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Vroeger en nu 

Voorstadslaan
Links op de oude foto uit 1960 ziet u de 
oude bakkerij. Vanaf 1930 was dit bakkerij 
de Niers en sinds een paar jaar zit op deze 
plek ‘t Kraayennest. Ongeveer in het midden 
is de Gruyter te zien. De winkel ging echter 

begin jaren zeventig failliet. Voor de win-
kel lag een groot plein waar in die tijd veel 
werd gespeeld. Heel kort na de Gruyter zat 
er een groenteboer, maar al snel kwamen 
er verschillende cafés in het pand, o.a. de 
Badmuts en het Waterkwartiertje. Nu vind 

je er lunchcafé Wijck. De straat is in de loop 
der jaren ook veel veranderd. Het lijkt nu meer 
op een echte laan. Weet u meer over deze foto? 
Mail het dan naar webredactie@dewester.info

Tekst en foto: Dave van Brenk

3



de Wester - oktober 20184

De straat van de week

Tulpstraat
De Tulpstraat is een van de kortste straatjes 
in Oud-West en ligt tussen Ridderspoor en 
Koninginnelaan. Hij loopt van de Nieuwe 
Nonnendaalseweg met een scherpe draai 
naar links naar de Gladiolenstraat, en 
komt uit vlak achter café de Driesprong. 
De straat is alleen aan de rechterkant be-
bouwd. Daar staan 18 huizen. Die maakten 
deel uit van een woningbouwproject in 1920 
van totaal 51 huizen en een badhuis aan de 
Tulpstraat, Anjelierenweg, Koninginnelaan 
en de Nieuwe Nonnendaalseweg. Woning-
bouwvereniging Nijmegen (nu Portaal) was 
de opdrachtgever. In 1920 is ook de straat-
naam vastgesteld.

Badhuis
Op 28 mei 1921 werd het badhuis officieel 
geopend. Op maandag, dinsdag en woensdag 
kostte een stortbad 7,5 cent. Een kuipbad 15 
cent. De overige dagen van de week betaalde 
men het dubbele. De eerste badmeester was 
G.M. Bregonje, die in 1928 opgevolgd werd 
door Jan de Groot, die er tot 1957 zou werken. 
Omdat er voor de exploitatie jaarlijks door de 
gemeente een fiks bedrag bij moest, was het 
lage tarief inmiddels opgelopen tot 15 cent 
voor een stortbad en 30 cent voor een kuip-

bad. Het hogere tarief voor de rest van de week 
bedroeg 25 en 45 cent. Om het baden van de 
jeugd te stimuleren werd in september 1928 de 
prijs voor kinderen beneden de veertien jaar 
gehalveerd en voortaan de zaterdag in plaats 
van de woensdag als goedkope dag ingevoerd.

De prijs van het baden was inclusief gebruik 
van een stukje zeep en een handdoek. De tijd 
van het baden werd door de badmeester scherp 
in de gaten gehouden. Er waren ook aparte 
tijden voor mannen en vrouwen. Op de be-
gane grond was links de wachtkamer voor de 
mannen en rechts voor de vrouwen. De beide 
vertrekken werden bediend vanuit een loket in 
de middelste gang. Daarachter bevonden zich 
de badcellen, tien douches en vier ligbaden. In 
de jaren ‘50 en ‘60 beheerde het echtpaar Van 
Zanten het badhuis. In de jaren ‘70 sloot het 
badhuis en werd het pand tot woonhuis ver-
bouwd. Alleen het originele smeedijzeren op-
schrift boven de ingang herinnert nu nog aan 
het badhuis. 

Doreen Bour
Nu woont daar al bijna twintig jaar Doreen 
Bour en sinds kort ook haar partner. ‘In 2000 
was ik op zoek naar woonruimte en een goede 

vriend van mij naar een atelier,’ begint Doreen. 
‘Het was niet duidelijk wat hier vóór ons inge-
zeten had. Volgens mij stond het al een tijdje 
leeg. Het zag er uitgewoond uit, eigenlijk een 
zootje. Dat opknappen moesten we zelf doen. 
De rest van de straat was sociale woningbouw 
en Portaal was daar de eigenaar van, maar het 
badhuis was eigendom van de gemeente, die 
het beheer overgedragen had aan Portaal.’

Doreen is geboren in Heerlen in 1961. Toen 
ze twintig was, ging ze in Nijmegen filosofie 
studeren. Die studie maakte ze keurig af en 
ondertussen was ze ook aan de kunstacademie 
in Arnhem begonnen. Ook met goed gevolg. 
‘Soms kan ik erg impulsief handelen,’ vertelt 
Doreen. ‘Ik zag iemand in een film met grote 
doeken en verf in de weer, en ik dacht; hé, dat 
wil ik ook. Toen een vriendin zich later ging 
aanmelden voor de kunstacademie in Arnhem 
en ik eigenlijk alleen voor de gezelligheid 
meeging, heb ik me die dag ook aangemeld.’

Kunst
De wachtkamers op de begane grond zijn nu 
werkruimtes. Daarachter, waar vroeger de bad 
ruimtes waren, is nu een atelier. Net als de ge-
zinnen van de badmeesters vroeger wordt er 
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Doreen Bour

op de eerste verdieping gewoond. Op de twee-
de verdieping is een slaap- en nog een werkka-
mer. Doreen heeft veel kunst aan de muur han-
gen. Van haarzelf en bevriende kunstenaars. Er 
is ook nog een grote kelder en achter het huis 
een tuin, die aan Ridderspoor grenst.

Over de straat kan Doreen alleen maar lovend 
zijn. ‘Het is hier heel fijn wonen, erg rustig. 
Mensen groeten elkaar altijd erg vriendelijk 
en zijn erg sociaal. Nu is dit ook nog een al-
leenstaand pand, dus burengerucht is er ook 
niet. Vormen van criminaliteit heb ik hier in 
de straat nooit meegemaakt. De honden slaan 
meteen aan, als er iets is. Hier wel vlakbij aan 
de Nieuwe Nonnendaalseweg is er wat ge-
beurd. Een moord in de relationele sfeer. Was 
dat in 2001? Zo lang geleden al? Een brand 
staat me ook nog bij. Volgens mij met een 
dodelijk slachtoffer. Overlast in de vorm van 
hangjeugd is al weer tien jaar geleden. Dat was 
hier om de hoek tegenover snackbar Leo toen 
die daar nog zat.’

Winkels
‘De hele wijk is er erg op vooruit gegaan,’ gaat 
Doreen verder. ‘Er is veel meer vermenging op 
allerlei gebied. Tussen hoog en laagopgeleid. 
Tussen mensen die er al lang wonen en nieuw-
komers, soms met een andere culturele achter-
grond. Er zijn geen getto’s meer. Dat hebben 
ze goed gedaan in de Wolfskuil. Het is de leef-
baarheid enorm ten goede gekomen. De laatste 
jaren zijn er ook enkele woningen verkocht in 
de straat. Mensen gaan dan de woning vaak 
opknappen. Er zijn ook een paar leuke winkels 
in de buurt. Ik kom graag bij de Iraanse bakker 
op de hoek van de Nieuwe Nonnendaalseweg 
en de Floraweg en vooraan aan de Varenstraat 
zit sinds een paar jaar een Turks supermarktje. 
Goed en goedkoop.’

Doreen zit in het onderwijs. Ze leidt een afde-
ling van het vmbo bij de Goffert voor vier da-
gen in de week, en wat er voor extra tijd vaak 
bijkomt. In haar vrije tijd is ze met kunst bezig 
of schrijft ze aan haar boek, dat ze ooit hoopt 
uit te geven. ‘Ik denk zeker niet aan verhui-
zen, maar mocht het hier ooit weer eens leeg 
komen te staan, dan zou de gemeente hier een 
fototentoonstelling moeten organiseren over 
het badhuis. Er zijn toch veel mensen die hier 
bijzondere herinneringen hebben liggen,’ be-
sluit Doreen.

Piet Wilkens
Piet Wilkens woont het langst in de straat. Hij 
is geboren in 1938 in de Mosstraat. Samen met 
de Ericastraat verbonden deze straten de Dis-
telstraat met de Wolfskuilseweg in het hart van 
de Rimboe. Na de sloop en nieuwbouw van dat 

deel van de Wolfskuil in 2004 verdwenen de 
straten.
Een van zijn eerste, treurige jeugdherinnerin-
gen is de begrafenis van zijn moeder in 1945. 
Piet was toen zeven jaar. Anderhalf jaar ge-
leden tekende de Wester dit verhaal al op in 
een interview met Gerard Centen. Hij vertelde 
hoe er aan de Ericastraat een familie woonde, 
waarvan de kinderen regelmatig met de poli-
tie in aanraking kwamen. Eén van de kinderen 
was uit de tuchtschool ontsnapt en naar zijn 
ouderlijk huis gevlucht. Toen de politie hem 
met de boevenwagen op kwam halen, ontstond 
er een tumult waar de hele straat zich mee ging 
bemoeien. Aan de Varenstraat woonde een lid 

van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS), een 
bundeling gewapende verzetsgroepen mede 
opgericht om tijdens en na de bevrijding de 
orde te handhaven. Daarbij ging het nogal eens 
fout. Zo ook op die dag in augustus 1945. Deze 
man van de BS haalde thuis aan de Varenstraat 
zijn geweer op en ging zich met het opstootje 
in de Ericastraat bemoeien. Op een gegeven 
moment voelde hij zich zó bedreigd dat hij 
in blinde paniek ging schieten. Zes mensen 
werden geraakt. De 31-jarige Lien van Gent, 
vrouw van Piet Wilkens, een fabrieksarbeider 
en moeder van vier kinderen, Annie, Lieneke, 
Pietje en Wimke, werd zó ernstig gewond dat 
ze diezelfde maand nog overleed. 
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Piet Wilkens met zijn trouwe viervoeter
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Kopse Hof
‘Ze was in haar been geraakt,’ vertelt Piet. ‘Er 
waren toen nauwelijks medicijnen. Eerst werd 
haar been tot boven haar kuit afgezet. Later bo-
ven de knie, maar er kwamen allerlei complica-
ties bij. Het schietincident kan ik me niet herin-

neren. Wel haar begrafenis. Er kwam daarna 
een tante in huis om voor ons te zorgen, maar 
ik ben in 1946 naar familie in Rotterdam ver-
huisd. Daar ben ik twee jaar gebleven, maar ik 
miste mijn broer en zussen, dus ik ging weer 
terug naar Nijmegen. In eerste instantie bij 

een oom en tante in hun noodwoning aan de 
Kopse Hof. Later ging ik naar de Biezenstraat 
waar mijn vader, die inmiddels hertrouwd was, 
woonde. Dat was geen succes. Pa dronk veel 
en met die tweede vrouw van hem kon nie-
mand goed opschieten. Het lijkt allemaal heel 
dramatisch, maar toch was ik niet ongelukkig 
in mijn jeugd.’

Toen Piet veertien, vijftien jaar oud was, ging 
hij varen. Hij vervulde zijn militaire dienst en 
ging weer op de vaart. Hij kreeg kennis met 
Willie de Haas, trouwde in 1961, en Willie 
ging aanvankelijk mee op het schip, maar niet 
van harte. Toen een jaar later de eerste zoon 
Pierre zich aandiende, gingen ze voorgoed aan 
wal. Allereerst woonden ze in de noodwoning 
van zijn oom aan de Kopse Hof. 

Vrachtwagen
‘Ik had inmiddels mijn rijbewijs gehaald,’ gaat 
Piet verder, en ik werd vrachtwagenchauffeur. 
Mijn eerste baan was bij Piet Looman, een ko-
lenboer hier vlakbij. Moest ik kolen bezorgen 
aan de Anjelierenweg en omgeving. Daar had 
je klanten die soms goed, maar vaak ook heel 
slecht betaalden. Ik heb daarna nog verschil-
lende bazen gehad. Voor Jo van Haren aan de 
Waalhaven reed ik met veilingkisten naar de 
boeren en voor een baas in Lent vervoerde ik 
stenen. Daar heb ik het eelt aan mijn handen 
aan overgehouden.’ Later ging Piet met zijn 
vrachtauto de grens over, naar Polen en Rus-
land.

Midden jaren ‘60 werden de noodwoningen 
aan de Kopse Hof gesloopt. Ze hadden er al 
tien jaar te lang gestaan. De bewoners kregen 
voorrang toen er verhuisd moest worden. Het 
gezin van Piet Wilkens verhuisde naar de Tulp-
straat. Na Pierre in 1962, volgde in 1968 Gon-
nie en in 1974 Michel. ‘Precies om de zes jaar, 
het leek wel een Deltaplan,’ lacht Piet, ‘maar 
ik was door mijn werk ook niet veel thuis hè.’

Tot 1990 kwam de Tulpstraat uit op de Anje-
lierenweg. Die straat is ingekort toen Ridder-
spoor werd gebouwd en dat deel is de Gladio-
lenstraat geworden. Piet: ‘Er woonde hetzelfde 
slag volk als in de Rimboe. Er was altijd wel 
wat, maar dat was ik gewend en ik kan daar 
wel mee omgaan. In het begin maakten we 
ook gebruik van het badhuis. Na de verbou-
wing niet meer. De voorkamer werd bij de 
kamer getrokken en de ingang naar de keuken 
was eerst via de gang. Alle huizen zien er zo’n 
beetje hetzelfde uit. Portaal heeft niet zo lang 
geleden een nieuwe schuur achter het huis 
neergezet. Ik heb geen slechte ervaringen met 
de woningbouwvereniging. Ik bel ze zelden en 
als er wat is, zijn ze er meestal snel bij.’
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Tulpstraat in 1978 vermoedelijk tijdens een renovatie
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Gehorig
Ook Piet voelt zich veilig in de straat. ‘Het is 
hier altijd rustig,’ vertelt hij, ‘ik woon er nu 
meer dan vijftig jaar, en er is geloof ik één keer 
op de auto’s gekrast, door lui die uit waren ge-
weest en op weg naar huis waren. Ik heb een 
grote hond, die het ook in de gaten houdt. Ik 
ken de meeste mensen wel van gezicht, Frans 
op de hoek iets beter, maar ik bemoei me niet 
zo veel met hen. Ik laat vooral iedereen zijn 
gang gaan. We hebben geloof ik één keer met 
de bewoners van Ridderspoor een gezamen-
lijke barbecue gehad, maar dat was het wel. 
Er zijn nu huizen verkocht. Als ik vertrek zal 
dat met dit huis ook wel gebeuren. Ik woon nu 
relatief goedkoop en betaal ongeveer 450 euro 
huur per maand. Hiernaast betalen ze voor de-
zelfde ruimtes 300 euro meer.’

De huizen zijn wel een beetje gehorig. ‘Bij een 
mooie film wil ik het geluid wel eens wat har-
der zetten. Ik heb zo’n stereo surround sound 
systeem. Daar kan ik erg van genieten, maar 
de buren hebben daar wel eens een keer over 
geklaagd. Misschien word ik met de jaren een 
beetje doof ook. De auto kan ik meestal wel 
kwijt. De rest van de straat weet waar ik hem 
altijd parkeer, die houden daar rekening mee.’

Camping
Piet heeft twee kleinkinderen. Op zijn 59ste 
ging hij met vervroegd pensioen. Zes jaar ge-
leden verloor hij zijn vrouw Willie. Piet: ‘Ze 
klaagde over pijn in de keel, maar wilde niet 
naar de dokter. Daar kwamen we nooit. Toch 
vertrouwde ik het deze keer niet en maakte 
zonder dat ze het wist een afspraak. Er wer-
den foto’s gemaakt en het bleek kanker te zijn. 
Drie maanden later is ze overleden.’

Piet is tachtig jaar, maar hij oogt veel jonger 
en voelt zich kerngezond. Piet: ‘Och, het huis 
een beetje poetsen en koken gaat me goed af. 
Ik kan wel bij mijn zoon mee-eten, maar daar 
staat vaak nasi op tafel, ik heb liever aardap-
pelen, vlees en groente. Van uit eten gaan hou 
ik niet, dat heb ik vroeger toen ik op de vracht-
wagen reed, genoeg gedaan. Daar is de lol al-
lang van af. Op de camping in Gennep heb ik 
een stacaravan. Daar sta ik vier of vijf maan-
den per jaar. Ik ken daar iedereen. Daar staan 
veel Nijmegenaren en Duitsers trouwens ook. 
Ik kan prima met hen opschieten.

Tekst: Michiel van de Loo 
met dank aan Henny Fransen
Foto’s: Dave van Brenk
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Terug naar de Rozenbuurt met Henk Teunissen
De fluitketel staat op terwijl de Wester met 
Henk aan de keukentafel zit. Henk steekt vrij-
wel onmiddellijk van wal met zijn verhaal. 
De herinneringen aan vroeger en aan de Ro-
zenbuurt waarin hij sedert 1974 woont. Zijn 
huis, ooit gebouwd in opdracht van mevrouw 
Sipma (eigenaresse van de even verderop ge-
legen voormalige melkfabriek Maas en Waal), 
ligt aan de Hatertseveldweg. De eerste huizen 
in deze buurt stammen uit 1900. In deze wijk 
was er aanvankelijk veel doorstroming. Pas 
later ontstond er een hechtere gemeenschap. 
Kinderen bleven vaak in de buurt wonen en 
mensen kwamen bij elkaar over de vloer, men 
hielp elkaar in nood en zat vaak op de stoep 
een biertje te drinken of legden een kaartje.

Jeugd
Henk (67) blikt tijdens ons gesprek terug in 
de tijd. Hij vertelt: ‘Mijn wortels liggen in 
West. Ik ben geboren in de Jan Luikenstraat 
(Willemskwartier), daar woonden we een jaar 
bij oma in vanwege de woningnood na de 
tweede wereldoorlog. Daarna verhuisden we 
naar de van Slichtenhorstraat waar mijn zusje 
en broertje zijn geboren’. Het gezin verhuisde 
meerdere malen binnen Nijmegen voordat 
Henk het huis uitging en aan de Hatertseveld-
weg kwam wonen.

Henk zelf is honkvast en heeft nog nooit een 
aanleiding gezien om van deze plek weg te 
trekken. Pas sinds de laatste jaren is hij serieus 

op zoek naar een ander huis. Zijn onderkomen 
is een woon- en werkplek. ‘Er hebben hier 
indertijd motorblokken in de keuken gestaan, 
want als ik een auto had voor reparatie, haalde 
ik die op straat eruit en zette ik die hier in de 
keuken op een stuk karton. Dan werd de repa-
ratie uitgevoerd en daarna pakte ik hem op en 
ging ie er weer in. Regelmatig was het zover. 
Mijn passie is techniek. Ik was heel jong be-
gonnen toen ik met een bromfiets ging rijden. 
We hadden heel weinig geld thuis dus als ik 
een bromfiets wilde rijden, moest ik hem wel 
zelf repareren’, aldus Henk.  Na de bromfiets 
kwam er een motor en later de auto. Stap voor 
stap leerde Henk alle ins en outs rondom het 
repareren van deze voertuigen. Buurtbewoners 
hadden al snel in de gaten dat Henk goed kon 
sleutelen en accepteerden dat hij dag en nacht 
met auto’s op de stoep in de weer was. Het 
werk kwam vanzelf op Henk af.

