 
Stip XL
Naast dat de bevlogen mensen die in deze 
Stip werken wellicht gewaardeerd worden 
door bewoners, kan het ook zijn dat er zoveel 
bezoekers komen, omdat het een Stip XL 
is. Behalve Stip zijn er diverse organisaties 
onder het dak van het wijkcentrum. De lijnen 
naar elkaar toe zijn kort. Er kan gemakkelijk 
worden doorverwezen wanneer dat nodig 
blijkt te zijn. Brigitte: ‘Wij doen geen 
juridische zaken, geen bezwaarschriften, maar 
bij de medewerkers van de wetswinkel hier in 
het gebouw kun je twee avonden in de week 
terecht voor dit soort zaken. Verder is er ook 
een publieksvoorlichter in huis. Ze werkt vier 
dagdelen per week. Het Sociaal Wijkteam, 
Bureau Jeugdzorg, het Inter-lokaal, allemaal 
zijn ze hier aanwezig. Dat is ontzettend handig.’ 

Stip in de wijk
Regelmatig trekt Brigitte vanuit de Stip de 
wijk in om te ontdekken wat er speelt. Zo 

gaat ze samen met de opbouwwerker op 
bezoek bij bewoners. Onder het genot van 
een kop koffie of thee kunnen zij vragen 
stellen en aangeven hoe ze bijvoorbeeld over 
het aanbod in de wijk en hun woonomgeving 
denken. Brigitte: ‘Op het moment zijn we in 
de Schipbeekstraat en over een tijdje bezoeken 
we ouderen aan het Maasplein. Leuk om te 
zien is dat er toch ook steeds meer senioren 
zijn die onze Stip bezoeken. We proberen Stip 
ook goed onder de aandacht te brengen, want 
er zijn veel mensen die nog nooit gehoord 
hebben van Stip. Iedere laatste woensdag 
van de maand maken we soep bij Soepie 
Doen (bewonersproject) in wijkcentrum de 
Biezantijn. Zo vertelden we laatst welke 
nieuwe regelingen er zijn en over een dagje uit 
dat georganiseerd werd door de Rotary voor 
kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Ik 
heb gevraagd of de ouderen het nieuws door 
wilden geven aan eventuele kleinkinderen.’ 

Haar knippen...bij Stip?
Wist je dat wanneer je te weinig geld hebt 
om naar de kapper te gaan, je je haar kan 
laten knippen bij Stip? Er is iedere woensdag 
tussen 13.30 en 16.00 een kapster aanwezig 
en ze knipt jouw haar gratis. Je haar was je 
thuis en een afspraak maak je bij Stip. Zo zie 
je: niets is te gek. Iedereen mag langskomen 
bij deze organisatie voor een kop koffie, thee 
en een praatje. Ook mensen met de meest 
ingewikkelde problemen zijn welkom. Dus 
schroom niet en weet dat je, wanneer je een 
stap over de drempel zet, op weg geholpen 
kan worden door een Stipmedewerker. De 
meeste mensen vertrekken na een bezoek met 
een glimlach. En wie weet zit daarin het grote 
geheim achter Stip Oud-West.

Vrijwilligerswerk en verdere 
informatie
Stip Oud-West is op zoek naar nieuwe vrijwil-
ligers, omdat de vragen steeds complexer wor-
den. Ben je gepensioneerd en heb je affiniteit 
met de WMO, gezondheidszorg en gemeente-
lijke regelingen? 

Vind je het leuk om het team in Oud-West te 
versterken als informatie en adviesmedewer-
ker? Stuur dan een mail naar 
brigittehaarhuis@stipnijmegen.nl. 
Voor verdere informatie over Stip Oud-West 
zie www.stipnijmegen.nl

Tekst: Caroline van Uden 
Foto: Dave van Brenk

Het geheim achter Stip Oud-West
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Zondagmorgen 27 mei, met een temperatuur 
van 26 graden en een sfeervolle omgeving be-
gon de dag van het Florapark. De Witte Molen 
als middelpunt voorzag in een geweldig po-
dium met heerlijke muziek van zeven acts. In 
het gebied met veel groen en de prachtige lin-
delaan stond op een mooi groen grasveld een 
luchtkussen voor de jeugd. De heerlijke hapjes 
en drankjes van Dennis en zijn collega’s, ge-
serveerd vanuit het prachtig gelegen Sfeerhuis, 
gaven voor elk wat wils, op de kinderboerderij 
was het een gezellige drukte voor de jeugd met 
allerlei kikkeractiviteiten: kikkerslaan - kik-
kerbaan - kikkertattoo, enz. je kon er ook scha-
pen scheren. Net als de zeer geïnteresseerde 
wethouder Harriët Tiemens aankomt, vallen 
de eerste druppels naar beneden. Even later 
valt het met bakken uit de lucht, een stevige 
aanhoudende onweersbui is het gevolg, maar 
wethouder Tiemens trotseerde de regen voor-
treffelijk. De organisatie van de Vrienden van 
het Florapark en de dierenweide Kobus leidde 
de wethouder rond over de dierenweide en 
de activiteiten rondom de Molen. Er was een 

kinderrommelmarktje voor de jeugd en bij de 
molen hebben de kinderen in een buitenoven 
pizzaatjes gemaakt en gebakken. Ook de actie 
Steenbreek was een succes. Bewoners brach-
ten een steen mee uit hun tuin en kregen er een 
plantje voor terug. Bij de volkstuinders werden  
onder andere aardbeiplantjes en buitengerani-
ums verkocht. Jammer dat tegen het einde van 
de middag de laatste twee acts op het podium 
niet meer door konden gaan, de apparatuur op 
het podium had te veel last ondervonden van 
de regen. Een dag die goed begon maar op het 
einde in duigen viel door de regen, toch zijn 
we als organisatie erg blij met al die mensen 
die langs zijn geweest, leuk om te zien dat het 
park zoveel publiek trekt. Iets waar Wolfskui-
lers trots op mogen  zijn. 

Bedankt namens de Vrienden van het Flora-
park voor uw bezoek. Hopelijk zien wij u vol-
gend jaar weer.

Tekst: Leo Woudstra
Foto’s: Geert Timmer

Klaverstraat
Een paar dagen was de Klaverstraat wereld-
nieuws. De straat werd verbreed en de straten-
makers werkten daarbij nauwgezet om de lan-
taarnpaal heen. Die kwam daardoor midden op 
de rijbaan te staan. Cameraploegen van bijna 
alle nationale tv-zenders doken er bovenop. 
Een foutje in de planning, liet de gemeente 
weten. Enkele dagen later werd de straat op 
dit punt weer opengebroken en de lantaarnpaal 
geplaatst waar hij thuishoort: langs de rijbaan.

Diamanten paar
Gerard en An van Laanen uit de Ko-
renbloemstraat vierden 10 mei jl. hun 
diamanten huwelijksfeest. Zestig jaar 
geleden op 10 mei 1958 gaven ze elkaar 
het ja-woord in de Villanova kerk. Die 
gebeurtenis werd herdacht met een diner 
in de Goffertboerderij en een feest met 
kinderen, kleinkinderen en de rest van 
de familie. In het eerste nummer van de 
Wester van dit jaar kwamen An en Gerard 
uitgebreid aan het woord in een afleve-
ring van de Straat van de Week over de 
Korenbloemstraat.

Foto: Geert Timmer

Terugblik op de Dag van het Florapark 

Foto: Geert Timmer
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Opening Wijkfabriek
 
Met de onthulling van het kunstwerk Een wolf 
in een kuil werd dinsdag 24 april de Wijkfa-
briek officieel geopend. De handeling werd 
verricht door burgemeester Bruls en Conrad 
Savy, medeoprichter en voorzitter van de ont-
moetingsplek in de voormalige politiepost aan 
de Koninginnelaan. Het kunstwerk, dat een 
vaste plek in de Wijkfabriek kreeg, is van de 
hand van Rudy Notschaele. 

Het is de derde locatie alweer waar de Wijk-
fabriek sinds 2014 is neergestreken, maar dit 
wordt een blijvertje, verzekerde Conrad Savy 
in zijn openingstoespraak aan de toegestroom-
de wijkbewoners en andere belangstellenden. 
In de Wijkfabriek worden allerlei activiteiten 
georganiseerd en er is nu ook een winkel in 
tweedehandsspullen te vinden. 

Gezelligheid, sport en spel in 
het Distelpark
 
Op zaterdag 16 juni organiseert CGKV de 
Boskapel samen met Huiskamer van de Buurt 
Bij Bosshardt een open activiteitenmiddag in 
het Distelpark tegenover Bij Bosshardt. 

Iedereen, van jong tot oud, is welkom voor 
hapjes, drankjes en spelletjes. Er is ruimte om 
elkaar te ontmoeten, voor sport en spel of ge-
woon voor het drinken van een kopje koffie of 
thee. We vinden het leuk om jullie een gezel-
lige middag aan te bieden. Van harte welkom 
iedereen! Tijd: 14:00 tot 16:00 uur.

Flora Wijkfestival aan de Floraweg 
 
Zondag 9 september aanstaande organiseren de Vrienden van het Florapark weer het Wijkfes-
tival. Het festival begint om 10.00 uur en duurt tot 16.00 uur.  We gaan er weer een leuke en 
gezellige dag van maken!. Natuurlijk hebben we daar ook als vanouds de medewerking en be-
reidwilligheid van de omwonenden van de Floraweg bij nodig. Het thema dit jaar is dat we de 
huidige bewoners van de Wolfskuil en de nieuwe bewoners van de Molenweg en het Nachte-
gaalplein en omgeving met elkaar in contact brengen. Oud Wolfskuilers zijn hierbij natuurlijk 
ook van harte welkom. Het Wijkfestival is  bedoeld om elkaar weer eens te ontmoeten en bij te 
praten, daar doen we het voor! Dat het werkt blijkt wel uit de voorgaande jaren, we hebben ge-
zien hoe oude buurtgenoten op deze manier weer met elkaar in contact zijn gekomen. Daarnaast 
proberen we weer een mooi programma met muziek en veel kramen neer te zetten, voor elk wat 
wils! De gemeente, dierenweide Kobus en welzijnsorganisatie Tandem doen ook mee om deze 
dag met leuke activiteiten in te vullen voor  zowel jongeren als ouderen. U kunt als vanouds weer 
een kraam bespreken bij Theo Hendriks, 20 euro voor bewoners en 35 euro voor handelaren. 
Telefoon 06-25366482.

Tekst en foto:  Leo Woudstra

Foto’s: Geert Timmer

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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De eerste bewoner van het nieuwe apparte-
mentengebouw van Portaal aan de Molenweg 
in Nijmegen, ontving op 19 april de sleutel 
van haar appartement. Daarmee is een start 
gemaakt met de verhuur van de sociale huur-
woningen. Naar verwachting zijn alle 109 ap-
partementen in juni opgeleverd.
“Ik ben superblij met mijn nieuwe apparte-
ment”, zo liet mevrouw Nicoline van Gelder, 
de eerste huurder van de nieuwbouw, weten. 
“Het is perfect voor mij. Deze appartemen-
ten zijn erg mooi en liggen ook nog eens op 
een fijne plek.” Nicoline van Gelder gaat de 
komende weken verhuizen en ziet uit naar de 
kennismaking met de buren en de wijk. 

Voormalig tuincentrum
Met de uitgifte van de eerste sleutels, nadert 
de nieuwbouw zijn volledig oplevering. Op 
het terrein van het voormalig tuincentrum aan 
de Molenweg in Nijmegen, heeft aannemer 
Veluwezoom Verkerk voor Portaal 109 appar-

tementen inclusief parkeergarage gerealiseerd. 
27 Woningen zijn voor Driestroom. In de ap-
partementen van Driestroom komen mensen 
met autisme en een normale begaafdheid te 
wonen, die ondersteuning nodig hebben bij het 
zo zelfstandig mogelijk wonen. 

