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Vroeger en nu 

Koninginnelaan
Op de oude foto uit 1984 ziet u op de hoek 
Koninginnelaan met de 2e Oude Heselaan 
automaterialen winkel Nijdam zitten. Het 
oorspronkelijke adres was Tweede Oude 
Heselaan 97. Er is weinig bekend over deze 
winkel. Voor de automaterialen winkel zat er 
een filiaal van De Gruyter. Deze winkelketen 

ging echter in 1976 failliet. In het verzuilde 
Nederland was De Gruyter de winkel van 
de katholieken, de protestanten kozen on-
der meer voor Albert Heijn. 
Ernaast zat bakker Bor. Deze bakker had 
ook een automatiek. Eind jaren 50 kon je 
uit die automatiek  vleesproducten krijgen 
zoals kroketten, nierbroodjes enz. Alles uit 

de automaat kostte een kwartje. Na het stap-
pen in de stad werd er veelvuldig gebruik van 
gemaakt. Daarnaast verkocht deze bakker ook 
snoep, zoals dropjes voor één cent.
Weet u meer over deze foto? Mail het dan naar 
webredactie@dewester.info

Tekst en foto’s: Dave van Brenk
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De Voorstadslaan is een van de langste stra-
ten in Oud-West en loopt van de Hezelpoort 
tot aan de Tweede Oude Heselaan. In deze 
Wester beperken we ons tot het eerste deel 
tot aan de rotonde, waar de Marialaan over-
gaat in de Industrieweg.

We kennen de straat sinds 1822. In de eer-
ste kadastrale optekening lezen we dat “De 
Voorstads Laan bij De Nijmeegsche Laan 
overgaat in De Wolfskuilsche Straat”. De 
Nijmeegsche Laan was voor een deel de 
huidige Tweede Oude Heselaan. Volgens de 
Wegenlegger uit 1859 liep de Voorstadslaan 
zelfs door tot aan de Graafseweg.

Bernard ter Horst
Bernard ter Horst woont er sinds 1980. Hij is 
geboren in 1955 in de Overijsselse gemeente 
Goor. Daar groeide hij op tot hij in 1974 ging 
studeren. Aanvankelijk wilde hij iets artistieks 
gaan doen, bij voorkeur in Amsterdam, want 
dáár gebeurde het. Zijn ouders vonden dat Ber-
nard voor een beroep moest leren en daarom 
werd het biologie en scheikunde in Utrecht. 
In 1979 kreeg hij een baan in Nijmegen bij de 
Scholengemeenschap Dukenburg. ‘Utrecht of 
Nijmegen was wel een verschil, hoor,’ begint 
Bernard. ‘Het bier was hier veel goedkoper, 

maar vooral de mentaliteit was anders. Veel 
vrijblijvender. Nijmegen heeft alles hoor, een 
stuk prettiger dan Utrecht. Een mooie omge-
ving, een rijk cultureel leven en er is altijd wat 
te doen. Je legt er makkelijker contacten dan in 
een stad als Utrecht. De Piersonacties in 1981 
maakten ook veel indruk. Een studievriend van 
mij woonde daar, dus ik kreeg daar aardig wat 
van mee.’

Modderlaantje
In 1980 hebben we dit gekocht. Samen met een 
paar mensen die allemaal woonruimte zochten. 
We vormden overigens geen woongroep, toen 
wel erg populair. We hebben er 80.000 gul-
den voor neergeteld. Vlak vóór ons was het 
pand door beleggers voor 50.000 gulden ge-
kocht. Die verdienden er met één pennenstreek 
30.000 gulden op. Eigenlijk schandalig. Ze 
waren toen het Modderlaantje net aan het slo-
pen. De ijzergieterij stond er nog.’

Bernard kijkt vanaf zijn balkon uit op de 
Scholeksterstraat waar vroeger het zogenaam-
de Modderlaantje liep. Het was een naamloze 
straat met de huisnummers aan de Voorstad-
slaan. Daarom ontbreken de huisnummers 73 
tot en met 113. Ook de huisnummers aan de 
andere kant van het ijzergieterijterrein tussen 

149 en 161 ontbreken. Ook daar liep vroeger 
een pad met huizen. Aan het Modderlaantje 
stonden kleine arbeidershuisjes van mensen 
die veelal bij die ijzergieterij werkten. Het was 
een smerige fabriek. 

Opgravingen
‘In 1981 begonnen ze met de sloop van die 
ijzergieterij,’ gaat Bernard verder. ‘Dat ging 
niet zo vlot. Het gaf veel stof- en lawaaiover-
last. De grond was sterk verontreinigd met al-
lerlei stoffen en zware metalen zoals lood. De 
schoonmaak heeft een vermogen gekost, mil-
joenen. Daarna lag het terrein braak en zijn er 
opgravingen geweest. Dat vond ik toentertijd 
erg interessant om te volgen. Er was begreep 
ik niet genoeg tijd en geld om het écht goed 
te doen.’

In 1984 kwam de nieuwbouw en ontstond de 
Scholeksterstraat. Twee jaar later werd er aan 
het begin van de Voorstadslaan ook opnieuw 
gebouwd. Nu op de plek waar in 1975 Papier-
fabriek Gelderland tot de grond toe afbrandde.
Het huis is in 1894 gebouwd. In de loop van 
de tijd is er flink aan verbouwd. In 1906 na 
een brand, in 1923 kwam er onder andere een 
schuur in de tuin, in 1952 en nog eens in 1962. 
Toen werd het gedeelte met huisnummer 115 
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vrijwel geheel een winkelruimte en aan de 
voorzijde kwamen mooie blauwe tegeltjes. Er 
heeft een bakkerij gezeten, een melkwinkel 
en vanaf 1962 een kleine supermarkt. Ber-
nard: ‘Het huis had aanvankelijk een beerput 
en kreeg later riolering. Nadat we het gekocht 
hadden, verdwenen na verloop van tijd de oor-
spronkelijke buurtbewoners, is mijn vrouw 
Irene hier ingetrokken en we kregen er drie 
kinderen, waarvan de oudste nu 30 en de jong-
ste 23 jaar is. Ze zijn hier opgegroeid, maar 
waren wel zowat de enige kinderen in de di-
recte omgeving.’

Berkenboom
Aan de achterzijde van het pand hangen grote 
druiventrossen. Bernard: ‘Ooit geprobeerd er 
wijn van te brouwen, maar dat lukte niet echt. 
We maken er nu druivensap van. We hadden 

ooit Iraniërs als achterburen en die gebruikten 
de bladeren om rijst in te doen.’ Het huis wordt 
verder aan één kant omgeven door struiken; 
achter het huis staat een schuur met een hoge 
berkenboom. ‘Die boom staat daar al zolang 
ik weet, maar is nu een probleem geworden. 
Mensen aan de Scholeksterstraat hebben er 
last van. Daar kan ik me wel iets bij voorstel-
len. Bomen hebben bladeren, bloempjes, stuif-
meel en takken en dat valt allemaal elk jaar op 
de grond. Ik ben aan die boom gehecht en wil 
hem liever niet weg hebben. Ik heb er al een 
boomchirurg naar laten kijken, hij is gesnoeid, 
maar overlast zal hij altijd geven. Eigenlijk is 
er geen bevredigende oplossing. Buurtbemid-
deling helpt ons nu bij dit conflict.’

Criminaliteit
‘Het is zeker 25 jaar geleden, dat er hier inge-

broken is. Toen was het wel vier keer in korte 
tijd raak, waardoor de verzekering mij er zelfs 
uit dreigde te gooien. Na de eerste keer hadden 
we de sloten vervangen, waardoor de schade 
de tweede keer veel groter was. Ook de schuur 
met de fietsen was doelwit. Daar hadden ze de 
Bulgaarse methode gebruikt, dus was er geen 
braakschade. Dan wordt het lastig iets van de 
verzekering uitgekeerd te krijgen. Eén keer 
lukte het me de dader in de kraag te grijpen. 
Daarna eigenlijk nooit meer dit soort overlast 
gehad.’

‘In het verleden, dan heb ik het over dertig jaar 
geleden, was er wel eens een buurtfeest met 
barbecue, maar de organisatie kwam steeds 
op dezelfde mensen neer. Toen die voor een 
deel verhuisde hield het op. De sociale verbon-
denheid is wat losjes, dat is wel jammer. De 
samenstelling van de buurt is ook veranderd. 
De huizen worden duurder en daardoor komt 
er ook een ander soort volk te wonen. Iets chi-
quer in mijn ogen.’

‘Ik woon verder prima hier. Ik wil er niet weg. 
Nijmegen is een stad die leeft. Dat Batavia ziet 
er erg mooi uit. Ook duur, maar er is gelukkig 
ook ruimte voor sociale woningbouw. Alleen 
die flats aan de Nina Simonestraat; wat zijn 
die lelijk zeg. Hadden ze daar niet wat mooiers 
voor kunnen bedenken?’, verzucht Bernard.

Sylvia Loermans-Wouters
Op nummer 214 woont Sylvia Loermans-
Wouters. Ze heeft bijna haar hele leven aan 
de Voorstadslaan gewoond. Ze is geboren op 
nummer 122, vlakbij de hoek met de Biezend-
warsstraat. ‘Daar ben ik opgegroeid,’ begint 
Sylvia. ‘Ik had nog een broer en een zus. Mijn 
vader werkte onder andere bij de Nyma en de 
laatste 25 jaar als chauffeur bij V&D. In mijn 
jeugd stonden er nog joekels van grote dikke 
bomen. Het was nog écht een laan. Er reden 
nauwelijks auto’s. We hadden een grote her-
dershond en die liet zichzelf uit. We hoefden 
niet bang te zijn dat er wat gebeurde. Nu is 
het een asfaltweg met brede trottoirs, toen een 
straat met keien met een stoep ernaast.’

Winkels
Sylvia kan nog moeiteloos de vele winkels in 
de straat voor de geest halen. ‘Waar nu Wijck 
zit, had je eerst de Gruyter. Een winkel met 
veel koper. Het rook er altijd naar versgemalen 
koffie en er stonden veel koekjestrommels. La-
ter werd het café de Badmuts. De eigenaar was 
kaal en dat was ook zijn bijnaam. Daarna werd 
het het Waterkwartiertje. Met een biljart, maar 
het was er altijd erg donker. Aan de overkant 
op de hoek met de Niersstraat heeft altijd een 
bakker gezeten. Eerst Brouwer, daarna Herf-
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kens, toen bakkerij Niers met Angelina en nu 
dan het Kraayennest.’

‘Daar tegenover had je de Vivo en Abeling, een 
sigaren en sigarettenwinkeltje. Aan onze kant 
had je kapper Linders, aan de overkant kapper 
Peters, Tromp de kruidenier en Van Dreumel, 
de melkboer. Dat werd later de groentewinkel 
van Van de Heuvel. Waar nu Diny zit, op de 
hoek met de Sperwerstraat, zat een fietsenwin-
kel. Iets verder Bas de slager en op de hoek 
met de Marialaan waar nu Ruud de Vries ge-
vestigd is, drogisterij Brinkhuis met daarnaast 
Tijnagel Motoren.’

‘Meer naar het begin van de straat, waar nu 
pizzeria la Pineta zit, had je café de Stembus. 
Als we op zondag onverwacht bezoek kregen, 
gingen we daar wel eens een maatje cognac 
halen. Dat was een klein flesje en daar kon je 
een paar borrels uitschenken. Normaal had je 
dat niet in huis, je was al blij met een koekje 
bij de koffie. Tegenover dat café stond de ij-
zergieterij.’

‘Het waren heel veel winkeltjes bij elkaar,’ 
gaat Sylvia verder. ‘Ik moest elke week een 
ronde doen en overal wat kopen. Mijn broer 
moest melk halen bij een boer aan de Bre-

destraat en mijn zus die wat ouder was, had 
weer andere huishoudelijke taken. Zo was het 
werk verdeeld. Gelukkig hielden we nog veel 
tijd over om te spelen. Voor de Gruyter lag een 
groot plein. Daar kon je rolschaatsen, trefbal 
spelen, stoeprandje gooien, dat heette bij ons 
kledderen, en met de jongens deed ik ook wel 
eens landhakkertje.’

Nonnen
‘De lagere school was de Theresiaschool aan 
de Biezendwarsstraat. Daar kregen we les van 
nonnen, zoals Imelda, Hedwig, dat was een 
schatje, en Nicolien, de hoofdzuster, die kon 
heel streng zijn. Zo mochten we bijvoorbeeld 
geen lange broek aan. Ik weet nog goed, dat 
mijn moeder een nieuwe broek voor me ge-
maakt had. Ik heel trots naar school, maar ik 
werd onmiddellijk weer naar huis gestuurd 
en moest er een plooirokje met van die galg-
jes overheen dragen. Ik was vier jaar, maar ik 
ben dat nooit vergeten, zoveel indruk heeft dat 
gemaakt. Later, in de zesde klas, toen zuster 
Nicolien een keer ziek was, spraken we met 
zijn allen af om alleen maar een broek zonder 
jurkje erover heen naar school aan te trekken. 
Vanaf die dag mocht het voortaan.’
Sylvia wilde kapster worden en na de lagere 
school ging ze een opleiding daarvoor volgen. 
Ze kwam op een leeftijd dat ze uit mocht gaan; 
naar Tuff Tuff, Jo’s Kelder (Old Cave) en in 
de Schuur kwam ze graag. In de vakantie ging 
ze met een vriendin langs jeugdherbergen in 
Nederland, dat was al heel wat. Toen Sylvia 18 
jaar was had ze haar eerste vaste vriendje. ‘Dat 
was Ger. We kenden elkaar al van gezicht, 
want hij woonde ook in de straat, een stukje 
verderop. In Jo’s Kelder sloeg op een avond 
de vonk over.’

Haterse Hei
Twee jaar later trouwden ze. Eerst woonden 
ze een half jaar bij haar schoonouders in op 
Voorstadslaan 214 totdat ze een flat kregen aan 
de Fahrenheitstraat op de Haterse Hei. Zoon 
Michel werd daar geboren en in 1977, toen 
haar schoonouders vlak na elkaar kwamen te 
overlijden, gingen ze terug naar nummer 214. 
Haar man Ger was fotolasser en werkte lang in 
de bouw totdat hij met een versleten rug thuis 
kwam te zitten. Ook voetbalde hij lange tijd 
bij SCH. Hij overleed veertien jaar geleden 
aan kanker. Zoon Michel woont vlakbij aan de 
Marialaan.

Sylvia: ‘Mijn ouders hebben tot hun dood be-
gin jaren negentig op Voorstadslaan 122 ge-
woond. Toen werd het huis verkocht. Nadat 
het leeggehaald was, heb ik nog eens door het 
huis gelopen. Dat greep me wel aan. Al die 
herinneringen. Ik mocht van de nieuwe eige-

Sylvia Loermans-Wouters
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naars gerust nog eens terugkomen, maar dat 
heb ik niet gedaan. Het werd toch allemaal 
verbouwd. En hier op 214 heb ik ook altijd 
heel prettig gewoond. Het heeft een grote tuin, 
daar werk ik heel graag in.’
‘Heel lang geleden is er een keer ingebroken, 
maar ik voel me altijd veilig hier, hoor. We 
hebben altijd honden gehad, en die slaan wel 
aan als er iets is. Het verkeer is wel drukker 
geworden. Op dit stuk mogen ze maar dertig, 
maar niemand houdt zich daaraan. Het is ook 
slecht aangegeven. Als ze de verkeersdrempel 
naderen, gaan ze ineens op de rem staan.’

Buurtbarbecue
‘Om de twee jaar is er een buurtbarbecue. Ie-
dereen vanaf Ruud de Vries tot aan de Roer-
straat wordt uitgenodigd. Maarten Mulder re-
gelt dan alles. Hij zorgt voor het eten. Iedereen 
betaald twaalf euro en brengt zijn eigen drank 
mee. Het is altijd erg gezellig. De laatste keer 
waren er ruim dertig mensen. Wanneer er ie-
mand nieuw is in de buurt, leer je die ook met-
een kennen. We overlopen elkaar niet, maar als 
er iets is, kun je bij elkaar terecht. Ik ben jaren-
lang mantelzorgster geweest voor een oudere 
mevrouw, die een paar deuren verder woonde. 
Eén week voor haar honderdste verjaardag 
overleed ze.’

‘Waar nu de Griffioen zit, had je vroeger de 
meubelzaak van Van de Leeuwen, later Ta-
pijt Ameling. Als ik fysiek niet meer hier kan 
wonen, kom ik daar misschien ook nog eens 
terecht. Dan wil ik wel een flatje aan de kant 
van de Voorstadslaan. Ik kan er al eten als ik 
dat wil. Er is een goed verzorgde catering. Er 
wonen al kennissen van me. Mensen die hier 
vroeger gewoond hebben. Het zijn mooie ap-
partementen. Maar zo ver is het gelukkig nog 
lang niet.’

Huug Duin
Tegenover Sylvia, in een rijtje van zes hui-
zen, die allemaal op elkaar lijken woont op 
293 Huug Duin met zijn vrouw Sandra en hun 
twee kinderen Bram van 19 en Stijn van 16. 
De oudste dochter Lotte van 20 is het huis uit 
en woont nu aan de Waterstraat. Huug is bijna 
47 jaar.

‘Ik ben opgegroeid in Hees,’ begint Huug. 
‘De familie van mijn moeders kant, Dinnes-
sen, is er geworteld. Oma Dinnessen is gebo-
ren op de plek waar nu zwembad West ligt. 
Het waren tuinders. We woonden eerst aan de 
Bredestraat. Toen ik 8 jaar was kochten mijn 
ouders de oude pastorie aan het Kerkpad. Het 
is een rijksmonument met de Drentse naam de 
Olde Wehme. Sandra was daar mijn buurmeis-
je, we waren al jarenlang goed bevriend, maar 

in 1990 kregen we verkering na een gezellige 
avond bij café Goossens aan de Grote Markt. 
Dat is nu nog steeds een stamkroeg.’

Neptunusstraat
‘Vier jaar later zijn we samen gaan wonen in 
een flat aan de Neptunusstraat met uitzicht op 
het Dorpspark Hees. Erg leuk gewoond daar, 
maar we zochten wat groters en in 1997 kwam 
dit vrij. Mevrouw Ruitenbeek die hier woonde, 
ging naar een verzorgingstehuis en we hebben 
er zo’n 220.000 gulden voor betaald. Precies 
weet ik het niet meer. We hebben het in stapjes 
verbouwd en er ook een stuk aan laten bou-
wen. Er was geen badkamer en ook geen cv.’
‘We wonen prima. Ik ben alleen minder ge-
lukkig met de directe omgeving en dan vooral 
hierachter. Vroeger stonden daar oude be-
drijfsloodsen, er was ook nog een videotheek. 
Er gingen de wildste verhalen rond wat daar al-
lemaal gebeurde. Er zou een weedkwekerij ge-
zeten hebben en zelfs pornofilms opgenomen 
worden, maar of dat allemaal waar is, weet ik 
echt niet. We waren blij dat het allemaal opge-
schoond zou worden, al zijn we met het resul-

taat, de Paladijn, niet bijster tevreden. Om te 
beginnen de hoogbouw. Die past hier niet in de 
omgeving. Het hele binnenterrein is altijd vies, 
er ligt veel zwerfvuil. De plantenbakken zien 
er niet uit. Het schijnt dat de gemeente zich 
er niet voor verantwoordelijk voelt, omdat de 
projectontwikkelaar ze er neergezet heeft. Ik 
zou graag eens met die man daar rond willen 
lopen, en vragen of dit echt allemaal de bedoe-
ling was. Het is er relatief rustig, omdat er veel 
bejaarden wonen en omdat de studio’s op de 
begane grond nog altijd leegstaan; de huur is 
te hoog. Op het moment dat ze gingen bouwen 
daar, stonden hier bijna alle huizen te koop, 
maar dat was puur toeval.’

Ouwehands Dierenpark
Huug is zelfstandig muziek- en theatermaker. 
Zijn hele leven is hij met muziek bezig. Hij 
speelde op bruiloften en partijen, soms met 
een groep, vaak ook solo als pianist, zoals bij 
het Holland Casino. Na de middelbare school 
zat hij op de lerarenopleiding Nederlands met 
dramatische expressie, en die combinatie hielp 
hem veel met het schrijven van teksten. Hij 

Huug Duin
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werkte voor televisie onder andere mee aan 
Telekids en de laatste tien jaar is Ouwehands 
Dierenpark zijn grootste opdrachtgever. Huug: 
‘Ja, ja, van de panda’s en eigenaar Marcel 
Boekhoorn. Ik heb voor een familieprogram-
ma een karakter ontwikkeld, Bamboo Bill, die 
allerlei avonturen beleeft. Nu in de schoolva-
kanties sta ik daar zeven dagen in de week en 
doe dan twee voorstellingen op een dag. Ver-
der maak ik bedrijfsfilms, schrijf muziek voor 
theatergroepen, dat soort dingen.’