Rozenbuurters
Henk: ‘Politie hoefde hier nooit te komen, din-
gen werden onderling geregeld. Het was hier 
een homogene buurt, dat wil zeggen we waren 
een echte club. Dat had je in de Rozenbuurt, 
de Wolfskuil en het Willemskwartier. Wan-
neer de Rozenbuurters, Wolfskuilers en Wil-
lemskwartierders de stad in trokken en elkaar 
tegenkwamen werd er even een flink robbertje 
gevochten, wanneer dat achter de rug was gin-
gen ze samen naar de kroeg een pilsje drinken. 
Ik heb er zelf nooit aan meegedaan. Ooit zag 

ik iemand zeker twintig minuten hier op straat 
liggen. Een buurtbewoner had ruzie gekregen 
met een ander en die had een draai om zijn oren 
gehad. In die periode werd deze buurt als een 
wilde, ruige buurt gezien. Ikzelf heb dit nooit 
zo ervaren, ik werd snel geaccepteerd, omdat 
ik met auto’s werkte. Daardoor kwam ik met 
veel mensen in contact. Mijn buurman die een 
opleiding in de geestelijke gezondheidzorg 
had gedaan, trok eens de buurt in met goede 
bedoelingen en dat is een keer niet goed uitge-
pakt. Hij had een pak slaag te pakken. Het was 
niet zo dat je dan niet geliefd was. Mij hebben 
ze altijd voor student versleten. Ik had destijds 
lang haar. In die tijd kreeg je een bijnaam op 
grond van de indruk die men van je had. Mijn 
grootvader heette Arnold en was verworden 
tot Nul en mijn vader was nogal een driftkik-
ker, dus die werd Nuldepad genoemd’. Henk 
lacht en zegt: ‘Dat geeft een hele goede indruk 
van de manier waarop mensen in die tijd met 
elkaar omgingen. In de buurt gebeurden er 
weleens dingen waarover men zich kon bekla-
gen, zoals iets te goed hoorbare muziek ma-
ken, maar niemand in de buurt die over zulke 
dingen de mond open deed. Ook al was het 
storend, mensen hielden zich stil anders had 
je gedonder. Mensen wisten bijna alles van el-
kaar, het is altijd een buurt van leven en laten 
leven geweest. Zo van: doe maar gewoon. De 
manier waarop de mensen met elkaar omgaan, 
is nu totaal anders dan toen. Mensen gingen 
vroeger directer met elkaar om. Zeker in de 
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Misschien…
 
Van oorsprong ben ik best een felle. Als 
dingen me niet zinnen, laat ik van me ho-
ren. Onrecht kan ik niet velen. Voor ban-
ken ben ik allergisch. Bureaucratie haalt 
het slechtste in me boven. Arme jongens 
en meisjes van callcenters ook, voor het 
Bel-me-niet register van kracht was. Als 
ik een klikje hoorde, gevolgd door een 
stilte en dan een stem: ‘spreek ik met….’, 
was het gesprek al ten einde. Geduld had 
ik echt niet, niet met energieaanbieders, 
niet met telecommunicatiegiganten, niet 
met chagrijnige kassamedewerkers, soms 
zelfs niet met vrienden. 
Maar er is iets gebeurd. Ik heb me voor-
genomen het negatieve van me af te laten 
glijden. Ik besef dat ik er vooral zelf last 
van heb. Van de adrenaline, van het ver-
velende gevoel, van de ruzie die er soms 
op volgt. Wetend dat ik in de meeste ge-
vallen mijn gelijk niet haal, ben ik overge-
schakeld op een mildere vorm van mijzelf. 
Ik moet er nog aan werken, want een 
automatisme is het nog niet.
Daarom zat ik, nog net niet luid en duide-
lijk, te gniffelen bij een gesprek van twee 
oudere mannen naast mij. Het weer van 
afgelopen zomer: niks voor ons, te warm. 
Het weer van nu: te nat, te koud. De koffie 
hier: te duur. De buurt: niet meer wat ie 
geweest is. De buren: te luidruchtig. De 
gemeente: allemaal blabla en de bewo-
ners staan met lege handen. De overheid: 
Wat denken ze wel niet? Dividendbelas-
ting afschaffen, en de gewone man dan? 
Een van de heren besloot zijn betoog met 
de uitspraak dat hij inmiddels bewonde-
ring had voor mensen die de belasting 
tilden. Lekker puh!
De rest van de dag speelde door mijn 
hoofd het prachtige lied van Cornelis 
Vreeswijk uit 1972: Misschien wordt het 
morgen beter, maar het wordt toch nooit 
goed.

Rian Panis

jaren na de Tweede Wereldoorlog. Je had el-
kaar gewoon nodig. Er was meer saamhorig-
heid. Mensen hadden niet veel en naar mijn 
stellige indruk steunden mensen elkaar meer. 
Het was een soort van aanvaarding van de om-
standigheden, die maakte dat je op die manier 
met elkaar omging. Nu is het op een andere 
manier moeilijk, omdat de maatschappij veel 
gecompliceerder is geworden. Tegenwoordig 
is er veel discussie over dingen die in mijn 
ogen vaak niks oplevert. Vroeger had je meer 
slagvaardige types. Dat waren mensen uit één 
stuk, die stonden ergens voor en die deden wat 
ze zeiden. Als ze het er niet mee eens waren, 
kwamen ze in verzet. Ooit zijn we met ons 
allen naar het gemeentehuis geweest en heb-
ben daar geprotesteerd. Kobus van dierenwei-
tje Kobus nam zijn paard mee en we zijn met 
paard en al de raadzaal ingetrokken. Er is een 
periode geweest dat protest wat opleverde. In 
de loop der jaren is het protest wel een beetje 
ter ziele gegaan’.

Sloop
Er waren jaren van onrust in de Rozenbuurt. 
De gemeente Nijmegen had wilde plannen 
en het idee om de woonwijk af te breken om 
deze plek aantrekkelijk te maken voor het be-
drijfsleven. De bewoners kwamen in opstand 
en na jaren van vele vergaderingen en protest 
werd er besloten dat de woonwijk mocht blij-
ven. In 1976/1977 werden er oude huizen ge-
sloopt en kwam er betaalbare nieuwbouw. Een 

aantal huizen uit 1900 werden opgeknapt. In 
2016 zijn die 56 arbeiderswoningen gesloopt 
en kwamen er 40 nieuwbouwwoningen. Henk 
heeft daar foto’s van gemaakt en gepraat met 
verschillende buurtbewoners: ’Ik sprak men-
sen die daar weg moesten en die vonden het 
vreselijk. Ze hadden hun leven lang in de huis-
jes gewoond. De huisjes waren op, desondanks 
wilden ze niet weg. Dat is typerend voor deze 
buurt. Zelf vind ik het op moment minder leuk 
dat de kleurrijkheid van de buurt is veranderd. 
Het is wat kleurlozer na de laatste nieuw-
bouw’.

Het is opvallend in de buurt dat er niet zoveel 
close contacten meer zijn. Henk: ‘Ik heb des-
ondanks het idee dat de meeste mensen het 
hier wel kunnen vinden. Dat geldt ook voor 
mij. Ik vind het unieke aan deze plek dat mijn 
gesleutel op straat mij door de buurt jarenlang 
vergeven is. Je kunt hier doen wat je wilt. Dat 
is bijzonder!’ Aan het einde van ons gesprek 
bekijken we foto’s van toen waarop we di-
verse winkels, de melkfabriek Maas en Waal, 
de bakkerij, de ligging van de straten, enkele 
bewoners en de oude huizen zien.

Tip: Mooie beelden over deze buurt kun je 
zien op You Tube: de Oude en Nieuwe Rozen-
buurt. Echt een aanrader!

Tekst: Caroline van Uden
Foto’s: Dave van Brenk, Henk Teunissen
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‘Ik heb nog 
niks in de 
soep laten 
lopen’

 
Hernany Hernandez - van de Weetering
In 2013 verhuisde hij naar het Waterkwartier. 
Twee jaar daarna bezocht hij voor het eerst een 
vergadering van wijkvereniging Ons Water-
kwartier en weer twee jaar later in 2017 volgde 
hij daar Ruud de Vries op als voorzitter. “Wat 
goed is, komt snel” luidt het spreekwoord en 
dat gaat in dit geval zeker op voor Hernany 
Hernandez. De Wester zoekt hem op in River-
land, zijn sportschool in het Honigcomplex, en 
evalueert met hem zijn eerste jaar als voorzit-
ter van de wijkvereniging.

‘Toen ik drie jaar geleden de eerste keer bij 
de wijkvereniging kwam, viel me meteen het 
aantal professionals op waarmee de wijkbewo-
ners rond de tafel zaten. Er waren vertegen-
woordigers van Tandem, Portaal, de politie, de 
gemeente en er werd serieus over allerlei the-
matieken die er speelden, gepraat. Ik had enige 
ervaring met een Antilliaanse gemeenschap in 
Meijhorst, maar hier was de aanpak veel pro-
fessioneler,’ begint Hernany.

Riverland 
Hernany is geboren in Zwanenveld, Duken-
burg in mei 1983. Toen Hernany drie jaar oud 

was gingen zijn ouders terug naar de Antil-
len, want het leven op Curaçao beviel beter. 
Toen Hernany 17 jaar was, ging hij terug naar 
Nederland om hier te studeren: ITC, netwerk-
beheerder. Tijdens een stageperiode bij een 
promotiebedrijf in Ede, kreeg hij een contract 
aangeboden en hij bleef daar werken. Maar er 
schuilt ook een ondernemer in Hernany. Wan-
neer hij in het Honigcomplex aanwezig is bij 
een brainstormsessie over de invulling en toe-
komst van het gebouw, begint het bij hem te 
borrelen en lanceert hij het concept van River-
land. 

‘Bij de opzet van Riverland heb ik ook nadruk-
kelijk naar de wijk gekeken,’ gaat Hernany 
verder. ‘Het moest een open karakter hebben. 
Op Curaçao hadden we een tuinhuisje achter 
het huis, waar de hele buurt welkom was. Het 
was een zoete inval. We deden er spelletjes 
en iedereen vierde er zijn of haar verjaardag. 
Dat idee, een zoete inval en een plek met een 
verenigingsgevoel, zien we ook weer terug in 
de sportschool. Gemeente Nijmegen is voor de 
sportschool ook belangrijk. Als we hier ooit 
weg moeten omdat het gesloopt wordt, kunnen 

ze hulp bieden bij de herhuisvesting. Ik heb dit 
samen met een compagnon opgezet. Inclusief 
stagiaires werken er nu zo’n dertig mensen en 
er zit nog steeds groei in. In eerste instantie 
dacht ik met een startinvestering een jaartje te 
kunnen draaien, maar zo werkt het niet. Het 
was vanaf dag één aanpassen, veranderen, op-
nieuw investeren en zo gaat het maar door.’

Hernany woont dan inmiddels in het Water-
kwartier. Op de hoek van de Weurtseweg en de 
Waterstraat heeft hij een huis gekocht. En op 
1 mei 2013, de dag dat hij trouwt met Carlijn 
ontvangt hij ook de sleutel van de woning. Ze 
hebben nu twee kinderen, Joas van drie jaar en 
Lina van acht maanden.

Anne-Marie Nannen
Na zijn eerste vergadering bij de wijkvereni-
ging ging Hernany activiteiten ontplooien 
voor de wijk. Hij sloot zich aan bij de Vrienden 
van het Westerpark en bij de Agendacommis-
sie. ‘Die eerste jaren heb ik heel veel geleerd 
hoe het reilt en zeilt in het Waterkwartier,’ ver-
telt Hernany. ‘Ik voelde snel een hechte band 
met de wijk. Toen Ruud vorig jaar te kennen 

Voorzitter ‘Ons Waterkwartier’
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gaf, dat hij wilde stoppen als voorzitter en er 
uitgekeken moest worden naar een nieuwe, ke-
ken er al snel een aantal mensen mijn kant op. 
Maar ik twijfelde, wilde het eerst niet doen, te 
druk met andere dingen, mijn werk, mijn ge-
zin, maar na een paar gesprekken met onder 
andere Anne-Marie Nannen, de wijkmanager, 
heb ik me over laten halen. Anne-Marie vond 
mij best passen in het profiel en ze drukte me 
op het hart dat ik zelf invulling kon geven aan 
dat voorzitterschap, dus geen kopie van Ruud 
hoefde te zijn.’

Ruud en de overlegorganen
Ruud de Vries zat in 18 verschillende platfor-
men en/of overlegorganen en hij had evenzo-
vele eindverantwoordelijkheden. Mocht hij 
onverwacht wegvallen, wat God moge ver-
hoede, maar niet ondenkbaar is voor iemand 
van 70 plus, dan heeft de wijk een probleem. 
Hernany: ‘Al die posities moesten over zo-
veel mogelijk verschillende personen verdeeld 
worden. Zij dienen op hun beurt de bevindin-
gen terug te koppelen naar de wijkvereniging. 
Ik hoef dan als voorzitter niet bij al die ver-
gaderingen aanwezig te zijn. Natuurlijk zit ik 
toch wel in een paar van die overlegorganen, 
zoals de Klankbordgroep Waalfront, maar dat 
is ook deels vanwege Riverland en mijn direc-
te woonomgeving.’
 
Hernany somt de overige overlegorganen 
op binnen de wijkvereniging zoals Verkeer/
Groen/Straatnaamgeving, Vierdaagse, De 
Wester, de WuM (voorheen West wil groene 
buffer), het Activiteitenfonds, Wijkactivitei-
ten, het Kronenburgerforum, Platform Cul-
tuur, Herdenking van de bombardementen, 
Klankbordgroep Engie, de Agendacommissie, 
Welkomsttassen, Contact met nieuwe bewo-
ners, Wonen en openbare ruimte, Ontwikke-
ling Nyma terrein en de Vasim, AED West. 
‘Er is ook een secretaris, Yvonne Hendriks, en 
een penningmeester, Ton Verberne, die actief 
betrokken zijn binnen de diverse overlegorga-
nen,’ gaat Hernany verder. ‘Deze nieuwe ma-
nier van besturen van de wijkvereniging gaan 
we dit jaar geleidelijk aan vormgeven met hulp 
van diverse betrokkenen. Iedereen kan er dan 
aan wennen en er is een duidelijke communi-
catie naar buiten toe. Begin volgend jaar, wan-
neer het duidelijk is wie er verantwoordelijk is 
voor welk overlegorgaan, gaan we dat publice-
ren in de Wester.’

Pauzes
‘Kijk, Ruud is een levende legende, die valt 
niet te kopiëren, en dat zou ik ook niet kunnen 
en willen. Hij was de spin in het web, waar 
alles omheen draaide. Daar ga ik niet voor. Ik 
wil ook aan anderen de ruimte geven om zich 

te ontplooien en te ontwikkelen. Daarom is 
het ook goed dat Ruud het stokje heeft over-
gedragen. Hij had er aanvankelijk wel moeite 
mee om dingen los te laten, maar dat begrijp ik 
wel. Nu gaat hem dat veel beter af. Ik loop wel 
eens bij hem binnen, als ik vragen heb over het 
een of ander. Dan staat hij altijd voor me klaar. 
Ruud ziet nu ook dat de wijkvereniging een 
team is. De vergaderingen lopen sinds vorig 
jaar december duidelijk anders dan voorheen. 
Tot die tijd was vooral Ruud aan het woord, 
nu zijn het de vertegenwoordigers van de ver-
schillende groepjes die updates geven van wat 

er uit hun clubje te melden valt. Ik wil wel net 
als Ruud meteen om half acht beginnen en om 
half tien klaar zijn. Ik laat soms wel eens een 
onderwerp wat langer doorlopen. Experimen-
teer ook met het inlassen van pauzes, zodat ie-
dereen fris blijft. Ik ben er best tevreden mee, 
zoals het nu gaat. Ik heb nog niks in de soep 
laten lopen,’ lacht Hernany.

Nieuwkomers
Hernany is een innemende persoonlijkheid. 
Die eigenschap zal er zeker toe bijgedragen 
hebben dat hij door de wijkbewoners enthou-

Hernany op zijn sportschool Riverland
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siast en positief ontvangen is. ‘Ik vind het be-
langrijk om zoveel mogelijk verhalen van de 
oude garde te horen,’ gaat Hernany verder, 
‘mensen die hun leven lang hier gewoond en 
gestreden hebben voor de wijk, mede waar-
door de gemeente ons nu ziet als een serieuze 
gesprekspartner. Aan de andere kant komen er 
steeds nieuwe mensen in de wijk wonen. Mag-
netron-mensen noem ik ze wel eens, die in eer-
ste aanleg niet zo sociaal over kunnen komen. 
Maar nieuwkomers hebben eerst een paar jaar 
tijd nodig om van hun huis een thuis te maken. 
Pas daarna kijken ze verder de wijk in. Dat 
kost tijd. Met de Vrienden van het Westerpark 
help ik mee activiteiten op te zetten om in de 
wijk oud en nieuw met elkaar te verbinden, zo-
als een buurtbarbecue, spellenmiddag etc etc. 
Dat lukt heel aardig. Mensen die geen grote 
tuin hebben, gaan vanzelf naar het Westerpark. 
De geboren Waterkwartierder is vrij direct, 
kan zelfs heel kortaf zijn. Dat schrikt anderen 
wel eens af, maar woon je hier wat langer dan 
kun je daar doorheen kijken.’

Waterkwartier op Stelten
Op 15 september zou er op sportpark de 
Biezen een groots aangekondigde braderie/
rommelmarkt plaatsvinden met 150 kramen, 
omlijst met van 12.00 tot 24.00 uur talloze 
bekende artiesten. Op de valreep is het feest 

afgelast. Heeft Hernany daar ook nog een rol 
in gespeeld? ‘Ik hielp Greet een beetje met 
het aanvragen van de vergunningen omdat dit 
helemaal digitaal ingediend moest worden. Ik 
heb daar ervaring in, en zag toen al een aantal 
potentiële valkuilen passeren, zaken die in ie-
der geval nog met de organisatie geregeld zou-
den moeten worden. Anne-Marie Nannen was 
er vanaf het eerste uur bij betrokken en toen 
werd al snel duidelijk dat het hele gebeuren 
van het Westerpark naar het SCH-terrein ver-
plaatst moest worden. Vrij snel daarna diende 
de volgende kritische vraagstukken zich aan. 
Het aantal bezoekers zouden er wel eens zó-
veel kunnen worden, dat niet meer aan de vei-
ligheidseisen voldaan kon worden. Hoe zit het 
met de vluchtroutes, EHBO, omwonenden bij-
voorbeeld? Ik had alle begrip voor de zorg van 
de gemeente. Het was nu te kort dag om daar 
als organisatie nog iets mee te kunnen doen. Je 
hebt minstens een half jaar nodig, wanneer je 
zo’n groot festival neer gaat zetten. Dan hou je 
voldoende tijd over om bij te kunnen schaven 
als dat nodig is. Ik ken die lui van de organi-
satie verder niet, hoor. Een en ander zal nog 
geëvalueerd worden, en daar zal de wijkver-
eniging zeker aan tafel bijschuiven.’

Het voorzitterschap
‘Wat ik er leuk aan vind?’ herhaalt Hernany 

mijn vraag. ‘Dat is een goeie vraag. Het Water-
kwartier is een levendige, actieve wijk. We zijn 
een serieuze gesprekspartner van de gemeente, 
die inziet dat er veel goeds gebeurt hier. Als 
het nodig is, slaat onze wijkmanager Anne-
Marie bij wijze van spreken voor ons met de 
vuist op tafel in het stadhuis,’ lacht Hernany. 
‘Zo zie je dat je met een relatief klein club-
je een hoop voor elkaar kunt krijgen. Ik ben 
zelf een ondernemend typetje, dat graag met 
doelen voor ogen werkt en graag zijn ei kwijt 
wil. Als team kunnen we dat doen hier. Wat 
ik echt lastig vind, zijn conflicten. Ik kan er 
wel mee omgaan hoor, als ze zich aandienen, 
maar soms hebben ze een lange, voor mij on-
bekende voorgeschiedenis. Dan wordt het las-
tig oordelen en onderscheiden of iets emotie is 
of terecht. Je wilt het vertrouwen van mensen 
niet schaden. Ik had bijvoorbeeld ooit een dis-
cussie met een betrokken wijkbewoner die al 
heel lang actief is in de wijk en daar kwamen 
we niet goed uit. Toen moest ik zelf de stap ne-
men, hem opzoeken, om er toch uit te komen. 
Op zo’n moment is dat een lastige stap, maar 
wel de beste. Hij is een van de mensen waar 
ik hier in de wijk ontzettend veel respect voor 
heb. We hebben het uitgepraat en het gaat beter 
dan ooit tussen ons. Wat me wel tegenvalt is 
hoe snel de tijd voorbijvliegt. Als ik kijk naar 
het proces waar de wijkvereniging in zit, dan 
zou ik eigenlijk al veel verder willen zijn, maar 
misschien ben ik te ongeduldig.’

Vijf  jaar
Hernany: ‘Ik ben voor drie jaar gekozen en de 
rest van het bestuur ook. Die termijn ga ik ho-
pelijk volmaken. Of ik me dan weer verkies-
baar stel, kan ik nu nog niet zeggen. Weet je 
waar ik wel eens van droom? Om hier in het 
Waterkwartier binnen nu en 5 jaar een centrum 
voor sport, gezondheid en geestelijk welzijn 
te realiseren. Niet hier op het Honigterrein, 
maar aan de rand van de wijk tegen het Wes-
terpark aan. Het moet wel een landelijke uit-
straling hebben. Voor minder ga ik niet. Een 
plek waar veel dingen samenkomen, met een 
link naar de wijk, een uitbreiding van het Wes-
terpark. Waar oud en nieuw zich verbinden. 
Het park neemt een sleutelplek in. Het moet 
een ontmoetingsplek worden, veel meer dan 
nu, met een speeltuin, en een pop-up café of 
kiosk. Met de ene keer pannenkoeken en een 
andere keer poffertjes. Met tafeltjes, stoeltjes, 
waar veel bedrijvigheid is. Wanneer je er een 
dag niet geweest bent, heb je wat gemist. Daar 
droom ik wel eens van.’ 

I have a dream….

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

Als voorzitter van Wijkvereniging Ons Waterkwartier
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Aanleiding

Op 22 februari 2019 is het 75 jaar geleden dat 
Nijmegen door de geallieerden werd gebom-
bardeerd. Amerikaanse vliegers lieten na een 
mislukte operatie in Duitsland hun bommen 
boven de Waalstad vallen. Het stadshart werd 
compleet weggevaagd en er vielen bijna 800 
doden, duizenden raakten gewond. In het cen-
trum is de afgelopen jaren de brandgrens van 
dit bombardement met herinneringsplaatjes 
van alle slachtoffers gelegd. Een vrijwilligers-
project gesteund door vele Nijmegenaren. Zie 
ook de site Brandgrens024.nl.
Het was destijds carnavalsdinsdag, een prach-
tige dag met een helblauwe lucht.
In dit bijzondere herdenkingsjaar willen we 
extra stilstaan bij die noodlottige 22 februari 
in 1944. We willen op de avond van 21 febru-
ari de brandgrens tot leven brengen. We wil-
len op elk herinneringsplaatje met een naam 
van een slachtoffer een kwartier stilstaan bij de 
dromen van al die slachtoffers. Iedereen zag op 
die 21e nog een toekomst voor zich. We willen 
de hoop, de verwachtingen van al die mensen 
nog een keer laten zien, tonen en laten horen.

