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De Wolfskuil van boven
Tussen de Graafseweg, Wolfskuilseweg en 
Floraweg lag jarenlang een stuk braak ter-
rein, dat bekend stond als de crosskuil. Met je 
motor, brommer, maar ook op de fiets kon je 
lekker crossen in de Kuul. Links ongeveer in 
het midden zie je ook nog het tankstation van 
Theo van de Steen. Eind jaren negentig moest 
alles plaats maken voor appartementencom-
plex De Wolverlei.
Linksboven is nog een deel van de in de Wes-
ter veel beschreven Rimboe te zien met o.a. de 

Varenstraat, Mosstraat, Distelstraat, Ericas-
traat en de Pinksterbloemstraat.
Rechts op de foto is de Witte Molen of de 
Looimolen te zien. Waarom die precies de 
Witte Molen wordt genoemd is niet be-
kend. Vermoedelijk omdat de stenen romp 
al jarenlang wit is geverfd. Het is de oudste 
van de nog bestaande twee windmolens in 
Nijmegen. De molen dateert van 1760 en 
was oorspronkelijk een beltmolen - een 
molen op een heuvel - en had de functie van 
looiermolen. Later werd het een meelmolen 

waar nu nog steeds een professionele molenaar 
aan het werk is. Men kan er biologisch meel 
kopen.
Helemaal rechts is het toen pas beginnende 
dierenweitje Kobus te zien. Toen alleen nog 
een klein veldje met in het midden een houten 
schuur waar klein vee werd gehouden.
Weet u meer over deze foto’s te vertellen? We 
horen het graag. Mail naar 
webredactie@dewester.info

Tekst: Dave van Brenk

Vroeger en nu
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De Niersstraat ligt in de Rivierenbuurt en 
is genoemd naar de rivier de Niers, die ont-
springt bij Gladbach en via Kempen, Gel-
dern, Kevelaer en Goch bij Gennep ons 
land binnenstroomt en daar uitmondt in 
de Maas. De Niersstraat loopt van de Voor-
stadslaan tot aan de Rivierstraat en wordt 
door de Waterstraat in tweeën gehakt. We 
beperken ons in deze Wester tot het eerste 
en oudste deel van de straat. 
We kennen de straat sinds 1929. Toen zijn 
ook de eerste huizen gebouwd: de num-
mers 2, 4, 6 en 1 tot en met 15. Dat waren 
koopwoningen. In 1930 volgden als onder-
deel van een groot woningbouwcomplex 
de nummers 17 tot en met 47 en 8 tot en 
met 60. Het tweede deel van de Niersstraat 
werd aan de even kant in 1940 volgebouwd 
en aan de oneven kant in 1948. In dat laat-
ste bouwproject werd met korrelbeton ge-
werkt. Dat is een lichte betonsoort waarin 
puin is verwerkt; puin afkomstig van ver-
nielde panden bij het bombardement in de 
binnenstad.

Alexandra 
De Wester sprak met drie bewoners van het 

eerste deel van de Niersstraat. Ze hebben zich 
alle drie verzameld bij Alexandra Deen, die 
met haar partner Theo samenwoont op num-
mer 34. Ze is geboren in 1976 in Emmerich, 
Duitsland, maar na een half jaar vertrok het 
gezin naar Tolhuis in Dukenburg. Haar va-
der regelde arbeidscontracten in de bouw en 
was populair gezegd koppelbaas, een lucratief 
baantje in die tijd. ‘Ik leerde Theo in 1995 ken-
nen in dancing de Hoeve in Groesbeek,’ begint 
Alexandra. ‘Na drie maanden zijn we samen 
gaan wonen in de Niersstraat. Hij komt van 
het Willemskwartier. Dat wilde vroeger nog al 
eens botsen met lui van hier of de Wolfskuil. 
Theo had vier kinderen uit een eerder huwe-
lijk. Daar is er later nog één bijgekomen, die 
nu nog thuis woont.’ De nakroost hangt op 
posterformaat aan de muur in de huiskamer, 
naast Elvis en Marilyn Monroe. In goed gezel-
schap dus.

Gerda
De oudste bewoonster in de straat is Gerda van 
der Horst-Knipping. Ze is 87 jaar en geboren 
in Lent. Haar vader had een bloemenkwekerij. 
Gerda: ‘Ik reed ooit achter op de fiets bij een 
vriendin op de Waalbrug van Lent naar Nijme-

gen. We kwamen een jongeman tegen die zei:  
“Weet je wel dat dit verboden is, zo achter op 
de fiets?!” Hij stelde voor met mij naar Nij-
megen te lopen. Die jongen was Jan van der 
Horst en enkele jaren later, in 1954, zijn we 
getrouwd. We konden meteen hier een huis 
krijgen op nummer 27. Later na de renovatie 
in 1980 schoven we door naar huisnummer 29. 
De vader van mijn man hebben we ook nog 
veertig jaar in huis gehad. Mijn man had ook 
nog drie broers die vaak over de vloer kwa-
men. Soms had ik het idee dat ik niet met één 
maar met drie man getrouwd was. Het huwe-
lijk met Jan duurde 61 jaar. Hij overleed drie 
jaar geleden. Ik had zeven broers en zussen 
en ik ben als enige nog over. Mijn zwagers en 
schoonzussen heb ik ook allemaal overleefd.’

Hennie
Hennie Janssen is geboren in 1945, vlak na de 
oorlog, aan de Koninginnelaan. De kleuter-
school was de Bethelschool en hij ging naar 
Dominicus aan de Koninginnelaan voor de 
lagere school. ‘Om de hoek aan de Geranium-
straat woonde Hennie Link,’ vertelt Hennie. 
‘Met haar ben ik in 1968 getrouwd. In 1980 
zijn we hier in de Niersstraat komen wonen 
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op nummer 42. Mijn vrouw is zes jaar geleden 
overleden. Ik kwam daarna de eerste tijd de 
deur niet meer uit. Dat was niet goed voor me. 
Nu heb ik mijn werk bij SV Nijmegen weer 
opgepakt. Ik ben daar jarenlang jeugdtrainer 
geweest.’ Hennie heeft twee kinderen en werk-
te zijn leven lang met zonweringen.

Twee Mientjes
De gebeurtenis in de straat die het meeste in-
druk bij de bewoners heeft achtergelaten is de 
moord op de twee Mientjes op 6 februari 2003. 
Mientje Bartelen woonde op nummer 22 en 
Mientje Aarts op nummer 19. Het waren twee 
vriendinnen die dagelijks bij elkaar over de 
vloer kwamen. De dader, Fouad El Mazouki, 
was een vriend van René, de zoon van Mientje 
Aarts. Op kerstavond 2002, die Fouad bij de 
familie Aarts doorbracht en waar ook Mientje 
Bartelen aanwezig was, hoorde Fouad dat  er 
bij Mientje Bartelen een grote som geld in huis 
lag. Vanaf die dag ging hij op een duivels plan 
broeden, dat hij anderhalve maand later op 6 
februari ten uitvoer zou brengen. Zaterdag 7 
februari vond de politie de zwaar toegetakelde 
lichamen van beide vrouwen op nummer 22. 
Ze hadden tientallen messteken en het was dui-
delijk dat de Mientjes zich hevig verzet had-
den. Fouad vluchtte diezelfde avond nog naar 
Marokko. Pas zeven jaar later werd hij gear-
resteerd in Casablanca. Hij kreeg levenslang. 
In Wester nummer 3 van 2013 - te lezen op de 
site www.dewester.info – kunt u een uitgebreid 
interview lezen met de zoon René Aarts, voor 
wie de gebeurtenissen een nachtmerrie waren. 
Hij verloor niet alleen zijn moeder, maar werd 
door de politie ook nog enkele maanden ver-
dacht van medeplichtigheid. 

Veiligheid
Gerda: ‘Dat was een grote klap. Ik kende ze 
allebei erg goed, want ik kwam er ook vaak 
over de vloer. Nee, ik ben daarna nooit bang 
geweest. Waarom zou ik? Ik wist meteen dat 
die Marokkaanse vriend de dader moest zijn.’ 
Alexandra heeft het idee dat er toch wel iets 
veranderd is. ‘Je hoeft hier ’s avonds als het 
donker is nergens aan te bellen. Er zal niemand 
open doen als je ook niet even op het raam 
klopt en je gezicht laat zien.’ Hennie beaamt 
dat. ‘Er werd bij mij ooit ’s nachts om half 
drie door enkele knullen aangebeld. Ik keek 
door het raam om te kijken wie het waren. Ze 
wilden een fietspomp, maar op dat uur ga ik 
echt niet open doen.’ Alexandra heeft camera’s 
hangen waarmee ze het pand voor en achter 
in de gaten houdt. ‘Puur voor de veiligheid; 
vroeger hadden we ook nog Spike, dat was de 
waakhond voor de hele buurt. In die tijd pro-
beerde men via het achterpad nog al eens wat 
weg te halen, een krat bier bijvoorbeeld. Toen 

de oude school er nog stond, had je vaak ballen 
in de tuin.’

Overlast
Delen van het Waterkwartier waren voor over-
heidsdienaren, zoals politie, gemeente, justitie 
en Portaal vaak een bron van zorg. In maart 
2008 ging er namens deze instanties een brief 
uit naar de bewoners in het gebied tussen de 
Weurtseweg, Lijnbaan, Voorstadslaan, Niers-
straat, Rivierstraat en Kanaalstraat. In deze 
brief liet toenmalig burgemeester Thom de 
Graaf weten ernstige zorgen te hebben over de 
leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Hij heeft 
met de betrokken partijen afgesproken dat er 

bij overlast door bewoners voortaan strenger 
opgetreden zal worden. Toch kwam de Niers-
straat met enige regelmaat in het nieuws. Zo 
werd er in maart 2014 een man met steekwon-
den aangetroffen op de hoek met de Water-
straat. Een jaar later moest de straat voor on-
derzoek afgesloten worden na een schietpartij 
in de Reggestraat en werd er in oktober 2016 
geschoten in een woning na onenigheid in het 
wietwereldje.
Gerda: ‘Natuurlijk is er in de loop van de ja-
ren veel veranderd. Ik groet en zwaai nog wel 
naar iedereen hoor, maar ik kom bijna nergens 
meer. Vroeger had ik zeven sleutels van een 
rijtje woningen hier in de straat. Oudere men-
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sen die ik dan hielp met van alles en nog wat. 
Of alleen om ze even gezelschap te houden en 
koffie te drinken. Tante Lena van 92 en een 
bejaarde mevrouw in een rolstoel. Nu zijn ze 
allemaal dood, maar ik stond altijd klaar voor 
ze.’

Collecte
Die rol in de straat is nu overgenomen door 
Alexandra. ‘Vaak zomaar, maar zeker als ik 
weet dat iemand ziek is, ga ik even met een 
pannetje soep langs. Je helpt elkaar, dat heb ik 
van huis uit meegekregen. Maar weinig men-
sen doen dat nog. Als iemand in de straat over-
lijdt, ga ik altijd met een collectebakje door de 
straat. Vrijwel iedereen doet dan een bijdrage. 
Een paar niet, maar daar verwacht je het ook 
van.’ ‘Dat deed ik vroeger ook,’ gaat Gerda 
verder, ‘toen had je ook ondankbare mensen 
hoor. Een buurvrouw zei me ooit: “Als jouw 
opa straks overlijdt, denk maar niet dat ik voor 
jou rondga met een collectebus.” Ik heb haar 
vanaf die dag niet meer aangekeken. Ze ligt nu 
zelf met de neus omhoog. Ik kookte ook vaak 
voor een oudere mevrouw, die eerst elke dag 
haar eten door tafeltje-dek-je liet verzorgen. 
Elke dag bracht ik haar eten en dat beviel haar 
natuurlijk prima. Ze betaalde er nooit voor en 
ik dacht dat ze het geld daar niet voor had. 
Toen ze kwam te overlijden vond de familie 

een kluisje met 20.000 gulden in de kast. Die 
waren daar erg blij mee.’ Hennie probeert ook 
de sociale contacten in de straat levend te hou-
den. ‘Als het zo uitkomt, probeer ik met ieder-
een even een praatje te maken, maar dat gaat 
minder vanzelf dan vroeger. Wanneer je van 
iets of iemand last hebt, ligt het toch vaak aan 
jezelf hoe je je opstelt.’ Gerda: ‘Ik zit graag 
voor in de tuin met een kruiswoordpuzzel of 
wat te lezen.’

Gehorig
Hangjeugd kent de straat niet en sinds de slui-
ting van café Loonies is het ook ’s nachts na 
twaalven een stuk rustiger geworden. Ook 
met oud en nieuw houdt iedereen zich aan de 
regels. Er wonen nog nauwelijks jonge gezin-
nen en dus geen kleine kinderen. Hennie: ‘De 
oude garde gaat dood of vertrekt, zoals Joop. 
Daar had iedereen bonje mee in de straat.’ ‘Hij 
leende van iedereen geld zonder terug te beta-
len,’ gaat Gerda verder. ‘Ik krijg nog 85 euro 
van hem.’ Alexandra: ‘Er wonen veel alleen-
staanden, en dat snap ik ergens toch niet. Er is 
toch zoveel woningnood? Op buitenlanders zit 
ik niet te wachten. We hebben Kemal de Turk 
al,’ lacht ze. ‘Ook hij versiert de straat mee met 
oranje bij een voetbaltoernooi.’
Gerda betaalt de minste huur, 389 euro, Hen-
nie 402 en Alexandra  400 zoveel. Er zijn wei-

nig klachten over Portaal. Alleen de verstopte 
riolering is een steeds terugkerend probleem. 
De huizen zijn erg gehorig. Je moet wat dat 
betreft gewoon geluk hebben met je buren, dat 
ze rekening met je houden.
Hennie: ‘Het parkeren is nu hopeloos, omdat 
de halve straat openligt in verband met nieu-
we gasleidingen. Het is wel altijd druk in de 
straat. Vroeger reden er ook nog stadsbussen.’ 
Alexandra: ‘Toen kon je meer auto’s kwijt, 
omdat je ze dwars in de straat kon parkeren. 
Ik heb het altijd een mooie straat gevonden. 
Met die bomen heeft het wel iets van een laan.’ 
Het wordt er wel glibberen bij gladheid, want 
de gemeente heeft besloten in het kader van 
bezuinigingen niet meer te strooien in honderd 
straten, waaronder de Niersstraat.

Pannetje soep
Gerda: ‘Ik zou wel graag de bezem eens door 
een aantal voortuintjes willen halen. Zonde dat 
sommige mensen dat niet beter bijhouden. Ik 
blijf wel zo lang ik kan op mezelf wonen. Mij 
krijgen ze niet weg. Je hoort van alles over 
mantelzorg, maar dat hoeft voor mij niet. Nou 
ja, vooruit, behalve Alexandra, die mag wel 
langs blijven komen met een pannetje soep.’ 

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

De Niersstraat in 1960
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In ons land worden per week ruim 300 
mensen plotseling getroffen door een hart-
stilstand. Gewoon op straat, thuis of op hun 
werk. Levensbedreigend en het kan ieder-
een overkomen.
Die dreiging neemt een stuk af als reanima-
tie direct begint, binnen enkele minuten, 
liefst met een AED. Dan is de ambulance 
er nog niet. Dus kan dat kan alleen door 
mensen in de buurt, buren, je partner, een 
collega of zomaar iemand die langsloopt. 
Burgerhulpverleners. Die moeten dan wel 
van wanten weten en een AED in de buurt 
helpt ook. 

Reanimeren in Nijmegen-West
Dat gaan we in onze wijk puik organiseren. 
Op professionele manier, het gaat tenslotte 
om mensenlevens. De nieuw opgerichte Stich-
ting AED Nijmegen-West neemt dit op zich. 
De wijkraad Ons Waterkwartier, de Gemeen-
te Nijmegen, HartslagNijmegen en collega 
Stichting AED Dukenburg staan aan de wieg 
van deze beweging. En de eerste sponsor is al 
binnen, notaris van Eldik in Malden. 
Als eerste gaat de Stichting ervoor zorgen dat 
overal in de buurten in West de reanimatie op 

orde is. Overal moet binnen 500 meter een 
AED zijn, en daaromheen moeten vooral veel 
mensen zijn die weten hoe je moet reanimeren. 
Serious business, je moet gecertificeerd zijn 
(dus opgeleid) en aangemeld bij HartslagNu. 
Maar iedereen kan het leren. Dus gaat de stich-
ting veel mensen opleiden tot burgerhulpver-
leners en er komen cursussen en herhalings-
cursussen.

112
Reanimatie wordt altijd strak geleid door 112. 
Denk je dat iemand reanimatie nodig heeft, 
bel dan meteen 112. Zij sturen direct de am-
bulance op weg en bellen HartslagNu. Die belt 
dan zo snel mogelijk de opgeleide mensen en 
stuurt ze op pad. Ze bellen weer anderen om 
een AED te gaan halen en naar de getroffene te 
brengen. Met jou als melder houden ze voort-
durend contact. Ze vertellen wat je moet doen 
en hoe snel de ambulance er is. Als de ambu-
lancebroeder het overneemt eindigt onze inzet.
Je snapt, hoe meer vrijwilligers in de buurt, en 
hoe meer AED’s, hoe veiliger je bent als het 
jou overkomt. Dus roepen wij jullie allemaal 
op om er eens over na te denken om mee te 
doen als vrijwilliger, als burgerhulpverlener.

Hulp bij een hartstilstand
AED’s nu ook in Nijmegen-WEST

Sponsoring en vrijwilligers
AED’s zijn helaas niet gratis. De Stichting 
gaat dat geld voor apparaat en onderhoud bij 
elkaar brengen door straten actief te benade-
ren met crowdfunding. Als honderd bewoners 
eenmalig 15 euro inleggen, hangt er een AED 
in hun straat. Dat geeft een rustig gevoel. Maar 
ook verenigingen, winkeliers en bedrijven die 
willen sponsoren zijn welkom.
De AED ophangen is één, maar hij moet het 
wel altijd doen. De Stichting neemt dat onder-
houd op zich. Daarvoor zijn we op zoek naar 
vrijwilligers met technisch gevoel. En we heb-
ben graag bij iedere AED wat omwonenden 
die een oogje in het zeil houden.

Voel je je aangesproken door deze oproep, geef 
het ons door via info@aednijmegenwest.nl .
Je kunt ons ook vinden op facebook www.
facebook.com/stichtingAEDNijmegenWest .
Je kunt de voorzitter ook altijd benaderen met 
vragen.
 
Stichting AED NijmegenWest
Erik de Nie, voorzitter (06 5320 2088)
Marianne de Koning, secretaris
Leona Paas-Aarts 
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Terug naar de Wolfskuil met Ton Remers
Hij woont al sinds 1964 samen met zijn Bep 
in Beek. Daar hebben ze een leuk huurhuis 
met een grote tuin. Maar Ton is geboren in 
Nijmegen, Palmstraat 29 om precies te zijn. 
Met hem gaan we terug naar de Wolfskuil.

Oorlog
‘We hadden thuis vier kinderen,’ begint Ton, 
‘ik was de tweede, er zat nog een zusje boven 
mij. Ik ben vlak voor de oorlog geboren, in 
oktober 1939. Mijn vader werkte bij de Ho-
nig, maar was vooral bouwvakker. Van die 
oorlog kan ik me niet veel herinneren. Alleen 
dat er soldaten huisden in de Mariaschool bij 
de Azaleastraat. Dat ze daar veldkeukens had-
den geïnstalleerd en ik met een aantal andere 
kinderen uit de straat de gamellen, die grote 
pannen waar ze het eten in warm hielden, 
schoon mocht maken. In ruil kregen we dan 
wat te eten. Daar waren we erg blij mee. Van 
de bevrijding weet ik nog dat ze met een platte 
kar door de wijk reden. Daar stond een kooi op 
met daarin een pop die Hitler moest voorstel-
len.’

Berntsen-Braam
De Wolfskuil was in die jaren vooral land-
bouwgrond. Wanneer we kijken naar de vier-
hoek tussen de Molenweg, Nieuwe Nonnen-
daalseweg, Floraweg en de Wolfskuilseweg 
werden de eerste woningen gebouwd aan 
het eind van de twintiger jaren van de vorige 
eeuw. Dat zou de buurt worden met als geu-

zennaam de Rimboe. Het waren de huizen aan 
de Distelstraat en de verdwenen straten Erica- 
en Mosstraat. Tien jaar later werd er gebouwd 
aan de Kamperfoeliestraat en pas na de oor-
log in 1948 volgden de huizen aan de Klaver-, 
Mirte-, Papaver-, Zonnebloem- en Koren-
bloemstraat. Tot die tijd was het landbouw-
grond. In de Palmstraat, aan de andere kant 
van de Floraweg, was in 1895 al gebouwd. 
Toen heette de straat nog van Hezewijkstraat, 
de Azaleastraat was de Tweede van Hezewijk-
straat en nu kennen we alleen de Derde van 
Hezewijkstraat nog. ‘Boven aan de Palmstraat 
had je een pottenbakkerij waar ze Delftsblau-
we borden maakten en er stonden ook de lood-
sen van Berntsen-Braam,’ gaat Ton verder. 
‘Daar werden wel eens feesten gegeven, zoals 
met de bevrijding en met Sinterklaas. Het was 
een soort clubhuis. Achter de huizen liep een 
brandgang en in de straat zelf was een kapper, 
Van Heumen, en kruidenier Lourense.’

Eerste Communie
‘De kleuterschool stond aan de Krayenhoff-
laan, naast de Heilig Hartkerk,’ vertelt Ton. 
‘De lagere school aan de Koninginnelaan. 
Daar had je er twee naast elkaar. De Domini-
cusschool voor “gewone” mensen en de Tho-
masschool voor de welgestelde kindertjes uit 
Hees. In de winter hielden de twee scholen 
onderling altijd sneeuwbalgevechten. Domi-
nicus won, maar we waren ook met meer. In 
de eerste klas deed ik daar mijn Eerste Com-

munie.  Het was vlak na de oorlog hè, er was 
niks. Ik droeg een vermaakte blouse met daar-
onder een drollenvanger, zo’n plusfour. Verder 
witte sokken en zwarte lakschoentjes. Vooral 
die schoenen, dat leek heel wat, maar het was 
eigenlijk krantenpapier, een oude Gelderlan-
der. We gingen eerst met de hele klas naar de 
Heilig Hartkerk voor de mis en daarna naar de 
Dominicusschool. Daar zouden de ouders ons 
ophalen. Het was een zondag in mei, maar het 
regende. Ik was op een hek geklommen om 
uit te kijken of mijn ouders er al aankwamen. 
Toen ik daar vanaf sprong bleven de zolen aan 
dat hek vastplakken. Mooie lakschoentjes, zo-
lang het droog bleef. ’

Vlak na de oorlog was de armoede vaak schrij-
nend. Stichting H.A.R.K. (Hulp Actie Rode 
Kruis) zamelde geld, kleding, schoeisel en 
huishoudelijke artikelen in om uit de delen aan 
de mensen die het ‘t hardst nodig hadden. Ook 
bij Ton thuis liepen ze in tweedehands kleren 
rond, want geld om nieuwe te kopen, was er 
niet. De wederopbouw werd gekenmerkt door 
hard werken en heel zuinig leven, want de lo-
nen werden laag gehouden.

Zoutzuur
‘Mijn opa, die ook in de Palmstraat woonde, 
had aan de Floraweg grond in zijn bezit,’ gaat 
Ton verder. ‘Een deel daarvan had hij verhuurd 
aan een bloemist aan de Derde van Hezewijk-
straat. Daar stond ook een nikkelfabriek. Uit 
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het pand werd afvalwater met zoutzuur ge-
loosd dat via een geul naar beneden sijpelde in 
een putje aan de Floraweg. We speelden daar 
vaak. Ik weet nog dat ik in de vijfde of zesde 
klas zat en net nieuwe schoenen had gekregen 
waar ik erg trots op was. We hadden weer bij 
de fabriek gespeeld en drie dagen later hingen 
de zolen los. Helemaal uitgevreten door dat 
zoutzuur. Het kan daar nooit gezond geweest 
zijn, maar niemand die zich daar toen druk om 
maakte. Die vervuilende fabriek heeft er vijftig 
jaar gestaan. Toen zijn ze naar het industrieter-
rein verhuisd en nu zit er een meubelmakerij.’

‘Wij moesten opa vaak helpen op het land. Hij 
had er ook een glazen kas staan. Daar kweekte 
hij jonge plantjes, die in het voorjaar uitgezet 
werden. In Dukenburg pachtte hij grond waar 
hij bermgras liet groeien. Daar gingen we in de 
zomer ook vaak naar toe. Een heel eind lopen, 
maar je kwam van alles tegen onderweg. Dan 
plukten we bramen bijvoorbeeld. Dat bermgras 
was vaak al gerooid voordat mijn opa daar de 
kans voor kreeg. Dat deden de woonwagenbe-
woners die toentertijd op Staddijk stonden.’