Dealer
Terug naar de straat. Hoe zit het met de crimi-
naliteit en andere overlast? ‘Alles wat ooit in 
de achtertuin stond, is verdwenen,’ gaat Huug 
verder. ‘Fietsen, plantenbakken, tuinmeubilair, 
daarom hebben we na enkele jaren een hek ge-
plaatst dat op slot gaat, als er niemand thuis 
is. Er wordt ook veel gedeald in de buurt. Op 
de hoek van de Roerstraat, boven de Jumbo 
zit een dealer en ook op andere plekken in 
de Paladijn. Ze zouden daar een huismeester 
aan moeten stellen. Wat? Hebben ze die? Dat 
werkt niet echt dan. Bij het uitlaten van de 
hond ben ik, en mijn zoon ook trouwens, wel 
eens lastig gevallen door een type dat duidelijk 
onder invloed was. Daar zit je niet echt op te 
wachten. Het is allemaal kleine criminaliteit, 
echt heel veel last heb je er niet van. Dat geldt 
ook voor het zwerfvuil en de hondenpoep. Dat 
wordt wel steeds erger de laatste tijd.’

‘Met de buren hebben we redelijk contact. Je 

groet elkaar en als er iets is, kun je bij elkaar 
terecht. We konden dit jaar helaas niet naar de 
barbecue. Dit huis is uit 1928. Het hele rijtje 
stamt uit die tijd. Van de huizen tot aan Diny’s 
Wolwinkeltje wonen wij nu het langste hier. 
Ze zijn een beetje gehorig. De tuinen  lopen al-
lemaal scheef. Dat is bij de bouw zo ontstaan. 
Toen liepen de tuinen ook verder door naar 
achteren.’

Nijmegen 2000
‘Parkeren is nooit een probleem. Als ze bij de 
Griffioen een keer een feestje hebben, zet ik de 
auto wat verder weg. Er zit hier niemand op 
betaald parkeren te wachten. 

Het is een witte straat, maar dat geldt voor het 
hele Waterkwartier, als je dat vergelijkt met de 
Wolfskuil of het Willemskwartier. Kinderen 
gaan hier vaak naar basisschool de Lanteerne 
of de school bij de Stevenskerk. Dat is ook wel 
een verschil. Toen we een huis wilden kopen, 
was Nijmegen Oost of Hees te duur. Nu zou 
ik niet gauw meer willen ruilen. Ik hou steeds 
meer van deze plek, maar ook van deze stad. 
Ik kom regelmatig met mijn vrouw in het bui-
tenland, maar er is weinig wat op kan tegen 
Nijmegen. Het bruist enorm en er hangt altijd 
een gemoedelijke sfeer.’

Die liefde voor de stad maakte dat Huug in 
2005 ter gelegenheid van de viering Nijmegen 
2000 misschien het mooiste loflied op Nijme-
gen schreef. 

Samen met jou

Geef me je hand en houd me goed vast,
Dan neem ik je mee naar een heerlijke stad.
Want tegen de heuvels ligt een plaats aan het 
water,

Die ik heel mijn leven al lief heb gehad.
Ik zit in de trein en ik kijk in je ogen,
Terwijl de trein wegrijdt, bij station Lent,
We hoeven alleen de spoorbrug nog over,
Tot je met mij aan het eindstation bent.
En vanavond dan stel ik je voor aan mijn 
stad,

M’n vrienden, de kroegen, het bier en de wijn,
Ik wil met jou....in Nijmegen zijn
 
Refr.
Samen met jou in deze stad, Samen met jou in 
deze stad

Lang en gelukkig wil ik er leven, 
als in een sprookje, m’n liefste, m’n schat,
Samen met jou in deze stad

Dan volgen nog twee coupletten. 

Het hele nummer met een professioneel clipje 
is terug te vinden op YouTube
http://bit.ly/huugduin

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

De Voorstadslaan begin jaren ‘80
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We zijn al een tijd bezig met het opzetten van de Stichting AED Nijme-
gen-West.
We hebben eigenlijk alle middelen binnen bereik om de stichting op te 
gaan zetten en de AED’s te gaan plaatsen.

Een AED is een essentieel gereedschap geworden in onze maatschappij 
en de kans dat een leven gered wordt door een AED is in de loop der 
jaren zo enorm toegenomen dat het niet meer weg te denken is en ook 
geen luxe! 

Burgers zijn in staat om dit apparaat te bedienen zonder hoge opleiding, 
door simpel de aanwijzingen te volgen.

Een aantal bewoners ziet de noodzaak en waarde van een AED in onze 
wijk zeker en zou zelfs heel graag deel willen uitmaken van een stich-
tingsbestuur, maar we hebben momenteel te veel taken en verantwoor-
delijkheden.

Wij enthousiastelingen hebben als doel om de stichting rond september 
opgericht te hebben voor Nijmegen-West (dit is dus Oud- en Nieuw-
West: Waterkwartier, Wolfskuil, Hees, Heseveld en Neerbosch Oost).
 

 

AED Nijmegen-West bijna een feit
 Maar we missen wat belangrijke elementen

Meditatie

Zen.nl Nijmegen
Gratis proeflessen
in augustus en
1 en 2 september

www.zen.nl/nijmegen

We krijgen voor het oprichten alle hulp om dit te gaan realiseren vanuit 
stichting AED Dukenburg:

•	 Opzetten bestuur
•	 Een notaris.
•	 Akte van de Stichting ligt al zo goed als klaar
•	 Financiële middelen zijn er
•	 Begeleiding vanuit het bestuur AED Dukenburg

Eerste stap vanuit de gemeente staat al vast en dat is dat de gemeen-
telijke AED apparaten in sector West  eind augustus/begin september 
naar buiten gaan. Het gaat om het gebied tussen het Maas-Waal kanaal, 
de Waal en de spoorlijn Nijmegen Den-Bosch. Vijf AED apparaten 
kunnen in de openbare ruimte geplaatst worden in met een pincode 
afsluitbare kasten. Deze kasten worden gehangen aan gemeentelijk ge-
bouwen.

Wij zijn daarom dringend op zoek naar een aantal enthousiastelingen 
in ons stadsdeel die deel willen  uitmaken van het bestuur en/of  zich 
willen inzetten om AED Nijmegen-West een feit te maken.

Een paar vragen die we nu nog hebben zijn:
- Hoe denken de wijkagenten en jongerenwerkers werkzaam rond de 
locatie hierover?
- Hoe is het met jongerenoverlast?
- Zijn er rond de locaties veel meldingen van vandalisme?
Ook woningcorporatie Talis gaat de eigen AED definitief naar buiten 
plaatsen.

Tekst:Hernany Hernandez 
Foto: Ger Neijenhuyzen
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Terug het Waterkwartier met Sjaan Vogel
De familie Vogel is misschien wel de muzi-
kaalste familie van Nijmegen. In ieder geval 
van het Waterkwartier. Tonnie Vogel was zon-
der twijfel de bekendste. Hij leeft niet meer. 
Dan zou hij inmiddels 101 jaar oud zijn. Eén 
van zijn drie dochters, Sjaan Vogel, woont al 
meer dan dertig jaar in Ubbergen. Met haar 
gaat de Wester terug naar het Waterkwartier.

Badhuis
‘Ik ben geboren aan de Weurtseweg,’ begint 
Sjaan, ‘tussen de boterfabriek en de Brons-
geeststraat,  in 1946. Ik was de vierde in een 
rijtje van zeven. Na mij zouden er dus nóg 
drie volgen. En elke keer gingen we dan ver-
huizen, omdat het huis weer te klein was. Zo 
vertrokken we in 1950 naar het Maasplein. We 
woonden twee deuren verder dan het badhuis. 
Overeem was er de beheerder. Daar ging het 
hele gezin elke week naar toe, want een eigen 
douche had bijna niemand in die tijd.’

‘Het Maasplein was een mooi gezellig plein 
met een heg erom heen. Je kon er heerlijk spe-
len, want je had er geen last van het verkeer, al 
was er dat nauwelijks. We speelden landhak-

kertje, bussen gooien, hoelahoepen, rolschaat-
sen en in de winter sleetje rijden, die we dan 
vast aan elkaar bonden. We speelden altijd bui-
ten. We hadden één fiets en één step. Daar ging 
je dan om beurten op. Met kerst maakte pa van 
de voorkamer één grote kerststal. Met grotpa-
pier en beelden, die bijna levensgroot waren. 
Er was zelfs een waterput. Na Sinterklaas be-
gon hij daar al mee. Voor een dubbeltje konden 
de kinderen uit de buurt komen kijken. Van de 
winkels kan ik me kapper van Haren nog her-
inneren, Slotje de kruidenier en de huishoud-
winkel van Chris van den Heuvel.’

Strafregels
‘Ik was vroeger lang, dun en mager. Ik weet 
nog dat er een meisje was die me altijd uit-
schold voor luciferfabriek of ooievaar op hoge 
poten. Ze haalde me het bloed onder de nagels 
vandaan. Eén keer werd ik zó boos, dat ik met 
een tol die mijn vader zelf gemaakt had, dat 
kind een hersenschudding heb geslagen. Voor 
straf moest ik toen strafregels schrijven een 
hele woensdagmiddag lang op het politiebu-
reau aan de Molenstraat naast de kerk. Zo ging 
dat vroeger.’

Lucky Stars
‘Mijn vader Tonnie was beroepsmuzikant. 
Muziek werd er thuis met de paplepel ingego-
ten. We moesten niks, maar iedereen vond het 
leuk. Ik ook. Hij leerde mij ook accordeonspe-
len. Met nummers op de toetsen en bladmu-
ziek die precies aangaf welke getallen je moest 
aanraken en wanneer. Dat ging bijna spelen-
derwijs. Hij gaf anderen ook les. Nooit voor 
geld. Dat verdiende hij met optredens, maar hij 
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schreef ook liedjes en daar kreeg hij via Buma/
Stemra geld voor. Hij trad op met the Lucky 
Stars. Een groep die verder bestond uit Max 
Joosten, Joop Molenkamp, Theo Papendorp en 
Dick Bertens. Er hebben ook nog andere mu-
zikanten in gespeeld. Het repertoire bestond 
uit dansmuziek. Nu een beetje ouderwets. Ze 
maakten ook platen. Oh, Dolores was erg po-
pulair. Ze traden veel op bij kermissen in Gel-
derland, Brabant, Limburg tot ver in België. 
Ze hadden ook wel eens televisieoptredens.’

‘Begin jaren zestig kwam er weer een kindje 
bij en verhuisden we naar de Lunterse Beek-
straat. Na de lagere school, ging ik naar de 
huishoudschool van Rosa de Lima en daarna 
ging ik werken, eerst bij naaiatelier DON, te-
genover Jan Linders aan de Weurtseweg. Later 
werd dat Controls en daarna op het Radboud, 
de afdeling communicatie.’

Blauwe Jungskes
‘Niet alleen mijn vader, maar de hele familie 
maakte muziek, hè. We zaten allemaal in een 
groot orkest, de Blauwe Jungskes, zoals ook 
de voetbalclub SCH genoemd werd. Broers, 
mijn zusje, mijn moeder, ooms, maar ook an-
dere mensen uit het Waterkwartier. We waren 
met veertien. Als er iemand om wat voor reden 
dan ook wegging, werd-ie vervangen. Ik herin-
ner me de gebroeders Heimans uit de Regge-
straat, Albert Paans, meneer van Haren, Kees 
van der Linden uit de Roerstraat. We traden op 
in bejaardenhuizen en zo. We vroegen alleen 
een kleine bijdrage om instrumenten te kunnen 
vervangen. We probeerden de mensen een ge-
zellige avond te bezorgen. “De Blauwe Jungs-
kes zijn present, we brengen u amusement” zo 
begonnen we het optreden. Mijn moeder en 
oom hadden als succesnummer Oh, wat ben je 
toch veranderd in die jaren.’

‘Toen er weer een kleintje bij kwam in 1965 
verhuisden we naar de Eemstraat. Daar is de 
jongste geboren. Er is bijna twintig jaar ver-
schil tussen mij en mijn broertje. Van Pastoor 
Nas hadden er nog wel meer bij gekund. Daar 
zeurde hij altijd over. We hoefden ons niet 
druk te maken, want God zou wel voor ze zor-
gen, zei-t-ie dan. Dan antwoordde mijn vader: 
“Dan zet ik ze wel voor de kerk op de stoep, 
kijken wat er gebeurt.” ‘

Stella
‘We hadden veel Wouten en Tonnies in de fa-
milie. Mijn oudste broer Wout is nu nog di-
rigent bij smartlappenkoor de Kleppers. Die 
oefenen elke week nog in de Biezantijn. Een 
andere Wout, een oom, had de Flamingobar 
in de St. Jorisstraat. Piet Vogel was bekend en 
Bert Vogel kende iedereen als de zingende kas-

telein. Hij runde een tijdje café Elmeran aan 
de Nieuwe Nonnendaalseweg. Tante Bertha 
had ook al een kroeg. De Stellabar aan de Her-
togstraat. Daar heb ik Jan leren kennen. Hij 
woonde in Ubbergen, maar werkte bij Stella 
Artois. Hij bezorgde het bier in en rond Nijme-
gen. Ik was 16, hij 21. We hebben zeven jaar 
verkering gehad. Toen zijn we getrouwd. Eerst 
nog een half jaar ingewoond aan de Eemstraat, 
totdat we een flatje konden krijgen aan de Slo-
temaker de Bruïneweg. Daar hebben we uit-
eindelijk 19 jaar gewoond, maar fijn heb ik het 
er nooit gevonden. Mijn dochter Marleen is er 
geboren in 1973. Nu hebben we drie schatten 
van kleinkinderen.’

‘In 1986 zijn we naar Ubbergen vertrokken. 
We konden dit hoekhuis huren tegenover het 
geboortehuis van Jan aan de Ubbergensdijk. 
Het is een mooi huis met een ruime tuin. Jam-
mer dat het Jan eigenlijk te veel moeite kost 
om de moestuin ook nog bij te houden. We 
zijn altijd actief geweest in het dorpsleven hier. 

Jan was ooit schutterskoning, ik speelde in de 
drumband en stond heel lang achter de bar 
in het dorpshuis, dat nu helaas heeft moeten 
sluiten vanwege de aanwezigheid van asbest. 
Vorig jaar vierden we onze Gouden Bruiloft.’

Biljarten
‘Mij vader is in 1984 overleden. Kanker, 67 
jaar maar. Moeder is uiteindelijk 81 geworden. 
Ik ben altijd terug blijven komen naar het Wa-
terkwartier. Nu nog steeds. Met pa biljartte ik 
al in het Gemeenschapshuis en nu in de Bie-
zantijn. Ik ben de enige vrouw elke woensdag. 
We kunnen wel weer nieuwe liefhebbers ge-
bruiken. Op maandagavond ga ik hier altijd 
klaverjassen en op donderdag naar de bingo. 
Als het slecht weer is, pak ik de auto, maar 
het liefst kom ik op de scooter. Dat gaat veel 
sneller, zeker als ik nog ergens een boodschap 
moet doen.’

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

Jan en Sjaan in hun tuin in Ubbergen
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Stichting Wijkfabriek Wolfskuil en Warmte.
nu willen samen met bewoners van het gas 
af gaan! Daarom ontwikkelen we een klein 
en flexibel warmtenet voor tweehonderd be-
staande woningen in Wolfskuil en vijf panden 
van de gemeente Nijmegen. Het uiteindelijke 
doel is om de hele Wolfskuil te voorzien van 
duurzame warmte.

In 2018 is Nijmegen Groene hoofdstad van 
Europa (European Green Capital). Deze titel 
krijgt een stad als die toegewijd bezig is met 
verbetering van het milieu en duurzame ont-
wikkeling en daar een rolmodel voor is. De 
initiatiefnemers zijn dan ook blij en trots om 
onderdeel uit te maken van deze duurzame 
stad.

Bewonersonderzoek
Tijdens het voorjaar zijn we langs de deuren 
gegaan voor een bewonersonderzoek, met als 
doel inzicht te krijgen in de basishouding en 
de intenties van de bewoners van de Wolfskuil. 
Allereerst willen wij alle mensen die hun me-
dewerking hebben verleend bedanken voor het 
invullen van de enquête, met als resultaat 75 
ingevulde enquêtes. Van de 75 deelnemers was 
ongeveer driekwart van de respondenten huis-
eigenaar, kookt ongeveer 90 procent op gas 
en was ongeveer de helft van de ondervraag-
den zeker geïnteresseerd in aansluiting. Als 
het gaat om duurzaamheid dan is er een brede 
overtuiging waarneembaar dat een warmtenet 
een duurzame, milieuvriendelijke oplossing is.

Voor meer informatie over het bewonersonder-
zoek kunt u kijken op www.iksluitaan.nl.

Warmte voor de Wolfskuil

Behoefte aan (meer) informatie
Veel mensen geven aan behoefte te hebben aan 
meer voorlichting. Daarbij gaat het vooral om 
de duurzaamheid van de biomassa, de aanpas-
singen aan huis, de uitstoot van de installatie 

en de kosten voor duurzame warmte uit het 
warmtenet.

Mensen willen bijvoorbeeld weten wat de 
kosten zijn voor de transitie van gas naar 
een duurzaam alternatief. Niet alleen voor de 
aansluiting in huis, maar ook als het gaat om 
aanpassingen in huis, zoals het vervangen van 
het gasstel in een elektrische kookplaat en het 
(eventueel) plaatsen van een extra groep in de 
meterkast. 

Na analyse van de resultaten stellen wij vast 
dat de meeste ondervraagden positief staan te-
genover het project. Momenteel zijn we druk 
bezig om het projectplan af te ronden. Hierna 
volgt de realisatiefase. Als onderdeel van onze 
huidige activiteiten zijn wij onder andere in 
gesprek gegaan met partijen die in de wijk ac-
tief zijn, zoals de Wijkraad, en zullen wij de 
komende tijd vaker te zien zijn in de wijk.  

Overleg met de Wijkraad 
Het overleg met de wijkraad was prettig en 
constructief. De wijkraad benadrukt het belang 
van goede communicatie, met name met toe-
komstige omwonenden van de installatie. Ook 
is gezamenlijk besloten om een luchtkwali-
teitsonderzoek naar de verwachte uitstoot door 
een onafhankelijke partij uit te laten voeren. 
De inzichten en resultaten van het onderzoek 
worden meegenomen in het projectplan.

Verder gaan we financieringsopties verkennen 
om de realisatie te kunnen betalen. In kleine 
stapjes blijven wij vooruitgang boeken!
  
Hou onze website www.iksluitaan.nl in de ga-
ten en volg ons op onze sociale media: Twitter, 
Facebook en LinkedIn. Na de zomervakantie 
zijn wij weer volop in de wijk aanwezig om 
met u in gesprek te blijven over ons gezamen-
lijk project. Wordt vervolgd dus!

Tekst en foto’s: Sander Veltmaat
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In het vorige nummer van De Wester hebben 
we al kennis kunnen maken met Hans van 
Zonneveld, rooms-katholiek priester. In dat 
artikel stond zijn bijzondere levensgeschiede-
nis centraal, zijn werk als districtskatecheet 
in Nijmegen in de jaren zeventig, zijn keuze 
voor een huwelijk en afscheid van het priester-
schap. Na vele jaren is hij weer terug in Nij-
megen, terug in het priesterambt, en hij zit vol 
met plannen. Ook voor Oud-West.

Jezus met gebroken vingers
We ontmoeten elkaar op een dinsdagavond, 
niet bij het kerkje dat er wel als een kerk uit-
ziet, aan de Tweede Oude Heeselaan, maar 
precies erachter. Ingang Pastoor Zegerstraat. 
De kerk die Bethlehem heet lijkt precies op 
de gymzaal uit mijn jeugd: een vierkant blok 
van bakstenen. Gewassen kiezels op de vloer. 
We kunnen zo door het hek stappen naar het 
betonnen Christusbeeld, een erfenis van het 
neergehaalde Heilig Hart. 

‘Daar zijn de mensen nog boos over,’ vertelt 
Hans later, ‘en verdrietig’. Hij lijkt klein als hij 
naast het beeld staat, al is hij geen kleine man. 
Hij probeert te glimlachen voor de foto. Hij 
ziet pas dat Jezus geen vingers meer heeft, als 
ik hem erop wijs. Jezus, gehavend door de mo-
derne tijd. Iemand moet hem een handje helpen.  

Inspiratie
Die iemand zou zomaar eens Hans van Zon-
neveld kunnen zijn. Dat is mijn conclusie, na 
een avond lang praten over de toekomst van de 
kerk in Oud West. Waarom Van Zonneveld na 
zoveel jaren is teruggekeerd in het ambt, waar-

om hij toch weer een functie in de krimpende 
kerk heeft geaccepteerd heb ik niet durven 
vragen, maar hij staat er toch maar. Door de 
bisschop benoemd. Geïnspireerd, naar eigen 
zeggen, door Jezus van Nazareth, maar daar 
loopt hij niet mee te koop.
 