Onze inzet is om op die koopavond van 21 
februari 2019 tussen 20.00 en 20.15 uur alle 
herinneringsmarkeringen te laten ‘bezetten’ 
door mensen. Op een reeks plekken willen we 
vertellers een verhaal laten vertellen over de 
slachtoffers. Wie waren het? Op de site oor-
logsdodenNijmegen.nl en via het boek De Pijn 
die Blijft van Bart Janssen zijn al vele verha-
len terug te vinden. We beschikken ook over 
kaartjes van de brandgrens en weten precies 
waar elke markering ligt en wie waar met zijn 
naam ligt. Maar mensen mogen ook een eigen 
invulling geven, bijvoorbeeld via een gedicht. 

We willen die avond ook op vele plekken langs 
de route muzikanten en koren een kwartier 
buiten laten spelen en zingen onder afdakjes, 
vanuit cafés langs de route, vanuit winkels 
langs de route. De eerste groepen hebben zich 
al gemeld.

De inzet is niet zozeer een ‘event’ te creëren. 
Het is een poging om de hoop, de verhalen van 
de slachtoffers te tonen, de blije mens met een 
toekomst. Op 21 februari 1944 zag nog nie-
mand de ramp van 22 februari aankomen. We 
vieren het leven deze avond.

De brandgrens wordt op 21 februari ook ver-
licht met kaarsjes. Er lopen hardlopers door 
de binnenstad met fakkels vanaf diverse start-
plekken. Ook aan de Krayenhofflaan - hier 
kwam een ‘bomafzwaaier’ terecht - staan we 
die avond stil bij het leven. Mensen waren hier 
op die 22e februari uit de tram gevlucht om 
een schuilplek te zoeken in de winkels aan de 
kop van de straat, bij de bakker, de slager en 
de sigarenwinkelier. Maar juist dit huizenblok 
kreeg een voltreffer. Tientallen mensen vonden 
de dood, onder hen ook zes leden van de fa-
milie Brinkhoff. Aan de Krayenhofflaan liggen 
nu ook herinneringsplaatjes van de brandgrens 
met de namen van de slachtoffers.

Voor de zomer is al gepeild of deze herdenking 
op 21 februari ‘kansrijk’ is. Talloze vrijwilli-
gersorganisaties hebben we gesproken, we 
zijn langs scholen gegaan. De reacties waren 
telkens positief. Nu is het moment gekomen 
om daadwerkelijk ‘paaltjes’ te slaan. Om de 

mensen, de hardlopers, de vertellers en mu-
zikanten voor de herinnering van het leven te 
vinden en te noteren. Doe jij mee, is de een-
voudige vraag. Stadsbakkerij De Bie heeft al 
toegezegd. Vanaf de Krayenhofflaan starten 
ook hardlopers, er komt muziek. De eerste 
tien muziekgroepen voor deelname aan deze 
bijzondere herinnering hebben we ook al ge-
noteerd.
Na afloop van de herdenking op 21 februari 
zijn alle mensen welkom om in Museum Het 
Valkhof na te praten. In het museum zijn dan 
twee exposities over de oorlog, eentje over de 
kindslachtoffers in Nijmegen. Een van de idee-
en is dat alle deelnemers en de muzikanten en 
koren daar nog samen een lied zingen.

Op 22 februari 2019 is uiteraard de herdenking 
van de pijn, bij het monument De Schommel 
in de Marikenstraat, in de Stevenskerk en op 
de kerkhoven.

We zijn bereid om de aanpak voor de avond 
van 21 februari 2019 overal toe te lichten.

Wie mee wil doen: geef je naam door, het liefst 
voor half november. Dan krijg je daarna ook 
telkens informatie over het vervolg van onze 
aanpak voor 21 februari.

Bel Rob Jaspers 0653677285
of mail naar robjaspers@brandgrens024.nl

Zie ook de site brandgrens024.nl

Tekst: Rob Jaspers

Een brandgrens nog eenmaal vol leven 
Stilstaan bij de slachtoffers met een verhaal van hoop
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Met wie woon je in huis?
‘Met mijn moeder Hiske, mijn vader Kees en 
mijn jongere broertje Niek en we hebben een 
konijn, Teddy. Het konijn is van ons allemaal, 
maar mijn vader zorgt ervoor.’
Op  welke school zit je? 
‘Op de Michiel de Ruyterschool in groep 7/8. 
Mijn meester heet Jos. Ik houd erg van ge-
schiedenis, de tijd van de Grieken tot de Mid-
deleeuwen vind ik heel interessant. Maar de 
oorlogen vind ik niet zo leuk. Ik kan ook heel 
goed lezen en rekenen. Met lezen heb ik een 
tutorkind. Die help je zodat ze beter gaan le-
zen.’
Heb je ook hobby’s?
‘Ja, voetballen en ik speel sinds een half jaar 
gitaar. Ik heb een keer per week een half uur 
les. Ik leer tokkelen en akkoorden spelen.  
Ik had eerst een hele kleine gitaar, die niet 
werkte. Van mijn opa heb ik een betere gitaar 
gekregen. Bij voetbal zit ik op Blauw Wit. Op 
dinsdag en donderdag ga ik trainen en op za-
terdag heb ik een wedstrijd. Het is hier om de 
hoek. Bij thuiswedstrijden kan ik er gewoon 
naar toe fietsen. Met uitwedstrijden ga ik met 
de auto.’
Lees je wel eens?
‘Ja, ik vind lezen heel leuk. Ik houd van strips 
en van hele dikke boeken, bijvoorbeeld De 
grijze jager en Warrior Cats.’
Speel je ook computerspelletjes?
‘Ja, meestal op mijn telefoon. Vroeger deed 
ik vaak Minecraft, maar toen heb ik mijn tele-
foon in de regen laten liggen en was hij kapot.’
Van welke muziek houd je?
‘Pop en rap. Ik vind van verschillende mensen 
liedjes leuk. Ik ben geen fan van iemand.’
Wat is je favoriete tv-programma?
‘Disney XD vind ik leuk, en als er een voetbal-
wedstrijd is op tv, dan kijk ik daar graag naar.’
Als je een dag een dier mocht zijn, welk dier 
zou je dan willen zijn?
‘Ik denk een vogel. Ik zou het wel grappig vin-
den om te kunnen vliegen. Gewoon een keer-
tje lekker in de lucht zweven.’
Wat vind je een leuk vakantieland?
‘Ik wil heel graag naar Egypte. Dat lijkt me een 
interessant land met al die piramides en tom-
bes. Ze zijn wel 2000 jaar oud.’
Wat vind je het mooist in je kamer?
‘Dat er een balkon aan zit. In het vorige huis 
had ik geen balkon.’
Waar word je blij van?
‘Ik vind het heel leuk om te voetballen. En om 
naar de Efteling te gaan of naar het kerstcir-
cus. Dat doen we ieder jaar. Uitjes naar coole 

dingen vind ik wel leuk.’
Krijg je zakgeld?
‘Ja, € 1,50 per week. Ik geef het meestal uit 
aan speelgoed. Soms voor de spelcomputer 
en soms voor legopoppetjes. Ik speel veel met 
lego.’
Wat vind je leuk aan je moeder?
‘Als je boos of verdrietig bent, dan kan ze daar 
heel goed mee omgaan.’
Wat vind je leuk aan je vader?
‘Met mijn vader voetbal ik heel veel. Hij is een 
echte sportfanaat. Als er een leuke wedstrijd 
is op tv dan gaan we samen kijken. Hij vindt 
het ook leuk dat ik op voetbal zit.’

Wat is je grootste droom?
‘Profvoetballer worden.’
Wat is je favoriete eten?
‘Ik vind pizza heel lekker en mijn favoriete 
ontbijt is eieren met spek.’
Wat wil je later worden?
‘Ik zou graag iets met geschiedenis willen 
doen. Geschiedenis studeren. Ik weet nog 
niet wat ik daarna ga doen.’
Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?
‘Geen flauw idee.’

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen

Boris Blom (10jaar)

‘Ik wil heel graag naar Egypte’

Portret van een kind in zijn slaapkamer
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Carnaval is eigenlijk een seizoensgebonden 
activiteit, maar niet voor de Waoterjokers. CV 
De Waoterjokers is namelijk een echte vereni-
ging, die ook buiten het seizoen met diverse 
activiteiten bezig is. 

Foto’s maken
Na de vakantieperiode zijn de voorbereidingen 
voor het komende seizoen gestart. Jaarlijks 
wordt er een jaarboek samengesteld, dit jaar, 
omdat we 55 jaar bestaan, zelfs een fullcolour 
glossy in A4 formaat jubileumjaarboek. Deze 
zal ook bij u op de deurmat vallen.
In het jaarboek moeten ook elk jaar de no-
dige foto’s. Traditiegetrouw de foto’s van de 
raadsleden (bij ons Heemraadsleden), Hofka-
pel, het bestuur (de raad van 11 met Schout en 
Schepenen) en alle aanwezige medewerkers. 
Natuurlijk mag onze Dijkgraaf met zijn Baan-
derheren niet ontbreken. Onze vereniging kent 
sinds 2015 een Dijkgraaf als president omdat 
we in het Waterkwartier nu eenmaal allemaal 
straatnamen van beekjes, kanalen en rivieren 
hebben. Een carnavallistisch Waterschap, met 
bijbehorende benamingen, is dus eigenlijk een 
logisch gevolg. De foto’s maken we elk jaar op 
een andere locatie en geheel in stijl. Omkleden 
dus! En dat het dan weer gezellig wordt, lijkt 
me duidelijk.

Jaarboek
Om zo’n jubileum jaarboek voor elkaar te 
krijgen, is een heuse opgave. Alleen al het ver-
krijgen van de nodige adverteerders kost elk 
jaar veel moeite. We zijn dan ook blij dat we 
inmiddels een vaste schare aan adverteerders 

hebben die jaarlijks bereid zijn om hun adver-
tentie te willen plaatsen. Daar kunnen er uiter-
aard altijd nog bij, voor de volgende uitgave 
zien wij uw aanmelding graag tegemoet.  

Opstarten verenigingsjaar
Buiten het feit dat het dagelijks bestuur het 
gehele jaar door contact onderhoudt, worden 
elk jaar vanaf september de diverse vergade-
ringen weer gepland. In deze vergaderingen 
worden alle ideeën en financiën besproken 
en alle werkzaamheden opgestart. Natuurlijk 
vinden al deze bijeenkomsten plaats in ons 
eigen trefcentrum het voorzieningenhart “De 
Biezantijn”.

Seizoensstart cv de waoterjokers
U ziet, de raadsleden en medewerkers zijn al 
in volle gang als het carnavalsseizoen zich zo 
rond 11-11 aandient. Dat moet ook wel omdat 
onze eigenlijke jaarlijkse seizoensstart begint 
met “De Verschenking der burgerij”. Een mid-

dag waar alle tweehonderdvijftien leden voor 
worden uitgenodigd om de Jaaronderscheiding 
te kunnen ontvangen en waar het jaarboek 
wordt gepresenteerd. Dit jaar wordt dat i.v.m. 
het 55-jarig bestaan een speciale avond en wel 
op zaterdag 27 oktober 2018. Daar willen we 
nog niet te veel over kwijt, aangezien dat voor 
de leden een totale verrassingsavond is. 

Songschlagerfestival
Jaarlijks organiseert CV Kiek ze Kieke in de 
Lindenberg het zogenaamde Songschlagerfes-
tival. Iedereen met een origineel lied kan daar-
aan meedoen. Natuurlijk laat CV De Waoterjo-
kers zich niet onbetuigd. Diverse medewerkers 
doen daar in verschillende groepen aan mee. 
Niet geheel onverdienstelijk omdat zij al een 
aantal keren met de eerste prijs zijn gaan strij-
ken. Dat dit de nodige voorbereidingen be-
hoeft zal ook wel duidelijk zijn.

Zitting
Bij de Waoterjokerzitting komt onze ver-
eniging pas echt tot bloei. Niet alleen omdat 
het in onze Waoterjokerzaal in de Biezantijn 
wordt gehouden, maar omdat iedereen zijn 
steentje daaraan bijdraagt. Alles doen we zelf. 
Alle optredens worden door ons verzonnen 
en uitgevoerd. Licht, geluid, het maken van 
rekwisieten, kortom alles wordt door ons zelf 
geregeld en gemaakt. Daardoor heeft de zitting 
van de Waoterjokers een eigen uitstraling en 
inmiddels een goede naam binnen het Knot-
senburgs carnaval opgebouwd. Om een kaartje 
te bemachtigen moet u er vroeg bij zijn. Of, … 
gewoon lid worden. 

Wijkzitting
De jaarlijkse zitting is altijd op een zaterdag, 
echter de dag daarna staat geheel in het teken 
van de Wijkzitting. In dit seizoen is dat zondag 
27 januari 2019. Natuurlijk staan de deuren 
van de Biezantijn wagenwijd open voor een 
ongekende herhaling van de avond daarvoor.

CV De Waoterjokers, al 55 jaar een (zeer) actieve vereniging
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Traditie
Verder kent onze Waoterjokertraditie het in-
stalleren van Heemraadsleden en de Volle 
Buur. Je wordt pas Heemraadslid genoemd als 
je de Waoterjokerdoop hebt ondergaan en dit 
betekent dus ook echt in het water onder gaan. 
De Wijwaoterbak wordt met water en ijsblok-
jes gevuld en onder de tonen van de Hofkapel 
wordt de desbetreffende persoon geheel on-
vrijwillig en met een beetje hulp ondergedom-
peld. Bedrupt worden daarna de bijbehorende 
versierselen uitgereikt. Het bekende rondje 
volgt.

Wagenbouw/loopgroep
In de loop van het jaar zijn er al medewerkers 
bezig met het maken van plannen voor de jaar-
lijkse Knotsenburgse stadsoptocht. Elk jaar 
doen we mee. Dit jaar heeft het bouwen van 
een optochtwagen nog een vraagteken; onze 
bouwlocatie aan de Lijnbaanstraat is vervallen 
en een nieuwe nog niet gevonden. Mocht u iets 
weten, geef ons dan z.s.m. een seintje. Natuur-
lijk hebben we ook onze loopgroep. Dat zijn 
voornamelijk onze dames die de ideeën voor 
de loopgroep al hebben gepresenteerd. Vorig 
jaar de eerste prijs; ze willen er dit jaar weer 
voor gaan. 

Krupersbaan
Zoals u misschien weet vieren we het “groot” 
carnaval bij café/restaurant Van Buren in de 
Molenstraat. Al vele jaren wordt deze locatie 
door ons omgedoopt tot “De Waotermolen” 
met een zelf gemaakte entree. Op carnavals-
maandag wordt daar door ons een zogenaamde 
Krupersbaan neergelegd. De bezoekers komen 
zo al “krupend” de locatie binnen. Tot grote hi-
lariteit van eenieder bleek met name de nieuwe 
wipwap in de baan goed te werken. Dat we met 
deze baan scoren blijkt wel uit de vele reacties 
die we van eenieder daarover krijgen. 
 
Tot slot
U ziet dat we als CV De Waoterjokers ons best 
doen om ons carnavalsfeestje te blijven vieren 
zoals we dat al jaren gewend zijn. Dat we daar 
het hele jaar mee bezig zijn, mag gewoon als 
een leuke hobby gezien worden. Wilt u ook 
zo’n leuke hobby, meld u zich dan aan via 
ledenadministratie@waoterjokers.nl.

Tekst: Dijkgraaf, Theo Koppers

Na de vakantie zijn we weer een keer bij el-
kaar gekomen. Tot aan de vakantie zijn de 
volgende initiatieven aangenomen:
Carnavalsmiddag kinderen, Creatieve ac-
tiviteiten buutbewoners, KidsclubWater-
kwartier, Contactgroep alleenstaande Turkse 
moeders, Rommelmarkt Onder de Bogen 
Koninginnelaan, Buurtpicknick Voorstad-
slaan, Straatfeest Kanaalstraat, Straatfeest 
Havikstraat, Feest van de natuur Westerpark, 
Straatfeest Rijnstraat, Naaigroep Biezantijn, 
Buurtfeest Waalhave, Afsluiting schooljaar 
Aquamarijn en Ukelele lessen.

Wat nu in behandeling is:
Per 1 januari: Verlenging Line Dance kosten 
voor de Buma rechten voor het gebruik van 
de muziek. De rest wordt door de dansers 
zelf betaald.
Op 27 oktober Halloweenoptocht.
Op 28 oktober de Trick en Treat optocht 
(spookoptocht).

Zijn er bij u nog ideeën voor Sinterklaas en/
of Kerstmis? Dan horen we ze graag van u. 
Het volgende overleg is begin november. 
Graag uw aanvrage inleveren voor 1 novem-
ber. Formulieren zijn op te vragen via de 
website: activiteitenfondsoud-west@gmail.
com. Maar haal liever een formulier op bij 
Ruud de Vries of in De Biezantijn. Inleveren 
kan via de website of in de brievenbus van 
Marialaan 102. Als u hulp wilt bij het invul-
len, laat het ons even weten.

Tekst: Wilma van de Heijde

Verslag van twee activiteiten in het 
Westerpark
Fête de la Nature in het Westerpark.

Zaterdag 26 mei hadden we een geweldige 
dag in het Westerpark. Het was echt heel 
warm met ruim 30 graden. Er waren niet 
veel kinderen voor de kleedjesmarkt. Wel 
was er een super waterglijbaan. Er stond 
ook een pannakooi die eigenlijk bedoeld 
was voor voetbal, maar het werd natte spon-
zenvoetbal. De groenten- en fruitworkshop 
van de Warmoes uit Lent was geweldig. 
Drukbezocht was ook het zelf jam maken en 
natuurlijk het proeven ervan. Er was gezel-
lige muziek, gratis koffie, thee en ranja. Bij 
de mooie bewegingsroute die was uitgezet 
kon je touwtjespringen en kennismaken met 
het aloude beroep van touwslager. Kinderen 
konden geschminkt worden en ieder die wil-
de mocht zelf fruitsmoothies maken. Ver-
der was Operatie Steenbreek aanwezig. Ze 
maakten duidelijk waar ze voor gaan: Steen 
eruit en plant erin. Als afsluiting de BBQ 
waar ongeveer 50 buurtgenoten aanwezig 
waren. Kortom een gezellige warme topdag 
die zelfs later afgelopen was dan gepland. 

Op 1 sept. is er een spellenmiddag georgani-
seerd voor de jeugd in het Westerpark. Het 
was een gezellige en goed verzorgde mid-
dag, met allerlei spel- en speelattributen, 
waarmee de aanwezige kinderen zich goed 
geamuseerd hebben. Echter het hoogtepunt 
van deze middag was de onthulling van het 
waterpunt door wethouder Velthuis. Zo is 
het Westerpark weer een spelattribuut rij-
ker geworden. Hoewel de opkomst in het 
Westerpark minder was dan verwacht, zijn 
er zowel vanuit de oude - als nieuwe wijk-
bewoners positieve reacties ontvangen. Met 
dank aan de Vrienden van het Westerpark.

Tekst: Greet Rijnders

Even bijpraten over het activiteitenfonds

Foto: Dave van BrenkFête de la Nature in het Westerpark
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VERGETEN VERLEDEN

Op zondag 13 oktober 1929 maakte het 
luchtschip Graf Zeppelin een rondvlucht 
boven Nederland. Het was een gigantisch 
spektakel. Overal langs de route dromden 
mensen samen om de vliegende sigaar te 
zien, zo ook in Nijmegen.

In 1895 kreeg de Duitser Ferdinand graf von 
Zeppelin een patent op een door hem ontwor-
pen ‘bestuurbare ballon’: de zeppelin. Op 2 
juli 1900 vond de eerste luchtreis plaats. Tij-
dens de Eerste Wereldoorlog gebruikten de 
Duitsers zeppelins om Londen en omstreken 
te bombarderen. Er zijn honderden missies ge-
weest. Door het gas in de ‘ballon’ was een zep-
pelin erg brandbaar. De Britten hebben er heel 
wat in de fik geschoten.
Na deze oorlog ging de fabriek door met het 
verbeteren van het product. Op 18 september 
1928 maakte de 127ste zeppelin zijn eerste 
vlucht. Dit luchtschip was genoemd naar zijn 
inmiddels overleden uitvinder: Graf Zeppelin. 
In augustus 1929 vloog het rond de wereld. Op 
10 oktober zou het een rondvlucht boven Ne-
derland maken. Vanwege slecht weer werd dit 
uitgesteld. Op zondag 13 oktober 1929 was het 
zover. Om 6.52 uur vloog de Graf Zeppelin bij 

Delfzijl het Nederlandse luchtruim binnen. De 
route voerde via Groningen, Meppel, Zwolle, 
Deventer, Apeldoorn (met een ererondje boven 
Paleis het Loo), Arnhem, ’s-Hertogenbosch, 
Dordrecht, Rotterdam, Delft, Den Haag, Lei-
den, Haarlem, Amsterdam en Utrecht naar Nij-
megen. De zeppelin verliet om 12.50 uur bij 
Beek het land. De Gelderlander besteedde de 
dag erop de eerste anderhalve pagina aan deze 
gebeurtenis. De verslagen uit Nijmegen staan 
hieronder, inclusief zetfouten.

De Gelderlander, maandag 14 oktober 1929

De Zeppelin boven Nijmegen
Rustig en statig als een groote zilvergrijze vogel....

Dof ronken de motoren.
De daken.... uitverkocht!