Rimboe
‘In die jaren moesten we ook elke zondag naar 
de kerk. Dat was de oude Thomas à Villanova-
kerk tegenover de Mariaschool. Een hele mis 
vonden we veel te lang duren. We zorgden dat 
we wanneer  de preek begon binnen waren en 
daarna slopen we weer naar buiten. Als pa thuis 
zou vragen waar die preek over ging, zouden 
we dat toch mooi na kunnen vertellen. Het kat-
tenkwaad dat we uithaalden was vrij onschul-
dig. De kippen van de nonnen opjagen of bij 
bakker Nas op de hoek van de Floraweg en 
de Nieuwe Nonnendaalseweg bakstenen in de 
schalen leggen, die daar op een muurtje ston-
den om de puddingbroodjes af te laten koelen. 
In de winter natuurlijk van bovenaf de Palm-
straat of de Azaleaweg naar beneden roetsjen.  
Je was wel altijd op straat. Erg streng waren 
mijn ouders niet, als we maar rond etenstijd 
thuis waren. Ik mocht alleen niet in de Rimboe 
komen. Daar was het veel te ruig, werd veel 
gedronken, mensen stookten er hun eigen je-
never en gingen daarna met elkaar op de vuist. 
Dat waren de verhalen altijd. Maar ja, ik had er 
vriendjes wonen, die bij mij op school zaten, 
dus stiekem kwam ik er toch wel.’

Na de lagere school volgde de Ambachts-
school aan de Stieltjesstraat. ‘Ik ging al gauw 
als loodgieter in de bouw aan de slag. Je bleef 
nooit lang bij een en dezelfde werkgever. Je 
was daar waar het meeste te verdienen viel. 
Vaak was dat buiten Nijmegen. Ging je maan-
dagochtend met de eerste trein weg en kwam 
je zaterdag tegen de avond weer thuis. Nee, 

leuk vond ik dat niet, maar je had niet zoveel 
keus. Het was werken, werken en nog eens 
werken in die jaren. Eind jaren vijftig moest 
ik in dienst. Ik ben op veel plekken gelegerd 
geweest. Zelfs nog een half jaar in La Courtine 
in Frankrijk.’ “Beste ouders, lieve Ine, hier een 
brief uit La Courtine”, was een hit van Rijk de 
Gooyer in die jaren.

Instuif
‘Tijdens mijn diensttijd ging ik wel vaak uit 
in Nijmegen als het zo uitkwam. Zo kwam ik 
met een kameraad wel eens bij de Instuif in 
het parochiehuis aan de Akkerlaan. Zo ook op 
een avond in 1959. We leerden daar allebei op 
dezelfde avond iemand kennen waar we uit-
eindelijk heel lang en nu nog bij gebleven zijn. 
Ik zag een leuk meisje en stapte er op af. “Ken 
je Ton Remers”, was mijn openingszin. Nee, 
die kende ze nog niet. “Nou, dat ben ik”, en zo 
kreeg ik kennis aan Bep. Ik bracht haar op de 

fiets naar het station, want ze moest van daar-
uit met de bus naar Beek. “Mijn achterband is 
wel wat zacht maar het geeft niet lieve pop, 
spring maar achterop, spring maar achterop, 
spring maar achterop”, zong ik toen. Dat was 
een ander populair liedje.’

In 1964 zijn Ton en Bep getrouwd in Beek. 
Daar konden ze meteen een bovenwoning krij-
gen, omdat Bep bij de gezinszorg werkte. Ton 
werkte tot eind jaren ‘70 in de bouw, daarna 
als onderhoudsman bij de Martinus van Beek-
school tot aan zijn pensioen. Ze kregen drie 
kinderen, twee dochters en een zoon, en heb-
ben inmiddels vier kleinkinderen. Af en toe 
komen ze nog wel eens in de Wolfskuil, omdat 
hun dochter Claudia er aan de Oude Nonnen-
daalseweg woont. 

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk en archief  Ton Remers

Bep en Ton in de achtertuin van hun huisje in Beek
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Wat betekent de naam Ceylin?
Dat betekent ‘poort naar de hemel’.
Met wie woon je in huis?
Met mijn vader, moeder en drie zussen. Ik 
ben de jongste, mijn zussen zijn 18, 17 en 16 
jaar oud.
Op welke school zit je?
Op de Wieken in groep 7. Eén juffrouw komt 
alleen op maandag. Zij heet Joyce. Op de 
andere dagen van de week komt juf Malou. Ik 
vind rekenen leuk, daar ben ik goed in, en ge-
schiedenis vind ik interessant. Ik zit ook in de 
Wiekenraad. Daar ga je met elkaar in gesprek 
over dingen die belangrijk zijn voor kinderen. 
Je vraagt ook in  de klas wat kinderen belang-
rijk vinden, wat ze goed vinden en wat ze niet 
goed vinden. In de Wiekenraad zit uit iedere 
groep een kind, dus zes kinderen samen met 
de directeur. In de klas vroeg de juffrouw wie 
mee wilde doen aan de Wiekenraad. Ik heb 
mijn vinger opgestoken, maar ook nog vijf of 
zes andere kinderen. We moesten allemaal 
een presentatie houden, verdeeld over twee 
dagen. De dag erna hebben we gestemd. Het 
gaat erom dat je niet op je vriend of vriendin 
stemt, maar op degene die de beste presen-
tatie heeft gehouden. Mijn presentatie von-
den de kinderen het beste. Ik heb verteld dat 
ik zou proberen zo veel mogelijk voor de kin-
deren te doen en om ervoor te zorgen dat er 
elke vrijdagmiddag een activiteit is. Ze waren 
thuis heel trots dat ik het was geworden.
Heb je ook hobby’s?

Ja, ik houd van boksen. Ik zit op een club, 
NABA. Daar ga ik iedere maandag naar toe. 
Dat doe ik nu ongeveer een jaar. Mijn zussen 
zaten ook op boksen en mijn oom geeft daar 
les. Ik houd ook van tekenen. Vandaag heb ik 
bijvoorbeeld nog een babyfles getekend.
Lees je wel eens?
Ja, ik lees iedere avond voor het slapen gaan 
een kwartiertje. Van 20.45 uur tot 21.00 uur. 
En dan ga ik slapen. Ik ben nu bezig met het 
boek Ronja de Roversdochter. Ik houd van 
lezen.
Ben je een fan van iemand?
Ja, van Justin Bieber.
Wat is je favoriete tv-programma?
Nickelodeon.
Wat vind je een leuk vakantieland?
Turkije. Ik ga er elk jaar naar toe. We gaan 
naar familie, maar ook naar vakantieplekjes. 
Ik ben in Istanbul geweest en in Antalya en 
op nog heel veel andere plekjes.
Als je een dag alles zou mogen doen wat je 
leuk vindt, hoe zou die dag er dan uitzien?
Ik zou eerst naar de stad gaan en dingen ko-
pen. Bij Intertoys bijvoorbeeld. Ik zou naar 
Disneyland in Parijs gaan en naar familie in 
Turkije.
Waar ben je goed in?
Ik ben goed in boksen.
Wat is je belangrijkste bezit?
Mijn familie.
Waar word je blij van? 
Als ik iets wil en het gebeurt dan.

Als ik iets wil en het gebeurt dan.
Wanneer ben je gelukkig?
Als we met de hele  familie in Turkije bij el-
kaar zijn.
Waar word je verdrietig van?
Als er een familielid overlijdt. Dit jaar zijn er 
vier familieleden van mijn vader overleden. 
Mijn vader was heel verdrietig.
Krijg je zakgeld?
Ja, zaterdag en zondag krijg ik 2 euro. Dan ga 
ik bij het winkeltje in de moskee iets kopen. 
Maar als ik op maandag of dinsdag met mijn 
moeder ergens naar toe ga, dan koopt zij wat 
ik wil.
Wat is het mooiste verhaal dat je pas hebt 
gehoord?
Een meisje uit mijn klas vertelde een verhaal 
dat ze zelf had geschreven. Het ging over een 
kamerplant die door het hele huis was gaan 
groeien. Dat vond ik echt heel leuk.
Wat vind je leuk aan je moeder?
Ze is lief en ze maakt lekker eten.
Wat vind je leuk aan je vader?
Hij knuffelt me vaak en hij is ook lief.
Wat is je grootste droom?
Dat ik een broertje krijg.
Wat wil je later worden?
Ik wil stewardess worden.
Hoe ziet jouw leven er over 10 jaar uit?
Dan ben ik nog aan het studeren.

Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuyzen

Ceylin Beykoz (10 jaar)

Ik wil stewardess worden 

Portret van een meisje in haar slaapkamer
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In nummer vier van de Wester, van augus-
tus dit jaar, besteedde het wijkblad in de 
rubriek Vroeger en nu aandacht aan het 
pand op de hoek van de Koninginnelaan en 
de Tweede Oude Heselaan. Naar aanleiding 
daarvan hebben we contact gezocht met 
Hans Zegveld, de huidige eigenaar van dat 
pand. Met hem doken we nog wat dieper in 
de historie van dat pand.

Hans Zegveld
Wie is Hans Zegveld? Hij is geboren in Den 
Haag in 1949. Hij groeide op en puberde in 
Alkmaar; volgde opleidingen in Hilversum, 
had diverse baantjes in Maastricht en in 1973 
verhuisde hij naar Nijmegen. Aan de toen nog 
Katholieke Universiteit studeerde hij sociale 
geografie, later gevolgd door planologie en 
milieukunde. Hij haalde ook zijn onderwijsbe-
voegdheid binnen, maar wanneer Hans rijp is 
voor de arbeidsmarkt, begin jaren tachtig, is de 
wereld ondergedompeld in een economische 
crisis en stijgen de werkloosheidscijfers naar 
recordhoogten. 

Boekbinden
Hans: ‘Voor je het weet zit je in de bijstand en je 
ziet om je heen veel sociale contacten wegval-
len. Ik wilde niet bij de pakken blijven neerzit-
ten en ben bij de Volksuniversiteit een cursus 
boekbinden gaan volgen. Dat beviel goed en 
via via kon ik even later op verschillende ba-
sisscholen bij de groepen zeven en acht zelf les 

geven in boekbinden. Dat ging erg leuk en was 
een succes. Ik dacht, als dit bij kinderen lukt, 
waarom niet bij volwassenen? Ik schreef een 
cursusboek en verspreidde flyers in de stad. Ik 
gaf mijn eerste lessen in wijkgebouw de Hese-
weide in Heseveld en later ook in wijkcentra in 
Arnhem en Wijchen.’ Hans was bang dat hij als 
planoloog of aardrijkskundeleraar nooit meer 
een baan zou kunnen krijgen en daarom volgde 
hij in de avonduren een cursus grafisch vorm-
gever aan de Hogeschool voor de Kunsten – nu 
ArteZ – in Arnhem.  

‘Al met al begon dat boekbinden eigenlijk best 
lekker te lopen,’ gaat Hans verder, ‘toen ik plot-
seling via het Arbeidsbureau een baan als pla-
nologisch onderzoeker aangeboden kreeg, een 
zogenaamde Melkertbaan. Die kon ik moeilijk 
weigeren, dat was in 1991. Ik kon voor twee 
jaar bij de gemeente Duiven aan de slag. Het 
was de bedoeling dat ik mensen uit de auto en 
op de fiets kreeg. Toen al. Dat was de opdracht 
op papier, maar in de praktijk bleek dat het ge-
doemd was te mislukken. Ik wist er wel een 
fraai rapport over te produceren, dat overigens 
in Duiven in de onderste la verdween,  maar bij 
de Provincie Gelderland vonden ze dat rapport 
bij mijn sollicitatie twee jaar later, voldoende 
aanleiding om mij daarna als verkeersplano-
loog in dienst te nemen.’

Een eigen huis
‘Dat boekbinden ging gewoon door. Iets min-

der frequent, maar ik investeerde ondertussen 
ook in een snijmachine, een lijmpers en een fo-
liedrukmachine. Bij de provincie werden veel 
van mijn vooroordelen over ambtenaren be-
vestigd. Ik kreeg aanvankelijk weer een twee-
jarig contract, nu wel gevolgd door een vaste 
aanstelling, maar ik ging toen wel terug van 
vier naar drie dagen in de week. Bij de provin-
cie dachten ze dat ik dat heel erg zou vinden, 
maar het was een geschenk uit de hemel. Zo 
had ik meer tijd over voor het boekbinden, wat 
ik inmiddels ook bedrijfsmatig had aangepakt. 
Door de vaste aanstelling kon ik op mijn 48ste 
voor het eerst een eigen huis kopen en verhui-
zen uit mijn inmiddels met machines volge-
stouwde flat op de Molenweg. Bij de provin-
cie heb ik nog tot 2005 totaal ongemotiveerd 
doorgewerkt. Ik ben er met ruzie vertrokken, 
maar zonder een centje pijn.’

‘Ondertussen was ik in 1997 naar dit pand op 
de hoek van de Koninginnelaan en de Tweede 
Oude Heselaan verhuisd. Ik was voor de koop 
hier met een makelaar gaan kijken en ik werd 
aangenaam verrast door de onvoorspelbare 
indeling en de niveauverschillen. De make-
laar zelf raakte met de bouwtekening in zijn 
handen de weg kwijt in het huis en toen was 
ik verkocht. Ik moest er 245.000 gulden, nu 
110.000 euro, voor neertellen. Met de verbou-
wing daarna, waar ik zeker twaalf jaar mee 
bezig ben geweest, kwam er nog eens twee 
ton bij. Dat heb ik overigens aan echte profes-

Boekbinden in de bakkerij
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sionals overgelaten hoor, ik deed het simpele 
sjouw- en schilderwerk, voorzag iedereen van 
sloten koffie. Tijdens die verbouwing heb ik 
me wel vaak afgevraagd waar ik aan begonnen 
was en of ik het allemaal wel zou kunnen beta-
len, maar het is uiteindelijk allemaal gelukt en 
nu ben ik er erg trots op.’

Vereniging van Eigenaren
Het pand kent een Vereniging van Eigenaren. 
Elk van de drie bouwlagen heeft een eigen 
huisnummer én een andere eigenaar. Konin-
ginnelaan 233, 235 (wat Hans heeft gekocht) 
en voor de opgang naar boven moet je de hoek 
om naar de Tweede Oude Heselaan en de huis-
nummers 95 en 97. In het verleden was er ook 
nog sprake van de huisnummers 237 en 239, 
maar die zijn inmiddels kadastraal opgeheven 
en die ruimtes behoren nu toe aan het woonge-
deelte van nummer 235. 

Hans nam het huis over van een stel met twee 
kinderen, waarvan de vrouw iets met homeo-
pathie deed en haar man parachutist bij defen-
sie was. ‘Overal in huis waren van die ogen 
aan de muren vastgeschroefd om een hangmat 
aan te bevestigen,’ vertelt Hans. ‘Daarvóór 
woonde er een homostel, Hans en Frans, die 
iets met textiel deden. Ze kwamen uit Budel 
en noemde hun bedrijfje Ledûb, Budel maar 
dan van achteren naar voren gespeld. Wanneer 
ze hier zijn komen wonen en weer vertrokken 
zijn, heb ik tot dusver niet kunnen achterhalen. 
Ik vond de naamplaatjes met hun voornamen 
erop bij de demontage van de huisbel op de 
oude voordeur. Ze hebben net als ik verbouwd 

hier, maar niet zo slim. Er zijn steunbalken 
verdwenen, waardoor er op de bovenverdie-
ping scheuren ontstonden. Ik weet dat het 
pand in 1926 gebouwd is. Dat de heer H. Bor 
er meteen op nummer 233 bakkerij De Hoop 
begonnen is. Een elektrische bakkerij nog wel, 
daar adverteerde hij ook mee. Wat voor een 
bakkerij ook bijzonder was: hij had een auto-
matiek. Daar konden de mensen die eerst naar 
bioscoop Astra in de Krayenhofflaan naar de 
film of in de stad uit waren geweest, nog even 
een kroketje, een nierbroodje  of een tompouce 
trekken.’

Bakker Bor heeft er tot en met de vijftiger ja-

ren gezeten. Zijn zoon heeft het daarna overge-
nomen en heeft de winkel eerst meegenomen 
naar Krayenhofflaan 261 en enkele jaren daar-
na naar de Serenadestraat in Neerbosch. Op 
de hoek is vlak na de oorlog een winkel van 
de Gruyter gekomen tot aan het faillissement 
van de winkelketen in 1976. Daarna zat er een 
winkel met automaterialen in, van Nijdam ge-
heten. Die ging in 1984 failliet.

De Nieuwe Zakelijkheid
Hans wilde van meet af aan ook de belette-
ring van het pand in de oude glorie herstellen. 
Met een schilder bestudeerde hij wat er van de 
vage letters nog over was en ze kwamen tot de 
conclusie dat het de stijl van de Nieuwe Zake-
lijkheid was. Zo reconstrueerde hij letter voor 
letter het opschrift. Hans: ‘Vijf jaar later kreeg 
ik een oude foto onder ogen met het origineel. 
Mijn interpretatie deed er niks voor onder.’

Die stijl van de Nieuwe Zakelijkheid uit de 
twintiger jaren liet Hans bij het verbouwen 
ook terugkomen in het hekwerk, de muren en 
de bestrating voor de deur en de voordeur zelf. 
Waar hij nu tv kijkt, moet vijftig jaar geleden 
de toonbank van de Gruyter hebben gestaan en 
waar Hans tussen de lakens kruipt, werd zestig 
jaar geleden nog brood gebakken. Nee, verhui-
zen doet hij niet meer, al had hij het afgelo-
pen jaar wel een tegenvaller. ‘Net als in 2009 
was er in het souterrain, waar ik de cursussen 
boekbinden geef, een fikse overstroming. Uit 
de wc kwam zeshonderd liter vies rioolwater 
naar boven gestroomd. Met een aanpassing in 
de afwatering hoop ik nu het ergste leed voor-
taan te voorkomen.’

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

 

Hans voor zijn pand op de hoek Koninginnelaan met de Tweede Oude Heselaan

Het pand van Hans in de jaren tachtig
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Kuulse Gastarbeiders
In de wijken Wolfskuil en Waterkwartier wo-
nen vele nationaliteiten; mensen met verschil-
lende etnische-culturele achtergronden. In de 
jaren 60 en 70 kwamen mensen uit Spanje, 
Portugal, Griekenland, Turkije, Marokko, 
Tunesië en Joegoslavië naar Nederland om 
te werken. Gastarbeiders. In eerste instantie 
dacht men dat deze mensen tijdelijk arbeid 
zouden verrichten in Nederland om daarna 
weer terug te keren. De economie floreerde in 
Nederland, maar niet in sommige landen waar 
de gastarbeiders vandaan kwamen. Veel gast-
arbeiders bleven in Nederland. Waaronder ook 
een aantal bewoners van de Wolfskuil.

De redactie van de Wester gaat op zoek naar 
Kuulse gastarbeiders met de vraag hun verhaal 
te vertellen. 

‘In de Wolfskuil is de rust 
teruggekomen; 

hier worden we oud’

Ik word hartelijk ontvangen door Yasmine, de 
jongste dochter van het echtpaar Hannouchy. 
Ze verwelkomt mij in het huis van haar ouders. 

Ahmed en Mahjouba Hannouchy komen oor-
spronkelijk uit Mohammedia, een havenstad in 
het westen van Marokko. Het ligt tussen Rabat 
en Casablanca in, weet ik. Mijn eerste reis in 
2000 naar Marokko begon in deze havenstad. 
Ik vertel enthousiast over mijn avonturen en 
de plaatsen waar ik geweest ben. Zij delen hun 
vakantieherinneringen van Marokko en het ijs 
is gebroken.

Gezinshereniging
Wanneer bent u naar Nederland gekomen? 
Mahjouba antwoordt dat ze sinds 1974 in Ne-
derland is; ze is dan bijna 25 jaar als zij en hun 
vier jonge kinderen op vliegveld Schiphol op-
gehaald worden door Ahmed.
Ahmed is in 1970 naar Nederland gekomen. 
Hij weet nog precies te vertellen hoe de wer-
ving van Marokkaanse arbeidskrachten ver-
liep. Jonge, gezonde Marokkaanse mannen 
onder de 30 jaar, die Frans spraken en bereid 
waren naar Nederland te gaan, werden door 
medewerkers van het Marokkaanse arbeids-
bureau geworven. In die tijd had Ahmed zijn 
eigen kleermakerszaak. Een medewerker van 
het Marokkaanse arbeidsbureau stond op een 
dag in zijn winkel, waar hij een kostuum op 

maat wilde maken. ‘Ik was 28 jaar en kleer-
maker, had mijn eigen zaak en een goed inko-
men. Ik had eigenlijk helemaal geen interesse 
om naar Nederland te gaan totdat ik de Neder-
landse personeelschef van de Page papierfa-
briek ontmoette die mij overtuigde, tijdens de 
selectieprocedure, om naar Nederland te gaan. 
Ik ben gegaan met het idee dat het tijdelijk zou 
zijn, een paar maanden. Verliet mijn thuisland, 
mijn vrouw en mijn vier jonge kinderen’.

Met 25 andere jonge Marokkaanse mannen 
kwam hij aan op Schiphol; ze vertrokken recht-
streeks naar Gennep met hun koffers, waar ze 
in een klein pension werden ondergebracht. 
Ahmed begon zijn loopbaan in Nederland bij 
de papierfabriek Page met een jaarcontract. 
Dat is nu ruim 48 jaar geleden. Over die tijd 
zegt Ahmed: ‘Het was een moeilijke tijd;  ik 
had heimwee naar huis. Heimwee naar mijn 
Mahjouba. Heimwee naar mijn kinderen. Het 
eerste jaar ben ik wel drie keer teruggegaan. 
Ik kreeg na het jaarcontract een vast contract 
aangeboden. Na veel overleg, besloot ik om te 
blijven. Maar nog steeds met het idee dat het 
tijdelijk zou zijn.’ Ahmed zag in de eerste jaren 
veel van zijn landgenoten verhuizen, van baan 

Ahmed en Mahjouba Hannouchy uit Marokko 
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veranderen, weer teruggaan. Het gevoel van 
constante heimwee bleef en het gemis van zijn 
gezin maakte dat hij een aanvraag deed voor 
gezinshereniging. Pas na vier jaar in Neder-
land kon hij verenigd worden met zijn vrouw 
en kinderen.

Van Zwanenveld naar de Wolfskuil
Mahjouba vertelt: ‘In 1963 zijn we getrouwd 
in Mohammedia. Onze eerste zoon is geboren 
in 1964; ik was toen 14 jaar oud. Toen Ahmed 
vertelde dat hij naar Nederland kon om te wer-
ken was dat wel schrikken. Het idee dat wij 
geld konden sparen en dat hij binnen een af-
zienbare tijd terug zou komen was draaglijk. 
Het gemis was er niet minder om’.

Wat wist u van Nederland toen u op het vlieg-
tuig stapte? 
‘Ik wist niet veel over Nederland, behalve wat 
Ahmed mij heeft verteld’. Over wat Ahmed 
wist van Nederland toen hij vertrok: ‘Dat het 
koud was. In Marokko gaven ze aan dat we 
winterkleding moesten meenemen. Waarom? 
Ik zag voor het eerst in mijn leven sneeuw toen 
ik aankwam; ik schrok! Ik stond daar te rillen 
in mijn t-shirt. Ik vond er niets aan’.

Voor de gezinshereniging ging Ahmed op zoek 
naar geschikte woonruimte voor hem en zijn 
familie. Het pension in Gennep, waar Ahmed 
woonde, was niet geschikt om zijn gezin in 
te laten wonen. In het begin van de jaren 70 
werd er veel gebouwd in Dukenburg. Daar kon 
hij een ruime flatwoning op de 8e verdieping 
betrekken in Zwanenveld. Hij liet zijn gezin 
overkomen in 1974. In datzelfde jaar maakte 
Ahmed de overstap van papier naar klein me-
taal. Hij begon aan zijn tweede werkgever in 
Nederland, metaalfabriek de Groot in Nijme-
gen. 