‘Als ik hier nou een plekkie heb, dan kan ik het 
proberen. Om mensen hier samen te brengen. 
Wat mijn inspiratiebron is, dat kan ik dan ver-
tellen. Dat is geen probleem. Maar het gaat om 
een betere wereld.’

Een man met een sociaal hart. Pastoraal op-
bouwwerker in Neerbosch-Oost, in Rotterdam 
en Spijkenisse. Overal probeerde hij mensen 
te helpen om zich te organiseren, om samen 
het leven te delen, om zichzelf uit de ellende te 
tillen. ‘Het gaat mij gewoon om het dagelijks 
leven,’ zegt hij, en later: ‘Als mensen elkaar 
vinden, als er gemeenschap is, dan is er ook 
reden om iets te vieren.’
 
Bethlehem
Vieringen in het kerkgebouw dat de naam 
Bethlehem draagt: een moeilijk verhaal. Wie 
de laatste stand wil kennen, kan het nalezen 
in de afscheidsbrief van het locatieteam over 
de kerksluiting. Te vinden op de website van 
de Stefanusparochie. De voorzitter Jo Lucas-
sen is er duidelijk over: ‘Er vallen véél, té veel, 
open plekken die door ons niet meer ingevuld 
kunnen worden.’ De laatste dienst zal zijn op 
zondagochtend 2 september. Een ‘keiharde 
binnenkomer’ noemt ze het. En zo is het ook. 
Alle feiten wijzen erop dat er weer een locatie 
gaat sluiten. Gebouw tegen de vlakte, project-

ontwikkelaar aan het werk, de moderne tijd 
heeft weer gewonnen.
 
Het voorstel
Of niet? Als het aan Hans ligt, dan wordt het 
kerkgebouw aan de Zegerstraat omgetoverd 
in een modern pastoraal centrum. De belang-
rijkste functies? Een huiskamer voor goede 
gesprekken, een kapelruimte voor dertig of 
veertig stoelen en een ‘flinke keuken’. 

Hij is in gesprek met zo’n beetje iedereen uit 
de wijk met een christelijke of religieuze vonk 
in zijn hart om samen te werken, om uit te wis-
selen en verder te kijken. De mensen van de 
Boskapel, de wijkvereniging, de zusters in de 
Waterstraat, andere partijen. Trouwe kerkgan-
gers. Steeds hoor ik een kalme verbinder aan 
het woord, een organisator die weet wat hij 
wil. Niet dat hij alles al heeft ingevuld naar ei-
gen inzicht, integendeel. Hij wil vooral bereik-
baar zijn. Gemeenschap bouwen door mensen 
de kans te geven zichzelf te organiseren en el-
kaar te vinden.

De steun van bisschop en kerkbestuur heeft hij 
al veiliggesteld. Het is alleen nog maar wach-
ten op signalen van mensen uit de wijk. ‘Ik zou 
het liefste zien dat een paar mensen zich mel-
den per telefoon of per mail. Mijn deur blijft 
voorlopig wel open staan.’

Hans van Zonneveld
j.vanzonneveld@caiway.nl (06) 19 92 50 42

Tekst: Stefan van Dierendonck
Foto: Dave van Brenk

Een betere wereld, te beginnen in Oud-West
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Wat betekent jouw naam?
‘Irmak betekent rivier en Ateş betekent vuur.’
Met wie woon je in huis?
‘Met mijn moeder en broer Kazimçan en de 
vissen Darwin, Gumball en Blub.’
Waar zit je op school?
‘Op de Aquamarijn in groep 6 bij juf Marina, 
juf Veerle en meneer Henk, maar volgend 
jaar ga ik naar groep 7. Het zijn leuke juffen 
en ook de meester is leuk. Juf Veerle komt 
alleen op maandag. Mijn favoriete vakken 
zijn spelling, schrijven, rekenen, knutselen 
en gymmen. Spelling vind ik leuk omdat we 
soms toetsen gaan doen.’
Welke hobby’s heb je?
‘Loombandjes maken en buiten spelen. Als ik 
buiten ben ga ik gewoon rondlopen, naar het 
speeltuintje en op de schommel zitten. Dat 
doe ik met Elfie, Sayenne en soms met Sha-
rona en Jasmijn.’
Lees je wel eens?
‘Ja, soms, dan lees ik het boek Kippenvel en 
strips van de bieb.’
Speel je ook computerspelletjes?
‘Ja, heel vaak, op mijn telefoon of op mijn 
laptop. Musical.ly op de telefoon en Roblox 
op de laptop. En op Playstation speel ik Fort-
nite. Als ik vrij ben speel ik heel vaak, maar 
maximaal 1 of 2 uur per dag.’
Ben je een fan van iemand?
‘Van Lil’ Kleine, van Ronnie Flex en Boef.’
Wat is je favoriete tv-programma?
‘Nickelodeon, Cartoon Network of kook-
programma’s. Ik houd van koken en ik help 
mama als het mag. Ik kan linzensoep, kip en 
pannenkoeken maken, en ik maak taarten.’
Als je een taart mocht bedenken, hoe ziet 
die taart er dan uit?
‘Een unicorntaart, een eenhoorn. En ik zou 
er sprinkles en eetbare glitter opdoen en een 
hoorn en schattige oogjes.’
Als je een dag een dier zou mogen zijn, welk 
dier zou je dan willen zijn?
‘Een hond of een kat, omdat die veel aan-
dacht krijgen. Ze worden vaak geaaid en ge-
knuffeld en dat vind ik zelf ook fijn.’
Wat vind je een leuk vakantieland?
‘Turkije, omdat ik half Turks en half Neder-
lands ben. Papa komt uit Turkije en mama 
uit Nederland. Turkije is een warm land. We 
gaan vaak naar Istanbul.’
Als je een dag alles zou mogen doen wat je 
leuk vindt wat zou je dan doen?
‘Dan zou ik naar de McDonalds gaan en een 
huisdier kopen, een hond. Maar wel een 
lieve.’

Waar ben je goed in?
‘In zingen en op school in rekenen; in tafel-
sommen ben ik best wel goed.’
Wat is je belangrijkste bezit?
‘Mijn moeder, vader, broer, mijn familie.’
Wat vind je het leukst aan jezelf?
‘Dat ik lang haar heb.’
Wat vind je het mooist in je kamer?
‘Ik vond mijn prinsessendekbed leuk, maar 
dat vind ik nu kinderachtig. Ik krijg een ander 
dekbed. Maar mijn lego vind ik het mooist.’
Waar word je blij van?
‘Als mijn moeder, vader of broer mij knuffelt 
of als ik een verrassing krijg.’
Wat is je grootste droom?
‘Zangeres worden of topmodel. Ik zing vaak, 
maar alleen thuis. Ik ken veel liedjes van Ari-

ane Grande, bijvoorbeeld Side to side.’
Wat is je favoriete eten?
‘Spinazie, spruitjes of kip, ik houd niet van 
ontbijt.’
Als je 10 miljoen zou hebben, wat zou je 
daarmee doen?
‘Dan zou ik mijn hele familie geld geven.’
Wat wil je later worden?
‘Dierenarts, kapster of nagelstyliste, of zange-
res of topmodel.’
Hoe ziet jouw leven er over 10 jaar uit?
‘Dan woon ik nog thuis en krijg ik een vriend-
je. Als ik het huis uitga, blijf ik wel dichtbij 
wonen.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen

Portret van een meisje in haar slaapkamer

Irmak Ateş (9 jaar)

Ik houd van knuffelen
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Om het seizoen af te sluiten, nam de Wijk-
fabriek het initiatief om vrijwilligers in en 
rond de Wolfskuil uit te nodigen voor een 
vrijwilligerscafé. Een middag met veel aan-
dacht voor vrijwilligers en hun werk. De ini-
tiatiefnemers waren benieuwd of zij in hun 
werk misschien nog ondersteuning misten 
bij bepaalde activiteiten. Of wellicht zou-
den zij goede tips met elkaar kunnen uitwis-
selen. Gesprekken voeren met enkele door 
de wol geverfde vrijwilligers: ook een goed 
idee. Op woensdag 11 juli aan het eind van 
de middag stonden de deuren van de Wijk-
fabriek wijd open voor alle vrijwilligers die 
benieuwd waren naar deze middag.

Gezellig samenzijn
Rond half vier in de middag meldden zich de 
eerste mensen voor een kop koffie of thee. 
Uiteindelijk zaten aan alle tafeltjes zo’n 45 
vrijwilligers geïnteresseerd te luisteren en te 
praten. Dat was voor sommige mensen best 
even doorbijten: ‘Ik ben helemaal niet gewend 
zo’n tijd naar anderen te luisteren. Ik ben meer 
een doener’. Toch bleef iedereen, benutte de 
pauzes voor sociale contacten en leverde een 
bijdrage. Door middel van bij elkaar passende 
bonnetjes zochten de vrijwilligers hun “part-
ner” op waarmee ze kennis konden maken. Dat 
leidde ertoe dat er vrolijk door elkaar gelopen 

werd, dat er kijkjes genomen werden in andere 
ruimtes, dat er nieuwe contacten werden ge-
legd.

Leo Woudstra
De organisatoren hadden drie mensen die als 
vrijwilliger werken of veel met hen te maken 
hebben, voor een interview uitgenodigd. De 
middag werd aan elkaar gepraat door Rian Pa-
nis, gezondheidsmakelaar van de GGD in Nij-
megen West. Bij Leo Woudstra is het niet zo 
moeilijk om verhalen los te peuteren over zijn 
werkzaamheden als vrijwilliger. Dat zijn er te 
veel om op te noemen: van voorzitter van de 
wijkraad van de Wolfskuil tot voorzitter van 
de Vrienden van het Florapark, van voormalig 
redactielid van de Wester tot bemoeienis met 
het activiteitenfonds en met de voetbalclub: 
Leo heeft het allemaal gedaan of doet het nog. 
Een supervrijwilliger dus. Hij vindt het erg be-
langrijk om je in te zetten voor de wijk waarin 
je woont. Als bewoner weet je toch het best 
wat er speelt, is zijn uitgangspunt. Als je wijk-
zaken wilt beïnvloeden, zul je zelf ook moe-
ten opstaan. Hij vertelde nog van het paard 
waarmee wijkbewoners ooit het stadhuis zijn 
binnengegaan om hun pleidooi kracht bij te 
zetten. Aangezien de Wijkfabriek gevestigd is 
in de voormalige politiepost aan de Koningin-
nelaan, vermaakte hij de aanwezigen ook met 

zijn bekentenis dat hij daar menig uurtje door-
gebracht had, onder andere met het schrijven 
van strafregels. ‘En je ziet: het kan toch nog al-
lemaal goedkomen’, besloot hij zijn interview. 

Wilma van der Heijde
Vervolgens was het de beurt aan Wilma. Zij is 
vrijwillig coördinator van het Repair Café in 
Nijmegen West. Ook in andere delen van Nij-
megen en zelfs in andere Nederlandse steden 
is er zo’n Repair Café. Dat wordt in West elke 
eerste zaterdag van de maand georganiseerd 
in De Hobby aan de Nieuwe Nonnendaalse-
weg, behalve in augustus en januari.  Onder 
het motto: “Weggooien? Mooi niet” kunnen 
bewoners hun kapotte elektrische en elektroni-
sche apparaten laten repareren door vrijwilli-
gers, als herstel nog mogelijk is. Desgevraagd 
vertelde Wilma dat ze het erg mooi werk vindt 
om mensen te begeleiden bij hun werk en ze 
te motiveren om de klussen die ze graag doen, 
ook goed te doen. Zij vindt dat vrijwilligers 
echt bij hun werkzaamheden moeten passen 
(of andersom) omdat dan het enthousiasme 
om zich te blijven inzetten het grootst is. Mis-
schien is dat bij betaald werk wel wat anders. 
Daar zul je je ook moeten inzetten voor zaken 
die je minder aanstaan. Wat Wilma echt las-
tig vindt is vrijwilligers vertellen dat ze beter 
naar een andere klus kunnen uitkijken. Soms 

Eerste vrijwilligerscafé in de Wijkfabriek
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matchen mens en werk niet en zou iets anders beter passen. Maar 
hoe vertel je dat op een goede manier? Kennelijk doet Wilma haar 
werk heel goed, want vrijwilligers kwamen in de pauzes getuigen 
van de stimulerende invloed die van haar uitgaat. ‘Ze weet mensen 
echt te binden’, aldus één van hen.

Door Hooijer
Door sluit het rondje interviews af. Zij is coördinator van stichting 
Present. Deze stichting, die ooit startte in Zwolle, heeft een lan-
delijk netwerk van 75 lokale stichtingen. Door is coördinator van 
Present Nijmegen. Ze doet dat deels betaald en deels ook vrijwil-
lig. Voor de meeste aanwezigen is Present niet zo bekend. Door 
vertelt dat de stichting de vraag van hulpverleners of hulpverle-
nende organisaties koppelt aan groepen mensen of individuen die 
hebben aangegeven zich te willen inzetten voor anderen. Zo helpt 
een groep collega’s bijvoorbeeld een oude man met gezondheids-
klachten om zijn tuin weer even helemaal in orde te maken. Stich-
ting Present verzorgt de bemiddeling en ondersteunt hulpvrager 
en de vrijwilligers. Onderdeel is altijd een kennismaking tussen 
beide partijen. Voorwaarde is ook dat de hulpvrager weinig geld, 
nauwelijks een sociaal netwerk of een slechte gezondheid heeft. 
Door vertelt dat ze het erg leuk en bevredigend vindt om dit werk 
te doen. De vrijwilligers zijn altijd gemotiveerd. Er wordt immers 
in principe maar een enkele bijdrage van hen gevraagd. Toch ziet 
ze op die ene dag veel moois gebeuren. Blije cliënten, vrolijke vrij-
willigers, beide tevreden over een dag hard werken en het resul-
taat. Eigenlijk doet Present het omgekeerde van de Vrijwilligers-
centrale. Niet de vraag van de cliënt is daar het uitgangspunt, want 
daar zoeken vrijwilligers immers in de vacaturebank naar passend 
werk. 
Conrad Savy van de Wijkfabriek merkt op dat het eigenlijk precies 
het verschil is tussen de Wijkfabriek en wijkcentra. De wijkcentra 
bieden wijkbewoners letterlijk een plek voor hun activiteiten. De 
Wijkfabriek draagt bij aan die activiteiten door ze zelf te beginnen 
of actief te ondersteunen. 

Een kop soep en een stokbroodje, met een glaasje drinken erbij, 
vormden een welkom besluit van dit eerste, beslist geslaagde, vrij-
willigerscafé in de Wijkfabriek. Tot de volgende keer!

Tekst: Rian Panis
Foto’s: Geert Timmer

ADVERTENTIE

Doe mee aan De tafel van één
Ben jij een vrouw die graag (weer) aan de slag wil? Maar 
heb je geen idee hoe te beginnen? Begin dan makkelijk en 
doe mee aan De tafel van één! 

Tafel 
De tafel van één bestaat uit zeven bijeenkomsten waarin je met 
andere vrouwen samenkomt en waar je - onder begeleiding 
- kunt nadenken en praten over je toekomst. Er zijn ook 
workshops waar je bijvoorbeeld leert hoe je moet netwerken. 
Kortom, je ontdekt wat jij echt wilt en kunt en je maakt voor 
jezelf een plan hoe je verder gaat. Als je het wilt, kan de 
gemeente Nijmegen je daarna ook ondersteunen en begeleiden 
bij het vinden van een baan.

Doe je mee? 
Je kunt vanaf donderdag 20 september meedoen van 9.30 tot 
11.30 uur in wijkcentrum ’t Hert, Thijmstraat 40, Nijmegen.
De vervolgbijeenkomsten zijn op 27 september, 4, 11 en 25 
oktober en op 1 en 8 november. 

Deelname is helemaal GRATIS!

Aanmelden 
Meld je aan met een mailtje naar: tafelvaneen@nijmegen.nl. 
Zet in het mailtje je mailadres en telefoonnummer. Je kunt ook 
bellen met 06-52169318. Hier kun je ook terecht voor meer 
informatie.

De tafel van één is een initiatief en aanpak van WOMEN Inc. 
om de participatie van vrouwen in gemeenten te stimuleren. 
Dit wordt ondersteund door het ministerie van OCW en door 
de gemeente Nijmegen. Jump Movement ontwikkelde de 
aansprekende effectieve methodiek voor de tafelgesprekken.
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De originele pagina’s in de Revue der Sporten, tweede jaargang, nummer 26, 13 mei 1909.

L.A. Moll in de deuropening van zijn Rijwielen 
en Reparatieplaats, Van Welderenstraat 112.

VERGETEN VERLEDEN

Begin twintigste eeuw was De Revue der 
Sporten hét sportmagazine van Nederland. 
Automobielen hoorden daarbij. Het blad 
ging op bezoek bij belangrijke autobedrij-
ven. De firma L.A. Moll in Nijmegen was 
er een van. Het bedrijf was de Nederlandse 
importeur van het toen al roemruchte merk 
Dion-Bouton. Op 13 mei 1909 verscheen de 
reportage, die hieronder integraal is afge-
drukt.

EN indruk van ruimte, van lichten van 
een letterlijk florisante zaak. Geen woe-
keren met ruimte, geen opeenhooping 

van allerlei voorwerpen wegens plaatsgebrek 
— niets van dat alles, hetgeen zoo dikwerf in 
groote steden aanduidt, dat er ruimte te kort 
komt en uitbreiding ten koste moet gaan van 
licht, lucht en aangenaam werken. Zoo is de 

herinnering aan ons bezoek bij de firma L. 
A. Moll te Nijmegen, die, zooals bekend is, 
de Dion-Bouton auto’s in ons land met groot 
succes heeft ingevoerd. De firma Moll heeft 
haar kantoren, magazijnen en werkplaatsen in 
de van Welderenstraat 112-116 en haar garage 
in dezelfde straat 100-102. Een motorrepara-
tie-inrichting bevindt zich in de 2e Walstraat 
113-121, zoodat eigenlijk een groot huizen-
blok door de firma tusschen die twee straten 
in beslag wordt genomen. Vandaar die frap-
peerende indruk van veel ruimte, vooral wan-
neer men, zooals wij, bij vergissing niet door 
de hoofddeuren binnenkomt, maar in een der 
vele andere ingangen verdwaalt, en daardoor, 
à bout portant, midden door al die afdeelingen 
moet dwalen vóór de eigenlijke kantoren te 
bereiken.

Een zeer net geveltje is als hoofdingang te 
beschouwen en daarin doet het ornamenteele 
wiel zeer aardig. Rechts in de groote Show-
room, waardoor men de Dion-Bouton’s kan 
bewonderen, en gaat men binnen, dan lokt in 
die Showkamer een aardig hoekje tot zitten
uit. Natuurlijk kunnen daar de passanten, de 
clientèle en de aanstaande koopers der firma 
eenige oogenblikken over auto’s keuvelen. 
Daar vlak achter is een der garages, zoodat 
men, binnenrijdende, bij slecht weder, onmid-
dellijk uit zijn wagen, op de fauteuils, des-
noods by de kachel, kan neervallen! 

‘s Avonds maken de verschillende gevels en 
lokalen der firma Moll een eigenaardig effect, 

DE REVUE DER SPORTEN
DE FIRMA L. A. MOLL TE NIJMEGEN 

KIJKJES BIJ NEDERLANDSCHE AUTOMOBIEL-HANDELAREN

E
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‘Het fraaie effect van een gloeilampverlichting 
in een helder wit geschilderde etalageruimte 
van de garage L.A. Moll bij avond.’  Repro-
ductie uit: Gebruikt Electriciteit! Reclame-
uitgave der Gemeente-Electriciteitswerken te 
Nijmegen, eerste serie no. 2 ‘Onze Winkels’, 
Nijmegen 1910.

daar het electrisch licht niet gespaard wordt. 
De firma is, wat dit betreft, voor Nijmegen 
eigentlijk het adres voor electrisch licht, daar 
zij reeds langen tijd een contract heeft met de 
firma Siemens en Halske voor installaties hier 
te lande en een geweldig groote voorraad van 
allerlei soorten kleine en groote onderdeden 
voor electrische verlichting. Specialiteit is zij 
in het veranderen van gaskronen in electrische 
kronen, en de zaal, waar al die modellen van 
kronen hangen, is bepaald een kijkje afzon-
derlijk waard. Wij zagen daar een zeer antieke 

kroon in bewerking om, zonder het karakter 
van het fraaie, waardevolle ornament te scha-
den, voorzien te worden van eenige dozijnen 
gloeilichtlampjes. Zulk een installatiebureau 
van Siemens & Halske is voor Nijmegen van 
veel waarde en onwillekeurig zijn wij daardoor 
van de auto’s afgedwaald en van de verdere af-
deelingen in deze groote automobielzaak.