Een grijze morgen!.... Het weer is bijna zomersch 
geworden. Laag hangen de wolken tusschen zon en 
aarde, maar er zijn kijkgaten in van een verleidelijk 
blauw....

,,Zie je nog niks!? Zie je nog niks!?” sjilpen in de 
dakgoot de musschen.

Het haantje op den toren, dat ik vanuit mijn raam 

nog juist kan zien, draait knarsend van het oosten 
naar het westen en van het westen naar het oosten. 
Ik weet het, vanaf zijn verheven standplaats heeft 
hij een ruimer kijk op de omringende wereld dan 
wij een van allen. Maar ook hij schijnt voorloopig 
nog niets van de lang verwachte te bespeuren, want 
onrustig blijft hij ronddraaien.

De menschen, die uit de vroegmis komen, oefe-
nen zich vast in het loodrecht naar boven kijken. 
Opvallend is de elastische rekbaarheid, die op zulke 
oogenblikken in de halzen zit....

Met z’n drieën.

Mat z’n drieën zitten wij bij elkaar en wachten. 
Tusschen half twee en twee uur, zoo luiden de 
laatste berichten, zal de Zeppelin boven Nijmegen 
verschijnen. Maar grillig als het weer, waarvan zij 
zoo afhankelijk is, is de Zeppelin zelf. Ja kan nooit 
weten....

Dan ineens, het is precies vijf minuten over half 
één, de kreet: ,,Daar komt zij aan!” Met een vaartje 
stuiven wij den trap op en hijschen ons door een 
raam naar het platdak. ,,Der Dritte im Bunde” is wat 
stijf en het kost moeite hem naar buiten te trekken. 
Met één oog op de Zeppelin en één oog op z’n uit-
noodigend naar boven gestoken handen, sjorren wij 
hem met nijdige rukken eindelijk ook op het plat.

Recht voor ons nadert de ,,Graf Zeppelin”. Naar 
schatting - maar schattingen als deze zijn bedrieg-
lijk - is het luchtschip hoogsten 400 meter boven 
den grond.

Rustig en statig als een groote zilvergrijze vogel, 
glijdt zij langzaam over onze hoofden voorbij. Dof 

Zeppelin boven Nijmegen

De Zeppelin boven de Hertogstraat.

Voorpagina De Gelderlander van maandag 
14 oktober 1929.
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ronken de motoren. Waarschijnlijk vaart het lucht-
schip niet op volle kracht. Daarvoor haat ‘t te lang-
zaam en is er te weinig lawaai in de lucht.

Vooraan, bij den neus en duidelijk leesbaar aan 
beide zijden den naam ,,Graf Zeppelin”; wat meer 
naar het midden de nummering O-L. Z. 127. Dit is 
dus het 127ste luchtschip, dat te Friedrichshafen 
werd gebouwd!

Vreemd bengelen onderaan de vier motorgon-
dels. Zoo op ‘t oog hangen zij aan dunne draadjes, 
maar die draadjes zijn in werkelijk nog altijd zóó 
dik, dat er plaats in is, om langs een ladder vanuit 
de gondel naar het binnenste van het luchtschip te 
klauteren. De ruimte tusschen deze motorgondels 
en ‘t omhulsel is drie meter. De vijfde motorgondel 
zit meer naar achteren en in het midden, vlak onder 
de stuurvlakken. In iedere gondel is een Maybach-
motor van 550 P.K. geplaatst.

Tusschen de twee eerste motorgondels in, dui-
delijk zichtbaar, hangt de stuurgondel. De groote 
ramen aan den voorkant zijn die der stuurkamer. 
Prachtig moet vandaar het uitzicht zijn over de 
vreemde wereld, die als een film zich onder het 
luchtschip ontrolt. De steden als uit ‘n Neurnberger 
speelgoeddoos opgezet, de rivieren als dofzilveren 
linten, de gele rechte lijnen der wegen en daartus-
schen de wisselende tinten van weiden bosschen en 
bebouwde velden....

Plotseling schieten vanaf een naburig dak, broe-
derlijk samengekoppeld, twee twintig-cents bolont-
jes de hoogte in. Eronder wappert feestelijk een 
zwart-rood-gouden wimpel. De balonetjes komen 
weldra in een lageren luchtstroom terecht en drijven 
van de Zeppelin weg. Heeft men vanuit de ,,Groote 
zus” deze kleine hartelijke hulde gezien?

De daken.... uitverkocht

Het is stampvol op de daken. De menschen trok-
ken in groepjes samen en kijken en juichen. Een 
heeft zich uit pure geestdrift bovenop een schoor-
steen geheschen; een zit schrijlings op de nok van 
het dak en tuurt door een kijker naar de Zep. Uit 
zijn levendige gebaren op te maken, moet hij door 
het kijkglas heel bijzondere dingen zien. Velen, die 
geen dak hebben kunnen bereiken, hangen uit de 
vensters; soms met z’n drieën of vieren uit hetzelfde 
raam.

Op straat blijft iedereen stilstaan. De reeds gesig-
naleerde nekbeweging volgt. En men tuurt hoogere 

sferen in, tot men er spierpijn van krijgt.
Zelfs de verkeersagenten krijgen een oogenblik 

vrij-af en richten hun waakzame oogen op het lucht-
schip. Dat heeft echter larie aan alle regels voor het 
verkeer. Kalm koerst het dwars over de stad. Zach-
ter wordt het geronk der motoren. De ,,Graf Zep-
pelin” wordt kleiner en kleiner. De omtrekken ver-
vagen. Eindelijk verdwijnt het geheel....

En opnieuw klauteren wij door ‘t dakraam, nu 
naar binnen. Es war wunderbar

      
              De Zeppelin

             vanaf den Augustinustoren.

Boven op den nok....
Druk beweeg, verrekijkers, fototoestellen.
Beneden ons huisjes, straatjes, menschjes.
Rond en boven ons een nevelige, half bewolkte 

oneindigheid.
Eenige kraaien zwerken om ons heen, krassend 

tegen hun rustverstoorders.
Er wordt weinig gesproken, allen zijn in span-

ning. De klok van de groote toren wijst kwart over 
twaalf.

Vijf voor half een.
Half een.
,,Daar is-ie!”
Allen kijken, allen spannen hun oogen in, allen.... 

zien niets.
,,Ik zie hem duidelijk! Hij komt recht op ons 

aan!” klinkt dezelfde stem.
Wij kijken en turen en ja, heel in de verte, opdui-

kend uit een nevelig waas zien we een klein glim-
mend zilveren dubbeltje, de kop van het luchtschip 
moet je steeds in het oog houden,, anders raak je het 

‘De Zeppelin boven de Waal. - Op den voorgrond de St. Stevenstoren.’ (Foto: Jan Brinkhoff)

Zeppelin boven het Waterkwartier: Biezen-
straat/Waterstraat met op de hoek bakker See-
gers, nu chinees restaurant Pom Lai.
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weer kwijt. De Graf Zeppelin! Hetzelfde luchtschip 
dat de wereld om vloog, oceanen overstak, vloog 
over landen en volken, steppen en toendra’s. Een 
eigenaardige ontroering komt over je....

Grooter en grooter wordt hij, steeds met de kop 
recht op onze toren aan. Tergend langzaam schijnt 
hij naderbij te komen. Na tien minuten lijkt hij nog 
niet opgeschoten. Maar dan komt er schot in. Hij 
zwenkt een weinig en schiet nu vooruit; we hooren 
al een gezoem, dat langzamerhand aanzwelt tot een 
machtig geronk, hij komt vlak boven ons! sluiters 
knippen, de eene plaat na de andere wordt gebruikt, 
we worden enthousiast, we zwaaien, schreeuwen!.... 
Maar geen teeken van leven. De Zeppelin schijnt 
uitgestorven! Het geeft even een teleurstelling.... 
Nijmegen wordt vlug gepasseerd. Bij de minste 
zwenking hoopen we nog dat hij zal gaan draaien, 
dat hij nog even terugkomt. Maar neen, ijdele hoop.

We zien hem door een wolk heensnijden, verder 
en verder vliegen in de richting van Venlo.

Met de kijker volgen wij hem; een kwartier lang.
Dan wordt hij vager en vager, kleiner kleiner en 

lost zich op in den nevel....

Even willen we nog van het zeldzaam uitzicht ge-
nieten. Met de kijker zoeken we de horizon af. Plot-
seling verschijnt in de lens een vliegtuig, nog een en 
nog een. Boven Arnhem vliegen ze en verdwijnen 
langs den Rijn in e richting van Wageningen. Ze-
ker Fokkers van Schiphol om de Graf Zeppelin nog 
even op te zoeken.

Arme passagiers!

Dan volgen verslagen uit andere steden. Hier-
na komt de krant terug op Nijmegen.

Boven Nijmegen.

Even voor half één werd de Zeppelin in Nijme-
gen zichtbaar. Hiervoor gaven wij reeds onze in-
drukken van de vlucht over onze stad weer.

Van Nijmegen af zette het luchtschip ,,Graf Zep-
pelin” regelrecht in Oostelijke richting koers naar 
Duitschland. Te 12.50 uur passeerde de ,,Graf Zep-
pelin” nabij Beek de grens en verdween nagestaard 
door de laatste inwoners van Nederland, die gis-
teren het luchtschip mochten aanschouwen, in de 
richting van Kleef. Het bezoek aan Nederland van 
de ,,Graf Zeppelin” behoort tot het verleden.

eD tocht boven Nederland heeft precies 6 uur en 
10 minuten geduurd.

Hierna volgen een beschrijving van de terug-
reis en enkele ervaringen van de passagiers. 
Er gingen 29 passagiers mee: vijf Duitsers, 

een Mexicaan, een Zwitser en 22 Nederlan-
ders. Die 22 worden met naam en woonplaats 
vermeld. Geen Nijmegernaren. Een ,,jonge 
Hollander” wilde als ,,blinde passagier” mee, 
maar werd op tijd ontdekt.

De zeppelin was nog steeds brandgevaarlijk. 
Het grootste ooit gebouwde exemplaar, de  
Hindenburg (nummer 129), verongelukte op 6 
mei 1937 bij Lakehurst, New Jersey, USA. Het 
vloog in brand en stortte neer. Van de 97 in-
zittenden vonden 35 de dood. Ook een grond-
werker overleed. Het was de nekslag voor het 
fenomeen zeppelin. De Graf Zeppelin is in mei 
1940 gesloopt.

Tekst: René van Berlo. Foto’s Nijmegen: 
collectie Regionaal Archief Nijmegen

Graf Zeppelin in Los Angeles, 26 augustus 1929.

Graf Zeppelin in Friedrichshafen, zijn thuishaven.

dW 185 Grete Visseren zeppelin.indd   6 28-9-2018   10:44:15
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• verkoop

• aankoop

• taxaties

• verhuur

Arksteestraat 13
6511 MX Nijmegen

T. 024 - 204 20 20

info@demakelaarvannijmegen.nl

demakelaarvannijmegen.nl

Boek & Buffet in 
Bibliotheek De Biezantijn

Houd je van lezen en lekker eten? Kom dan 
op 26 november tussen 17.30 en 19.00 uur sa-
men met wijkbewoners een ‘Happie Doen’ in 
het grandcafé van De Biezantijn. Je ontvangt 
bovendien het gratis geschenkboek ‘Je bent 
wat je leest’ van de landelijke bibliotheekcam-
pagne ‘Nederland Leest’. 

Op 26 november vindt voor het eerst de be-
proefde bijeenkomst ‘Boek & Buffet’ plaats 
in Bibliotheek De Biezantijn. Eerdere edities 
in andere vestigingen van de Bibliotheek Gel-
derland Zuid waren zeer succesvol. Op deze 
avond kun je genieten van culinaire hoog-
standjes en tussen de gangen door praten over 
een speciaal thema. Deze keer is dat ‘voeding’, 
het thema van Nederland Leest. Ambassadeur 
Ronald Giphart schreef het voorwoord van het 
gratis geschenkboek, dat de gasten deze avond 
mee naar huis kunnen nemen. 

Klantadviseur Pauline Dircks van Biblio-
theek De Biezantijn is enthousiast over Boek 
& Buffet: “Wijkbewoners zorgen elke maan-
dag tijdens Happie Doen in het grandcafé van 
De Biezantijn voor een lekkere maaltijd. Toen 
kwam het idee bij me op om met Nederland 
Leest iets speciaals te organiseren tijdens Hap-
pie Doen. Ik denk dat iedereen wel van verha-
len houdt. Combineer dat met gezellig samen 
eten en je hebt Boek & Buffet!”

Het buffet wordt om 17.30 uur geopend en 
duurt tot 19.00 uur. De toegang bedraagt 
slechts 4 euro en kan contant bij de ingang 
worden betaald. Meld je tot 19 november aan 
via biezantijn@obgz.nl. 

Op digitale ontdekkings-
tocht in Bibliotheek 
De Biezantijn
Op 5 november verandert Bibliotheek De Bie-
zantijn in een digitale speeltuin! Op deze dag 
kun je tussen 15.30 en 17.00 uur aan de slag 
met de nieuwste technische snufjes tijdens 
Digi Playground XL. 

Van een PlayStation of 3D-printer heb je vast 
wel eens gehoord. Maar hoe zit dat met een 
Touchtable, Makey Makey of Sprout Pro? In 
Bibliotheek De Biezantijn kun je experimen-
teren met allerlei nieuwe technieken! Zet eens 
een VR-bril op en stap in een andere wereld. 
Of maak een stop motion animatie: een film-
pje gemaakt van foto’s die je snel achter elkaar 
afspeelt. Je kunt ook aan de slag met robots 
of jezelf met gekke special effects filmen voor 
een green screen. 

Kom op 5 november lekker spelen in onze di-
gitale speeltuin en neem je vrienden of vrien-
dinnen mee. Tussen 15.30 en 17.00 uur kun 
je op ontdekkingstocht in de digitale wereld. 
Meld je vooraf aan in Bibliotheek De Biezan-
tijn of stuur een mailtje naar biezantijn@obgz.
nl. Het kost helemaal niks! 

Wat: Digi Playground XL
Waar: Nijmegen, Bibliotheek De Biezantijn
Kosten: gratis

Kijk voor meer activiteiten in Bibliotheek De 
Biezantijn op https://www.obgz.nl/activitei-
ten/Vestigingen/biezantijn
 

Tekst: Susan Bink
Foto’s: Marcel Krijgsman

Feestelijke opening 

inloop Nijmegen-West

Zondag 21 oktober van 15.30-16.30 uur. 
Locatie: Cronjestraat 1, Nijmegen

Bewoners en medewerkers van de RIBW 
willen u graag beter leren kennen 
zodat er meer verbinding ontstaat met de 
buurt.

We nodigen u dan ook uit voor de Fees-
telijke Opening van “De Inloop van Nij-
megen West”.  

Met ingang van 28 oktober bent u voor-
taan elke zondag van 15.30-16.30 uur 
van harte welkom bij de Inloop van 
Nijmegen West om elkaar te ontmoeten 
onder het genot van een hapje en een 
drankje.
Hopelijk tot dan!

Voor informatie kunt u contact opnemen 
met RIBW Team Beschermd Wonen 
Nijmegen West Telefoon: 088 382 24 67
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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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Boekrestauratie, bestaat dat nog? 

Iedereen leest tegenwoordig verhalen op de 
iPad of Kindle en je zou denken dat papier 
iets is uit de vorige eeuw. Voor een deel is 
dat waar: het boekbindersambacht schuift 
van het inbinden van jaargangen van tijd-
schriften langzaam op naar restauratie van 
papier en boeken. 
Daarbij kun je behalve aan de gebruikelij-
ke bijbels met leren banden ook denken aan 
boeken uit je eigen kindertijd, die je onlangs 
achterin de kast of op zolder in een oude ver-
huisdoos bij een opruiming terugvond. Boe-
ken, bij elkaar gehouden met plakband en 
vol met krassen en kleutertekeningetjes van 
eigen hand. Zulke tijdsdocumenten moet je 
vanwege hun slechte staat nooit weggooien, 
maar laten restaureren!
Kijk nog eens goed naar dat stukje nostalgie 
en ga eens na of je het weer in de oorspron-
kelijke staat op de boekenplank wilt hebben 
staan.

Maak eens vrijblijvend een afspraak. Bij een 
kop koffie bespreken we je wensen en de 
mogelijkheden voor restauratie van je kost-
bare jeugdboeken. 

Je kunt op veel manieren contact opnemen: 
024 - 3779568 of 06 - 18429571. 
Mailen kan ook: pagina1@online.nl.
Kijk ook eens op de website: 
www.pagina1handboekbinderij.nl
Hans Zegveld, Koninginnelaan 235.

Menno Bemelmans, zelfstandig fotograaf  
en woonachtig in de Wolfskuil. 

Ik ben ooit begonnen met het fotograferen 
van landschappen en bruggen. Dat doe ik 
nog steeds graag, maar dat is wel naar de 

achtergrond verschoven. Mijn werk is veel 
commerciëler en professioneler geworden. 

Ik fotografeer onder andere voor modemer-
ken en zorg met mijn foto’s dat de identi-
teit en bijpassende lifestyle zichtbaar wordt 
voor de kijker. Maar ook mensen intrige-
ren mij, en daarom fotografeer ik ze graag.  

Of het nu het personeel van een bedrijf is of 
juist een krachtig artistiek portret, ik maak 
de foto die jij graag wilt hebben. Voor elk be-
drijf of klant vinden we de juiste oplossing! 
Werk van mij (o.a. Nijmegen collectie) kun 
je zien in de Soulphine Gallery, Molenpoort  
Nijmegen, maar ook op Instagram.

Wil je meer weten of ontvang je graag een 
passend portfolio stuur dan een bericht naar  
photoandfinearts@gmail.com

Mijn naam is Marion Puts. Zes jaar ge-
leden ben ik vanuit huis begonnen met 
een eigen praktijk als  sportmasseur en 
schoonheidsspecialiste. 

Sinds 1 mei 2018 heb ik mijn praktijk ge-
vestigd in sportschool Fudoci in Nijme-
gen. Vanwege mijn interesse in sport ben 
ik al vrij snel betrokken geraakt bij sport-
verenigingen. Langzaam maar zeker be-
gon mijn werk zich meer en meer te ver-
leggen naar sportbehandelingen. Zo heb 
ik de opleiding tot NGS sportmasseur 
gevolgd, daarnaast een cursus Medical 
Taping en om mijn kennis verder uit te 
breiden ben ik mij gaan specialiseren in 
bindweefselmassage. 

Mijn doel hierbij is dat ik in staat ben om 
klachten en blessures beter te behande-
len of te voorkomen. Veel voorkomende 
klachten als lage rugpijn of spanningen 
in nek/schouders kan ik goed behande-
len met sportmassage in combinatie met 
bindweefselmassage. 

Daarnaast geef ik ook gezichtsbehande-
lingen met als specialisme cosmetische 
bindweefselmassages voor het gezicht. 
Zeker een aanrader! Op een natuurlijke 
manier, komt je huid er stralend en fris 
uit te zien.

www.dynamicmassageandbeauty.nl
Contact: 06-21296462



Foto’s: Geert Timmer



Foto’s: Dave van Brenk
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Vergaderingen van de 
Wijkraad Wolfskuil
Dinsdag 6 november is de algemene bestuurs-
vergadering, dinsdag 4 december het perio-
diek overleg met gemeente, Portaal, Tandem, 
politie en Sociaal Wijkteam.
Deze zijn in Wijkcentrum Titus Brandsma van 
20.00 tot 22.00 uur.
Indien u als wijkbewoner vragen hebt, kunt 
u contact opnemen met ons secretariaat, 
wijkraadwolfskuil@gmail.com. De vergade-
ringen zijn openbaar.

Tekst: Leo Woudstra

Wijkfestival  
 
Hierbij een indruk van ons Wijkfestival in de Wolfskuil op zondag 9 september. Het was een 
geslaagde dag met meer dan 130 kramen en veel publiek. Een zonnige dag met veel oude en 
nieuwe bewoners die elkaar weer eens in de Kuul konden ontmoeten voor een praatje en oude 
herinneringen ophalen. Aan de hand van oude foto’s werd bekeken hoe het vroeger allemaal 
was en hoe het nu veranderd is in de wijk met veel nieuwbouw. Voor de kleinere jeugd waren 
het luchtkussen en de draaimolen aantrekkelijk, de iets groteren mochten meedoen aan het 
graffiti spuiten, een geslaagde activiteit. Bij dierenweide Kobus kon de jeugd meedoen aan het 
poppentheater en allerlei activiteiten met de dieren, zoals knuffelen.
Al met al weer een zeer geslaagde dag met mooi weer en veel blijde gezichten. 