De tijd in Zwanenveld was niet altijd een fijne 
tijd. Omdat ze op de 8e verdieping woonden 
was er altijd de angst dat er iets zou gebeu-
ren met de kinderen. Mahjouba vertelt dat ze 
nauwelijks buiten kwam en zich enkel om het 
huishouden en zorg voor de kinderen bekom-
merde. Ze had weinig contact met de mensen 
in hun nabije omgeving. ‘Ik wachtte vaak tot 
de kinderen weer thuis zouden komen’. In de 
tijd rond 1980 besloot de familie om te gaan 
verhuizen. Ze konden een woning krijgen in 
de Wolfskuil, de Irisstraat. Dichtbij het werk 
van Ahmed, de huurprijs lag lager dan in Zwa-
nenveld, maar de woonruimte was beduidend 
kleiner. Het maakte het gezin niet uit. Ahmed: 
‘Eindelijk een huis, vlakbij de grond! Een huis 
met een tuin, met ruimte om je heen. De buurt 
sprak ons meteen aan, levendig en allerlei 
nationaliteiten’. Ik zie duidelijk een vrolijke 

twinkeling in zijn ogen, een brede glimlach, 
pure blijheid. Hij mijmert nog na. ‘Oh de 
Wolfskuil is mijn wijk; ik ben echt blij’. Trots 
kijkt hij zijn jongste dochter Yasmine aan. ‘Jij 
bent hier in de Wolfskuil geboren’.

Betere toekomst
Weet u nog wat u verdiende?
‘Ja, ik verdiende 143 gulden per week toen ik 
begon, met kost en inwoning. Ik weet nog dat 
als we ’s avonds na ons werk thuis kwamen, 
de boodschappen voor de deur lagen. We wa-
ren verbaasd. Vandaag de dag kun je je dat niet 
voorstellen; die boodschappen zouden weg 
zijn. Het leven was in verhouding toen goed-
koper dan nu’. Stuurde u ook geld naar uw fa-
milie, luidt mijn volgende vraag. ‘Ja, het extra 
geld dat ik verdiende met overwerken stuurde 
ik naar Mahjouba haar moeder en haar jongere 
broer en zuster. Mahjouba haar moeder is ooit 
in Nederland geweest, het moet in 1984 of 
1985 geweest zijn’. Ik vraag aan Ahmed wat 
hij het meeste miste van zijn eigen land toen 
hij  hier in Nederland aankwam. ‘Ik miste mijn 
gezin heel erg’, is zijn antwoord, ‘maar vooral 
de smaak van het eten! De markt waar het al-
tijd druk was, vol met specerijen die typisch 
zijn voor de lokale keuken. Maar ook de herrie 
en het getoeter in het verkeer’. 

Leerde u ook Nederlandse mensen kennen of 
kende u vooral of alleen mensen uit uw eigen 
land? 
Mahjouba: ‘Toen ik in Nederland kwam, sprak 
ik de eerste jaren weinig tot geen Nederlands; 
ik leerde pas de Nederlandse taal toen de kin-
deren naar school gingen. Eigenlijk brachten 
mijn kinderen mij de taal bij. Ze hielpen veel 
met vertalen en op die manier lukt het beetje 
bij beetje. In de Wolfskuil bloeide ik op. Een 
goede leerschool was ook de lokale buurtsuper 
Eleman, aan de Wolfskuilseweg 67. Voor de 
oorlog was het een bakkerij.’ 
Ook vertelt Mahjouba dat zij veel tijd door-
bracht met haar buurvrouw Mimi. ‘Met haar 
kletste ik dagelijks en zo leerde ik steeds beter 
de taal’.

Leven in de Wolfskuil
Op mijn vraag of ze verschillen kunnen aange-
ven met vroeger en nu geeft Ahmed een aan-
tal voorbeelden. Hij ziet politieke verschillen, 
maar ook verschillen in gedrag en bejegening 
naar elkaar toe. ‘De tijd is zeker veranderd. 
Kijk bijvoorbeeld naar het ophalen van grof-
vuil; vroeger werd het met regelmaat opge-
haald en werden er veel bruikbare spullen aan 
de straatkant gezet. Die spullen werden veelal 
weggehaald voor hergebruik of verkocht op 
verschillende vlooien- en rommelmarkten. 
Niet iedereen had het breed in de buurt. Nu 

mag je maar een keer het grofvuil laten ophalen 
en moet je alles naar de milieustraat brengen. 
En wat dacht je van de veranderingen van het 
oude ziekenfonds of van de belastingdienst. 
Alles is veel duurder geworden, premies, be-
keuringen, boodschappen. Ik schrik altijd als 
ik de blauwe envelop binnenkrijg. Ze weten 
tegenwoordig alles, zelfs als je vijf euro op je 
rekening stort’. 
Waarom zijn jullie in Nederland gebleven?  
‘We zijn gehecht geraakt aan dit land, deze 
buurt. Wij zijn herenigd als gezin en onze 
jongste dochter is hier geboren. Ze is lief, 
zorgzaam en is altijd in de buurt van ons. We 
worden hier oud’. 

Dankbaar neemt Ahmed Hannouchy afscheid: 
‘Je hebt mij teruggebracht naar de tijd in Ne-
derland die voor mij 44 jaar geleden begon. 
Het roept zoveel herinneringen op en ik heb je 
alles verteld vanuit mijn hart’. Hij maakt een 
gebaar naar zijn hart met zijn hand en ik voel 
ook dankbaarheid. Dankbaar dat ik hun ver-
haal mocht horen en dat ik hun verhaal mag 
vertellen.

Tekst: Biljana Marković
Foto’s: Ger Nieuwenhuizen
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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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• verkoop

• aankoop

• taxaties

• verhuur

Arksteestraat 13
6511 MX Nijmegen

T. 024 - 204 20 20

info@demakelaarvannijmegen.nl

demakelaarvannijmegen.nl

Steunpunt Taal Educatie Participatie, kortom 
STEP Nijmegen organiseert activiteiten voor 
migranten en vluchtelingen om mee te kunnen 
doen in Nederland. STEP biedt Nederlandse 
taalles, schrijf-  en spreekvaardigheid, compu-
terles en fietsles. Deze  lessen worden uitge-
voerd door vrijwilligers. Hieronder vertellen 
twee vrijwilligers enthousiast over wat ze bij 
STEP doen.

Margreet en Annelies geven wekelijks Ne-
derlandse taalles aan een groep volwassenen. 
Margreet is nu 5 jaar vrijwilliger en Annelies 
nog maar 5 weken. Beiden zijn zeer enthousi-
ast. Ze hebben ieder een eigen groep en geven 
twee keer per week twee uur les aan een groep 
van cursisten met diverse achtergronden. 

Wat vind je leuk aan het 
vrijwilligerswerk?
Margreet: ‘De dynamiek in de groep  is echt 
bijzonder, we hebben veel lol met elkaar. In 
deze groep durft iedereen ook fouten te ma-
ken. En fouten maken moet, want van de fou-
ten kun je leren. We lachen ook om de fouten, 
maar we lachen nooit iemand uit.’
Margreet werkt met een lesmethode en met 
een vaste structuur. Iedere les krijgen de cur-
sisten huiswerk op en daar beginnen ze dan 
ook mee in de les. ‘De meesten maken het 
huiswerk en daaruit blijkt dat ze er echt tijd in 
willen steken. Ze komen voor zichzelf en daar 
heb ik respect voor. Het is een wisselwerking 
in de klas, het motiveert twee kanten op. Door 
de diversiteit binnen de groep  leren we ook 
van elkaar. Het lesgeven geeft mij veel energie 
omdat ik iets kan bijdragen aan de taalontwik-
keling van mensen die iets willen leren, het is 
dankbaar werk. ‘ 

Annelies is nog maar pas begonnen met haar 
groep. Ze vindt het geweldig om te doen. ‘Ik 
kom iedere keer met een “Big Smile” uit de 
les. In het begin zijn we vooral bezig geweest 
met elkaar leren kennen, maar nu we elkaar 
kennen en er een veilige sfeer is in de groep, 
lachen we samen en leren we spelenderwijs. 
We bespreken wat de cursisten willen bereiken 
en op het eind van de les doen we een eva-

luatie. We blijven ook niet de hele les op een 
stoel zitten. Dus naast de taalmethode doen we 
ook dingen in spelvorm.’

Waarom ben je dit vrijwilligerswerk 
gaan doen?
Margreet: ‘Ik ben dit werk gaan doen omdat ik 
het leuk vind en omdat het goed te combine-
ren is met mijn zorgtaken binnen mijn gezin/
thuis. Twee halve dagen is overzichtelijk en ik 
heb nu ook een soort werkkring als alternatief 
voor collega’s, door het contact met de andere 
docenten en het team van STEP.’
Annelies: ‘Ik ben onlangs in Nijmegen komen 
wonen en oriënteer me nu op de opleiding tot 
NT2 docent. Dit vrijwilligerswerk biedt daar-
toe een goede mogelijkheid. Ik breid mijn 
netwerk uit en het geeft me veel energie. Ik 
wil me heel graag ontwikkelen tot een goede 
docent.’

De vrijwilligers bij STEP worden ondersteund 
door een team van beroepskrachten. Regelma-
tig zijn er workshops en STEP bezit veel actu-
eel materiaal om in de les te gebruiken. Heb je 
ook belangstelling om vrijwilliger te worden, 
meld je dan aan bij STEP: 024-3233235 of 
kijk op de website www.stepnijmegen.nl. Daar 
staan alle vacatures. 

Tekst: Karoline Snip

Nederlandse taalles geven is geweldig!

Docent Magreet
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Op website nijmegen.mijnwijkplan.nl 
kunnen bewoners van alle wijken in onze 
gemeente hun ideeën voor een leefbare, 
groene, gezellige wijk delen met andere be-
woners. Door op je favoriete plan te stem-
men kun je er zelf aan bijdragen dat het 
plan uitgevoerd wordt. Dat leek Gerjan de 
Koning en Hernany Hernandez, beide wo-
nend in de wijk, een uitstekend idee. Onaf-
hankelijk van elkaar wilden ze graag dat 
de parken in hun wijk, het Westerpark en 
het Florapark, meer zouden worden benut 
om elkaar te ontmoeten. Dat willen ze be-
reiken door wijkbewoners in beweging te 
krijgen. Gerjan vond van meet af aan twee 
medestanders in de wijk: Marga en Patrick. 
Samen kregen deze wijkbewoners het voor 
elkaar: het is zover!

Is het toeval dat jullie hetzelfde idee 
hadden: een beweegroute door de 
parken?
‘Nou, eigenlijk wel’, begint Gerjan. ‘Ik ben 
een sportieveling en kwam bij de beweegroute 
in Lindenholt terecht. Ik vond het zo inspire-

rend wat ik daar zag. Oud, jong, sporters en 
gewone wandelaars volgden de beweegroute, 
deden oefeningen en maakten een praatje 
met elkaar. Ik kwam in contact met Marieke 
van Kan, expert van de gemeente in spelen 
en sport. Kunnen we zo’n beweegroute ook 
niet uitzetten in de Wolfskuil, vroeg ik haar. 
Zo kwam ik bij de website uit en heb ik mijn 
plannetje beschreven. Ik had al twee mede-
standers in de wijk, Marga en Patrick. Samen 
sterk, zeg ik dan!’ ‘In het Waterkwartier was er 
een langere aanlooproute’, neemt Hernany het 
gesprek over. ‘Er waren van allerlei ontwik-
kelingen in het Westerpark waardoor een paar 
bewoners samen met mij besloten een plan te 
schrijven om het ontmoeten en de saamhorig-
heid in onze wijk voor oud en jong te stimule-
ren. We waren van plan bij de provincie geld 
aan te vragen. We liepen vast; het was een te 
groot plan, want we wilden meer dan alleen 
een beweegroute. Toen ontmoette ik Gerjan en 
die gaf de tip om het idee voor een beweegrou-
te via mijnwijkplan.nl te lanceren en het plan 
wat kleiner te houden. Ik had aanvankelijk ac-
tieve medestanders, maar om diverse redenen 

zijn die weggevallen. Dus heb ik het plannetje 
herschreven en nu doen we zoveel mogelijk 
samen, Waterkwartier en Wolfskuil united’.
  
Wat willen jullie graag bereiken met 
de beweegroute? Allemaal aan het 
hardlopen?
Gerjan lacht. ‘Nee, beslist niet. Waarom ook? 
Dat is echt niet ieders wens en ambitie. Ik 
kreeg al vanaf het begin het besef: we moeten 
elkaar in de wijk als buren tegenkomen en een 
praatje maken. Dat is ons doel, elkaar leren 
kennen. We gebruiken het bewegen als mid-
del; het samen optrekken en samen lopen, ren-
nen, rekken of strekken zorgt voor ontmoeting. 
Ik bedacht ook dat het makkelijk moet zijn, dat 
het goedkoop moet blijven, niet in een gebouw 
met apparaten, maar buiten in onze eigen par-
ken’. ’De laatste tijd zie ik in het Westerpark 
al een verandering’, vervolgt Hernany. ‘Eer-
der zag je weinig mensen in het park op een 
gewone dag of avond. Nu zie je er toch echt 
van alles. Bootcampers, wandelaars, hardlo-
pers, praatjesmakers. De nachtelijke ommetjes 
zijn ook een succes. Weet je, eigenlijk heb ik 

Westerpark en Florapark in beweging

Patrick en Gerjan
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mijn inspiratie opgedaan in Amsterdam, in het 
Westerpark daar. Zoiets levendigs heb ik voor 
ogen. Picknicken in de zomer, samen aan de 
wandel langs de beweegroute, voorstellingen, 
buurtfeesten, kerstmarkt, zoals nu ook al ge-
beurt. En bijvoorbeeld ook pop-up horeca, 
mensen die in trucks of karretjes koffie verko-
pen, limonade, en lekkere snacks en eten. Daar 
zou ik nou echt van genieten’.

Hebben senioren en jongeren er ook 
wat te zoeken?
‘Dat lijkt me wel, juist ook zij’, pakt Gerjan 
de vraag op. ‘Iedereen moet mee kunnen doen. 
Inmiddels denken er meer mensen mee en die 
zorgen er wel voor dat we echt voor iedereen 
aan de slag zijn. We hebben vooraf ook gepraat 
met al die groepen, hen de vraag gesteld of zij 
het idee omarmden. De reacties zijn overwe-
gend positief. Zoals Hernany al zei: de parken 
moeten levendige plekken gaan worden, waar 
bewoners iets te halen –en te brengen- heb-
ben. Ik vergeet nog te zeggen dat het bij de 
beweegroute in de Wolfskuil niet alleen om het 
Florapark gaat, maar ook om het Distelpark 
en het Zonnebloempark. Eigenlijk wilden we 
de route door heel Nijmegen Oud-West laten 
lopen. Maar dat werd een beetje te groot. De 
gemeente heeft even op de rem getrapt. Eerst 
maar eens kijken of deze beweegroutes een 
succes worden. Daarna kunnen we de route 
altijd nog door de hele wijk laten slingeren!’

Hoe staan de plannen er op dit 
moment voor?
‘We zijn al best ver’, vertelt Hernany. ‘Onze 
plannen zijn beloond: we krijgen geld voor zes 
eenvoudige toestellen in of rond de parken. 
Het komt echt niet vol te staan. Ze zijn van na-
tuurlijke materialen en gaan mooi op in de om-
geving. Volgens planning worden ze begin de-
cember geplaatst. We gebruiken ook heel veel 

dingen die er al staan, zoals trapjes en bankjes. 
Bij al die toestellen en bestaande voorzienin-
gen zijn oefeningen bedacht, voor iedereen 
op een eigen niveau. Waar de een ergens van 
afspringt, kan de ander evenwichtsoefeningen 
doen. En je mag ook gewoon doorlopen na-
tuurlijk,’ grapt Hernany. ‘ Zo hebben we ook 
een beetje gekeken naar de Kwiekroute in park 
Malderborgh’, vult Gerjan aan. ‘Wat daar goed 
werkt om senioren in de benen te krijgen is 
een verzamelpunt. We bedoelen daarmee een 
plek waar je naar de wc kunt, waar je samen 
een kop koffie kunt drinken en waar je een 
kaartje van de route kunt ophalen. Dat is voor 
iedereen leuk. We zijn in gesprek met een paar 
uitbaters die daaraan mee zouden willen wer-
ken. Bovendien zouden we daar ook groep-
jes mensen samen kunnen brengen die graag 
met een beetje begeleiding zouden lopen. We 
moeten nog goed bedenken hoe we dat gaan 
doen’. ‘In de buurt van het Westerpark is het 
wel een beetje zoeken naar verzamelplekken. 
Er zit niet zoveel echt dichtbij’, zegt Hernany 
bedachtzaam. ‘De route wordt gemarkeerd, er 
komt een bord met de hele route op beide plek-
ken. Iedereen wil graag een mooie uitstraling, 
een uitnodigend geheel. Tijdens de kerstmarkt 
in december hebben bewoners al kennis kun-
nen maken met de route in het Westerpark, 
door aan de Santarun of de Santawalk mee te 
doen. Maar de officiële opening is in maart/
april 2019. We gaan dat feestelijk aanpakken. 
We willen graag een BN’er voor de opening 
regelen. Ja: dat kan een bekende Nederlander 
of een bekende Nijmegenaar zijn!’

Tekst: Rian Panis
Foto’s: Dave van Brenk

Marga met dochtertje en hond op de beweegroute in het Florapark

Het Westerpark
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Op een heerlijke vrijdagmiddag met de herfst-
zon in mijn rug wandel ik vanuit de Varen-
straat, via de Distelstraat naar de Bosbesstraat. 
Straten die mij zeer geliefd zijn; ik ben ten-
slotte in de buurt opgegroeid. Sterker nog, ik 
heb in deze straten gewoond. Ik denk na over 
mijn herinneringen aan Leo Woudstra vanuit 
mijn jeugd. Maar ik heb geen specifieke her-
innering, behalve het gezicht dat je niet snel 
vergeet. En nu jaren later ga ik in gesprek met 
Leo over zijn inzet voor en betrokkenheid bij 
de wijk, de veranderingen in de wijk en zijn 
rol in de wijkraad Wolfskuil als voorzitter.
Cobie, zijn vrouw, doet de deur open. Leo zit 
aan de grote eetkamertafel en maakt geksche-
rend een grap over mijn tijdsbesef. Ik ben een 
paar minuten te laat. ‘Het zal wel een gen-
kwestie zijn vanuit mijn culturele achtergrond’ 
zeg ik en we lachen er smakelijk om. Humor 
relativeert en we gaan in gesprek. 

Geschiedenis
In 1954 kwam Leo als 8-jarige jongen vanuit 
Sneek in de Mosstraat wonen. Zijn actieve 
betrokkenheid bij de wijk begon op zijn 14de 

jaar. Hij was destijds misdienaar en hij miste 
activiteiten voor de jeugd. De Wolfskuil was in 
die tijd al bestempeld als achterstandswijk en 
na de Tweede Wereldoorlog werden er de Don 
Boscohuizen opgericht. Dit waren door paters 
en broeders opgerichte club- en buurthuizen. 
In de wijk waren er twee Don Boscohuizen. 
Leo werd lid van het jeugdbestuur en was be-
trokken bij het organiseren van kinderdisco’s 
en tieneravonden. Zijn eerste actieve rol in de 
wijk als vrijwilliger.
Daar zou het niet bij blijven; hij maakte zich 
sterk voor de voetballerij en met name voor de 
jeugd. Op zijn 18de was hij de jongste bestuur-
der ooit bij Voetbalvereniging Krayenhoff en 
staat hij aan de basis van de voetbal jeugdaf-
deling met als hoogtepunt het hebben van vijf 
jeugdelftallen. Daarna werd hij gevraagd om 
als grensscheidsrechter bij het eerste elftal van 
de Nijmeegse Boys te starten. Leo was in die 
tijd als KNVB-scheidsrechter actief in de afde-
ling Nijmegen. Ook is hij als clubhuismede-
werker betrokken geweest bij de viering van 
het 50-jarig bestaan van de Nijmeegse Boys.
Zijn betrokkenheid bij jeugd in die tijd is net 

zo groot als zijn betrokkenheid bij zijn hob-
by’s, vogels en vissen. Ook voor die hobby’s 
heeft hij het nodige aan bestuurswerk gedaan.

Wijkraad Wolfskuil
Ik vraag hem hoe zijn betrokkenheid bij de 
Wijkraad Wolfskuil ontstaan is. Leo vertelt: ‘In 
1985 zijn we van de Oude Nonnendaalseweg, 
waar we 16 jaar gewoond hebben, verhuisd 
naar de Mirtestraat. Ondertussen werkte ik al 
een aantal jaren als beheerder van jeugdhon-
ken en buurthuizen in verschillende wijken 
van Nijmegen en raakte ik betrokken bij het 
Speeltuincomité ’t Veldje. Een van de mooi-
ste, populairste en grootste speeltuinen van 
Nijmegen. Vanuit die betrokkenheid en het 
feit dat ik toen in de Mirtestraat woonde, werd 
ik door leden van bewonersorganisatie ‘Het 
Klavertje’ gevraagd lid te worden in datzelfde 
jaar. Een aantal actieve bewoners, waaronder 
Jan van Gent en Lidia Stuiver, kwamen re-
gelmatig bijeen. Zij vertegenwoordigden een 
deel van de straten, voornamelijk de Klaver-, 
Mirte-, Kamperfoelie- en Varenstraat. In die 
tijd was het allemaal nog niet geformaliseerd, 

Leo Woudstra verlaat de Wijkraad Wolfskuil

‘Wolfskuil heeft een 
nieuw visitekaartje’ 
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maar er speelde veel op het gebied van veilig-
heid, leefbaarheid en verkeer. Te hard rijden, 
veel geweld, vernielingen, afvaldumping, het 
aan de laars lappen van regels door sommige 
bewoners. Leden van de bewonersorganisa-
tie spraken buurtgenoten aan op hun gedrag, 
maar ook op het feit dat ze zelf aan zet zijn 
als ze veranderingen willen op het gebied van 
leefbaarheid. Zodra zich ergens problemen 
voordeden bij de speeltuin, het wijkcentrum, 
in welke zin dan ook, werd ik aangesproken. 
Ik was soms letterlijk en figuurlijk de speelbal, 
tussen de bewoners, tussen de wijk en mijzelf. 
Ik zei vaak: “Kom ’s even, ik kan niet altijd 
alles voor jullie oplossen, doe zelf ook ’s wat.”
Rond 2000 kwamen de plannen van de ge-
meente Nijmegen om een deel van de voor- en 
naoorlogse huizen te slopen op tafel. Het werd 
noodzaak om de werkwijze van de bewoners-
organisatie tegen het licht te houden en een 
formeel karakter te geven, nu de contacten met 
de gemeente belangrijker werden. De wijkraad 
Wolfskuil is destijds ontstaan. Voor Leo was 

deze tijd, de tijd van wethouder Depla, wel een 
omslag én kenmerkend voor de veranderingen 
die daarna kwamen. De Wolfskuil was de eer-
ste wijk die op de nominatie stond voor sloop 
en nieuwbouw en daar moest de wijkraad een 
actieve rol in krijgen. ‘We wilden niet dat er 
over ons heen gelopen werd, we eisten betrok-
kenheid. We wilden precies weten wat er ging 
gebeuren, wat de oorspronkelijke bewoners, 
de Kuulers, konden verwachten met betrek-
king tot terugkeer in de nieuwbouw. Ook toen 
Portaal tientallen huurwoningen in de verkoop 
ging doen bleven we in gesprek. Het heeft de 
wijk veranderd, maar ook volwassen gemaakt.’ 

Groei wijk door eigen kracht
Wanneer ik Leo Woudstra vraag om zijn tijd 
als voorzitter van wijkraad Wolfskuil in één 
woord te omschrijven zegt hij met een fron-
sende blik: ‘Daar vraag je me wat!’ ‘Het is 
niet in één woord te omschrijven. Ik ben een 
persoon die prettig wonen in een fijne, schone 
buurt belangrijk vindt. Ik wil dat ook voor mijn 

buurtgenoten. Ik heb de mensen in de wijk de 
afgelopen dertig, veertig jaar zien groeien, 
vooral als het gaat om betrokkenheid en zelf-
redzaamheid. Vergeet niet dat we als volkswijk 
de stempel achterstandswijk droegen. Voor 
jezelf opkomen was niet voor iedereen weg-
gelegd; veel verantwoordelijkheden werden 
weggeschoven. Het was vaak de schuld van de 
ander, maar die ander werd niet aangesproken 
door dé bewoner. Met de tijd kon ik mensen 
daarop aanspreken. Ze moesten zelf de men-
sen aanspreken, op een normale manier wel-
teverstaan. Ook kon ik mensen verwijzen naar 
andere instanties of ze wijzen op de Wester, 
waar ook allerlei telefoonnummers instonden’. 
Parallel aan die tijd werd er veel ingezet op 
opbouw- en buurtwerk, sociaal - en welzijns-
werk. ‘Veel inzet van beroepskrachten heeft er 
voor gezorgd dat er diverse locaties ontston-
den voor ontmoetingen en activiteiten. De ei-
gen kracht van veel bewoners is gegroeid door 
de aanpak van onder andere het welzijnswerk. 
Bewoners durven steeds vaker hulp te vragen. 
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Ja, er is door iedereen veel werk verricht’, al-
dus Leo Woudstra. 