Wat te zeggen van de werkplaatsen, van 
de montage-inrichtingen, van de magazijnen, 
waarin de onderdelen van auto’s en fietsen op-
gestapeld liggen? De heer Moll en zijn chef, de 

heer J. C. van Ogten kunnen trotsch zijn op de 
resultaten behaald, dank zij noesten ijver, ken-
nis van zaken en ondernemingskracht. 

In September wordt het 12 jaar, dat de firma 
bestaat en menig schotje, menige muur, ja zelfs 
een paar huizen bezweken voor hun werk-
kracht, toen de zaak steeds uitgebreid moest 
worden. Thans bestaat het personeel uit circa 
45 man, en tikken de schrijfmachines op de 
kantoren voortdurend, gaan de telefoonschel-
len tusschen de afdeelingen onophoudelijk en 
komen er soms handen te kort, hoewel het da-
mespersoneel al heel aardig in de business mee 
helpt. 

De Dion-Bouton’s zijn bekend. Ze behoe-
ven, evenmin als goede wijn, een extra krans. 
De nieuwe 4 cylinders 25 P. K. typen B. T. mo-
del 1909 worden door kenners geroemd.

De 1909 nieuwe toerauto’s van de Dion-
Bouton doen zeven hoofdtypen zien. 

Het zg. «Grande Marqué de Puteaux» voor-
ziet in de talrijke aanvragen naar een klein 
rijtuig, dat, behalve een niet hoogen prijs, het 
voordeel heeft van gering verbruik, weinig 
onderhoud en gemakkelijk te besturen. De fa-
briek is er in geslaagd zoo’n rijtuig te fabri-
ceeren, dat jaren dienst kan doen, en het suc-
ces daarvan is voornamelijk te zoeken in den 
stelregel van de firma, dat slechts het allerbeste 
grondmaterieel voor alle onderdeden mag ge-
bruikt worden, zelfs voor de goedkoope auto’s. 
Alleen zeer groote fabrieken, beschikkende 
over de beste en nieuwste werktuigmachines 
kan dezen stelregel handhaven. Dat kleine, so-
liede type van de Dion-Boutonwagens is voor-
zien van een 8 P.K. 100 x 120 monocylinder-
motor en wordt afgeleverd met tonneau- of 
phaétonwagenwerk. ‘De achtergevel der reparatieplaats voor automobielen. Tuf-tufs en hun doktoren.’ 

Dion-Boutons in de showroom van garage L.A. Moll.
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‘Winkelverlichting van de fa. L.A. Moll bij 
avond.’ Reproductie uit: Gebruikt Electrici-
teit! Reclame-uitgave der Gemeente-Electri-
citeitswerken te Nijmegen, eerste serie no. 2 
‘Onze Winkels’, Nijmegen 1910.

Later verhuisde Garage Moll naar de St. Annastraat op de hoek met de Thijmstraat. Op de 
foto een Spyker (model C4). Van 27 november 1920 tot en met 2 januari 1921 heeft deze auto, 
bestuurd door vier chauffeurs, continu op en neer gereden tussen Nijmegen (Garage Moll) en 
Sittard. De auto reed ruim 30.000 kilometer en vestigde daarmee een internationaal record.

De zes andere nieuwe typen zijn van 9, 10, 
12, 18 en 30 P.K. en de reeds genoemde 25 
P.K. 

Aan de keurmerkende constructie van de 
voornaamste onderdeden van het chassis heeft 
de Dion-Bouton niets veranderd, daar voldoen-
de gebleken is hoe goed die in den praktijk van 
jaren voldeden. Met de kettingoverbrenging 
is absoluut gebroken. Voor de zware wagens 
en voor de industrieele auto’s is het merk de 
Dion-Bouton zeer gezocht. De constructie van 
deze groote auto’s is toch zeer eenvoudig. Het 
is het A. B. C. van autofabricage! L’ A. B. C. 
staat er tusschen de spaken van het wiel, dat 
het fabrieksmerk is van de Dion-Bouton-fa-
briek (en daarom ook door de firma Moll als 
gevelversiering is gekozen) en juist door die 
eenvoud van constructie is de populariteit ver-
kregen. In Parijs is ‘t het populaire merk. 

De Parijsche Auto-Taxi gebruiken het type 
B. O. Het ligt echter niet op den weg dezer 
artikelen om Auto-typen te beschrijven, daar 
het alleen geldt »kijkjes« bij de handelaren. 
Slechts willen wij er nog op wijzen, dat de 
groote Fransche fabriek dezer auto’s een af-
zonderlijk blad uitgeeft, genaamd »Le De 
Dion-Bouton«, Journal Industriel Hebdoma-

daire. Vóór ons ligt de 17e jaargang daarvan, 
hetgeen genoeg zegt.

De firma Moll zal zeker gaarne aan belang-
stellenden eens een proefnummer van dat 
merkwaardige grootformaat blad toezenden, 
waarin men volstrekt niet uitsluitend reclame 
zal lezen, maar zeer interessante, en ook amu-
sante artikeltjes, zelfs ook over de luchtvaart 
enz. 

Waar een automobielfabriek er een groot 
eigen nieuwsblad op nahoudt, daar is elke po-
ging om nog meer lof van het fabrikaat te ver-
kondigen, feitelijk overbodig. 

Men leze’ dus »Le De Dion-Bouton!« 
Vient de paraitre, Messieurs! 

Samenstelling: René van Berlo
Foto’s: merendeels P.H. Kauw, 
collectie Regionaal Archief Nijmegen

L.A. Moll op een gemotoriseerde driewieler voor zijn rijwielzaak, 1903.
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Op zaterdag 15 september organiseren De 
vrienden van het Westerpark op sportpark 
de Biezen, Waterkwartier Op Stelten. 

Op deze dag is er van 10.00 tot 17.00 uur 
een braderie/rommelmarkt met maar liefst  
zo’n 150 kramen.

Voor de kids is er een kleedjesmarkt en 
zijn er verschillende attracties, met o.a. 
van 10.00 tot 12.00 uur Urban Rebelz Kids 
Disco met DJ Donny. Van 12.00 tot 17.00 
uur kunnen de kinderen zich vermaken in 
het speelparadijs.

Deze dag treden van 12.00 tot 23.59 uur 

vele bekende artiesten op o.a. Django Wag-
ner, Sieneke, Willem Barth, Wesley Bronk-
horst, Jaman, Frans van Dorland, Jeffrey 
Heesen, Frank van Etten, Rick Krete, Jean jr 
en Joey Knipping, Jordan Peeters, Antonio 
Holsken, SPANG!, Joop Lens, Mary Jager, 
Marcello Liebers, Frans van Adrichem, Gor-
don de Kiefte, Mike Kanders, Jeffrey Peters, 
Dave van Well, Bert Kabelaar, Diana Honig, 
Ron de Ridder, Roy Hoffman, Gerrie Honig, 
Bert Krebbers en Johnny Meijers (the old Sun-
streams), Nick de Ridder. 

Ook is er op deze dag een reünie van oud 
SCH-leden. Meer informatie over de reünie 
Theo Ruikes 0645712997

Kleedjesmarkt is alleen voor kinderen 
uit Oud-West, reserveren hiervoor is ver-
plicht. 

Voor meer info over de Braderie/Rommel-
markt of kleedjesmarkt, bel met Greet: 06-
14112178

Aanvang is 10.00 uur en de entree is 
slechts €3,00  (kinderen tot 12 jaar gratis).

15 september 2018  
Waterkwartier op Stelten 
Rivierstraat 10 Nijmegen 
(sportpark de Biezen) 
Meer info: 06-14112178

Waterkwartier op stelten

In 2008 heeft Leny Jacobs- van Reeken, 
samen met nog twee enthousiaste mensen 
het  initiatief genomen om een smartlap-
penkoor op te richten hetgeen resulteerde 
in het nu 10 jarig bestaan van De Kleppers.  
Al bijna 4 jaar repeteren wij in voorzienin-
genhart De Biezantijn, Waterstraat 146A 
te Nijmegen. Een fijn gebouw met goede 
parkeergelegenheid waar ook gezelligheid 
van uitstraalt. En dat komt goed uit, want 
smartlappenkoor De Kleppers is óók een 
gezelligheidskoor dat inmiddels uit bijna 
70 leden bestaat.
Om ons 10 jarig bestaan te vieren hebben 
wij een smartlappenfestival georganiseerd 
en hiervoor hebben wij smartlappenkoor 
Bekaf uit Grave en smartlappenkoor De 
Straetlappen uit Mill uitgenodigd. Tevens 
treedt er ook een band op in de pauze. Een 
gezellige band genaamd “Almost Seven” 
met muziek uit de jaren 60 en 70. Deze 
happening vindt plaats op 7 oktober 2018 
in voorzieningenhart De Biezantijn, 
‘s middags van 13.00 uur tot ongeveer 
17.00 uur. Hierbij worden ook de wijkbe-

woners van harte uitgenodigd om dit feest mee 
te vieren: de toegang is gratis.
Het koor heeft een grote variatie aan smartlap-
pen en andere gezelligheidsliedjes. Wij treden 
regelmatig op in Nijmegen en omstreken, maar 
zingen ook overal waar gezelligheid voorop 
staat. Elke woensdag op de even weken wordt 
er gerepeteerd van 20.00 uur – 22.00 uur onder 

leiding van onze dirigent Ton Janssen. Ons 
koor kan altijd nog versterking gebruiken, 
vooral bij de herensectie. Heeft u interesse, 
kom gerust eens kijken en luisteren op 7 
oktober a.s. tijdens ons festival of op een 
van onze repetitieavonden. Op onze web-
site kunt u ook informatie vinden: 
http://smartlappenkoordekleppers.nl. 

10 jarig bestaan Smartlappenkoor De Kleppers
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‘Ik woon hier prima,’ vertelt Bilal. ‘Ik wil ei-
genlijk ook helemaal niet weg, maar het is er 
niet pluis. Er gebeuren onverklaarbare dingen 
in huis. Ik woon hier alleen, maar ik heb vaak 
het gevoel dat ik helemaal niet alleen bén. Het 
drijft me soms tot wanhoop. Ik vraag me af of 
woningbouwvereniging Portaal een oplossing 
hiervoor heeft. Het gaat niet om mij, maar wat 
hier ooit in het verleden gebeurd is.’

Bilal is 38 jaar. Hij is geboren in Turkije, maar 
toen hij vijf jaar was, verhuisde hij met zijn 
vader, moeder, broers en zusjes naar Neder-
land. Hier groeide hij op, ging hij naar school 
en kwam te werken in de horeca. Bilal is groot, 
fors en fysiek voor de duvel niet bang. Na een 
op de klippen gelopen relatie, kon hij een ap-
partement voor zichzelf krijgen aan de Nieuwe 
Nonnendaalseweg. Dat was zes jaar geleden in 
2012.

Granaatappels
Aanvankelijk gebeurde er niets vreemds, in 
ieder geval niets raars dat Bilal opviel. ‘Het 
eerste voorval dateert van een paar jaar gele-
den. Ik wilde voor mij en mijn vriendin een 
paar schnitzels bakken. Ze lagen klaar op de 
keukentafel. Ik pakte een braadpan en boter 
uit de koelkast, draaide me om en de schnit-
zels waren verdwenen. Op zo’n moment denk 
je echt, dat je gek wordt. Heb ik ze dan toch 
in de boodschappentas laten zitten? Nee hoor, 
nergens meer te vinden. Niet lang daarna had 
ik een vriend te logeren. Bij Albert Heijn had 
ik een paar granaatappels in een plastic zak ge-
kocht. Ze lagen op de salontafel. Plots valt die 
zak met appels naar beneden, scheurt open en 
de appels rollen onder de bank. Ik vraag aan 
die vriend om samen met mij de bank even 
op te tillen om die appels te pakken, wat denk 
je? Geen appel meer te zien. In beide gevallen 
waren er dus getuigen van die vreemde ver-
dwijningen. Diezelfde vriend zou weer niet 
veel later vanuit het niets een stomp in zijn rug 
krijgen, terwijl er buiten mijzelf die tegenover 
hem zat, niemand aanwezig was.’

Geest
Soms gebeurde er maanden niks, maar had 
Bilal wel het gevoel dat er iemand achter hem 
stond, hem bekeek of zag hij vanuit zijn oog-
hoek een donkere schim door de kamer gaan. 
Bilal was er al gauw van overtuigd dat hij een 
geest in huis had. Een geest die steeds brutaler 
werd, zich zelfs met zijn privéleven ging be-
moeien. ‘Ik had een vriendin, die woonde in 
Amsterdam. Om de paar weken kwam zij hier 

of ging ik naar haar toe. Ik had na verloop van 
tijd een vaag vermoeden dat ze mij misschien 
niet altijd trouw was. Op een nacht werd ik 
wakker geschud en zegt een stem herhaaldelijk 
tegen mij: “Je vriendin is een hoer, je vriendin 
is een hoer.” Ik was ook al eens ’s nachts wak-
ker geworden, omdat er iemand keihard een 
ruk aan mijn benen gaf.’

Kippenvel
‘Zijn aanwezigheid werd steeds merkbaarder. 
Zaten we een keer televisie te kijken, begon 
ineens het licht te knipperen. Valt zonder aan-
wijsbare reden mijn mobieltje van tafel en mis 
ik daarna een paar onderdelen. Op een regen-
achtige avond zie ik buiten achter het raam 
van de woonkamer het gezicht van een man. 
Eigenlijk kan dat al niet, want ik woon op de 
eerste verdieping. Hij heeft een normaal, on-
opvallend gezicht. Ik schatte hem iets ouder 
dan veertig jaar. Op het voorhoofd iets kalend, 
maar die ogen vergeet ik nooit. Die leken wel 
zwart. Hij keek me zeker een minuut heel 
doordringend aan. Ik was bijna verlamd. Toen 
rende ik naar het raam, opende dat en meteen 
verdween het beeld. Het was angstaanjagend. 
Toen, maar ook nu, als ik erover vertel, krijg 
ik kippenvel en gaan de haren op mijn armen 
recht overeind staan. Meteen na dat voorval 
werd ik ziek. Echt doodziek. Veertien dagen 
op bed gelegen. Ik kon niks meer. In een mum 
van tijd viel ik tien kilo af. Toch durfde ik er 
moeilijk met anderen over te praten, vooral 
omdat ik bang was dat ze me niet zouden wil-
len geloven en me gek zouden verklaren.’

Joegoslaven
Bilal begon zich van alles af te vragen. Waar 

kwam die geest vandaan? Waarom moest hij 
uitgerekend hem hebben? Zou het iets met vo-
rige bewoners te maken kunnen hebben? Bilal 
ging op onderzoek uit en stuitte daarbij op het 
volgende verhaal, dat hij via een buurvrouw 
die inmiddels verhuisd is, te weten kwam. Die 
buurvrouw kon zich herinneren dat de flat heel 
lang leeg had gestaan. Misschien wel tien jaar. 
De laatste bewoners kon ze zich ook nog her-
inneren. Dat waren vier Joegoslaven geweest. 
Twee mannen en een vrouw, alle drie van mid-
delbare leeftijd en een jonge knul van een jaar 
of twintig. Ze waren vaak luidruchtig, trokken 
zich weinig van anderen aan en volgens de 
buurvrouw hielden ze zich met dingen bezig 
die het daglicht niet konden verdragen. Drugs 
dealen en naar ze later begreep zaten ze ook 
in de wapenhandel. Terwijl de buurvrouw van 
nature met iedereen in de buurt contact zocht, 
wilde ze met deze buren niets te maken heb-
ben. Ze zagen er onguur uit en liepen er on-
verzorgd bij. De Joegoslaven meden zelf ook 
elk contact en zeiden geen boe of bah wanneer 
ze andere flatbewoners op de trap of in de hal 
tegen kwamen. Er kwamen vaak andere Joe-
goslaven over de vloer. Eéntje ervan kwam er 
zó vaak, liep er meerdere keren per dag in en 
uit, dat de buurvrouw lange tijd dacht, dat-ie er 
ook woonde. Dat was Bakir A., die een woon-
adres had aan de Wolfskuilseweg.

Moorden
In 2001 werd de Wolfskuil opgeschrikt door 
twee moorden in evenzovele dagen. Op 29 
maart wordt een Nijmeegse vrouw van 31 jaar 
door haar ex-man met messteken om het leven 
gebracht. Dit gebeurt aan de Nieuwe Nonnen-
daalseweg en al is dit in dezelfde straat waar 

Paranormale activiteiten in de Wolfskuil

Nieuwe Nonnendaalseweg
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Bilal nu woont, met zijn verhaal heeft dit niks 
te maken. Eén dag eerder echter op 28 maart 
ontstaat er onenigheid in de woning van de 
Joegoslaven waar later Bilal zou komen wo-
nen. Er is ruzie over een uitgeleende bestelauto 
door een andere Joegoslaaf, D.D., 46 jaar en 
op dat moment woonachtig aan de Ericastraat. 
De alcohol heeft dan al rijkelijk gevloeid, eerst 
aan de Wolfskuilseweg, in de woning van Ba-
kir A., en later aan de Nieuwe Nonnendaalse-
weg. Daar wordt D.D. zelfs enige tijd in een 
kast opgesloten en hij ontvangt er rake klap-
pen. D.D. wordt opgedragen bij hem thuis aan 
de Ericastraat de autopapieren van de bestel-
bus op te halen. Zo niet dan wordt er in zijn 
woning een brandbom naar binnen gegooid. 
In plaats van de autopapieren haalt D.D. thuis 
een pistool op, dat hij daar in een kluisje be-
waarde, en op de Wolfskuilseweg, ter hoogte 
van de dierenwinkel, komt het tot een confron-
tatie. Bakir A. wordt door drie pistoolschoten 
om het leven gebracht. Het is dan één uur ’s 
nachts. D.D. wordt diezelfde dag nog aange-
houden en zal uiteindelijk tot tien jaar gevan-
genisstraf veroordeeld worden. 

Bakir A.
Volgens de buurvrouw zijn de Joegoslaven 
nog datzelfde jaar uit de flat vertrokken en 
had Portaal er een hele klus aan om het ap-
partement weer bewoonbaar te maken. De wo-
ningbouwvereniging trachtte het appartement 
te verkopen, maar er waren blijkbaar geen ge-
gadigden voor. Uiteindelijk stond het elf jaar 

leeg voordat het weer verhuurd werd aan Bilal. 
Door zijn horeca-verleden kent Bilal ook een 
aantal Joegoslaven in Nijmegen. Eén daarvan 
kan zich de schietpartij nog herinneren aan de 
Wolfskuilseweg en kende het slachtoffer. Wan-
neer Bilal aan hem de persoon omschrijft die 
enkele maanden eerder achter zijn raam ver-
scheen, de man iets ouder dan veertig  met 
de zwarte doordringende ogen, voldoet die 
aan het signalement van Bakir A. Van hem 
circuleert ook nog een foto op internet. De 
buurvrouw herkent daarvan Bakir A. meteen 
en volgens Bilal is dat ook de persoon die hij 
voor zijn raam zag verschijnen. Voor Bilal is 
het dan duidelijk. Het is Bakir A. die hem als 
geest het leven zuur maakt. 

Zonnebril
Er zullen mensen zijn die dit soort verhalen 
meteen naar het rijk der fabelen verwijzen. 
Toch kom je op internet honderden vergelijk-
bare ervaringen tegen. Ook in Nederland. Er 
zijn angstaanjagende speelfilms over gemaakt, 
gebaseerd op waargebeurde verhalen. Er bie-
den zich mediums aan op internet, die tegen 
betaling, dat wel, de geesten komen verdrij-
ven. Vaak wordt de suggestie gedaan met de 
geest in gesprek te gaan. Gewoon zeggen dat 
het jouw huis is en hij daar niks meer te zoeken 
heeft.  Bilal: ‘Ik heb al tientallen keren gezegd 
dat-ie op moet rotten, het ook in nette bewoor-
dingen heel vriendelijk verzocht, maar hij is er 
nog steeds. Gisteren verdween mijn zonnebril 
nog, ik had hem op tafel gelegd en tien secon-

Plaats delict Wolfskuilsweg met links de dierenwinkel

den later was-ie weg. Vorige week zat ik met 
een vriendin televisie te kijken, hoorden we al-
lebei achter ons zacht gefluit. Het geluid kwam 
uit mijn flat en nergens anders vandaan. Alsof 
hij duidelijk wilde maken, pas op hè, ik ben er 
ook nog. Mijn enige hoop is Portaal, misschien 
dat ze ooit eerder met zoiets te maken hebben 
gehad en een oplossing weten. Want eigenlijk 
wil ik helemaal niet verhuizen. Het bevalt me 
op zich prima hier.’

Portaal wil desgevraagd geen inhoudelijke 
toelichting geven op dit bijzondere verhaal. 
Het zou de privacy van de betreffende huur-
der kunnen schenden. Portaal raadt Bilal aan 
om zich met zijn verhaal rechtstreeks tot de 
woningbouwvereniging te wenden, waarna ze 
zullen kijken in hoeverre ze hem kunnen hel-
pen.