Teks en foto: Leo Woudstra

‘Wolfskuil vernieuwt’
De wijk Wolfskuil vlak bij de binnenstad aan de andere zijde van het spoor is de laatste jaren 
behoorlijk veranderd. Het Nachtegaalplein en omgeving is volledig opnieuw opgebouwd op 
basis van het stedenbouwkundig plan uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. Vanwege zijn sterke 
historische samenhang als tuinstad en de daarbij behorende architectonische uitstraling is het 
oorspronkelijke stedenbouwkundige plan begin deze eeuw aangewezen als ‘Gemeentelijk 
beschermd Stadsbeeld’. Woningcorporatie Portaal heeft een aantal jaren geleden gekozen 
om de sterk verouderde en gedateerde woningen te vervangen door nieuwbouw. Tussen 
Koninginnelaan en Pastoor Zegersstraat is onlangs vervangende nieuwbouw verrezen in fraai 
gedetailleerde baksteenarchitectuur. Het gaat in totaal om 210 woningen waarvan 108 sociale 
huurwoningen. Het oorspronkelijke Poortgebouw aan het Nachtegaalplein is gehandhaafd en 
voorzien van twee zijvleugels met appartementen. Voor het overige is het plan ingevuld met 
grondgebonden woningen; woningen die iets ruimer in het jasje zitten dan de oorspronkelijke. 
Het geheel past uitstekend in de tuinstad Wolfskuil. Tijdens het Architectuurcafé zal de ontwerper 
van de woningen Reinier Ubels van Mix Architectuur uit Ede, een toelichting geven op het totale 
nieuwbouwplan. Er wordt ook een korte wandeling gemaakt door het nieuwbouwproject.

Architectuurcafé Wolfskuil, Nachtegaalplein e.o.
Datum: 9 november 2018
Plaats: Wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386
Tijd: 16.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur

Kerstmarkt 12 december
Vrienden van het Florapark nodigen U uit 
op woensdag 12 december 2018 voor een 
bezoek aan onze sfeervolle kerstmarkt in 
en om de Witte Molen in het Florapark, 
aanvang 16.00 uur tot 21.00 uur. Onder 
voorbehoud zijn dit de deelnemende or-
ganisaties: Boskapel, STEP, Wijkraad, 
Wijkcentrum Villa Nova, Dierenweide 
Kobus, Sfeerhuis, Basisschool de Wie-
ken, de Witte Molen, Vrienden van het 
Florapark, Tandem en de  Michiel de 
Ruyterschool.
Evenals vorig jaar zal er weer van alles te 
beleven zijn, zoals optredens van diver-
se koren en dansgroepen, lekkere hapjes, 
kinderactiviteiten, broodjes bakken, met 
de kerstman op de foto en kerststukjes 
maken. Verder zijn er kraampjes met leu-
ke artikelen en natuurlijk uw aanwezig-
heid als bezoeker op deze leuke en gezel-
ligste kerstmarkt van Nijmegen.
Voor het huren van een kraam kunt u te-
recht bij Theo Hendriks, 06-25366482.

Foto: Geert TimmerWolfskuil vernieuwt
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Wij(k)raad Wolfskuil 
zoekt nieuwe leden

‘Samen met en vóór elkaar!’

De wijkraad Wolfskuil is een onafhankelijke 
vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de 
belangen van de bewoners uit de Wolfskuil. 
De wijkraadleden zijn actieve en betrokken 
buurtbewoners die zich belangeloos inzetten 
om de leefbaarheid en veiligheid in de Wolfs-
kuil te bevorderen.

Dit doet de wijkraad door goed te luisteren 
naar de ideeën en opmerkingen van onze 
buurtbewoners. Ook wordt er gevraagd en on-
gevraagd advies gegeven over ontwikkelingen 
en/of problemen in onze wijk aan Burgemees-
ter en Wethouders.

De wijkraad werkt nauw samen met de ge-
meente Nijmegen, Bindkracht 10 (voorheen 
Tandem en Het Interlokaal), STIP, woningco-
operatie Portaal, de politie en andere (maat-
schappelijke) organisaties.

Onderwerpen waarbij de wijkraad betrokken 
is onder andere Ruimtelijke ordening (nieuw-
bouw, renovaties, beheer), jongeren- en ook 
ouderenwerk, groen en recreatie (speeltuinen, 
sportaccommodaties), verkeersveiligheid en 
cultuur (evenementen, straatactiviteiten).

Algemene wijkraadleden gezocht
Denk je graag mee over hoe onze wijk er uit 

moet gaan zien en de belangen van wijkbewo-
ners te behartigen? Dan is deze vrijwilligers-
functie wat voor jou! Wij komen gemiddeld 1x 
per maand bij elkaar voor overleg.
Belangrijke eigenschappen van nieuwe leden 
kunnen zijn: 
• betrokkenheid bij het wel en wee in de wijk 
• maatschappelijke interesse 
• graag bij willen dragen aan het algehele wel-
zijn van onze wijk  
• redactionele vaardigheden om adviezen op 
papier te zetten 
• verbale kwaliteiten om de wijkraad te verte-
genwoordigen in externe bijeenkomsten 

Niet elke kandidaat hoeft over alle eigenschap-
pen te beschikken. De kwaliteiten kunnen over 
meerdere mensen verdeeld worden. 
Je krijgt er veel voor terug: leuke contacten 
met andere wijkbewoners, je zit dicht op het 
nieuws van de wijk, je levert een waardevol-
le bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid 
in de wijk en gezellige bijeenkomsten van de 
wijkraad.

Leo Woudstra maakt plaats voor 
jonge(re) generatie
Naast de zoektocht van algemene wijkraad-
leden is Wijkraad Wolfskuil op zoek naar een 
nieuwe voorzitter. Leo Woudstra, voor velen 
in onze wijk een bekend persoon, legt zijn 
functie per 1 januari 2019 neer. Na 24 jaren 
zal hij het stokje overdragen aan zoals hij het 
zelf gezegd  heeft aan de jonge(re) generatie. 

Misschien ben jij de juiste man of vrouw voor 
deze functie, of ken je iemand die daarvoor 
geschikt is. 

De wijkraad vind het belangrijk dat de nieuwe 
voorzitter:
• goede communicatieve vaardigheden heeft
• oog en oor heeft voor nieuwe ideeën en ont-
wikkelmogelijkheden
• in staat is de wijkraad op een positieve wijze 
te vertegenwoordigen
• een flexibele en open instelling heeft
• stressbestendig is
• leidinggevende kwaliteiten heeft
• in de Wolfskuil woont

De vertrekkende voorzitter Leo zegt over zijn 
functie: ‘Het is een leuke en afwisselende vrij-
willigersjob. De wijkraad is een belangrijke 
gesprekspartner van de gemeente’. 

Secretaris verhuisd
De secretaris is verhuisd naar een andere wijk 
en heeft besloten om tegelijkertijd met de 
voorzitter de wijkraad Wolfskuil te verlaten. 
De wijkraad Wolfskuil gaat daarom ook de 
persoon missen die contacten onderhoudt, de 
agenda beheert en de afspraken vastlegt.

Vind je het leuk om samen te werken aan een 
betere Wolfskuil? Wil jij de nieuwe secretaris 
worden? 

Als secretaris ben je lid van de wijkraad en be-
trokken bij al het reilen en zeilen. We zoeken 
een meedenkend lid met verstand van secre-
tariaat en handig is in het regelen en vastleg-
gen afspraken. De tijd die het vraagt verschilt 
per week. Soms is het druk, dan weer rustig. 
Je schrikt er niet voor terug om af en toe een 
handje te helpen ter voorbereiding van een 
overleg, activiteit of project. 

Samen met en vóór elkaar
Wil je meer informatie en of ben je geïnteres-
seerd in het wijkraadlidmaatschap? Uiteraard 
kun je altijd bij een vergadering aansluiten.
Wij streven ernaar om het zoeken naar nieuwe 
leden uit de Wolfskuil voor 1 januari 2019 af 
te ronden.
Meld je aan! Stuur een mail naar 
wijkraadwolfskuil@gmail.com met je motiva-
tie en een CV. 

Tekst: Biljana Marković
Foto: Dave van BrenkLeo Woudstra heeft straks wat meer tijd voor zijn favoriete hobby



Dansen in de Biezantijn 
Elke 4e zondag van de maand, met uitzonde-
ring van december, is er een gezellige dans-
middag in Voorzieningenhart de Biezantijn, 
aan de Waterstraat 146 Nijmegen. Een gezel-
lige middag met live muziek. We beginnen om 
14.00 uur en de zaal is open vanaf 13.30 uur.
Kom eens een dansje wagen, een drankje doen 
of gezellig bijkletsen met buurtbewoners!
Graag tot 28 oktober 2018 of 25 november 
2018.
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Waterkwartier Redactie:
Ruud de Vries

Hij komt!
De Sint komt zaterdag 24 november naar het 
Waterkwartier! Vanaf 12.30 uur maakt de bes-
te man een tocht door de wijk volgens deze 
route:
Hij start in de Biezantijn, Waterstraat, Ka-
naalstraat, Rivierstraat langs het Westerpark, 
Weurtseweg, Winselingseweg, Laan van Oost 
Indië, Wilhelm Linnemannstraat, Weurtse-
weg, Albert Trouwborststraat, Laan van Oost 
Indië, Nono Wardenaarstraat, Weurtseweg, 
Kanaalstraat, Waterstraat, Rijnstraat, Niers-
straat, Lingestraat, Biezenstraat, Rivierstraat, 
Reggestraat en weer terug naar de Biezantijn.

Daar zijn alle kinderen vanaf 14.00 uur van 
harte welkom. Er is een groot Sinterklaasfeest 
met  pietenoptredens en een pieten-disco! De 
kleurplaat die in de wijk verspreid wordt, kan 
bij aanvang van het Sinterklaasfeest bij de 
ingang van de Biezantijn ingeleverd worden. 
Voor de drie mooiste is er een leuk prijsje!

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

Verslag van de vergadering van Wijkvereniging 
“Ons Waterkwartier”, 26 juni 2018
Directe zorg Nijmegen Fenikshof
Anne Keizers en haar collega Camille vertelden dat er zorg geleverd wordt aan verstandelijk 
beperkte mensen tussen de 20 en 30 jaar. Dat zijn twintig cliënten transculturele zorg. De 
zorg zit tussen het zelfstandig en begeleid wonen.
Het beleid is om geen drugsverslaafden, mensen met kinderen, zwangere vrouwen en 
mensen met naar buiten tredende problematiek te plaatsen.

Activiteitenfonds  
Het activiteitenfonds komt vanuit de gemeente om burgers te stimuleren tot initiatieven. 
Eten en drinken worden niet gesubsidieerd. Voor 2018 zijn veertien initiatieven 
aangevraagd, waarvan er voor tien een positief advies is afgegeven. Er kan via een 
formulier, verkrijgbaar via de website, bij Ruud de Vries in de winkel of bij de Biezantijn, 
een aanvraag worden ingediend.

Kennismakingsgesprek bestuur “Ons Waterkwartier” met 
kwartiermaker Maarten de Wolff  van het Nyma-kwartier
Het Nyma-kwartier moet de culturele hotspot worden van Nijmegen-West, een permanente 
culturele, ambachtelijke broedplaats, met een unieke identiteit. Er is inmiddels gestart met 
het aanleggen van de basisstructuur.
Ook was Stef van Roemburg, landschapsontwerper, bij dit gesprek aanwezig. Vanuit 
ons Waterkwartier zal Kyra van Hulzen de wijkvereniging vertegenwoordigen om 
bijeenkomsten en overlegmomenten bij te wonen.    
 
Feest van de Natuur   
Zaterdag 26 mei is er weer een geweldige dag geweest in het Westerpark. Kleedjesmarkt, 
waterglijbaan, een pannakooi, een groente- en fruitworkshop en na afloop een gezellige 
barbecue voor vijftig oude en nieuwe bewoners van het Waterkwartier.

Gemeente Nijmegen   
Steen eruit, groen erin. De gemeente heeft als doel gesteld om dit jaar honderdduizend 
tegels te verwijderen. De bewoners worden hierbij betrokken. Ook is er een werkgroep 
samengesteld voor de verandering van het Maasplein.

Verder was er op het mededelingenblad het volgende opgenomen: “West wil Groene 
Buffer”. Ruud heeft een verhelderend stukje geschreven n.a.v. vragen uit de vorige 
vergadering (punt 7).
Opheffing actiegroep West wil Groene Buffer
• Jaren geleden, voordat de nieuwe brug “De Oversteek” werd aangelegd, is de 
actiegroep “West wil Groene Buffer” opgericht, om de mogelijke verkeers-, lucht- en 
fijnstofoverlast te monitoren op de aangepaste Energieweg. 
• Deze actie verzamelde ruim drieduizend handtekeningen welke we hebben 
aangeboden aan het College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen. Het heeft 
geresulteerd, na veel overleg en vergaderingen, in een aangenomen motie waarin een 
miljoen euro beschikbaar werd gesteld voor mogelijke aanpassingen. 
• Nu de zaken enkele jaren zijn gemonitord en ook nadat drie openbare 
bijeenkomsten voor alle bewoners zijn georganiseerd, heeft de actiegroep besloten zich op 
te heffen. 
• Dit is ook mogelijk nu er een WUM (Werkgroep Uitvoering Motie) in het leven 
is geroepen waarin alle partijen zijn verenigd en samenwerken om de Energieweg en de 
Neerboscheweg aan te passen aan de gestelde eisen.
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Waterkwartier 
25 jaar Vrouwenvereni-

ging en Waalbrugspeld 

Op 17 september was in het Voorzienin-
genhart De Biezantijn de Vrouwenver-
eniging Waterkwartier bijeen om hun 25 
jarig bestaan te vieren. Er heerste een 
gezellige sfeer onder de bijna veertig 
dames, welke plotseling onderbroken 
werd door binnenkomst van burgemees-
ter Hubert Bruls. Deze nam direct het 
woord en na zijn speech speldde hij de 
Zilveren Waalbrugspeld op bij mevrouw 
Ton Lindsen. Dit voor haar verdiensten 
als 25 jaar voorzitster van deze vrou-
wenvereniging, maar ook voor haar in-
zet als begeleidster voor inwoners van 
de Hulsen die de 4-Daagse lopen, alsook 
voor haar intensieve mantelzorg voor 
familieleden, dat ondanks haar 65 jarige 
leeftijd. De burgemeester bleef nog een 
half uurtje aanwezig bij de feestvierende 
dames.

Voor wie echt van griezelen houdt vindt er op zaterdag 27 oktober een spooktocht plaats waarbij 
alle zintuigen worden geprikkeld.
We verzamelen om 19.30 bij het NEC speelveldje aan de Rijnstraat. Vanaf daar wordt er in 
groepjes van minimaal 4 en maximaal 8 personen een route gelopen, met name door het Wester-
park. We eindigen ook weer bij het NEC speelveldje waar er voor de kinderen een versnapering 
is. Volwassenen kunnen tegen een kleine vergoeding iets nuttigen.

Voor wie: kinderen en volwassenen uit het Waterkwartier, 
                             kinderen moeten onder begeleiding van een volwassene lopen
Kosten  per kind 0,50 cent, te voldoen bij inschrijving
Inschrijving kan alleen via de inschrijfbrief, op te halen bij de Biezantijn. In deze brief staat 
  meer specifieke informatie

Tip: trek oude kleren en laarzen aan, het kan glibberig zijn in het Westerpark. Een zaklantaarn 
of lampionnetje is handig.

Op zondag 28 oktober vindt er voor de kleintjes een trick or treat tochtje door de wijk plaats. 
Vanaf half zes verzamelen we bij de Biezantijn. Hier kunnen de kinderen geschminkt worden. 
Vanaf half zeven wordt er een klein tochtje door de wijk gelopen waarbij aangebeld kan worden 
bij een aantal vaste adressen voor de Trick or Treat. We eindigen bij de Biezantijn voor een warm 
drankje voor de kinderen.
Vindt u het ook leuk als er die avond kinderen langskomen voor een snoepje, plak dan een rood 
kruis op uw deur. Dan weten we dat we aan mogen bellen. We lopen alleen in de straten; Biezen-
straat, Maasplein, Rijnstraat, Het Zwin en de Niersstraat.
Het is extra leuk als de wijk in dat weekend een beetje griezelig is aangekleed.

Voor wie: kinderen in de basisschoolleeftijd uit het Waterkwartier, 
                             kinderen moeten onder begeleiding van een volwassene lopen
Inschrijving kan alleen via de inschrijfbrief, op te halen bij de Biezantijn. In deze brief staat 
  meer specifieke informatie

Wij wensen iedereen een griezelige tocht toe
Jennifer, Lindsay, Marscha en Boukje

Wasps naar de Biezen
Zoals de Gelderlander het reeds heeft bericht, komt op het sportpark De Biezen de Nijmeegse 
Rugby Club The Wasps inwonen. De velden zullen worden aangepast, zodat ook andere sporten, 
die op dit moment nog onbekend zijn, ingepast kunnen worden.
Het jaarlijkse gebruik voor de laatste week van de schoolvakantie, Het Bouwdorp Waterkwartier, 
is ook verzekerd van een plaats op het terrein.

Kerstmarkt
De jaarlijkse traditie om in het Westerpark een fantastische kerstmarkt te organiseren gaat ook 
dit jaar weer in volle glorie van start. Grote belangstelling is er voor de tientallen kraam- en 
standhouders en de heuse kerstman zal met zijn “Yo-Ho” de bezoekers in de sfeer brengen. 
Glühwein en het kerstvuur zullen eveneens niet ontbreken. De aanvang is 16.00 uur, en het zal 
nog heel lang gezellig blijven…

Kinderbouwdorp
De laatste week van de schoolvakantie is 
traditioneel ingevuld door de vele bouwdorpen 
voor kinderen in Nijmegen, zo ook in het 
Waterkwartier. Op het terrein van sportpark De 
Biezen was het de hele week een drukte van 
belang en de kinderen bouwden onder leiding 
van diverse ouders fantastische bouwwerken 
met voor de kinderen ongekende hoogte.
Het is altijd een pluim op de hoed voor de vele 
vrijwilligers die dit toch maar weer jaarlijks 
organiseren, en ook met dank aan de sponsors 
en de gemeente Nijmegen die het financieel 
mogelijk maken. 

Het griezelt en spookt in het Waterkwartier
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Waterkwartier 

Schildpadden op de weg
Menigeen keek vreemd op toen men op de 
Voorstadslaan richting Schependomlaan 
wilde rijden. Op afstand van elkaar zijn op het 
wegdek grote witte schildpadden geschilderd. 
Het is een uitprobeersel of op deze wijze het 
verkeer tot kalmte gemaand kan worden. “Op 
deze weg rijdt men als schildpadden”, staat er 
op twee grote borden. Een evaluatie zal volgen 
of het inderdaad geholpen heeft.

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

Station WEST in de maak
In de afgelopen periode zijn de Wijkplatforms 
in de Wolfskuil en het Waterkwartier door 
ProRail bijgepraat over de stand van zaken 
betreffende de nieuwe stationsingang aan de 
westzijde. 
Het is de bedoeling dat er twee perrons bijko-
men om een betere, snellere verbinding te krij-
gen tussen Amsterdam/Schiphol en Nijmegen. 
Meningen werden gevraagd over de invulling 
van het hoogteverschil, roltrappen en/of liften, 
fietsenberging, auto kiss en ride mogelijkhe-
den, openbaar vervoerhalte aan de westzijde, 
enz. De gedachten worden meegenomen en 
nader uitgewerkt, het zal ons allen benieuwen 
welke wensen uiteindelijk gehonoreerd gaan 
worden om west inderdaad een volwaardige 
ingang te bieden tot het centraal station.  

Batavia Krayenhofflaan
Het gebouw van de voormalige boterfabriek 
aan de Krayenhofflaan staat er nog immer 
troosteloos bij. Aan de binnenzijde hebben di-
verse kunstenaars hun atelier waar ze met veel 
plezier hun werk kunnen doen. Echter, de ei-
genaar heeft andere plannen met de gebouwen. 
Al jaren wordt er overlegd, gesproken en plan-
nen afgewezen, toch zit er weer schot in de 
zaak, gesprekken met omwonenden zijn weer 
in het verschiet, nieuwe voorstellen worden 
gepresenteerd. Men hoopt dat er een keer een 
goed besluit genomen kan worden over bebou-
wing en mogelijk behoud van het groen aan de 
achterzijde. Wordt gevolgd en vervolgd.

Op zaterdag 6 oktober was weer het jaarlijkse 
“Nachtelijke Ommetje”. In alle Nijmeegse 
wijken werden leuke routes uitgezet langs be-
zienswaardigheden; gesloten deuren werden 
geopend en vergeten verhalen verteld. Zo ook 
in het Waterkwartier. Dit jaar ging het “Om-
metje” langs de Waalzijde, met name over het 
Honigterrein richting Waalhalla en hotel Nim-

ma. Er was een interessante uitleg over de ver-
schillende ruimtes waar we langskwamen en 
het was goed vertoeven op het eindpunt. Onder 
de ruim zestig deelnemers mochten wij dit jaar 
onze burgemeester Bruls verwelkomen. Met 
groot enthousiasme liet onze burgervader zich 
ook informeren over alles wat Nijmegen-West 
te bieden heeft.     

Ommetje door Waterkwartier

Foto’s: Dave van Brenk
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Ook met de herfst is het heerlijk ge-
nieten bij Lunch Café Wijck! Lekker 
buiten op het terras in de najaars-
zon of gezellig binnen en genieten 
van onze heerlijke specialiteiten. In 
huiselijke sfeer serveren wij u lek-
kere broodjes, salades, borrelplan-
ken en diverse dranken en bieren. 
Wijck is ook een geschikte plek 
voor zowel vrije tijd, zakelijk als 
met kinderen.

Binnenkort starten wij met onze nieuwe lunchkaart aangepast aan het seizoen, dus 
kom lekker proeven! Maar wees gerust, onze favorieten zullen wij blijven serveren!  

Kom ook eens naar één van onze evenementen of vraag naar de mogelijkheden om 
jouw borrel bij ons te organiseren!

