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Vroeger en nu
Het pand van Amelink tapijt en Ster bedden,
anno 2010 aan de Voorstadslaan. Voorheen zat
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hier Van Leeuwen (1983) en houthandel
Pijman met de loodsen aan de achterzijde.

Nu zit er de Griffioen (ZZG Zorggroep).
Foto’s: Dave van Brenk
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Meerkolstraat
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
De Meerkolstraat valt kadastraal onder Hees
op een plek waar de wijken Wolfskuil, Biezen en Hees aan elkaar grenzen. De straat is
maar aan één kant bebouwd; de oneven zijde.
Daar staan twaalf huizen, die uitkijken op het
Leeuwensteinpark en het daaraan grenzende
parkeerterrein. De straat maakt deel uit van
één van de vogelbuurten in Nijmegen. Deze
ligt tussen de Marialaan en Tweede Oude
Heselaan, lezen we in de stratenlijst van Rob
Essers. Sinds 1960 loopt de onlogische grens
tussen de Wolfskuil en Hees over de Molenweg, Prinsenlaan, Patrijsstraat, Bosduifstraat.
Andere straten in deze vogelbuurt zijn de
Korhoenstraat, Pluvierstraat, Roerdompstraat,
Buizerdstraat en Wulpstraat. De straten ontstonden in 1948 toen daar met de bouw werd
begonnen van 217 rijtjeswoningen, gefinancierd door de Nationale Levensverzekeringsbank N.V. te Rotterdam. De twaalf huizen in
de Meerkolstraat waren ruimere twee-ondereen-kapwoningen en eigendom van onder andere ASW, Willem Smit en Splendor. Veel oorspronkelijke bewoners van de Meerkolstraat
werkten bij deze bedrijven. De meerkol is een
Vlaamse gaai; een zangvogel uit de familie
van de kraaiachtigen.

Afwisselender

Opmerkelijk is een stukje uit de Arnhemse
Courant van 1950 die de Nijmeegse manier van
4

bouwen vergelijkt met de Arnhemse bouwstijl
en niet voor het eerst (en laatst) komt Nijmegen beter uit de bus: ‘Als men langs de nieuwe
Nijmeegse woonwijken wandelt, bij de Weurtseweg, in de nieuwe straten (let op de namen)
Meerkolstraat, Bosduifstraat, Fuutstraat enz.
ziet men daar ook nieuwbouw, net als in Arnhem. Opvallend is echter, dat de bouwwijze
van deze woningen prettiger aandoet. Hier
een glas-in-loodraampje, daar een balkonnetje, een bocht in de straat, het ene huis heeft
een ijzeren hekje om de tuin, wat verderop is
een stenen muurtje. Zeker, het zijn kleinigheden. Maar kleinigheden van veel belang. Het
aanzicht van de straat wordt wat afwisselender. De Arnhemse woonwijk Zuid is van een
duizelingwekkende rechtheid. Vroeger ging het
verhaal, dat iemand die te diep in het glaasje
keek zijn eigen deur niet kon vinden. In Zuid
loop je de kans je eigen straat niet te vinden,
en óók je eigen deur niet.’

Jan Bours

Op huisnummer 9 aan de Meerkolstraat woont
Jan Bours met zijn vrouw Astrid. Jan is geboren in augustus 1954. Jan is twee weken oud
toen het gezin op 1 september verhuisde van
de Wulpstraat naar een grotere woning aan de
Meerkolstraat. Vader, moeder, Jan en nog een
drie jaar ouder broertje gingen mee. Zijn vader
werkte als directiesecretaris bij de Splendor.
‘We gingen van de wat volkse straten zoals
de Wulp-, Korhoen- of Patrijsstraat, naar de
decadentere Meerkolstraat. Hier tegenover

stond toen nog de tuinbouwschool. We keken
daardoor vaak uit op één grote bloemenzee,’
begint Jan. ‘In 1976 verhuisde die school naar
de Energieweg en vrij snel daarna werd het gebouw gesloopt en kwamen er die zogenaamde
Van Dam-eenheden, de latere HAT-eenheden
voor terug.’
‘De hele wijk is in 1948 en 1949 gebouwd.
Patrijsstraat 39 was de duizendste nieuwe woning die er in Nijmegen na de oorlog gebouwd
werd. Alles was huur. Ook hier in de Meerkolstraat. Pas in 1970 zijn de woningen verkocht
aan de toenmalige bewoners. Mijn ouders
moesten er 24.500 gulden voor neertellen. De
buren betaalden iets meer, maar die hadden
dan ook een grotere tuin. Dat komt omdat hier
vroeger schooltuintjes achter lagen. Scholieren
kregen een paar vierkante meter waar ze hun
eigen groentes konden telen. Heel opvoedkundig en verantwoord, maar dat hield op een dag
op en de tuintjes werden aan de omwonenden
verkocht. Mijn ouders hadden geen behoefte
aan een nóg grotere tuin. De verkoopprijzen
van de huizen toen staan in schril contrast met
wat er nu voor betaald wordt.’ En daar heeft
Jan gelijk in. Op Funda lezen we dat er laatst
een huis in de Meerkolstraat voor maar liefst
495.000 euro van eigenaar verwisselde.

Opleidingen en baantjes

‘Voor het lager onderwijs ging ik naar de
Paulusschool aan de Wolfskuilseweg. Daarna
volgde ik de mulo. Dat was de StephanusDe Wester - oktober 2019

school aan de Prins Hendrikstraat. Tot slot
ging ik naar de havo aan de SSGN, de Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen. Toen
was het tijd om mijn diensttijd te vervullen.’
Er volgde een aantal jaren waarin Jan diverse
baantjes had. Groepsleider in een kindertehuis,
bibliobuschauffeur, hij werkte bij de post en
een drukkerij. Daarnaast was hij tussen 1977
en 1986 nog een aantal jaren discjockey en
barkeeper in de legendarische bar/disco GS-9
aan de Grotestraat. Maar in 1987 wist hij het.
‘Audicien,’ gaat Jan verder, ‘een specialist in
het aanpassen van hoortoestellen en gehoorbescherming. Dat was een opleiding van drie jaar
met veel zelfstudie. Ik had een stageadres in
Wageningen. Dat was verplicht om de opleiding te mogen doen. Naast de praktijkruimte
die ik gebruikte in Zetten, bezocht ik in de regio Nijmegen ook klanten aan huis, als mensen dat liever hadden.’
‘Nee, ik heb niet altijd bij mijn ouders ingewoond. In 1979 verhuisde ik naar de Korhoenstraat. Daar kocht ik later met mijn toenmalige
vriendin een huis op nummer 25. Die relatie
hield geen stand, ik leerde Astrid kennen en
met haar heb ik uiteindelijk een huis aan de
Jupiterstraat in Heseveld gekocht.
Mijn vader overleed al in 1982. Nadat ook
mijn moeder stierf in 2000, heb ik mijn ouderlijk huis in de Meerkolstraat overgenomen.
We hebben het wel drastisch verbouwd. Het
moest niet het huis van mijn ouders blijven,
maar echt óns huis worden. Zo hebben we de
indeling veranderd, een erker aan de voorzijde
aangebouwd en de pui aan de achterzijde veranderd. Maar het voelt nog steeds vertrouwd,
dat wel.’

Hooghartig

‘Toen ik begin jaren 80 in de Korhoenstraat
woonde, heb ik in een actiegroep gezeten om
het racen in de straat tegen te gaan,’ vertelt
Jan. ‘We kregen het voor elkaar dat er in de
Pluvierstraat ter hoogte van speeltuin Het Boerenlandje een knip kwam, zodat er veilig kon
worden overgestoken. Wij hebben hier aan de
bewoonde kant een breed trottoir, maar de andere straten zijn hier erg smal. Toch hoor je ze
vaak gas geven en over de verkeersdrempels
vliegen. En nu is er dat idee van de gemeente
om een deel van de Voorstadslaan af te sluiten.’ Astrid: ‘Ik was bij die bijeenkomst begin
mei. De gemeente presenteerde zich daar heel
hooghartig. Zo van, dit gaan we even regelen
met jullie. Maar bijna iedereen was fel tegen.
Veel mensen waren ook erg boos, omdat ze
nergens in betrokken waren geweest. Hoe
het nu verder gaat weet ik niet, maar ik heb
begrepen dat het nu van de baan is en dat is
maar goed ook. Het zou een ramp zijn voor de
De Wester - oktober 2019

Jan en Astrid
Meerkolstraat en de straten die hierachter liggen, zoals de Patrijsstraat.’

Sleutelkoning

Qua criminaliteit is het vrij rustig in de straat.
Jan kan zich één inbraak herinneren in hun
huis. Dat maakte veel indruk, maar toen was
hij nog een kind. Jan: ‘Die inbreker noemde
men de ‘sleutelkoning’.Overal waar hij inbrak,
ontvreemdde hij sleutels. Hij is zo’n driekwart
jaar actief geweest in de buurt. Diezelfde nacht
had hij iets verderop in de straat ook ingebroken. Nauwelijks buit, maar wel alle sleutels die
hij kon vinden waren weg. Tegen de overlast
van jongeren in het Leeuwensteinpark is zo’n
vijftien jaar geleden ooit een handtekeningenactie gehouden. Wij hadden daar minder last
van, maar ze maakten zich schuldig aan drugshandel, vernielingen en diefstallen. De bewoners wilden meer toezicht. En blijkbaar heeft
het geholpen, want het is er nu al lange tijd vrij
rustig. Hier tegenover in de flats zijn wel nog
een paar keer politie-invallen geweest, omdat
er drugs verhandeld werden. Dat gebeurt nu
nog wel op de parkeerplaats. Maar ja, wie kijkt
daar tegenwoordig nog van op.’

Gluurder met muts

Ook nu mengt Astrid zich weer even in het gesprek en ze vertelt over een gluurder. ‘Inmiddels al een keer of vier. Ik ga altijd laat naar
bed, niet voor één uur. Jan is dan al naar boven
en ik zit hier nog wat tv te kijken, of te lezen.
Zag ik ineens boven de jaloezieën, die de onderste helft van het raam bedekken, een kop
uitsteken. Een man. Oost-Europees uiterlijk

met een mutsje. Hij ziet me zitten, kijkt me aan
en verdwijnt weer. Ik ben helemaal niet bang,
maar je zit er niet op te wachten. Dat heeft
zich nog een paar keer herhaald. Het leek ofie steeds iets langer bleef kijken. Totdat we de
jaloezieën maar een stukje hoger hebben opgetrokken, zodat hij niet zomaar naar binnen kon
kijken. Maar wat denk je? Ging-ie de laatste
keer op de vensterbank staan om me te kunnen
zien en begon hij ook nog eens tegen het raam
aan te tikken. Telkens met dat mutsje op van
hem. Hierna hebben we er toch wel melding
van gemaakt bij de politie. Het moet niet nóg
gekker worden,’ besluit Astrid haar verhaal.
Jan: ‘Er is een vrij groot verloop in de straat
de laatste jaren. Dat komt door de vergrijzing,
maar ook door enkele echtscheidingen in korte tijd. Dat zorgt wel weer voor verjonging.’
Parkeren is nooit een probleem. Ooit wilde
de gemeente betaald parkeren invoeren, maar
een storm van protest deed ze daar van terugkomen. Jan is de oppas van de straat. ‘Wanneer mensen op vakantie gaan, zorg ik voor
de plantjes, soms voor de huisdieren en dat
de huizen er bewoond uit blijven zien. Och, ik
doe dat graag. Verhuisplannen hebben we zeker niet. Waarom zouden we? We hebben hier
alles in de buurt. Winkels, de stad, maar ook
rust en een park.’

Irene van Dongen

De Wester ging ook op bezoek bij Irene van
Dongen. Geboren in Breda in 1977, maar van
jongs af aan veel gereisd, want haar ouders
waren binnenvaartschippers. Hun schip had5

schouw bedrukt met oude landkaarten en dat
idee vind je terug in de lampen boven de tafel en subtiel in een vogelhuisje aan de muur.
Haar relatie hield geen stand en sinds een jaar
woont Irene nu alleen met haar dochter van
zeven jaar oud. Bij het huis staat een grote
garage, die er vanwege de drie deuren aan de
zijkant, niet als zodanig uitziet. De flinke tuin
houdt Irene zelf bij.

Park, activiteiten en verkeer

Irene van Dongen
den ze ‘Najade’ gedoopt. Genoemd naar een
Griekse waternimf, die schoonheid geeft en
bescherming biedt. Ze vervoerden door heel
West-Europa bulkgoederen, zoals steenkool,
mais, hout of staal. Tot haar vijfde jaar was ze
altijd aan boord. Daarna ging ze in Nijmegen
naar schippersinternaat Sint-Nicolaas in de
bossen van Jonkerbos, waar bijna driehonderd
kinderen naar school gingen en op het internaat zaten. ‘Dat was een heerlijke omgeving,’
begint Irene. ‘Helemaal vrij in de bossen. De
meeste schipperskinderen gingen daar naar
school. In het weekend ging je naar de ouders,
waar ze ook maar zaten op dat moment. Na
de lagere school volgde de vrije school. Eerst
aan de Groesbeekseweg, later het Karel de
Grote College aan de Wilhelminasingel. Een
leuke tijd en veel geleerd. De omstandigheden
maakte dat je snel zelfstandig werd. Op mijn
zestiende woonde ik al op kamers in Dukenburg en Lindenholt.’