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

Om privacy redenen is Bilal een gefingeerde 
naam en laten we het precieze adres in het 
midden. Mocht u ook vergelijkbare, onver-
klaarbare ervaringen in of rond uw huis heb-
ben, dan hoort de redactie van de Wester dat 
graag.

• verkoop

• aankoop

• taxaties

• verhuur

Arksteestraat 13
6511 MX Nijmegen

T. 024 - 204 20 20

info@demakelaarvannijmegen.nl

demakelaarvannijmegen.nl





Foto’s: De FotoStudio
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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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Bubbledutch Bellenblaaskunst en activiteiten 
Touria Benabbas 
 
Het kan zomaar zijn dat je net op dit moment op zoek bent naar een magische toevoeging 
aan jouw feest, bruiloft, evenement of teamuitje. Dan: ho, stop! En lees wat en wie 
Bubbledutch is. 
 
Voor alle leeftijden 
Bij Touria van Bubbledutch vind je bellenblaaskunst en creatieve kunstzinnige activiteiten 
als Super Bellenblazen en Ebru Art voor jong en oud. Leeftijd, klein of groot, het maakt echt 
niets uit. Het kind in ieder van ons leeft weer op, en wat is er mooier dan dat? 
 
De tijd staat even stil. Er is even niets aan de hand, alleen een magische bel. Super 
Bellenblazen en Ebru Art hebben een meditatieve, prikkelende werking. Heb je een 
energieboost, inspiratie of een creatieve prikkel nodig? Boek dan eens een bellenshow, 
bellenfeest of een bellenworkshop. Je zult blij verrast zijn door de effecten, en de werking 
die het op je zal hebben.

Heb je op dit moment geen feest of activiteit in de planning, kom dan eens een workshop 
Ebru Art volgen. Je maakt een uniek kunstwerk waarbij de natuur  je een handje helpt.

Wees welkom 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten over de bellenblaasmogelijkheden of 
over Ebru Art? Kom gerust bij me langs in De Smeltkroes op het Honigcomplex, unit 4.

De activiteiten van Bubbledutch zijn ontstaan als een groot experiment en blijven zich 
dankzij de positieve ervaringen verder ontwikkelen.

Meer informatie: 
Touria Benabbas: 06-34334650 of info@bubbledutch.nl, bubbledutch.nl

Club Goud
Brengt generaties samen
Moniek van Daal

Als je ouder wordt, is het soms lastig om 
je sociale contacten te onderhouden. Je 
wordt minder mobiel en je onderneemt niet 
altijd meer zo gemakkelijk iets in je eentje. 
Hierdoor kun je als oudere veel alleen zijn 
en daarmee soms het gevoel krijgen een 
beetje buiten de boot te vallen. Club Goud 
wil daar graag een stokje voor steken en 
zet zich in om iedereen stevig aan boord en 
midden in de maatschappij te houden!

 Bijzondere evenementen 
We organiseren daarom bijzondere ac-
tiviteiten waar verschillende generaties 
elkaar ontmoeten. Samen met ouderen en 

een nieuwe generatie vrijwilligers bedenken 
we uitjes waar je ook naar toe kan als je 
wat slechter hoort of in een rolstoel zit. Dit 
doen we bij films, dansfestivals of muziekop-
tredens op pleinen, in tenten en in Nijmeegse 
woonzorgcentra. Daarnaast brengen we oude-
ren die graag vaker iemand op bezoek zouden 
krijgen, samen met vrijwilligers die het leuk 
vinden om op bezoek te gaan.

Doe mee! 
Lijkt het je leuk om aan onze activiteiten mee 
te doen? Ga dan naar onze website om te zien 
waar je je allemaal voor kunt aanmelden. Hier 
en daar nog een gaatje in je agenda waarin je 
iets bijzonders zou willen doen? Ons vrijwil-
ligerswerk is speciaal bedoeld voor mensen 
die ondanks een drukke agenda toch graag 
iets willen betekenen voor ouderen die het 

goed kunnen gebruiken. 

Meer informatie: 
clubgoud.com 
Contact met Moniek van Daal:  
06 - 430 88 530 of hallo@clubgoud.com 

Dansen tijdens Drifts Danspaleis op de 
Waalkade door Shanna Maassen  
(shannamaassen.nl)

Plezier met bubbels op de Waalkade

Kunstwerk van Ebru Art
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Vergaderingen van de 
Wijkraad Wolfskuil
21 Augustus 2018 Algemeen bestuur
4 September  2018  Periodiek overleg met  Ge-
meente-Portaal-Politie en Tandem
6 November  2018  Algemeen bestuur

De vergaderingen zijn in het Wijkcentrum Ti-
tus Brandsma van 20.00 TOT 22.00 UUR 
En zijn in principe openbaar.
Indien U als wijkbewoner vragen hebt dan 
kunt U altijd contact met ons op nemen
wijkraadwolfskuil@gmail.com

De Wijkraad Wolfskuil

Tekst: Leo Woudstra

Lapjeswolf
Of je nu kort van stof bent of langdradig, 
de Lapjeswolf is een avond voor de cre-
atieve jou! 

Iedere ‘even week’ op de donderdag
van 20:00u tot 22:00u in de Wijkfabriek 
(Koninginnelaan 1) 

Een vrije inloopavond voor creatieve 
Kuulers die enige vorm van handwerken 
beoefenen en  dit gezellig samen willen 
doen en ondertussen gezellig koffie of
 

Mariaschool aan de Oude Azaleastraat  
 
1,2 miljoen voor een opknapbeurt voor de oude Mariaschool. Het wordt een permanent 
ateliergebouw voor een beperkt aantal kunstenaars en er komen een aantal ruimtes bij. De 
kelder en de zolder worden er nu bijgetrokken zodat er totaal ongeveer 25 ruimtes komen in 
het pand. Er komen nieuwe stalen ramen met dubbelglas en het dak wordt geïsoleerd. Op het 
oude schoolplein wordt de grond uitgediept, zodat er ruimte vrijkomt om de kelders te benutten 
voor werkruimtes. Door een deur naar buiten kunnen deze ruimtes eventueel gebruikt worden 
als expositieruimte of galerie. Het buitenterrein zal anders ingericht gaan worden, het krijgt een 
open karakter met de buurt. 
Voor de wijk is het jammer dat er voor dit moment geen wijkgerichte activiteiten kunnen 
plaatsvinden, de doelstelling vanuit cultuurbeleid is kunstenaars. De maximale huur gaat 
gefaseerd naar de prijs van 60 euro per vierkante meter op jaarbasis. De bewoners uit de 
omgeving hebben tijdens een inloopavond van de gemeente in Villa Nova hun zorg uitgesproken 
over het open karakter. Er werd gesproken over het plan en de veiligheid omtrent het gebied. De 
nieuwe situatie zal door het open karakter de sociale controle bevorderen, is men van mening. 
Natuurlijk zal dit altijd ondersteund worden door de wijkagent en handhaving.

Krayenhoff  wil groeien
Als het aan het bestuur van voetbalvereniging Krayenhoff ligt, krijgen ze meer velden. De 
huidige locatie, met een veld, is te klein. Er kan niet uitgebreid worden, terwijl er genoeg aanwas 
is, te lezen in De Gelderlander van 2 augustus. Op dit moment heeft Krayenhoff zes teams en 
moet men al vaak uitwijken naar andere sportparken. Ook is er geen trainingsveld, waardoor er 
op het hoofdveld getraind moet worden. Daar heeft het enige veld veel onder te lijden. Er zijn in 
het verleden contacten geweest met de gemeente en wethouder Renske Helmer is langs geweest 
om over de nieuwe verdeling van de sportaccommodaties te praten, maar deze is momenteel 
vastgelegd en er is ook weer een nieuw stadsbestuur. Dus het bestuur van Krayenhoff is bang dat 
ze weer helemaal opnieuw moeten beginnen. De gemeente Nijmegen heeft wel beloofd opnieuw 
in gesprek te gaan met Krayenhoff. Wat betreft de jeugd, hier moet Krayenhoff zeker mee verder, 
elke club heeft jeugd nodig voor de toekomst.

Flora Wijkfestival
Zondag 9 september is het weer zover! 
Aan de Floraweg vindt van 10.00 tot 
16.00 uur het Flora Wijkfestival plaats 
met meer dan 120 kramen!

Een kraam huren kost € 20,00; voor han-
delaren € 35,00. Wees er snel bij:
Theo Hendriks 06 – 2536 6482

thee willen leuten 
met buurtgenoten. 

Of je nu beginner 
of vergevorderd 
bent, iedereen is 
welkom!
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Bouwactiviteiten Wolfskuil naderen het 
einde 
Zowel voor de Molenweg als de omgeving Nachtegaalplein zijn de bouwactiviteiten 
bijna ten einde. Het heeft heel wat jaren geduurd voordat alles is gerealiseerd zoals 
het er nu bijstaat. Voor de Molenweg heeft de verkoop met de Fa Jacobs, de brand 
en de sanering van de grond heel wat voeten in de aarde gehad, maar Portaal heeft 
gelukkig doorgezet en er is een mooi complex voor teruggekomen. Ook zijn er 
nogal wat strubbelingen en problemen geweest tijdens de oplevering, zowel met de 
lift en de parkeergarage, maar ook het afvoeren van het regenwater in april en mei 
was een ramp.
Nachtegaalplein en omgeving hadden weer een ander soort van problemen. Omdat 
Portaal de huizen niet verkocht kreeg en de bouw daardoor vertraging opliep, bleef 
het terrein lang braak liggen. Na een lange tijd van bouwstop kwam Bouwinvest die 
een flink aantal woningen heeft gekocht, zodat de bouw weer een doorstart kreeg. 
Andere problemen waren asbestsanering in de grond van het te bebouwen gebied 
en scheuren en verzakkingen bij particuliere woningen in de omgeving (waar niet 
gesloopt is), veroorzaakt door het heien en bouwerkeer. Eind oktober 2018 zal ook 
hier alles verhuurd zijn, is de bedoeling. Het is dan tijd dat het bouwverkeer uit de 
wijk verdwijnt. En het is de wens van de nieuwe bewoners dat we er de afdeling 
groen van de gemeente voor terug gaan krijgen.

Nieuwbouw fase 2 en 3 Nachtegaalplein 

De nieuwbouwwoningen, 57 sociale huurwoningen en 38 vrije sectorwoningen via 
Bouwinvest, zijn gereed en een groot deel is opgeleverd aan Portaal. De eerste 
huurder, een terugkeerder, heeft inmiddels de woning betrokken en Portaal is 
begonnen met het verhuurproces. De woningen worden geadverteerd en verhuurd 
via Entree op basis van meettijd, de minimale huishoudgrootte is drie personen. De 
woningen aan de Nieuwe Nonnendaalseweg worden naar alle waarschijnlijkheid 
eind augustus opgeleverd. Dit zijn woningen zonder kap, dus platte daken. De 
minimale huishoudgrootte is hier twee personen. De verwachting is dat eind 
oktober alle woningen door de nieuwe huurders bewoond worden.

Nieuwbouw Molenweg

Door de overmatige regenval in april en mei zijn de algemene voorzieningen 
uitgevallen. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de gemeentegrond, waar 
de hemelwaterafvoer op uitkomt, de grote hoeveelheden regenwater niet kon 
verwerken. Omdat de gemeentegrond hoger ligt, stroomde het water terug in de 
grondleidingen op het terrein van de nieuwbouw. Hierdoor is de parkeerkelder 
volgestroomd en is de elektra in de gemeenschappelijke ruimtes uitgevallen. 
Mensen konden hun auto niet in de parkeerkelder kwijt, maar ook niet in hun 
bergingen komen. 

Daarnaast waren de liften niet bruikbaar, wat niet handig is als je moet verhuizen. 
Heel erg vervelend allemaal. Door de aannemer is alles in het werk gesteld om 
de problemen op te lossen, helaas is nog niet alles afgerond, dit heeft te maken 
met levertijden. Bij de woningen aan de begane grond wordt een deel van de 
grond afgegraven waardoor een extra buffer ontstaat bij ernstige regenval. Met de 
bewoners is dit alles via brieven gecommuniceerd. Daarnaast heeft Portaal gezorgd 
voor een financiële tegemoetkoming met de betrokken bewoners. Sinds het voorval 
is er een verhuurstop. Als alle problemen zijn opgelost zal de verhuur voor de 
resterende woningen hervat worden.

Tekst en foto’s: Marc van den  Broek



Voorbij die mooie zomer
Wat hebben we toch een grandioos mooie zo-
mer achter de rug! Misschien hebben degenen 
die voor het mooie weer naar het buitenland 
zijn getrokken wel spijt gekregen, vooral als 
men lang in de file heeft moeten staan. Natuur-
lijk is het voor de thuisblijvers een welkome 
zomer geweest, en naar het zich laat aanzien 
zal dit in de toekomst vaker gaan gebeuren. 
Nu richt ons gezichtsveld zich weer op het na-
seizoen, met alle verenigingsactiviteiten die in 
Nijmegen-West zullen plaatsvinden.
Alle bewoners van Nijmegen-West, dus ook 
de nieuwe bewoners van de wijk Batavia, wor-
den uitgenodigd om te kijken wat er allemaal 
te doen is en georganiseerd wordt in Voorzie-
ningenhart De Biezantijn en op het Honigter-
rein. 
Informatie hierover vindt u als nieuwe bewo-
ner in de aangeboden Welkomsttas en natuur-
lijk in dit magazine De Wester, en de website..
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Waterkwartier Redactie:
Ruud de Vries

Activiteitenfonds
Zoals bekend is het mogelijk om via 
het activiteitenfonds een startsubsidie te 
krijgen voor een bijeenkomst in uw straat, 
bijvoorbeeld een straatfeest voor de kinderen, 
een buurtbarbecue of iets anders. Er wordt een 
bijdrage gegeven om de activiteit mogelijk te 
maken, maar het is vanzelfsprekend dat  de 
consumptieve goederen niet vergoed worden.
Om in de periode na de vakantie iets te 
organiseren moet het aanvraagformulier wel 
voor 1 september of 1 november ingeleverd 
worden. 
Formulieren zijn te verkrijgen via e-mail, 
activiteitenfondsoud-west@gmail.com, of bij 
juwelier Ruud de Vries, Voorstadslaan en bij 
Voorzieningenhart De Biezantijn.
Het inleveradres is Marialaan 102.

Winterhobbymarkt
Het duurt nog even, maar 25 november 
organiseren wij een winterhobbymarkt 
in de Biezantijn. Noteer dus maar alvast 
in uw agenda. Bent u creatief, wilt u 
graag komen, informatie daarover of 
alvast aanmelden, dat kan bij Wilma: 06-
54936253 of Hennie: 06-55722476

Pastoor Johan Nass
Op 2 augustus is in het verzorgingshuis 
in Wijchen op 90 jarige leeftijd overleden 
pastoor Johan Nass.
Na zijn priesterwijding benoemd als kapelaan 
in de kerk van Oirschot, daarna overgeplaatst 
naar de H. Theresiaparochie aan de Waterstraat 
als een van de drie kapelaans aldaar.
De tijd veranderde en de leegloop van de 
kerk werd ingezet, dus ook het vertrek van de 
priesters. Na enkele jaren heeft Johan Nass 
de benoeming aanvaard als pastoor van de H. 
Theresiaparochie. In de grootste kerk, waar 
ruimte was voor 1200 gelovigen, heeft hij 
als voorganger met groot elan menigeen een 
helpende hand geboden. 
Het samengaan in juni 1986 van de drie 
parochies, H. Hart, Thomas a Villanova en 
H. Theresia, tot een grote districtsparochie, 
Bethlehem, heeft hem veel pijn gedaan. 
Hierdoor werden de twee kerken op de 
Graafseweg en de Waterstraat gesloten. 
Ondanks die pijn heeft pastoor Johan Nass het 

samengaan begeleid, door ervoor te zorgen dat onder andere het totale interieur van de 
Theresia gratis naar een kerk in Polen werd verhuisd.
Na het afscheid van de pastors Ben Mulder en Joost Koopmans uit onze wijken bleef 
Johan Nass als enige pastorale werker in heel Nijmegen-West over en werden de vieringen 
gehouden in de kleine kerk aan de Tweede Oude Heselaan, gelegen achter het Bethelgebouw. 
Menig dopeling, huwelijk en uitvaart is in bijna vijftig jaar door hem begeleid en verzorgd.
Na zijn emeritaat ging hij wonen in Berlicum, echter zijn betrokkenheid bij de 
Bethlehemparochie was zo groot, dat hij de nieuw benoemde pastor Gerard van Hoof 
voor de voeten liep en er mede daardoor een einde kwam aan een vaste priester in de 
Bethlehemparochie. Met respect is de parochie daarna alleen maar levend gehouden door 
vrijwilligers.
Zijn verhuizing naar Berchmanianum aan de Houtlaan bracht Johan Nass weer terug 
naar Nijmegen, en in die periode ging zijn geheugen hem ook meer in de steek laten. De 
verhuizing naar het nieuwe onderkomen Aqua Veste in Brakkenstein is meer aan hem 
voorbijgegaan, In Huize de Weegbree te Wijchen heeft Pastoor Nass zijn intensievere 
zorg gekregen. Een ongelukkige val heeft het einde van zijn lange geestrijke leven eerder 
ingeluid.
Geboren in het Brabantse dorp Herpen, waar hij ook heel graag vertoefde, is aldaar zijn 
lichaam te ruste gelegd op 9 augustus jongstleden.
   

Spellenmiddag
Op 1 september a.s organiseren de Vrienden van het Westerpark i.s.m Riverland Healthcentre 
weer een leuke spellenmiddag voor alle kinderen.
De middag begint om 13.00 uur, duurt tot 16.00 uur en is gratis toegankelijk.
Er is weer van alles te doen zoals sumoworstelen, touwtrekken, jenga, krattenspel en meer.
Er is een dj aanwezig en een waterglijbaan.
Voor alle kinderen is er wat lekkers zoals limonade, fruit enz.
Doe mee!!! We zien jullie graag op 1 september Westerpark hoek Kanaalstraat/Rivierstraat
Tevens is deze middag de opening van de waterspeelplek.
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Waterkwartier 
De Nacht van de 
Ommetjes 
Op zaterdagavond 6 oktober begint “Ut 
duvels ommetje” om 20.00 uur.
In “First things First” op de Honig, 
Waalbandijk 14B staat vanaf 19.30 uur 
de koffie klaar.
Het Marikenjaar en Green Capital spe-
len dit jaar ook een rol in het geheel.
We lopen niet ver, stoppen wat vaker 
onderweg en luisteren naar liedjes.
Het ommetje eindigt om 22.00 uur bij 
NIMMA, Weurtseweg 478.
Meer weten, kijk op: 
http://www.nachtvandeommetjes.nl/

Carnavalsvereniging “De Waoterjokers” 
In 1963 werd het Gemeenschapshuis in gebruik genomen. 
Maar voordat het Gemeenschapshuis geopend werd waren er 
heel wat zweetdruppels gevallen bij de vele vrijwilligers die 
hun schouders onder alle werkzaamheden hadden gezet. Grond 
uitgraven, fundering storten, metselen, timmeren, gas, water 
en elektra aanleggen, schilderen, dakbedekking neerleggen, 
enz. Dat alles gebeurde onder leiding van Jo Holland, die het 
idee had om alle verenigingsactiviteiten die her en der waren 
ondergebracht onder een dak te krijgen.
In het westen van het land had Jo Holland drie jaar daarvoor een 
schoolgebouw ontdekt dat werd afgebroken. De dakspanten, 

deuren en raamkozijnen werden naar Nijmegen getransporteerd en opgeslagen in de toenmalige 
pastorietuin. Met een geldelijke actie onder de noemer “trek op die muren” is met dubbeltjes 
en kwartjes het eerste startkapitaal van twaalfduizend gulden bij elkaar gesprokkeld. Er was 
honderdzestigduizend gulden nodig.
De handen werden uit de mouwen gestoken door een hechte werkploeg, die bijna dagelijks maar 
vooral in de weekenden hun schouders eronder zetten.   
Bij de opening van het Gemeenschapshuis werd de bouwploeg natuurlijk op een feestavond 
getrakteerd, en het besluit werd genomen om deze samenwerking en vriendschap vast te blijven 
houden door als “Jokers” van het Waterkwartier door te gaan. Zo is vanzelfsprekend de naam
Carnavalsvereniging  “De Waoterjokers” ontstaan.
Nu 55 jaar na dato zijn we nog steeds een bloeiende vereniging, in Nijmegen een van de oudste 
Carnavalsverenigingen, met tegenwoordig haar domicilie in het nieuwe Voorzieningenhart “De 
Biezantijn”. De bekende “Waoterjokerzaal” en het grand café, de “Jo Hollandzaal”, geven wel 
aan  dat de oorsprong van heel het verenigingsleven levend wordt gehouden.
Op zondag 27 januari 2019 worden voor heel het Waterkwartier de deuren van het 
Voorzieningenhart “De Biezantijn” wijd opengezet om dit jubileumfeest mee te maken. Noteer 
de datum vast in de agenda, zodat u erbij kunt zijn.