Afscheid
Als voorzitter van de wijkraad Wolfskuil 
is Leo Woudstra 24 jaar actief geweest. De 
wijkbemoeienissen begonnen 34 jaar geleden 

en nu anno 2018 kijkt Leo trots terug op zijn 
wijk Wolfskuil. Wat heeft hij geleerd de afge-
lopen 24 jaar? ‘Het omgaan met elkaar. Dat 
het belangrijk is gezamenlijk op te trekken en 
de zaken aan te pakken. Maar ook dat ik een 
doorgeefluik kan zijn, mensen kan doorverwij-
zen. En bovenal dat ik steeds blijf kijken naar 

wat ik zelf doe en wat ik zelf kàn doen.  De 
Wolfkuil is veranderd in positieve zin. Zij is 
volwassen geworden en de bewoners zijn qua 
samenstelling, opleiding en achtergrond nu 
nog meer gemêleerd. Dit komt mede door de 
nieuwbouw en de verkoop van de huurwonin-
gen. Er is meer aandacht voor groen, veilig-
heid en leefbaarheid. Het is een nieuw visite-
kaartje voor de wijk’, zegt hij vol overgave. 
Voor zijn opvolger heeft hij een boodschap. 
‘De wijkraad Wolfskuil zal moeten blijven 
verbinden tussen de nieuwe en oude ‘Kuu-
lers’. We kunnen van elkaar leren en verlies 
diegenen die stellen dat de Kuul de Kuul niet 
meer is, niet het oog. Dit geldt ook voor de 
mensen afkomstig uit een andere cultuur die al 
generaties lang in de wijk wonen. Er mag geen 
kloof ontstaan tussen de oude en de nieuwe 
bewoners. Bevorder de leefbaarheid en de bur-
gerparticipatie van de bewoners van de Wolfs-
kuil’, aldus Leo Woudstra.

‘Wat zijn volgens jou de speerpunten voor de 
wijkraad in de toekomst’, luidt mijn vraag. 
Leo denkt even kort na en zegt dan, ‘De 
speelomgevingen die we nu hebben, moeten 
behouden blijven; zeker die speelomgevingen 
die bedreigd worden door uitbreidingen van 
de supermarkten aan de Molenweg. De wijk-
centra zijn belangrijke ontmoetingsplekken 
voor bewoners, maar ook voor allerlei andere 
activiteiten en maatschappelijke organisaties. 
Het nultarief voor bewoners en activiteiten 
van, voor en door bewoners moet gehandhaafd 
blijven. De uiteindelijke bestemming van het 
UWV-pand dient zeer nauwlettend in de gaten 
gehouden te worden. Het groen moet behou-
den blijven en laten we alsjeblieft niet alles 
weer volbouwen. Meer samenwerken met de 
Wijkfabriek in de Wolfskuil. En als laatste 
meer werken in projectgroepen. Er is vast veel 
meer, maar dit staat zeker voor komend jaar op 
de agenda van mijn opvolger’.

Waar vinden we je straks terug?
‘In de Wolfskuil’, zegt Leo lachend. ‘Ik wil 
oud worden samen met mijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen hier in de wijk. Ik blijf in ie-
der geval bij de Vrienden van het Florapark. 
Dat is veel te leuk om eruit te stappen’. 
Leo zet zich vol overgave in voor het orga-
niseren van verschillende evenementen in de 
Wolfskuil, zoals Dag van het Florapark, het 
Flora Wijkfestival en de Kerstmarkt. Wat mij 
betreft zijn deze feestelijke activiteiten van 
de Vrienden van het Florapark een schot in de 
roos. De Wolfskuil is daardoor nog meer op de 
kaart komen te staan! 

Tekst: Biljana Marković
Foto’s: Geert Timmer
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SV Nijmegen en de winterstop
Langzaam gaan we richting het einde van 
2018 en met de feestdagen in aantocht komt 
er voor SV Nijmegen ook de winterstop weer 
aan. Tot die tijd was er nog van alles te doen 
bij onze club, op zowel voetbalgebied als 
op het gebied van activiteiten. Zo bezochten 
woensdag 28 november de Sint en zijn Pie-
ten onze jongere jeugd. Op zondag 2 decem-
ber was er tijdens de laatste thuiswedstrijd 
van ons eerste elftal muziek in ons clubhuis.  
Ook na het uitkomen van deze Wester is er 
nog van alles bij onze club te doen. Zo zal ons 
vierde elftal op zondag 16 december probe-
ren om verder te komen in het bekertoernooi. 
Bovendien hopen we dat een aantal teams  de 
eerste helft van het seizoen goed kan afslui-
ten en een (winter)kampioenschap  kan vieren.  
Op donderdag 20 december zal er weer de jaar-
lijkse kerstbingo zijn met leuke prijzen, waar-
van de opbrengst naar onze jeugdafdeling gaat. 
Na deze bingo zal dan de winterstop aanbreken.  

Kort stilstaan
De winterstop is altijd een korte pauze om al-
les te evalueren en vooruit te kijken naar de 
tweede helft van het seizoen, zowel bij de 
jeugd als bij de senioren. Bij onze jeugd loopt 
het op dit moment naar behoren. We begon-
nen met het opnieuw opstarten van onze jon-
gere jeugd aan het begin van dit seizoen, maar 
we krijgen steeds meer nieuwe aanwas. Ook 
oud-jeugdspelers keren na een uitstapje bij 
een andere club  bij ons terug. We zijn dus 
goed gestart. Dit betekent niet dat we nu rus-
tig achterover kunnen gaan leunen, maar dat 
we aan alles een goed vervolg moeten geven.  

Jeugd
Half oktober heeft de werkgroep Technische 
Zaken van de jeugd een overleg gehad met 
Peter van Amstel, die bij de KNVB werkzaam 
is als technisch jeugdcoördinator. Hij heeft 
meegedacht over onze club en hoe de KNVB 
ons kan helpen. Uit dit gesprek kwam naar 
voren dat we moeten beginnen bij ons kader. 
Zo gaan we in 2019 starten met het aanbieden 
van een cursus van de KNVB aan onze trai-

ners,  naast de ondersteuning vanuit ons jeugd-
bestuur. Deze cursus JVTC - Jeugd Voetbal 
Trainer Coach -  zal door de KNVB gegeven 
worden in ons clubhuis. Dit betekent dat we 
daarna onze jeugd nog beter kunnen gaan be-
geleiden en langzaam kunnen gaan uitbreiden. 

Volwassenen
Ook bij onze senioren kunnen we op dit mo-
ment terugkijken op geslaagde eerste maan-
den. De teams SV Nijmegen Zondag 4 en SV 
Nijmegen Vrijdag 1 staan op het moment van 
schrijven bovenaan en doen mee voor een win-
terkampioenschap. Maar ook ons nieuwe Za-
terdag 2 team doet het zeer goed. Deze jonge 
ploeg is zeer netjes aangekleed door verschil-

lende sponsors en ook in de competitie gaat 
het goed. Zo maken ze het verschillende teams 
zeer lastig en staan ze in de bovenste regionen. 
 
We zijn als club nog wel op zoek naar 
barmedewerker(sters), vrijwilligers die onze 
club willen ondersteunen, zodat het niet  al-
tijd van de dezelfde mensen afhangt. Dus wil 
je iets betekenen voor onze club, vrijwilligers 
zijn altijd welkom
. 
SV Nijmegen wenst iedereen alvast hele fijne 
feestdagen en een gezond en sportief 2019.

Tekst: Patrick Weijers
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Het 1e elftal
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Als je wel eens in de Wijkfabriek komt, en 
dat doen steeds meer wijkbewoners, dan 
zie je daar steevast het vrolijke gezicht van 
Kees. Kees is 56 jaar, maar dat zie je niet. 
Lange haren, jongensachtige uitstraling. 
Een goed idee om eens te vragen of Kees 
zijn eigen verhaal aan de Wester zou willen 
vertellen. Dat was niet zomaar geregeld, het 
kostte moeite om hem over te halen. ‘Ik heb 
al wat keertjes de pers gehaald, lokaal en 
nationaal, in het verleden. Vooral met mijn 
muziek. Ik ben best een bekende Nijmege-

naar. Ik hoef niet zo nodig in de spotlights. 
Maar de Wester, daar kan ik geen nee tegen 
zeggen.’ 

Kees de Waal. Geboren aan de 
Waal?
‘Haha, nee, niet geboren aan de Waal. Maar 
ik ben wel een geboren en getogen Nijmege-
naar. Ik kom uit Grootstal, als jongste zoon in 
een gezin met alleen maar jongens. Ik ben een 
beetje een nakomelingetje. Mijn oudste broer 
is tien jaar ouder dan ik en de broer boven mij 

vijf jaar. Mijn broers hebben me aangestoken 
met het muziekvirus. Het was voortdurend ra-
dio Veronica en popmuziek bij ons. We luis-
terden trouwens ook wel naar klassieke mu-
ziek. Een van mijn broers heeft orgel en piano 
gestudeerd aan het conservatorium. Hij is een 
veelgevraagde koordirigent geworden. Mijn 
vader was muzikaal, die had organist willen 
worden. Dat is er nooit van gekomen. Hij is 
overleden. Mijn moeder is inmiddels 90 jaar 
en nog een kwieke senior.’ 
Kees bleek een goede leerling. ‘Maar ik ben 

Kees is een BN’er
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twee jaar lang eigenlijk niet echt naar school 
geweest, toen ik tussen 10 en 12 jaar oud was. 
Mijn vader moest voor zijn werk naar Parijs. 
Ik ging mee. Het hoofd van de school vond dat 
wel goed voor mijn ontwikkeling. Dat ging 
toen nog zo. Mijn broers bleven in Nijmegen, 
die waren net oud genoeg om voor zichzelf te 
zorgen. Bovendien voedden pa en ma ons op 
tot zelfstandige mensen. Maar ik was te jong. 
Ik ging niet naar school in Parijs. We gingen 
vaak op en neer naar Nijmegen. Daar gaven 
mijn klasgenoten mij het  huiswerk mee voor 
de komende tijd en dat maakte en leerde ik. 
Geen centje pijn!’

Nooit een saai moment
Het zag er aanvankelijk naar uit dat Kees le-
raar Frans zou worden. ‘Ik zat op het Domi-
nicus, op het gymnasium. Ik kon goed leren, 
maar het was niet mijn ding. Door mijn jaren 
in Parijs was mijn Frans uitstekend. Het leek 
me dat ik dan wel een voorsprong had als ik 
Frans zou gaan studeren aan de universiteit. 
Eigenlijk had ik gewoon willen gaan werken, 
dat vonden mijn ouders prima. Maar het wa-
ren de jaren ’80, er was geen werk te vinden. 
De universiteit vond ik maar een ivoren toren. 
Na twee jaar Frans studeren kwam ik net een 
kwart punt te kort om door te kunnen gaan. Ik 
stapte over naar sociologie. Dat was het echt 
helemaal niet! Ik was klaar met studeren.’
Kees heeft daarna wel zo’n beetje alles ge-
daan in zijn werkzame leven wat je maar kunt 

verzinnen. Hij pakte alles aan. Hij werkte in 
de spoelkeuken van het CWZ om zijn stu-
dieschuld terug te kunnen betalen. ‘Ik werkte 
vooral via uitzendbureaus. Ik heb bij de PTT 
gewerkt, vond ik echt heel leuk. Toen kwa-
men de reorganisaties, van PTT naar TNT en 
daarna TPG. Ik ben toen wegbezuinigd. Ben 
vrachtwagenchauffeur geweest, zonder groot 
rijbewijs aanvankelijk. We smokkelden een 
beetje. Ik reed in een bestelbusje, wasmachi-
nes bezorgen en plaatsen. Maar die busjes 
werden wel een beetje erg groot en toen heb ik 
toch maar het juiste rijbewijs gehaald. Ik vond 
het eerst een hel, dat werk. Het wende. Ik heb 
erg veel baantjes gehad’. Af en toe moest Kees 
terugvallen op de bijstand. ‘Zo kort moge-
lijk, ik wilde en wil nog steeds liefst zelf mijn 
broek ophouden’.
Maar de muziek, die in Kees zijn leven kwam 
medio jaren ’70, bleef altijd, wat hij ook deed. 
Muziek werd met de jaren alleen maar belang-
rijker.

De rode draad: muziek en geluid
Met een gezin zo vol muzikaliteit kun je haast 
niet onder de muziek uit. Dat geldt voor Kees 
zeer zeker, muziek is zijn grote liefde. ‘Ik was 
niet meteen zelf een actieve muzikant, maar 
in 1977 kwam de punk op. Daar zag ik mijn 
kans. Iedereen mocht zich uitleven op een in-
strument, maakte allemaal niet zoveel uit. Ik 
ging voor de basgitaar in een punk- en ska-
bandje. Na mijn middelbare school raakte ik 

de punk ontgroeid. Ik flirtte kortstondig met 
de jazz-rock. Na de universiteit besloot ik om 
te proberen mijn brood te verdienen met mijn 
muziek. Ik was er bijna. Na tig bandjes zat ik 
in een band, Way Out, die het tot de subtop 
van Nederland bracht. We wonnen de Roos 
van Nijmegen, zo veelbelovend. We traden op, 
kwamen op radio en tv. Alles wat we verdien-
den, staken we in het kunnen opnemen van 
een lp. We stonden in de studio, we hadden het 
voor mekaar.  En boem: de band viel uit elkaar, 
op dat moment. Ruzie! Wat wil je ook met vijf 
kapiteins op één schip. De opnames zijn in 
ruwe vorm nog ooit op cd gezet. Ik hield er 
geen cent aan over. Ik ging uit noodzaak bas-
gitaarles geven aan volwassenen. Nee, niet aan 
kinderen. Als je geen leservaring hebt, moet 
je de handjes van kinderen niet verpesten. Ik 
vond het geen leuke bezigheid. Mijn leerlin-
gen deden het niet om echt de basis onder de 
knie te krijgen, maar om iets spectaculairs op 
de basgitaar te kunnen. Ja, dag!’ Ondertus-
sen richtte Kees een klein muziekcentrum op 
voor  lokale muzikanten in een oud jongeren-
centrum in Groesbeek, Red House. Hij kreeg 
subsidie voor onder andere twee arbeidsplaat-
sen, ook omdat hij hangjongeren een plek en 
iets te doen wilde geven. Dit centrum bestaat 
nog steeds. ‘Een van die bandjes die er kwa-
men oefenen en optreden heeft nog eens de 
Kunstbende gewonnen. Ik startte van daaruit 
mijn eerste geluidsbedrijf, als zelfstandige. Ik 
werd veel gevraagd om het geluid bij bandjes 
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te verzorgen. En ik verhuurde apparatuur. Dat 
alles zonder opleiding!’ Ook hier kwam he-
laas een einde aan. Kees’ grootste klant was 
de Nijmeegse theatergroep Teklin, die voor 90 
procent van zijn inkomen zorgde. ‘Zij maak-
ten producties voor scholen en bijeenkomsten 
over gokverslaving. De grootste sponsor was 
een distributeur van gokapparaten, haha. Die 
ging failliet en daar gingen het theater en mijn 
bedrijfje’. 

Allicht
Weer wat baantjes verder begon het bij Kees 
opnieuw te kriebelen. Hij startte een nieuw ge-
luidsbedrijf. Dat deed hij aanvankelijk vanuit 
uitzendbureau Start, maar door het succes kon 
hij al snel vooral als zelfstandige zijn bedrijfje 
Multikees draaiende houden. Uitbreiden met 
een geluidsstudio leek Kees een goed idee. In 
de Hertogstraat was een café met een uitste-
kende akoestiek, Allicht genaamd. Kees ging 
er al heen vanaf zijn veertiende. Er traden 
bandjes op en Kees werd er vaak ingehuurd 
voor het geluid. De eerste eigenaar ging fail-
liet en Kees greep zijn kans. Er zat toeval-
lig een bar aan vast, dus rolde hij zo ook de 
horeca in. ‘Ik heb daar zoveel plezier aan 
beleefd. Ik draaide quitte, maar heb het ver-
loren van de eigenaar van het pand. De crisis 
was op zijn hoogtepunt en de eigenaar gooide 
me er zonder pardon uit. Ik heb nog twee jaar 
stand gehouden, maar toen haalde ik bakzeil. 
Kan er nog boos over worden, maar dat helpt 
niet.’ Helaas was Kees een tijdje op de bijstand 

aangewezen tot hij bedrijfsleider kon worden 
bij café Weerlicht aan de Smetiusstraat. Daar 
had hij het na vier jaar bekeken. De agressie-
velingen en drugsdealers zette hij er aan de 
voorkant uit en ze zagen altijd kans om via de 
achterdeur weer binnen te komen. ‘Dat trok ik 
niet’, verzucht Kees. 

Kees in de Wijkfabriek
Een paar jaar geleden deed het UWV Kees het 
voorstel voor een participatiebaan in de ho-
reca van de Wijkfabriek. Die zat toen nog in 
de Driesprong in de Fuchsiastraat. Hij maakte 
kennis met Conrad Savy en dat klikte. Toch be-
sloot Kees om eerst de kat uit de boom te kij-
ken, want het was wel anders dan de gewone 
horeca. Hij vroeg zich af wat de Wijkfabriek 
deed en of hij er wel paste. Omdat de Wijk-
fabriek naar de huidige locatie aan de Konin-
ginnelaan zou verhuizen, kon hij zich eerst op 
de achtergrond houden. Hij draaide mee in de 
Hobbywerkplaats waar de Wijkfabriek tijde-
lijk onderdak vond. Hij zag wat dingen die hij 
wilde verbeteren. ‘Officieus is de Wijkfabriek 
nu een jaar open op deze plek. We moesten 
echt op gang komen hier. De plannen zijn hart-
stikke goed, maar soms ook een beetje groot. 
Dan wordt de uitvoering best lastig. Zoveel in-
zet aan personeel en vrijwilligers hebben we 
niet. Ik ben aangenomen voor de horeca, niet 
voor de programmering, maar ik moest op alle 
terreinen de handen uit de mouwen steken. We 
moeten die twee, plannen en uitvoering, naar 
elkaar toebrengen. Dat lukt steeds beter. In-

middels kunnen we redelijk volle bak vooruit. 
Elke donderdag is er Wat de pot schaft, samen 
eten voor wie er maar aanschuift. We zijn 
ook weer begonnen met de Bistro, iets luxer 
eten waarvoor je je kunt aanmelden. Er is het 
Soepcafé op  woensdag tussen de middag, het 
eetcafé van Unik op vrijdag. Ik ben bij alles 
de kok! Dan hebben we kleinschalige concert-
jes, maar buurtbewoners kunnen ook gewoon 
voor de koffie binnen komen lopen. Je kunt de 
Wijkfabriek ook afhuren voor een feestje of 
een viering. Als dat een besloten bijeenkomst 
is, is dat de enige keer dat er bier of wijn ge-
schonken mag worden. Anders niet. We heb-
ben ook nog nieuwe plannen, zoals het starten 
van de Breakfast Club, waar we een lekker 
ontbijt willen gaan serveren voor een schap-
pelijke prijs. Op de zaterdagochtend, kinderen 
zijn meer dan welkom.’

Maar zijn grote liefdes muziek en geluid is hij 
altijd trouw gebleven. Ook nu wordt hij nog 
steeds gevraagd om zijn diensten te leveren. 
‘Ook al moet ik al mijn verdiensten inleveren 
vanwege de participatiebaan, daar zit mijn 
passie. Ik heb dan wel veel omzwervingen ge-
maakt, maar ik heb nergens spijt van.’ 
Kees loopt mee naar buiten met een grote glim-
lach op zijn gezicht. Na zo’n lang gesprek is de 
behoefte aan een shagje groot! Ik wens Kees 
nog veel lol en bevlogenheid in zijn leven.

Tekst: Rian Panis
Foto’s: Dave van Brenk
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Vergaderschema wijkraad 
Wolfskuil 2019

dinsdag 5 februari 2019
dinsdag 5 maart 2019 
dinsdag 7 mei 2019 
dinsdag 4 juni 2019 
dinsdag 20 augustus 2019 
dinsdag 3 september 2019 
dinsdag 5 november 2019 
dinsdag 3 december 2019 

De vergaderingen zijn in het wijkcentrum Ti-
tus Brandsma van 20.00 tot 22.00 uur en zijn 
in principe openbaar. 

Indien u als wijkbewoner vragen hebt dan kunt 
u altijd contact met ons op nemen
wijkraadwolfskuil@gmail.com

Tekst: Wijkraad Wolfskuil 

Nieuws van de Vrienden van het Florapark
Voor het nieuwe jaar hebben we alweer de data  vastgelegd voor onze activiteiten in 2019. 
Noteert u ze alvast  in uw agenda  zodat u niets hoeft te missen van al deze mooie activi-
teiten in en om de Witte Molen en ons mooie Florapark.

- 26 Mei 2019: Dag van het Florapark / Nationale Parkendag, van 13.00 tot 17.00 uur

- 8  September  2019: Florawijk Festival  met 130 Kramen op de Floraweg, van 10.00 tot 
16.00 uur

- 11 December 2019: Kerstmarkt met 70 kramen, van 16.00 tot 21.00 uur
U allen fijne feestdagen en een goed Nieuwjaar toegewenst 

Tekst: De vrienden van het Florapark
Foto: Dave van Brenk

Peter en Mariët stoppen
Peter en Mariët Janssen, de twee eigenaren van 
de Brunawinkel aan de Fuchsiastraat stoppen 
er mee. 
Na veertien jaar er met veel plezier gewerkt 
te hebben is hun beider gezondheid de verve-
lende reden voor dit besluit. Op zaterdag 29 
december van 12.00 tot 17.00 uur staat er voor 
de vaste klanten een kopje koffie klaar en is er 
gelegenheid om afscheid te nemen. 
Per 1 januari neemt hun zoon Niels de Bruna 
winkel van ze over.

Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk

Drukke weken voor 
Stichting Gratis kan je 
elkaar helpen

Het zijn drukke weken voor Henk en 
Angela van Lierop van Stichting Gratis 
kan je elkaar helpen. Zondag 2 decem-
ber was er een drukke onvergetelijke 
Sinterklaasmiddag voor kinderen waar 
ze het thuis financieel moeilijk hebben 
en donderdag 27 december is er in de 
Wijkfabriek aan de Koninginnelaan 
vanaf 17.00 uur het traditionele kerst-
diner met een drankje en stemmige 
muziek voor alleenstaande ouderen en 
minima. 

Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk



Verlaten slachthuis



Foto’s: Ger Neijenhuyzen
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Waterkwartier Redactie:
Ruud de Vries

Kindcentrum Aquamarijn 
geniet van leerzaam ontbijt

Op de Aquamarijn is de ontwikkeling van 
sportief en gezond gedrag belangrijk.
Uit onderzoek blijkt dat een gezond kind zich 
prettig voelt en beter ontwikkelt én daardoor 
ook beter kan presteren op school.
De leerkrachten van Aquamarijn willen in 
samenwerking met ouders en de samenwer-
kingspartners, bijdragen aan een gezonde en 
sportieve speel-leeromgeving om zo kinderen 
een gezonde basis te bieden voor verdere ont-
wikkeling.

Het Nationaal Schoolontbijt is een van de ac-
tiviteiten waar Aquamarijn aan deelneemt ter 
gezondheidsbevordering. Naast het feit dat dit 
een gezellige activiteit is, leren de leerlingen 
tijdens een heerlijk ontbijt ook wat de voor-
delen zijn van het nuttigen van het ontbijt. Zo 
is er gesproken over de energie die je binnen 
krijgt, de voedingstoffen die het oplevert, de 
bevordering van je stoelgang en dat je door te 
ontbijten makkelijker op een gezond gewicht 
kan blijven.

De leerlingen van de Aquamarijn hadden op 
vrijdag 9 november genoten van een heerlijk 
schoolontbijt met de nodige hulp van onze 
klassenouders. In de kleuterbouw mochten de 
leerlingen zelf hun brood smeren en beleggen, 
voordat ze hun brood gingen eten. Dat von-
den veel leerlingen erg leuk om te doen. Bij de 
groepen 3 tot en met 8 hebben de leerkrachten 
een buffet uitgestald en hebben de leerlingen 
hier gezamenlijk van gegeten. Er hing een 
zeer gezellige en ontspannen sfeer binnen de 
school. De activiteit was dus niet alleen leer-
zaam, maar ook lekker en gezellig !

Verslag van de vergadering van Wijkvereniging 
‘Ons Waterkwartier’, 18 september 2018
- Het centraal station aan onze westzijde zal in 2026 geheel aangepast  zijn en een fraaie 
entree aan deze westzijde moeten hebben.  De vergadering kon middels een presentatie 
voorstellen daartoe doen.  In januari/februari 2019 zal een informatieavond worden ge-
houden.