Uitvaartbranche

Na de middelbare school ging Irene studeren.
Geen alledaagse studie: logistiek en technische vervoerskunde in Breda. ‘Mijn schippersverleden heeft vast een rol gespeeld bij die
keuze,’ gaat Irene verder. ‘Nadat ik die studie
had afgerond, werkte ik eerst in de Rotterdamse haven en toen ik 23 jaar was kreeg ik een
baan bij Buck Consultants. Ik adviseerde bij
de ontwikkeling van container terminals. Écht
interessant, maar steeds was er een stem die
zei dat ik iets anders wilde. Die knoop heb ik
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uiteindelijk doorgehakt en ik startte mijn eigen uitvaartonderneming. De uitvaartbranche
fascineerde me enorm en ik ben de beroepsopleiding gaan volgen. Over de naam van mijn
onderneming hoefde ik niet lang na te denken.
Dat werd Najade, zoals het schip van mijn ouders. Nu is geen uitvaart meer hetzelfde, maar
ik probeer wel alles zoveel mogelijk in eigen
hand te houden. Ik rij zelf bijvoorbeeld geen
rouwauto en je kunt natuurlijk niet op twee
plekken tegelijk zijn. Daar huur ik dan per uitvaart de juiste mensen voor in. Maar ik ben
natuurlijk wel het gezicht van Najade Uitvaarten. Die persoonlijke aanpak weten mensen
erg te waarderen. Steeds vaker heb ik bij leven
al gesprekken met mensen over hoe ze alles
het liefste geregeld willen hebben. Nee, ik heb
nooit een zwaar gemoed na een begrafenis of
crematie. Ik ben altijd dankbaar als het allemaal goed verlopen is. Ik doe dit nu vijf jaar.
Het loopt goed, maar het blijft heel onregelmatig werk.’
Als Irene in 2000 weer terug naar Nijmegen
verhuist, staat ze nog steeds bij Entree ingeschreven en kan ze een huisje huren aan de
Muntweg. ‘Daar ben ik na een paar jaar gaan
samenwonen,’ vertelt Irene. ‘Vier jaar later
hebben we dit huis gekocht aan de Meerkolstraat. We hebben er wel alles aan verbouwd.
Er zat een schrootjesplafond in en zo’n groene
Bruynzeel-keuken, niet meer van deze tijd. De
inrichting hebben we onze eigen ‘touch’ gegeven.’ En dat hebben ze leuk gedaan. Zo is de

‘Zo lang als we nu hier wonen verandert er
weinig aan het straatbeeld. Aan de buitenkant
lijken de huizen allemaal op elkaar, maar kom
je ergens binnen dan is het totaal verschillend.
De straat is wel aan het verjongen. Hier tegenover kijk ik tegen de groene heg aan met daarachter park Leeuwenstein. Als ik boven uit het
raam kijk, zie ik wel eens jongeren rondhangen bij de bankjes, maar overlast heb ik daar
zeker niet van. Het hoort bij deze tijd, toch?
Zolang ik geen spuiten vind, kan ik veel hebben. Hondenpoep is veel vervelender.’
‘Toen we hier introkken hebben we meteen het
sluitwerk helemaal op orde gemaakt. Inbraken
hebben we dan ook niet gehad. Als we voor
langere tijd weg zijn, regelen we iets met de
buren. Dat klikte meteen toen we hier kwamen
wonen. Ik kreeg alleen niet zo lang geleden
een man aan de deur die met een babbeltruc
geld van me wilde lenen.’ Irene houdt ervan
om leuke dingen mee te organiseren voor de
straat en de wijk. Twee jaar geleden begon ze
met de kribjesroute in Hees. Ze wist een route
uit te zetten langs ruim dertig kerststallen in
de wijk, die voerde langs bijzondere kribjes
achter ramen en voortuinen. Na het eerste jaar
kwamen er meteen veel helpers bij de organisatie, die bijvoorbeeld zorgen voor de chocomel of glühwein. Ze was ook betrokken bij
het zomerfestival Happy Hees in september
bij Sancta Maria. Ze stelde haar huis en tuin
open voor het ommetje door Hees, een zzp-bijeenkomst en laat de stroom aftappen voor een
springkussen in het park. Irene: ‘Misschien is
het wel weer eens tijd voor een grote straatbarbecue nu er weer nieuwe mensen zijn komen
wonen.’
‘Kijk, ik kan me voorstellen dat wanneer je
hier om de hoek aan de Voorstadslaan woont,
je last hebt van het voortrazend verkeer. Vroeger scheurden ze hier zelfs over de brede stoep.
Maar die afsluiting is een ondoordacht plan,
dan verplaats je het probleem naar de woonstraten in dit buurtje,’ besluit Irene.

Mevrouw Lem

Tot slot ging de Wester langs bij mevrouw
Lem. Ze wordt later dit jaar 96 en is met afstand de oudste bewoner in de Meerkolstraat.
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log hebben in de villa nog gezinnen gewoond,
die door bombardementen dakloos geworden
waren. Daarna raakte de villa snel in verval en
in 1958 werd het afgebroken en op die plek
inclusief de tuin kwam park Leeuwenstein. Alleen het koetshuis staat er nog steeds.

Storm

Mevrouw Lem
Het zal niemand verwonderen dat ze op handen wordt gedragen. ‘Ik groeide op in Millingen aan de Rijn. Daar kwam ook mijn man
vandaan,’ begint mevrouw Lem, ‘hij werkte
bij Alewijnse, elektrotechnisch bedrijf en ikzelf bij de C&A. We zijn in 1951 getrouwd en
in 1958 zijn we hier komen wonen. Dat is dus
al meer dan zestig jaar. We waren de tweede
bewoners. Hiervoor woonde Han Engelsman
er. Hij was een bekende voetballer en speelde
bij Quick Nijmegen. Volgens mijn zoon heeftie nog een interland gespeeld tegen België. Hij
had een sigarenzaak in de Molenstraat en was
getrouwd met Bowien Huisman, de dochter
van O.C. Huisman.’ Ondanks haar hoge leeftijd weet mevrouw Lem zich alles feilloos te
herinneren. ‘We huurden eerst tot 1970. Toen

hebben we het zelf gekocht voor 23.000 gulden. Natuurlijk is er veel veranderd, maar de
straat op zich niet. Er was meer aandacht voor
de kinderen. Wij hebben er drie en ze gingen
naar school in de Krayenhofflaan. Ze speelden veel op straat, maar ook in het park. Ze
klommen er in de bomen. Daar stond eerst de
tuinbouwschool en hier tegenover was Villa
Leeuwenstein. Toen we hier pas woonden, is
de villa gesloopt. De kelder hebben ze laten
zitten, die ligt nu nog steeds onder het park.’
Villa Leeuwenstein is gebouwd rond 1850.
Marcel Verdonck had er een fruitplantage. In
die periode werden ook een aantal exotische
bomen geplant, een modeverschijnsel onder
de rijkere mensen van toen. Vlak na de oor-

‘Er zijn bij een storm, ik dacht vorig jaar, een
paar van die bijzondere bomen gesneuveld,’
vertelt mevrouw Lem. ‘Wel jammer. Even
dacht men nog er een speeltoestel voor de kinderen van te maken, maar uiteindelijk is de
boom in mootjes gehakt en afgevoerd. Lang
geleden is hier één keer ingebroken. Toen
hebben we meteen een poort gemaakt en alles dichtgemaakt. Nu is alles prima beveiligd.
Overlast hebben we nooit gehad. Veel mensen
uit de straat ken ik wel, al zijn er de laatste jaren wel nieuwe bijgekomen. Er zijn veel oudere bewoners inmiddels overleden. Mijn man is
in 2001 overleden. Toen had ik misschien naar
een seniorenwoning of zoiets moeten gaan,
maar och, ik red me hier nog prima. Mijn kinderen doen één keer per week de boodschappen voor me en koken doe ik zelf. Ze houden
ook de voortuin bij. Voor de achtertuin, waar
ik graag zit, komt af en toe een tuinman.’
Er is weinig wat verraadt dat mevrouw Lem
al tegen de honderd aan loopt. Ze leest elke
dag trouw haar Gelderlander en weet wat er in
de wereld gebeurt. In de huiskamer veel foto’s
van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind. ‘Als er iets georganiseerd wordt in
de wijk, krijg ik altijd een uitnodiging. Maar
daar ga ik niet meer heen. Dat kost me te veel
moeite. En ooit zal er een dag komen dat ik
hier vertrek, maar dat zien we dan wel weer,’
zegt ze tot slot.

De oude villatuin in 1959, nu Leeuwensteinpark, rechts ligt de Meerkolstraat
De Wester - oktober 2019
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Terug naar het Waterkwartier met Jacqueline Cleijne
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
Ze werkt er al bijna tien jaar niet meer,
maar nog rijdt ze wel eens automatisch
richting de Waterstraat wanneer ze naar
haar werk gaat. Ze was vergroeid met haar
vak en met de klanten die ze bijna dagelijks
zag. Als het aan haar had gelegen, stond ze
nu nog elke dag aardappels af te wegen,
wortelen te schillen en uien te snijden. We
gaan terug naar het Waterkwartier met
Jacqueline Cleijne.

Folderen

‘Het pand is gesloopt,’ begint Jacqueline, ‘we
zaten achteraan in de Waterstraat, op nummer
202. Mijn opa en oma begonnen daar in 1935
een groentewinkel. Opa, en later mijn vader,
reden nog met paard en wagen door de wijk
8

om de klanten te bedienen.’ Jacqueline is geboren in 1961. Ze was de tweede in een reeks
van zes kinderen, allemaal meisjes. Ze ging
naar de kleuterschool aan de Biezenstraat. ‘En
toen gingen we verhuizen,’ vertelt Jacqueline.
‘Naar Eindhoven. Vader werd daar bedrijfsleider in een winkel van Albert Heijn. We hebben
er maar een paar jaar gewoond, want in 1969
overleed opa onverwachts na een hartstilstand.
De winkel in de Waterstraat moest doorgaan
en mijn vader was de enige die het over kon
nemen. Zodoende gingen we weer terug naar
Nijmegen. Mijn moeder vond het wel jammer,
kan ik me herinneren. Die beviel het wel in
Eindhoven. Maar ja, het loopt zoals het loopt.
Ik kwam op de Theresiaschool terecht. Om
in de winkel te helpen waren we toen nog te
klein, maar we moesten wel al folderen in de
wijk. Door weer en wind. De winkel was beneden en boven was de woning met vier slaap-

kamers. We sliepen met tweeën op één kamer.
Knus en gezellig.’

Pastoor Nas

Het waren niet alleen jongens die kattenkwaad
uithaalden. ‘Dat deden wij ook hoor. Je was
bijna altijd buiten hè. Ruitje intikken bij de
stort of met een crossmotor scheuren. Dat
deed ik samen met mijn zusje Christien. Die
motor hadden we voor 5 piek op de kop getikt.
Het ding reed alleen als je ermee naar beneden suisde. Dat was erg leuk. Later nog verkocht voor 7,50. Hadden we nog winst ook,’
lacht Jacqueline. ‘We deden ook onschuldige
spelletjes hoor, zoals tollen, knikkeren, touwtjespringen, landjepik. Onze ouders waren niet
zo streng. We groeiden vrij zelfstandig op,
want zij waren de hele dag aan het werk. Ze
waren wel erg gelovig. Pastoor Nas kwam elke
zondag op visite. We moesten meehelpen in de
De Wester - oktober 2019

kerk als meisje. Niemand wilde dat eigenlijk,
maar het moest. Als hij ’s ochtends niemand
van ons in de kapel aantrof, belde hij je uit bed,
zo was-ie wel. ‘
Na de lagere school ging Jacqueline naar de
lagere detailhandelschool aan de Goffertweg.
‘Tot mijn zestiende,’ gaat Jacqueline verder.
‘Toen stond ik voor de keuze: of doorleren, of
werken. Ik koos het laatste. Ik solliciteerde bij
Pro Tempo aan de Energieweg en werd meteen
aangenomen. Pro Tempo levert wielen, luchtbanden en allerlei onderdelen van aanhangwagens en machines. Ik had er een kantoorbaan
en dat beviel me best. Ik heb er zeventien jaar
gewerkt.’

Molenweg

‘Uitgaan deed ik bij Lord Nelson en Old Cave,
maar ik was niet zo’n uitgaanstype hoor. Ik
vond bijvoorbeeld voetballen veel leuker. Ik
speelde vanaf 1973 in het eerste damesvoetbalelftal van SCH. Daar speelden veel meisjes uit het Waterkwartier. Nu voetbal ik nog
steeds bij de Trekvogels aan de Luciaweg. In
Lord Nelson leerde ik wel een vriendje ken-

Het pand van opa in 1935 met paard en wagen
nen, heb tien jaar verkering met hem gehad
en in oktober 1986 zijn we getrouwd. Helaas
was het na twee jaar over en uit. Ik woonde
met hem in Beuningen. Daarvóór heb ik altijd

thuis gewoond. Mijn zusjes bleven ook aan de
Waterstraat wonen, zo lang ze dat wilden. We
hadden het er goed en het was altijd gezellig.
Ik ben in 1988 weer terug naar Nijmegen ge-

Jacqueline voor de nieuwbouwwoningen aan de Waterstraat waar ooit de winkel zat
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gaan. Ik kon een flatje aan de Molenweg krijgen tegenover de Albert Heijn. Dat is officieel
in Hees en daar woon ik nog steeds. Nog wel
een paar min of meer serieuze relaties gehad,
maar geen blijvertjes.’

Gunfactor

In 1994 kondigden de ouders van Jacqueline
aan dat ze het wat kalmer aan wilden gaan
doen. ‘Ik was van al mijn zussen de aangewezen persoon om de winkel over te nemen,’
vertelt Jacqueline. ‘Ik moest nog wel snel een
paar certificaten en het middenstandsdiploma
halen. In eerste instantie deed ik het samen met
pa; hij deed de vis, die verkochten we ook, en
ik de groente. Natuurlijk merkten wij ook dat
de kleine middenstand het steeds moeilijker
kreeg. Veel winkeltjes waren gedwongen te
stoppen door de opkomst van de supermarkten, maar veel mensen uit het Waterkwartier
bleven trouw naar onze winkel komen. Dat
kwam deels doordat we een eigen snijderij
hadden. Dat maakt de gesneden groente toch
iets verser en lekkerder dan bij de supermarkt;
klanten konden dat waarderen. Daarnaast hadden we de gunfactor, van generatie op generatie waren de mensen gewend om bij ons hun
groente te kopen.’