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

Voorstadlaan 130 
024 84 50 114 - info@wijcknijmegen.nl
Openingstijden ma gesloten zondags en dinsdag vanaf 11 uur tot 22 uur 
woensdag t/m zaterdag vanaf 11 uur t/m 23 uur 
Tevens kunt u bij ons gratis parkeren

31

Maandag 3 september was het feest in de Lun-
terse Beekstraat. Om 14.00 uur werd er een 
grote tent de straat in gereden en opgezet en 
daarin werden lange tafels met banken ge-
plaatst. Even later volgde een blauwe food-
truck en twee cateringauto’s. De tafels werden 
gedekt, er waren lampjes en lampionnetjes en 
om 18.00 uur konden alle bewoners van de 
Lunterse Beekstraat aanschuiven.

Waar hadden ze dat aan te danken? Twee be-
woners in de straat, Margreet de Nijs en Mar-
tien Folmering, wilden iets leuks organiseren 
in de straat rondom de burendag. Ze gingen 
wat surfen op internet en stuitten op een ac-
tie van Aviko. Men hoefde alleen maar aan te 
geven waaróm je graag de Aviko Buurttafel in 
de straat wilde hebben om kans op de prijs te 
maken. Margreet schreef dat ze al 22 jaar in de 
Lunterse Beekstraat woonde, dat het vroeger 
heel gezellig was, de mensen vriendelijk en 
vaak op straat waren, maar dat dit de laatste 
jaren steeds minder geworden was. Ze hoopte 
dat de Buurttafel de gezelligheid van voorheen 
weer terug zou kunnen brengen. 

Dat was voor de aardappelboer voldoende re-
den om met de Buurttafel foodtruck naar Nij-
megen te laten komen en de Lunterse Beek-
straat was een van de veertig straten die hierbij 
uitverkoren werden. Willy Werts, een andere 
bewoner, had op de valreep nog geregeld dat 
de hele straat werd schoongemaakt.

 De gerechten waren – hoe kan het ook anders 
– aardappel gerelateerd, zoals rösti, aardappel-
kroketjes, friet, maar ook pizza en hamburgers. 
Er waren in totaal zeven voorgerechten en het 
toetje was hangop met zoete aardappel. Twee 
koks bereidden al dit eten en nog eens twee 
serveersters zorgden dat niemand iets te kort 
kwam.  Ook de drank, bier, wijn en fris was 
gratis. Aviko regelde ook alle gemeentelijke 
vergunningen en er was stemmige livemuziek 
van een gitarist. 

Drie huizen aan de Lunterse Beekstraat, dat 
is zo’n 10%, lieten dit buitenkansje aan zich 
voorbijgaan. Margreet en Martien kijken heel 
tevreden terug op de dag en zijn blij dat nu de 
hele straat elkaar weer kent. Voor volgend jaar 
bedenken ze weer iets anders!

Meer foto’s vindt u op een van de middenpa-
gina’s.

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

Lunterse Beekstraat wint Buurttafelprijs
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Body & Face Company en Kapsalon Lustrína
Make-Over

Annie vóór Annie ná

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

Repaircafé Oud-West

Ons repaircafé is een van de ruim 300 
repaircafés in Nederland. Vrijwilligers 
van het Repaircafé Oud-West proberen 
om uw spullen die niet meer doen wat ze 
moeten doen, te repareren. Heel vaak lukt 
dit, maar soms ook niet en dan kunt u met 
een gerust hart uw apparaat vervangen. 
We zijn te bezoeken op elke 1ste zaterdag 
van de maand bij het Hobbycentrum 
op de Nieuwe Nonnendaalseweg 98. 
We beginnen om 11.00 uur en nemen 
reparaties aan tot 13.30 uur. 
Soms moet u even wachten, maar dan 
kunt u genieten van een gratis kopje 
koffie of thee. Over het algemeen zijn de 
wachttijden niet erg lang. 
Dus wij nodigen u uit om langs te komen 
met uw kapotte fiets, speelgoed, klok, 
horloge, koffiezetapparaat, stofzuiger, 
grasmaaier, computer, telefoon, printer, 
of alles wat u zelf bedenkt.
De laatste 2 zaterdagen van dit jaar 
zijn 3 november en 1 december. Meer 
informatie kunt u vinden op www.
repaircafenijmegen.nl.

Tekst: Wilma van de Heijde, 

Wereldmuziekkoor Nijmegen

Sinds eind augustus repeteert in de Biezan-
tijn aan de Waterstraat het Wereldmuziek-
koor Nijmegen.

Het Wereldmuziekkoor Nijmegen is voort-
gekomen uit het projectkoor Xor Bolsjoj 
dat in 2002 werd opgericht n.a.v. het 15-ja-
rig bestaan van de Stichting Stedenband 
Nijmegen-Pskov. We zingen zoveel moge-
lijk authentieke liederen van over de hele 
wereld. Als Wereldmuziekkoor hebben we 
aan verschillende korenfestivals mee ge-
daan zoals in Pskov, St. Petersburg, Praag, 
Wales maar ook in eigen land, bijvoorbeeld 
in Annen, Middelburg, Egmond aan Zee, 
Maastricht. Het koor bestaat uit 75 leden. 
Op 26 januari 2019 bestaat het koor 15 jaar 
en geven we een feestelijk concert in de 
Boskapel in Nijmegen.

We repeteren eens in de veertien dagen op 

donderdag van 20.00-22.00 uur. De eerst-
volgende repetities zijn op donderdag 25 
oktober, 08 november, 22 november enz. 
Wanneer u eens wilt komen luisteren, u 
bent van harte welkom!

We kunnen nog met name bassen, tenoren 
en sopranen gebruiken. Dus als u denkt dat 
het misschien iets voor u is, kom dan luis-
teren.
Zie  www.wereldmuziekkoornijmegen.nl  

Tekst en foto: Loes Verbrugge
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VAN WERKHOVEN
Oude Graafseweg 96 - Nijmegen - (024) 377 42 00

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

HISTOR en FLEXA - VASTE LAGE PRIJS!

20% 10%25%40%30%

Weer twee erbij! 
De AED’s van de wijkcentra Villa Nova 
en Titus Brandsma zijn vanaf eind sep-
tember openbaar beschikbaar gesteld. Ze 
zijn in buitenkasten met pincode geplaatst. 
Voorlopig worden ze onderhouden en ge-
controleerd door de stichtingen ‘Hartslag-
Nijmegen’ en ‘AED Dukenburg’. Deze ap-
paraten blijven eigendom van de gemeente 
Nijmegen. Aan de Honigtoren, Waalban-
dijk 12J, is begin september een kast ge-
plaatst. Hier met een AED beschikbaar 

gesteld door woningcorporatie Talis. De 
code van deze kasten krijgen burgerhulp-
verleners na aanmelding bij HartslagNu. 
Aanmelden kan via de App (HartslagNu 
nieuw) of de website www.hartslagnu.
nl Iedereen die een reanimatiecursus of 
een BHV-cursus heeft gevolgd kan zich 
aanmelden. Binnenkort worden er meer 
AED’s in Nijmegen-West buitengeplaatst. 
Het gaat dan onder andere om de appara-
ten bij wijkcentra De Schalmei, Hesewei-
de en Biezantijn en sporthal De Zwaluw.  

Adressen:
Wijkcentrum Villa Nova. 
Derde van Hezewijkstraat 2 
Wijkcentrum Titus Brandsma. 
Tweede Oude Heselaan 386
Honigterrein, ingang Honig Events. 
Waalbandijk 12J

Tekst: Peter Saras
Foto’s: Peter Saras en Ger Neijenhuyzen

Donkeredagenoffensief

De zomer nadert zijn einde en de don-
kere dagen komen eraan. Het wordt weer 
vroeger donker en er zijn weer minder 
“oogjes” op straat. Doorgaans betekent 
dit een gunstige tijd voor inbrekers. In de 
wintermaanden slaan criminelen veelvul-
dig hun slag, vaak met een piek voor de 
feestdagen. Tijdens het Donkere Dagen 
Offensief zet de politie in deze periode, 
oktober tot maart, extra maatregelen in 
tegen woning- en auto-inbraken, overval-
len en straatroven door onder andere 
controles uit te voeren. Maar dus ook is 
extra alertheid bij de bewoners in de wijk 
van harte welkom. Laat bijvoorbeeld op 
sociale media niet domweg weten dat 
je op vakantie gaat en je huis leegstaat. 
Dit geldt met name voor de naderende 
herfst- en kerstvakantie.
Hieronder nog wat tips om rekening mee 
te houden ter preventie:
Verdachte situatie? Bel 1-1-2 of 0900-
8844.
Ziet u iemand in de straat die er niet 
thuishoort en bijvoorbeeld bij huizen naar 
binnen kijkt of op de uitkijk lijkt te staan? 
Spreek diegene eens aan met een simpel 
“hallo” of bel 1-1-2. Criminelen houden 
niet van een sociale buurt! 
Sluit deuren en ramen goed af. Ook tij-
dens een kort rondje met de hond.
Werk samen met gemeente en politie 
aan veiligheid in uw buurt, met Burgernet. 
Hoe meer mensen hieraan deelnemen, 
hoe groter de kans dat snel een verdacht 
of vermist persoon wordt opgespoord. 
Help ook mee en meld u aan. 

Chris Hofman
Wijkagent Wolfskuil 
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AutobedrijfNeerbosch

AutobedrijfNeerbosch

AutobedrijfNeerbosch

AutobedrijfNeerbosch
AutobedrijfNeerbosch

P Accu’s

P Reparatie

P Occasions

P Airco service

P Bandenwissel

Bij ons betaalt u geenloodtoeslag!

O.C. Huismanstraat 149 - Nijmegen - (024) 379 01 86 - info@autobedrijfneerbosch.nl
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Autobedrijf Neerbosch
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Jongerenpagina
Opening 
Jongerencentrum WSK 
(Wolfskuil) 
Na een lange voorbereiding hebben we onze 
gezamenlijke ruimte in de Wolfskuil feestelijk 
geopend. Op deze dag waren er leuke 
activiteiten voor moeders en jongeren tot 18 
jaar. We zijn zeer tevreden over de opkomst 
van de deelnemers en bezoekers.

Verschillende jongeren uit de wijk hebben 
opgetreden voor andere jongeren met eigen 
geschreven liedjes. Ook werden er diverse 
workshops gegeven zoals dans en graffiti en 
werd er binnen een FIFA-toernooi gespeeld. 
Buiten stond de dj met zijn muziekinstallatie 
een mooie sfeer te creëren door leuke 

plaatjes te draaien en bij de voetbalkooi werd 
er een voetbaltoernooi gespeeld.

Moeders van het OKC hadden hapjes 
gemaakt voor deze speciale dag en ook 
hadden we voor de kleintjes suikerspinnen 
geregeld. 

De officiële opening van Talenten Villa werd 
verricht door de bekende Nijmegenaar Perry 
Ubeda. Daarna onthulden we samen met 
jongeren de eigen bedachte naam voor het 
jongerencentrum WSK. De winnaars van de 
wedstrijd voor de beste naam onthulden 
deze zelf. Ze trokken een zeil weg van de 
muur en daarachter verscheen de naam van 
het jongerencentrum. Jongeren zelf hebben 
de naam op de muur gespoten, samen met 
een graffitikunstenaar. 

Zomerperiode 
Tijdens de zomer is het redelijk rustig 
geweest in Oud-West. Het jongerenwerk 
organiseerde een aantal activiteiten voor 
jongens en meiden. We zijn met jongeren 
naar Jumpsquare geweest en speciaal met 
meiden hebben we samen gepicknickt. Begin 
september heeft het jongerenwerk uit de 
Wolfskuil een mooie activiteit voor jongeren 
neergezet op het Florafestival, waarover 
alle deelnemers erg enthousiast waren. De 
zeer professionele kunstenaar heeft een 
leuke dag georganiseerd en we hopen dat de 
bewonersgroepen er tevreden mee zijn.

Jongerencentrum WSK 
Maandag: 
Inloop voor jongeren van 10 tot 18 jaar 
Tijd: 18.00 uur tot 20.00 uur
Meidenclub 
Tijd: 16.30 tot 18.00 uur 
Dinsdag:
Inloop voor jongeren van 10 tot 18 jaar 
Tijd: 15.30 uur tot 17.30 uur 
Woensdag:
Inloop voor jongeren van 10 tot 18 jaar   
Tijd: 15.30 uur tot 17.30 uur 

Jongerencentrum Biezantijn
Maandag:
Inloop voor jongeren van 10 tot 18 jaar
Tijd: 14.30 uur tot 16.30 uur
Dinsdag:
Meidenclub Aquamarijn  
Tijd: 17.45 uur - 19.15 uur

Zaalvoetbal voor jongeren uit 
Waterkwartier en Wolfskuil in 
Gymzaal De Zwaluw 
Maandag van 18.00 uur tot 19.00 uur, 
leeftijd 15 tot 18 jaar 
Woensdag van 17.00 uur tot 18.00 uur, 
leeftijd 10 tot 14 jaar

Openingstijden 
Jongerenwerk 
Bindkracht10
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Fysiotherapie Danielsplein  /  Danielsplein 3b   /  6543 NA Nijmegen  /  024-3030022  
administratie@fysiodanielsplein.nl   / www.fysiotherapie-danielsplein-nijmegen.nl 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe 
yogalates 

groep  

 
 

Last van rug-, nek- en/of bekkenklachten? Zit u niet lekker in uw vel of zou u gewoon 
wat  soepeler willen zijn? Yogalates kan u helpen de klachten te verminderen! 
 

Yogalates is een combinatie van yoga en pilates. Door Yogalates wordt de  
lichaamshouding verbeterd waardoor rug,- nek- en bekkenklachten afnemen.  
U leert zich te ontspannen, gaat beter in uw vel zitten waardoor u fysiek en mentaal  
beter in balans komt.  
 

Vanaf oktober zullen wij bij voldoende animo een nieuwe yogalates groep starten op       
de woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur. Interesse? U kunt zich opgeven voor een    
gratis proefles! 

 

 

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

De bekerwedstrijden in de poule liggen ach-
ter ons en de competities zijn in volle gang. 
Op de velden van sv Nijmegen zijn weer een 
hoop nieuwe gezichten te bewonderen. Niet 
alleen bij de diverse seniorenteams, maar ook 
bij de jeugd op zaterdag. Het is goed te mer-
ken dat sv Nijmegen over jongere jeugd be-
schikt. We moesten nieuwe teams maken voor 
Jo9 en Jo11! Gemotiveerde begeleiding en 
ouders, opa’s, oma’s en andere familieleden 
langs de lijn om deze teams op een positieve 
manier aan te moedigen. Zo zien wij het als 
club graag. Stapje voor stapje willen we zo 
dan ook groeien met onze jeugdafdeling.  
Op dit moment beschikken we behalve de 
Jo15/C leeftijd over alle teams. Maar het zou 
mooi zijn om bij de oudere leeftijdscategorieën 
over minimaal een team te beschikken en bij de 
jongere jeugd (Jo9 en Jo11) over twee teams.  

Ook op zondag zien we steeds vaker onze 
jeugd. Zo lopen bij de twee selectieteams 
meerdere jongens uit onze jeugdafdeling en 
zal bij iedere thuiswedstrijd van ons eerste 
ook weer de pupil van de week aanwezig 
zijn. Deze pupil uit de Jo9 of Jo11 zal mee-
doen met de warming up en de aftrap ver-
richten bij het eerste herenzondagelftal.  
 
Hoe het dit komend seizoen gaat verlopen met 
ons 1e team is op dit moment  nog lastig te zeg-
gen. Met het schrijven van dit stukje waren er 
pas twee wedstrijden gespeeld. Sv Nijmegen 1 
moest eerst  uit naar Millingen sc1, die gedegra-
deerd was uit de 3e klasse. Na een 3-1 achter-
stand kwam sv Nijmegen goed terug tot 3-3 en 
pakte zo een punt tegen een lastige tegenstander.   
De tweede wedstrijd was tegen SCP. Deze ploeg 
maakt het sv Nijmegen ieder seizoen lastig. Ook 
nu was dat het geval. Sv Nijmegen kon het eer-
ste verlies tegen SCP niet ombuigen. Eindstand 
1-2 in het voordeel voor de club uit Puiflijk.   
Er zit genoeg kwaliteit in deze ploeg. Hope-
lijk gaan we dit aankomend seizoen vaak zien 
en gaan ze meedoen bij de bovenste plaatsen.  
Ook alle andere teams zijn na een aantal be-
kerwedstrijden aan de competitie begonnen. In 
dat bekertoernooi gaan we twee sv Nijmegen 

teams terugzien. Zo eindigden zowel sv Nij-
megen Jo17 als sv Nijmegen 4 op de eerste 
plaats en plaatsten ze zich voor de volgende 
ronde. Welke club daarin de tegenstander zal 
worden is op dit moment nog niet bekend. 

Wij hopen in ieder geval dat iedereen een heel 
leuk seizoen gaat beleven. 

Tekst: Patrick Weijers
Foto: Ger Neijenhuyzen
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In de wijk
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BikeMario de mobiele fietsenmaker

Geen tijd om naar de fietsenmaker te gaan? 
Niet de mogelijkheid om uw fiets naar de fiet-
senmaker te slepen? Fiets kapot terwijl u al on-
derweg bent? Dan is hier de oplossing!

BikeMario is een mobiele fietsenmaker, te her-
kennen aan het opvallende busje. Bel ons voor 
een afspraak en wij komen bij u thuis naar de 
fiets kijken. Kleine reparaties kunnen vaak ter 
plekke worden uitgevoerd en voor grotere re-
paraties wordt je fiets opgehaald en weer te-
ruggebracht zodra hij af is. En dit alles zonder 
extra kosten. 

 De voordelen van onze service:

- Geen gesleep naar de fietsenmaker

- Geen lange wachttijden

- Afspraak wanneer het u uitkomt

- Thuis, of zelfs onderweg

- Beste prijs-kwaliteitverhouding 

- Gratis advies en fietscheck

U kunt whatsappen of bellen voor een afspraak 
op dinsdag tot en met zaterdag van 09:00-
17:00. We zijn ook te vinden op de markt in 
Lent (woensdag).

Contactgegevens: 
0639328110 
www.bikemario.nl

Weerbaarheidscursus: meiden 
uit groep 8, 1e  of  2e  klas.

Op 24 oktober zal er een weerbaarheidscur-
sus starten speciaal voor meiden die net op 
de middelbare school zitten of volgend jaar 
gaan. Er verandert veel in deze periode op 
zowel praktisch, lichamelijk als sociaal vlak. 
Een weerbaarheidscursus kan het wat mak-
kelijker maken. De cursus zal plaatsvinden bij 
Weerheidscentrum Perry Ubeda. Deze zullen 
worden verzorgd door Evi, 22 jaar oud, HBO-
pedagoog en kickbokstrainster. De cursus zal 
bestaan uit 6 bijeenkomsten. Deze zijn op 
woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Tij-
dens deze trainingen zal er worden gewerkt 
aan zowel mentale als fysieke weerbaarheid. 
Het doel is om hun zelfvertrouwen te vergro-
ten en om de meiden handvatten te bieden in 
de voor hen lastige situaties. Veiligheid, ver-
trouwen en respect staan centraal tijdens de 
trainingen. 
 
Data trainingen: 24 oktober t/m 28 november 
Kosten: €50,- 
Contact: evivanooijen@gmail.com 
0621117656
Tweede Oude Heselaan 181C, Nijmegen

Teken- en schildercursus in 
atelier Spits op Kunst

In het atelier Spits op Kunst in de Waterstraat 
kun je teken- en schilderlessen volgen. Dit is 
de cursusruimte én het atelier van Joost van 
Moll, beeldend kunstenaar. Hij heeft jarenlan-
ge ervaring als docent in de regio Nijmegen. 
Maak kennis met het aanbod en proef de pret-
tige werksfeer. Tijdens de cursus worden je ta-
lenten verder ontwikkeld op deze inspirerende 
en creatieve plek. 

Cursussen tekenen, schilderen en 
mengvormen
De cursus is voor starters en (ver)gevorder-
den, met maximaal 12 deelnemers. Er wordt 
gewerkt met uiteenlopende materialen en 
technieken naar keuze. Verder is er volledige 
keuzevrijheid qua onderwerp en stijl. Het uit-
gangspunt is jouw eigen niveau en interesse 
met daarbij veel oog voor idee en technische 
uitvoering. Je krijgt volop ondersteuning met 
persoonlijk en deskundig advies. In een stimu-
lerende sfeer aan de slag, in overleg met elkaar.

Start
De cursussen zijn in september gestart en er 
zijn nog enkele plaatsen vrij.
Wil je meedoen en alle mogelijkheden komen 
ervaren? Op www.joostvanmoll.nl vind je uit-
gebreide informatie.

Andere activiteiten
Naast de cursussen worden er ook workshops 
in het atelier gegeven of op een locatie die je 
zelf kiest.
Wil je een kunstwerk in opdracht laten maken? 
Ook dat behoort tot de mogelijkheden.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op of 
ga kijken. Je bent van harte welkom.

Atelier Spits op Kunst
Waterstraat 220, Nijmegen (op kruising met de 
Weurtseweg)
024-3608486
info@joostvanmoll.nl
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Molenweg 36, Nijmegen, Tel. 024 – 3770503

Tegenover de Albert Heijn Nijmegen West

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

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

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

Welkom!