Johan Noppe
Op 27 juli jongstleden is Johan Noppe, 
op zijn vakantieadres, plotseling 
overleden. Johan Noppe heeft ruim tien 
jaar lang in heel Nijmegen-West veel 
betekend in zijn functie als Manager 
Volkshuisvesting bij Portaal.

Menigeen heeft samen met Johan aan 
de vergadertafel gezeten om de wijken 
Wolfskuil en Waterkwartier op een 
goede manier leefbaar te houden.

Wij herinneren Johan om zijn grote 
inzet, zijn scherpe bewoordingen, altijd 
met een glimlach, maar wel met een 
weloverwogen mening om zowel het 
belang van de huurder als de verhuurder 
te behartigen.

Zijn nabestaanden, vrouw en dochters, 
wensen wij veel sterkte en kracht toe.

Verkeer
Nijmegen-West is er klaar voor… De verlengde Energieweg, de Nymarotonde en de 
Energiewegrotonde zijn aangepast, de verkeerslichten bij de Tunnelweg en het verkeersplein bij 
de Quack-fontein zijn gereedgekomen. Nu is het wachten op het verkeer dat komen gaat als de 
reguliere Waalbrug gedeeltelijk uit de vaart gehaald wordt. Maar waar is het wachten op? Er zit 
lood in de oude aangebrachte verflaag en er moet eerst onderzocht worden welke consequenties 
dat heeft, voordat er met de andere werkzaamheden begonnen kan gaan worden.
Hoe kan het verkeren… Je moet er oprecht voor gestudeerd hebben om alle werkzaamheden te 
overzien, terwijl de voorbereidingen door deskundigen van Rijkswaterstaat al jaren geleden in 
gang zijn gezet, nu is de aangebrachte verf de grote dwarsligger.

Foto: Ger Neijenhuyzen
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Waterkwartier 
Dank
Woensdag 18 juli was het weer zover, de 
Vierdaagse wandelmars kwam weer door onze 
wijk. 

Uitbundig – zoals ieder jaar – was onze wijk 
weer aangekleed, de straten waren fantastisch 
versierd, de muziek was op de hele route alom 
aanwezig, het water was talrijk, de aangeboden 
versnaperingen overvloedig. Het fantastische 
weer lokte een behoorlijk gedeelte van de 
inwoners naar de route, en toch bemerkte 
onze burgemeester Hubert Bruls, die samen 
met de wethouders Bert Velthuis en Noël 
Vergunst de lopers en vooral de kijkers kwam 
aanmoedigen, dat er op sommige plaatsen 
beduidend minder mensen aanwezig waren 
langs de route. Misschien had dat te maken 
met het uitzonderlijk warme weer, maar de 
sfeer was bijzonder aantrekkelijk.

Langs deze weg willen wij onze grote dank 

uitspreken aan al de mensen die het voor de 
ruim veertigduizend lopers zo’n geweldige 
ontvangst hebben gemaakt.

Het klinkt misschien raar, maar wij als 
Wijkvereniging “Ons Waterkwartier” moeten 
ieder jaar in de maand januari opnieuw een 
gemeentelijke vergunning aanvragen om 
de straten aan te kleden en de muziek te 
laten klinken, maar ook voor de afzettingen, 
toiletten en prullenbakken.

Om de intocht in 2019 nog beter te structureren, 
willen wij dit najaar gaan inventariseren welke 
wensen, mogelijkheden en gedachten u als 
wijkbewoner langs de route heeft. Dan kunnen 
wij die in de nieuwe vergunningsaanvraag 
verwoorden, zodat het voor eenieder een 
fantastische happening kan worden.

Nogmaals dank voor uw inzet.

Wijkvereniging “Ons Waterkwartier”  

BEL 06 18865917

www.mELaniEdEBakkEr.nL 

modEvakschooL@mELaniEdEBakkEr.nL

voor beginners en gevorderden

in dE woLFskUiL, dichT BiJ hUis 
riddErsPoor 61 

sTarT vanaF 4 sEPTEmBEr 
max. 4  cUrsisTEn

naaiclub!

Foto’s: Dave van Brenk

KASTEN OP MAAT

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

www.facebook.com/bouwmarktvanwerkhoven

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

Stip Oud-West
Wijkcentrum Titus Brandsma
Tweede Oude Heselaan 386
Maandag t/m donderdag: 
9:30 – 12:00 en 13:30 – 16:00 uur
oud-west@stipnijmegen.nl

Kom naar 
de Stip!

Samen maken 
we de wijk

Op 1 september wordt een goed gebruik uit 
Hees herhaald: het dorpsfeest. In een nieuw 
jasje weliswaar, op een nieuwe plek, met een 
organisatieteam van enthousiaste mensen. Ie-
dereen uit de wijk is welkom op het zomerfes-
tival ‘Happy Hees’ dat in mediterrane sfeer bij 
Sancta Maria plaatsvindt. Ontmoeten, lekker 
eten, vuurtjes, kindervermaak en leuke ‘groe-
ne’ activiteiten. Je komt toch ook?

Na jaren van trouwe dienst is het stokje dit jaar 
overgedragen aan een ‘jong’ organisatieteam. 
Een vijftal vlijtige vrouwen zet zich - met 
steun van de oude garde - in om het zomer-
festival ‘Happy Hees’ dit jaar extra aantrek-
kelijk te maken voor de vele jonge gezinnen 
met kinderen in Hees. Met een kleedjesmarkt, 
speelweide, oudhollandse spelen en natuurlijk 
de ‘Hees Race’, de populaire hardlooprace die 
wegens groot succes ook dit jaar weer wordt 
gehouden.

Groen

Dit jaar is het thema duurzaamheid. Op dat 
vlak gebeurt er al zoveel in ons geliefde Hees. 
Op de ‘Groene Markt’ tref je van alles aan. Van 
initiatieven in de wijk, tot de verkoop van zelf-
gemaakte producten of lokale teelt. Er is een 
rondleiding over het terrein van Sancta Maria, 
een blij varken aan het spit en de imker deelt 
zijn ins en outs. Wil jij een bijdrage leveren 
aan de ‘Groene Markt’? Je zelfgemaakte pro-
ducten verkopen? Een kleidingruil opzetten? 
Het organisatieteam hoort graag van je.

Samen eten

Net zoals voorgaande jaren wordt iedere be-
zoeker gevraagd om iets lekkers mee te nemen 
voor het deelbuffet. Maak een pan soep, qui-
che, salade, tapas of leef je uit op een lekkere 
taart als toetje. Het is superleuk om al die lek-
kernijen met elkaar te delen. Aan een van de 
lange tafels ontmoet je onder het genot van je 
maaltijd je buurtgenoten. Want wie zijn dat 
nou die Hesenaren? Op het zomerfestival leer 
je ze kennen!
Tegen een kleine vergoeding is er een ook 
broodje met overheerlijk, mals Roodbonte 
Husumer varkensvlees te verkrijgen. Een 
zeer schaars ras dat met liefde en aandacht bij 
Sancta Maria wordt gefokt. Bij de bar kun je 
fris, bier en wijn verkrijgen tegen een schap-
pelijk prijsje. En voor de kinderen is er een 
ranja-koe!

Workshop Kids Recycle

Modeontwerpster en kunstenaar Marie Louise 
Fransen geeft een leuke korte workshop voor 
kinderen en volwassenen. Neem oude kleding 

en stoffen mee en verras jezelf met wat je er-
mee kunt maken. Tegen een kleine bijdrage 
van 2 euro kun je je heerlijk uitleven bij Marie 
Louise. 

Zomerfestival ‘Happy Hees’

Waar & hoe?

Je bent vanaf 16.00 van harte welkom bij Sancta Maria. Om 17.00 begint de Hees Race en 
vanaf 18.00 is het deelbuffet geopend. Bedenk alvast wat je op de kleedjesmarkt wilt aan-
bieden. Alles mag, net als op Koningsdag! Op de Facebookpagina of website van Dorps-
belang Hees vind je de actuele informatie (www.dorpsbelanghees.nl).

Meedoen

Kun je goed schminken, kinderspelletjes begeleiden, vind je het leuk met je gitaar bij het 
vuur te spelen of wil je iets anders inbrengen? Graag! We hebben ook handjes nodig voor 
de op- en afbouw. Meld je aan bij Mireille Goedkoop via info@debewustzijnyurt.nl. Zij 
overlegt met het team en neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Aanmelden Hees Race

Wil je meedoen aan de Hees Race en ben je tussen de 4 en 12 jaar oud? Geef je dan op met 
je naam en leeftijd bij Mireille Goedkoop via info@debewustzijnyurt.nl.



GRATIS 
festival voor 
families met 
kinderen t/m  

13 jaar

kion.nl/kionindezon

Zondag 
  16 september

meer info

10.00 – 18.00 uur
Openluchttheater De Goffert
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Gemakkelijker leven 
‘Mijn leven is gemakkelijker, minder stressvol geworden’, ‘Ik 
kan en durf nu veel meer zelf te regelen’, ‘Er is een wereld voor 
me opengegaan,’ vertellen Hans, Safa, Noor en Rob. Net als veel 
Nederlanders hadden ze jarenlang moeite met lezen, schrijven 
en de computer gebruiken. Ze gingen ‘op les’  bij ROC Nijme-
gen en merkten dat je nooit te oud bent om te leren. In een kleine 
groep, met goede docenten en in hun eigen tempo lukt het ze. 
Post lezen en begrijpen, of informatie bij medicijnen, een for-
mulier invullen, een briefje schrijven voor de docent van je kind, 
iets regelen via internet… je leven wordt gemakkelijker als je 
zulke dingen zelf kunt. Hans vertelt: ‘Niet meer elke dag stress 
om oplossingen te vinden voor situaties waarin je iets moet le-
zen of opschrijven. De schaamte, de angst dat ze je geheim ont-
dekken. Het is haast niet te beschrijven hoe fijn het is dat dat nu 
niet meer hoeft.’
Rob kan nu informatie over zijn hobby lezen in tijdschriften 
of op internet. Noor leert solliciteren via de computer en Safa 
doet nu mee in de WhatsApp-groep van de voetbalclub van haar 
zoon. 
Wil jij ook beter worden in taal en met de computer? Of ken 
je iemand die dat wil? De cursus Taal en Computer van ROC 
Nijmegen kost maar €45,- per jaar. De lessen starten weer rond 
20 augustus, maar je kunt ook later beginnen. Kijk voor meer 
informatie op roc-nijmegen.nl/taal of bel: 024-890 4024. 

Rommelmarkt
Op zondag 2 september 2018 organiseert GVO de Klup een 
(rommel)markt op de Klup. GVO de Klup is een vrijwilligers-
organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Iedereen kan een kraampje/grondplaatsje huren. Op deze dag 
is er ook een ruimte ingericht om te knutselen en spelletjes te 
doen voor kinderen. Wij willen deze dag mensen met en zonder 
beperking verbinden. Iedereen is welkom om gezellig langs te 
komen! GVO de Klup zal ook zelf een kraampje hebben om 
spullen te verkopen. De opbrengst gaat natuurlijk naar de deel-
nemers van GVO de Klup. 

De Klup vindt u aan de Dominee Creutzbergweg 3, 6532 XP 
Nijmegen. Telefoon 024-2060410.
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In dit tweede deel is te lezen wat jij (maar ook 
de gemeente) kunt doen om meer dieren (en 
natuur) te laten leven in Oud-West. Hoe geef 
je méér ruimte aan wat wild en onbeheerd is? 
Lees hieronder hoe….

Wilde dieren in de stad
Je zult verbaasd zijn hoeveel wilde dieren er 
ondanks alle moeilijkheden al in de stad wo-
nen. In een beetje natuurrijke stad  leven – 
naast vogels en insecten -  pad, kikker, vis, 
muis, rat, (steen)marter, wezel, bever, haas, 
konijn, egel, vleermuis en vos. Waar de stad 
overgaat in het buitengebied komen vaak das, 
zwijn en ree. Veel dieren bezoeken ons in de 
nacht. Daarom weten we vaak niet dat ze er 
zijn. De stad: de snackbar voor dieren. In het 
buitengebied is eten schaars. Daarom zoeken 
dieren de stad op. De film “De wilde Stad” laat 
dit goed zien. 

Meer dieren aantrekken
Hoe krijg je meer dieren in Oud-West? Maak 
het dieren makkelijker om in de stad te leven. 
Hoe? Lees hieronder wat je daaraan kunt doen. 

Méér natuurlijk eten
Méér dieren in de stad? Zorg dan voor natuur-
lijk voedsel: insecten en kruiden. Meer insec-
ten krijg je door méér wilde inheemse planten, 
bomen en struiken. Deze trekken insecten aan: 
voor voedsel en broedplek. Gekweekte culti-
var tuinplanten zijn vaak géén voedsel voor 
insect, bij en vogels: onbekend of ongeschikt. 
Maar je kunt ook insectenhotels opstellen als 
woontoren voor bij, hommel, wesp en andere 
vliegers en kruipers. Ook een rommelhoekje 
van hout, stenen en (on)kruid in de tuin en om 
huis trekt insecten. Rommelplekjes: de brood-
trommel voor vogels en andere insecteneters. 
Maar voederbakjes en waterschaaltjes blijven 
een goede aanvulling. 

Water: bron van leven
Ook voor dieren is ‘water’ een basisbehoefte. 
Zonder water geen leven. Daarom zijn mini 
en maxi waterplekken een must voor dierlijk 
leven. Schoon en zoet water. Daarnaast zijn 
schone slootjes en vijvers een leefomgeving 
voor veel waterdieren. Daarmee krijg je vis, 
amfibie, reptiel en watervogel in de stad. Ook 
voor een waterplek geldt: voor dieren pas in-
teressant als deze bescherming, eten en broed-
materiaal heeft. Een apart probleem is de ver-
ontreiniging van grond- en oppervlaktewater 

met  (hoge) concentraties ‘geneesmiddelen’. 
Daardoor zijn er de laatste 20 jaar steeds min-
der ‘wilde eenden’ in ons land en in West Eu-
ropa. Zonder maatregelen zorgt deze anticon-
ceptie in het water dat ook andere waterdieren 
uitdunnen.   

Méér veiligheid 
Dieren voelen zich veilig als ze bij gevaar kun-
nen vluchten naar een schuilplek: dichte struik, 
heg, boom of ondergronds hol. Veel boom, heg 
en struik in de wijk geven dieren bescherming 
en nestgelegenheid. Ook helpen ‘nestkastjes’. 
Veilig tegen roofdieren, kou en regen. En ze 
kunnen er broeden. 

Méér vogels 
In de Nederlandse stad wonen veel soorten 
vogels: merel, koolmees, pimpelmees, mus, 
vink, kauw, ekster, kraai, gaai, heggemus, win-
terkoning, roodborst en groenling. Daarnaast 
op sloot en vijver: eend, gans, fuut, waterhoen, 
meerkoet, reiger en kokmeeuw.
Wat zoeken vogels in de stad?  De ‘Grote 
Drie’: voedsel, broedplek en bescherming. 
Meer vogels in Oud-West krijg je daarom door 
meer ‘Grote Drie’. De stad heeft al méér voed-
sel dan het buitengebied: er is volop voedsel 
van de mens. Ook heeft de stad meer bescher-
ming omdat er minder roofdieren zijn. Wel is 
er het gevaar van kat, hond en mens(elijke cul-
tuur). Hoeveel vogels vallen niet ten prooi aan 
katten? Of vliegen zich dood tegen glasramen? 
Niet alle vogels vinden een  broedplek in de 
stad. Sommige komen daarom alleen naar de 
stad voor eten maar broeden in het buitenge-
bied. 

Meer lezen?  
Ga naar nlbloeit.nl of nlzoemt.nl of knnv.nl of 
naar http://bit.ly/leesnatuur  Reageer via ‘Con-
tact’ op website Struinbulletin. 

Tekst: Frans Sijben

Maak je wijk wild

Afscheid
 
Mijn ouders waren (vader)/zijn (moeder) 
erg honkvast. Het woord verhuizen kwam 
niet voor op hun lijstje. Vanaf 1953 wonen 
ze in hetzelfde huis en mijn moeder wil er 
alleen tussen zes planken weg. Waar ik 
het dus vandaan heb, weet ik niet, maar 
ik heb al menig woning versleten. Ik heb 
laatst geteld en kom op 13 woonplekken 
uit. Inclusief een verhuizing naar Curaçao, 
waar ik ook nog eens op twee adressen 
gewoond heb. Laatst bedacht ik dat het 
tijd werd om weer te verkassen, omdat ik 
niet bepaald ‘leeftijdsbestendig’ woon. Be-
grijpelijk dus dat ik me niet zo erg hecht 
aan een woning, ook al zitten er mooie en 
verdrietige herinneringen aan al die plek-
ken. Wat ik nu meemaak is nieuw voor 
mij. De stichting waarvoor ik werk, Een 
Slingertouw, verlaat het pand na bijna 
25 jaar. Ik merk dat het afscheid me echt 
raakt. Bij het opruimen vinden mijn langst 
werkende medewerker Kitty en ik allerlei 
papieren herinneringen. Oude boekhoud-
boekjes, de eerste rekeningafschriften, 
foto’s van kinderen die bezig zijn met 
techniek. We hebben hele gesprekken 
over wie er al die jaren allemaal werkten, 
en hun (eigen)aardigheden. Geweldige 
anekdotes!  We doen onze spullen van 
de hand, met tranen in d’ogen. We kijken 
samen uit het keukenraam naar de prach-
tige tuin en hopen dat het goedkomt, na 
ons. Behalve afscheid nemen van het 
pand betekent het ook gedagzeggen 
tegen Kitty. Zij gaat met welverdiend pen-
sioen. Dat gun ik haar, al moet ik even 
slikken bij het idee. 
Ik zal het gebouw missen. Ik zal de tuin 
missen. Ik zal Kitty erg missen. Toch gaat 
de blik ook weer voorwaarts, want we 
leven nou eenmaal niet achteruit.

Rian Panis
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Naast fysiotherapie kunt u 

binnen onze praktijk ook  

terecht voor zelfstandig fitness. 

Hierbij kunt u fitnessen  

op uw eigen tijd in onze 

oefenzaal.   

Voor meer informatie  

kunt u ons bellen, mailen,  

of de praktijk bezoeken.

Al vanaf €23,- per  

maand!

Vrije fitness: 
vanaf €23,- 

p.maand

Fysiotherapie  /  manuele therapie  /  sportfysiotherapie  /  kinderfysiotherapie  /     
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

De zomerstop loopt inmiddels richting 
zijn einde en het raakt langzaam weer vol-
ler op de velden van sv Nijmegen. De 
teams zijn gestart met de voorbereidingen 
voor het nieuwe seizoen en het bekertoer-
nooi zal vanaf 1 september weer beginnen.  
Aankomend seizoen zal sv Nijmegen het 
helaas zonder een zaterdag 1 moeten doen. 
Sv Nijmegen zat1 had niet genoeg spelers 
meer om het nieuwe seizoen verder te gaan, 
daarom hebben ze besloten om te stoppen. 
Wel kunnen we een aantal nieuwe teams 
op zaterdag begroeten, allereerst een nieuw 
seniorenteam op zaterdag: Sv Nijmegen 
zat2. Een zeer jong team met veel spelers, 
die over moesten vanuit de jeugd en bij sv 
Nijmegen in een vriendenteam gaan spe-
len. Dit team zal onder leiding staan van 
(oud) sv Nijmegen speler Jonny Kievits.  

Ook bij de jeugdafdeling zijn we blij om te 
kunnen melden dat we er twee nieuwe teams 
bij hebben. Door de goede inzet van Jo19 
trainer Kenneth Rengers, met hulp van on-
der andere Angelo van Elk, beschikt sv Nij-
megen het nieuwe seizoen weer over de Jo9 
(F) en Jo11(E). Voor ons als club zeker iets 
positiefs, want het is toch mooi om deze 
twee pupillenteams bij onze club te heb-
ben. Beide teams gaan spelen in de competi-
tie met de nieuwe regels van de KNVB. De 
Jo9 speelt op een kleiner veld, 6 tegen 6. Ook 
de Jo11 heeft een kleiner veld, maar dan al-
leen in de breedte. Zij gaan 8 tegen 8 spelen. 
Verder heeft de jeugdafdeling in het nieuwe 
seizoen een groep (oud)leden, die zich zal 
gaan inzetten voor onze jeugd, vooral op tech-
nisch gebied. In deze groep zitten vier mensen 
(Rifki Holla, Kenneth Rengers, Angelo van 
Elk en Antoine i/d Bosch) die naast in eerste 
elftallen ook allemaal in onze jeugd hebben 
gespeeld. Deze groep zal een aanspreekpunt 
zijn voor onze jeugdleden/ouders/begelei-
ding jeugdteams, maar ook voor mensen die 

iets over onze jeugdafdeling willen weten. 