Najaarskermis

Vader Jan Cleijne overleed in 2004 en moe-

der Stien in 2006. ‘De laatste dag dat de winkel open was, was ruim drie jaar later, op 31
december 2009. Dat was met pijn in het hart
hoor. Het was niet mijn keuze, maar het kon
niet anders. Ik heb er heel wat traantjes om
gelaten. Toen het pand een aantal jaren later
gesloopt werd, ben ik bijna dagelijks gaan kijken. De uitvoerder kwam op een van die dagen
naar me toe met een grote doos vol archiefstukken van de winkel. Die had mijn vader
ooit erg goed verstopt, maar geen flauw idee
waarom. De wijk is wel erg veranderd. Het ziet
er allemaal een stuk mooier uit, maar ik herken mezelf er niet meer in. Veel mensen die er
woonden zijn vertrokken, en eerlijk gezegd, ik
zou er zelf niet meer willen wonen.’
Jacqueline werkt nu bij De Leeuw Metalen aan
de Scheepvaartweg: in- en verkoop van oud ijzer. Jacqueline: ‘Ik sta bij de weegbrug en betaal de mensen uit voor wat ze komen brengen.
Leuk werk vanwege het persoonlijke contact.
Tijdens de najaarskermis in oktober neem ik
altijd vrij. Dan sta ik samen met mijn zus Marion met paling bij de buurtsuper van Hennie
Linders. Tien dagen lang en dat al vijftig jaar.
Er zijn klanten die dan eerst komen vragen wat
we willen eten en die dat dan komen brengen,
met bestek erbij. Lief hè? Het is elk jaar weer
een feestje en dat wil ik voor geen goud missen!’

Buurtwinkel Jan Cleijne gezien vanaf de Waterstraat in de jaren 80
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Oude én nieuwe buren:
wat weten we van elkaar?
Tekst: Anja Maas

Projectgroep Verbinding Biezen

De nieuwbouw aan de Waal heeft vele nieuwe
bewoners naar de wijk gebracht. Het wijkplatform Waterkwartier vroeg zich af of de
kersverse nieuwkomers zich ook verbonden
voelen met de buurt. En of de oud-Waterkwartierders op hun beurt behoefte hebben aan
contacten met inwoners uit het nieuwe deel. In
maart ontstond zo de projectgroep Verbinding
Biezen. We kozen voor deze naam, omdat dit
geografisch gezien het grootste gedeelte van
de wijk omvat. De voorkeur van de meeste bewoners is echter om de hele wijk Waterkwartier te blijven noemen.
Al gauw waren we erachter dat we eigenlijk
niet zoveel weten van elkaar. Samen met gemeente Nijmegen stelden we een vragenlijst
op met twee doelen. Te ontdekken wat Waterkwartierders, oud en nieuw, met elkaar gemeen hebben en wat hun behoeftes en wensen
zijn als het gaat om contact, activiteiten, voorzieningen en wijkmedia.
Tweeduizend bewoners werden persoonlijk
uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.
Via een oproep in De Wester konden ook anderen meedoen. Vóór de zomervakantie stonden
we ook nog bij de Jumbo om wat extra mensen te verleiden. Met een praatje en ... zelfgebakken cake. Met succes! Het resultaat mag er
zijn: 420 ingevulde vragenlijsten. De mensen
van Onderzoek & Statistiek (gemeente) hebben de resultaten uitgeplozen en voor ons op
een rij gezet. In een volgende De Wester doen
we er graag uitgebreid verslag van.

Tipje van de sluier

Graag delen we vast een paar opvallende be-

vindingen. Waterkwartierders uit het bestaande én uit het nieuwbouwdeel voelen zich het
meest verbonden met bewoners uit de eigen
straat, woongebouw of buurt. Verbinding met
de wijk vinden de meesten veel minder belangrijk. Voor 50-plussers geldt dat zij meer gericht
zijn op de buurt en wijk dan jongeren.
Mensen uit de nieuwe delen van het Waterkwartier zoeken vaker voorzieningen buiten
de wijk op. Maar voor horeca gaat bijna iedereen liever de wijk uit. Spelen en activiteiten
beleven of organiseren doen we daarentegen
wél graag in onze eigen wijk.

De Wester en het Westerpark

Wat opvalt is dat De Wester zeer goed gelezen
wordt: het blad steekt met kop en schouders
boven alle andere wijkmedia uit! Zelfs van
personen onder de dertig leest een derde het
blad. Het Westerpark wordt opvallend vaak
genoemd als geschikte locatie voor spelen, recreëren en activiteiten.
We stuiten ook op een gebrek aan informatie.
Zo worden sportscholen in de wijk gemist, terwijl er een heleboel zijn. Ook weten mensen
(uit de hele wijk) de bibliotheek in de Biezantijn minder goed te vinden dan bibliotheken elders. Met het Romeinse verleden daarentegen
is bij bijna iedereen bekend.
Met onze groep gaan we verder met het uitpluizen van de vragenlijsten. We willen weten
wat er in de wijk nodig is om elkaar beter te
leren kennen en wat er nodig is om de activiteiten en voorzieningen nog beter aan te laten
sluiten bij de bewoners.
Wordt vervolgd!
Projectgroep Verbinding Biezen, bewoners uit
(bijna) alle delen van het Waterkwartier

De bewoners worden bij de Jumbo persoonlijk om hun menig gevraagd
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Stilte
Er is een paar maanden radiostilte
geweest op deze plek. Ik wil u als mijn
trouwe lezer graag vertellen waarom
dat zo was. Mijn moeder is op deze
plek regelmatig het onderwerp van mijn
columns geweest. In maart van dit jaar
viel ze in het holst van de nacht op weg
naar de wc. Ik probeer wijkbewoners
altijd te overtuigen van het belang van
op de been blijven. Maar mensen zijn
mensen, sommige dingen willen ze niet
horen. Ze willen wel oud worden maar
het niet zijn. Ze willen niet gezien worden met een rollator, met een stok of
in een rolstoel. Trots zit in de weg. En
de buurt, die hen zo moet zien. Ik snap
het, maar handig is het soms niet. Vallen is echt een ramp voor oudere mensen. Ook mijn moeder was niet anders.
Dus ging ze schuifelend door haar huis
en hield ze zich vast aan alle klinken
en randjes op haar route. Tot die nacht
in maart. We hebben als haar kinderen
en mantelzorgers alles gedaan om haar
thuis te kunnen houden tot het bittere
eind. Maar dat lukte ons niet meer. We
hebben Nederland als zorgland leren
kennen: een rampenland door alle onmogelijke en onbegrijpelijke regels en
regelingen. Toch werd datzelfde land
wel bemenst door heel erg toegewijde
en aardige verpleegkundigen. Via een
revalidatieplek werd het uiteindelijk een
verpleeghuis. Ik denk dat ze toen vond
dat het wel genoeg was geweest. Mijn
moedertje is afgelopen zomer gestorven, op 97-jarige leeftijd. Ze was nog
maar 1 meter 37 lang; haar kist was
veel te groot. We hebben zo lang een
moeder gehad dat wij dachten dat ze
het eeuwige leven had. Dat bleek niet
het geval. Het is stil geworden, ik moet
er erg aan wennen.
Rian Panis
(Foto: Dave van Brenk)
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Een tijd van licht en een tijd van donker
Tekst: Rian Panis
Foto’s: Dave van Brenk
Kranten staan de laatste tijd weer vol over het
gebruik van medicijnen door Nederlanders.
Het zijn verontrustende berichten over zware
pijnstillers. Het aantal mensen dat met een
overdosis in het ziekenhuis is beland, is met de
helft gestegen. En ook het aantal mensen dat
eraan overlijdt, is met 50% toegenomen. Het
gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen is
vooral onder ouderen nog hoog. In Nijmegen
gebruikt 13% van de ouderen een slaapmiddel op doktersvoorschrift. Terwijl ook bekend
is dat het maar korte tijd helpt. Daarna is het
vooral de verslaving die op de loer ligt. Tijd
om eens stil te staan bij het onderwerp slapen.

Kennismaken

In Oud-West is een oefentherapeut actief die
zich heeft gespecialiseerd in slapen. Haar
naam: Dip Dibbets. Zij is al enkele jaren geleden gestart met het begeleiden van mensen
met slaapproblemen, onder de naam …Daar
buiten loopt een schaap... Dip is 66 jaar (66,5
jaar zegt ze zelf) en ze werkt al ruim 25 jaar in
de wijk als bewegingstherapeut Cesar. ‘Ik ben
geboren in Asten, een dorp in de Peel. Ik woon
ook zelf in deze wijk. Verder houd ik van wandelen, met de hond langs de rivier. Ik doe aan
beeldhouwen en ik houd van muziek maken.’
Ik vraag haar naar haar werk. ‘Na een aantal
jaren in loondienst, ben ik een eigen praktijk
gestart, samen met eerst één collega, Els van
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der Heide. We konden ruimte huren bij het
Medisch Centrum Oud-West onder de naam
Beweegpraktijk Oud-West. Er is een tweede
collega bijgekomen, Jeanine van der Vis. Inmiddels ben ik pensioengerechtigd en gestopt
met het ‘gewone’ werk als bewegingstherapeut. Ik richt me alleen nog op mijn specialisme, slaapproblematiek.’

Oefentherapie Cesar

Als ik vraag wat het gewone werk dan was,
antwoordt Dip dat je als bewegingstherapeut
mensen begeleidt met klachten die zich uiten
in het bewegingsapparaat, de ademhaling en
bij spanning. ‘Die kunnen allerlei oorzaken
hebben, van lichamelijke tot psychische en
sociale problemen, zoals stress en geldzorgen.
In elk geval houd je er lichamelijke klachten
aan over. Dat pakken we dan ook lichamelijk
aan. Maar er hoort altijd een gesprek over de
persoonlijke situatie bij. We gaan uit van die lichamelijke klachten en kijken samen naar hoe
je in het leven staat. Ben je je bewust van je
gedrag, van gewoontes en van bepaalde patronen? Waar komen de spanning en onrust vandaan? Hoe kun je loslaten en hoe kom je tot
ontspanning? Het betekent veranderen van gedrag en dat vraagt oefening en uitproberen van
nieuwe houding, beweging, ademhaling. Soms
moet je ook stoppen met vechten tegen de pijn
of de vermoeidheid en proberen het leven toch
een beetje beter te maken.’
De overstap naar slaapbegeleiding was niet
moeilijk. ‘Het is gewoon één van de gedrags-

patronen waarin je vast kunt blijven zitten,’
vertelt Dip.’… Daar buiten loopt een schaap…
is een zelfstandig onderdeel van Beweegpraktijk Oud-West. Collega Jeanine specialiseert
zich inmiddels ook in slaapbegeleiding, met
name van kinderen.’

Stop met schaapjes tellen

Hoe is Dip gestart met haar specialisatie?
‘Nou’, zegt Dip, ‘er werd op een gegeven moment een korte cursus aangeboden over slapen.
Dat was erg leuk, we hebben daar ook veel
geslapen! Ik bedacht dat ik er meer van wilde
weten om ervoor te zorgen dat ik dan echt het
goede zou doen. Ik heb zelf eens maandenlang
wakker gelegen vanwege persoonlijke problematiek. Ik ontdekte dat ik overdag niet meer
in staat was bepaalde eenvoudige dingen voor
mekaar te krijgen. Ik kreeg een kort lontje
en had mijn hoofd er soms niet bij. Ik werd
er wanhopig van: hoe kan het dat je niet meer
weet hoe je zoiets eenvoudigs als in slaap vallen moet doen? Ik snap mensen met slaapproblemen dus erg goed, ik ben ervaringsdeskundige. Als je gaat slapen, ga je liggen en doe je
niks meer. Was het maar zo simpel voor iedereen. Soms gaat je geest maar door en blijf je
maar denken en denken. Je kunt je niet meer
ten diepste ontspannen. Duurt dat lang, dan
komt het in je systeem. Je hersenen gaan zich
aan die situatie aanpassen. Ze verwachten al
dat die ontspanning niet meer komt of dat het
normaal is om om 2 uur wakker te worden.
Dat systeem kan veranderd worden door te
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leren loslaten, door acceptatie en vertrouwen.
Het automatische gedrag en het verstoorde
waak-slaapritme moeten doorbroken en gereset worden. Met automatisch gedrag bedoel
ik dat je stress ervaart, ervan wakker ligt en
vervolgens alleen maar hard bezig bent met
willen slapen. Je bent immers moe! En shit:
het is pas één uur! Schaapjes tellen, melk of
slaapthee drinken, yoga: het kunnen allemaal
dingen zijn die je even kunnen helpen. Maar
als het komt doordat je te hard bezig bent met
willen slapen, krijg je er vaak meer stress en
angst door. Dat alles zorgt dan voor wakkermakende energie. Je gaat ertegenop zien om
naar de slaapkamer te gaan.’