- Het Nymakwartier wordt opnieuw ingericht. Bewoners uit Batavia hebben op een avond 
mee kunnen denken samen met de kwartiermaker en een landschapsarchitect. Rekening 
wordt gehouden met een wandelroute vanuit het Westerpark naar het Nymaterrein.

- De verkeerscommissie heeft op het stadhuis alle zaken doorgesproken betreffende de He-
zelpoort, uitrit Handelskade, fietsprobleem bij hotel Nimma, fietsoversteek Energieweg, 
verbreding Voorstadslaan tussen Marialaan en Kievitstraat, Laan van Oost-Indië, en de 
afkeuring van de S101 aanwijzing op de ANWB borden.

- De actie “Steenbreek”, stenen eruit en groen erin, begint vorm te krijgen, wijkbewoners 
wordt gevraagd hun tuinen minder stenig te maken.

- Begin januari wordt als het weer het toelaat een begin gemaakt met de herinrichting van 
het Maasplein, de werkzaamheden gaan ongeveer zes weken duren. Het plan is te zien op 
nijmegen.mijnwijkplan.nl.

- De oude boterfabriek Batava aan de Krayenhofflaan moet aangepast worden. Bewoners, 
gemeente en de drie pand- c.q. grondeigenaren zijn daarover opnieuw in gesprek.

- Bij de gesprekken met de directie Waalfront komt altijd het gehele Waalfront ter sprake 
woningbouw, fort Krayenhoff en de aansluiting Laan van Oost-Indië met de Weurtseweg.

De volgende vergadering van wijkvereniging Ons Waterkwartier is op dinsdag 18 decem-
ber 2018.

Koninklijke onderscheiding 
voor mevrouw J. Lucassen

Op 16 november ontving Mevrouw J. Lu-
cassen uit handen van burgemeester Bruls de 
versierselen behorende bij de benoeming tot 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg 
deze Koninklijke onderscheiding voor haar 
verdiensten in het onderwijs en de kerkelijke 
vieringen in het Waterkwartier en Bethlehem-
parochie.
Begonnen als lerares bij de RK Theresias-
hool - als Zuster Imelda -  werd zij na drie jaar 
hoofd van de school. Zij zorgde er vaak voor 
dat de leerlingen uit het Waterkwartier op een 
goede school in het voortgezet onderwijs te-
rechtkwamen. Ruim vijfendertig jaar heeft zij 
zich ingezet voor de kerkelijke vieringen. In 
eerste instantie voor de H.Theresiaparochie 
en later voor de Bethlehemparochie. De af-

gelopen jaren heeft mevrouw Lucassen zich 
ingezet voor het wel en wee van de gehele 
Bethlehemparochie dat meer als een volledige 
dagtaak bevatte om de wekelijkse vieringen, 
maar ook door de doop- rouw- en trouw-vie-
ringen te verzorgen.

Foto: Ger Neijenhuyzen Foto: Gineke Schamp
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Waterkwartier 
Theo Hofkens
Op 12 november is op 75-jarige leeftijd 
Theo Hofkens overleden, een beeld-
bepalend figuur in het ouderen vereni-
gingsleven. In de wijkvergadering van 
Ons Waterkwartier was Theo een van 
de personen die het ouderenwerk steeds 
onder ieders aandacht bracht en dat op 
geheel eigen wijze meestal tijdens de 
rondvraag ter sprake bracht. 

We wisten dat Theo ziek was, maar dat 
er zo snel een einde aan zijn leven is ge-
komen heeft ons allen verrast. 

Theo we zullen je missen.

Verkeer
Op de Weurtseweg is onlangs een begin gemaakt met het aanbrengen van vluchtheuvels en 
een nieuwe belijning om het verkeer beter te reguleren. Dit is mede gedaan op verzoek van de 
aanwonenden vooruitlopend op de nieuwe aansluiting met de Laan van Oost-Indië. Er wordt 
gehoopt dat het ook voor de fietsers een vooruitgang zal zijn zodat de auto’s inderdaad rekening 
kunnen houden met de fietsbelijning.

Het gemeentelijke strooibeleid zal de komende winterperiode worden aangepast als onze wegen 
glad gaan worden. In Nijmegen worden dan zeker honderd straten niet meer door de strooiwagen 
bezocht. Ook in het Waterkwartier moeten de bewoners in de diverse tussenstraten het zelf gaan 
doen, mogelijk gemaakt door de zoutkisten die her en der geplaatst zullen worden.
Wij kunnen ons natuurlijk voorstellen dat in eerste instantie de hoofdwegen worden gestrooid, 
om minimaal het openbaar vervoer te laten functioneren.
Toch hopen wij dat B&W en de ambtenaren de mogelijkheid te baat nemen om in de gladde 
straten het voorbeeld te komen geven en daar de schop ter hand te nemen voor de oudere mede-
mens. Zoals we uit ervaring weten is de burgerparticipatie niet bij alle burgers tot in hun vezels 
doorgedrongen.   

Op de Fenikshof is een begin gemaakt om ondergrondse containers te plaatsen en ook op de 
Marialaan  bij de Paladijn en op de hoek van de Voorstadslaan worden ondergrondse containers 
geplaatst. De parkeerveiligheid op de Fenikshof wordt ook aangepast. Het wordt mogelijk om 
rond te rijden. Daarvoor worden in het midden twee parkeerplaatsen verplaatst naar de zijzijde 
bij de losplaats van de vrachtwagens. De blauwe zone blijft gehandhaafd zodat het lang parkeren 
tot het verleden gaat behoren. Vanzelfsprekend zal daar op worden gehandhaafd.  

Het nieuws heeft u reeds in de Gelderander kunnen verne-
men, de mogelijkheid van de fietsopgang bij de Hezelpoort 
richting de fietssnelbinder en spoorbrug is dichterbij geko-
men. De gemeenteraad heeft twee en een half miljoen euro 
gereserveerd voor deze opgang. De Wijkvereniging Ons 
Waterkwartier heeft deze opgang ruim vier jaar geleden op 
de kaart weten te zetten door in de bekende Zonnetrein met 
B&W als passagier daar naar toe te rijden en hen op de mo-
gelijkheid aldaar gewezen te hebben als vervanging van de 
steeds defecte roltrap aan de andere zijde van de weg.  Door 
telkenmale op iedere vergadering van de verkeerscommissie 
ten stadhuize op die mogelijkheid te blijven wijzen heeft het 
gesprek met de gemeente en Pro-rail  geresulteerd in het hui-
dige aangenomen voorstel tot uitvoering.

Het Nimweegs dictee
Jaarlijks werd in de raadszaal van het stadhuis 
het Nimweegs dictee gehouden onder auspiciën 
van de Lions-club Nijmegen en georganiseerd 
door de bekende oud-waterkwartierder Jan 
Roelofs en oud-wethouder Ronald Migo. Beide 
heren hebben het afgelopen jaar te kennen 
gegeven door persoonlijke omstandigheden 
daarmee te moeten stoppen. In de Gelderlander 
kwamen ingezonden stukken te staan dat het 
een gemis zou zijn in een traditie van vele 
jaren.

In overleg met de heren Roelofs en Migo en 
de Lions club is de Carnavalsvereniging De 
Waoterjokers overeengekomen om de traditie 
voort te zetten. Het Nimweegs dictee zal in 
de eerste helft van 2019 gaan plaatsvinden. 
Wederom in de raadszaal van het stadhuis. 

De Waoterjokers zullen er een geheel eigen 
invulling aan gaan geven en het Nimweegs 
dictee op z’n Waterkwartiers gaan presenteren. Foto’s: Dave van Brenk

Rectificatie

In de vorige Wester stond een bericht over 
de uitreiking van de Zilveren Waalbrugspeld 
bij de viering van het 25jarig bestaan van de 
Vrouwenvereniging op 17 september in de 
Biezantijn. Het was Mevrouw Marianna van 
der Zwaard-van Haren die de Zilveren Waal-
brugspeld van burgemeester Bruls in ont-
vangst mocht nemen.
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Waterkwartier 
Sint Nicolaas bracht een bezoek aan het Waterkwartier
Zaterdagmiddag 25 november maakte Sint Nicolaas in zijn boot een rondrit door het Waterkwar-
tier en zijn tientallen zwarte Pieten zorgden voor een ware happening door de straten.
De rondrit eindigde in het Voorzieningenhart De Biezantijn alwaar ruim honderd kinderen Sint 
Nicolaas toezongen met de bekende liederen. Sint Nicolaas had voor ieder kind een cadeau 
meegebracht en natuurlijk mocht er ook weer een keer gesnoept worden. De kinderen hebben 
een geweldige middag gehad en mochten thuis iedere avond weer hun schoen klaarzetten. Of de 
echte zwarte pieten hun best hebben gedaan konden wij bij het ter perse gaan van deze uitgave 
van de Wester nog niet vermelden.

Sloop van Engie centrale
De ontmanteling van de energiecentrale aan de Weurtseweg gaat een volgende fase in. Aan de 
achterzijde is er al heel wat afgebroken. Het enorm grote terrein word zichtbaar als je de rich-
ting van de Winselingseweg opgaat. Ook de grote opslagsilo’s zijn verdwenen en men is nu 
bezig om de ontzettend grote ketel in het hoge hoofdgebouw asbestvrij te maken. Daarna kan de 
stalen ketel worden gesloopt. Eind 2019 zal er een begin gemaakt worden met het beeldbepa-
lende gebouw dat zo gedomineerd heeft in onze wijk. De hoge schoorsteen zal van bovenaf aan 
voorzichtig worden afgebroken. Engie heeft een goed contact met de bewoners en probeert de 
mogelijke overlast van de afbraak zo minimaal mogelijk te houden. In mailing en via de website 
wordt ook iedereen op de hoogte gehouden. Op dit moment wordt op de vrij komende terreinen 
zonnepanelen aangebracht, dat zal groeien tot een veld van honderden zonnepanelen.

Wijkzitting Carnavalsvereniging 
De Waoterjokers

Op zondag 27 januari om 14.00 uur zal de 
carnavalswijkzitting van de jubilerende carna-
valsvereniging De Waoterjokers plaatsvinden 
in het Voorzieningenhart De Biezantijn.

Het 55-jarig bestaan wordt vormgegeven door 
en met muziek, dans, zang en kolderieke sket-
ches, geheel verzorgd door eigen mensen die 
er een fantastisch programma van maken.

De carnavalsvereniging is een van de grootste 
en actiefste verenigingen in Nijmegen dat tij-
dens het carnaval omgedoopt wordt als Knot-
senburg. Het thema in het hele seizoen draagt 
de slogan “Knotsenhurg sit ien mien hert” en 
dat het carnaval in ons hart zit kunt u meebele-
ven tijdens de wijkzitting op 27 januari.
Een beperkt aantal kaarten zijn nog verkrijg-
baar tegen een bijdrage van vijf euro, en zijn 
te bestellen bij luke.van.alst@waoterjokers.nl

De bewoners van Griffioen en Terra zijn die 
middag onze gast. Van 2 tot en met 5 maart 
zijn de grote carnavalsdagen in Knotsenburg. 
De carnavalsvereniging heeft dan haar domici-
lie in de Waotermolen aan de Molenstraat. Vier 
dagen lang zijn alle Knotsenburgers van harte 
welkom in de sfeervol aangeklede Waotermo-
len.  Onder leiding van het Kabinet van Zijne 
Doorluchtige Hoogheid Prins Lars de Eerste 
worden het vier bruisende dagen.

Zondag 25 november was er voor de twee-
de keer de hobbymarkt in de Biezantijn, 
dit keer een wintermarkt. De hobbymarkt 
heeft als doel om creatieve mensen samen 
te brengen, van jong tot oud en van beginner 
tot gevorderd. Het was een gezellige markt 
die we dit keer samen met de maandelijkse 
dansmiddag hebben georganiseerd. 
Een kleine greep uit het aanbod: verschil-
lende haakwerktechnieken, technieken om 
servetten te bewerken, modelvliegtuigbou-
wen, houtzagen en diverse technieken van 
sieraden maken. De eerste 50 bezoekers van 
de hobbymarkt kregen een gratis tas met 
leuke spulletjes. Dat werd erg gewaardeerd. 
Langs deze weg wensen wij u allen een heel 
creatief 2019!
Wilma, Henny, Greet en Yvonne

Foto: Dave van Brenk

Foto’s: Dave van Brenk                          Meer foto’s zijn te zien op de website van de Wester
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BEL 06 18865917

www.mELaniEdEBakkEr.nL 

modEvakschooL@mELaniEdEBakkEr.nL

voor beginners en gevorderden

in dE woLFskUiL, dichT BiJ hUis 
riddErsPoor 61 

sTarT vanaF 7 JanUari
max. 4  cUrsisTEn

naaiclub!

Nederlands oefenen in 
Bibliotheek De Biezantijn
Wil je beter Nederlands leren praten? Elke 
woensdag van 14.00 tot 15.00 uur kun je in het 
Taalcafé in Bibliotheek De Biezantijn in kleine 
groepjes Nederlands oefenen. 
In het Taalcafé kun je met andere mensen pra-
ten die ook de Nederlandse taal willen leren. 
Er zijn vrijwilligers aanwezig om je te helpen 
met oefenen. Zo leer je steeds meer Neder-
landse woorden. Het zijn gezellige ontmoetin-
gen, met elke keer een ander onderwerp om 
over te praten. Bijvoorbeeld het nieuws of een 
Nederlands feest, zoals Koningsdag. 
Je bent altijd welkom bij het Taalcafé, dus aan-
melden is niet nodig. Het is geen les of cursus. 
Je mag per keer besluiten of je mee wil doen. 
Het Taalcafé is gratis en vindt elke woensdag 
plaats van 14.00 tot 15.00 uur in Bibliotheek 
De Biezantijn, Waterstraat 146, Nijmegen. 
De Bibliotheek Gelderland Zuid organiseert 
het hele jaar door activiteiten voor mensen die 
graag (beter) Nederlands willen leren. Meer 
informatie over hulp met taalvaardigheid bij 
de bieb, zoals over onze Taalhuizen of de 
VoorleesExpress? 
Kijk op www.obgz.nl/taalvaardig.

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

Stoere kinderen en 
sterke verhalen met Jaap 
Robben en Benjamin Leroy
Op zaterdag 5 januari 2019 kunnen stoere kin-
deren in Brebl (Honig-complex) luisteren naar 
sterke verhalen van schrijver Jaap Robben en 
tekenaar Benjamin Leroy. Samen maken ze 
prentenboeken over het stoere meisje Suzie 
Ruzie en de superheld Plasman. Er zijn leuke 
kinderactiviteiten en natuurlijk ook muziek! 
Speciaal voor deze editie organiseren de Bi-
bliotheek Gelderland Zuid en Kids ‘n’ Billies 
een luchtgitaarwedstrijd. 

Op zaterdag 5 januari tussen 14.30 en 17.00 
uur zetten Jaap en Benjamin Brebl op z’n 
kop. Je kunt drolletjes vissen met badmeester 
Dikbuik, op de foto als Suzie of Plasman of 
meedoen aan de wedstrijd ver-plassen. Kun jij 
goed luchtgitaar spelen? Doe dan mee aan de 
luchtgitaarwedstrijd. Oefen voor de spiegel al-
vast je stoerste poses! 

Jaap Robben is schrijver, dichter en theater-
maker. Hij schrijft voor grote en kleine men-
sen en voor iedereen in het bijzonder. Onlangs 
werd zijn nieuwste roman, Zomervacht, nog 
bestempeld als Boek van de Maand door het 
boekenpanel van het tv-programma De Wereld 
Draait Door. Voor zijn jeugdboeken werkt hij 
intensief samen met illustrator Benjamin Le-
roy. Dit resulteerde in drie prentenboeken rond 
het stoere meisje Suzie Ruzie en eentje over 
superheld Plasman. 

Het werk van Benjamin Leroy kenmerkt zich 
door een speelse mix van emotie, humor en 
absurdisme. Hij bouwt zijn tekeningen graag 
in lagen, waarbij je steeds iets nieuws kunt 
ontdekken. Een detail zoals een hond die een 
boom omver plast, een beer met een bolhoed 
of een boot in de lucht. Sommige van zijn il-
lustraties zijn bijna zoekplaten. Leuk weetje: 
hij verstopt zijn konijn Frits in al zijn boeken.

‘Stoere kinderen, sterke verhalen’ brengt goe-
de verhalen en muziek bij elkaar, speciaal voor 
stoere kinderen. Waar de Bibliotheek Gelder-
land Zuid zorgt voor de sterke verhalen, sluit 
Kids ’n’ Billies aan voor de onmisbare muzi-
kale noot. Bibliotheekleden betalen vier euro, 
overige bezoekers zijn vijf euro kwijt voor een 

kaartje. Koop je tickets vast vooraf op 
www.obgz.nl/agenda-jeugd.

Zaterdag 5 januari 2019
14.30 - 17.00 uur            
Bibliotheekleden € 4,- | 
Overige bezoekers € 5,- | 
Kinderen tot 2 jaar gratis             
Nijmegen, Brebl, Honig-complex
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Vragen over regels en papieren?
    Een goed idee voor de buurt?
Zorg of hulp nodig?
    Andere mensen helpen? 
Nieuwe mensen ontmoeten?

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

Kom naar 
de Stip!

Samen maken 
we de wijk

Eerst een kleine correctie over het aanvraag-
formulier voor een project. Het formulier kan 
niet worden aangevraagd via de website, maar 
wel via het mailadres activiteitenfondsoud-
west@gmail.com. Ook af te halen in de winkel 
bij Ruud de Vries (hoek Voorstadslaan/Mari-
alaan), wijkcentrum Titus Brandsma en voor-
zieningenhart De Biezantijn. Er is een nieuwe 
aanvraag van Wijkvereniging Oud West. Deze 
aanvraag wordt goedgekeurd. Het project heet 
BelletjeLellen. Het wordt te koud om samen 

gezellig koffie te drinken buiten op de stoep. 
Dit betekent voor veel ouderen minder contac-
ten. Het plan is opgevat om koekjes te bakken 
en bij ouderen aan te bellen en een zakje eigen 
gebakken koekjes aan te bieden en gezellig 
een praatje te maken. 
Volgende Wester krijgt u een overzicht van 
2018. Fijne kerstdagen, oud en nieuw en heel 
veel goede wensen voor een fijn nieuw jaar.

Tekst: Wilma vd Heijde

Een kort bericht van het Activiteitenfonds

  U kunt bij     
    ons ook  
    naar de   
    dietist! 

34
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Het pand van Van Werkhoven was een beeld-
bepalend gebouw aan de Oude Graafseweg. 
Voor doe-het-zelvers uit de Wolfskuil en Hese-
veld de dichtstbijzijnde zaak waar je voor elke 
klus terecht kon en waar service hoog in het 
vaandel stond. ‘Het was aan de ene kant een 
opluchting, toen we de knoop doorhakten om 
te sluiten,’ vertelt Rob van Werkhoven, ‘maar 
ik ging de laatste weken wel met een zwaar 
gevoel naar mijn werk.’ Bedrijfsleider Wim 
Verweij heeft even getwijfeld of hij de zaak 
niet over wilde nemen. ‘Natuurlijk had ik dat 
gekund, maar ik ben ook alweer 62 en durf het 
risico niet aan,’ vertelt Wim.

Oude Graafseweg
Zo’n honderd jaar geleden begon de vader van 
Rob een timmerbedrijfje aan de Bredestraat. 
Toen het bedrijf naar de Bronsgeeststraat 
verhuisde, werd de eerste zaagmachine aan-
geschaft. Dat zou hét handelsmerk van Van 
Werkhoven worden. Oudste zoon Gerrit trad 
in de voetsporen van zijn vader en nam het 
bedrijf over. Hij zag in dat een timmerfabriek 
niet thuishoorde in een woonwijk en het be-
drijf verhuisde naar het industrieterrein. Gerrit 
kwam ook met het idee om naast de timmer-
fabriek een doe-het-zelfzaak te openen. Die 
eerste winkel werd geopend in de Lange He-
zelstraat, maar die was al gauw te klein en in 
1968 werd een geschikter pand gevonden aan 
de Oude Graafseweg.

‘Ik was toen zestien,’ vertelt Rob, ‘en ik heb 
hier het pand nog staan te schilderen. Dat zijn 

herinneringen die nu ineens weer naar boven 
komen. In de jaren tachtig heb ik met een com-
pagnon de zaak van mijn broer Gerrit overge-
nomen. Nu ben ik 66 jaar, dus ook niet meer 
de jongste. We hadden vijf, zes jaar geleden al 
een bureau in de arm genomen om voor ons op 
zoek te gaan naar een koper. Er waren een aan-
tal geïnteresseerden, maar voor de een was het 
te groot, voor de ander te klein, of ze kregen de 
financiering niet rond. Toen is Wim aangesteld 
als nieuwe bedrijfsleider met Frans Frosthövel 
als zijn assistent.’

Crisis
Wim: ‘Economisch zat Nederland, en de hele 
bouwmarkt, in een crisis. We hadden nog maar 
vijftig klanten op een dag. In de goede jaren 
was dat het drievoudige. Toen had het bedrijf 
inclusief de parttimers veertien mensen in 
dienst. Nu nog maar zes. Natuurlijk, de markt 
is weer een beetje aangetrokken, en het is vast 

rendabel te houden, maar daar heb je een jong 
en fris iemand voor nodig. Omdat we geen on-
derdeel van een bouwmarktketen zijn, hadden 
mensen het idee dat we dus wel duurder zou-
den zijn. Dat is helemaal niet waar, maar het 
werkt wel tegen je.’

‘De bouwmarkt hoefde alleen maar kostendek-
kend te zijn,’ gaat Rob verder, ‘op de service, 
met de zaagmachines als middelpunt, werd 
het geld verdiend. Die zaagmachines van zo’n 
30.000 euro per stuk zijn uniek in Nederland. 
Als de zaak sluit gaan ze terug naar de fabriek.’

Toekomst
Omdat de laatste weken alles met flinke kor-
ting de deur uitgaat, is het weer ouderwets 
druk in de winkel. Veel vaste klanten hebben 
al te kennen gegeven dat ze de winkel zullen 
gaan missen. Dat geldt zeker ook voor het hui-
dige personeel en Rob en Wim. Rob, geboren 
in de Bronsgeeststraat en wonend aan de Bie-
zenstraat, kan zich uit gaan leven op zijn hob-
by’s: oude auto’s, ouderwetse elektronica en 
meubels maken. Van de personeelsleden moet 
Wim nog op zoek naar een nieuwe baan. Wim: 
‘Daar ben ik nog niet mee bezig geweest, ik 
heb het nu veel te druk, maar ik moet hierna 
nog wel een jaar of vijf door tot mijn pensi-
oen. Ik ga zeker niet bij de pakken neerzitten. 
Anders heb ik altijd mijn muziekhobby nog!’

Na honderd jaar is het over en sluiten

Zaterdag 15 december sluit bouwmarkt 
Van Werkhoven haar deuren. Mede-eige-
naar Rob van Werkhoven, bedrijfsleider 
Wim Verweij en de overige personeels-
leden danken hun klanten voor het geno-
ten vertrouwen. Het is nog niet helemaal 
duidelijk wat er in pand gaat komen, maar 
men denkt een magazijn voor skateboards.

Wim Verweij en Rob van Werkhoven

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
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Body & Face Company en Kapsalon Lustrína
Make-Over

Anastasiya vóór Anastasiya ná

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

Op 24 januari 2019 van 18.30 tot 20.30 uur 
organiseert de gemeente Nijmegen in het Ho-
nigcomplex (Bouillonzaal) een inloopavond 
over het Waalfront. Die staat in het teken van 
twee bestemmingplannen: Dijkkwartier-Oost 
(bebouwing Weurtseweg/ Laan van Oost-In-
dië) en Park Fort Krayenhoff (aanleg park en 3 
appartementengebouwen). Ook is het Ontwik-
kelingsbedrijf Waalfront aanwezig om te ver-
tellen over andere belangrijke ontwikkelingen, 
zoals het Waalkwartier Honig/slachthuis en de 
verdere aanleg van de Laan van Oost-Indië. In 
januari verspreidt de gemeente nog een uitno-
digingsbrief met meer uitgebreide informatie 
over de inloopavond. Heeft u hier vragen over, 
dan kunt u contact opnemen met de gemeente 
via telefoonnummer 14024.

Actuele ontwikkelingen Waalfront
Het Waalfront ontwikkelt zich in een rap tem-
po. Het laatste nieuws van het Ontwikkelings-
bedrijf Waalfront op een rij:

Sloop slachthuis
In december start de sloop van het slachthuis. 
Eerst vindt asbestsanering plaats. Dit gebeurt 
op een veilige manier, voornamelijk binnenin 
de gebouwen. De omgeving zal hier weinig 

van merken. Tussen februari en maart begint 
de daadwerkelijk sloop. Vrachtwagens vervoe-
ren het sloopafval via de Havenweg en Weurt-
seweg op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur. 
De aannemer treft diverse maatregelen om de 
overlast van geluid en stof te beperken.
 