Doorkijkje naar de Witte Molen
Wanneer een voorbijganger langs het ap-
partementengebouw loopt en stil staat voor 
de onderdoorgang van het appartementenge-
bouw, dan ziet deze een bijzonder beeld: via 
de binnentuin van het appartementengebouw 
ziet deze De Witte Molen in de verte. Daarmee 
is de molen via het gebouw symbolisch ver-
bonden met de Molenweg. Binnenkort is het 
straatwerk en de inrichting van de binnentuin 
klaar en kunnen voorbijgangers zelf onder het 
gebouw doorlopen.

Tekst: Portaal 
Foto’s: Leo Woudstra

De sociale wasserette van 
Bij Bosshardt Nijmegen

Bezoekster Mary van Bij Bosshardt 
Nijmegen heeft geen wasmachine en in 
de wijk waar ze woont zijn geen wasse-
rettes meer. Als ze naar een wasserette 
verder weg gaat zijn er allemaal knop-
jes en regeltjes waar ze niets van snapt, 
bovendien is er vaak niemand om te 
helpen. Benieuwd welke oplossing er is 
gevonden?
Aan het woord is Mary, bezoeker van 
Bij Bosshardt Nijmegen.
‘Er is geen wasserette in mijn buurt en 
in mijn keuken past geen wasmachine. 
Ik heb dus een probleem met het doen 
van mijn was. Ik ben vaste bezoeker van 
Bij Bosshardt en eet graag mee bij het 
eetcafé. Op een dag vroeg ik of ik de 
wasmachine van Bij Bosshardt mocht 
gebruiken.’
Bij Bosshardt zou Bij Bosshardt niet 
zijn, want er werd meteen een oplos-
sing bedacht.  Mary maar ook andere 
buurtbewoners mogen tegen een kleine 
vergoeding gebruik maken van de was-
machine van de huiskamer. Voor slechts 
€ 3,50 wanneer de mensen zelf wasmid-
del meenemen of voor het bedrag van 
€ 4,00 inclusief het wasmiddel van de 
huiskamer. 
Mary: ‘Bij Bosshardt is elke woensdag 
tussen 13.00-17.00 uur open en dan is 
er elk uur gelegenheid om een wasje te 
draaien. Als je wacht kun je lekker een 
kopje koffie of thee drinken en de was-
machine wordt uitgelegd. Het zijn hier 
aardige mensen die klaar staan om te 
helpen en zo maak je óók nog vrienden. 
Het is fijn dat de bus precies voor de 
deur van de huiskamer stopt, wat weer 
handig is met een zware tas met was-
goed. Helaas is er nog geen wasdroger 
aanwezig waardoor je de was elke keer 
nat mee naar huis moet nemen. Mijn 
wens is dat veel mensen op de woens-
dagmiddag gebruik zullen maken van de 
wasserette en ook dat ze het leuk vinden 
om te komen. Want niet iedereen heeft 
een wasmachine en samen wachten op 
schone was is leuker dan alleen.’

Mary is dolblij met deze oplossing! 
Iedereen is welkom om bij Bij Bos-
shardt aan de Molenweg zijn/haar wasje 
te draaien.

Tekst: Bij Bosshardt

Eerste bewoner nieuwbouw Molenweg krijgt sleutel
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Afgelopen maart dienden heel toevallig Mari-
elle Olthof en Marga Heijltjes-Maas via 
www.nijmegen.nl/mijnwijkplan allebei afzon-
derlijk een gelijke wens in voor onze wijk. Het 
viel ze op dat er in de wijk veel verschillende 
speeltuinen voor kinderen zijn, maar ook voor 
volwassenen is bewegen goed én leuk. Een 
mooie toevoeging voor de Wolfskuil zouden 
beweegroutes zijn waar jong en oud gezond en 
fit kunnen blijven en elkaar kunnen ontmoe-
ten. En zo ontstond het begin van dit voorstel 
voor beweegroutes en beweegtuinen in de 
Wolfskuil waarbij ook Gerjan de Koning en 
Patrick Olthof aansloten. 

Sociaal, sportief  en een verzorgde 
wijk
Dat bewegen gezond en goed voor iedereen is, 
dat weten we ondertussen wel. De tijd, midde-
len, motivatie en/of geld vinden om te bewe-
gen en sporten kan wel een uitdaging zijn. We 
zetten ons om deze redenen in om een goed 
plan te bedenken waarin voor jong en oud, 
voor de beginnende tot gevorderde sportieve-
ling en de minder mobiele wijkbewoner een 
passende beweeglijke en sportieve uitdaging 
zit. We proberen hier zoveel mogelijk buurtbe-

woners bij te betrekken en ook verschillende 
professionals, van fysiotherapeut tot sport-
schoolhouder uit onze wijk. Zo zijn de ideeën 
voor de beweegroutes met daarop beweegtui-
nen ontstaan. Het streven zijn drie verschil-
lende niveaus: voor elk wat wils. 
Niveau 1: Voor buurtbewoners die willen toe-
komen aan hun dagelijkse beweging en/of hun 
conditie willen opbouwen. Hierbij ook speci-
ale aandacht voor kinderen, mensen op leeftijd 
en/of met fysieke beperkingen. 
Niveau 2: Voor buurtbewoners die conditio-
neel willen sporten en hun conditie willen on-
derhouden.
Niveau 3: Voor buurtbewoners die graag aan 
krachttraining willen doen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat er door 
de beweegroutes en beweegtuinen ruimte is 
om elkaar te ontmoeten, een praatje te kun-
nen maken, samen goed voor elkaar en onze 
mooie wijk te kunnen zorgen. Om dit voor el-
kaar te krijgen zijn we al in contact geweest 
met “de vrienden van het Florapark, Wijkraad 
Wolfskuil, de vrienden van het Azaleaplein, 
de Wijkfabriek en De wolf is los”. Wilt u ook 
meedenken of deelnemen? Aan het einde van 

dit artikel vindt u ons mailadres. 

Hoe komt dat er dan uit te zien?
Het streven is om bij de oefeningen zo veel 
mogelijk gebruik te maken van de aanwezige 
middelen zoals bankjes, muurtjes, trappen, 
paden, enzovoort. Waar een nieuwe aanvul-
ling nodig is, wordt er bij voorkeur gebruik 
gemaakt van duurzame, robuuste natuurlijke 
materialen. Op deze manier willen we ook 
kosten besparen en zorgen dat dat wat er al is, 
goed benut kan worden. Het geld wat daardoor 
overblijft, willen we in groene aankleding van 
de route steken. Zo ontstaan er nieuwe ver-
bindingen in de wijk en ontdekt u misschien 
nieuwe delen of mogelijkheden van onze wijk 
wanneer u een beweegroute volgt.

Belangrijk is dat de oefeningen herkenbaar 
zijn en goed worden uitgelegd. Hiervoor den-
ken we aan informatiebordjes en/of informa-
tietegels die alle onderdelen van elke route 
ook meteen duidelijk markeren. Op deze bord-
jes met uitleg willen we ook suggesties doen 
om het zwaarder of minder zwaar te maken. 
Iedereen kan de route dan in eigen tempo en op 
eigen niveau afleggen en zo blijft er op termijn 
ook uitdaging ontstaan. Tussen de onderdelen 
door kunt u wandelen, rennen en misschien 
zelfs fietsen. 

Hoe doet u nu al mee?
Om aanspraak te maken op het budget dat de 
gemeente voor onze wijk beschikbaar stelt, is 
het belangrijk dat u ons laat weten dat u ons 
idee een goed idee vindt. Dat kunt u doen door:
- u aan te melden bij 
www.nijmegen.nl/mijnwijkplan en dan onder 
het tabblad ‘wensen’ op ons idee genaamd 
‘Beweegroutes Wolfskuil’ te stemmen. Dat 
doet u door op het hartjesicoontje te klikken.
 - of  u gaat naar de STIP (bij Titus Brands-
ma) of naar de Wijkfabriek om simpelweg uw 
handtekening achter te laten op de daarvoor 
bestemde lijst.

Via de Wester en via de bovengenoemde web-
site zullen we u op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen en de stand van zaken. Hebt 
u vragen en/of opmerkingen dan kunt u deze 
e-mailen naar 
beweegroutewolfskuil@gmail.com. 

De beweegroutes lijken ons dé manier om 
dichtbij huis actief bezig te zijn! U ook? Aar-
zel dan niet langer, doe mee en stem!

Tekst: Gerjan de Koning
 

Beweegroutes en beweegtuinen ook in de Wolfskuil



Vergaderdata 
‘Ons Waterkwartier’
De agendacommissie komt bijeen op 28 augus-
tus, 9 oktober en 20 november om 19.00 uur.
De wijkvereniging komt bijeen op 18 septem-
ber, 23 oktober en 18 december om 19.30 uur.

Opheffing actiegroep 
West wil Groene Buffer
Jaren geleden, voordat de nieuwe brug De 
Oversteek werd aangelegd, is de actiegroep 
West wil Groene Buffer opgericht. Dit om de 
mogelijke verkeers-, lucht- en fijnstofoverlast 
op de aangepaste Energieweg te monitoren. 
Deze actie verzamelde ruim drieduizend hand-
tekeningen, die ze hebben aangeboden aan het 
College van Burgemeester en Wethouders 
van Nijmegen. Het heeft geresulteerd, na veel 
overleg en vergaderingen, in een aangenomen 
motie waarin een miljoen euro beschikbaar 
werd gesteld voor mogelijke aanpassingen. 

Na enkele jaren monitoren en ook nadat drie 
openbare bijeenkomsten voor alle bewoners 
zijn georganiseerd, heeft de actiegroep beslo-
ten om zich op te heffen. Dit is ook mogelijk 
nu er een WUM (Werkgroep Uitvoering Mo-
tie) in het leven is geroepen waarin alle par-
tijen zijn verenigd en deze samenwerken om 
de Energieweg en de Neerbosscheweg aan de 
gestelde eisen aan te passen.

AED-project
Voor het AED-project hebben reeds vijf 
mensen zich aangemeld, er kunnen nog meer 
vrijwilligers meedoen. De cursus over hoe 
om te gaan met het apparaat wordt door AED 
Dukenburg aangeboden.
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Waterkwartier Redactie:
Ruud de Vries

Verkeer
- De werkzaamheden aan de Waalbrug zijn weer uitgesteld vanwege “gevaarlijke stoffen” 
in de oude verflagen. We kunnen ons natuurlijk afvragen, heeft men dit niet eerder kunnen 
ontdekken? Er zijn toch kleurvoorbeelden aangebracht op de brug, heeft men zomaar de 
verf aangebracht op de oude lagen? Maar goed, daar hebben wij als wijkbewoners geen 
verstand van, het zal wel bedacht zijn van achter het bureau of de tekentafel.
Waar wij als wijkbewoners wel verstand van hebben is de constatering van de mogelijke 
sluiproutes die gereden gaan worden als de Waalbrugrenovatie aan de gang is. Wij pro-
beren inderdaad in de gaten te houden hoe het verkeer zich gaat bewegen, aangezien dan 
al het verkeer wordt aangeraden Nijmegen in te rijden via de Oversteek. Mocht dat tot 
eventuele overlast in Nijmegen-West gaan leiden dan zullen daar passende maatregelen 
voor genomen gaan worden. 