Dag en nacht

Dip wijst op de relatie tussen dag en nacht:
‘Het probleem van de nacht heeft ook zeker vaak een oorzaak in de dag. Houd je wel
pauze, hoe ga je om met werkdruk, loopt je
werkdag nog door in de avond? Maar ook: is
er genoeg afleiding en activiteit, doe je dutjes? Soms geef ik tijdelijk andere slaaptijden
op om het verstoorde ritme weer te herstellen.
Bovendien is het normaal om na 1 of 2 uurtjes even wakker te worden. Maak daar geen
probleem van, want dan ga je van kwaad naar
erger. Ouderen moeten daarbij leren luisteren
naar hun biologische klok! Ze voelen zich moe
en besluiten dan om om 9 uur naar bed te gaan.
Maar moe zijn is wat anders dan slaap hebben.
Onderneem overdag wat, ga erop uit, ontspan
ook. Leer vrede krijgen met een ander slaapritme, want dat is het. Het is niet per se een
slaapprobleem. Ouderen slapen nu eenmaal
minder lang en minder diep. Ze worden vaker
en vroeger wakker. Het allerbelangrijkste voor
iedereen is natuurlijk dat je het probleem moet
oplossen wat ten grondslag ligt aan je slapeloosheid.’

Slaapmiddelen

Ik vraag Dip of de mensen die ze begeleidt
slaapmiddelen gebruiken. ‘Ja, die krijg ik wel
binnen,’ is het antwoord. ‘Zo ongeveer de helft
gebruikt dergelijke medicijnen, op doktersvoorschrift. Soms verwijst de huisarts naar
mijn slaapbegeleiding als het te lang duurt.
Maar er zijn ook mensen die zelf gemotiveerd
zijn om met hun medicatie te stoppen. Er zijn
mensen die baat hebben bij kort gebruik van
dergelijke middelen. Maar er zijn er ook heel
wat die dat niet hebben. Sowieso is het gebruik
niet heel verstandig. Dat weten we. Als je ze
lang gebruikt, werken ze niet meer. Maar ze
houden je wel suf en zorgen ervoor dat je niet
bij de les bent. De gevolgen zijn evenwicht- en
coördinatieproblemen met bijvoorbeeld vallen
als gevolg. Ik wil mensen helpen om ervan
af te komen. Lichaam en geest kunnen heftig
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Dip Dibbets gespecialiseerd in slapen
reageren op afkicken en onthouding. Sommige
mensen stoppen moeiteloos, andere slaan echt
op tilt. We praten dan over de angst om met de
slaappillen te stoppen, we doen bewegings- en
ontspanningsoefeningen. Ik adviseer altijd om
niet te dwangmatig om te gaan met dergelijke
oefeningen, maar ook gewoon overdag te zoeken naar natuurlijke ontspanningsmomenten.’

voor voldoende beweging en activiteit, gezond
eten en drinken. Het komt je slapen ten goede.
Er is per slot een tijd van aan en een tijd van
uit, een tijd van actie en een tijd van rust, een
tijd van licht en een tijd van donker.’
We nemen afscheid van elkaar en ik bedenk
dat ik het toch wel fijn vind dat ik meestal goed
kan slapen!

Helpt je slaapbegeleiding, Dip?

Over het onderwerp ouderen en medicijngebruik komen in de toekomst nog informatiebijeenkomsten in deze wijk. Houd het wijkblad en de website van De Wester goed in de
gaten.

Er verschijnt een glimlach op Dips gezicht.
‘Ik garandeer niks, dat kan ik niet. Laat ik het
zo zeggen: 80% slaapt beter. Het is soms nog
niet helemaal naar tevredenheid. Soms vinden
mensen dat ze nog een beetje te kort slapen,
maar de wanhoop is er doorgaans wel af. Ik
neem altijd een korte vragenlijst af aan het
begin van de begeleiding, De laatste vraag is:
Beoordeel je slaappatroon. Die verschuift van
slecht of een beetje slecht naar goed of een
beetje goed. Ik heb een goed aanbod, individueel of in een groepscursus, en het belangrijkste
is de stap die je zelf zet om anders met slapen
om te gaan. Dat is meteen ook het moeilijkste.
Door naar deze therapie te gaan help je jezelf
om die cirkel van slapeloosheid te doorbreken.
Je stapt er even uit. Weet je wat trouwens heel
opvallend is? Voor werkende volwassenen is
de zondagnacht de moeilijkste nacht. Hoeft
niet meteen problematisch te zijn, maar je bewustzijn gaat weer helemaal op de stand dat
er morgen gewerkt moet worden! O, en wat ik
ook nog wil zeggen: je leefstijl speelt een grote rol bij je slaappatroon. Wat ik net al bij de
ouderen opmerkte, geldt voor iedereen. Zorg

…Daar buiten loopt een schaap…
Voor groepstherapie en individuele
therapie.
Dip Dibbets, 06 4466 2002
info@daarbuitenloopteenschaap.com,
Website:
www.daarbuitenloopteenschaap.com
Begeleiding op locaties in Nijmegen
Oud-West: de groepsruimte van Terra
(Bosduifstraat 1) of bij de Beweegpraktijk Oud-West, Marialaan 348
Vergoeding via de (aanvullende) zorgverzekering is mogelijk.
Dip helpt daarbij.
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Stip Oud-West
gaat ook de
wijk in!

Tekst: Rian Panis
Foto’s: Dave van Brenk
De zomer is bijna voorbij, de herfst hangt echt
in de lucht als ik een afspraak heb met Cindy
de Back. Cindy is sinds een half jaar coördinator van Stip Oud-West. Ze wil zich graag
voorstellen aan de wijk. Er is in De Wester al
vaker geschreven over de Stip, de plek in de
wijk waar bewoners zonder afspraak naar binnen kunnen lopen met al hun vragen. Die plek
is in het wijkcentrum Titus Brandsma. Als ik
vertel dat in het begin wel eens verteld werd
dat je er zelfs kon vragen naar de bustijden,
begint Cindy te lachen. ‘Nou,’ zegt ze, ‘dat gebeurt echt nooit.’

Kennismaken

‘Ik ben 44 jaar oud,’ begint Cindy, ‘geboren in
Wijchen. Ik woon alweer 20 jaar in Nijmegen,
maar niet in dit stadsdeel. Ik ben getrouwd en
heb twee kinderen waarvan er een naar de basisschool gaat en de ander al naar het voortgezet onderwijs. De tijd vliegt!’ Als coördinator
van een Stip ben je in dienst van Bindkracht
10, de welzijnsorganisatie in Nijmegen. Ik
vraag Cindy of ze daar al in dienst was. ‘Nee,
ik ben er gewoon ingerold. Ik zag de vacature
en de functie sprak me meteen aan. Je hebt te
maken met de wijk en wat daar allemaal gebeurt en je hebt te maken met de bewoners en
wat hen bezighoudt. Mensen ontmoeten en
14

naar ze luisteren, dat is wel mijn ding.’ Cindy
was voor ze aan dit avontuur begon vrijwilliger bij Home Start. ‘Home Start is een vrijwilligersorganisatie die jonge moeders helpt
bij het opvoeden als dat even niet wil lukken’,
vertelt Cindy. ‘Dat kan komen door een postnatale depressie, door een scheiding, door heel
veel dingen.’ Jonge moeders? Dus geen jonge
vaders? ‘Om heel eerlijk te zijn, zie je die zelden. Dat wil niet zeggen dat ook zij vaak wel
wat steun kunnen gebruiken.’ Cindy heeft nog
veel meer functies gehad. Zo was ze werkzaam
in de financiële dienstverlening en bij Humanitas, als coördinator van een project over eenzaamheid en isolement. ‘Daar heb ik geleerd
dat je niet zo snel moet oordelen of van alles
aan mensen opdringen. Een luisterend oor is
het allerbelangrijkste in dit soort werk.’

gende stap kan zetten. We kunnen zaken samen regelen. Soms lukt dat niet meteen daar
en dan, maar we kunnen zorgen dat we wel de
juiste instantie vinden en een afspraak maken.
Regelen en doen is ons motto. We doen dat
door iedereen welkom te heten, met open oor
te luisteren, betrouwbaar te zijn. We werken
samen met financiële experts, die net als wij
hier in het wijkcentrum zitten. Want nogmaals:
we kunnen niet alles zelf. Je mag ook gerust
komen vragen naar een leuke activiteit in de
wijk. Die vragen zijn net zo welkom. Loop gerust binnen voor een kop koffie of thee, voor
een praatje en voor de gezelligheid, dat kan!
O, en kom vooral met je ideeën voor de wijk.
Die zijn meer dan welkom. Voor mij is geen
dag hetzelfde en daar houd ik van.’

Waarom zouden wijkbewoners naar
Stip Oud-West gaan, Cindy?

Ik merk op dat Cindy vertelde dat ze het leuk
vond om de wijk te leren kennen. Maar achter een loket leer je de wijk niet kennen. Hoe
zit dat? ‘Hahaha,’ lacht Cindy. ‘Dat is juist het
nieuwe dat we nu met onze Stip aan het doen
zijn. We komen naar de bewoners toe! We willen laten zien dat we actief wijkbewoners opzoeken, niet alleen in een gebouw zitten om
vragen aan te horen. Het is vooral bedoeld om
met wijkbewoners en wijkorganisaties in gesprek te gaan om te horen wat er leeft in de
wijk. Dat doen we door ons te presenteren bij
allerlei bestaande wijkinitiatieven. Ik ben als

‘Ik zie na een half jaar al dat de Stip er echt
voor iedereen is. Allerlei mensen met heel
verschillende vragen weten de weg te vinden.
Veel gaan er over brieven en formulieren, die
bewoners niet begrijpen. Migranten hebben
vragen over de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Soms zit je zo in de schulden dat
het je boven de pet groeit. Wat voor vragen je
ook hebt, wij zijn er. Als je niet weet hoe je
iets aan moet pakken, wij kunnen luisteren en
meedenken en zorgen dat de bewoner een vol-

Stip wordt ook mobiel?
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coördinator al bij de Hobby geweest, De Biezantijn, de Wijkfabriek, het Ouder-Kind Centrum. Daar leggen we uit wat we doen, waarvoor we er zijn. Ik praat met de bewoners en
hoor dan wat hen bezighoudt. Als ze vertellen
niet graag door hun buren gezien te worden
als ze met hun vragen en problemen onze Stip
binnenlopen, leggen we uit dat ze naar Stips in
andere wijken kunnen gaan. We proberen bewoners duidelijk te maken dat ze niet hoeven
aarzelen, ze zijn welkom. Er is een kop koffie
als ze moeten wachten. Want dat hoort er helaas bij: we kunnen niet sneller dan we kunnen. Met die wijkorganisaties slaan we de handen ineen. Van de zomer hebben we met OKC
en activiteitenplein een beurs gehouden over
de activiteiten waaraan de mensen die zomer
in stad en wijk mee konden doen. Ik denk dat
erop uit gaan en mensen ontmoeten in de wijk
helpt om de schroom weg te nemen. Zo zijn
we minder onbekend, krijgen we een gezicht
en wordt de Stip nog laagdrempeliger. Onze
Stip is toch een drukke hoor. We hebben gemiddeld zo’n 35 mensen per dag binnen en die
hebben ook vaak meer dan een enkele vraag.’

En wat zie je dan in de wijk?

Cindy denkt even na. ‘Ik zie een leuke wijk
met heel eigen bewoners met ook veel verschillende culturele achtergronden. Je kunt ze
niet zomaar verwisselen met bewoners uit een
andere wijk. Ze zijn open en ja, ook eigenwijs.
Ze hebben het hart op de tong. Officiële instanties zijn misschien niet het meest populair
hier, althans: daar heeft men zo wel een mening over. Er is heel veel te doen in de wijk.
Soms is dat zoveel dat je het niet allemaal kunt
bijhouden. Festivals in beide parken, rommelmarkten, twee wijkcentra, sporten, dansen,
noem het maar op. De sfeer is vriendelijk en
niet agressief, helemaal niet. Daar hebben we
ook bij onze Stip weinig last van. Als we hebben bijgedragen aan het oplossen van een probleem, krijgen we zelfs af en toe een bloemetje. Kijk, daar staat er nog eentje van een blije
wijkbewoner! Verwachten doen we helemaal
niets, we zijn er om te helpen en dat doen we
graag.’
We komen nog eens terug op de onbegrepen
brieven. Cindy vertelt dat het team best wat
mensen ziet die niet goed kunnen lezen en
schrijven. Binnenkort wordt het hele team getraind om daar beter mee om te kunnen gaan.
Dat is niet alleen voor Stip een aandachtspunt,
maar ook voor bijvoorbeeld Bindkracht 10 en
voor de gemeente. Ik vertel dat dat net zo goed
voor GGD Gelderland Zuid geldt, en inmiddels
zijn er huisartsen die het probleem ook zien.
We zijn het erover eens dat alle organisaties
zich van hun kant zich moeten inspannen om
hun eigen informatie en brieven begrijpelijker
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Cindy de Back
te schrijven. Meer gebruikmaken van plaatjes
en pictogrammen is daarnaast een goede tip.
Anders is het dweilen met de kraan open. ‘Dat
gebeurt steeds meer, hoor, het wordt echt stukken beter’, zegt Cindy nadrukkelijk. Ik ben het
helemaal met haar eens.
Alles is gezegd. We staan op, Cindy heeft nog
een overleg met haar team. Op weg naar de uitgang vertelt ze dat in het wijkcentrum ook een
zwerfboekenstation is. Op een paar planken in
de boekenkast in het café staan kinderboeken
die bedoeld zijn om mee te nemen. Het leuke
is: ze hoeven ook niet terug te komen. Kinderen mogen de boeken doorgeven aan andere
kinderen. De boeken zwerven letterlijk door
de wijk. Dat vind ik nou een mooie gedachte!