Batavia/Koningsdaal Noord in verkoop
Begin 2019 start de verkoop van de woningen 
in twee blokken van het deelgebied Batavia/ 
Koningsdaal Noord. De bouwwerkzaamheden 
starten naar verwachting halverwege 2019. De 
voorbereidingen hiervoor – het bouwrijp ma-
ken van de gronden – lopen.

Verleggen kabels en leidingen Laan van 
Oost-Indië
Half maart 2019 starten de voorbereidingen 

voor het verder aanleggen van de Laan van 
Oost-Indië vanaf de Waalbanddijk, en voor 
nieuwbouw in Dijkkwartier Oost. Kabels en 
leidingen worden verlegd. Hoewel geprobeerd 
wordt de overlast te beperken, kan dit tijdelijk 
wat ongemak opleveren voor fiets- en autover-
keer. 

Sloop woningen Weurtseweg
De woningen aan de Weurtseweg die in het 
deelgebied Dijkkwartier-Oost vallen, worden 
naar verwachting nog voor de kerst gesloopt.
Vragen en/of opmerkingen, ook tijdens de sloop-
werkzaamheden van het slachthuis, kunnen wor-
den gemaild naar info@waalfrontnijmegen.nl.  
 
Tekst: Gemeente Nijmegen
Foto: Dave van Brenk

Vooraankondiging inloopavond Waalfront 
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Stilaan nadert de wijk zijn voltooiing; de mees-
te woningen zijn klaar.
Ook de nieuwe woningen aan de Molenweg 
zien er mooi uit en geven de wijk een mooi 
aanzien.
De overlast rond de Looimolen/de Wieken is 
in samenwerking met onder andere onderne-
mers, gemeente en school tot een minimum 
beperkt gebleven.
Ongetwijfeld zal de overlast door vuurwerk 
de komende maand toenemen. De afgelopen 
jaren hebben geleerd, dat er steeds vaker 
sprake is van zwaarder vuurwerk. Dat is een 
zorgwekkende ontwikkeling. De politie gaat 
hier intensiever op controleren. Door geen 
zwaar vuurwerk aan te schaffen en overlast te 
melden, kunnen we erger voorkomen.
Overlast kan nu ook gemeld worden via de 
MELD en HERSTEL-app van de gemeente 
onder de button “vuurwerk”. Bureau Toezicht 
gaat er dan mee aan de slag.
Politie, toezicht en jongerenwerk zijn inmiddels 
druk bezig om ook dit jaar preventief te werk te 
gaan door in december voorlichting te geven 
op de basisscholen De Wieken en Michiel de 
Ruyter. Het gevaar van het afsteken van vuur-
werk wordt benadrukt via een leuk lesprogram-
ma. Verder wordt de jeugd duidelijk gemaakt, 
dat er bij overtredingen een doorverwijzing 
naar bureau Halt mogelijk is. Deze straffen van 
Halt vinden altijd plaats op vervelende dagen, 
zoals oudejaarsdag en nieuwjaarsdag. 
Met de wijkbeheerders van Portaal en ge-
meente worden de kwetsbare plekken in de 
wijk bekeken. Daar waar risico’s zijn, worden 
er maatregelen getroffen. Het afzetten en be-
veiligen van sloop- en bouwterreinen behoort 
tot de mogelijkheden.
De plekken waar jeugd samenkomt worden 
samen met jongerenwerk in kaart gebracht en 
bezocht en er worden afspraken gemaakt. Dit 
om te voorkomen, dat er in de oudejaarsnacht 
overlast gaat ontstaan op die plekken.
 
Fijne jaarwisseling allemaal!!!

Chris Hofman
Wijkagent Wolfskuil 

Nijmegen is nog heel even Dé Groene Hoofd-
stad van Europa. Heel veel inwoners hebben 
op de een of andere manier een duurzame stap 
gezet. Via de Green Capital Challenges heb-
ben we alle inwoners van tips voorzien waar-
mee ze zelf duurzame stappen kunnen zetten. 
Maar hoe zorgen we ervoor dat Nijmegen 
voor altijd een groene stad blijft?

De Groene Prijsvraag was het afgelopen jaar 
een manier om mensen enerzijds van tips te 
voorzien en anderzijds mee te laten spelen 
voor duurzame en mooie prijzen. Zo gaven 
we zonnepanelen weg, diverse kaartjes voor 
de Schouwburg, een elektrische fiets, jaar-
abonnementen voor zwembaden en nog veel 
meer.

Denkt u met ons mee op 18 december?
Tijdens het Duurzaamheidscafé van 18 de-
cember blikken we kort terug op wat er al-
lemaal gelukt is. Wie weet haalt u daar nog 
leuke ideeën uit om zelf op te pakken.

Maar we kijken vooral vooruit: hoe zorgen we 
ervoor dat u als u over tien jaar Nijmegen bin-
nenrijdt en bezoekt, dan ziet en voelt dat Nij-
megen een groene hoofdstad is geweest? Zien 
we minder auto’s en meer fietspaden? Zien we 
minder stenen en meer groen? We nodigen u 
van harte uit om met ons hierover mee te den-

ken. Kijk op de website van www.duurzaam-
heidscafenijmegen.nl hoe u (gratis) kaarten 
kunt reserveren. Het Duurzaamheidscafé vindt 
deze keer plaatst in cultureel centrum De Lin-
denberg vanaf 20:00 uur.

Meegespeeld met de Groene Prijsvraag?
Tijdens dit laatste café van 2018 verdelen we 
ook de hoofdprijzen van de Groene Prijsvraag: 
een elektrische scooter of drie maanden gra-
tis rondrijden in een BMWi3. Iedereen die het 
afgelopen jaar heeft meegespeeld, maakt kans 
op deze prijzen. Heeft u het afgelopen jaar dus 
meegedaan met een of meerdere rondes? Zorg 
dan zeker dat u erbij bent 18 december!

Iedere Nijmegenaar is welkom
We zien graag een zaal vol met mensen uit alle 
wijken van Nijmegen. Uiteraard zijn ook bur-
gemeester Bruls en wethouder Tiemens aan-
wezig. Na afloop van het café (rond 22:00 uur) 
is er de mogelijkheid met elkaar na te praten 
onder het genot van een borrel. Graag tot dan!

Kijk voor meer informatie over de afsluiting 
op 18 december op 
www.duurzaamheidscafenijmegen.nl 
Ga voor meer informatie over de Challenges 
naar: www.greencapitalchallenges.nl 

Tekst: Elma Vriezekolk en Dirk-Wim in ‘t Hof

Nijmegen, nog heel even dé Groene Hoofdstad van Europa!

Een Appeltaartgesprek is lekker en gezellig en 
levert u ook nog eens een verlaging op van uw 
energiekosten! Iedereen kan deelnemen als je 
samen met minimaal 4 huishoudens het Appel-
taartgesprek aanvraagt. U zorgt voor de koffie 
of thee en de energiecoach, die bij u langs-
komt, neemt de appeltaart mee.

Hoe werkt dat dan?
Gedurende het Nijmegen Green Capital jaar 
willen we samen met de inwoners van Nij-
megen energie besparen. Het gaat daarbij om 
concrete maatregelen die vaak heel gemakke-
lijk zijn te realiseren, want ze hebben te ma-
ken met gedrag en slim omgaan met de moge-
lijkheden in uw woning. Daarvoor komt een 
energiecoach langs in de woning van degene 
die de samenkomst organiseert. Samen met 
de deelnemers vergelijkt de energiecoach de 
energierekeningen (stroom en gas), bespreekt 

het comfort, het gebruik van apparaten en hoe 
de woning(en) bouwkundig in elkaar zit(ten). 
Er wordt gekeken naar verschillende opties en 
mogelijke oplossingen. Ook subsidies en an-
dere regelingen, die er zijn voor  het nemen 
van energiebesparende maatregelen, komen 
aan bod in het Appeltaartgesprek dat ongeveer 
1.5 uur duurt.

Wilt u meedoen?
Enthousiast geworden en heeft u buurtgeno-
ten, vrienden, familie die ook benieuwd zijn 
hoe ze in hun woning de energiekosten kunnen 
verlagen en toch het comfort kunnen behou-
den? Meldt u aan voor een Appeltaartgesprek 
bij u thuis via de website: www.samenenergie-
besparennijmegen.nl. U kunt ook een e-mail 
sturen naar Loket Duurzaam Wonen Plus, dat 
de gesprekken coördineert: info@duurzaam-
wonenplus.nl . Wij zijn geen commerciële par-
tij en verkopen niets, maar geven graag infor-
matie en gratis advies om energie te besparen 
of op te wekken. Kijkt u eens op 
www.greencapitalchallenges.nl en 
www.duurzaamwonenplus.nl.

Een gratis Appeltaartgesprek bespaart u energie
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Grote onderhoudsbeurt+remblokken+schijven+olie- en luchtfilter+bougies+vloeistoffen afvullen

PAKKETPRIJS  € 349,- incl.
voor Peugeot 107, Toyota Aygo en 

Citroën C1Aanbieding!

AutobedrijfNeerbosch

AutobedrijfNeerbosch

AutobedrijfNeerbosch

AutobedrijfNeerbosch
AutobedrijfNeerbosch

Bij ons betaalt u geen

loodtoeslag!

O.C. Huismanstraat 149 - Nijmegen - (024) 379 01 86 - info@autobedrijfneerbosch.nl

Autobedrijf Neerbosch

GRATIS W
IN

TER CHEC
K

APK KEURINGSSTATION

SERVICE EN ONDERHOUD

OCCASIONS  AIRCO-SERVICE
BANDENWISSEL
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Jongerenpagina
Vuurwerkvoorlichting  
op scholen 
Aankomende periode is het alweer zover. 
De voorbereiding van vuurwerkvoorlichting 
op alle basisscholen in Oud- West is in 
volle gang. Ons jaarlijks terugkerend thema 
wordt samen met de wijkagent en toezicht 
gehouden voor groepen 7 en 8 op De Wieken 
en Michiel De Ruyter in de Wolfskuil en 
basisschool Aquamarijn in het Waterkwartier. 
Dit jaar gaat het jongerenwerk van 
Bindkracht10  ook voorlichting geven over 
vuurwerk aan klassen 1 en 2 van Procollege. 
We willen ook deze jongeren bewust maken 
hoe je veilig met vuurwerk om moet gaan en 
als je dat niet doet wat de gevolgen hiervan 
kunnen zijn.

Deze voorlichtingsactiviteiten zullen 

plaatsvinden net voordat de scholen 
vakanties krijgen. De voorlichting zal vooral 
door leuke activiteiten gegeven worden 
waarbij jongeren bewuster worden van 
de gevaren van vuurwerk. Zo hebben we 
diverse workshops met beperkingen zoals 
blind of doof zijn, slechtziend, en het missen 
van vingers. We gaan ook wonden maken 
zodat zij een beetje een beeld krijgen hoe 
die brandwonden eruit kunnen zien als je 
gewond zou raken. Ook gaat onze wijkagent 
de wetten en regels vertellen zodat je weet 
wat de gevolgen kunnen zijn als je deze 
overtreedt.

Kerstvakantie 
In de kerstvakantie kunt u ons vooral op 
straat vinden. We willen in contact komen en 
blijven met jongeren. We bezoeken diverse 
hangplekken waar jongeren te vinden zijn 

en samen met hen gaan we kijken of we 
wat leuke activiteiten gaan organiseren. Dit 
doen we in beide wijken: Waterkwartier en 
Wolfskuil.
Naast het wijkgerichte aanbod dat we 
samen met meiden en jongens organiseren, 
organiseren we dit jaar ook een groot 
zaalvoetbaltoernooi voor jongeren vanaf 10 
jaar en ouder. Dit toernooi wordt gehouden 
in de sporthal de Horstacker op 30 december.
In de leeftijdscategorie 10 t/m 13 jaar van 
13.00 tot 16.00, 12.30 aanwezig zijn.
In de leeftijdscategorie 14 t/m 17 jaar van 
18.00 tot 20.00, 17.30 aanwezig zijn.
En 18 jaar en ouder van 20.00 t/m 22.00 jaar, 
19.30 uur aanwezig zijn.
Tot en met 17 jaar is begeleiding verplicht. 
Inschrijfgeld is € 10,00 en aanmelden moet 
bij arno.tendolle@bindkracht10.nl en meer 
informatie krijgt u bij 06 – 30509286

Zes jaar geleden, in december 2012, or-
ganiseerde de CGKV Nijmegen voor het 
eerst een kerstlichtjestocht rondom de 
Boskapel en in het Augustijnenbos. Dit 
was een groot succes! Daarom wordt deze 
tocht sindsdien ieder jaar opnieuw georga-
niseerd. Op de zaterdag  voor kerst volgen 
vele bezoekers via honderden kaarsjes een 
sfeervolle route waarbij het kerstverhaal 
wordt verteld en uitgebeeld. Een groot aan-
tal vrijwilligers uit allerlei kerken speelt 
hierbij een rol als figurant of muzikant en 
ieder jaar komen hier honderden mensen 
uit heel Nijmegen en omstreken op af. 
Dit jaar organiseert de CGKV wederom 
een kerstevenement, nu in theatervorm! In 
de Boskapel wordt een aantal korte, sfeer-
volle voorstellingen opgevoerd met veel 
muziek. Daarna lopen de bezoekers zelf 
de tocht naar Bethlehem, naar de stal. Daar 
kunnen ze Jozef en Maria met het kindje 
Jezus in levende lijve ontmoeten. Natuur-
lijk ontbreken daarbij de sfeervolle kaars-

jes die de looproute markeren en de vuurkor-
ven niet.

Het Kerstlichtjestheater vindt plaats op zater-
dag 22 december van 18:00 tot 20:00 uur. Ie-
der half uur start er een nieuwe voorstelling. 
De laatste voorstelling begint rond 20.00 uur. 
Vooraf verzamelen de bezoekers zich op het 
plein van de Boskapel en worden ze meegeno-
men naar het begin van onze jaartelling, de tijd 
waarin het kerstverhaal speelde. 
Na de voorstelling en het bezoek aan de stal 
is er voor iedereen gelegenheid om op het 
plein voor de Boskapel een glaasje glühwein 
of warme chocolademelk te drinken. U kunt 
daar gezellig napraten terwijl de vuurkorven u 
verwarmen en de kaarsjes voor het kerstlicht 
zorgen. Ook kunt u genieten van de muzikan-
ten die voor u zingen en spelen. Kortom, het 
wordt een belevenis voor jong en oud!
Wat voor weer het ook is, het kersttheater gaat 
door. Het gebouw is toegankelijk voor rol-
stoelgebruikers en kinderwagens. Deelname is 

gratis voor iedereen. Vanwege de verwach-
te drukte adviseren we u om lopend of met 
de fiets te komen.

Wanneer, wat, waar?
 - Zaterdag 22 december 2018
- Tijd: tussen 18:00 en 20:00 start er ieder 
half uur een voorstelling
- Locatie: Boskapel (Graafseweg 276)
- Toegang: gratis

Tip: kinderen kunnen ’s middags een lam-
pion maken voor de avond! Van 13:30 tot 
15:00 uur in de Boskapel (Graafseweg 
276). Aanmelden is niet nodig. 

Kerstlichtjestheater in de Boskapel
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Arnold, opa  Arnie
zo noemden we jou ook vaak
geadopteerd als 1 van ons, bijna familie en zeer terecht
Je was een eigenwijze Amsterdamse persoonlijkheid 
Sociaal betrokken en opvallend met je witte pet

Je hield er ook van op jezelf te zijn; 
“My home is my castle” 
En je bezigde je vaak met brood bakken, ver wandelen
en graag Duitse Schlagers zingen
Lezen in de NRC of in boeiende boeken, je kocht ze speciaal in Arnhem
200 apps downloaden en veel technische snufjes uitzoeken
Je was modern en, bij de tijd

Zingen was je passie, je mooie zangstem kon ik beslist aanhoren
Zo zong je in Groesbeek
In 1 van de vele welluidende koren en trad ook op!
In het land van Maas en Waal 

Luisteren  kon je  goed, ook naar mijn dochters
De jongste  zei 30 oktober na mijn bezoek aan zijn adres
Was hij er niet, hoe kan dat nou?
Hij bezocht 27 september nog mijn verjaardag
Waar is hij nu dan? 

Ik zei toen maar zacht
hij was al een beetje ziek meisje
Al liet hij dat niet zo gauw merken hoor
Heel natuurlijk is hij in slaap gevallen en
niet meer wakker geworden.. 
Vanzelfsprekend was hij zo onverwachts niet voor..

Opa Arnie zeker weten
Je was een zachte en taaie meneer
En welkom in de hemel
Tja dat kan zo gaan en bepaalt het lot en mij best
de Lieve Heer   

Doei eigenzinnige, grappige Amsterdammer
Je blijft wel in onze herinnering en een plotseling gemis
Verdrietig en met weemoed terugkijkend
Omdat wat eens met jou samen zo mooi was opgebouwd
Er nu niet meer kan zijn en niet meer is... 

Josjara

Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Josjara Toonen

Lichaam gevonden in huis aan Krayenhofflaan 

in Nijmegen

NIJMEGEN - In een huis aan de Krayenhofflaan in Nijmegen is 
zondag in het begin van de avond een lichaam gevonden. Een 
forensisch team van de politie deed onderzoek, omdat er misschien 
sprake was van een misdrijf, maar aan het einde van de avond bleek 
het te gaan om een natuurlijke dood.....

Stoffelijk overschot gevonden in Nijmegen: 

natuurlijke dood

In een woning aan de Kanaalstraat in Nijmegen is dinsdagmiddag 
een stoffelijk overschot gevonden. Het lichaam van een man 
werd gevonden in een appartement op de tweede verdieping 
van appartementencomplex De Waterman.  De forensische 
opsporingsdienst deed eind dinsdagmiddag onderzoek naar de 
oorzaak van de dood van de man. Een woordvoerder van de politie 
meldt dat de man een natuurlijke dood gestorven is.

Twee berichten uit de Gelderlander van de afgelopen maanden. Het 
eerste  stond op 14 oktober in het dagblad, het tweede bericht negen 
dagen later op 23 oktober. Het is nieuws dat je helaas steeds vaker 
tegenkomt en het zegt iets over de manier waarop we tegenwoordig 
leven. Steeds meer op onszelf, want het percentage alleenstaanden 
neemt alleen maar toe.

Naar aanleiding van het tweede bericht ontving de Wester een mailtje 
van Josjara Toonen. Zij kende de man in appartementencomplex De 
Waterman en was vooral de laatste jaren een mantelzorgster voor hem 
geworden. Het bericht gaat over Arnold de Jong, geboren 17 decem-
ber 1940. Hij maakte niet meer open voor de wijkverpleging en even 
later vond men zijn lichaam. Josjara, maar ook de buren van Arnold, 
waren niet in de gelegenheid geweest om afscheid van hem te nemen. 
Pas ruim een week na zijn overlijden kon men een broer van de over-
ledene opsporen in Amsterdam, die de begrafenis/crematie aan de ge-
meente heeft overgelaten.  Josjara zou graag willen dat de Wester als 
laatste eerbetoon een In Memoriam over Arnold zou willen plaatsen. 
Dat gaan we doen. In het eerste nummer van 2019. Voor nu alvast een 
gedicht dat Josjara voor hem schreef:

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALPREVENTIE

Met het ouder worden, stijgt de kans op vallen. Een val veroorzaakt vaak veel leed. Lichamelijk, door 
kneuzingen of een breuk, maar ook geestelijk. Ouderen die gevallen zijn, zijn vaak bang om opnieuw te vallen. 
Hierdoor worden ze vaak inactief waardoor de lichamelijke conditie en spierkracht afneemt. 

Bij Fysiotherapie Danielsplein bieden we valpreventiescreening en -training om de kans op valincidenten bij 
ouderen te verminderen. 

Wilt u meer informatie over valpreventie of wilt u een afspraak maken?  
Neem dan contact met ons op via telefoon, email of de contactpagina op onze website. 
 

Fysiotherapie  /   manuele therapie   /   sportfysiotherapie   /          
kinderfysiotherapie   /   geriatriefysiotherapie   /   fysiotherapie bij oncologie   /   
bekkenfysiotherapie   /   fysiotherapie aan huis   / behandeling bij COPD, Claudicatio 
en Parkinson   /   valpreventie    
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Er was voor hen geen plaats in de herberg, zo 
vertelt het kerstverhaal. Vandaar de geboorte in 
een beestenstal, met als eerste kraamvisite wat 
herders uit de buurt. Het heeft wel een beetje 
overeenkomst met onze Bethlehemkerk. 

Réunie
Op zondag 2 september 2018 was er de laatste 
mis en onlangs hebben we nog een spontane 
en heel gezellige reünie gehouden met als ver-
rassing een koninklijk lintje voor Jo Lucassen. 
We hebben afgesproken met de mensen die bij 
die gelegenheid via de mondelinge en telefoni-
sche tamtam gekomen waren, dat we in januari 
van het nieuwe jaar opnieuw een reünie gaan 
houden. Heeft u uw nieuwe agenda al bij de 
hand? Schrijf op dan: Er is een feestelijke bij-
eenkomst gepland op zondag 13 januari 2019 
om 10.00 uur met een aangepaste viering én 
een uitvoerige en aangeklede koffie! Iedereen 
is welkom! Zegt het voort!

Toekomst van de Bethlehemkerk
Vermoedelijk is er dan ook meer zekerheid 
over de toekomst van kerk en voormalige pas-
torie. Ik kan al wel zeggen welke richting de 
plannen opgaan. Per 1 januari 2019 komt de 
voormalige pastorie aan de Tweede Oude He-
selaan (waar nu IPZO is gevestigd) leeg. Het 
pand wordt dan bouwkundig aangepakt en 
gerenoveerd. Zoals het er nu voor staat, komt 
daarin beneden in de ene helft een kapelruim-
te. Daar kunnen vieringen worden gehouden 
en allerlei soorten bezinningsbijeenkomsten. 
In de andere helft komt ook een ontmoetings-
ruimte met een keuken. Samen vormen ze dus 
een pastoraal centrum (in oprichting) voor 
Wolfskuil en Waterkwartier. In het Waterkwar-
tier ben ik overigens in gesprek met de Zusters 
van De Bron om te zien of we samen een pas-
toraal aanbod kunnen doen, speciaal gericht op 
deze wijk in de Bethlehem.

En de huidige kerk?
Blijft over een besluit over wat te doen met de 
huidige kerk. Het bestuur van de overkoepe-
lende Stefanusparochie waartoe we behoren, 
is er op dit moment nog niet helemaal uit. Het 
zou kunnen dat het kerkgebouw tijdelijk in 
gebruik wordt gegeven voor zondagsvierin-
gen van een andere christelijke gemeenschap. 
Maar dat is geen definitieve oplossing, hoog-
stens wint het bestuur wat tijd om een beslis-
sing te nemen die meer definitief is. U hoort 
het allemaal op zondag 13 januari a.s.
Voor Kerstmis 2018 betekent het, dat de deu-
ren van onze herberg niet open gaan. Heel erg 
jammer, maar het is niet anders. Volgend jaar 

zal het allemaal anders zijn! Mocht u graag 
naar een andere kerk willen maar is het moei-
lijk om vervoer te regelen? Ik wil altijd probe-
ren een oplossing te vinden.

Intussen ben ik bij vele lezers van de Wester 
thuis geweest. Vanwege een vervelende ziekte, 
een overlijden, of zomaar een gesprek. U mag 
altijd een beroep op mij doen: ik kom zo snel 
mogelijk langs (en binnen). Is er sprake van 
een uitvaart, een huwelijk, een doop? Laat het 
weten, we spreken er over en vinden ook hier 
een oplossing! Ik ben graag tot uw dienst. Net 
als Geert Ritmeijer trouwens, die ook actief 

Kerstmis 2018 en de Bethlehemkerk in de steigers
blijft voor wie dat wil. Hij maakt inmiddels 
deel uit van het groepje voorgangers dat niet 
alleen De Goede Herder bedient, maar ook 
klaar staat voor de Bethlehem.
Ik weet het: `t is niet optimaal wat we u bieden 
kunnen dit jaar met Kerstmis, maar we staan 
wel tot uw dienst. We werken hard aan een be-
ter en vernieuwd pastoraal aanbod! Zalige en 
blije kerstmis, en alvast al het goede voor het 
nieuwe jaar!