- De Weurtseweg is in de laatste maanden veel opgebroken geweest in verband met de 
aanleg van de grote buizen voor het warmtenet richting de Handelskade.
De bewoners hebben ervaren hoe vervelend het is als de tijdelijke bestrating een ge-
luidsbelasting veroorzaakt, maar ook trillingen weergeeft die als erg hinderlijk worden 
ervaren.
Hieraan komt een einde! Naar aanleiding van de vele klachten heeft men besloten dat, 
vooruitlopend op de nieuwe aansluiting van de Laan van Oost-Indië, toch de Weurtseweg 
al voor een heel groot gedeelte wordt voorzien van een nieuwe bekleding, zodat de hin-
derlijke overlast tot het verleden behoort.

- Wat nu reeds tot het verleden behoort is de wateroverlast in het gedeelte van de Voor-
stadslaan tussen de Biezendwarsstraat en de Scholeksterstraat. Een aantal jaren geleden 
is hier een nieuw afwateringssysteem aangebracht. Echter bij een normale regenbui stond 
het op sommige plaatsen totaal blank, het nieuwe systeem kon het water niet verwerken. 
Gelukkig zijn er grondwerkzaamheden verricht die dat euvel hebben weten te verhelpen.

- In het verleden was er ooit het plan om de Voorstadslaan tussen de Kievitstraat en de 
Marialaan eenrichtingsverkeer te maken, in de richting van de Marialaan. Dit is echter 
nooit gebeurd, maar dit gedeelte van de straat is wel veel smaller dan het overige ge-
deelte. Regelmatig worden er spiegels van auto’s afgereden als een vrachtwagen en een 
personenwagen elkaar passeren, laat staan als er twee vrachtwagens elkaar moeten pas-
seren, want dat lukt helemaal niet. Regelmatig zijn er bijna ongelukken, maar ook zijn 
er regelmatig auto’s bovenop de bollen gereden als men moet uitwijken op de hoek van 
Marialaan. Houterman van de wegsleepdienst heeft er regelmatig werk aan.
Vandaar dat thans een aanvraag bij de gemeente Nijmegen is ingediend om de straat 
breder te maken, door het trottoir aan de oostzijde één autoparkeerplaats over de gehele 
lengte smaller te maken. Dit trottoir is enorm breed waardoor de aanpassing met beperkte 
middelen te realiseren is. Wij hopen een positief bericht van de afdeling verkeer te krij-
gen.

Woningbrand
De enorme woningbrand in de Rijnstraat 
heeft het leven gekost van de bewoonster. 
Een onvoorstelbaar verlies voor de vriend, 
familieleden en buurtbewoners die het gemis 
ondervinden. Wij wensen alle nabestaanden 
heel veel sterkte en kracht voor de toekomst.

Het afwateringssysteem wordt schoon gemaakt Foto: Ger Neijenhuyzen
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Waterkwartier 
Sloopwerkzaamhe-
den ENGIE
Zoals men weet is de ontmanteling van 
het ENGIE-terrein - voorheen de centra-
le Gelderland - in volle gang. De kolen-
opslag en de transportbanden zijn al ge-
heel verdwenen. Thans is men binnen in 
de grote hal de enorme stalen ketels aan 
het verwijderen. Deze stalen construc-
ties zijn niet van peperkoek dus er zal 
met grof materieel te werk gegaan wor-
den. De directie laat in ons regelmatige 
overleg weten dat de mogelijke over-
last zoveel mogelijk beperkt wordt, en 
indien er werkzaamheden zijn die wel 
overlast vragen, dan wordt dit duidelijk 
van tevoren aan de wijkbewoners mee-
gedeeld, middels brief of andere media.

Waalfront
De woningbouwwerkzaamheden aan het Waalfront vorderen gestaag. In de wijk Batavia worden 
de woningen richting de Oversteek en de rivier de Waal al goed zichtbaar en het is verheugend 
om te merken hoe snel dat Batavia in dat gedeelte verandert. Het wordt en is een prachtig stuk 
Waterkwartier dat Nijmegen-West waardig is.
Waalfront in Nijmegen-West bestaat straks uit zes deelgebieden: Handelskade, Haven/Eiland, 
Dijkkwartier/Havenkade, Waalkwartier, Fort en  Batavia/Koningsdaal. Elke wijk krijgt zijn 
eigen uitstraling. In Koningsdaal en Handelskade is al volop bedrijvigheid door bewoners die 
hun nieuwe woning betrekken. Havenkade is nu aan de beurt. De ontwikkeling van die nieuwe 
wijk is volop aan de gang.

Hoe is de naam Batavia/Koningsdaal ontstaan? Er lopen diverse zaken door elkaar wat de 
verwarring niet kleiner maakt:
1. Toen de directie van Waalfront alle grond langs de Waal, waar onder andere de fabrieken 
Palingkwekerij, Latenstein, Honig en Slachthuis gevestigd waren, had aangekocht en daar tussen 
honderd en honderdvijftig miljoen euro voor op tafel had gelegd, moest op een of andere manier 
het geld natuurlijk worden terugverdiend.
De projectontwikkelaar bedacht de mooi in het oor klinkende projectnaam Koningsdaal, met 
natuurlijk bijbehorende uitstraling van bouwtekeningen met een fantastische uitstraling.
2.Tegelijkertijd had de gemeenteraad van Nijmegen een motie aangenomen om een belofte in te 
lossen die men ooit had gedaan c.q. beloofd aan familie van oud Oost-Indiëgangers.
Toen de bouwwerkzaamheden in Nijmegen-Noord - de nieuwbouw tussen Lent en Oosterhout 
-  staakten door de economische crisis, alwaar een wijk met straatnamen voor deze personen 
gepland was, werden deze straatnamen uiteindelijk toegekend in de nieuwbouw aan het 
Waalfront.
3. Hierdoor kwamen namen als Albert Trouwborstlaan, Wilhelm Linnemannlaan, Nono 
Waardenaarlaan enz. enz. als voorstel op papier te staan. De Wijkvereniging Ons Waterkwartier 
heeft in overleg met de straatnaamcommissie van gemeente Nijmegen alle naamgevingen 
kunnen veranderen in de Wilhelm Linnemannstraat, Nono Waardenaarstraat, Ferry Portierstraat, 
Jan Nieraethstraat, Jack Hompestraat enz. enz. Want een “laan” met bijna geen boom is geen 
laan!
4. En juist om al deze Oost-Indiënamen tot hun recht te laten komen heeft het ook de buurtnaam 
Batavia gekregen. Batavia heeft betrekking op het verleden van de betreffende personen, en de 
projectnaam heeft met deze personen geen enkele affiniteit, nu, maar ook in de toekomst niet.   

Het nieuwe en het oude Waterkwartier Foto: Ger Neijenhuyzen

Boodschappenkwar tier 
 
Twee tweedejaars studenten culturele en maat-
schappelijke vorming (CMV) hebben een plan 
opgesteld om jongeren en ouderen in de wijk 
aan elkaar te koppelen via het boodschappen-
kwartier. De achterliggende gedachte is dat 
zowel jongeren als ouderen eenzaam kunnen 
zijn. 

Het is de bedoeling van de studenten om iets 
blijvends in de wijk neer te zetten.
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Waterkwartier 

20% 10%25%40%30%
2,5 liter 59,49

1.25 liter 29,95
VASTE LAGE PRIJS

750 ml 18,95
250 ml  9,49

strak in de lak

750 ml 19,95
VASTE LAGE PRIJS

couleur locale

Oude Graafseweg 96 - Nijmegen- (024) 377 42 00
www.bouwmarktvanwerkhoven.nl

www.facebook.com/bouwmarktvanwerkhoven

750 ml 20,95
  250 ml 10,45
VASTE LAGE PRIJS

Alle Histor mengverf ook vaste lage prijs!

Histor mengverf vaste lage prijs!

Ontmoeting in het 
Westerpark
Zaterdag 26 mei onder de stralende zon was 
er in het Westerpark wederom een gezellig 
samenzijn voor alle inwoners van Nijmegen-
West tijdens de Dag van het park met goede 
muziek en fantastische BBQ. 

Het warme weer zorgde op de zaterdagmiddag 
niet voor een topdrukte maar de gezelligheid 
tussen gevestigde en nieuwe bewoners was 
wel top !

Bewoners vanuit Batavia ervoeren het als een 
warme douche om kennis te maken met de 
vele activiteiten ie door de vrijwilligers vanuit 
de Wijkvereniging Ons Waterkwartier worden 
georganiseerd. 

Tekst: Ruud de Vries
Foto’s: Dave van Brenk

Evaluatie inloopavond 1 maart
De evaluatie over de aanpassingen op de Energieweg en Neerboscheweg 
is nog afgerond, maar de inloopavond bij Helicon werd druk bezocht. Er 
zijn veel positieve reacties gehoord over de plannen en inrichting. Als 
alles voorspoedig verloopt zal er eind dit jaar gestart kunnen worden met 
de werkzaamheden

Aanpassingen in Nijmegen-West naar aan-
leiding van afsluiting Waalbrug 
De gemeente Nijmegen heeft een presentatie gegeven over de 
aanpassingen in Nijmegen-West naar aanleiding van de afsluiting van 
de Waalbrug. De renovatie start komend voorjaar, in opdracht van 
Rijkswaterstraat. 

Foto: Dave van Brenk
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Zomercadeautje van 
jouw bieb
Deze zomer kun je met tablet of smartphone 
gebruik maken van de VakantieBieb, een zo-
mercadeautje van de Bibliotheek voor leden 
én niet-leden. Een app met meer dan 60 e-
books voor het hele gezin.

Met de VakantieBieb-app heeft iedereen 
toegang tot een leuke selectie Nederlands-
talige e-books gedurende de hele zomer. 
De VakantieBieb opent 1 juli voor jeugd en 
volwassenen. De VakantieBieb sluit op 31 
augustus. 

De VakantieBieb is een initiatief van de bi-
bliotheek om mensen kennis te laten maken 
met e-books en kinderen te stimuleren in de 
vakantie te blijven lezen. Kijk op www.va-
kantiebieb.nl voor meer informatie. Wil je 

liever naar de bibliotheek om te struinen tus-
sen de boeken? Kijk voor openingstijden of 
leuke activiteiten in de zomervakantie op 
www.obgz.nl.
 
De VakantieBieb is gratis te downloaden op 
een tablet of smartphone via de App Store of 
Google Play Store. De geselecteerde e-books 
komen op de boekenplank in de app te staan. 

Na het downloaden is voor het lezen van 
de e-books geen internetverbinding meer 
nodig. Fijn voor tijdens je vakantie.
Naast de VakantieBieb-app heeft de biblio-
theek ook een LuisterBieb-app die het hele 
jaar door gratis te downloaden is. Voor het 
luisteren naar boeken tijdens het reizen, tij-
dens het hardlopen of gewoon, omdat je je 
lekker wil laten voorlezen.

Oud-West Thuis Best 
In de week van 7 mei gingen bewoners uit 
Nijmegen Oud West op ontdekkingsreis 
in eigen wijk. De tropische temperaturen 
zorgde voor een lekker vakantiegevoel. In 
het Westerpark checkten de deelnemers in 
en kregen ze een paspoort en een groen fes-
tivalbandje. Bij elke activiteit kreeg je een 
stempel voor in je paspoort. Er hebben maar 
liefst 38 activiteiten plaatsgevonden voor 
jong en oud, aangeboden door bewoners 
en organisaties uit Nijmegen Oud West. Zo 
was er een gezellige picknick in het Wes-
terpark, zijn er schelpenkransen gemaakt, 
T-shirts gepimpt, gesport bij de bootcamp, 
gezellig samen gegeten. De afsluiting vond 
plaats bij de Wijkfabriek.