Stip Oud-West is gevestigd in wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude
Heselaan 386. Email:
oud-west@stipnijmegen.nl Er is een
Stip informatielijn: (024) 350 2000.
De locatie zelf is niet telefonisch
bereikbaar.
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag:
9.30 tot 12.00 uur - 13.30 tot 16.00 uur
Vrijdag gesloten.
Mantelzorgconsulent - voor informatie
en advies voor mantelzorgers:
Dinsdagochtend 09:30-12.00 uur.
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NIJMEEGSE WETHOUDERS VOOR DE HUIDIGE VIER JAAR: WAT WILLEN ZIJ VOOR U EN MIJ?
langs de vloedlijn van het strand. Dat is bijzonder voor mij omdat ik altijd erg bang voor
paarden ben geweest. Nu reed ik zomaar een
rit van drie uur langs de kust van Noord-Holland. Ga ik zeker vaker doen.’

Nieuwsbrief

Haar huidige portefeuille vereist een heel andere dynamiek dan de vorige, heeft Renske
geconstateerd. ‘Toen was ik bijna altijd op
pad’, gaat ze verder. ‘Ik voerde gesprekken in
de wijken, bezocht daar allerlei activiteiten en
was bij veel sportwedstrijden aanwezig. Het
contact met de mensen, de inwoners van Nijmegen, ging eigenlijk vanzelf. Ik haalde daar
veel uit. Mijn huidige portefeuille vergt een
heel andere aanpak. Ik vroeg me af hoe ik met
mensen zonder baan, die geldzorgen hebben,
in contact kon komen. Ik zou in tegenstelling
tot mijn vorige zittingsperiode veel meer met
individuen te maken krijgen. Nu krijgen de
mensen met een uitkering een maandelijkse
nieuwsbrief met informatie over hun uitkering, allerlei toeslagen die er zijn, of je iets
mag bijverdienen, banenmarkten enzovoort.
In de nieuwsbrief van afgelopen april heb ik
de mensen opgeroepen met mij in gesprek te
gaan en me te vertellen over hun leven met
een uitkering. Wat ze de hele dag doen, welke
zorgen ze hebben, of ze iets kunnen met alle
regelingen van de gemeente die er zijn en of
ze tevreden zijn met de begeleiding vanuit de
gemeente.’

Jongeren

Met Renske Helmer de schaamte voorbij
Tekst: Michiel van de Loo en Gerard van Bruggen
Foto’s: Huub Luijten

Renske Helmer begon vorig jaar aan haar
tweede termijn als wethouder. In het vorige
college was ze verantwoordelijk voor onder
andere de wijken, onderwijs en sport. Nu zitten in haar portefeuille werk, inkomen en armoedebestrijding (schuldhulpverlening), ICT
en facilitaire zaken. Ze heeft dezelfde werkkamer gehouden in het stadhuis als in haar
vorige periode. Daar voelt ze zich thuis en dat
zal vooral komen door de muurschildering die
haar man Jeroen voor haar maakte op een van
de korte wanden in de kamer. De schildering
stelt Nijmegen voor en verspreid over de stad
zien we een aantal dieren afgebeeld. Ze ver-
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beelden de verschillende wijken. Zo is er de
wolf, die natuurlijk staat voor de Wolfskuil,
waar Renske zelf woont. We zien een zwaan
voor Zwanenveld, een haas voor de Hazekamp
en een paar kwakken - kleine reigers - vanzelfsprekend voor de Kwakkenberg. Op de brede
cirkelvormige lampenkap boven de ruime tafel meandert de Waal. Vanuit het raam kijkt ze
neer op een van de lager gelegen groene daken
van het stadhuis.

Paardrijden

Renske zit er monter bij, want het reces van
het college zit er ten tijde van dit gesprek nog
maar net op. ‘We zijn in Nederland gebleven
en ik heb een lang gekoesterde droom van me
verwezenlijkt’, begint Renske, ‘paardrijden

‘De mensen mochten zelf uitzoeken waar ze
het gesprek wilden hebben. Het kon bij hen
thuis, hier op het stadhuis, in een wijkcentrum.
De keuze was aan hen. Daar zijn 107 reacties
op gekomen. Ik heb inmiddels een ﬂink aantal van die gesprekken afgerond. In november
zijn de laatste gesprekken gepland. Er zit naast
mij nog iemand bij die gesprekken, maar we
maken geen aantekeningen, er wordt geen
verslag van opgemaakt en we weten bij geen
enkel gesprek hoe lang het gaat duren. Het
was erg intensief. In mijn vorige periode als
wethouder maakte ik vaak feestelijke bijeenkomsten mee in de stad. Nu zie ik veel meer
de persoonlijke zorgen en wensen. Ik heb veel
verhalen gehoord van mensen die door oorzaken van buitenaf in de problemen zijn geraakt.
Die problemen kunnen het gevolg zijn van een
ongeval, van de crisis, het feit dat ze als vluchteling hier terechtkwamen of omdat ze afgekeurd werden. Ik heb door die gesprekken alvast één ding geleerd: dé bijstandsgerechtigde
bestaat niet. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Natuurlijk hoor ik ze niet voor het eerst, maar ze
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Muurschildering van Nijmegen gemaakt door Renskes man Jeroen met Wolf(skuil), Waalsprong, Hengst(dal) en Kwakken(berg)

raken me nog altijd. Soms kunnen we iemand
meteen een stukje verder helpen, maar ik sla al
die verhalen in mijn hoofd op en probeer daar
straks de rode draad uit te halen. Zo had elke
uitkeringsgerechtigde vroeger één contactpersoon. Dat is veranderd, maar ik merk nu dat
mensen zo’n contact missen. Over de nieuwsbrief wordt verschillend gedacht: de een vindt
het te kinderachtig, een ander te streng. De
Stips, gevestigd in diverse wijkcentra waar
mensen terechtkunnen met vragen over allerlei
regels en papieren, worden erg gewaardeerd.
Er zijn zo’n duizend jongeren zonder werk in
Nijmegen, die willen graag geholpen worden
met het zoeken naar werk.’

Collegiaal

De wethouder is zichtbaar opgetogen wanneer ze hoort dat we iemand gesproken hebben die met haar zo’n gesprek heeft gevoerd
en dat erg positief had ervaren. ‘Natuurlijk ben
ik daar blij om’, vertelt Renske. ‘Daar doe je
het ook voor, en weet je, de mensen kwamen
uit alle delen van de stad. Ik zie geen verschil
tussen de wijken onderling. Er zullen wel statistieken zijn waar de meeste mensen met een
uitkering zitten, maar voor armoedebestrijding
is dat niet van belang. De regelingen zijn in de
hele stad hetzelfde. We kijken waar behoefte
aan is. Het Nibud, dat informeert en adviseert
over ﬁnanciën van huishoudens, becijferde dat
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Nijmegen heel ruimhartig omgaat met de minima. Daar ben ik trots op. Het klopt, er staan
bezuinigingen op de agenda. Op een totaal van
zo’n 800 miljoen euro die de stad te besteden
heeft, gaat het om 8,3 miljoen. Als ik het al
zou willen zeggen, kan ik dat nu nog helemaal
niet. Dat gaat de komende maanden duidelijk
worden. We hebben een collegiaal bestuur. Dat
klinkt misschien een beetje afgezaagd, maar
dat is echt zo. Ik ben ervan overtuigd dat we
daar als stadsbestuur uit gaan komen.’

Digitalisering

We spreken Renske ook nog even over de
andere onderwerpen in haar portefeuille, met
name over ICT en de digitalisering van de
samenleving. Renske: ‘Het is belangrijk dat
mensen zich bewust worden van de risico’s
van de digitalisering. De burgemeester heeft
daar in zijn nieuwjaarstoespraak nog aan gerefereerd. Nijmegen heeft een manifest gepresenteerd dat de inwoners van de stad zelf
de regie houden over hun digitale leven. Inmiddels hebben tal van andere gemeentes dit
overgenomen. Wiﬁ-tracking mag bijvoorbeeld
niet van de rechter. Veel mensen redeneren dat
ze toch niks te verbergen hebben, dat iedereen
alles van ze mag weten, maar ik zeg: pas daarmee op. De ontwikkelingen gaan razendsnel,
we moeten snel toe naar ethische afspraken in
het digitale dataverkeer.’

Veel geleerd

Als Renske terugkijkt op haar wethouderschap
van de laatste vijf jaar, zegt ze veel geleerd te
hebben. ‘In de oppositie ben je vooral bezig
met hameren op alles wat niet goed gaat. Nu
zie ik dat er gelukkig ook veel wel goed gaat.
Als wij daar als college verantwoordelijk voor
zijn geweest, kan ik daar trots op zijn. Ik heb
geleerd om nu heel anders dan voorheen naar
de stad te kijken.’

Schulden

Tot slot komt Renske nog even terug op de
schuldenproblematiek. ‘Gelukkig zitten in de
diverse sociale wijkteams nu ook mensen met
ﬁnanciële expertise. We willen dat mensen ons
om hulp vragen als ze 4.000 euro schuld hebben, en niet wanneer de schuld al naar 40.000
euro is opgelopen. Wanneer mensen langer
dan een maand aan het puzzelen zijn om rond
te komen, moeten ze van zich laten horen. Anders is het vaak al te laat. Ik heb zoveel mensen gesproken die zich enorm schamen omdat
ze in de schulden zitten. Dat ze daarom niet
om hulp durven te vragen. Daar gaan we via
een campagne snel iets aan doen. Iedereen kan
in de schulden raken. Dat is niks om je voor
te schamen. Er komt een “schaamte voorbij”
-campagne, waarmee we willen bereiken dat
mensen er eerder over durven te praten. Dat is
de eerste stap naar een hulpvraag.’
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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
Waterstraat 108
6541 TL Nijmegen

Contact
Telefoon: 024-3778338
Web: www.auto-vanbon.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08:00 - 17:00 uur
Zaterdag:
10:00 - 16:00 uur

Frankzonwering

ROLLUIKEN | ZONNESCHERM | MARKIEZEN | ZIP-SCREENS | HORREN

WWW.FRANK-ZONWERING.NL | 0617 017 074
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Rugbyclub The Wasps krijgt een
bijzonder clubhuis op De Biezen
Op het moment van verspreiden van deze
De Wester is aannemer Gommers op sportpark De Biezen begonnen met de bouw van
het nieuwe clubhuis voor de Nijmeegse rugbyclub The Wasps. Rond april/mei volgend
jaar wordt het clubhuis volgens planning
‘ruw’ opgeleverd. Daarna heeft de rugbyclub er zelf nog een hele klus aan om het
interieur naar wens af te maken en in te
richten.
Maar daar zijn ze bij The Wasps niet zo bang
voor. Die hebben wel voor hetere vuren gestaan. ‘Begin jaren tachtig hebben we met z’n
allen het huidige clubhuis op Sportpark Staddijk aangepast’, zegt toenmalige voorzitter en
erelid Henk Amelink. ‘We moesten bijvoorbeeld de vloer een halve meter afgraven om
aan de vereiste horecahoogte te voldoen. Dan
waren we op een zaterdag met z’n twintigen
met een schop en een kruiwagen aan de gang.
Door de inzet van alle leden hebben we die
hele verbouwing toen gedaan. En het mooie is:
veel van de leden van toen zijn nu nog steeds
lid. Wat dat betreft is The Wasps één grote familie!’

nieuwe accommodatie’, laat bestuurslid PR &
Sponsoring Leo Preusting weten. ‘We zijn nu
al een paar keer in de wijk geweest. Dit was
bij de multiculturele markt en de opening van
de openluchtbioscoop. Als we precies weten
wat we allemaal nodig hebben en wat we aan
reclame-uitingen mogen plaatsen, gaan we de
ondernemers in het Waterkwartier bezoeken
om te kijken hoe we kunnen gaan samenwerken. En ja, dat er straks ook een openingsfeest
komt lijkt me logisch! We moeten nog kijken
hoe we de wijkbewoners gaan uitnodigen om
kennis te maken, maar dat maken we op tijd
bekend.’

Open Dag

The Wasps houdt momenteel een ledenwerfactie, hoogtepunt: zaterdag 2 november. Dan
wordt om 10.00 uur ’s ochtends in het clubhuis op de Staddijk gekeken naar de finale van
het WK Rugby dat momenteel in Japan wordt
gespeeld. Iedereen is welkom om te komen
kijken, de sfeer te proeven en daarna de Open

Dag te bezoeken. U kunt natuurlijk ook alleen
naar de Open Dag zelf komen.

Trainen

Tussentijds gratis een paar keer meetrainen
kan natuurlijk ook. De jeugd (tot en met 16
jaar) traint op woensdag en vrijdag van 18.30
tot 20.00 uur. De senioren, mannen en vrouwen, op dezelfde dagen van 20.00 tot 22.00
uur. Wilt u dit doen, meldt u zich dan even aan
via een e-mail naar PR@Wasps.nl, of een belletje of app naar 06 53 19 65 14. Iedereen is
welkom, kinderen en volwassenen. Al vanaf 6
jaar kun je bij The Wasps terecht. Hopelijk tot
ziens.

Bruin café

Het nieuwe clubhuis is ontworpen door Buro
Winters. Een Nijmeegse architect, die nog
nooit iets met rugby te maken had gehad. Eigenaar Arjan Winters: ‘Na een eerste bezoek
aan The Wasps werd me wel duidelijk dat dit
iets anders is dan een normale kantine. Ze wilden bijvoorbeeld de sfeer van een bruin café
in het nieuwe clubhuis zien. En er was een eis
dat spelers met noppen onder de schoenen het
clubhuis in kunnen. En alles moest toch wel
een beetje hufterproef zijn, want rugbyers zijn
nou eenmaal niet van die zachte jongens’,
lacht de architect.
Na een eerste ontwerp zijn samen met een vertegenwoordiging van de leden heel wat sessies
belegd om te komen tot het huidige resultaat:
een futuristisch ogend clubhuis dat aan alle eisen van deze tijd voldoet. Duurzaamheid was
ook een belangrijk gegeven. Dus, er komt een
groen dak op mét zonnepanelen en het clubhuis is volledig gasloos. Er komt een warmtepomp en de veldverlichting bestaat volledig uit
ledlampen. Deze is al aangelegd.