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

Nieuw: Beweeg je Fit! 
Vanaf  1 november

Beweeg je Fit! sporten in kleine 
groepen
Vanaf 1 november zal bij Jacops Fysiotherapie 
gestart worden met iets nieuws:
Beweeg je Fit! 
Met Beweeg je Fit! bieden wij mensen de mo-
gelijkheid om in kleine groepjes van 4-6 per-
sonen te sporten of bewegen op eigen niveau 
en intensiteit. Deze groepen worden altijd 
begeleid door een van onze fysiotherapeuten. 
Hierdoor is het ook voor mensen met fysieke 
ongemakken of specifieke aandoeningen mo-
gelijk om te komen sporten.  Een les/training 
zal 1 uur duren. De kosten voor het sporten 
zullen €25,- per maand bedragen. Ondanks het 
feit dat dit begeleid wordt door een fysiothe-
rapeut valt het niet onder de vergoeding fysio-
therapie bij uw zorgverzekeraar.
We zullen starten met een groep op dinsdag-
ochtend en een groep op donderdagochtend, 
beide van 10.30u tot 11.30u. Bij voldoende 

aanmeldingen wordt er gekeken naar andere 
tijden. Na afloop is er de mogelijkheid voor 
een kopje koffie of thee.
Indien u zich wilt aanmelden of nog vragen 
heeft over Beweeg je Fit! kunt u contact met 
ons opnemen. 

Nu ook behandeling bij 
etalagebenen
In onze praktijk vinden wij het belangrijk om 
ons te blijven ontwikkelen en kwaliteit te leve-
ren. Hiervoor is het noodzakelijk om cursus-
sen en opleidingen te volgen. Zo heeft Joris de 
cursus voor claudicatio intermittens (etalage-
benen) gevolgd. Hierdoor zal de praktijk on-
derdeel gaan uitmaken van het claudicationet. 
Dit betekend dat de behandelingen hiervoor in 
onze praktijk nu vergoed zullen worden. Cay 
is gestart met haar opleiding tot Manueel The-
rapeut . Voor het laatste nieuws, de ontwikke-
lingen in de praktijk en of andere informatie 

houdt u onze website jacopsfysiotherapie.nl in 
de gaten. 

Jacops Fysiotherapie Nijmegen
Jacops Fysiotherapie Nijmegen is gevestigd 
aan de Voorstadslaan 208. In onze praktijk 
werken wij met 3 collega’s. Naast alle regu-
liere klachten zijn wij gespecialiseerd in o.a.  
manuele therapie, sport gerelateerde klachten, 
medical taping, hoofdpijn en duizeligheid en 
dry needling.
Heeft u vragen over een behandeling of wilt 
u een afspraak maken dan kunt u contact met 
ons opnemen. Voor fysiotherapie is een ver-
wijzing is niet noodzakelijk. 

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

advertorial
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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

chronische pijn?
een stap verder

met Beweegpraktijk Oud West
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Succes voor Tomoda
Tomoda is door Judo Bond Nederland 
(JBN) uitgeroepen tot vereniging van het 
jaar. Dit jaar vindt voor het eerst de ver-
kiezing ‘Vereniging van het Jaar’ plaats. 
De verkiezing is een initiatief van de Ra-
bobank met haar partners in sport en cul-
tuur: NOC*NSF, LKCA en Kunstbende. 
Het doel is de kracht van sport- en cultuur-
verenigingen bij zoveel mogelijk Neder-
landers in de schijnwerpers te zetten. Naast 
een landelijke winnaar, die NOC*NSF 
heeft uitgeroepen, heeft Judo Bond Neder-
land ook een JBN vereniging van het jaar 
vastgesteld. Dit is Tomoda die de lijfspreuk 
- judo voor iedereen - hanteert.

Voor het vaststellen van de winnaar han-
teerde de JBN de volgende selectiecriteria:
- De vereniging heeft deelgenomen aan de 
verkiezing ‘vereniging van het jaar’ en een 
top 5 positie behaald.

Dat de kans om te vallen stijgt met de leef-
tijd, is bekend. Maar dat de risico’s kleiner 
zijn als mensen genoeg blijven bewegen, is 
minder bekend. Daarom heet de jaarlijkse 
valpreventiemaand voortaan de ‘Hup in de 
benen’-maand. In oktober worden in ver-
schillende gemeenten in Gelderland-Zuid 
activiteiten georganiseerd rond bewegen en 
het voorkomen van vallen.

In de maand oktober wordt dit jaar voor de 
8e keer aandacht besteed aan valpreventie in 
de regio Gelderland-Zuid. Organisaties en 
professionals binnen gemeenten organise-
ren in deze maand activiteiten die bedoeld 
zijn om vallen te voorkómen. De activitei-
ten richten zich vooral op oudere inwoners. 

De regionale valpreventiemaand is een ini-
tiatief van ZZG zorggroep, GGD Gelder-
land-Zuid en vele andere organisaties in de 
regio Gelderland-Zuid. Zij sluiten hiermee 
aan bij de landelijke valpreventieweek van 
VeiligheidNL. Alle activiteiten zijn te vin-

den op de website 
http://hupindebenen-gelderlandzuid.nl  

Waarom is bewegen zo belangrijk?
•	 Bewegen vermindert botontkalking en 

(daardoor) de kans op een botbreuk.

•	 Bewegen draagt bij aan soepelheid en ba-
lans, en verkleint de kans op vallen.

•	 Bewegen bevordert de werking van de 
hersenen en het geheugen.

•	 Bewegen zorgt ervoor dat mensen kunnen 
blijven meedoen in de samenleving.

Het advies voor Gezond Bewegen voor 
55-plussers is iedere dag een halfuur bewegen. 
Beweeg op minimaal vijf, maar liefst alle da-
gen van de week. Naast voldoende bewegen 
is het goed om ook spier- en botversterkende 
activiteiten en balansoefeningen te doen.

Tekst: Jenny Manders

‘Hup in de benen’- valpreventiemaand van start

- De vereniging heeft 90% van haar leden bij 
de JBN aangemeld.
- JBN heeft de maatschappelijke bijdrage en 
het unieke karakter van het verenigingsverhaal 
beoordeeld.

Tomoda traint o.a. in het wijkcentrum Titus 
Brandsma. Zie voor meer informatie: 
www.tomoda.nl 

Tekst: Susanna Bicknell
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NIJMEEGSE WETHOUDERS VOOR DE KOMENDE VIER JAAR: WAT WILLEN ZIJ VOOR U EN MIJ?

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)nieuw benoemde wet-
houders over wat zij willen bereiken voor 
stad en wijken. In dit nummer Grete Vis-
ser, wethouder voor onderwijs, welzijn en 
zorg (diversiteit, asiel, gezondheid, preven-
tief jeugdbeleid, GGD, mantelzorg, vrij-
willigersbeleid, vanaf 31 oktober 2020 ook 
herziening WMO-stelsel) en één van de vier 
vrouwen in het college. Grete is wethouder 
namens D66.

‘Iedereen is verantwoordelijk 
voor zijn of  haar eigen geluk’

Begin
‘De eerste twee maanden na mijn installatie 
als wethouder kwam er ontzettend veel op me 
af’, vertelt Grete. ‘Mijn agenda was meteen 
boordevol met heel veel verschillende onder-
werpen en afspraken. Vanaf dag één ben je als 
nieuwe wethouder volledig in touw. In het re-
ces ben ik goed uitgerust. Bij terugkomst had 
ik meer overzicht over alle verschillende taken 
en onderwerpen. Ik heb een afwisselende dag-
indeling en ben inmiddels al bij veel organisa-
ties op bezoek geweest. Het is fijn om te mer-
ken dat je als wethouder ook daadwerkelijk 
invloed kan aanwenden.’

Grete is 54 jaar en geboren in Ede. Ze ging 
naar de hbo-v in Leusden, Utrecht, waar ze 
ook een tijd woonde. Daarna studeerde ze ge-
zondheidswetenschappen in Maastricht. Naast 
bestuurs- en adviesbaantjes was ze de laatste 
zeven jaren vestigingsmanager bij woonzorg-
centra en verpleeghuizen, eerst bij de Orange-
rie in Dukenburg en de laatste jaren bij Bos-
zicht in Brakkenstein. Sinds 1994 woont ze in 
de Wolfskuil.

Grete: ‘D66 staat voor het betaalbaar houden 
van de voorzieningen. Ik was nog maar kort 
lid toen ik vrij hoog op de lijst kwam voor de 

Grete Visser 
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gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Ik sta 
voor kansen voor iedereen. Zeker als het gaat 
om onderwijs, in een gezonde stad. Ik was als 
raadslid al actief op deze punten. Wat er in 
een stad gebeurt, zien we in feite ook in ver-
pleeghuizen of op scholen gebeuren, maar dan 
op kleinere schaal. In de basis van samenle-
ven gaat het erom dat ieder mens gebaat is bij 
liefdevolle aandacht. Daar draait het om. Aan-
dacht is gratis, zeg ik altijd.’ 

Collegeprogramma
‘In het collegeprogramma staat veel over wel-
zijn’, gaat Grete verder, ‘en over het onder-
wijs een wat kleiner stuk. In Nijmegen zijn de 
scholen verantwoordelijk voor hun onderwijs-
aanpak en veel scholen ook voor hun gebou-
wen. De samenwerking met de gemeente gaat 
vooral over passend onderwijs, voorschoolse 
educatie, leerplicht, vroegtijdig schoolverlaten 
of schoolverzuim. Ik zit met alle schoolbestu-
ren om de tafel om te bespreken hoe we sa-
men kunnen zorgen dat leerlingen in onze stad 
goed onderwijs krijgen en voor de samenwer-
king tussen basisschool, voortgezet onderwijs, 
ROC, HAN en Radboud Universiteit. Belang-
rijk is dat leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben, dat ook krijgen.’

De WMO-portefeuille
Grete: ‘1 januari 2015 was er de wetswijziging, 
waarbij heel veel taken van het Rijk overge-
heveld werden naar de gemeentes. Nijmegen 
heeft daar onder leiding van wethouder Bert 
Frings heel goed op ingespeeld. De sociale 
wijkteams werken laagdrempelig, Stip is een 
succes. Die ontwikkeling kost de gemeente 
méér geld dan er in eerste instantie voor uit-
getrokken was. Het is een kwaliteitsslag, die 
op den duur geld moet opleveren. Bert Frings 
werkt hieraan tot oktober 2020. Dan komt de 
hele portefeuille naar mij toe.’

Stadsdelen en wijken
‘Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar 
eigen geluk’, gaat Grete verder. ‘Als gemeente 
moeten we de mensen wel kansen bieden om 
die te kunnen grijpen. We gaan per stadsdeel 
en wijk inventariseren wat daar nodig is. In 
elk stadsdeel is de voorzieningenvraag anders. 
Dukenburg en Lindenholt zijn aan het vergrij-
zen. In Oost wonen minder mensen met een 
andere culturele achtergrond dan in Oud-West. 
In Noord wonen nu vooral veel jonge gezin-
nen. Daar moet je de expertise in de sociale 
wijkteams op inrichten. We moeten flexibel 
inspelen op wat er in de stad gebeurt. De zorg 
en welzijn inrichten op stadsdeelniveau is een 
maatschappelijke cultuuromslag. Vergelijk het 
met het streven naar een rookvrije generatie, 
waar ik me ook sterk voor maak. Dat is ook 

zo’n maatschappelijke cultuuromslag. Wil je 
inzetten op minder gezondheidsklachten, dan 
is preventie erg belangrijk. Ook zal bijna ie-
dereen ooit mantelzorger zijn. Ook dat zal de 
gemeente moeten faciliteren. Vroeger was er 
de AWBZ. Die was voor iedereen. De WMO 
is een vangnet. Tot oktober 2020 werk ik nauw 
samen met Bert Frings. Daarna ben ik verant-
woordelijk voor de ontwikkelingen in zorg en 
welzijn.’

LHBTI-gemeenschap
Een van haar allereerste werkbezoeken als 
kersverse wethouder bracht Grete Visser aan 
het Roze Huis. Ook al als raadslid liet ze haar 
betrokkenheid met de LHBTI-gemeenschap 
blijken. Grete: ‘D66 was als partij de grond-
legger van het homohuwelijk. Ik ben er trots 
op dat ik 11 oktober op Coming Out Day sa-
men met Nijmeegse basisschoolleerlingen de 
regenboogvlag op de Stevenskerk mocht hij-
sen. Ik voel me daar ook persoonlijk bij be-
trokken. Na een huwelijk met een man - waar 
ik een prachtige dochter aan overgehouden 
heb, en hij is nog steeds een goede vriend - 
ben ik nu al tien jaar gelukkig met een vrouw.’

Refugees Welcome
De woorden op een pijler van de Waalbrug 
die symbool staan voor tolerantie en verdraag-
zaamheid hebben geleid tot een confrontatie 
tussen extreemrechtse en linkse actievoerders 
in Nijmegen. Hoe kijkt de wethouder die over 
asielbeleid gaat hier tegen aan? Grete: ‘Voor 

de opvang van vluchtelingen heb ik me altijd 
ingezet. Als gemeenteraadslid en als locatie-
manager van woonzorgcentrum Boszicht no-
digden we daar vluchtelingen uit om een hapje 
te komen eten. Ik ben trots op Nijmegen dat 
we als stad altijd laten zien hoe gastvrij en ver-
draagzaam we zijn. Ook voor vluchtelingen. 
Een grote meerderheid in de stad is het daar 
mee eens of is tolerant. Er is echter ook een 
ander geluid. Daar is op zich niks mis mee. 
Iedereen mag zich uiten, maar men moet wel 
fatsoenlijk blijven.’

Wolfskuil
‘Ik woon nu 24 jaar in de Wolfskuil’, vertelt 
Grete. ‘Eerst vier jaar aan de Koninginnelaan 
en nu al twintig jaar aan de rand van de wijk 
in een monumentaal pand. Ik vind dat een erg 
fijne plek en zal er niet gauw vertrekken. Ik 
hou van de diversiteit in de wijk. Ik heb de 
wijk veel zien veranderen de laatste jaren. Ei-
genlijk alleen maar ten goede. Vroeger waren 
inbraken schering en inslag. Dat hoor ik nu 
nooit meer.’

Grootste wens
‘Over vier jaar hoop ik dat er voldoende wel-
zijnsvoorzieningen zijn voor iedereen, zodat 
mensen minder gebruik hoeven te maken van 
de zorgprofessionals. Dan vind ik dat deel van 
mijn wethouderschap geslaagd.’ 

Tekst: Michiel van de Loo en Toon Kerssemakers
Foto’s: Huub Luijten
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De herfst is gestart, de wind gaat waaien, 
bladeren vliegen om je oren en het zal gaan 
regenen. Door de vele stenen die onze stad 
telt kan al het overtollige water niet de grond 
inzakken. Ook in dit jaargetijde zal operatie 
Steenbreek verder gaan met het bewust maken 
van mensen om tegels in tuinen te vervangen 
door groen. Er worden gratis tegels of stenen 
opgehaald wanneer je besluit om mee te doen 
met deze ludieke actie. Dat dit initiatief een 
win-situatie oplevert mag duidelijk zijn als je 
bedenkt wat de voordelen zijn wanneer onze 
stad groener wordt. Het riool zal minder over-
belast raken en er is een kleinere kans op wa-
teroverlast in de tuin. Met meer groen kan het 
in de stad maar liefst zeven graden koeler zijn 
in de zomer en we zullen meer nuttige dieren 
aantreffen, zoals bijen en vlinders.
Je hoeft echt geen tuinliefhebber te zijn om 
hieraan mee te doen. Een ding is zeker: wan-
neer je besluit een aantal stenen uit de tuin 
te halen om daar een plant, een bloemetje of 
struik te laten groeien help je mee aan een be-
ter klimaat. En dat is waar operatie Steenbreek 
voor staat: een klimaatbestendige, gezonde, 
maar vooral groene samenleving!

Najaar campagne
Dat Operatie Steenbreek aansluit bij het beleid 
van de gemeente Nijmegen om grote, stenige 

ruimtes in de openbare ruimten te vergroenen 
is wellicht bekend. Met de najaar campagne 
‘Vaarwel stenen, hallo Groen!’ heb je kans om 
een steentje bij te dragen. Voor de eerste vijf-
tig aanmeldingen die worden gedaan om de 
tuin groener te maken worden stenen of tegels 
door vrijwilligers van zorgboerderij Onder de 
Bomen gratis opgehaald. Bij de zorgboerderij 
staat een container waarin de uit de tuinen ge-
haalde stenen worden verzameld. De helft van 
de stenen is inmiddels hergebruikt door kun-
stenaars. Zij hebben er twee kunstwerken van 
gemaakt. Deze zijn tentoongesteld in de Bastei  
tijdens de expositie OMweer die 30 septem-
ber om 15.00 van start is gegaan. De expositie 
duurt tot zes december 2018. 

Hoe verder in 2019?
In 2019 is het plan om verder te gaan met het 
groener maken van de Biezen. Om het groe-
ner maken te stimuleren zijn er in het najaar 
van 2018 diverse wijkmarkten ingepland waar 
je vrijwilligers van De Bastei (centrum voor 
natuur en cultuurhistorie) over Operatie Steen-
breek kunt aanspreken met allerhande vragen 
over het groener maken van je eigen tuin en 
van onze stad. Natuurlijk zullen er nog meer 
activiteiten gepland worden. Wanneer je op de 
hoogte wilt blijven, check dan regelmatig de 
sociale media en op www.operatiesteenbreek.nl 

Wijkkaravaan en mijn wijkplan
Wanneer er voldoende mensen zijn in een 
wijk die graag hun tuin groener zien, kan er 
een wijkkaravaan opgestart worden. Dan gaan 
vrijwilligers van de Bastei onder de noemer 
van Operatie Steenbreek aan de slag samen 
met de bewoners, gemeente en de DAR om te-
gels uit de tuinen te halen, zwart zand te leve-
ren en tuinadvies te geven. Voor iedereen die 
meedoet zijn er een aantal gratis plantjes. 
Wanneer je in je eigen wijk om je heen kijkt 
en vindt dat er in het openbare groen iets kan 
verbeteren qua natuur, dan kun je dat melden 
op de site van mijn wijkplan: www.nijmegen.
mijnwijkplan.nl Hoe meer mensen uit de wijk 
jouw voorstel ‘liken’, hoe groter de kans dat de 
wijkregisseur het oppakt en er een project van 
maakt, dat eventueel namens Operatie Steen-
breek uitgevoerd kan worden.

Vrijwilligers gezocht
Vanuit de Bastei wordt er gewerkt aan een net-
werk van organisaties, bedrijven en particulie-
ren die samen zullen optrekken om Nijmegen 
groener en waterbestendiger te maken. Met 
Operatie Steenbreek helpt Bastei mensen op 
weg naar een klimaatbestendige tuin. Wil jij 
ook graag als vrijwilliger iets betekenen voor 
het uitbreiden van de natuur? Dan is Operatie 
Steenbreek naar jou op zoek. Vind je het leuk 
om met mensen in gesprek te gaan over nut en 
noodzaak van een groene stad of wil je af en 
toe meehelpen bij een bijeenkomst of wijkka-
ravaan? Schroom niet, trek je stoute schoenen 
aan en bezoek de volgende webpagina voor 
meer informatie: https://www.debastei.nl/en/
node/480  en mail naar: netwerk.steenbreek@
debastei.nl of bel met de campagneleiders: 
Yvonne Keijzers: 06-21896986/ Ingrid Kerk-
vliet: 06-11293445

‘Vaarwel stenen, hallo groen’

Tekst: Caroline van Uden
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Meld & Herstel
Mijn zoon wil altijd naar het Distelpark. Met 
zijn rode crossfiets, waar hij razendsnel op 
kan wegsprinten tot hij bij een stoeprand 
komt. ‘Stop!’ Meestal doet hij dat ook, geluk-
kig. Of hij wordt ineens moe. Dan ziet hij 
poep op de grond, dat een zwarte peul blijkt 
te zijn van een of andere boom. Hij staat 
ermee in zijn handen en reikt het me aan: 
‘Wat is dit nou?’
We steken de Molenweg over bij het stop-
licht, waarna hij weer wegspurt, eindelijk 
veilig. Ik zie hem verdwijnen, met zijwieltjes 
en al de kuil in, het kale voetbalveld op. Hij 
racet naar de ‘boot van Sinterklaas’, het drie-
hoekige speeltoestel met windvaan en touw-
rek om te beklimmen. Nummer 0999.
Als hij boven is roept hij: ‘Wat is dit nou?’ 
Een gat, precies waar hij staat. Zijn hoofd 
past er niet door, maar de rest van zijn lijf 
vast wel. De rotte plank ligt eronder. Als ik 
boven ben voel ik dat andere planken ook al 
soppig doorbuigen.
‘Je mag hier spelen hoor, maar kijk wel goed 
uit.’
‘Dat doet ik hoor!’ Hij loopt naar de punt van 
de boeg en begint te zingen ‘varen, varen!’ 
Terwijl ik hem met een half oog in de gaten 
houd zoek ik naar de Meld & Herstel App. 
Ik maak een foto, geef wat commentaar en 
stuur het op. Een paar uur later zie ik al een 
reactie: ‘Later ingepland’ en ook ‘Toestel 
wordt zsm veilig gemaakt.’ Zo’n bericht geeft 
vertrouwen. Dat heeft de gemeente Nijme-
gen goed gezien. 
Inmiddels zijn we twaalf dagen verder en 
is mijn melding nog steeds niet ‘Opgelost’, 
maar mijn vertrouwen blijft. Dankzij de app. 