Iedereen bedankt voor de inzet, super goed 
dat de wijk zoveel te bieden heeft. Volgend 
jaar hopen we op nog meer deelnemers. 
Blijf jij volgend jaar in de meivakantie thuis? 

Ga dan weer met ons op reis!

Tekt: Lies van Lokven
Foto: Dave van Brenk
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Riet kan het toch
Riet wilde het al jaren: werken als verzor-
gende. Met mensen werken kan ze goed. Dat 
merk je meteen. Maar verzorgenden moeten 
tegenwoordig ook verslagen kunnen schrij-
ven. Over patiënten of een vergadering. 
En met de computer werken. ‘Dat lukt me 
nooit’, dacht Riet. Schrijven vond ze moei-
lijk en met de computer had ze nog nooit iets 
gedaan. Toen hoorde ze over de cursus Taal 
en Computer bij ROC Nijmegen. Riet pakte 
haar kans en werkt nu met veel plezier als 

verzorgende. 
Op school had Riet wel Nederlands gehad, 
maar dat was lang geleden. ‘Ik ging al jong 
werken,’ zegt Riet. ‘Ik hoefde niet veel meer 
te schrijven en dan vergeet je het.’ Hoe pak je 
dat aan, een verslag schrijven? Hoe maak je 
goede zinnen zonder al te veel fouten? Riet 
leerde het in de cursus. Met veel oefenen ging 
het steeds beter. Ook leerde ze werken met de 
computer en met internet. Riet kreeg zo meer 
zelfvertrouwen. Ze groeide door naar verzor-
gende en heeft nog elke dag plezier van wat ze 
leerde in de cursus Taal en Computer.

Meer weten? Lees het verhaal van Riet op 
roc-nijmegen.nl/riet of bel: 024-890 4024
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Jongerenpagina
Opening 
jongerencentrum in 
Wolfskuil
Vorige zomer is het oude jongrencentrum 
de Driesprong gesloten en tegen de grond 
gegaan omdat het oud was en te veel 
mankementen had. Het water kwam in de 
winter en tijdens regenbuien naar binnen. 
Vandaar dat we toen naar een nieuwe locatie 
zijn verhuisd. Deze locatie is gelegen aan de 
Derde van Hezewijkstraat 2A. Inmiddels zijn 
we bijna een jaar actief in het gebouw. We 
delen deze ruimte samen met het Ouder kind 
centrum  OKC. Deze ruimte is huiselijk en de 
sfeer is prettig. Om ervoor te zorgen dat we 
de ruimte samen kunnen delen, konden we 

helaas niet alle speltoestellen meenemen. 
Maar we hebben een biljarttafel, tv, 
Playstation. Kinderen kunnen dus spelletjes 
spelen. We hebben drie computers waar ze 
op internet kunnen en we hebben een eigen 
keuken.

Op zondag 26 juni gaat het jongerenwerk van 
Bindkracht 10 haar nieuwe jongerencentrum 
officieel feestelijk openen met leuke 
activiteiten voor jongeren uit de wijk 
Wolfskuil.

Op deze dag hebben we voor alle leeftijden 
een leuk aanbod van activiteiten zoals:
Voetbaltoernooi bij de voetbalkooi 
Hennatattoo
Graffitiworkshops voor jongeren
Dansworkshop voor jongens en meiden 

Speciale 4daagse actie en 
wandelblessures

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

Naast alle reguliere klachten zijn wij gespe-
cialiseerd in o.a.  manuele therapie, sport 
gerelateerde klachten, hoofdpijn en duize-
ligheid en dry needling.

De Nijmeegse vierdaagse
Binnenkort is het weer zover, van 17 tot en 
met 20 juli is het tijd voor de 102de Nijmeeg-
se vierdaagse. Het zijn voor de deelnemende 
wandelaars ontzettende leuke en gezellige da-
gen, maar ook erg zwaar.  Een goede voorbe-
reiding, training en de juiste wandeltechniek is 
daarom belangrijk. .
  
Wandelblessures
Ervaart u voor, tijdens of na het wandelen 
klachten? Bel gerust naar Jacops Fysiotherapie 

voor advies ten aanzien van en/ of behande-
ling van uw klachten. Wandelblessures kunnen 
namelijk tijdens het trainen of tijdens de Vier-
daagse zelf ontstaan. 

Voorbeelden hiervan zijn een verzwikte enkel, 
een pijnlijke achillespees, zere knieën of heu-
pen en schouder-, of rugklachten.
Deze klachten kunnen veroorzaakt worden 
door een verkeerd wandeltempo, niet het juiste 
schoeisel of een overbelasting.

Voor deze blessures bestaan meerdere behan-
delopties. Bijvoorbeeld het gebruik van Me-
dical Tape ter ondersteuning van spieren en 
pezen, massage voor ontspanning en de door-
bloeding van de spieren, en advies ten aanzien 
van uw klachten.

Speciale 4daagse actie
Tijdens de vierdaagse hebben we een speciale 

actie voor, in eerste instantie, de deelnemende 
wandelaars uit de wijk. Als u zich aanmeldt 
voor massage tijdens de vierdaagse, ontvangt 
u gratis van ons een sportshirt van goede kwa-
liteit met ons logo erop (op=op). Als u hier één 
van de vier dagen in loopt en een foto hiervan 
op social media plaatst of aan ons kunt laten 
zien, krijgt u een massage met 50% korting 
(€17,50  i.p.v. €35) tijdens de vierdaagse!

Heeft u vragen over de actie, een behandeling 
of wilt u een afspraak maken dan kunt u con-
tact 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

Ook is er een podium voor jongeren om op te 
treden.

We hopen dat veel jongeren komen meedoen 
en dat alle bewoners van de Wolfskuil die 
nieuwsgierig zijn naar wat we doen, komen 
kijken en eventueel vragen stellen over het 
jongerenwerk.
. 

Tekst en foto: Marzouk Mechbal



de Wester - zomereditie 2018

In de wijk

Activiteitenfonds 
Waterkwartier en 
Wolfskuil.
Wist u dat 
• Wij de Gemeente Nijmegen 
adviseren over de door u ingebrachte 
aanvragen.

• Er dit jaar al 13 aanvragen in-
gediend zijn waarvan wij er 12 gedeel-
telijk of helemaal hebben toegewezen. 
Bij de afwijzing was er teveel wat niet 
onder de doelstelling viel.

• Wij zitten te wachten op uw 
aanvragen
.
• U kenbaar kunt maken als u 
graag hulp hebt bij de aanvraag. 

• Er nog financiële ruimte is 
voor nog meer projecten.

• Er achteraf wel verantwoor-
ding moet worden afgelegd voor de 
uitgaven.

• Ons team is uitgebreid met 2 
personen, 1 uit het Waterkwartier en 1 
uit de Wolfskuil.

• Wij nu met 8 mensen zijn.

• U een aanvraagformulier kunt 
opvragen bij activiteitenfondsoud-
west@gmail.com.

U ook formulieren kunt ophalen bij 
Juwelier Ruud de Vries, Voorstadslaan 
en bij De Biezantijn in de Waterstraat 
en deze ingevuld bij Marialaan 102 in 
de brievenbus kunt doen.

Tekst: Ruud de Vries
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Klaar voor een nieuw 
avontuur? 
BSO Struin opent een nieuwe afdeling in 
West

Wat vinden kinderen nou leuker dan buiten-
spelen in de wilde natuur? Gelukkig kan dit 
nu ook in Nijmegen-West, want BSO Struin 
opent daar vanaf het nieuwe schooljaar een 
aparte afdeling. Struin is een KDV en BSO 
waar we elke dag met de kinderen de natuur 
in gaan. Ons doel is kinderen extra ontwikke-
lingskansen te bieden door te spelen in de na-
tuur en verbondenheid te creëren met de na-
tuur. De afdeling Nijmegen-West zal draaien 
op de maandagen, dinsdagen en donderdagen 
met basisschool de Lanteerne als thuisbasis. 

Een dagje Struin
Wekelijks hebben we fantastische ervaringen 
in de natuur. Na schooltijd halen wij de kinde-
ren op uit school met onze groeps- of bakfiet-
sen en gaan dan naar onze struinlocatie. Op 
schooldagen struinen we vooral in de uiter-
waarden in de omgeving. Daar gaan we spe-
len, maar er is ook veel te ontdekken. In een 
boom kun je bijvoorbeeld klimmen, maar wist 
je dat je berkensap ook kunt drinken? Of dat 
je fluitjes kunt maken van een wilgentakje? 
Iedere dag gaan we op pad, de wilde natuur 
in. Als je goed om je heen kijkt zie je overal 
mooie planten, insecten en ook grotere dieren 
zoals hazen, reigers en zelfs vossen!  

Contact en inschrijven
Wil je meer informatie over onze nieuwe 
afdeling, mail dan naar west@struin.nl. In-
schrijven voor deze BSO kan via onze web-
site www.struin.nl 
l 

ElektroLite
Op 11 juni opende ElektroLite en KliMate 
haar nieuwe winkel en showroom op de Mer-
curiusstraat 5 aan het Westerpark. ElektroLite 
is specialist in verlichting, elektromaterialen 
en installatie en krijgt een volledig ingerichte 
winkel waar u volop inspiratie op kunt doen 
voor verlichting in uw interieur. Van ver-
trouwde gloeilampen tot design LED lampen. 
Bovendien kunt u advies krijgen over welke 
lampen het beste zijn voor uw ruimte.

KliMate is gespecialiseerd in airco’s en 
warmtepompen. Naast koelen kunnen de 
airco’s ook zeer efficiënt uw huis verwarmen 
in de winter. Hierdoor heeft u geen gas meer 
nodig om het huis op een comfortabele tem-
peratuur te brengen. Zo kunt u makkelijk uw 
huis verduurzamen en flink besparen op uw 
gasrekening. Een warmtepomp zorgt ervoor 
dat u ook nog water kunt verwarmen zonder 
gas. Voor deze warmtepompen bestaat op dit 
moment een zeer interessante subsidierege-
ling. Deze manier van verwarmen lijkt in 
Nederland de standaard te worden de komen-
de jaren omdat men meer gasloos wil gaan 
bouwen en af wil van de traditionele cv-ketel. 
KliMate heeft de afgelopen jaren veel erva-
ring opgedaan met het installeren van airco’s 
en warmtepompen waardoor u verzekerd bent 
van betrouwbare en goede service.

ElektroLite en KliMate waren vanaf 2005 
gevestigd aan de Groenestraat in Nijmegen 
met een kleinere winkel. Met de nieuwe 
verbouwde winkel en showroom aan de Mer-
curiusstraat hoopt het team de inwoners van 
Nijmegen Oud-West te inspireren en helpen 
met het mooier en duurzamer maken van hun 
huis!

ElektroLite
Mercuriusstraat 5
6541 BM Nijmegen
024 355 4455
http://www.elektrolite.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



Het goede ‘Kuulse’ leven
Tafels en 
banken zijn 
in de maak 
en de locatie 
is bepaald. 
Het is een 
knusse plek 
met gras, een 
speeltuin, in 
de buurt van 

een café met langs een straat karakteristieke 
huizen. Het is bij de Wijkfabriek aan de Ko-
ninginnelaan waar het festival ‘De Blije Wolf’ 
26 augustus zal plaatsvinden. Een festival dat 
gaat over levenskwaliteit en over ‘het goede 
leven’ in de Wolfskuil. Wanneer je als be-
woner wakker wordt in Oud West, wat is het 
dan aan de wijk dat jou blij maakt, wat geeft 
jouw leven betekenis, vervulling en zin? Met 
het goede leven als centraal thema zullen er 
allerlei initiatieven uit de wijk aanwezig zijn 
met als doel het leven in de ‘Kuul’ steeds beter 
te maken voor iedereen en daarmee de levens-
kwaliteit in de wijk. Ik spreek Maarten Noord-
zij (35, projectmedewerker Wijkfabriek) over 
deze gebeurtenis, die vast bijzonder gaat zijn.  