Samenwerken

‘Natuurlijk gaan we de wijk betrekken bij onze
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Vrijwilligers voor Home-Start gezocht
Tekst: Yolande de Lange
De zomer is bijna voorbij. De (klein)kinderen
gaan weer naar school en de vakantiespullen worden weer opgeborgen. Tijd voor een
nieuwe zinvolle uitdaging! Denk dan eens aan
Home-Start. Home-Start is thuis in gezinnen.
Bij Home-Start bieden we ondersteuning bij
de opvoeding, praktische hulp en vriendschappelijk contact.
Maar hoe ziet dit er in de praktijk uit? Dat
vroeg ik aan Karin, die nu al drie jaar vrijwilliger bij Home-Start is.
Karin: ‘Het gezin waar ik nu kom, bestaat uit
een vader en moeder en twee kleine kinderen.
Vader werkt ijf dagen, dus moeder is veel alleen met de kinderen. Zij komen uit Syrië.
Vader is eerst gekomen, op de manier die we
kennen van het nieuws. Veel lopen, op volle
bootjes. Je kunt je er wel iets bij voorstellen.
Moeder is gekomen toen vader een verblijfsvergunning kreeg. Het gezin heeft zoveel meegemaakt!’
‘En wat doe ik? We praten veel. Over van alles. Hoe het leven in Syrië was. Hoe het leven
nu is. Maar ook over recepten met spullen die
je in Nederland kunt kopen. We gaan samen
op pad, naar de speeltuin in de buurt. Of naar
de markt. Het is heel gezellig. We lachen veel,

maar hebben ook serieuze gesprekken. Ik ben
via Skype al voorgesteld aan haar moeder, oma
dus. Die was ook blij met mij. Ze vindt het fijn
dat haar dochter iemand heeft waar ze mee kan
praten. Dat was heel ontroerend.’
‘De kinderen zijn schatjes. Een jongetje van
3 jaar en een meisje van 1,5 jaar. De kinderen
zijn altijd blij als ik binnenkom. Dat maakt mij
ook blij. Ik vind het een voorrecht dat ik een
jaar die kinderen zo zie opgroeien. Zo leuk.
Dat is wat ze noemen een win-win situatie. En
bij Home-Start is de begeleiding goed geregeld. Ik zit in een intervisiegroepje met vaste
vrijwilligers en een coördinator. Daar kunnen

we vrij praten over wat we moeilijk of juist
leuk vinden. Er is altijd een luisterend oor van
een coördinator als er iets is.’
Spreekt het verhaal van Karin je aan? Wil
je ook vrijwilliger bij Home-Start worden?
Neem dan contact op met een van de coördinatoren voor meer informatie. Of kijk op de site
van landelijk Home-Start: www.Home-Start.nl
Yolande de Lange
Coördinator Home-Start Nijmegen Zuid,
Midden en Noord
Mail: jolande.delange@bindkracht10.nl
Tel: 06 12622023

Donatie voor Vrienden van
het Westerpark
Tekst en foto: Dave van Brenk
Vrienden van The Wasps hebben maandag
24 juni symbolisch een cheque overhandigd
aan Greet Rijnders van de Vrienden van
het Westerpark.
Jaarlijks doneert de vereniging Vrienden
van The Wasps een bedrag aan een
organisatie van vrijwilligers die ‘iets’ met
Nijmegen en/of sport te maken heeft. Dit
jaar was er gekeken naar het Waterkwartier
waar The Wasps volgend jaar hun
thuishaven hebben. Na overleg met de wijk
hebben ze besloten de donatie toe te kennen
aan de Vrienden van het Westerpark. Een
clubje vrijwilligers dat jaarlijks vele mooie
evenementen organiseert ten behoeve
van wijkbewoners. De cheque werd
overhandigd door voorzitter Leo Preusting
en secretaris Wim Cobussen.
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Vergroening Nijmegen slaat toe!
Tekst en foto: Frans Sijben
Drie rapporten waarschuwen kort na elkaar
voor het uitsterven van veel dieren- en plantensoorten en daardoor ook voor het gevaar
voor het menselijk voortbestaan. Wereldwijd
moeten we ons inspannen om de situatie positief om te buigen. Ook al lijkt er nog weinig
te bewegen, toch zijn er gelukkig al hoopvolle
initiatieven. Ook in Nederland. En in ons eigen Nijmegen. Het zijn alarmerende rapporten
over het veranderende klimaat en de verdwijnende natuur. Als gevolg daarvan voorspellen wetenschappers onheil en honger voor de
mensheid als we niets veranderen aan onze
leefstijl. Veranderen heeft alleen zin als mensen wereldwijd een immense krachtsinspanning leveren. Niet vreemd dat de reacties op
deze boodschap zo verschillend zijn. Er is veel
ongeloof, ontkenning, angst, wanhoop en twijfel. Daardoor lijkt het alsof alles gewoon doorgaat op de oude manier en er niets verandert.
Maar gelukkig zijn er ook mensen die extra
gemotiveerd zijn om iets te doen. Zij pakken
door met acties die hoop geven op een positieve toekomst.

de vergroening van de stad weg. Daarvan zijn
er in 2019 genoeg bewijzen. Het kleine ‘vergroenings’-sneeuwballetje groeit steeds verder
door de uitrol van steeds meer activiteiten.
Met trots kunnen de Nijmegenaren zien dat
de vergroening in 2019 verder gaat, met plannen en het uitvoeren van projecten. Zo zijn er
dit voorjaar twee pleinen (deels) veranderd
in een parkachtige wijktuin. Het gaat om het
Daniëlsplein in Heseveld (april) en het Maasplein in Oud-West (juni). Verder komt er in
Grootstal wijktuin De Groene Schakel. Dit
initiatief vanuit bewoners is opgenomen in het
wijkplan. Ook in Neerbosch willen bewoners
groen. Zij willen een natuurspeelplaats tussen

de toekomstige nieuwe basisschool en wijkcentrum De Schalmei. Verder heeft Oud-West
twee ‘Tiny Forests’ ingericht. Deze minibosjes liggen tussen de Energieweg en de Wolfskuilseweg. Een hele lijst voor een half jaar. En
als we in het nieuwe groen inheemse struiken
en wilde bloemen planten, dan zijn de wijken
over vijf jaar supernatuurlijk!

Andere of nieuwe groenprojecten?

Misschien ken jij nog andere nieuwe vergroeningsplekken in Nijmegen? Graag ontvang ik
daarover een mailtje via
struinbulletin@hetnet.nl met een toelichting
over waar, wat en door wie. Daarover lees je
dan in een toekomstig artikel meer.

Eerste doorbraak in Nederland?

Net als de rest van de wereld moet ook Nederland zijn gedrag veranderen om klimaat en
biodiversiteit te redden. In juni kwam er uit
onverwachte hoek een verrassend initiatief. En
wel van Carola Schouten, onze minister van
Landbouw. Zij presenteerde het ambitieuze
plan om onze huidige landbouw om te bouwen
tot een kringlooplandbouw. Want door de huidige manier van produceren is de landbouw
een van de grootste stikstofproducenten. Dit
is natuurlijk onverantwoord in het licht van
de dreigende rapporten. Iets waarvan we ons
eigenlijk allang bewust zijn. Maar tot nu toe
zag niemand in ons land de noodzaak om daarin verandering te brengen. De angst voor de
enorme economische gevolgen heeft jarenlang
die verandering tegengehouden. Want Nederland is na de VS de grootste voedselexporteur.
En die positie en het nationaal inkomen wil de
politiek niet in gevaar brengen. Daarom is de
vervuilende landbouwproductie jarenlang geduld. Nu is het afwachten of minister Schouten
de partijen meekrijgt zodat zij snel kan beginnen met een landbouwhervorming.

Nijmegen vergroent steeds meer

Vanaf 2019 is Nijmegen niet langer de groene
hoofdstad van Europa. Maar met het einde van
die titel valt gelukkig niet de aandacht voor
De Wester - oktober 2019

Een vergroent Maasplein

PRIJSVRAAG t.w.v. 150 euro
Na loting is de vorige prijsvraag gewonnen door Mieke Teunissen. Zie hiervoor de foto’s
elders in De Wester. De nieuwe opgave is: op welke pagina staat de make-over door
Body & Face Company en kapsalon Lustrina in déze De Wester? Mail uw oplossing naar
redactie@dewester.info en misschien wint u wel de make-over ter waarde van 150 euro
beschikbaar gesteld door Kapsalon Lustrina en beautysalon Body & Face Company.
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Mensen met type 1 en type 2 diabetes gezocht voor:
Onderzoek naar de gevolgen van hypoglykemie op hart en bloedvaten en de afweerreactie

De afdeling Interne Geneeskunde van het Radboudumc zoekt patiënten met type 1 diabetes en type 2 diabetes.
Achtergrond
Patiënten die met insuline worden behandeld hebben enkele malen per week last van een hypo (lage bloedsuiker). Tijdens een hypo reageert het afweersysteem met een afweerreactie. Bij aderverkalking speelt een chronische afweerreactie van het afweersysteem op de vaten een belangrijke rol. Mensen
met aderverkalking hebben een verhoogd risico op het krijgen van een aandoening aan het hart of bloedvaten, zoals een hartaanval. Wat precies de link is
tussen hypo’s en hart- en vaatziekte is nog onbekend.
Doel
Middels dit onderzoek willen we gaan onderzoeken wat het effect is van hypo’s op het hart en het afweersysteem.
Het onderzoek
Het onderzoek neemt een week in beslag. De eerste dag begint om 8.00 uur en duurt tot 13.00 uur in de middag. Tijdens deze ochtend wordt de bloedsuikerspiegel verlaagd. We meten uw bloedsuikerwaardes, vragen naar klachten van een hypo , maken bij een gedeelte van de deelnemers een echo van
het hart, nemen bij alle deelnemers geheugentesten en bloed bij u af. Daarna komt u nog 3 maal naar het ziekenhuis voor bloedafname en inleveren van
urine.
Wat u verder nog moet weten
- U komt in totaal zeven keer voor een bezoek naar het Radboudumc (inclusief een korte screening van ongeveer 30 minuten)
- Voor het onderzoek ontvangt u een vergoeding van €100,-. Indien u buiten Nijmegen woont krijgt u tevens een reiskostenvergoeding.
Informatie en aanmelden
Heeft u interesse of wilt u aanvullende informatie? Dan kunt u contact opnemen met :
Drs. C.E.M. Verhulst (arts-onderzoeker), tel: 024 – 361 90 86
e-mail: clementine.verhulst@radboudumc.nl

Gezonde vrijwilligers gezocht voor:

Onderzoek naar de gevolgen van hypoglykemie op hart en bloedvaten en de afweer reactie

De afdeling Interne Geneeskunde van het Radboudumc zoekt gezonde vrijwilligers.
Achtergrond
Patiënten die met insuline worden behandeld hebben enkele malen per week last van een hypo (lage bloedsuiker). Tijdens een hypo reageert het afweersysteem met een afweerreactie. Bij aderverkalking speelt een chronische afweerreactie van het afweersysteem op de vaten een belangrijke rol. Mensen
met aderverkalking hebben een verhoogd risico op het krijgen van een aandoening aan het hart of bloedvaten, zoals een hartaanval. Wat precies de link is
tussen hypo’s en hart- en vaat ziekte is nog onbekend.
Doel
Middels dit onderzoek willen we gaan onderzoeken wat het effect is van hypo’s op het hart en het afweersysteem.
De onderzoeken
Dit onderzoek bestaat uit 2 onderzoeken en u wordt ingedeeld in onderzoek 1 of in onderzoek 2.
Onderzoek 1
Het onderzoek neemt een week in beslag. De eerste dag begint om 8.00 uur en duurt tot 13.00 uur in de middag. Tijdens deze ochtend wordt de
bloedsuikerspiegel verlaagd. We meten uw bloedsuikerwaardes, vragen naar klachten van een hypo, maken bij een gedeelte van de deelnemers een echo
van het hart, nemen bij alle deelnemers geheugentesten en bloed bij u af. Daarna komt u nog 3 maal naar het ziekenhuis voor bloedafname en inleveren
van urine.
U komt in totaal vijf keer voor een bezoek naar het Radboudumc (inclusief een korte screening van ongeveer 30 minuten)
Voor het onderzoek ontvangt u een vergoeding van €100,-. Indien u buiten Nijmegen woont krijgt u tevens een reiskostenvergoeding.
Onderzoek 2
Het onderzoek neemt 8 dagen in beslag. De eerste dag begint om 8.00 uur en duurt tot 16.00 uur in de middag. De tweede dag begint
om 8.00 uur en duurt tot 13.00 uur in de middag. Tijdens deze onderzoeksdagen wordt de bloedsuikerspiegel verlaagd. We meten uw
bloedsuikerwaardes, vragen naar klachten van een hypo, nemen geheugentesten en bloed bij u af. Daarna komt u nog 3 maal naar het
ziekenhuis voor bloedafname en inleveren van urine. U komt in totaal zes keer voor een bezoek naar het Radboudumc (inclusief een korte
screening van ongeveer 30 minuten) Voor het onderzoek ontvangt u een vergoeding van €150. Indien u buiten Nijmegen woont krijgt u tevens
een reiskostenvergoeding.
Informatie en aanmelden
Heeft u interesse of wilt u aanvullende informatie? Dan kunt u contact opnemen met :
Drs. C.E.M. Verhulst (arts-onderzoeker), tel: 024 – 361 90 86, mail: clementine.verhulst@radboudumc.nl
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Toektoek als vervoersmiddel voor bewoners uit de wijk
Tekst en foto: De Waalboog
Even een bezoekje brengen aan de kapper, de
huisarts, de winkel of aan vrienden. Voor velen is het de normaalste zaak van de wereld,
maar als je minder mobiel bent is het vaak een
hele onderneming en ben je vaak afhankelijk
van bekenden. Dankzij de toektoek van zorgorganisatie De Waalboog wordt het niet alleen
voor de bewoners van zorglocaties De Honinghoeve en St. Jozefklooster een stuk makkelijker om erop uit te gaan, maar ook voor
minder mobiele wijkbewoners van de wijken
Neerbosch-Oost, Hees, Heseveld, Waterkwartier en Wolfskuil. Zij kunnen vanaf nu gebruik
maken van dit handige vervoersmiddel.
In 2017 heeft zorgorganisatie De Waalboog
deze elektrische golfkar aangeschaft. Aanvankelijk was deze bedoeld voor het pendelverkeer tussen zorglocaties St. Jozefklooster
en De Honinghoeve. Om meer verbinding in
de wijk te krijgen is deze toektoek nu ook beschikbaar voor wijkbewoners die minder mobiel zijn in de genoemde wijken. De toektoek
is bedoeld voor vervoer binnen deze wijken.