Tekst: Pastor Hans van Zonneveld 
06 1992 5042
Foto: Leo Woudstra
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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

Beweeg je Fit! is van start 
gegaan

Beweeg je Fit! sporten in kleine 
groepen

Vanaf 1 november is bij Jacops Fysiotherapie
Beweeg je Fit! gestart.
Bij 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. Doordat deze groepen altijd 
begeleid worden door een van onze fysiothe-
rapeuten is het ook voor mensen met fysieke 
ongemakken of specifieke aandoeningen mo-
gelijk om bij ons te komen sporten.  Een les/
training duurt 1 uur. De kosten voor het spor-
ten bedragen €25,- per maand en wordt niet 
vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij zijn 
bezig om binnen de gemeente Nijmegen aan 
de meedoen-regeling deel te nemen, zodat 
mensen die van deze regeling gebruik maken 
ook bij ons terecht kunnen. Er is gestart met 
een groep op dinsdagochtend en een groep 

op donderdagochtend, beide van 10.30u tot 
11.30u. Inmiddels zijn er meerdere aanmeldin-
gen voor een middaggroep en we verwachten 
dat deze snel zal starten. Mochten de tijden die 
wij aanbieden niet in uw agenda passen maar u 
zou wel willen deelnemen, laat ons dan weten 
welke tijden voor u geschikt zijn en bij vol-
doende deelnemers kunnen wij dan u bericht 
doen wanneer de groep gaat starten. Indien u 
zich wilt aanmelden of vragen heeft over Be-
weeg je Fit! kunt u contact met ons opnemen.

Feestdagen

Jacops Fysiotherapie Nijmegen heeft aange-
paste openingstijden gedurende en rondom de 
feestdagen. Wij zijn op 25 en 26 december en 
1 januari gesloten. Rondom deze dagen kun-
nen de openingstijden wat anders zijn dan u 
van ons gewend bent. Wij wensen u alvast 
fijne feestdagen en een gezond 2019.

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 verwijzing 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

‘smartphone’-nekpijn?
jong en oud komt tot verandering

met Beweegpraktijk Oud West
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We willen ons graag aan u 
voorstellen
Toen eind 1997 een aantal countryvrienden 
graag wilden countrydansen in een goede sfeer 
en gezelligheid, begonnen zij met het opstarten 
van een eigen country line dance vereniging.  

Ze noemden hun vereniging: Silver Eagles 
Country Dancers Original.

Sinds een aantal jaren dansen we in wijkcen-
trum Titus Brandsma aan de Tweede Oude 
Heselaan en het belangrijkste is dat iedereen 
lol heeft in het (country) dansen. Men is niet 
verplicht om aan alle dansen mee te doen.

Al onze lessen worden gegeven door leden. 
Die zetten zich extra in om de andere leden een 
dans goed uit te leggen. Op deze manier hoe-
ven we geen instructeurs in te huren en druk-
ken we de kosten. Het lesgeld is daarom ook 
laag. Wel gaan onze eigen instructrices regel-
matig op cursus in Nieuwkuijk om de nieuwste 
dansen uit bijvoorbeeld Engeland of Amerika 
te leren. Dit kan op hedendaagse top 40 mu-
ziek zijn of op de originele countrymuziek.

We hebben twee mogelijkheden om 
lid te worden:
-  je danst zoveel mogelijk mee en leert iedere 
drie weken twee nieuwe dansen;
- je wordt ondersteunend lid en geniet iedere 
lesavond van de muziek die gedraaid wordt.

We hebben twee locaties waar we iedere 
woensdagavond van 19.30 uur tot 22.30 uur 
zijn. De eerste locatie is in het al genoemde 
wijkgebouw Titus Brandsma en de andere lo-
catie is in Afferden, Limburg.

Een paar keer per jaar brengen we een nieuws-
brief uit. Hierin zetten we de nodige informatie 
die voor onze leden interessant kan zijn.

Indien zich nieuwe leden melden die nog 
geen ervaring hebben met countrydansen dan 

worden zij extra geholpen door de instructri-
ces. Zij leren de nieuwelingen de basispassen 
en benamingen zodat zij al snel mee kunnen 
doen. De eerste vier lessen mag men vrijblij-
vend meedoen.
Als er mensen zijn die het leuk vinden om een 
keer te komen kijken en de sfeer te proeven, 
dan zijn die van harte welkom. Op onze web-
site kunt u ook alvast een kijkje nemen: 
www.silvereagles.nl    

Tekst: Anjo Siemes

Silver Eagles Country Dancers Original

Win een make-over 

t.w.v. € 150,00

Na loting is de vorige prijsvraag ge-
wonnen door Anastasiya Matyush-
kina. Zie hiervoor de foto’s elders in 
de Wester. 

De nieuwe opgave is: op welke pa-
gina 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 Kap-
salon Lustrina en beautysalon Body & 
Face Company.  
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VERGETEN VERLEDEN
De eerste trams in en rond Nijmegen

Buitenplaats ‘De Witte Poort’ aan de Dennenstraat gezien vanuit de Kerkstraat. Links koffiehuis/
café ‘van Gemert aan de Brouwerij’, rechts een stoomtram, ongeveer 1900.

Een gedeelte van hotel ‘Heeslust’ aan de Korte Bredestraat, links een stoomtram, 1895.

Niet de paardentram, maar de stoomtram 
was de eerste tram in Nijmegen. In 1889 
werd de lijn Neerbosch-Nijmegen-Beek ge-
opend. Twee jaar later volgde een tak naar 
Berg en Dal.

Het begin- en eindpunt in Neerbosch was de 
Dorpsstraat, nabij het witte kerkje. Via Kerk-
straat, Schependomlaan, Voorstadslaan en 
Nieuwe Marktstraat bereikte de tram het sta-
tion. Vandaar ging het via Stationsweg (tegen-
woordig Van Schaeck Mathonsingel), Keizer 
Karelplein, Oranjesingel, Hertogstraat, Kelf-
kensbos, St. Jorisstraat en Nieuwe Ubbergse-
weg naar Ubbergen en Beek. Begin- en eind-
punt daar was bij hotel ’t Spijker.

De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche 
Courant berichtte hier uivoerig over. Een keu-
ze uit deze artikelen volgt hierna,

De krant van vrijdag 28 juni 1889 schreef over 
donderdag 27 juni 1889:
- De Nijmeegsche Tramweg-Maatschappij, hoewel 
eerst Zondag e.k. haren dienst openende zoowel 
naar Neerbosch als naar Beek, mocht toch reeds 
heden, bij gelegenheid van het jaarfeest der Weesin-
richting, treinen naar Neerbosch laten loopen. Voor 
de vele bezoekers der Weesinrichting, die daarvan 
aan zeer druk gebruik maakten, was dit een groot 
gemak en tevens konden deze proefritten strek-
ken om over den weg en de rijtuigen te oordeelen. 
Beiden voldeden, behoudens kleine aan te brengen 
verbeteringen, goed, en er valt niet aan te twijfelen 
of dit nieuwe middel van vervoer zal voor Hees en 
Neerbosch en niet minder voor Beek en Ubbergen 
een groot vertier aanbrengen, vooral als het weer 
den verdere zomer zoo fraai blijft als in de maanden 
Mei en Juni. Dat men te Beek met de stoomtram 
zeer is ingenomen blijkt uit de feestviering welke 
men daar bij gelegenheid der opening op Dinsdag 
2 Juli heeft georganiseerd. Het muziekkorps van 
het 5. Reg. Int., directeur de heer Van Aken, zal het 
feest opluisteren.

De krant van zaterdag 29 juni 1889 meldde: 
- Het jaarfeest der Weesinrichting te Neerbosch 
werd (...) door circa duizend personen bijgewoond. 
De gehouden collecte bracht met eenige giften 
ƒ 4400 op. (...) Met de stoomtram werden 655 per-
sonen naar en van Neerbosch vervoerd.

Op zondag 30 juni was de officiële opening. 
De krant van dinsdag 2 juli 1889 meldde (on-
der het kopje 1 juli):

- De dienst op de stoomtram Nijmegen-Beek en 
Nijmegen-Neerbosch werd gisteren voor het pu-
bliek geopend. Honderden personen werden in 
beide richtingen vervoerd en honderden anderen, 
die ook gaarne een ritje hadden meêgemaakt, moes-
ten uit gebrek aan plaats worden teleurgesteld. Er 
heerschte daardoor te Hees en Neerbosch en vooral 
te Beek een groote drukte. Het spreekt van zelf 
dat op den eersten dag de dienst nog niet zoo ge-
regeld werkte als dat waarschijnlijk in het vervolg 
het geval zal zijn, doch men heeft zich in alle geval 
gisteren kunnen overtuigen dat het publiek met dit 
nieuwe cummunicatiemiddel zeer is ingenomen.

Op donderdag 4 juli 1889 schreef de krant 
over de feestelijkheden in Beek-Ubbergen: 
- De naburige gemeente Ubbergen-Beek vierde gis-
teren feest, ter gelegenheid van de opening van de 
tram naar Nijmegen, waarnaar zóó vele jaren werd 
verlangd. De meeste huizen waren met vlaggen, 
groen en lampions versierd, zoodat het dorp er zeer 
feestelijk uitzag. De tram bracht den geheelen dag, 
doch vooral des avonds, talrijke personen uit Nij-
megen aan en in langen tijd had Beek niet zooveel 
bezoekers geteld.

Voor het Gemeentehuis had des namiddags een 
muziekuitvoering plaats, terwijl in de daarvoor ge-
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De stoomtram naar Beek, rechts het bruggetje in het Hunnerpark, ongeveer 1900.

legen societeit, waar de meeste notabelen vereenigd 
waren, de heeren W. van Berkel en C. M. van de 
Goes, burgemeester, het woord voerden en de ver-
diensten van allen, die het tot stand komen van de 
tram mogelijk maakten, herdachten.

De wedstrijd op ezels ’s namiddags te 3 uren en 
de volksspelen die te 6 uren een aanvang namen, 
trokken talrijke toeschouwers, die zich hierbij niet 
minder dan de deelnemers kostelijk vermaakten.

In het hôtel het Spijker welks tuin met lampions 
was geïllumineeerd, gaf het muziekkorps van het 
5. reg. onder directie van den heer Van Aken des 
avonds een zeer druk bezocht concert, dat met een 
vuurwerk werd besloten; het slotstuk - een chassi-
net waarin den heer Van Heekeren voor de onver-
moeide pogingen, die hij jarenlang aanwendde om 
Beek met Nijmegen door een tramweg te verbinden, 
hulde werd gebracht - had veel succes.

Het feest eindigde in dezelfde aangename stem-
ming, die niet opgehouden had den geheelen dag te 
heerschen en den heeren der commissie, die onder 
presidium van Ubbergen’s onvermoeiden burger-
vader de feestelijkheden hadden voorbereid, komt 
zeker aller dank toe.

Berg en Dal
De tramverbinding was een succes. Twee jaar 
later kwam er een aftakking naar Berg en Dal. 
De trams vertrokken op het Stationsplein en 
volgden de bestaande route naar de St. Joris-
straat. Vandaar ging het via de Meester Franc-
kenstraat en de Berg en Dalseweg naar Berg 
en Dal. Het eind- en beginpunt daar was Hotel 
Berg en Dal. Op zondag 10 mei 1891 was de 
opening. De Provinciale Geldersche en Nij-

meegsche Courant schreef op dinsdag 12 mei 
(onder het kopje 11 mei):

Gisterenmorgen ten 11 u. 5 vertrok van het sta-
tion alhier de eerste Tram naar Berg-en-Dal en was 
hiermede, op de eenvoudigste wijze die slechts 
denkbaar is, de nieuwe lijn ingewijd, die gedurende 
den zomer aan een lang gevoelde behoefte zal vol-
doen en welker exploitatie, naar wij hopen, in alle 
opzichten aan de verwachting der directie van de 
Nijmeegsche Tramwegmaatschappij zal beantwoor-
den.

En waarlijk een tochtje met de tram naar Berg-
en-Dal zal voor stadgenoot en vreemdeling steeds 
groote aantrekkelijkheid bezitten. De weg is fraai, 
niet alleen in de brede allée nabij de stad, aan wel-
ker beide zijden in de laatste jaren zooveel fraaie 
huizen zijn verrezen, doch ook verder op, waar men 
op verschillende punten van uit de tram van het 
heerlijkste vergezicht kan genieten. Het eindpunt is 
’t Hôtel Berg-en-Dal, dat zegt genoeg.

Voor zoverre wij oordeelen konden, was de weg 
uitstekend gelegd, al zijn ook hier en daar nog de 
sporen zichtbaar van de haast, waarmede gearbeid 
moest worden, om vooral toch bij den aanvang van 
het warme seizoen gereed te zijn. In half Maart be-
gonnen, werd de weg onder persoonlijke leiding 
van den heer W. E. Cramer, civiel ingenieur, door de 
Maatschappij in eigen exploitatie uitgevoerd, en dat 
die arbeid niet gering was, kan een ieder getuigen, 
die een ritje naar Berg-en-Dal medemaakt. Op twee 
punten toch verlaten de rails tijdelijk den gewonen 
weg, wat natuurlijk het maken van een specialen 
weg, één zelfs ter lengte van 570 Meter, tengevolge 
had. Met grooten ijver werd echter doorgewerkt en 
den leider, den heer Cramer, - wiens onvermoeide 
pogingen niet weinig tot het tot stand komen van 
de reeds bestaande lijnen naar Beek en Neerbosch 
en ook van deze nieuwe lijn hebben bijgedragen - 
brengen wij daarvoor gaarne een woord van wel-
verdiende hulde.

Het fraaie zomerweder zette luister bij aan deze 
eersten dag der nieuwe exploitatie, en den gehee-
len dag, doch vooral des namiddags en des avonds 
waren de treinen volgepropt, terwijl het Hôtel Berg-
en-Dal, welks omnibus nu heeft uitgediend, zeker in 
langen tijd niet zooveel bezoekers heeft geteld als 
gisterenavond, toen het stafmuziekkorps van het 5 
Reg. Inf., onder directie van den heer G. K. G. van 
Aken, daar ter eere van de opening der Tram een 
concert gaf.

Voor deze inrichting is de nieuwe Tram dan zeker 
ook geen geringe aanwinst, doch ook allen, die tot 
de bewonderaars kunnen worden geteld van onze 
fraaie omstreken, zullen dit makkelijk middel van 

Begin- en eindpunt in Beek van Rijksstraatweg met stoomtram en tramwachthuisje, 1900.

Topografische kaart uit 1895. De stoomtram-
lijnen zijn in zwart ingetekend.
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Dienstregelingen van tram, trein en boot, ge-
publiceerd in de Provinciale Geldersche en 
Nijmeegsche Courant van 17 mei 1891.

Hertogstraat met stoomtram gezien in de richting van Kelfkensbos, ongeveer 1900.

vervoer, dat hen in enkele oogenblikken op een der 
schoonste punten van ons land brengt, met vreugde 
hebben gezien geboren worden en er ongetwijfeld 
een druk gebruik van maken.

De bobo’s hadden op 12 mei hun eigen feestje, 
zo blijkt uit een bericht op donderdag 14 mei 
1891 (onder het kopje 13 mei):
- Gisteren, Dinsdag, had in het Hotel Berg-en-Dal 
eene feestelijke samenkomst plaats van HH. Di-
recteuren en Commissarissen van het Hôtel met 
HH. Commissarissen der Nijmeegsche Tramweg-
Maatschappij, ter viering van het tot stand komen 
der nieuwe verbindingslijn tusschen Berg-en-Dal en 
de stad. Behalve genoemde heeren zaten de heeren 
Halbertsma en Cramer, civiel-ingenieurs, die zich 
met het leggen der lijn hadden belast, aan den feest-
disch aan. Uit de waardeerende woorden, zoowel 
van den voorzitter der vennootschap Berg-en-Dal, 
den heer B. Noorduijn, als uit die van den voorzitter 
der Nijmeegsche Tramweg-Maatschappij, den heer 
C. B. Hiebendaal, bleek dat beide Maatschappijen 
met de nieuwe verbinding ten hoogste waren inge-
nomen en niet twijfelden of de exploitatie zou in 
alle opzichten aan de verwachting beantwoorden. 
Hulde werd gebracht aan den heer A. J. Bouwens, 
gedelegeerd commissaris, aan wiens initiatief en 
energie ook deze lijn was te danken, terwijl den 
heeren Halbertsma en Cramer dank werd gebracht 

voor de zoo spoedige en degelijke uitvoering van 
het werk.

Het verleden en heden van Berg-en-Dal bleef niet 
onbesproken en gaf aan de aanwezigen aanleiding 
tot het uitbrengen van de beste wenschen voor den 
bloei van het Hotel.

Paardentram
Op 2 juni 1897 opende de Nijmeegsche Tram-
weg-Maatschappij (NTM) een derde lijn, geen 
stoom- maar een paardentram. Die startte op 
de Molenstraat en reed via het Keizer Karel-
plein en de St. Annastraat naar St. Anna.

Gemeentetram
Rond de eeuwwisseling van 19de en 20ste 
eeuw deed de elektrische tram haar intrede. 
De gemeente besloot een eigen bedrijf op te 
richten: Gemeentetram Nijmegen (GTN). Ze 
nam de meeste verbindingen van de NTM 
over. GTN-lijn 1 startte in 1911 en verving de 
stoomtram naar Berg en Dal en de paarden-
tram. In het centrum volgde ze een andere rou-
te: station, Kronenburgersingel, Hezelstraten, 
Grote Markt en Burchtstraten. Het eindpunt 
was niet Berg en Dal, maar Hengstdal. De be-
roemd geworden GTN-lijn 2 (het bergspoor) 

begon op de St. Jorisstraat en reed via de 
stoomtramroute naar Beek. Vandaar klom ze 
naar Berg en Dal. Tussen station en Neerbosch 
bleef de stoomtram rijden. Pas in 1922 werd 
dit traject geëlektrificeerd. De tram (GTN-lijn 
3) reed niet meer naar de Dorpsstraat, maar 
naar het eind van de Kerkstraat.

Samenstelling: René van Berlo. Illustraties: 
collectie Regionaal Archief Nijmegen

Eind- en beginpunt in Berg en Dal, ongeveer 1900.
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De laatste Wester van 2018; een moment om 
even terug te blikken om daarna weer vooruit 
te kijken. We zijn alweer ruim een jaar actief 
als het team buurtsportcoaches en sportdo-
centen in Nijmegen West. In die tijd hebben 
we kennis mogen maken met een heleboel 
professionals, vrijwilligers en leden van al-
lerlei sportverenigingen, organisaties in de 
wijk en wijkbewoners.  Als ‘team West’ heb-
ben we ondersteund bij het zwemfestijn Ik-
kan-zwemmen in Zwembad West, de Quick 
Games voor kinderen in de wijk samen met 
een aantal sportverenigingen, Sport beweegt 
naar werk, een samenwerking met Fudochi 
voor mensen in de WW. We zijn ook gestart 
met het leefstijlspreekuur bij Stip Oud-West 
en Medisch Centrum Oud West, om bewoners 
te begeleiden naar een gezondere leefstijl. Om 
de mensen op de clubs te leren kennen hebben 
we meegedaan of samengewerkt aan badmin-
ton (BC DETO), Dynamic-tennis (LOB’94), 
schermen (3 Musketiers), Soepie doen (Quick 
1888), turnen en freerunnen (GTV de Hazen-
kamp), volleybal (VoCasa) en met Riverland 
Health Center. 

Dus bedankt Joey, Jamilla,  Hernany, Alexan-
der, Richard, Berthe, Wim, Pascal, Herman, 
Linda, Jasmijn, Maurice, Marco,  Anne Marie, 
Ed, Miranda, Brigitte, Cecile, Rutger, Rian, 
Lisanne, Greet, Gerjan, Iris, Conrad, Anke, 
Vincent, Cunera en Frank. Hierbij ben ik na-
tuurlijk een groot aantal mensen vergeten; ex-
cuus hiervoor! 

De blik op de toekomst richtend zien we een 
aantal veranderingen. We willen naschools 
sporten opstarten in de SportQube voor kin-
deren in de wijk zodat ze elkaar beter leren 
kennen. We willen de vitaliteit van de sport-
verenigingen oppakken. Daarnaast verandert 
ook de manier waarop wij worden ingezet 

aanzienlijk. We zullen enerzijds nog meer pro-
beren aan te sluiten bij initiatieven vanuit de 
wijk. Dat betekent dat vrijwel elke organisatie 
die in de wijk actief is -school, sportvereni-
ging, kinderdagverblijf, welzijnsorganisatie, 
bewonersinitiatief etc.- een beroep op ons kan 
doen wanneer ze een project wil opstarten dat 
ergens een linkje heeft met sport, bewegen, 
gezondheid, ontmoeten. In sommige gevallen 
worden we dan uitvoerder van een aanvraag, 
maar soms ook regisseur of alleen maar ad-
viseur. Dus hierbij meteen ook de oproep om 
vooral contact met ons op te nemen wanneer 
jouw club of organisatie een mooi plan heeft 
waarbij ze wat ondersteuning kunnen gebrui-
ken. Meer contact met de wijk betekent ander-
zijds wel dat we minder in de uitvoering zullen 
zitten op de scholen. Vanaf schooljaar 2019-
2020 zullen de buurtsportcoaches niet langer 

De buurtsportcoaches in Nijmegen-West
starten als gymdocent of sportdocent. Het ver-
zorgen van bewegingsonderwijs wordt gezien 
als een taak van het onderwijs zelf. Daar kan 
men van alles van vinden natuurlijk, maar het 
is even niet anders. In januari organiseert de 
gemeente een informatie avond over de inzet 
van de buurtsportcoaches en op welke manier 
er een beroep op ze gedaan kan worden. Heb 
je belangstelling om deze bijeenkomst bij te 
wonen? Stuur dan een mailtje naar: 
t3.de.mulder@nijmegen.nl 

Ten slotte wil ik alle partners waarmee wij het 
afgelopen jaar hebben mogen samenwerken 
nogmaals bedanken en wens ik namens team 
West iedereen alvast een hele mooie Kerst en 
een voorspoedig 2019!

Tekst: Pieter Hermans

 

Van links naar rechts: Zakaria, Kevin, Pieter, Paul, Coen en Sophie.
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Ook ingang Klimopstraat 24
Openingstijden:

Vrijdag 28 december
08.00 tot 22.00 uur

Zaterdag 29 december
08.00 tot 22.00 uur

Zondag 30 december
11.00 tot 17.00 uur

(alléén bestellen en verkoop van kindervuurwerk)
Maandag 31 december

08.00 tot 19.00 uur



de Wester - december 2018 49

Een man van 86 jaar spreekt enkel zijn leeftijd 
uit, terwijl een medebewoner uit de Wolfskuil 
een mobiel vasthoudt en deze meneer filmt. 
‘Het is de oudste bewoner tot nu toe’, vertelt 
Lies van Lokven (opbouwwerkster Wolfskuil), 
wanneer ik met haar spreek over het project 
Van nul tot honderd dat momenteel gaande is 
in de wijk. Lies: ‘We willen mensen van alle 
leeftijden tussen nul en honderd vastleggen op 
de camera. De bedoeling is dat ze enkel hun 
leeftijd noemen. Daarna worden de filmpjes 
aan elkaar geplakt en wordt er een film van ge-
maakt, die uiteindelijk voor ieder die dat wil te 
bezichtigen is.’

Verbondenheid
Het doel achter dit project is dat mensen uit de 
wijk elkaar leren kennen en een ‘wij-gevoel’ 
krijgen. Een gevoel van verbondenheid. Het 
kan de buurtbewoners en de fysieke omgeving 
ten goede komen, wanneer je elkaar leert ken-
nen en beter weet wat er speelt. Lisanne van 
Kuppevelt (opbouwwerkster Wolfskuil) is sa-
men met Lies op het idee gekomen om op deze 
originele manier mensen met elkaar in contact 
te brengen. Dit naar aanleiding van het thema 
Ken je buren. 
Lies: ‘Lisanne was ooit mijn stagebegeleidster 
bij de Allesbinder. Na mijn studie ben ik gaan 
werken in het Waterkwartier. Ik wilde graag 

iets doen om de Wolfskuil beter te leren ken-
nen. Daarom ben ik blij dat ik onderdeel ben 
van dit project.’

Filmen
Verschillende partijen uit de wijk zijn al aan-
gesproken over het nieuwe project. Denk aan 
de Allesbinder, de Wijkfabriek en andere par-
tijen uit de wijk. Er wordt vooral enthousiast 
gereageerd. ‘Stagiaires gaan de wijk in om 
mensen op te sporen en te filmen, jongeren fil-
men ouderen, ouders elkaar en er zijn ouders 
die hun kinderen filmen. Iedereen die wil mag 
meedoen. Zelf een opname maken of anders-
om. Het is heel laagdrempelig. Zo hopen we 
de groep mensen van nul tot honderd compleet 
te krijgen. Nu willen we graag dat mensen 
door het maken van de filmpjes met elkaar in 
gesprek raken,’ zegt Lies enthousiast.