Hoe kwam dit idee tot leven?
Maarten: ‘Mensen proberen zin te geven aan 
hun leven. Wij zijn nu ongeveer vijf jaar bezig 
om op wijkniveau daarmee te werken. Mijn 
achtergrond is geestelijke verzorging, daar 
ben je bezig met zingeving. Ik was gericht op 
instellingen en instanties. Sinds jaren wordt 
er bezuinigd in de  zieken- en verzorgingste-
huizen. Steeds meer mensen worden al snel 
naar huis gestuurd. Er is meer ambulante - en 
thuiszorg. De geestelijke zorg en zingevings-

vragen zijn niet mee de wijk ingegaan. Wij 
van de Wijkfabriek merkten dat er daardoor op 
wijkniveau steeds minder verbinding is tussen 
mensen. Onze gedachte is dat mensen altijd 
bezig zijn om hun leven betekenisvol te ma-
ken of als zodanig te ervaren. Wij willen hier 
handen en voeten aangeven, een vorm zoeken 
als antwoord op de vragen: Wat heb je nodig 
op wijkniveau  in dit leven? Wat maakt dat je 
je leven op wijkniveau betekenisvol ervaart? 

Wat wil je om je heen graag zien?
Samen met studenten is er een behoefteonder-
zoek geweest in Oud West. In de afgelopen 
vijf jaar zijn er veel wijkbewoners gesproken. 
Daaruit blijkt dat mensen op zoek zijn naar 
ontmoeting en verbinding. Een plek zoals de 
Wijkfabriek waar echt iets te beleven valt, 
waar mensen samen komen, wordt goed ont-
vangen. Ook wil men graag cultuur opsnuiven, 
theaterstukken bekijken en kunstexpo’s bezoe-
ken. Een aantal mensen in de wijk pleit voor 
duurzame energie, daar is de Wijkfabriek mee 
bezig. Vanuit het onderzoek en al onze bevin-
dingen is het idee ontstaan om een festival te 
organiseren waarin het goede leven centraal 
staat.’

Wat willen jullie bereiken met dit 
festival?
‘We willen graag alle activiteiten die er in de 
wijk zijn in kaart brengen, laten zien aan de 
bewoners. Alle inwoners, groepen en organi-
saties of initiatieven die bezig zijn om het le-
ven in de wijk zinvol, betekenisvol te maken, 
proberen wij een podium te geven op dat fes-
tival. Zij kunnen op die dag door presentatie, 
een activiteit of een workshop laten beleven 
wie ze zijn, wat ze doen en wat ze bewerkstel-
ligen op wijkniveau.’

Doe je dit project alleen?
‘Momenteel zijn we met drie mensen aan de 
slag. Het hele idee is dat het een gemeen-
schapsproject wordt. Dat niet alleen wij er 
zijn, omdat we het een mooi idee vinden. Dat 
het juist iets wordt met bewoners, vrijwilligers 
en de initiatieven uit de wijk. Met elkaar kun-
nen we het leven op wijkniveau prettig en be-
tekenisvol maken. Dat is een proces van ont-
moeten, verbinden, leren kennen, vertrouwd 
raken door wat er speelt bij de ander. Weten 
wat jezelf belangrijk vindt, gaan uitwisselen, 
gaan kijken wat je samen kan doen. Het gaat 
van een bingo avond tot samen ondernemen, 
duurzame projecten opzetten of muziek ma-
ken. Het kan alle kanten op. Het is dat stukje 
extra wat er nu nog niet is of niet vanzelfspre-
kend aanwezig is, datgene wat je met elkaar 
kan creëren.’

Wil je verder nog iets kwijt over het 
festival?
‘We gaan in gesprek met initiatieven uit de 
wijk over hoe zij zich het beste kunnen pre-
senteren aan wijkbewoners om een duurzame 
band op te bouwen. Ons doel is dat er niet al-
leen een contactmoment tijdens het festival is, 
maar dat het contact langer doorgezet kan wor-
den. We hebben onderzoek gedaan naar pre-
sentatiemogelijkheden en kunnen goede tips 
geven. Uiteindelijk willen we ook graag een 
brochure uitbrengen met alle initiatieven uit de 
wijk. En verder is het een beetje pionieren al-
lemaal, maar ook uitdagend!’

Tekst: Caroline van Uden
Foto: Dave van Brenk

Wijkfestival ‘De Blije Wolf ’

Vrijwilligers, artiesten en kraamhouders 
uit de wijk gezocht om mee te komen doen 
aan het wijkfestival ‘De Blije Wolf’! Dit 
zal plaatsvinden op zondag 26 augustus 
tussen 12:00-22:00. Wil jij graag komen 
optreden met muziek, theater of cabaret? 
Alle stijlen zijn welkom!

Wil je die dag een kraam houden op de 
rommelmarkt? Of wil jij ons graag helpen 
met voorbereiden en opbouwen of hapjes 
maken voor de smikkelmarkt? Neem dan 
contact met ons op.
Bel met de wijkfabriek: 024-6758111
Of mail: deblijewolf@gmail.com

Maarten staat op de plaats waar het festival plaats moet vinden
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Met het uitkomen van deze Wester is het 
voetbalseizoen alweer ten einde en werkt sv 
Nijmegen toe naar het nieuwe seizoen. Dit 
nieuwe seizoen zal starten nadat iedereen eerst 
heeft kunnen genieten van de zomerstop en 
hun vakantie. Het seizoen 2018-2019 staat 
gepland voor begin september. Dus half au-
gustus zullen de velden weer betreden worden 
voor de eerste trainingen en oefenwedstrijden.  
Graag willen we in deze Wester even terug-
blikken op het afgelopen seizoen.
 
Dit seizoen begonnen we met vier jeugdteams 
en negen seniorenteams
Helaas moesten we het 3e elftal, dat nieuwwas 
gekomen, al snel opheffen i.v.m spelerstekort. 
Een aantal spelers van dit team sloot bij ons 2e 
zondag team aan

Hoe verliep het seizoen als we eind-
balans opmaken?
In de winterstop hadden we twee najaars-
kampioenschappen bij de Jeugd. Zowel Sv 
Nijmegen Jo17 als sv Nijmegen Jo15 won al 
zijn duels en werd zo ongeslagen kampioen. 
Sv Nijmegen Jo13, die voornamelijk be-
staat uit eerstejaars D spelers en kinderen 
die vorig seizoen nog op een klein veldje 
zonder bijvoorbeeld een buitenspelregel 
speelde, eindigde zeer netjes op een 3e plaats. 
Sv Nijmegen Jo19 eindigde op een 10e plaats 
in de 2e klasse Niet het niveau, maar het als 
team te gemakkelijk doelpunten tegen krij-
gen en te weinig scoren was de reden hiervan. 
Ook kwamen enkele teams de bekerpoule 
door door als eerste te eindigen (Vrouwen 1, 
veteranen1, 4e en Jo13) en zo kwamen ze na 
de winterstop nog toe aan spelen in de beker. 

Hoe was het na de winterstop? 
De jeugdteams Jo13, Jo15 en Jo17 moch-
ten het een klasse hoger gaan proberen.  
En onze Jo19 kwam in de 3e klasse te spelen.  
Jo17 en Jo13 eindigden daar netjes in de 
middenmoot Jo15 deed het in de pou-
le hoger net zo goed als voor de winter-
stop en mocht ook daar aan het eind van 
het seizoen het kampioenschap vieren.  
Sv Nijmegen Jo19 liet eindelijk zien wat ze 
kunnen. Op het moment van het schrijven van 
dit verhaal staan ze bovenaan. Alleen nummer 
2 Svo/Vvlk moet nog een wedstrijd inhalen. 

Bij puntverlies van Svo/Vvlk mag ook sv 
Nijmegen Jo19 zich kampioen noemen. An-
ders zal Svo/Vvlk kampioen worden door het 
betere doelsaldo. Dat er talent loopt bij onze 
jeugd viel ook op bij onze selectieteams. Na 
de winterstop maakte steeds meer Jo19 spelers 
hun minuten bij de selectie. Zowel bij zat1, 
zon1 als zon2 deden onze jeugdspelers mee en 
scoorden ze ook nog. Zelfs Jo17 speler Mano 
v/d Zanden mocht al een keer invallen bij zon2.  
We hopen ook het nieuwe seizoen steeds meer 
jeugdspelers bij onze selectie te zien spelen. 
 
Sv Nijmegen zat1 en Sv Nijmegen zon1 
deden lang mee voor een periode. Helaas 
lukte dat net niet, maar ze eindigden uit-
eindelijk op een 5e plaats op de ranglijst.  
Sv Nijmegen 2 speelde zich vei-
lig in de 3e klasse en zal dus ook vol-
gend seizoen daar weer in uitkomen. 
Sv Nijmegen 4, 5 en 6 eindigden alle drie 
op een nette plaats in de middenmoot. Maar 
ook bij de senioren hadden we twee kam-
pioenen Sv Nijmegen Ve1 en sv Nijmegen 
Vr1 deden  het zo goed in de poule, dat ze 
beide kampioen werden Sv Nijmegen Ve1 
mocht na dit kampioenschap nog twee wed-
strijden in de play-off spelen om zo kampi-
oen van de beide veteranenpoules te worden. 
Het ontbreken van te veel spelers in de eer-
ste play-off wedstrijd thuis tegen DVOV Ve1 
brak in de tweede wedstrijd op. De eindstand 
na de eerste wedstrijd was niet meer goed 
te maken in de uitwedstrijd bij DVOV. Dus 
bleef het bij het kampioenschap in de poule. 

In de beker redden onze teams het helaas niet 
tot de finale. Alleen vrouwen 1 kwam nog en-
kele rondes verder en strande in de kwartfinale 
waar Ulftse B. Vrouwen 1 met 2-1 te sterk was.  
  
Seizoen 2017-2018 mag toch een mooi 
seizoen genoemd worden met 5 kampi-
oenschappenjeugdspelers in onze selectie  
 en vele leuke, gezellige en drukke feesten.
. 
Wel willen we het seizoen 2018-2019 groei-
en in ons ledenaantal en dan op de eerste 
plaats in onze jeugdleden. Wat is mooier 
dan een volledige jeugdafdeling te hebben 
en die te zien doorgroeien naar de senioren? 
 
Op zondag 3 juni, zaterdag 9 juni en zon-
dag 10 juni hebben we het seizoen afgeslo-
ten met ons Jeugdtoernooi. Hoe dit is gegaan 
zal allemaal te lezen zijn op onze website. 

We wensen iedereen een hele fijne vakantie en 
hopen iedereen weer te zien volgend seizoen.

Tekst en foto: Patrick Weijers

Naast fysiotherapie kunt u 

binnen onze praktijk ook  

terecht voor medisch fitness. 

Hierbij kunt u fitnessen  

onder begeleiding van één  

van onze fysiotherapeuten.   

Voor meer informatie  

kunt u ons bellen, mailen,  

of de praktijk bezoeken.

Al vanaf €40,- per  

maand!