Het aantal  teams op zondag is gelijk ge-
bleven. Trainer Tonnie Hendriks blijft ook 
aankomend seizoen ons 2e team doen. Bij 
zowel Vrouwen 1 als Zondag heren 1 staat 
het aankomende seizoen een nieuwe trai-
ner voor de groep. Sv Nijmegen zondag 1 
zal getraind gaan worden door oud 1e elftal 
speler Erik Makaay. Vrouwen 1 komt onder 
begeleiding te staan van Harold v/d Hurk. 
 
Ook dit seizoen zal de competitie later begin-

nen en het seizoen dus eerst starten met het 
bekertoernooi. Al onze jeugd- en senioren-
teams gaan meedoen in dit bekertoernooi. 
Data: 1/2 september, 8/9 september en 15/16 
september. Het weekend 22/23 september 
staat voor de eerste competitiewedstrijden. 
 
In de volgende Wester zal er dus meer over 
het nieuwe seizoen bekend en te lezen zijn. 
We wensen iedereen heel veel suc-
ces in het seizoen 2018-2019.   

Tekst en foto: Patrick Weijers

Tim v.d. Broek en Mitch Grundmann
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Leefstijlcoach
Mijn naam is Frank Verkuylen en ik ben ei-
genaar van De Stap – Leefstijlcoaching. Mijn 
praktijk ligt aan de Tweede Oude Heselaan 
183A bij Sportcentre Fudochi, tegenover 
Weerbaarheidscentrum Perry Ubeda. 

Met De Stap – Leefstijlcoaching wil ik je 
begeleiden naar een gezondere leefstijl. Uit-
gangspunt daarbij is een laagdrempelige be-
nadering die je verleidt stap voor stap een an-
dere duurzame keuze te maken in het dagelijks 
leven. Een keuze die bij je past. Het aanleren 
van deze gezonde gewoontes zijn belangrijk 
voor het terugdringen van aandoeningen zoals 
hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en dia-
betes type 2. Belangrijke thema’s tijdens het 
coaching traject zijn voeding, beweging, ont-
spanning, stress, werk-privébalans, vitaliteit 
etc. De kracht van leefstijlcoaching zit in de 
coaching en de complete benadering van li-
chaam, geest en omgeving. 

Als coach verricht ik geen medische handelin-
gen. Leefstijl is geen pilletje dat je toedient, 
het is gedrag. 

Mensen stimuleren en ondersteunen bij het 
aanleren van nieuw gedrag vraagt om een an-
dere insteek dan een (para)medische behan-
deling. Samen gaan we op zoek naar jouw 
drijfveren, naar passende gezonde dagelijkse 
gewoontes en hulpbronnen in jouw omgeving. 
Leefstijlcoach, een beschermde titel, is een 
relatief nieuw beroep dat zich bevindt op het 
snijvlak van zorg, welzijn en preventie. Vanaf 
2019 komt de gecombineerde leefstijlinterven-
tie CooL, uitgevoerd door de leefstijlcoach, in 
de basis zorgverzekering. Als leefstijlcoach 
wil ik graag samenwerken met huisartsen, dië-
tisten, welzijnswerkers, praktijkondersteuners, 
fysiotherapeuten, buurtsportcoaches etc. Met 
als doel: gezondere burgers en minder zorg-
kosten.

Voor meer informatie zie www.destap.org en 
www.leefstijlinterventies.nl. Voor vragen mail 
naar frank@destap.org of bel 06-50476906. 

Een herinneringsboom, een uitvaartfiets of 
een rouwbus. Misschien niet de meest voor 
de hand liggende zaken die zondag 30 sep-
tember 2018 van 11.00 tot 16.00 uur te be-
zichtigen zijn rondom ’t Sfeerhuys bij de 
Looimolen. Die dag vindt de beurs Voor’t-
Levend plaats. Gratis toegankelijk en inte-
ressant voor iedereen die waarde hecht aan 
keuzevrijheid en zich wil laten inspireren 
over leven en afscheid. 

Deze beurs laat zien wat er allemaal moge-
lijk is in de laatste levensfase, rondom het 
overlijden, een uitvaart en rouw. Irene van 
Dongen, in het dagelijks leven uitvaartbege-
leider, is organisator van de dag: ‘Het wordt 
een belevingsdag met een kleurrijk, ambach-
telijk en toegankelijk karakter. De naam van 
de beurs zegt het al: inspiratie voor ’t leven 
maar ook hoe je voort kunt leven.’ Tiental-
len deskundigen geven informatie over zorg, 
begeleiding en ondersteuning in de fases “le-
ven en afscheid nemen”. 

Hoe wil jij herinnerd worden?
Sinds kort lezen we op de rotonde aan de 
Marialaan-Voorstadslaan de vraag: Hoe 
wil jij herinnerd worden? Deze belangrijke 
vraag is onderdeel van een bewustwordings-
campagne, gestart door Irene van Dongen, 
eigenaar van Najade Uitvaarten: ‘Je bent 
misschien kerngezond en hoopt nog heel 
lang te leven. Toch kan het leven ineens een 
onverwachte wending krijgen. Graag maak 
ik mensen bewust van de keuzes en moge-
lijkheden die er zijn om een persoonlijk af-
scheid vorm te geven.’ 

Als uitvaartbegeleider komt Irene natuurlijk 
in beeld nadat iemand is overleden. Maar 
steeds vaker gaat zij -bij leven- met mensen 

in gesprek, op zoek naar wie of wat écht van 
betekenis is in hun leven en wat zij belang-
rijk vinden dat anderen zich later van hem of 
haar herinneren. Deze bewustwording zorgt 
ervoor dat een afscheid heel persoonlijk kan 
worden vormgegeven. ‘In een persoonlijk 
gesprek kan ik veel informatie geven, door 
het organiseren van de beurs Voor’tLevend 
wordt alles nog meer tastbaar gemaakt.’ 

Gratis toegang op een bijzondere 
locatie
Er is voor jong en oud van alles te zien en te 
beleven. Stap eens in een rouwbus of op een 
uitvaartfiets. Je kunt handgemaakte kisten, 
urnen en gedenktekens zien en aanraken. De 
geur van bloemen ruiken, een kaarsje aan-
steken of een bezoek brengen aan de her-
inneringsboom. Bovendien is er alle ruimte 
om in gesprek te gaan met deskundigen 
die zorg verlenen in de laatste levensfase, 
bij een uitvaart en in rouwverwerking. Het 
terras van ’t Sfeerhuys vormt het centrale 
ontmoetingsplein, waar een kopje koffie of 
thee, een glaasje wijn of klein hapje eten te 
krijgen is en er sfeervolle muziek klinkt. 

Voor’tLevend vindt plaats op zondag 30 
september 2018 bij ’t Sfeerhuys. Deze lo-
catie bij de Looimolen is voor veel buurt-
bewoners een bekende plek, gelegen in 
het midden van Nijmegen in een verras-
send landelijk en groen stukje stad. Als je 
Voor’tLevend bezoekt dan kun je genieten 
van deze bijzondere locatie naast De Witte 
Molen in het Florapark. 
 
Alle informatie en het program-
ma van de beurs is te vinden op:  
Ga naar: www.voortlevend.nl of volg ons 
op www.facebook.com/voortlevend  

Voor’tLevend: beurs over leven en afscheid



de Wester - augustus 201838

Molenweg 36, Nijmegen, Tel. 024 – 3770503

Tegenover de Albert Heijn Nijmegen West

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

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

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

Welkom!

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

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

Nu ook 80 soorten PVC-vloeren
Vrijblijvend prijsopgaaf

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

www.tapijtshophaefkens.nl

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

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

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

j.haefkens1@chello.nl
www.tapijtshophaefkens.nl
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troost          ontmoeting          muziek          inspiratie

www.voortlevend.nl           een initiatief van Najade Uitvaarten

zondag 30 september
11.00-16.00 uur

‘t Sfeerhuys bij de Looimolen
Nijmegen

dé beurs over afscheid en uitvaart

TO
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AN
G

GR
AT
IS

…daar buiten
loopt een schaap…

Individuele en groepsbegeleiding
voor mensen met slaapproblemen

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

www.daarbuitenloopteenschaap.com

of bel 024 378 46 88 
Beweegpraktijk Oud West

Wat een hitte deze zomer! Vooral in de stad 
liepen de temperaturen hoog op. Operatie 
Steenbreek Nijmegen wil zoveel mogelijk 
tuinen groener maken onder het motto: 
Stenen eruit, groen erin! Want een groene 
tuin is koeler dan een betegelde tuin en dat 
merk je zeker bij de tropische temperatu-
ren. Daarom komt Operatie Steenbreek 
met een fantastisch aanbod: we halen gra-
tis de stenen, tegels en het grind op uit  je 
tuin, wanneer jij jouw tuin groener maakt! 
Daarnaast bieden wij aantal uren tuinad-
vies aan door een professionele tuinontwer-
per. 

Stenen uit een tuin verwijderen kost vaak 
moeite en geld. Sommige mensen laten 
daarom die stenen tuin maar zitten. En dik-
wijls weten mensen ook niet hoe ze de tuin 
moeten inrichten. Terwijl ze eigenlijk best een 
groenere tuin willen, zeker als al die stenen de 
hitte vasthouden in plaats van koelte te geven. 
Juist die mensen wil Operatie Steenbreek 
graag helpen. Zij  gaan in het najaar bij 50 
tuinen in Nijmegen aan de slag om de stenen 
weg te halen en af te voeren. De actie is gratis 

voor inwoners van Nijmegen. En bieden zij 
voor 15 tuinen gratis tuinadvies. Zodat die 
inwoners volgend jaar kunnen genieten van 
een koele tuin.

Van stenen naar groen: wat biedt 
Operatie Steenbreek?
- Wij zorgen dat tegels / stenen / grind worden 
opgehaald en afgevoerd. Inwoners moeten 
wel zélf de tegels / stenen eruit te halen.
Wij graven het witte zand af dat onder de 
tegels ligt en voeren dit af.  

Wanneer je met meerdere bewoners in een 
straat de tegels wilt verwijderen om tuinen 
groener te maken, dan organiseert  Operatie 
Steenbreek  een Wijkkaravaan.  Dit brengen 
we mee: 
Een container voor stenen en een container 
voor afvoeren zand + helpende handen voor 
het sjouwen. Zwarte aarde. Drie plantjes per 
huishouden.  Koffie, thee en muziek.

Tuinadvies
Sytske van der Kooi van het bureau JenS Ont-
werpers stelt haar deskundigheid beschikbaar 

voor Operatie Steenbreek door bij 15 tuinen 
advies over de inrichting te geven. Zij biedt:
- De tuin bezoeken en ter plekke adviseren.
- Verdiepen in de vraag en informatie verza-
melen voor de tuin. Eventuele uitwerking van 
de informatie, zoals een beplantingslijstje of 
een ruwe schets / vlekkenplan.

Meedoen kan door een mail te sturen naar 
netwerk.steenbreek@debastei.nl, het aanbod 
is beperkt en op = op.

Bezoek de website voor meer informatie over 
deelname: 
www.debastei.nl/steenbreek

Uw tuin koeler? Operatie Steenbreek helpt!
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Theresiaparochie
In 1928 kreeg Pastoor Jan Litjens (1886-1966)  
de opdracht van het bisdom Den Bosch om in 
het Waterkwartier in Nijmegen een nieuwe pa-
rochie te stichten. Het Waterkwartier was toen 
niets meer dan een drassige groene vlakte met 
her en der wat bebouwing. Hij richtte de The-
resiaparochie op en gaf opdracht tot het bou-
wen van de St. Theresiakerk. Pastoor Litjens 
lag hier regelmatig over in de clinch met de 
gemeente die op het terrein vooral huizen wil-
de laten bouwen als uitbreiding van de reeds 
aanwezige woningen op de Niersstraat en de 
Roerstraat. 

Meneer Pastoor
Pastoor Litjens was er een groot voorstander 
van dat kinderen studeerden en het beste uit 
zichzelf haalden. Ook heeft hij veel goeds 
gedaan voor de armen. Zo mocht in die tijd 
niemand weten dat hij levensmiddelenpakket-
ten weggaf. Om anoniem te blijven schakelde 
Litjens zijn netwerk in zoals zijn vriend Tinus 
van Dinteren, die zijn zoon Piet een pakket 
liet afleveren bij een weduwe die in de Nij-
meegse haven op een boot woonde. Hij mocht 
niet vertellen van wie het afkomstig was en bij 
ontvangst van het pakket barstte de weduwe 

in tranen uit. Tijdens de oorlog regelde Litjens 
voor Nijmeegse studenten onderduikadressen, 
zoals de boerderijen het Uiversnest en de Pe-
renberg in Deest.

De bouw van de Theresiaparochie bestond 
uit de Kerk aan Waterstraat 150, de pastorie 
aan Waterstraat 148, een Zusterhuis (klooster) 
aan Biezenstraat 131, een bewaarschool voor 
kinderen van 4 tot 6 jaar aan Biezenstraat 133, 
de Theresia meisjesschool, een lagere school 
voor meisjes aan Biezenstraat 135 met de in-
gang aan de Biezendwarsstraat en de St. Jo-
seph jongensschool, een lagere school voor 
jongens aan Waterstraat 146. Er bestonden 
klassen volgens het onderwijsmodel van Frie-
drich Fröbel (1782-1852) die van een geloof in 
goddelijke eenheid in de natuur uitging.
Meneer Pastoor zoals hij door zijn parochia-
nen werd aangesproken is de geestelijke leider 
van het Waterkwartier gebleven tot 1957. Hij 
overleed op 21 april 1966 in Nijmegen

Kerk van Bellot
De Rooms Katholieke Kerk werd in 1929 in 
gebruik genomen en werd gebouwd door ar-
chitect Bellot (1876-1944). Het was  een bij-
zondere kerk vanwege het feit dat het de enige 

kerk van Bellot in Nederland was met een be-
tonskelet. De gemeenteraad die later over de 
sloop van de kerk besloot, vond dat kennelijk 
niet bijzonder genoeg, maar het is wel de enig 
afgebroken kerk van Bellot in Nederland.
De kerk was speciaal ontworpen voor de ar-
beidersbuurt en had geen klokkentoren. Aan 

Theresiakerk jarenlang geestelijk centrum van het Waterkwartier

Pastoor Litjes
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de voorzijde een façade met een groot raam 
in het midden, en twee kleine achtzijdige trap-
torentjes. Aan de zijkant van het schip zaten 
drie kleine pseudotransepten met topgevels 
en raampartij. De kerk werd afgesloten met 
een vijfzijdig gesloten priesterkoor met drie 
uitspringende drie traveeën (muurvakken), 
waarin de 3 middelste traveeën als een punt 
naar buiten staken Het geheel was bedekt met 
dakpannen gelegd in mozaïekpatroon. Van 
binnen viel direct de constructie op: de dra-
gende delen waren van beton. Bellot gebruikte 
hier voor het eerst de veelhoekige boog voor 
de overspanning van het schip. De betonnen 
overkappingen, de gewelven van het priester-
koor en van de zijbeuken waren beschilderd 
door Jaap Mes. Door de toepassing van het 
betonskelet waren de pilaren zeer ver naar de 
buitenmuur geplaatst en door het ontbreken 
van de lichtbeuk werd het brede karakter van 
de overspanning nog versterkt. De kerk kon 
1200 gelovigen herbergen en bezat de voor 
Bellot kenmerkende gekleurde band aan de 
buitenzijde.

St. Theresiastraat
In verband met de bouw van de school, de kerk 
en het klooster stelde de heer Uijen van de 
Rooms-Katholieke Staatspartij in 1928 voor 
om de Biezenstraat te wijzigen in St. There-

siastraat. Theresia van Lisieux (1873-1897) 
was op 17 mei 1925 door Paus Pius XI heilig 
verklaard. Burgemeester en Wethouders advi-
seerden afwijzend en het voorstel werd op 18 
juli 1928 met 27 tegen 4 stemmen verworpen.

Sloop 
Door dalend kerkbezoek was men gedwongen 
een aantal kerken in Nijmegen te sluiten, waar-
onder de Theresiakerk. In de herfst van 1993 

is de kerk, het zusterhuis en de kleuterschool 
gesloopt. Een aantal jaar later ondergingen de 
Theresiaschool en de St. Josephschool hetzelf-
de lot. Op de plek waar ooit de Theresiaparo-
chie ontstond, vinden we nu de flat Fortuna, 
school de Aquamarijn en voorzieningenhart 
De Biezantijn.

Tekst: Dave van Brenk 
Bronnen: Noviomagus.nl, Regionaal 

De kleuterschool aan de Biezenstraat

De kloostertuin aan de Biezendwarsstraat. Rechts het klooster en de kleuterschool, achter de kerk
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DE BASTEI
Nijmegen heeft een fantastisch en uniek nieuw 
museum: de Bastei. ‘De Bastei vertelt het ver-
haal van de rivier. Duik het museum in en ga 
op reis door verleden, heden en toekomst. Hier, 
aan de Waal en in de oudste stad van Neder-
land raak je het verleden aan, ontdek je de flora 
en fauna van het Gelderse rivierengebied en ga 
je aan de slag in De Bastei Academie. Leuk en 
leerzaam voor grote en kleine onderzoekers. 
Beleef hoe de rivier hier stad en natuur ver-
bindt!’, aldus website www.debastei.nl. Er is 
geen woord van gelogen. Gaat dat zien!

De Bastei is een samenwerkingsverband van 
de gemeente Nijmegen, Staatsbosbeheer, 
Rijkswaterstaat, Natuurmuseum en IVN, 
Adres:  Waalkade 83, e-mail: info@debastei.
nl, telefoon: (024) 329 70 70. De ingang is ach-
ter de bestaande bebouwing aan de Waalkade, 
links van de Veerpoorttrappen en het Casino.

Tekst: René van Berlo. Foto’s: Gerie Sandmann
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DE BASTEI
Nijmegen heeft een fantastisch en uniek nieuw 
museum: de Bastei. ‘De Bastei vertelt het ver-
haal van de rivier. Duik het museum in en ga 
op reis door verleden, heden en toekomst. Hier, 
aan de Waal en in de oudste stad van Neder-
land raak je het verleden aan, ontdek je de flora 
en fauna van het Gelderse rivierengebied en ga 
je aan de slag in De Bastei Academie. Leuk en 
leerzaam voor grote en kleine onderzoekers. 
Beleef hoe de rivier hier stad en natuur ver-
bindt!’, aldus website www.debastei.nl. Er is 
geen woord van gelogen. Gaat dat zien!

De Bastei is een samenwerkingsverband van 
de gemeente Nijmegen, Staatsbosbeheer, 
Rijkswaterstaat, Natuurmuseum en IVN, 
Adres:  Waalkade 83, e-mail: info@debastei.
nl, telefoon: (024) 329 70 70. De ingang is ach-
ter de bestaande bebouwing aan de Waalkade, 
links van de Veerpoorttrappen en het Casino.

Tekst: René van Berlo. Foto’s: Gerie Sandmann
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www.beweegpraktijkoudwest.nl
Marialaan 348 • Telefoon 024 378 46 88

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

begeleiding bij slaapproblemen

Met en zonder verwijzing
Ook oefentherapie aan huis

hoofdpijn en gespannen nek?
je kunt er iets aan doen 

met Beweegpraktijk Oud West
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De Nederlandse taal leren
Wil je de Nederlandse taal beter leren spre-
ken, schrijven en lezen dan kun je bij STEP 
(Steunpunt Taal Educatie Participatie) terecht. 
Nieuwe cursussen beginnen weer in de week 
van 27 augustus. Vanaf 20 augustus kun je een 
afspraak maken voor een kennismakingsge-
sprek. Tijdens dit gesprek maak je kennis met 
STEP en wordt je taalniveau bepaald aan de 
hand van een taaltoets. Maak een afspraak en 
schrijf je in! 

Fietsles
In september begint de fietscursus bij STEP. 
Je leert fietsen in de praktijk en je krijgt les 
in de verkeersregels. Er wordt lesgegeven op 
maandagochtend van 9.30 uur tot 11 uur. De 
cursus bestaat uit 12 groepsbijeenkomsten 
van 1x per week en kost 35 euro per cursus. 
Heb je belangstelling of ken je iemand die 
graag wil leren fietsen dan kun je je aanmelden 
bij STEP Kijk ook op www.stepnijmegen.nl/
fietsles

Digitale vaardigheid
De cursus digitale vaardigheid is voor mensen 

die geen of weinig ervaring hebben met com-
puters. De lessen zijn op dinsdagmiddag van 
13.00-15.00 uur. Kosten 1 euro per keer. Heb 
je interesse? Kom langs of neem contact op 
met STEP.