Stefan van Dierendonck

Riverland Health Centre in het 
Griffioen; mobiel blijven

Het is soms wat lastig voor te stellen, maar er 
zijn ook (commerciële) sportscholen die maat-
schappelijk betrokken zijn omdat ze een bij-
drage willen leveren in de wijk waar ze actief 
zijn. Riverland Health Centre is zo’n sport-
school en Mercy van der Aa is trainer/mede-
eigenaar van RHC. We zijn bij hem op bezoek 
geweest waar hij uitgebreid vertelde over het 
initiatief dat ze hebben opgezet bij Griffioen, 
een ZZG Zorggroep in de Kievitstraat. Hieron-
der staat Mercy’s verhaal en de ervaringen van 
enkele bewoners van het Griffioen.

Al ruim drie jaar sporten wij trainers van Ri-
verland Health Centre samen met een groepje 
ouderen bij het Griffioen (Zorggroep van de 
GGZ). We doen dit bewust niet uit economi-
sche overwegingen. Wat ons wel drijft is dat 
wij vanuit de sportschool ook maatschappelijk 
betrokken willen zijn in de wijk waar we ge-
vestigd zijn. We hebben een mooie gelegen-
heid geschept om wekelijks met een clubje ou-
deren samen te sporten. Waar het aanvankelijk 
bij één groepje bleef, was er snel animo voor 
een tweede. Ons doel is om de ouderen extra 
begeleiding te geven in het sporten, zodat we 
kunnen werken/trainen aan hun voornaamste 
doel: mobiel blijven!
Hieronder enkele anekdotes van een paar deel-
nemers (fictieve namen gebruikt):

Myrthe
Myrthe had zelf nog nooit gesport. Haar be-
ginsituatie is dat ze te veel last had van haar 
knie, ze had moeite met lopen en een slechte 
conditie. Ook durft ze niet al te veel zonder 
haar rollator te lopen, sterker nog, ze kon niet 
eens zonder haar rollator lopen. Sinds ze met 
de groep heeft getraind, durft ze veel meer dan 
normaal gesproken. Ze loopt heel graag zon-
der haar rollator, alleen als ze geen pijn of ver-
moeidheid voelt. De klachten zijn afgenomen 
bij het lopen. Alleen slapen en soms pijntjes 
aan haar knie is nog een probleem.
Myrthe vertelt: “Ik voel me iets beter na elke 
training weer en ik durf meer en heb meer uit-



houdingsvermogen. De oefeningen kan ik ook 
thuis uitvoeren en de begeleiding heb ik als 
erg fijn ervaren. Het mooiste moment was dat 
ik voor het eerst een sit up en sit down kon 
doen!”
 
Mieke
Miekes beginsituatie was niet goed, want ze 
had erg zwakke benen en een slechte conditie. 
Ze bewoog weinig en deed geen huishoudelij-
ke taken. Mocht ze af en toe een boodschapje 
doen, dan was het altijd met de rollator. Sinds 
Mieke meetraint geeft ze aan dat ze veel ac-
tiever is geworden, loopt naar medebewoners 
toe en spreekt met ze af en in het Griffioen ge-
bruikt ze geen rollator meer!
Mieke vertelt: “Zelfs mijn dochter is ervan ge-
schrokken dat ik zo actief ben geworden. Ik 
kan meer ondernemen en mijn klachten zijn 
voelbaar minder geworden. Ik vind het jam-
mer dat soms niet alle ouderen komen, maar ik 
hoop dat ze niets veranderen aan de trainingen 
voor ouderen!”
 
Ronald
Ronald heeft last van een stoornis en heeft 
altijd last gehad van zijn onderrug, waardoor 
hij moeite heeft met lopen. Ronald heeft de 
sterkste conditie van allen, maar zijn situatie 
is net iets anders. Ronald heeft in de buitenwe-
reld weinig contact met anderen, behalve met 
zijn vriendin Leen. Juist door mee te trainen 
met de bewoners van het Griffioen ontmoet hij 
anderen.

Tekst en foto: Pieter Hermans en Paul Heldens
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Oog voor elkaar op de Voorstadslaan
Zaterdag 22 september was een dag vol zon, regen, klusjes, koffie, koek-
jes, thee en slingers, maar vooral gezelligheid. Dit alles ter gelegenheid 
van Burendag, wat ook dit jaar volop gevierd werd in Nijmegen op de 
Voorstadslaan. Netwerk Jouw Nijmegen heeft in samenwerking met Talis 
op deze dag voor de tweede keer Oog voor Elkaar georganiseerd. 
Oog voor Elkaar is een klusjesmiddag waarbij bewoners elkaar ontmoe-
ten onder het genot van een kopje koffie of thee. Van 13:00 tot 16:00 
uur hebben de vrijwilligers enthousiast een steentje bijgedragen aan al-
lerlei klussen in en rondom de woningen van de straat. Denk hierbij aan 
het opknappen van zowel voor- als achtertuinen, het ophangen van een 
kruimeldief-installatie en het repareren van enkele schuttingen. Zodra de 
klussen eenmaal afgerond waren, was het tijd voor koffie, thee en koekjes 
voor de bewoners waarbij gezellig gekletst werd. Een van de bewoon-
sters had speciaal voor deze gelegenheid framboos-appelflappen gebak-
ken, waar zowel de vrijwilligers als de buren erg van hebben genoten. 
Vanwege de regen is de dag uiteindelijk gezellig afgesloten bij een van 
de bewoonsters in de woonkamer en is iedereen uiteindelijk erg tevreden 
naar huis gekeerd.

Tekst en foto’s: Annelot Deddens

Soms zijn er van die geheime plekken in 
de wijk, waar buren goed met elkaar op-
trekken, maar waar de rest van de wijk 
bijna geen weet van heeft. Het Waalhaeve 
complex aan het begin van de Weurtseweg 
is zo’n plek. Ruim 12 jaar geleden werd 
het complex gebouwd, toen nog als het 
begin van de grootschalige nieuwbouw 
in Nijmegen-West. Dit complex was het 
eerste bouwwerk en meteen voorlopig het 
laatste. De economische crisis zorgde er-
voor dat het ruim tien jaar duurde voordat 
de ontwikkeling weer vol op gang kwam.

De bewoners in het Waalhaeve complex 
vormen een hechte gemeenschap. In het 
linker stuk van het complex is er een grote 
verborgen en afgesloten binnenplaats, die 
niet zichtbaar is vanaf de weg. De plek 
heeft veel groen en een ruime speeltuin. 
Bewoners ontmoeten elkaar geregeld voor 
een praatje, kinderen spelen er volop en er 
worden ook regelmatig activiteiten geor-
ganiseerd voor jong en oud. 
Er waren al eens concerten, feestjes en 
zelfs een huwelijksviering. Maar het meest 
traditioneel is de jaarlijkse buurt bbq.  Dit 
jaar vond die alweer voor de 11e keer 
plaats. Vanuit de activiteitencommissie uit 
de wijk is een bijdrage voor het springkus-
sen gekregen. De bewoners betalen zelf 

voor de bbq en het is de bedoeling om je eigen 
drankjes mee te nemen. Optredens waren er dit 
jaar op 15 september ook door de kinderen. Het 
was weer gezellig druk met een kleine vijftig 
aanwezigen. 

Het gebouw lijkt saai aan de buitenkant, maar 
van binnen bruist het volop. Ook de buitenkant 

Verborgen plek aan de Weurtseweg
wordt trouwens binnenkort onder handen 
genomen. Kunstenaar Marcel Blom, woon-
achtig in de regio, gaat de noordzijde van 
het complex voorzien van een geschilderd 
groen kunstwerk, geïnspireerd door de groe-
ne ambities van Nijmegen. 

Tekst en foto: Jelle Wils
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Zelf bier brouwen is geen hogere wiskunde. 
Dat dacht ook Jeroen van den Hoogen toen 
hij een aantal jaren geleden in zijn keuken zijn 
eerste brouwsel produceerde. ‘Ik was ooit aan-
wezig bij een presentatie over bier brouwen en 
mijn nieuwsgierigheid was gewekt,’ begint Je-
roen. ‘Dat kan ik ook wel eens proberen, dacht 
ik. Ik begon voorzichtig met een ketel van tien 
liter. Met wat extra apparatuur en een vat om te 
gisten kom je met de juiste ingrediënten, zoals 
mout, hop, water, suiker, gist en kruiden een 
heel eind.’ 

Smaak
Op internet zijn talloze sites te vinden hoe je te 
werk moet gaan. Hoe de mout moet oplossen 
in water, gefilterd en gespoeld. De hop toege-
voegd en gekookt, af laten koelen, gisten en na 
een drietal weken gebotteld en veertien dagen 
later kan er geproost worden.

Jeroen: ‘Daar komt het een beetje op neer. Het 
gaat natuurlijk wel om de juiste hoeveelheden, 

maar het bier wordt in principe in één dag ge-
brouwen. Ik wilde daarbij alles zelf doen om 
het proces goed te kunnen begrijpen en onder 
de knie te krijgen. Om een eigen smaak te ont-
wikkelen moet je wel precies weten hoe je die 
kunt beïnvloeden.’

Brandweer
Jeroen van den Hoogen is 32 jaar en geboren 
in Apeldoorn. De studie accountancy bracht 
hem in eerste instantie naar Nijmegen en toen 
hij hier ook nog een leuke vrouw tegen het 
lijf liep, is hij blijven hangen. Hij woont sinds 
2015 aan de Tweede Oude Heselaan. Na het 
afronden van zijn studie begon hij een admi-
nistratiekantoor én is werkzaam bij de brand-
weer. ‘Dat zijn in één week 2 dagen van 24 
uur. Dan woon en slaap je op de brandweerka-
zerne, en als er wat aan de hand is, rukken we 
uit. Werk dat ik ontzettend leuk vind en niet 
snel op zal geven.’

Andelst
Terug naar het bier brouwen. Jeroen: ‘Die eer-
ste keukenbrouwsels vielen niet alleen bij mij 
goed, maar ook in mijn vriendenkring. Had 
ik er eerst de ballen verstand van, nu ging ik 
overal de knowhow verzamelen. Met name uit 
boeken en internet, ik ben nooit bij een andere 
brouwer gaan kijken. Toen ik voldoende ken-
nis en ervaring had opgebouwd, en dat was 
snel, durfde ik de investering aan om mijn ei-

gen brouwerij te beginnen. De naam was snel 
gevonden: Jeronimo, afgeleid van Jeroen. 

Ik huurde eerst een pand in Elst, maar nu zit ik 
sinds een paar maanden in een gekocht pand in 
Andelst. Groot genoeg voor het brouwproces, 
om de voorraad op te kunnen slaan en in de 
toekomst wil ik hier ook een proeflokaal in-
richten. De taps staan er al.’

Bierfeesten
Jeroen gebruikt een Amerikaanse hopsoort: 
de Indian Pale Ale. Dat zorgt voor een frisse, 
niet zo bittere smaak. Er wordt nu wekelijks 
zo’n 200 à 300 liter bier geproduceerd en bin-
nenkort komen er weer extra tanks bij. Jeroen 
heeft inmiddels drie speciaal bieren op het 
menu staan: Red Devil, Blue Pistol en Yellow 
Angel. Hij heeft iemand in de arm genomen 
die het bier bij slijterijen en in de horeca aan de 
man brengt en een afzetmarkt creëert. Dat is in 
Nijmegen bij de slijterij aan de Molenweg en 
verspreid over het land in 27 andere slijterijen. 
Ook heeft hij enkele dagen in de week een ex-
tra hulp bij het brouwen. ‘Natuurlijk stonden 
we op de Nijmeegse Bierfeesten, en waren we 
ook aanwezig in Boxmeer, Grave en Wijchen 
om Jeronimo te presenteren. Ik wil graag nog 
groeien en waar het eindigt dat zien we wel.’

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

Bier brouwen 
in Oud-West: 
Jeronimo Bier
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Win een make-over 

t.w.v. € 150,00
Na loting is de vorige prijsvraag gewon-
nen door Monique Maas, die de make-
over cadeau deed aan haar vriendin Annie 
Hendriks. Zie hiervoor de foto’s elders in 
de Wester. 
De nieuwe opgave is: op welke pagina 
staat de make-over door Body & Face 
Company en kapsalon Lustrina in déze 
Wester? 

Mail uw oplossing naar: 
redactie@dewester.info en misschien 
wint u wel de make-over ter waarde van 
€ 150,00 beschikbaar gesteld door Kapsa-
lon Lustrina en beautysalon Body & Face 
Company.  

De gemeente Nijmegen gaat met een proefop-
stelling testen of ook het deel van Graafseweg 
tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg 
kan worden versmald. Uit onderzoek blijkt 
dat dit mogelijk is en bijdraagt aan de doel-
stelling om van de Graafseweg een stadsweg 
te maken in plaats van een doorgaande route 
voor verkeer dat niet in Nijmegen moet zijn. 
De al eerder uitgevoerde versmalling van het 
wegdeel tussen de Van Oldebarneveltstraat 
en de Rozenstraat blijkt in de praktijk goed 
te functioneren. Daarom wil de gemeente nu 
beginnen aan de volgend fase van de aanpak 
Graafseweg.  

Uit onderzoek van Goudappel Coffeng blijkt 
dat het deel tussen de Rozenstraat en de 
Wolfskuilseweg kan worden versmald tot één 
rijstrook per rijrichting. Het verkeer stroomt 
dan voldoende door en er is geen hinderlijke 
verdringing naar andere wegen. De ruimte 
die vrijkomt, wordt benut voor bijvoorbeeld 
een ventweg, middenberm of fietspad langs 
de woningen aan de zuidzijde. Dit zorgt voor 
meer veiligheid en leefbaarheid. Bij het kruis-
punt Groenestraat-Wolfskuilseweg verandert 
op korte termijn niets. Daar blijft de huidige 
indeling en ruimte nog nodig om de verkeers-
stroom goed te kunnen beheersen. Om de on-
derzoeksresultaten ook in de praktijk te testen, 
stelt het college van B&W voor om in oktober 
of november een proefopstelling te plaatsen. 
Het is dan druk op de weg waardoor een goede 
test mogelijk is.

Tussen de Wolfskuilseweg en S100 lijkt een 
versmalling niet makkelijk haalbaar. Het on-
derzoek laat zien dat te veel verkeer dan gaat 
kiezen voor omliggende wegen in wijken. 
Daarom kiest de gemeente ervoor om eerst 
verder te bestuderen onder welke omstandig-
heden versmallen wel mogelijk is. Het is wel 
duidelijk dat op delen van dit wegvak histo-
risch gegroeide situaties zijn ontstaan die te-
genwoordig niet meer wenselijk zijn, zoals de 
oversteekplek bij de Verbindingsweg. Daarom 
wordt op korte termijn gekeken hoe hier ande-
re aanpassingen kunnen worden gedaan zon-
der het verminderen van rijstroken. Zo wordt 
onderzocht of vluchtstroken (deels) vervangen 
kunnen worden door middenbermen, waar-
door het makkelijker wordt om over te steken.

Resultaten aanpassing eerste deel 
Graafseweg
Vorig jaar zomer is het eerste deel van de 
Graafseweg aangepast. Na een gewennings-
periode van een aantal maanden stroomt het 

verkeer sinds begin 2018 goed door. Het aantal 
auto’s is stabiel gebleven. Terugslag naar het 
Keizer Karelplein komt zelden voor en in ieder 
geval niet vaker voor dan vóór de reconstruc-
tie. De reistijd op de Graafseweg is - volgens 
de verwachting - licht toegenomen met 25 se-
conden van het Keizer Karelplein tot de Wolfs-
kuilseweg. Op de omliggende hoofdwegen is 
de reistijd gelijk gebleven. Andere stadsdelen, 
zoals Dukenburg,  blijven hierdoor goed be-
reikbaar. De omwonenden geven aan dat de 
doorstroming van het autoverkeer op peil is 
gebleven. 
Gebruikers van de verruimde fiets- en wandel-
route en omwonenden van de Graafseweg ge-
ven aan dat het comfort en de veiligheid flink 
verbeterd is. De Graafseweg maakt onderdeel 
uit van de snelfietsroute Nijmegen-Wijchen. 
Op dit fietspad is het aantal fietsers bij de laat-
ste meting in oktober 2017 ten opzichte van 
2016 gestegen met ruim 30%, van 3595 naar 
4762 fietsers. Dit jaar  vinden opnieuw tellin-
gen plaats.

Van snelweg naar stadsweg
Het versmallen van de Graafseweg sluit aan 
bij de visie van de gemeente op de bereik-
baarheid van de stad en de regio. In die visie 
zijn de wegen dwars door de stad niet meer 
bedoeld voor grote hoeveelheden verkeer die 
niet in Nijmegen hoeven te zijn en de stad al-
leen als doorgangsroute gebruiken. De Graaf-
seweg heeft namelijk nog steeds het profiel 
van de nationale route die het in de jaren ze-
ventig was. Dat levert onnodige verkeersdruk 
in de stad op en zorgt ervoor dat de bereik-
baarheid voor mensen die hier wel moeten 

zijn verslechtert. Daarom wil de gemeente 
de weg aanpassen zodat hij beter aansluit bij 
vergelijkbare verbindingsroutes door de stad 
als de St. Annastraat of de Groesbeekseweg. 
Het is de bedoeling dat het doorgaande ver-
keer steeds vaker gaat kiezen voor de S100 of 
de snelwegen langs de stad. Daarnaast draagt 
de verandering naar stadsweg bij aan de leef-
baarheid aan de Graafseweg en de omliggende 
straten. Ook komt er zo meer ruimte en veilig-
heid voor fietsers en voetgangers.  

Tekst: Gemeente Nijmegen
Foto: Dave van Brenk

Versmalling Graafseweg krijgt vervolg

Graafseweg vanaf  de Wolfskuilseweg richting centrum gezien
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Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg

Naar de 
kinderboerderij 
We hadden een interview bij de kinder-
boerderij en dierenweide Kobus. We 
hadden afgesproken met de baas maar 
die was ziek. Gelukkig was er een aardi-
ge vrouw en die wilde het interview wel 
doen. En zij beantwoordde onze vragen 
allemaal. Die vrouw vindt het een hele 
leuke baan. En haar favoriete dier was 
het paard omdat ze vroeger paard had 
gereden. En ze heeft ook huisdieren, 
een hamster en twee konijnen en een 
vis. We vroegen van alles. Zoals hoeveel 
dieren ze hebben en dat was ongeveer 
47. Ze hebben 2 schapen, 2 geiten, 2 
ratten, 2 schildpadden, 2 varkens, 7 ko-
nijnen, 7 cavia’s, 2 ezeltjes, 3 pauwen, 
4 duiven, 13 kippen, 4 loopeenden, 3 
ganzen, 2 pony’s en 1 kat. Ze kopen de 
meeste dieren bij fokkers. De duiven en 
de kippen hebben geen naam. De an-
dere dieren wel. De kat heet Amigo en 

die komt uit het asiel. De ezeltjes komen 
van de ezelopvang. En hoe oud het oud-
ste dier is? Die is in mensenjaren zo’n 95. 
Ze hebben 3 beheerders, 2 stagiaires, 2 
vrijwilligers, 3 werkcoaches en 8 assistent 
medewerkers. Je hoeft niet te betalen 
om bij Kobus op bezoek te komen. Eén 
keer in de maand zijn er kinderactivitei-
ten. Ze vieren ook kerst en de dag van 
het Florapark. Bij Kobus wordt steeds van 
alles vernieuwd. Het aantal bezoekers 
hangt af van het weer. Ze hebben geen 
souvenirs. En na het interview gingen we 
kijken naar alle dieren. Eerste gingen we 
naar de konijnen, daarna naar de geiten. 
En dat was wel grappig want die geit 
wou de kleren van onze juffrouw opeten. 
En toen wou ze gelijk weg en gingen we 
naar huis. En dat was ons verhaal over 
de kinderboerderij. Einde. Door: Nigel & 
Daantje

Spellengekte bij 
Game Mania  Door: Vic 
& Ties 

Wij hadden een interview met Ewout. 
Hij is de baas van de Game Mania hier 
in Nijmegen. Het is de enige winkel in 
Nijmegen. Eerder waren het er meer 
maar nu niet meer. Er zijn 49 company 
stores, 11 bedrijven en 11 winkels die 
niet in dienst zijn. Het bedrijf is niet 
alleen in Nederland maar ook in België, 
maar die in Nederland is het grootst. 
Er zijn zo’n 4 of 5 mensen per winkel 
en 40 op het hoofdkantoor. Als Fifa of 
G.T.A uitkomt, hebben ze die het meest 
en ze verkopen alle consoles tot aan 
de PS2 (de PlayStation 2). Ze verkopen 
bijna alleen dingen die met games te 
maken hebben behalve knuffels van 
Feisty Pets. In deze periode kopen de 
meeste mensen de Nintendo Switch. Er 
zijn bijna geen Nederlandse spelmakers 



feestje
bruiloft

verjaardag
receptie

workshop
vergaderen

Woensdag 
      Jazzdag
voor ‘t complete
  programma
        kijk op
facebook.com/breblen

bieren - jenevers

24 december is het zover

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