Medische 
fitness: vanaf 

€40,- p.maand

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

Fysiotherapie Danielsplein  /  Danielsplein 3b  /  6543 NA Nijmegen  /  024-3030022  
administratie@fysiodanielsplein.nl  /  www.fysiotherapie-danielsplein-nijmegen.nl
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Green Runners gezocht!
Op 21 juni - de langste dag van het jaar - is het 
weer zo ver: we gaan met alle Nijmegenaren 
de hele stad schoonmaken! Hoe: door allemaal 
1 stuks afval op te rapen, dus niet een hele zak, 
maar slechts 1 stuks! Als we dat met z’n allen 
doen, maken we heel snel en laagdrempelig de 
stad schoon. 

Als Nijmeegse ondernemer ben ik met het 
laagdrempelige initiatief de Green Runner 
Movement begonnen om iets tegen het zwerf-
afval te doen. Ik sprak mensen aan, maar dat 
leidde tot heel veel weerstand. Dan dus maar 
over een andere boeg. Goed voorbeeldgedrag 
doet veel mensen met goede intenties volgen. 
Sceptici merken op dat je zwerfaval bij de bron 
moet aanpakken, maar 1 stuks afval oprapen 
heeft verstrekkende gevolgen: het ruimt op 
(resultaat), je beweegt (squat/kniebuiging), het 
maakt bewust (gedragsbeïnvloeding), je gaat 
afval scheiden en verminderen (gedragsveran-
dering) en je bent stiekem je geloofspatronen 
aan het herijken, of in sexy woorden: resetting 
your values.

Dan zijn er de sceptici die roepen dat 1 stuks 
niet opschiet. In je eentje inderdaad niet en 
daarom gaan we op 21 juni met allerlei laag-
drempelige en ludieke acties het zwerfaval te 
lijf. Zelf geef ik daarnaast lezingen op scholen 
over de plastic soup, pitches op congressen en 

ik mobiliseer zwerfafvalbrigades: mensen die 
toch al op straat aan het sporten zijn en nu dus 
ook afval opruimen.

Mijn inspiratie is de dochter van mijn vriendin 
die na het horen van mijn verhaal iedere za-
terdag de weg tussen de manege en haar huis 
schoonmaakt. Na het zien van haar inspannin-
gen heb ik me voorgenomen dit jaar nog het 
station in Nijmegen afvalbekertjesvrij te krij-
gen.

Laten we vandaag al beginnen! Doe jij ook 
mee? Iedere wandeling 1 stuks afval. Zo sim-
pel is het.

Sportieve groet, Jan Fokke
Meer weten: www.greenrunnermovement.nl
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Vijf  jaar Repaircafé 
Nijmegen Oud-West
Op 5 mei was een landelijke feestdag, maar 
voor het Repaircafé in Nijmegen West was 
het een bijzondere feestdag. We hebben het 
eerste lustrum gevierd met koffie en gebak 
en uiteraard met verschillende reparaties. Er 
zijn weer mensen heel blij naar huis gegaan 
met hun gerepareerde spullen, die dus nog 
niet hoefden te worden weggedaan. Ook 
waren er verschillende mensen die voor het 
eerst een repaircafé hadden bezocht. 

Ruim vijf jaar geleden ontstond een 
samenwerking tussen De Hobby aan de 
Nieuwe Nonnendaalseweg en het Leger 
des Heils aan de Molenweg. Onder de 
bezielende leiding van Ceciel van de Pol, 
kartrekker van Repair Nijmegen, was op 
5 mei 2013 de opening een feit. Ieder jaar 
is het repaircafé 10 zaterdagen per jaar 
open: elke eerste zaterdag van de maand, 
behalve in januari en augustus. Van de 16 

actieve vrijwilligers zijn er 8 vanaf het begin 
al betrokken geweest.

Bent u handig in wat dan ook en lijkt het u 
leuk om met ons samen te werken, kom gerust 
langs om eens te komen kijken en een praatje 
te maken.

Wij krijgen geen subsidie maar dat hebben 
we ook niet nodig. De Hobby stelt de ruimte 
kosteloos beschikbaar, als ook de koffie en de 
thee. Wel vragen we een vrijwillige bijdrage 
aan alle bezoekers voor de kosten van de 
vrijwilligers. Een broodje tussen de middag 
voor hen is wel lekker. Ook leuk is een attentie 
aan het eind van het seizoen en in december. 
Maar met deze vrijwillige bijdrage lukt dit 
goed.

Hopelijk zien we u op zaterdag 7 juli.

De Hobby,  Nieuwe Nonnendaalseweg 98

Wilma van de Heijde, coördinator Repaircafé 
Oud-West.  
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Books 4 Life zoekt 
goede doelen
Books 4 Life Nijmegen is op zoek naar 
goede doelen om een donatie aan te 
schenken. De opbrengst van de winkel 
in tweedehands boeken wordt jaarlijks 
verdeeld onder een aantal goede doelen, 
waaronder kleinschalige projecten uit de 
regio Nijmegen.
Deze goede doelen zijn (internationaal) 
actief op het gebied van de bevordering 
van mensenrechten of armoedebestrij-
ding. Books 4 Life nodigt organisaties of 
initiatieven uit de regio Nijmegen uit om 
zich op te geven. Na aanmelding volgt 
een interne selectieprocedure, waarna de 
donaties komend najaar tijdens een fees-
telijke bijeenkomst worden uitgereikt. 
Vorig jaar kreeg onder meer Stichting 
Amaidhi een donatie voor haar ontwik-
kelingsprojecten in India. 
Voorstellen voor donaties kunnen voor 
15 juni 2018 worden gemaild naar 
books4life.nijmegen@gmail.com. In het 
voorstel moet in ieder geval staan waar 
de donatie aan wordt besteed. Het is ook 
mogelijk om een voorstel achter te laten 
in de winkel aan de Wolfskuilseweg 19 
in Nijmegen. 
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Verzorgende Petra Peters komt geregeld bij Tinie Hemrika-Hendriks thuis. “Je leert 
elkaar goed kennen en dat geeft een vertrouwd gevoel!” 

Bij Tinie Hemrika-Hendriks (73) is het al-
tijd zoete inval; dagelijks komen familie 
en vrienden bij haar op de koffie in de 
woning aan de Molenweg. Gezondheids-
problemen en een straatfobie kluisteren 
haar aan huis, maar dankzij een groot 
sociaal netwerk en het team wijkverple-
ging Wolfskuil dat twee keer per dag bij 
haar langskomt, weet ze zich gesteund 
door goede zorg en aandacht. 

Tinie werd op een opmerkelijke plek 
geboren: in een schuilkelder in Nijmegen-
Oost tijdens de oorlog. Zelf vindt ze dat 
niet zo bijzonder. “Vroeger had je het 
niet over dat soort zaken, mijn moeder 
heeft er nooit iets over verteld. Dat ging 
nu eenmaal zo. Ik heb mijn hele leven 
in Nijmegen gewoond en leerde daar 
ook later mijn man kennen. We zijn in 
1966 getrouwd en zijn ruim 50 jaar bij 
elkaar geweest, tot aan zijn overlijden 
in augustus 2017. Inmiddels heb ik dat 
een plaatsje kunnen geven, maar in eerst 
instantie drong het allemaal niet zo goed 
tot me door. Je moet alleen verder, en 
dat is heel moeilijk. Gelukkig woont onze 
zoon, samen met zijn geweldige vrouw 
en hun kind, vlakbij en zien we elkaar 
veel. Ik krijg zoveel steun van hen, dat 
is echt fantastisch. Ze doen ontzettend 
veel voor mij. Mijn zoon belt elke dag 
en mijn schoondochter doet mijn haren, 
koopt kleren voor me, poetst het huis, 
gaat mee naar de dokter. Dat is onbetaal-
baar!”

Reuma
Tinie heeft jarenlang gewerkt, bij ver-
pleeghuis Joachim en Anna en in het 
CWZ als schoonmaakster. Ook had ze 
ruim twaalf jaar een betrekking als ver-
koopster in een Lingeriezaak aan Plein 
44. Tinie: “Ik heb altijd met plezier ge-
werkt, maar op mijn 47e werd ik afge-
keurd. Ik had een versleten rug en nek 
vanwege de ziekte van Bechterew, dat 
is een reumatische aandoening. Toen ik 
in februari van dit jaar een staaroperatie 
kreeg, is het team Wijkverpleging Wolfs-
kuil in beeld gekomen. Ze kwamen vier 
keer per dag langs om mijn ogen te drup-
pelen. Ook hielpen ze met aankleden, 
omdat je na zo’n operatie vanwege de 
oogdruk niet mag bukken. Inmiddels ben 
ik daarvan helemaal opgeknapt, maar 
het team komt nog steeds twee keer per 

dag langs voor ondersteuning vanwege 
mijn reuma.”

Eigen regie
Verzorgende 3IG Petra Peters is een van 
de collega’s van het wijkteam die ge-
regeld bij Tinie langsgaat. “Ik ben haar 
vaste contactpersoon, dus we zien elkaar 
meerdere keren per week. We kijken 
niet alleen naar de gezondheidssituatie, 
maar ook naar de leefomstandigheden. 
Het doel is altijd om te zorgen dat ie-
mand zelfstandig kan blijven wonen en 
daarbij de regie zoveel mogelijk in eigen 
hand houdt. Daarom zoeken we samen 
met de ergotherapeut en de fysiothera-
peut naar oplossingen die het leven met 
reuma vergemakkelijken. Een rekje bij 
het bed als steuntje om uit bed te komen 

bijvoorbeeld, of een verhoger op de wc. 
Er zijn allerlei hulpmiddelen beschikbaar, 
en wij zorgen dat mevrouw daar gebruik 
van kan maken. Zo zetten we ook zorg-
technologie in. Met behulp van een iPad 
bijvoorbeeld, kunnen we beeldbellen 
met mevrouw waardoor we ook zorg op 
afstand kunnen verlenen.”

Blij
“Ik verveel me nooit, met al dat bezoek,” 
lacht Tinie. “Ik ben hartstikke blij met al 
die lieve zorg die ik krijg. En als het een 
keertje stil is in huis, dan heb ik altijd nog 
Spetter, mijn hondje. Hij moet natuurlijk 
wel af en toe uitgelaten worden. Voor 
hem overwin ik mijn straatangst en ga ik 
regelmatig een heel klein blokje met hem 
om!”

 

Dankbaar voor alle zorg en hulp

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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Weerbaarheidscen-
trum Perry Ubeda
Heb je net als ik een hart voor sport? In 
mijn weerbaarheidscentrum aan de Tweede 
Oude Heselaan wil ik op dinsdagochtend 
gratis sportlessen gaan organiseren. Ik stel 
daarvoor graag mijn ruimte beschikbaar, 
maar zal niet zelf de lessen kunnen verzor-
gen. Ik ben daarom op zoek naar mensen 
die dit als vrijwilliger graag zouden willen 
doen, maar alleen nog een goede ruimte 
zoeken. Het mogen natuurlijk ook verschil-
lende mensen zijn. Iedereen die de lessen 

Mijn naam is Sanne Jansen. Ik heb mijn eigen praktijk: Sanne Jansen Therapie. Ik richt 
mij op vrouwen die vastlopen in hun relatie. In hun relatie met zichzelf, hun partner, 
kind(eren), familie of werk. 
Ik ben contextueel therapeut. Contextuele therapie gaat ervan uit dat jouw problemen 
voortkomen uit jouw ervaringen in het verleden en effect hebben op hoe je je nu voelt.  
Weet jij hoe jouw denken en handelen je gedrag beïnvloedt? En wat voor effect dat heeft 
op jezelf én op anderen? Besef jij welke rol jouw opvoeding heeft gespeeld? En het gezin 
waarin jij bent opgegroeid? Als je je hiervan bewust wordt, ga je meer in jezelf geloven 
en durf je zelf beslissingen te nemen. 
Ik bied therapie voor vrouwen die met hun probleem aan de slag willen gaan, maar dat 
niet alleen kunnen. Of hulp nodig hebben bij het kiezen van de juiste aanpak.

www.sannejansentherapie.nl

Laat je reis regelen 
door een expert
Droom jij ook alweer weg bij de gedach-
te aan de zomervakantie? Wacht niet te 
lang, want anders is jouw droomvakantie 
misschien al volgeboekt…

Sinds eind 2015 kun je in de regio Nij-
megen al je reisplannen laten regelen 
door Wilbert Huijskens van Travel Coun-
sellors. Wilbert heeft na ruim 10 jaar 
ervaring binnen de reiswereld besloten 
om zich als zelfstandig reisagent aan te 
sluiten bij Travel Counsellors. 