Nationaal Integratiediner
Op donderdag 11 oktober is het Nationaal In-
tegratiediner, een landelijk initiatief. Tijdens 
het Integratiediner geniet je van elkaars eigen-
gemaakte gerechten om elkaar beter te leren 
kennen. Lekker eten is de basis, maar de ach-
terliggende gedachte is groter. Het gaat om het 
verbinden van mensen en het vieren van ver-
schillen om op die manier kansen te benutten. 
STEP sluit aan bij dit initiatief door een lunch 
te organiseren op deze donderdag. Iedereen is 
voor deze lunch uitgenodigd. Veel van de gas-
ten zijn STEP-cursisten die uit alle windstre-
ken van de wereld komen. Maak kennis met 
verschillende culturen en gerechten. Gasten 
wordt gevraagd zelf een gerecht mee te nemen 
om samen van te genieten. Vanaf 11:15 uur 
ben je welkom, de lunch duurt tot 13:00 uur. 
De lunch vindt plaats bij STEP op de Derde 
van Hezewijkstraat 6 in Nijmegen en wordt 
georganiseerd samen met OKC Samsam. Wil 
je komen? Bel of mail ons!

Contact
Heb je nog vragen of wil je meer informatie? 
Kom dan eens langs op het kantoor van STEP. 
Adres: Derde van Hezewijkstraat 6, 6542 JP 
Nijmegen. Of bel of mail ons: telefoonnum-
mer 024-3233235, email: info@stepnijmegen.
nl  of kijk op www.stepnijmegen.nl

Een nieuw seizoen bij STEP

Italiaanse toestanden
Op de dag dat ik mijn vierentwintigste co-
lumn voor De Wester moet inleveren, heb 
ik een probleem. Ik heb namelijk helemaal 
niets. Niet op papier, niet in mijn hoofd, niet 
in mijn computer. Niente. En de deadline 
verloopt over twee uur. Wat nu? Moet ik het 
maar opgeven? De bezwete handdoek in de 
ring gooien, alleen maar omdat het vandaag 
alweer zo Italiaans warm was? Mijn brein 
gekookt als een eitje in de waterkoker. Zal de 
zomerhitte naast de bomen, de voortuin en 
het gras van het Distelpark ook deze column 
om zeep helpen?
De hele straat heeft hetzelfde probleem. De 
hele stad, zelfs. Maar laat ik me beperken 
tot wat ik zie: hermetisch gesloten gordij-
nen tegen de hitte overdag. Niemand in de 
voortuinen. Niemand op pad. Oud-West is 
veranderd in zo’n Siciliaans dorpje op vakan-
tie. Het enige voordeel van deze zomer is, 
dat we niet hoeven te vliegen om de zon te 
vinden. Lekker voordelig.
En nog zo’n voordeel: iedereen in de buurt 
zit in hetzelfde schuitje en dat schept een 
band. Vooral als de schaduw eindelijk in de 
voortuinen valt en er geen betere plek te 
vinden is dan op straat. Ik loop terug van 
de koele supermarkt met wat verse ijsjes, 
maar ik blijf toch even staan. We maken een 
praatje en delen een grap die misschien niet 
geniaal is, maar wel leuk. Lachen koelt af. 
Ook de ventilator helpt, die een andere buur-
man komt brengen als hij ziet dat we het er 
maar moeilijk mee hebben. Hij heeft hem 
over en wij kunnen hem vast wel gebruiken. 
Echt wel! Ik zet het ding aan, op volle kracht, 
en begin te typen.  

Stefan van Dierendonck
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Bert Velthuis: ‘Het Nijmegengevoel 
is niet voor iedereen hetzelfde’

Op 21 maart 2018 waren er gemeenteraads-
verkiezingen. Op 16 mei koos de nieuwe 
raad een college van Burgemeester en Wet-
houders. Net als vier jaar geleden spreekt de 
redactie met (op)nieuwbenoemde wethou-
ders over wat zij willen bereiken voor stad 
en wijken. In dit nummer Bert Velthuis, 
wethouder voor wijken, openbare ruimte, 
sportaccommodatie en (maatschappelijk) 
vastgoed. Bert is wethouder namens de SP.

Een persoonlijke vraag: sinds 2006 in de ge-
meentelijke politiek. Nu op een leeftijd om 
grote passies zoals reizen te volgen. Toch weer 

vier jaar bijgetekend?
Bert Velthuis: ‘Dit werk heb ik altijd met veel 
plezier gedaan. Ik ga niet thuis op de bank zit-
ten. Met de nieuwe portefeuilleverdeling heb 
ik meer kansen om te doen wat ik altijd graag 
heb gedaan: onder mensen zijn en iets voor 
hen betekenen. Ik ken Nijmegen vanaf 1971, 
toen ik vanuit Oldenzaal hier kwam studeren. 
Ik woonde indertijd in Meijhorst. Heb daarna 
veel buurten en wijken leren kennen. Ik geniet 
van de stad en het vele groen.’ 

Frustrerende verkiezingsuitslag? 
‘Het is waar: de portefeuilleverdeling ziet er 

anders uit dan vier jaar geleden. De uitslag van 
de verkiezingen (winst GroenLinks en verlies 
SP, red.) leiden tot andere verhoudingen. Toch 
zijn in het coalitieakkoord de zaken die de SP 
in gang heeft gezet niet teruggedraaid. Ik zie 
daarom genoeg kansen om een zinvolle rol te 
blijven spelen. Zoals gezegd, met groot ple-
zier.’

Tweedeling in de stad?
‘Dat klopt. Dat zie je al bij de verkiezingsuit-
slagen. In de zuidelijke en westelijke wijken 
van Nijmegen is de SP duidelijk aanwezig. In 
de noordelijke en oostelijke stadsdelen en het 

NIJMEEGSE WETHOUDERS VOOR DE KOMENDE VIER JAAR: WAT WILLEN ZIJ VOOR U EN MIJ?
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centrum zijn vooral GroenLinks en D66 sterk. 
Ook de Stads- en wijkmonitor - een onderzoek 
dat wordt gebruikt om plannen te maken en 
beleid uit te zetten - laat deze tweedeling zien. 
Het inwoneraantal in die gebieden neemt af, 
terwijl Nijmegen als geheel groeit. De ver-
schillen worden groter. Dat betekent ook dat 
bepaalde stadsgebieden en wijken meer en 
anders ondersteund moet worden dan elders. 
Hoe? Dat is verschillend per gebied of per 
wijk.’

Verduurzaming
Het college wil extra inspanningen op het ter-
rein van verduurzaming leveren. Maar wie be-
taalt de rekening? Rijk kan het betalen, arm 
niet.
‘Bij de college-onderhandelingen is dit dilem-
ma aan de orde geweest. Bij duurzaamheids-
discussies in de stad kom je vaak dezelfde 
mensen tegen. Ik vind het spijtig dat we nog 
zo weinig andere inwoners bereiken. Wij wil-
len de aanpak van verduurzaming - waaron-
der ook wijken of buurten van het gas afhalen 
valt - natuurlijk in nauw overleg met bewoners 
doen. Binnenkort verschijnt het plan hoe dit 
met hen te bespreken. Bij corporaties lijkt het 
relatief gemakkelijk. De kosten van die ver-
duurzaming worden door hen verrekend. Maar 
er zijn veel huurders en eigenaren van kleinere 
woningen die die lasten zelf moeten opbren-
gen. Dat gaat zo maar niet. Van het Rijk wordt 
veel verwacht. Wat de gemeente hierin kan be-
tekenen hangt mede daarvan af. Nijmegen wil 
grote stappen zetten. Maar wel met duidelijke 
ondersteuning voor bewoners.’

Niet allemaal Nijmegen-Noord
De verschillen tussen afzonderlijke wijken ko-
men aan de orde. Bert Velthuis vol overtuiging: 
‘Je moet niet denken dat alleen Nijmegen-
Noord aantrekkelijk is. Elke wijk heeft zijn ei-
gen kenmerken. Per wijk moet je de aanpak be-
kijken. Wat is nodig voor bewoners? Wat kan 
het toevoegen aan buurt of wijk? Zijn scholen, 
voorzieningen, winkels aantrekkelijk? Willen 
mensen er graag wonen of willen ze wegtrek-
ken? Hoe is de leeftijdsopbouw? Bekend is dat 
in Dukenburg, Lindenholt, Neerbosch-Oost 
en enkele andere wijken ten opzichte van an-
dere stadsdelen méér zorgvraag bestaat. Door 
relatief veel sociale woningbouw worden 
meer kwetsbare bevolkingsgroepen daar toe-
gedeeld. We vinden het heel belangrijk dat de 
positieve kanten van een wijk ook naar voren 
kunnen komen. De negatieve spiraal in beeld-
vorming doorbreken.’

Nijmegengevoel
‘Je hoort het vaak: je kunt wijken of buurten er 
weer bovenop helpen door meer variatie aan 

te brengen in leeftijdsopbouw, achtergronden, 
opleidingsniveau en herkomst. Maar mensen 
kiezen vaak andere oplossingen, winkelen in 
andere buurten, doen hun kinderen niet in ei-
gen wijk op school. De trek naar mensen met 
dezelfde herkenbare achtergrond moet daarom 
niet onderschat worden. Menging tussen oude 
en nieuwe stadsbuurten gaat niet altijd. Het 
Nijmegengevoel is op de eerste plaats het ge-
voel van de individuele bewoner die zich in 
een goed sociaal netwerk in Nijmegen thuis-
voelt. Ofwel: je zoekt graag eigen “soortge-
noten” op. Het is een grote uitdaging om de 
komende tijd de tweedeling in de stad minder 
groot te maken, zonder dat het allemaal het-
zelfde wordt.’ 

Invloed bewoners
Mooie woorden in het collegeakkoord. Het ge-
sprek met inwoners, bedrijven en instellingen 
is leidend. Het college wil bewoners de ruimte 
geven de eigen leefomgeving vorm te geven. 
Maar tegelijkertijd lijkt de nieuwe omgevings-
wet veel inspraakmogelijkheden voor bewo-
ners te ‘crashen’.
Bert Velthuis is het hier niet mee eens: ‘Door 
deze opzet kunnen juist veel meer bewoners 
volgen wat er allemaal in hun omgeving ge-
beurt. Nu kunnen dat alleen een beperkt aantal 
mensen, die veel stukken kunnen lezen. Dat 
betekent niet dat bewoners de baas zijn over 
ontwikkelingen. Maar wél hebben zij moge-
lijkheden voor medebeïnvloeding. Hoeveel 
invloed hangt af van het onderwerp en situ-

atie. Een mooi voorbeeld is mijnwijkplan.nl. 
Daar staan inmiddels veel creatieve ideeën 
van bewoners om hun omgeving leefbaarder 
te maken.’ Velthuis spreekt zijn bewondering 
uit voor initiatief en daadkracht van bewoners 
in de verschillende wijken.

Elkaar ontmoeten?
Mijnwijkplan.nl gaat over openbare ruimte. 
Daarnaast bestaat een grote behoefte aan 
kleinschalige ontmoetingsruimten. Mensen 
trekken uit wijken weg als netwerken van kin-
deren en vertrouwde buren wegvallen. Zeker 
in wijken die al tientallen jaren oud zijn. Komt 
er ook een soort mijnwijkplan.nl voor het op-
zetten en ondersteunen van die (kleinschalige) 
ontmoetingsmogelijkheden?
Bert Velthuis vol vuur: ‘Daar raak je een heel 
belangrijk punt. Mensen willen ergens blijven 
wonen als zij andere mensen kunnen blijven 
ontmoeten. Kerken spelen voor ontmoeting 
meestal niet meer zo’n belangrijke rol als vroe-
ger. Wijkcentra zijn opgezet om gevolgen van 
die achteruitgang te kunnen opvangen. Maar 
dat pakt verschillend uit. In ieder geval zullen 
wijkcentra in dit opzicht heel kritisch tegen het 
licht worden gehouden. Zoals: moeten er twee 
wijkcentra zijn? Werken ze met elkaar samen? 
Et cetera. En ja: we verwelkomen graag goede 
initiatieven van bewoners op het terrein van 
elkaar ontmoeten.’

Tekst: Toon Kerssemakers en René van Berlo
Foto’s: Huub Luijten
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Alarmnummer: 112 
Politie: 0900 88 44
Brandweer: (024) 329 75 99
GGD: (024) 3 297 297
Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
Slachtofferhulp: (024) 323 33 22
Centrum voor Seksueel en Familiaal 
Geweld: voor slachtoffers (024) 361 41 87 
(24 uur p.d.), voor hulpverleners 
(024) 322 43 40, mail@sfgnijmegen.nl
Centrum voor Jeugd en gezin: 088 1447111
Kindertelefoon: 0800 0432
Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 3240400
Sociaal Wijkteam Oud-West: 0634 000286
oud-west@sociaal-wijkteam.nl 
Stip Oud-West: 088 0011300
oud-west@stipnijmegen.nl 
Maatschappelijk werk (NIM):
(024) 3232751, info@nim.nl 
Wijkvereniging ‘Ons Waterkwartier’:
(024)-3772557 secretariaat@wvow.nl

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

Stel je eens voor dat er iemand in je nabije 
omgeving ernstig ziek is. Dat je dag en nacht 
aan het zorgen bent, omdat je wilt dat de laat-
ste dagen van het leven voor diegene zo goed 
en prettig mogelijk verlopen. In zijn of haar 
eigen vertrouwde thuissituatie. Je kunt je vast 
voorstellen dat dat ontzettend zwaar is. Vooral 
ook omdat je naast de praktische verzorging 
ook nog moet omgaan met je eigen emoties 
rondom een naderend afscheid. 
Hoe fijn is het dan als er iemand komt om jou 
als mantelzorger te ontzorgen? Iemand die 
heeft besloten in zijn vrije tijd er te zijn voor 
een ander. Zodat jij tijd hebt om even op te la-
den…Prachtig toch, dat dat kan! En het mooie 
is, die persoon, die vrijwilliger, dat kan jij zijn! 

VPTZ Thuis Sterven Rijk van 
Nijmegen is op zoek naar 
vrijwilligers voor de nacht. 

Als nachtwaker (zo noemen we onze nacht-
vrijwilligers) ga je om elf uur ’s avonds naar 
iemand toe die terminaal is en je blijft daar 
tot de volgende ochtend zeven uur. Je belang-
rijkste taak tijdens zo’n nacht is ‘er zijn’. Dat 
betekent dat je kijkt, luistert, en afstemt op de 
ander. Soms maak je een praatje, maar soms 
ook juist niet. Of je helpt iemand om naar het 
toilet te gaan, of zorgt ervoor dat iemand com-
fortabel ligt in bed. Het betekent ook dat je oog 
hebt voor de mantelzorger. 
Dit vrijwilligerswerk vraagt flexibiliteit. Wij 
vragen meestal 1 nacht per week beschikbaar 
te zijn, maar we kunnen niet garanderen dat je 
ook 1 nacht per week ingezet wordt. Soms vra-
gen we weken achter elkaar je hulp, maar er zijn 
ook rustigere periodes waarin er weinig vraag 
is en je niet ingezet wordt.  Je hoeft niet elke 
nacht beschikbaar te zijn, je kunt aangeven wel-
ke nacht(en) in de week je ingezet kan worden.  
 
Daarnaast vraagt het ook veel zelfstandigheid. 
Tijdens de nacht ben je vaak alleen met de cli-
ent en is er niet altijd iemand in de buurt met 
wie je iets kunt overleggen. Er is wel altijd 
professionele zorg achter de hand, die je kunt 
inschakelen als er zich iets voordoet waarbij 
je hulp of advies nodig hebt of wanneer er een 
medische handeling verricht moet worden.  

We sturen je natuurlijk niet zomaar op pad. 
Voordat je echt aan de slag kunt als vrijwil-
liger volg je eerst een opleiding. Tijdens de op-
leiding word je niet alleen mentaal, maar ook 

praktisch voorbereid op het werk. Daarna loop 
je mee met een ervaren vrijwilliger. En pas 
dan, als je het gevoel hebt dat je het aankunt, 
ga je zelf waken. 

‘Als vrijwilliger moet je jezelf als het ware uit 
kunnen zetten. De focus ligt volledig op de cli-
ent en zijn mantelzorger. Dat ik er voor hen 
kan zijn geeft mij zo veel voldoening,’ vertelt 
Herman Geurts, nachtwaker bij VPTZ Thuis 
Sterven Rijk van Nijmegen. ‘Je weet nooit 
waar je terechtkomt. Elke keer is het weer an-
ders. Het bijzondere van de nacht is de rust. 
Daardoor heb je vaak een heel intens contact 
met een cliënt. Dat is wat dit werk ook zo mooi 
maakt.’ 

Werken als nachtwaker bij VPTZ Thuis Ster-
ven Rijk van Nijmegen geeft veel voldoening, 
verdieping en vaak mooie gesprekken. Je bent 
betrokken bij mensen in een hele bijzondere 
levensfase. 

Aanmelden als nieuwe vrijwilliger 
of  meer informatie? 
 
Ben jij nieuwsgierig geworden en zou je ons 
graag mee willen helpen om cliënten en man-
telzorgers te ondersteunen? Neem dan contact 
met ons op. Bel naar 06-13210731 of mail naar 
info@vptzthuisstervenrijkvannijmegen.nl .
Kijk voor meer informatie ook eens op 
www.vptzthuisstervenrijkvannijmegen.nl. 

Avondmensen en nachtdieren gezocht die graag iets voor 
een ander betekenen! 

Vind jij je buurjongen, zusje, neefje, klein-
kind een HELD? Is hij of zij moedig, dap-
per, verrassend, een voorbeeld, zonder eigen 
belang opgestaan voor anderen?

Meld haar/hem dan aan voor een kin-

derlintje van de burgemeester. Een 
jury onder leiding van Jochem 
van Gelder bekijkt de nominaties. 
Geheimhouding vereist.

Nominaties naar: Nijmegen.nl/kinderlintje
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Kinderpersbureau

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg

Door de ogen van de 
dierenartsassistente 
Wij hadden eigenlijk een afspraak bij Dieren-
kliniek Hees op 30 mei maar die dag hadden 
wij stakingsdag dus kon die afspraak opeens 
niet doorgaan. Dus hebben wij op 25 april het 
interview gehouden met Linda. Linda is die-
renartsassistente. Zij werkt al 7 jaar bij deze 
dierenkliniek. Haar favoriete huisdier is een 
hond. Linda heeft ook zelf een hond: Raus. 
Het is een grote hond. Vroeger had ze een 

cavia. Hoeveel dieren Linda al geholpen heeft 
sinds ze hier werkt? Dat durft ze niet te zeg-
gen, iedere dag komen er zo veel dieren, dat 
heeft ze niet bijgehouden. 

Mensen blij maken en troosten 
Ze probeert iedere dag mensen blij te maken 
tijdens haar werk en wilde als klein meisje al 
graag met dieren werken. Maar ze troost ook 
de baasjes van dieren die ze moeten laten 
inslapen. De dierenarts laat een dier inslapen 
als het dier erg oud of ziek is. Het dier krijgt 
dan een prikje waarvan het in slaap valt en 
niet meer wakker wordt. Er zijn heel veel 

lieve dieren hier in de dierenkliniek. De beste 
huisdierennaam die Linda ooit heeft gehoord? 
Toch wel Raus, haar eigen hond. 

Laten wennen 
Dieren kunnen best zenuwachtig zijn bij de 
dierenarts. Sommige dieren laten ze van tevo-
ren al komen zodat de dieren kunnen wennen 
aan de mensen en de geur. Puppy’s kunnen 
dan eerst spelen en ontdekken bijvoorbeeld. 
Haar werk is hartstikke leuk en heel afwis-
selend, het is dus elke dag anders. Ze raadt 
het werk dus wel aan anderen aan. Voor deze 
baan heb je een opleiding nodig die je alleen 
kunt volgen in Utrecht. Je moet er plezier in 
hebben om dieren te genezen want anders 
kun je het niet doen, het is heel zwaar. Ze zou 
het wel zo lang mogelijk willen doen en zou 
geen ander werk willen op dit moment. En of 
Linda Ties, de kat van Mila, wel eens heeft 
behandeld of ontmoet? ‘Ja zeker!’ 

Door Mila & Tyrone

Vakantietips 
Als je van veel zon houdt en in Europa wilt 
blijven zijn Spanje, Zuid-Frankrijk en Portugal 
een goed idee, maar Italië en Turkije zijn ook 
niet verkeerd. Buiten Europa is Brazilië een 
goed idee en de VS kan er ook wel bij omdat 
het er lekker warm is. Als je meer zin hebt in 
iets afkoelends kun je naar de bergen gaan 
zoals naar Zwitserland. Oostenrijk en de Al-
pen zijn ook cool. 

Door: Matthias & Vic

DE OPSTAP

Open Dag2 sept. 201812.00-15.00 uurde Ark van Oost Cipresstraat 154Nijmegen

www.deopstap-nijmegen.nl

GOEDE en BETAALBARE cursussen altijd in de BUURT



feestje
bruiloft

verjaardag
receptie

workshop
vergaderen

woensdag Jazz 
voor ‘t complete
programma zie:
facebook.com/breblen

bieren - jenevers

binnenkort

waalbandijk 14 e/f Nijmegen • 024-6690009 • zaal@brebl.nl

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

180808 advertentie def fb.pdf   1   08-08-18   22:41