Hoe werkt het?

De toektoek rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur. De chauffeur
is tijdens deze dagen en tijden te bereiken via
telefoonnummer 06 28 56 88 09. Als de chauffeur niet opneemt (omdat hij aan het rijden is)
dan kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken en wordt u teruggebeld.
Voor het vervoer vragen wij een bijdrage van
1 euro per rit. De bijdrage wordt besteed aan
het onderhoud en de verzekering van de toektoek. De gebruikers zijn enthousiast over het
gebruik van de toektoek; ‘Ik kan heerlijk zelf
boodschappen doen of op visite gaan.’ ‘Ik hoef
mijn kinderen niet meer elke keer te vragen.’

Vrijwillige chauffeur worden?

De toektoek wordt gerund door een groep enthousiaste vrijwilligers die merendeels in de
wijken Neerbosch-Oost en Hees wonen. Zij

staan iedere werkdag paraat om mensen op te
halen en te brengen. Zij plannen de ritten zelf
in en hebben nauw contact met elkaar. Zij zijn
er enthousiast over dat ze op deze manier iets
kunnen betekenen voor de wijkbewoners en de
bewoners van zorglocaties De Honinghoeve
en St. Jozefklooster.
Wilt u ook iets betekenen voor de wijk en lijkt
het u leuk om vrijwillige chauffeur te worden?
Neem dan contact op met de coördinator van

de toektoek via telefoonnummer: 06 28 56 88
09. U kunt uw naam en telefoonnummer doorgeven en wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Minimale voorwaarden zijn:
Geldig B-rijbewijs
Goed om kunnen gaan met mensen
Goed om kunnen gaan met een mobiele telefoon.
Hopelijk tot ziens!

Leer zelf een kaartje schrijven
1 op de 10 Nederlanders kan niet zo goed lezen en schrijven. Misschien vind jij dit ook lastig.
Wil jij zelf beter leren schrijven? Bijvoorbeeld een kaartje? Bel 0800 023 4444. Of kijk op
daarhebjerechtop.nl.
Stichting lezen & schrijven helpt jou een cursus te vinden. Ook kan je advies vragen. De
lessen kosten niet veel geld of zijn gratis.
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Verkeersweek kindcentrum Aquamarijn

Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Wolfskuil
Wijkfestival/braderie Wolfskuil
Tekst en foto: Leo Woudstra
Het was weer een geslaagd wijkfestival/braderie afgelopen 8 september, ondanks dat er in
Nijmegen en omstreken wel een stuk of acht van dit soort activiteiten waren. Het was de
hele dag een gezellig en sfeervol geheel met goed weer en veel publiek. De hele Floraweg
stond vol met 130 marktkramen en uitbaters met lekkere hapjes als pizza, saté, frieten en
suikerspin. Bij kinderboerderij Kobus konden de kinderen deelnemen aan kinderactiviteiten die voor hen door het team van de boerderij waren georganiseerd. Bindkracht 10 was
langs de route aanwezig om voor de jeugd armbandjes of een hennatekening te maken. Het
was echt een mooie dag waarop iedereen elkaar als nieuwe of oude wijkbewoner ontmoeten
kon. Er was een kraam ingericht met oude zwart-wit foto’s van de Wolfskuil uit de periode
1950 tot 1970. Er kwamen leuke reacties op en er ontstonden gesprekken over zoals het
toen was. Ooit was de Koninginnelaan en omgeving een aparte wijk totdat de gemeente
besloot dat het één wijk moest worden. Bij de oudere bewoners komen de gesprekken los
bij het zien van de foto’s van de Kuul, de Rimboe, Onder de Bogen, Nachtegaalplein en
Koninginnelaan. Dan blijkt dat de geschiedenis nog lang niet vergeten is. Juist hier doen
wij het als Vrienden van het Florapark voor: om de verbinding en de ontmoeting in de
Wolfskuil te stimuleren!
De volgende activiteit is de kerstmarkt op 11 december in het Florapark.

Politie zet straat af

Het was een zwoele zomeravond, vrijdag 30 augustus. Bij de politie was een
melding binnengekomen dat een vrouw
in een woning aan de Nieuwe Nonnendaalseweg zichzelf iets aan wilde doen.
Reden voor de politie een deel van de
straat af te zetten en met veel agenten
op onderzoek uit te gaan. In de woning
bleek echter niemand meer aanwezig en
enkele uren later werd de actie afgeblazen.
De gezochte persoon werd een dag later ’s ochtends heel vroeg in het centrum
van Arnhem aangetroffen en overgedragen aan zorgverleners, wist omroep
Gelderland te melden. De actie trok die
vrijdagavond veel bekijks in de wijk. Er
gingen in no time de wildste geruchten
rond: van schoten die gelost zouden zijn
tot het verhaal dat er een groot wapenarsenaal zou zijn aangetroffen in een
woning.

Straatroof

In de nacht van zaterdag op zondag 29
september werd een 19-jarige jongen
mishandeld en beroofd van zijn mobiel
en portemonnee. Het gebeurde op de
hoek van de Tweede Oude Heselaan en
de Pastoor Zegersstraat ter hoogte van
wijkcentrum Titus Brandsma. Volgens
het slachtoffer hadden de daders een
licht getint uiterlijk.
Naar aanleiding van deze straatroof
heeft de politie een burgernetbericht uit
laten gaan waarin ze vraagt of personen
die rond die tijd iets verdachts hebben
gezien wat hiermee in verband kan worden gebracht, zich willen melden. Dat
kan desnoods anoniem op het gratis
nummer 0800 7000.

Auto leeggehaald

Op de parkeerplaats naast de bouwput
op de Spreeuwenstraat staat je auto niet
echt veilig.
Dat ondervond een wijkbewoner die in
augustus tot de ontdekking kwam dat
zijn auto was opengebroken. Hij mist
een zwarte leren jas, smartwatch, portemonnee met contant geld, bankpassen,
rijbewijs, creditcard en zorgverzekeringspas.
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Wolfskuil
Kerstmarkt Wolfskuil
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk
Kom woensdag 11 december weer naar de leukste en gezelligste kerstmarkt van
Nijmegen bij het Florapark en de Witte Molen! De kerstmarkt is geopend van 16.00 tot
21.00 uur.
Meerdere organisaties doen mee aan deze sfeervol verlichte kerstmarkt, zoals:
•
kinderboerderij Kobus
•
wijkcentrum Villa Nova
•
Kops Hout
•
de Witte Molen
•
’t Sfeerhuys
•
Bindkracht 10
•
STEP
•
Boskapel
•
basisschool de Wieken
In Villa Nova kunt u leuke kerststukjes maken. Op het sfeerplein staan brandende
vuurkorven en in een gezellige ambiance zijn daar optredens van diverse koren en een
harmonie. Bij ‘t Sfeerhuys buiten kunt u terecht voor heerlijke kop erwtensoep, glühwein
of warme chocolademelk. Ook kunt u met de Kerstman op de foto. Kom de winterse
gezelligheid proeven!
Wilt u meer weten over het huren van een marktkraam, neem dan contact op met
parkwachter Theo Hendriks via telefoonnummer 06 253 664 82.
Wees er snel bij, want op = op!
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Herfstbraderie
Tekst: Priya van der Klei
GVO de Klup, een vrijwilligersorganisatie
voor mensen met een verstandelijke beperking, organiseert zondag 27 oktober van
11.00 tot 16.00 uur een gezellige herfstbraderie vlakbij de Wolfskuil aan de Ds.
Creutzbergweg. Je kunt er snuffelen op de
braderie/vlooienmarkt of daar je spulletjes
verkopen. Er zijn lekkernijen en muziek en
kinderen kunnen knutselen en spelen. Wij
willen met deze dag mensen met en zonder
beperking samen laten komen en verbinden! Hoe leuk is dat? De tafelhuur is 10
euro Meer informatie bij
info@gvodeklup.nl of 024 2060410

Bouw in Spreeuwenstraat
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Geert Timmer
In de Spreeuwenstraat is men eindelijk begonnen met het schoonmaken, egaliseren
en bouwrijp maken van het braakliggend
terrein aldaar. Tot 2012 zat daar beddenzaak Succes van Jan Hendriks. Daarna
heeft er een aantal jaren antikraak in gezeten. Afgelopen zomer is het pand gesloopt.
Er moet nog gestart worden met de bouw
van 28 appartementen voor zelfredzame
mensen met een zorgindicatie en senioren.
Het complex wordt drie etages hoog. Wanneer precies met de bouw begonnen wordt,
is nog niet bekend.
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Wolfskuil

Maandagochtend: Week Opstart voor Zzp’ers in de Wolfskuil
Doe mee en begin je week met een energiek lijf, een helder hoofd, een scherpe focus en een
goed humeur. Kom naar de Week Opstart voor Zzp’ers!
Elke maandagochtend van 9.00 tot 10.00 uur in wijkcentrum Titus Brandsma (uitgezonderd
schoolvakanties en probeer 5 minuten eerder aanwezig te zijn).
Programma:
•
Inleiding
•
Actieve warming-up voor je lijf
•
Mindfull-moment voor je geest
•
Delen: update en je werkdoelen voor deze week
•
Afsluiting
Na afloop:
Voor wie wil, is er gelegenheid om in de ontmoetingsruimte te netwerken en flexwerken
onder het genot van een kopje koffie of thee voor eigen rekening.
Locatie: Wijkcentrum Titus Brandsma zaal 12B (achter de bar)
Kosten: 2 euro
Voorbereiding: Trek thuis makkelijk zittende (sport)kleding en schoenen aan en neem
eventueel een drinkflesje mee.
Graag tot ziens!

Make-Over

Body & Face Company en Kapsalon Lustrína
Nina Simonestraat 8-10
6541 EA Nijmegen
www.bodyandfacecompany.nl
info@bodyandfacecompany.nl
024 - 373 27 21

Mieke vóór
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Tekst: Patrick Weijers
Foto: Ger Neijenhuyzen
Het seizoen 2019-2020 is weer begonnen en
we hopen dat het net zo mooi gaat worden als
afgelopen seizoen. De beker poulewedstrijden
zitten erop en de competitie is inmiddels in
volle gang. In dat bekertoernooi zijn nog twee
sv Nijmegen teams actief. Zowel sv Nijmegen
5 als sv Nijmegen Jo12 eindigden in de poule
op een eerste plaats en zijn zo een ronde door.
Sv Nijmegen 5 gaat het daarin op zondag 20
oktober opnemen tegen Union 5. De volgende tegenstander van Jo12 is ten tijde van dit
schrijven nog niet bekend.
Ook over de competitie is op dit moment, eind
september, nog weinig te schrijven. De meeste
teams hebben pas twee competitiewedstrijden
gespeeld. Het seizoen duurt dus nog lang.
Het is goed om te zien dat onze jeugdafdeling
ook dit seizoen weer gegroeid is. Er komen
steeds meer jeugdteams en teams krijgen ook
steeds meer spelers en speelsters. We beschikken nu over meerdere nieuwe jeugdteams, namelijk sv Nijmegen Jo8, sv Nijmegen Jo10 en
sv Nijmegen Jo12.
De teams van afgelopen jaar, te weten sv Nijmegen Jo19, Jo17, Jo15 en Jo11 zijn er ook
nog steeds. Dit betekent vollere velden op de
trainings- en wedstrijddagen, maar ook een
vollere kantine in de vroege ochtenduren.
Meer nieuws bij onze club is dat sv Nijmegen
vanaf eind augustus samenwerking aangegaan
is met NEC. In deze samenwerking zullen
NEC en sv Nijmegen vooral kennis met elkaar
delen en leren van elkaar. Zo is het voor de
jeugdtrainers van sv Nijmegen mogelijk om
bij NEC trainersbijeenkomsten te volgen. Dit
kunnen ze gaan toepassen op de ontwikkeling
van onze eigen jeugdleden. Dat werkt weer
door in de toekomst van onze jeugdleden, van
ons eerste elftal en dus van de hele vereniging
sv Nijmegen.

bezig. Op dit moment wordt er door meerdere
vrijwilligers hard gewerkt aan ons complex.
Eind vorig seizoen is er begonnen met het
schoonmaken van de reclameborden. Dit seizoen is er gestart met het plaatsen van nieuwe
reclameborden op ons hoofdveld. Dankzij deze
vrijwilligers en de sponsors ligt ons hoofdveld
er straks weer mooi bij!

oktober staat het vooral in Duitsland bekende
Oktoberfest op ons programma.