Het zoeken en boeken van een vakantie 
kunt je met een gerust hart aan Wilbert 
overlaten. Als reisspecialist en gepassio-
neerd reiziger beschikt hij over de juiste 
kennis om jou van het juiste reisadvies 
te voorzien. Als Travel Counsellor is 
Wilbert niet gebonden aan een vaste tour-
operator, dus ook daarin niet beperkt. Hij 
werkt samen met diverse lokale partners 
en heeft ook nog een wereldwijd netwerk 
van 1400 collega’s. 

Neem contact op voor een kennismaking, 
dan kun je met Wilbert vrijblijvend jouw 
wensen bespreken. Vervolgens stelt hij 
een reis samen die aan al jouw wensen 
voldoet. 

Wilbert Huijskens – Travel Counsellors 
T: 06 – 23 740 560
E: wilbert@travelcounsellors.nl
W: travelcounsellors.nl/wilbert.huijskens

eventueel zouden willen gaan geven, of 
een goed idee hiervoor hebben, kunnen 
contact met me opnemen.

Met sportieve groet Perry Ubeda 
perryubeda.nl 
0653666644
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VERGETEN VERLEDEN
Sectarische moord in Appeltern
In de nacht van 2 op 3 februari 1900 vindt 
in buurtschap Blauwe Sluis gemeente Ap-
peltern een gruwelijke rituele moord plaats. 
De leider van een secte, die zich Jezus 
waant, dood zijn knecht, die bezeten zou 
zijn van de duivel. 

Algemeen Handelsblad, dinsdag 6 februari 1900

Menschenoffers in Nederland.

Men schrijft ons het volgende: 
Te Altforst, een dorp in Gelderland, gem. Ap-

peltern, bevindt zich een godsdienstige secte. Op 
de jongste vergadering werd besloten den Heer een 
offer te brengen. Middernacht van Vrijdag op Za-
terdag kwamen twee meisjes voor het huis van den 
landbouwer Scherf, die tot de secte behoort, Psal-
men zingen. Deze riep daarop zijn knecht, die de 
trap afkomende, door Scherf werd vermoord.

Hoofd en armen werden afgehakt, waarna Scherf, 
diens vrouw en de beide bovenbedoelde meisjes 
hunne handen in het bloed van het slachtoffer wie-
schen. Hiermede meenden de waanzinnigen den 
duivel te hebben vermoord. Als dankoffer aan God 
werd een kamer in brand gestoken, doch spoedig 
gebluscht. Scherf begaf zich Zaterdag naar zijn 
moeder te Batenburg, terugkomende werd hij door 
de politie in Appeltern gevat.

Op het hooren van dit feit kwamen 20 leden der 
nieuwe secte Zaterdag samen, psalmzingende tot 
Zondagmorgen. Zij zijn nu in het huis opgesloten 
en worden door een cordon veldwachters bewaakt.

Nader seint men ons: De knecht werd het hoofd 
gekloofd. De dood moest volgens een z. g. voor-
spelling geschieden. Het lichaam werd als het ware 
uitgeperst, twintig secteleden kwamen na de daad 
hun handen in het bloed wasschen.

De Gelderlander, dinsdag 6 februari 1900

In de loop van Zondag zijn omtrent den moord 
te Appeltern de volgende bijzonderheden bekend 
geworden:

De moordenaar M. S. is 27 jaar oud. Hij is gehuwd 
met de weduwe Blankers, moeder van vijf kinde-
ren. De verslagene, Jan Brinkman, uit IJzendoorn 
afkomstig en als oppassend jonkman bekend, is 28 
jaar oud. Het staat vast, dat de moord in een vlaag 
van godsdienstwaanzin is bedreven. Een vereeni-
ging van 30 personen uit Appeltern houdt geregeld 
godsdienstige samenkomsten ten huize van S. on-
der leiding van Spiering, bijgenaamd ,,den blikken 
dominee” - heden ook gevankelijk binnengebracht. 
Ook Vrijdagavond had een dusdanige bijeenkomst 
plaats, waarop geconstateerd werd, dat de knecht 
,,den duivel in den buik” had. Het gezin schijnt te 

rust gegaan en tegen kwart over twee gewekt te zijn 
door de gezusters Leroy uit Maasbommel. Daarop 
is gevolgd een godsdienstige bijeenkomst in het 
alcoof van het echtpaar, waaraan de verslagene en 
de meid, Cato Beenen - waarschijnlijk gedwongen 
- deelnamen.

Met een zwaar voorwerp - geen bijl, maar een 
blaaspijp - is daarop B. den schedel gespleten, 
waardoor de dood oogenblikkelijk intrad. Met stoe-
len is daarop nagenoeg de geheele borstkas van den 
verslagene ingeslagen. De dader, geheel vervuld 
van de ‘’loffelijke” daad, die hij begaan had, is naar 
zijn ouders te Batenburg gegaan en met hen psalm-
zingend teruggekeerd. Hetgeen toen plaatshad, is 
in één woord afgrijselijk. Bij het lijk, dat in het al-
coof lag met een grooten bloedplas om zich, werd 
een feestmaal georganiseerd; een der aanwezigen 
- bovengenoemde S. - waschte zijn handen in den 
bloedplas en  vertoonde ze voor de ruiten, ‘tgeen 
aanleiding gaf tot het ontdekken van de moord.

Bij het gerechtelijk onderzoek is gebleken, 
dat godsdienstwaanzin te Appeltern epidemisch 
heerscht.

M. S. heeft in de gevangenis zich zeer woest aan-
gesteld.

Uit Tiel meldt men:
Hedenmiddag vertrok het gerecht opnieuw uit 

Tiel. Er worden nog meer arrestaties verwacht.
Het geval te Appeltern is gevolgd door een op-

stootje, waarbij bij den predikant de ruiten zijn in-
geworpen.

De Gelderlander, woensdag 7 februari 1900

Omtrent den moord te Appeltern wordt van gis-
termiddag zes uur nog uit Tiel geseind:

Behalve het parket is ook vertrokken de officier 
van justitie, vergezeld van een paar veldwachters. 
Om 1 uur is ook de inspecteur van het geneeskundig 
staatstoezicht de Waal overgestoken.

Alle aan godsdienstwaanzin lijdenden zijn op dit 
oogenblik in hun woningen opgesloten en worden 
daar door de politie bewaakt.

Naar vertrouwbare geruchten melden zijn ook 
marechaussées uit Nijmegen thans te Appeltern 
aangekomen.

De secte schijnt wijd vertakt te zijn, daar ook 
over de Maas aanhangers dezer zonderlinge leer te 
vinden zijn.

Hedenavond zullen, naar men zegt, nog meer van 
die krankzinnigen naar hier worden overgebracht.

De Gelderlander, donderdag 8 februari 1900

Uit Druten wordt nog gemeld:
De moord te Appeltern verwekt in de uitgestrekte 

gemeente (bestaande uit 4 dorpen) groote beroering.
Het publiek is bepaald oproerig van woede en 

de woningen van veel secteleden hebben het moe-
ten ontgelden, ook de woning van de dominee van 
Altforst en die van Maasbommel, die de wijk heeft 
genomen. De justitie arresteerde ook een zekeren S. 
uit Maasbommel, die, eveneens een offer willende 
brengen, kinderen uit het dorp te lijf wilde. De 
vrouw van den moordenaar S. verklaarde dat haar 
oudste dochtertje (een voorkind van haar) ook geof-



de Wester - zomereditie 2018 45

Krankzinnigengesticht Medemblik

ferd zou worden. Haar 5 kinderen zijn haar daarom 
ontnomen en bij familie ondergebracht, evenals 3 
kinderen van een weduwe S., ook tot de sectie be-
hoorend.

De bevolking is zóo verbitterd, dat de burge-
meester Maandagavond de hulp van de maréchaus-
sée of militaire macht heeft gerequireerd. De leden 
van de secte behooren allen tot den gezeten boe-
renstand. De moordenaar S. beweert dat hij Jezus 
is, een ander, zekere D., zegt, als hij de dreigende 
dorpsgenooten voor zijn erf ziet, dat een millioen 
engelen van God hem beschermen. S., die gevan-
gen is genomen, is door het volk erg mishandeld, 
terwijl een broeder van den moordenaar de Maas 
in werd gedreven. Men heeft hier dus te doen met 
godsdienstwaanzin bij een groot aantal personen 
tegelijk.

De politie heeft Zondag met de blanke sabel het 
erf van D. te Appeltern tegen het volk beveiligd. Sa-
menscholingen van meer dan 3 personen zijn door 
den burgemeester verboden. Het lof in de R. Kath. 
kerken te Appeltern en Maasbommel kon niet door-
gaan, daar niemand aanwezig was.

Meer en meer krijgt het den schijn, dat de gruwe-
lijke moord een gevolg is geweest van de dweep-
zieke ideeën eener secte, die naar het schijnt een 
slachtoffer noodig had om het gewenschte rijk van 
Christus op aarde te herstellen.

Van daar ,,de zalige verrukking” waarin de leden 
dier secte na den moord verkeeren. Nu toch is de 
duivel gedood, de voorganger der secte noemt zich 
openlijk ,,de Heer Jezus” en het duizendjarig rijk 
schijnt voor de ,,verlichten” thans aangebroken.

Bij gevangenneming van Sch., waarbij verschei-
dene geestverwanten aanwezig waren, geen droe-
vige gezichten, geen teekenen van verslagenheid, 
geen rouw; maar den Heer lovend met psalmen en 
lofzangen werd met het geven van den vredeskus 
van den dader afscheid genomen. En terwijl die da-
der in het gemeentelijk arrestantenlokaal steeds met 
vreugdevol gezicht den Heer loofde, verzamelden 
zich te zijnen huize de geestverwanten, die aldaar 
den ganschen dag in feestelijke stemming door-
brachten.

Dr. W. P. Ruysch, inspecteur van het krankzin-
nigenwezen te ’s-Gravenhage, dt. Hollaan te Tiel en 
het parket onderzochten eergister te Appeltern een 
zestal secteleden. Van eenigen was de onmiddel-
lijke overbrenging naar het Rijkskrankzinnigenge-
sticht te Grave noodzakelijk.

Omtrent die geheimzinnige sekte meldt met aan 
den ,,Tijd”:

Ten noorden van de Maas treft men in de ge-
meenten Appeltern, Altforst, Maasbommel en Alfen 

een secte aan, die zich van de Protestanten heeft af-
gezonderd en een eigen godsdienst er op nahoudt. 
In een gehucht van eerstgenoemde gemeente woont 
zekere Scherf. Deze is de hoofdman, de leider der 
sekte.

Hij houdt in zijn huis vergaderingen; hij spreekt 
tot zijn dwaze geloofdgenooten. Er worden psalmen 
gezongen, men dweept er met allerlei dwaasheden, 
die men in zinsverbijstering uit den Bijbel meent te 
kunnen halen. Men verricht er ook, zoo verneem ik, 
handelingen, die het daglicht niet mogen zien.