Werkwijze
Voordat er gefilmd wordt krijgt de bewoner 
een formulier in verband met de privacywet. 
Daarin kan toestemming gegeven worden voor 
het mogen gebruiken van de opname. Maar je 
kunt ook jouw droomwens kenbaar maken. 
Lies: ‘Verder is er een groepsapp waarin een-
maal per week wordt geüpdatet welke bewo-
nersleeftijden er gefilmd zijn. Ook in Titus 
Brandsma en de Wijkfabriek hangt een lijst 

‘Wij-gevoel’ in de Wolfskuil

waar je kunt zien welke leeftijden er gefilmd 
zijn. Zo kunnen we elkaar op de hoogte hou-
den. Er is een stappenplan gemaakt, waarin 
duidelijk wordt hoe je deze activiteit aan kunt 
pakken mocht je mee willen doen.’

De praktijkervaring van …
Zelf is Lies ook de straat opgegaan om te fil-
men: ‘Wanneer ik zelf film, kan ik mensen een 
voorbeeld laten zien van hoe zo’n filmpje er-
uitziet. Wat ik grappig vind, is dat ik met men-
sen in contact kom die ik anders nooit spreek. 
Ik had laatst een gesprek met iemand over 
inburgering, met Wolfskuilers die hier al hun 
hele leven wonen en met nieuwkomers. Het 
is leuk om verhalen met elkaar te delen over 
hoe de Wolfskuil vroeger was en hoe het nu is. 
Naast dat ik diverse mensen spreek kom ik op 
verschillende plekken. Ik heb mensen gespro-
ken in het Hobbycentrum en ik wil gesprekken 
doen in de moskee. Het is heel leuk om de di-
versiteit in beeld te brengen.’

Meedoen
Wil je ook filmen of gefilmd worden? Stuur 
dan een mail naar Lies: 
lies.vanlokven@bindkracht10.nl

Tekst: Caroline van Uden
Foto: Geert Timmer



Dankzij de zorg van Thea, verzorgende Truus Janssen en haar collega’s kan Martin 
Waijer (66) zijn zelfstandigheid behouden 

Martin Waijer (66), heeft 40 jaar in 
Neerbosch-Oost gewoond en woont 
sinds enkele jaren in de wijk Biezen. 
Martin woont daar in een appartement 
op de 13e etage met prachtig uitzicht 
over Nijmegen. Het Centraal Station, de 
Waalbrug en st. Stevens kerk zijn goed 
te zien en op heldere dagen ook de heu-
vels van Berg en Dal. 

Martin is in 2017, na 48 dienstjaren 
bij de Belastingdienst, met pensioen 
gegaan. Martin: “Een prachtig vak met 
een goede baas”. 13 jaar geleden werd 
de ziekte Parkinson bij hem vastgesteld.  
Nu geniet hij van zijn pensioen en het 
bevalt hem prima. “Geen tijdsdruk 
meer, komt het morgen of anders over-
morgen dan is het ook goed.”

Ont-Marten
Na het overlijden van zijn vrouw heeft 
Martin 2,5 jaar geleden zijn vriendin 
Thea (71 jaar) ontmoet. Thea is wedu-
we, maar miste een partner  om samen 
leuke dingen te doen. Thea woont in 
Beuningen en heeft de rol van mantel-
zorger op zich genomen. Vooral s ’nachts 
is zij aanwezig om Martin te helpen met 
bijvoorbeeld het bed in en uit en het 
aanrijken van de nachtmedicatie. Thea:  
Ik ga ook graag overdag naar mijn eigen 
appartementje in Beuningen. Ik zeg dan 
wel eens ik ga even  “ont-Marten”. 

Verzorgende 3IG, Truus Janssen, is vaste 
contactpersoon van Martin. Zij, of een 
collega van team wijkverpleging Voor-
stad, komt elke ochtend langs om te 
helpen met de Duodopapomp met me-
dicatie voor de Parkinson. Afkoppelen 
van de pomp ‘avonds doet Martin zelf. 
Truus: “Kan Martin iets zelf dan is dat 
helemaal goed natuurlijk. Maar wat niet 
kan, nemen we juist bij een cliënt met 
Parkinson over. Want wanneer je door 
de Parkinson “off” staat en daardoor 
weinig kan, is het heel vermoeiend alles 
zelf te doen. En dan heb je niets meer 
aan de rest van de dag”. 
Zo geeft het team ook tips. Zoals het 
gebruik van een wc-verhoger. Deze heeft 
Martin gelijk gehaald bij de uitleenser-
vice van Medipoint en ZZG. Omdat Thea 
een operatie aan haar schouder heeft 
gehad, hebben Truus en haar collega’s 
ook Thea korte tijd geholpen met dou-
chen en aankleden. 

Truus: “Als contactpersoon probeer ik 3 
á 4 keer per week te komen om het pro-
ces goed in de gaten te houden”. Martin: 
“Samen met Truus bespreken we regel-
matig hoe het gaat en of zij iets extra’s 
kunnen doen. Soms heb ik een slechte 
dag, maar dat komt altijd weer goed”. 

Hartstikke druk
Thea: “We gaan regelmatig op bezoek 
bij familie en vrienden of we gaan een 
stukje rijden om foto’s te maken. De 
weekenden houden we voor onszelf en 
voor de kleinkinderen.” Martin en Thea 
zitten samen op de fotoclub en op het 
Parkinsonkoor. De dirigent van het Par-
kinsonkoor is ook de logopedist. Samen 

gaan ze naar NEC. Allebei hebben ze een 
seizoenkaart. Op  woensdag is Martin 
ook vrijwilliger bij  STERKER (voorheen 
het SWON), rummikuppen, kaarten en 
koffie inschenken. En drie keer in de 
week naar fysiotherapie. Martin: “We 
hebben het hartstikke druk”.

Afgelopen zomer zijn ze  samen met de 
auto naar een camping in Zuid-Frankrijk 
geweest. Martin is vaak in Canada ge-
weest. Daar wonen twee zussen van zijn 
moeder. Martin: “Misschien dat we daar 
volgend jaar naar toe gaan. We hebben 
al geïnformeerd of we medicatie en de 
pomp mee kunnen nemen. En dat kan, 
alles kan geregeld worden”. 

 

Soms heb ik een slechte dag, maar dat komt altijd weer goed

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

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

advertorial
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Etalages
Zo inspirerend om door mijn wijk te lopen in deze 

tijd van het jaar. Ik schrijf dit eind november, en 

dat betekent dat Sinterklaas al wel in het land is 

(of moet dit zijn ‘nog wel’, want soms vraag ik me 

af hoe lang de goedheiligman en zijn knecht het 

gerommel rond hun komst nog kunnen verdragen; 

kan iemand hier niet gewoon een moedige klap 

op geven zodat we kunnen overgaan naar de 

cadeautjes?), maar Santa Claus nog niet. En dat 

levert een verrassend stemmig straatbeeld op. 

Geen klimmende kerstmannen, rendieren of stren-

gen knipperlichten op voorgevels, geen vijfpuntige 

sterren van Bethlehem, maar al wel die donkere 

avonden, die verwachting van winters weer en die 

eerste veranderingen op de vensterbanken van de 

voorruiten van mijn buurtgenoten. 

Voor de wijkwandelaar geven die rechthoekige 

stukken glas (met aluminium ventilatierooster) trou-

wens een fascinerend beeld prijs, een intieme inkijk 

in woonkamers, soms zelfs in de tuin erachter, een 

vluchtige indruk van de groene vingers van bewo-

ners, hun liefde voor boeken of huisdieren, hun 

ordelijkheid of hun verlangen naar meer rust in hun 

leven, de rust die een ondoorgrondelijke boeddha 

hen graag met een halve glimlach aanreikt. Daar 

zijn er niet weinig van, trouwens, in onze wijk. 

Meestal veranderen die etalages van medemense-

lijkheid nauwelijks door het jaar heen, op een enke-

le paastak na. Behalve rond deze tijd, dus. Ineens 

zie ik miniatuur sneeuwpoppen op de vensterbank, 

in een passend ijzig decor. Zorgvuldig uitgestrooide 

kastanjes. Of berkentakken in het midden van de 

ruit, besproeid met echt nepsneeuw. Ze hangen 

daar boven de vensterbank, boven lege vazen of 

lichtjes die flikkeren als echte vlammen. 

Ja, dat noem ik inspirerend. 

Stefan van Dierendonck

Een kerstgedachte vanuit ‘De Bron’

Naar de ander
Mensen van goede wil
geloven, ondanks de feiten,
dat vrede kan in deze wereld.
En dat menswording
geen zeldzaam mooi verhaal
van lang geleden is,
maar iets dat kan gebeuren
nu
en elke dag opnieuw.

En het gebeurt.
Waar men het niet verwacht.
Onhoorbaar als het licht
dat wolken openscheurt.
Iemand doorbreekt
de enge kring van zijn bestaan
om bondgenoot te worden.
Biedt onberekend woord en brood.
Geeft onderdak en warmte,
mededogen
of een handvol hoop.

Mensen van goede wil 
volgen de ster die naar de ander leidt.
En met de ogen van hun ziel
zullen zij overal het kind herkennen.
(Uit: Voor wie verstilling zoekt, door Kris Gelaude, Averbode 2012.)

Wij, zusters Clarissen van ‘de Bron’ wensen u inspirerende 
en gezegende feestdagen en een voorspoedig 2019.

U bent welkom bij onze vieringen (zie website: www.clarissendebron.nl)
Tijdens de feestdagen:
24 december: Kerstwake 21.00 uur
25 december: Eucharistieviering 10.30 uur
26 december: Gebedsviering 9.30 uur
1 januari: Eucharistieviering 10.30 uur

De redactie van de Wester 
wenst U fijne feestdagen en een 

gelukkig nieuwjaar 
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NIJMEEGSE WETHOUDERS VOOR DE KOMENDE VIER JAAR: WAT WILLEN ZIJ VOOR U EN MIJ?

Monique Esselbrugge

Op 21 maart 2018 waren er gemeenteraads-
verkiezingen. Op 16 mei koos de nieuwe 
raad een college van Burgemeester en Wet-
houders. Net zoals vier jaar geleden spreekt 
de redactie met (op)nieuwbenoemde wet-
houders over wat zij willen bereiken voor 
stad en wijken. In dit nummer Monique 
Esselbrugge, wethouder voor financiën, 
economie, citymarketing, vestigingsbeleid, 
binnenstad en toerisme, personeel en orga-
nisatie. Monique is wethouder namens D66.

Van Overijssel naar Nijmegen. Waarom?
‘Vóór mijn benoeming als wethouder werkte 
ik bij de provincie Overijssel in Zwolle’, ver-
telt Monique. Maar zo abrupt was die over-

gang niet. Acht jaar geleden is zij naar Mal-
den verhuisd. Sinds kort woont ze in de stad 
zelf (Heijendaal). ‘Ik voel me enorm thuis in 
de stad. Het is een levendige stad die je echt 
omarmt. Prachtige natuur dichtbij. Fantastisch 
om daar hard te lopen, een van mijn hobby’s. 
Mijn dochters waren blij met de beslissing in 
Nijmegen te gaan wonen. Vanuit mijn vorige 
baan kende ik de stad ook al. Overijssel en 
Gelderland werken veel samen en daardoor 
kwam ik veel te weten over ontwikkelingen in 
Nijmegen.’

Meteen vanuit een ambtelijke functie wethou-
der. Hoe is dat bevallen?
Monique: ‘Dat lijkt inderdaad een hele grote 

stap. Gelukkig heb ik vanuit mijn rol in Over-
ijssel veel kunnen toekijken hoe een politiek-
bestuurlijke functie werkt. Regelmatig werd 
mij afgelopen periode gevraagd of een functie 
als wethouder iets voor me was. Ik heb bijtijds 
mijn vinger opgestoken en het geluk gehad 
veel dichter bij mijn woonplaats te kunnen 
gaan werken. Gelukkig wordt bij D66 niet de 
eis gesteld van eerst een lange politieke loop-
baan. De juiste persoon op de juiste plaats is 
het uitgangspunt. Het bevalt prima.’

D66
Bij D66 voelt Monique zich thuis: ‘Het glas is 
altijd halfvol in plaats van halfleeg.’ Het opti-
misme spreekt haar aan. De partij stelt volgens 

‘Verbinden van iedereen die wat wil in de stad’
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haar eigen kracht en verantwoordelijkheid 
centraal. En het vermogen om compromissen 
te sluiten. Ook belangrijk: ‘In de plannen voor 
de komende vier jaar haalt D66 de economie 
van Nijmegen weer naar voren.’

Te bescheiden
Bij weinig mensen is bekend wat voor werk 
allemaal in Nijmegen wordt verzet. Niet alleen 
in zorg en onderwijs, maar ook in de high-tech-
sector, duurzame ontwikkelingen en logistiek. 
Nijmegen is te bescheiden. De kwaliteit is 
hoog. Monique: ‘De regio Arnhem-Nijmegen 
kreeg pas nog de nationale Best Circular Eco-
nomy Award 2018. Dat is te danken aan onder-
nemers en instellingen die samen heel goede 
oplossingen verzinnen om economische groei 
en zorg voor milieu en leefomgeving te com-
bineren. Door jarenlang hard te werken aan 
vergroening en verduurzaming heeft Nijme-
gen zich dit jaar Green Capital - de groene 
hoofdstad - van Europa mogen noemen. Dat is 
in samenwerking met veel bedrijven, inwoners 
en andere netwerken tot stand gekomen. Een 
ander voorbeeld: er wordt gewerkt aan een in-
novatiecentrum voor microchips in Nijmegen. 
Wist je dat in iedere auto en in de helft van alle 
mobiele telefoons ter wereld chiptechnologie 
uit onze stad zit? Dat is heel bijzonder. Maar 
als we die kennis en banen hier willen hou-
den, moeten we zorgen dat we de concurrentie 
aankunnen. Zo’n innovatiecentrum helpt daar 
enorm bij. We zoeken met verschillende steden 
samenwerking. Met Arnhem en/of Eindhoven, 
afhankelijk van het onderwerp. Daarnaast de 
logistiek: het spoor, de haven. Nijmegen heeft 
de grootste binnenhaven van Nederland. Met 
transport over de weg zitten we letterlijk op 
het kruispunt van veel vervoer. Onze binnen-
stad heeft een laag leegstandscijfer. In wijken 
zijn veel ondernemers heel actief. Kortom, 
veel om trots op te zijn.’

Verbinden
‘We willen veel aandacht besteden aan het 
verbinden van mkb-bedrijven met de kennis 
en ervaring van grotere bedrijven en kennis-
instellingen, zoals universiteit, hbo en roc: een 
klein bedrijf dat meelift op technologische of 
duurzame vernieuwing van een grotere col-
lega. Bijvoorbeeld een spuitbedrijf dat met 
een grotere buur een contract heeft gesloten 
over herverbruik van restwarmte. We stimu-
leren bijeenkomsten van bedrijven en andere 
organisaties, waar kennis en ervaring wordt 
gedeeld, waar oudere en jongere ondernemers 
samenkomen. Geen praatbijeenkomsten. Je 
loopt heen en weer, vraagt wat je nodig hebt en 
meldt wat je kan bieden.’ Er gebeurt veel. Dat 
mag nog wat bekender worden. Er is RvN@, 
‘een bottom-up beweging die innovatie, so-

ciale en economische groei in het Rijk van 
Nijmegen actief stimuleert’, aldus hun site. 
Daar is veel informatie aanwezig over allerlei 
initiatieven, ook over netwerken die voor een 
ondernemer belangrijk zijn.

Ook zzp’ers?
‘Er is geen enkele categorie ondernemers uit-
gezonderd’, antwoordt Monique. ‘Zzp’ers 
hebben in de eerste jaren van hun bestaan 
vaak behoefte aan kleinschalige werkruimtes 
waar ze kennis en ervaring kunnen delen. Zo’n 
werkruimte dicht bij huis biedt meer kans van 
slagen. We willen onderzoek doen naar moge-
lijkheden voor dit soort ruimtes op wijkniveau.’

Leegstand
Al deze ontwikkelingen betekenen niet dat be-
drijventerreinen in en om Nijmegen ongebrei-
deld kunnen groeien. Monique: ‘Er moet niet 
voor leegstand worden gebouwd. Ook moeten 
bij een aantal bedrijventerreinen veel inspan-
ningen worden geleverd om duurzaamheid te 
verbeteren. Een terrein moet aantrekkelijk blij-
ven om in te investeren.’

Het terugbrengen en/of het vermijden van 
leegstand is ook een belangrijk aandachtspunt 
bij winkelcentra. Met name grote winkelcentra 
hebben het niet gemakkelijk. ‘Het is kennelijk 
een trend bij ondernemers om niet bij elk groter 
winkelcentrum een vestiging meer te hebben. 
Daarnaast zijn wijkwinkelcentra een belang-
rijke factor. De eerste levensbehoeften moeten 
daar te halen zijn. Een leefbare wijk kan niet 
zonder. Hoe dat moet worden ingevuld is weer 

verschillend per wijkwinkelcentrum. Dat geldt 
voor Dukenburg en Lindenholt, maar ook voor 
andere gebieden in de stad. Toekomstbesten-
dige winkelcentra: daar hebben we het meest 
aan.’

Binnenstad en toerisme
Opvallend. Binnenstad en toerisme is één por-
tefeuille geworden. Pretpark binnenstad?
‘Nee, absoluut niet. Het is wel zo dat binnen-
steden steeds meer een verblijfplek worden. 
Sinds kort is in stadscentra het aantal banen in 
de horeca groter dan in de winkelsector, ook 
in Nijmegen. Wildgroei toelaten op allerlei 
terreinen kan echter niet. Airbnb-ontwikke-
lingen volgen we nauwgezet. We kijken of 
evenementen op de juiste plekken gehouden 
worden. Dat kan per evenement verschillen. 
We maken locatieprofielen: welke plek is voor 
welk evenement het beste geschikt? Dat doen 
we als gemeente nooit alleen, altijd in nauw 
overleg met bewoners en ondernemers van 
de binnenstad. Levendigheid en leefbaarheid, 
daar gaat het om. Daarin past ook de aanpak 
van Waalkade en Bloemerstraat.’

Financiën
Bezuinigingen op komst bij zorg en welzijn?
‘Met financiën in mijn takenpakket ben ik er 
verantwoordelijk voor dat uitgaven met in-
komsten in evenwicht zijn. Dankzij decentra-
lisatie heeft de stad op het terrein van zorg en 
welzijn allerlei extra taken gekregen zonder 
dat er voldoende geld meekwam. De gedachte 
hierbij was dat de gemeente het goedkoper kan, 
omdat ze dichter bij het vuur zit. Het is duide-
lijk dat dit zo niet werkt. We zijn in overleg 
met Den Haag om extra middelen voor jeugd-
zorg te krijgen. Verder zijn mijn collega’s van 
welzijn en Wmo bezig met scherper in beeld te 
krijgen wie voor wat welke hulp kan krijgen.’

Dus bezuinigingen?
‘Nee, we bekijken goed wat nodig is. Nijme-
gen is een sociale stad en blijft dat.’

Iedereen 
Erg veel aandacht voor ondernemers. De vak-
beweging wordt gemist. Bewust?
‘Nee. We zijn ze niet tegengekomen. Iedereen 
die iets wil is welkom. Het begint altijd met 
de energie van mensen die wat willen voor de 
stad. Hoe kunnen we van elkaar leren? Niet 
iets vastzetten door kaders of eenzijdige be-
sluiten. Niet van bovenaf maar van onderop. 
Het proces is belangrijker dan de uitkomst. 
Eraan meedoen. Daarvoor wil ik me voor de 
komende periode inzetten.’

Tekst: Toon Kerssemakers en René van Berlo
Foto’s: Huub Luijten

‘Het begint altijd met de energie 
van mensen die wat willen voor de 
stad. Het proces is belangrijker 
dan de uitkomst’
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…daar buiten
loopt een schaap…

Individuele en groepsbegeleiding
voor mensen met slaapproblemen

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

www.daarbuitenloopteenschaap.com

of bel 024 378 46 88 
Beweegpraktijk Oud West

Den Haag 

Gratis proefles
mediteren

5 en 6 januari
Zen.nl Nijmegen

voor meer info en aanmelding, zie:
www.zen.nl/nijmegen

Nijmegen

Zaterdag 1 december is er weer het laatste 
repair moment van 2018. Wij zijn benaderd 
door ‘Nijmegen European Green Capital’  
om mee te doen met ‘Groene Vrijdag’, dit 
ter afsluiting van  het Green Capital jaar, 
met een extra Repair Café in Stip Oost op 
vrijdag 14 december, van 14.00 – 16.00.

In het eerste nummer van de Wester van 
2019 zal ik u de cijfers laten zien. Het afge-
lopen jaar laat toch een lichte stijging zien 
van het aantal aangeboden reparaties. 

Gelukkig kunnen nog de meeste reparaties 
die aangeboden worden verholpen worden. 
Helaas zijn er ook apparaten die zijn versle-
ten en het hebben opgegeven. Deze kunnen 
dan met een gerust hart vervangen worden. 
Ook kan het zijn dat een advies een oplos-
sing is. Het euvel wordt vastgesteld en er 
wordt uitgelegd wat mensen moeten kopen 
en hoe ze het probleem dan zelf kunnen op-
lossen of anders met het onderdeel nog eens 
langskomen. Gelukkig komt het vaak voor 
dat men heel tevreden naar huis gaat. 

Voor iedereen een prettige decembermaand 
en een fijn 2019.

Namens de vrijwilligers van het Repaircafé 
Nijmegen Oud-West.
Wilma van de Heijde

Een bericht van het Repair café Nijmegen Oud West Corrector gezocht
De Wester is op zoek naar mensen die de 
redactie bij willen staan met het corrige-
ren van teksten. Rond de deadline van de 
Wester krijgt de corrector een deel van de 
teksten onder ogen om deze na te kijken 
op taal- en spelfouten. Een goede beheer-
sing van de Nederlandse Taal is daarbij 
een vereiste. Hebt u daarvoor tijd én zin 
mail dan naar redactie@dewester.info
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Vrijwilligers gezocht
Voor onze huiskamer RIBW/De Nuts in  
Wijkcentrum Villa Nova zoeken we twee 
vrijwilligers voor de functie van gastheer/
vrouw.

Onze bezoekers zijn mensen met een 
psychiatrische kwetsbaarheid. Ze wonen 
zelfstandig maar hebben soms behoefte 
aan een veilige plek om anderen te ont-
moeten. We bieden koffie, een praatje en 
soms een wandelingetje.

Twee keer per week wordt er gekookt, be-
zoekers kunnen zich hiervoor inschrijven.   

De huiskamer wordt gedraaid door een 
team van vrijwilligers die gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn. We zijn blij als je 
1 keer per week een dienst kunt draaien 
en af en toe op maandagmiddag deel kunt 
nemen aan de vrijwilligersvergadering.

Voor meer informatie en aanmelding kun 
je contact opnemen met Irene de Vries:
i.d.vries@ribw-nr.nl of 0652637454

Niet in het riool
Wist u dat als u vezeldoekjes, luiers of maandverband door de wc spoelt, dit gevolgen 
heeft voor het riool? Pompen gaan kapot, het riool raakt verstopt en zuiveringsinstalla-
ties krijgen storingen. Dat zijn dure reparaties die wij allemaal van belastinggeld betalen. 
Als u te maken krijgt met een verstopping op uw eigen terrein, kan het u veel geld kosten 
om dit te laten repareren. Dan moet er waarschijnlijk gegraven worden om het probleem 
te verhelpen. Spoel daarom niets door de gootsteen of wc, wat niet in het riool thuishoort. 
 
Wat moet niet door wc of gootsteen? 
Bijvoorbeeld:
- Luiers, vezeldoekjes of maandverband: gooi ze bij het restafval 
- Etensresten, koffieprut en thee graag in de Gft-container 
- Kattenbakkorrels mogen niet in de wc, maar moeten bij het restafval
- Kleine resten jus, olie en (frituur)vet gooit u in een gesloten verpakking bij het restaf-
val. Is het veel, dan moet u dit naar de milieustraat brengen
- Verfresten levert u in bij de milieustraat
- Heeft u nog oude medicijnen? Breng deze dan terug naar de apotheek

Meer weten? Kijk op www.nietinhetriool.nl en op https://www.nijmegen.nl/diensten/mel-
den-aan-de-gemeente/rioolverstopping-melden/

Fijne feestdagen!www.krayenhoff.nl

www.krayenhoffzeewater.nl
Krayenhofflaan 32, Nijmegen

Tekst en foto: gemeente Nijmegen



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