De Gelderlander, zaterdag 10 februari 1900

Men schrijft ons uit Appeltern van 8 Febr.:
UEds, bericht van gister uit Druten aangaande 

den moord alhier is in enkele punten minder juist.
Niet van veel, doch slechts van 4 secteleden 

moesten het de woningen ontgelden, n.l. die van 
den predikant te Altforst, die van J. Vissers even-
eens aldaar, van de kinderen Sonneveldt te Ap-
peltern en van de wede. Levoir te Maasbommel. 
Trouwens zoo heel veel leden telt de vereeniging 
gelukkig niet; voor zoover hier bekend is, denkelijk 
niet meer dan twintig volwassen personen. Deze 
zijn woonachtig te Batenburg, Appeltern, Altforst, 
Maasbommel en (men wil ook) Alphen en bijna al-
len zijn onderlinge bloed- of aanverwanten.

Dat de predikant te Altforst de wijk heeft geno-
men is waar; ds. Magendans te Maasbommel zit 
echter rustig en kalm en zonder eenige vrees met 
zijn gezin in zijn pastorie.

Niet S(piering) uit Maasbommel doch uit Ap-
peltern is gearresteerd. Dat deze man (de eigenlijke 
,,priester” bij deze secte) ook een offer wilde bren-
gen, kan waar zijn; bewezen door woord of daad is 
het echter niet.

De vier (niet drie) kinderen der wede. Levoir 
(niet S) te Maasbommel zijn nog niet verwijderd. 
Trouwens deze zijn alle volwassen meisjes en heb-
ben zich nog dierlijker aangesteld dan de moeder. 
De oudste was de koningin van het feest.

De broer van de moordenaar, zekere Scherff uit 
Batenburg, is niet in de Maas gedreven, doch is, 
om langs een omweg huiswaarts te gaan, door een 
tot kniehoogte onder water staande achterstraat ge-
loopen.

Dat de politie Zondag met blanke sabel het erf 
van Dibbits te Appeltern beschermen moest, is in 
zooverre waar, dat dit geschiedde door éen, zegge 
éen veldwachter en zonder blanke sabel.

Dat het lof in de R.-K. kerken te Maasbommel en 
Appeltern niet doorging, is geheel uit de lucht ge-
grepen. Een paarhonderd personen woonden het in 
elke kerk zeker bij. Omtrent de mogelijk gedwon-
gen medehulp van de dienstmeid Cato Beenen nog 
de opmerking, dat niemand hier daarvan iets ge-
looft. C. B. is een Maasbommels meisje, te goeder 
naam en faam en in geenen deele als geestdrijfster 
bekend.

Het is wellicht nuttig, misschien zelfs noodig, 
hier nog bij te voegen, dat Protestanten en Katholie-
ken beiden even verbitterd zijn jegens de secteleden 
en er dus hier geen kwestie is van godsdiensthaat.

Verder zien wij elders nog de volgende bijzon-
derheden meegedeeld:

De luitenant der maréchaussée te Nijmegen is tij-

delijk met manschappen te Appeltern aanwezig en uit 
den omtrek is een groote politiemacht daar samen-
getrokken. Vooral was deze maatregel gewenscht, 
omdat de volgelingen van den moordenaar in de 
overtuiging leefden, dat hij Dinsdag zijn boeien zou 
verbreken en in hun midden terugkeeren.

Dinsdag is, zooals wij reeds meldden, het stof-
felijk overschot van den ongelukkigen Brinkman ter 
aarde besteld. Acht maréchaussées (6 uit Nijmegen 
en 2 uit Osch, onder commando van een luitenant) 
zetten den toegang tot het kerkhof af, waarop nie-
mand was toegelaten dan de dragers, de familie van 
B., het hoofd der bijzondere protestantsche school 
te Appeltern en de burgemeester der gemeente, die 
een treffende toespraak hield.

Het gezin van den predikant heeft het dorp ver-
laten; het volk gelooft, dat hij, hoewel niet recht-
streeks bij de gruweldaad betrokken, als geestelijk 
leider van het groepje aan godsdienstwaanzin lij-
denden indirect mede schuldig is.

Het huis, waar de gruweldaad gepleegd is, wordt 
door de rijkspolitie voortdurend bewaakt.

De Gelderlander, zondag 11 februari 1900

Men schrijft ons nog uit Maasbommel, Appel-
tern:

Eigenlijk nieuws omtrent den moord is er niet. 
Alles is kalm, d. w. z. houdt zich kalm. Het volk 
verwacht en wenscht nog altijd meerdere arresta-
ties, en zoolang deze nog niet hebben plaats gehad, 
zal de thans heerschende rust een schijntoestand 
blijven.

De geestdrijvers verkeeren voor een goed deel 
nog altijd in extase. De vrouw van den moordenaar 
zegt voor drie mannen kracht bekomen te hebben, 
zoodat hulp in haar huishouding onnoodig is. De 
wed. L. te Maasbommel en haar dochters hebben 
haar gouden lijfsieraden verbrand onder motief: Al-
les is ijdelheid.

Intusschen worden allen geboycot. Een tweetal 
hunner, de kind. S. te Appeltern en genoemde wed. 
L. alhier, hebben een winkel, doch niemand komt 
iets koopen. Van de anderen wordt zelfs beweerd, 
dat hun den toegang tot andere winkels ontzegd is. 
Dat huisschilders (glasinzetters) geweigerd hebben 
de stukgeslagen ruiten in hun huizen te komen her-
stellen, kan ik u met zekerheid melden.

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant, woensdag 14 februari 1900

- Men meldt uit Medemblik:
Gisteren arriveerden alhier de voorganger der 

secte uit Appeltern Spiering en de beide meisjes 
Levoir, ten einde overgebracht te worden naar het 
rijkskrankzinnigengesticht.

Aangezien geen rijtuig zich ter plaatse bevond 
had een groote menigte nieuwsgierigen zich bij het 
station vereenigd. Na verloop van een half uur wer-
den de patiënten in een open jachtwagen naar het 
gesticht gebracht.

Later krijgt Tinus Scherff spijt. Hij erkent dat 
hij krankzinnig was en vraagt de familie van 
het slachtoffer om vergiffenis.

Samenstelling: René van Berlo



Body & Face Company en Kapsalon Lustrína

Make-Over

Gonny vóór Gonny ná

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

Op 11 juni opent ElektroLite en KliMate 
haar nieuwe winkel en showroom op de 
Mercuriusstraat 5 aan het Westerpark. 
ElektroLite is specialist in verlichting, 
elektromaterialen en installatie en krijgt 
een volledig ingerichte winkel waar u 
volop inspiratie op kunt doen voor ver-
lichting in uw interieur. Van vertrouwde 
gloeilampen tot design LED lampen. Bo-
vendien kunt u advies krijgen over welke 
lampen het beste zijn voor uw ruimte.
KliMate is gespecialiseerd in airco’s en 
warmtepompen. Naast koelen kunnen 
de airco’s ook zeer efficiënt uw huis ver-
warmen in de winter. Hierdoor heeft u 
geen gas meer nodig om het huis op een 
comfortabele temperatuur te brengen. Zo 
kunt u makkelijk uw huis verduurzamen 
en flink besparen op uw gasrekening. 
Een warmtepomp zorgt ervoor dat u ook 
nog water kunt verwarmen zonder gas. 
Voor deze warmtepompen bestaat op dit 
moment een zeer interessante subsidiere-
geling. Deze manier van verwarmen lijkt 
in Nederland de standaard te worden de 
komende jaren omdat men meer gasloos 
wil gaan bouwen en af wil van de traditio-
nele cv-ketel. KliMate heeft de afgelopen 
jaren veel ervaring opgedaan met het in-

stalleren van airco’s en warmtepompen waardoor u verzekerd bent van betrouwbare 
en goede service.
ElektroLite en KliMate waren vanaf 2005 gevestigd aan de Groenestraat in Nijmegen 
met een kleinere winkel. Met de nieuwe verbouwde winkel en showroom aan de Mer-
curiusstraat hoopt het team de inwoners van Nijmegen Oud-West te inspireren en 
helpen met het mooier en duurzamer maken van hun huis!

PER 11 JUNI ZIJN WIJ GEOPEND OP ONZE NIEUWE LOCATIE
MERCURIUSSTRAAT 5 NIJMEGEN

Ma              11:00 - 17:30
Di t/m Vr    09:30 - 17:30
Za                 09:30 - 17:00

Mercuriusstraat 5 
6541 BM Nijmegen
024-3554455

GRATIS BEZORGSERVICE
Voor klanten in Nijmegen vanaf €25,00

CONTACTOPENINGSTIJDEN

info@elektrolite.nl    www.elektrolite.nl  

WIJ ZIJN VERHUISD
ElektroLite ElektroLite



Win een make-over 
twv  € 150,00

Na loting is de vorige prijsvraag gewon-
nen door Gonny, 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@de-
wester.info en misschien wint u wel 
de make-over ter waarde van € 150,00 
beschikbaar gesteld door Kapsalon Lus-
trina en beautysalon Body & Face Com-
pany.  
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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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Samen werken aan een leefbare 
stad
Martijn en Stef zijn de handhavers van de 
gemeente (bureau Toezicht & Handhaving) 
in uw wijk. Zij werken samen met wijkbe-
woners, politie, Dar en andere organisaties 
aan een leefbare stad ( schoon, heel, veilig 
en toegankelijk).  

Wat doet een handhaver?
‘Wij zijn veel op straat te vinden, in het 
centrum maar ook in de wijken. Bewo-
ners, ondernemers en bezoekers kunnen 
ons vragen stellen en onze hulp inroepen. 
Wij spreken mensen en bedrijven aan  als 
zij hinder of overlast veroorzaken, of als zij 
zich niet aan de wet houden.’ Handhavers 
zijn buitengewoon opsporingsambtenaar 
(BOA). Als iemand na een boete zijn ge-
drag niet verandert, dan kan de handhaver 
hem aanhouden. Bijvoorbeeld voor het niet 
tonen van je identiteitsbewijs. 
Handhavers komen ook in actie bij over-
lastmeldingen die op een andere manier bij 
de gemeente binnenkomen. Zo onderzoe-
ken zij afvaldumpingen en verkeerd aan-
geboden afval, geluidsoverlast of  honden-
overlast (poep en agressie). En zij treden 
op tegen obstakels die de openbare ruimte 
minder toegankelijk maken (terrassen op 
de stoep, foutgeparkeerde auto’s -, bijvoor-

beeld op gehandicaptenplaatsen-, fietsen die 
langdurig hinderlijk geparkeerd staan).  
“We werken ook samen met bijvoorbeeld wo-
ningcorporaties en zorgpartijen om problemen 
in wijken op langere termijn op te lossen. Een 
melding over een vervuilde tuin en verwaar-
loosd huis kan bijvoorbeeld duiden op psychi-
sche problemen van de bewoner. Wij zorgen 
dan dat er samenwerking in de hulpverlening 
gestart wordt.”

Maak kennis met de handhaver in Nijmegen Oud-West
Hoe kunt u contact opnemen?
“Spreek ons gerust aan op straat. Wij wer-
ken dagelijks tussen 7.00 en 23.00 uur, 
soms later als het bijvoorbeeld gaat om ho-
reca of een project. 

Of meld het probleem via de Meld&Herstel 
app (zie nijmegen.nl/meld&herstel). Ook 
kunt u ons bellen via het telefoonnummer 
van de gemeente: 14 024.”
   

MEDEDELING GEMEENTE NIJMEGEN
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