Behalve dat onze vrijwilligers zich iedere
week inzetten om onze club stappen vooruit te
laten maken, willen we ook nog steeds de gezelligheid uitstralen waar sv Nijmegen om be6x_advertentie_beweegp_opzet2:Layout
kendstond. Aan het begin van het seizoen was3
er weer een pubquiz in ons clubhuis en op 19

Natuurlijk is iedereen ook welkom om in de
weekenden te komen genieten van onze elftallen: zaterdag bij onze jeugdteams, bij zaterdag
2 of de veteranen en op zondag bij ons eer31-01-2018
Pagina 3
ste
herenteam, 17:04
eerste vrouwenteam
of lagere
zondag-seniorenteams.

Onze activiteitencommissie zal lopende dit
seizoen ook van alles organiseren. Daar is iedereen welkom, niet alleen onze leden! Alle
activiteiten zullen op onze Facebookpagina en
website te zien zijn.

chronische pijn?
een stap verder
met Beweegpraktijk Oud West
houding- en bewegingstherapie • actieve revalidatie
• psychosomatische oefentherapie • adem- en ontspanningstherapie •
begeleiding bij slaapproblemen
Met en zonder verwijzing
Ook oefentherapie aan huis

www.beweegpraktijkoudwest.nl
Marialaan 348 • Telefoon 024 378 46 88

Met deze toekomst zijn ook onze vrijwilligers
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29

Waterkwartier
Toekomst industrieterrein Nijmegen-West
Tekst: Hans Sprangers
De gemeente wil al lang een toekomstvisie formuleren voor het industrieterrein Nijmegen-West. Het terrein dat dicht grenst aan het Waterkwartier en de nieuwbouw in het
Waalfront en de wijken Hees, Neerbosch, Lindenholt en Weurt. In totaal gaat het om
ongeveer 30.000 bewoners rondom een industriegebied in de zwaarste milieucategorie.
In het overleg hierover met bedrijven, gemeenten en milieuorganisaties worden de belangen van bewoners van Hees, Waterkwartier en Weurt ingebracht door vier bewoners.
Namens WVOW neemt Hans Sprangers deel aan dit overleg (Kronenburgerforum).
De inspraak van onze vertegenwoordigers verloopt echter zeer moeizaam en wordt op
belangrijke onderdelen niet serieus genomen. Twee punten zijn van belang:
1. De gemeente wil deze gebiedsvisie buiten de gemeenteraad om vaststellen. Dit is tegen
de afspraak die hierover eerder is gemaakt. Ondanks argumenten van bewoners weigert
het college van B en W de eerdere afspraak na te komen.
2. In juni 2018 zijn belangrijke aanbevelingen opgesteld voor de toekomstvisie op het
industrieterrein. Deze aanbevelingen werden gedeeld door zowel bewoners als bedrijven.
Die twee partijen waren het eens (!). Maar de gemeente weigert die belangrijke aanbevelingen op te nemen in de gebiedsvisie. Gesprekken van onze vertegenwoordigers met
wethouder Vergunst hierover leken hoopvol, maar uiteindelijk worden deze punten aan
de kant geschoven.
De belangen van bewoners worden achtergesteld. Inspraak vanuit bewoners wordt weggeschoven. We kunnen er op dit moment niet meer op vertrouwen dat de stem van bewoners door ambtenaren en wethouder serieus wordt genomen. We hebben daarom officieel
het overleg opgeschort totdat de gemeente haar afspraken nakomt. De kwestie wordt nog
aan de orde gesteld in de gemeenteraad. De vertegenwoordigers wachten de uitkomst af
van het overleg in de raad en nemen dan een besluit over vervolgstappen.
Bron: concept Gebiedsvisie TPN-West mei 2019

Burendag Griffioen op
zaterdag 9 november
De landelijke Burendag is al geweest,
maar woon- en zorgcentrum Griffioen op
de Kievitstraat organiseert een eigen Burenmiddag. Griffioen nodigt al zijn buren
en omwonenden uit op zaterdagmiddag 9
november. Van 14.30 tot 17.00 uur is er
in het restaurant ‘Bij ons thuis’ van Griffioen op de Voorstadslaan 267 een gezellige
middag met koffie, thee en lekkere hapjes.
Griffioen heeft allerlei ideeën en plannen
om de tuin en de omgeving mooier te maken en te vergroenen. Ook zijn er wensen
en plannen voor meer verbinding en samenwerking met de wijk. De eerste ideeën
hiervoor worden deze middag gepresenteerd. Bewoners, locatiemanager Inge
van de Sande en ook het team welzijn van
Griffioen gaan daarover graag in gesprek
met de buren en iedereen uit de wijk die
mee wil denken. Aanmelden is niet nodig.
Iedereen is welkom om binnen te lopen.
Voor kinderen is er deze middag een speciale spelletjes- en tekentafel en bij droog
weer spelen we het spel Kubb in de tuin.
Griffioen is een locatie van zorggroep ZZG
voor beschut wonen met lichamelijke achteruitgang. Meer info: www.zzgzorggroep.
nl/woonvormen/griffioen.

Gemeente mag 62 populieren kappen
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk
De gemeente mag toch de 62 populieren langs de Industrieweg kappen. Dit bepaalde de
Raad van State. De gemeente had hoger beroep aangetekend. Buurtbewoner Michiel de
Wit had bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen kap van de populieren, omdat ze fijnstof
zouden tegenhouden. In tegenstelling tot een eerdere uitspraak van de rechtbank, vindt nu
de Raad van State dat De Wit te ver van de bomen vandaan woont om als belanghebbend
aangemerkt te worden. De gemeente hanteert een straal van 100 meter, terwijl Michiel de
Wit 200 meter van de Industrieweg woont.
De gemeente wil de populieren kappen omdat de boomwortels de tegels van het fietspad
omhoog drukken. Achter de rij van 62 Italiaanse populieren heeft de gemeente inmiddels
een nieuwe rij bomen aangeplant. Michiel de Wit is teleurgesteld over de uitspraak. ‘Het
is doodzonde om die bomen te kappen. Daarnaast is dit het failliet van de participatiecultuur in Nijmegen. We hebben vierhonderd handtekeningen opgehaald, maar de gemeente
heeft gesprekken met ons altijd ontweken. Daardoor heb ik zulke vreselijke instrumenten in
moeten zetten als deze rechtszaken die veel tijd en energie kosten’, vertelt hij bij Omroep
Gelderland.
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Waterkwartier
Bedrijventerrein TPN-West: Wist u dat ...?
Tekst: Michael Lenzen
Wist u dat
• wij als wijkvertegenwoordigers regelmatig overleg plegen met Omgevingsdienst
Regio Nijmegen (ODRN) over klachten, vergunningen en nieuwe ontwikkelingen op het
bedrijventerrein?
• de ODRN hard werkt aan het oplossen van overlastklachten uit de omgeving?
• de ODRN dit jaar tot begin september al 65 klachten heeft weten te traceren tot specifieke
bedrijven of incidenten op TPN-West (Trade Port Nijmegen-West)?
• er veel meer wordt geklaagd, maar dat lang niet alle klachten ‘traceerbaar’ zijn?
• de meeste klachten in de afgelopen periode geurklachten waren, onder andere traceerbaar
tot de bedrijven Nijmeegse ijzergieterij en Smit Draad?
• u vooral moet melden als u overlast ervaart? Alleen dan kunnen we er wat mee doen en
wordt duidelijk hoeveel overlast er is!
• u een melding of klacht doet via www.milieuklacht.gelderland.nl?
Wist u dat (2)
• volgens de nieuwe omgevingswet wordt verwacht dat bedrijven hun buren en andere
betrokkenen informeren over voorgenomen veranderingen en dat u mag meepraten op
basis van deze wet?
• de asfaltcentrale APN aan de Energieweg een tijdje terug al aan de wijkvertegenwoordigers
heeft laten weten dat zij een nieuwe uitbreiding van de capaciteit onderzoeken en dat ze
hebben toegezegd dat de buurt daarbij wordt betrokken?
• de meeste uitbreidingen of nieuwe projecten in de industrie in Nederland nu even
stilliggen in verband met de PAS-uitspraak van de Raad van State?
• de wijkvertegenwoordigers ondanks dat wel alle wijzigingen nauwgezet volgen, zeker
waar het om bedrijven gaat die voor overlast of vervuiling zorgen (denk aan stank of
geluid)?
• dat u van ons voortaan periodiek een wist-u-datje mag verwachten in uw wijkblad?
Wist u dat (3)
• u voor al uw vragen, tips of zorgen over TPN-West u ook uw lokale vertegenwoordiger
mag aanspreken? Op dit moment zijn dat:
o Hans Sprangers - aandachtsgebieden Waterkwartier en De Biezen
o Ton van Seters - aandachtsgebieden: Hees en Neerbosch
o Michael Lenzen - aandachtsgebieden: Weurt Noord en Weurt Zuid
o Dirk Zeeman - aandachtsgebieden Weurt Buitengebied en Kinderdorp Neerbosch
• u ook met ons in contact kan komen via een e-mail aan het bestuur van uw wijkvereniging?

‘Kon ik de stilte maar wat
harder zetten’
De meditatie-avonden samen met de
zusters Clarissen in het klooster van de
Bron aan de Waterstraat 141 zijn alweer
van start gegaan. Het thema van deze cyclus is: ‘Stilte’.
Het zijn zeven donderdagavonden om
de week: op 26 september, 10 oktober,
24 oktober, 7 november, 21 november, 5
december en 19 december. De avonden
vinden plaats in de kapel van de Bron en
zijn ook als losse avond te volgen. Met
zo’n tien à vijftien mensen komen we in
een stille kring samen onder begeleiding
van Karina Aarts. We beginnen steeds
met enkele rustige en ontspannende lichaamsoefeningen. Dan is er een korte
meditatietekst met een klein gebed ter
inspiratie, om vervolgens 25 minuten
stil te zijn in meditatie. Daarna kun je
een kopje thee meedrinken, als je wilt.
Graag willen we meer mensen uit de
wijk uitnodigen om ook even tot stilstand te komen en mee te doen aan de
heerlijk ‘stille’ avonden op deze bijzondere plek in onze wijk!
Wat kunnen we horen in de stilte als we
diep in onszelf luisteren met lichaam en
ziel?
De deur is open om 19.00 uur. Dit is
de zij-ingang van het klooster de Bron
in de Biezenstraat op bovengenoemde
avonden. De avonden zijn van 19.15 tot
20.30 uur (met thee). De kosten zijn 5
euro per avond (bij voldoende animo).
Aanmelden of meer informatie: karinaaarts@hotmail.com of bij zuster Ria
via www.clarissendebron.nl.
U bent van harte welkom!

Industrieterrein West (Foto: Google Earth)
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Waterkwartier
Spookachtig Waterkwartier
Tekst: Boukje Splint
In het weekend van 2 en 3 november spookt het in het Waterkwartier. Op zaterdagavond 2
november zal daar een heuse spooktocht worden georganiseerd. Vanaf 19.30 uur trekken
er groepjes kinderen door de wijk. Er zijn op diverse plekken spannende locaties ingericht.
Ook lopen er griezelige personages door de wijk om de deelnemers van de spooktocht de
stuipen op het lijf te jagen. De spooktocht zal ’s avonds tussen 10 en 11 uur afgelopen zijn.
Meedoen? U kunt zich inschrijven op:
Woensdag 23 oktober van 18.30-20.00 uur in de Rijnstraat 77.
Maandag 28 oktober van 14.00-15.00 uur bij de ingang van de Biezantijn.
Inschrijfformulieren liggen bij de Biezantijn.
Op zondag 3 november is er een trick-or-treat tocht door de wijk. Hierbij lopen kinderen
in de basisschoolleeftijd verkleed door de wijk, waarbij ze op verschillende adressen aanbellen om de mensen een beetje te laten schrikken. Hopelijk krijgen ze dan iets lekkers.
De tocht start om 18.30 uur, verzamelen bij het speeltuintje aan de Rijnstraat. De kinderen
bellen alleen aan bij adressen die zich hiervoor hebben opgegeven. U kunt die avond ook
een groot rood kruis op uw deur maken, dan weten de kinderen dat ze mogen aanbellen.
Rekent u met lekkers op 80 tot 100 kinderen. Wilt u meedoen, schrijft u zich dan in via een
inschrijfformulier. Dat is op te halen bij De Biezantijn.
Het is ontzettend leuk als het Waterkwartier dit weekend prachtig versierd is in het thema
van Halloween.

Kerstmarkt
Waterkwartier
Tekst: Greet Rijnders
Foto: Dave van Brenk
Op vrijdag 13 december is er weer de jaarlijkse verlichte kerstmarkt in het Waterkwartier van 16.00 uur tot 21.00 uur. Dit
jaar is de locatie in en om voorzieningenhart De Biezantijn, Waterstraat 146 Nijmegen. Er zijn kramen beschikbaar en deze
zijn te reserveren op telefoonnummer
06 14112178. De kerstman zal aanwezig
zijn waarmee u op de foto kunt, er zijn
optredens van o.a. een kerstkoor en er is
gratis erwtensoep, glühwein en kerststol.

Bloederige groeten van Jennifer, Lindsay en Boukje

Intocht Sint
Tekst: Greet Rijnders
Foto: Dave van Brenk

Geen nieuws van de wijkvereniging
Tekst: Michiel van de Loo

Op 30 november 2019 zullen we allemaal
Sinterklaas weer binnen halen in het Waterkwartier. Er is een leuke middag gepland voor de kinderen in voorzieningenhart de Biezantijn, Waterstraat 146. Die
middag begint om 13.00 uur. Er zal een
gezellige pietendisco zijn, een kinderbingo
en Sinterklaas en zijn Pieten komen uiteraard op bezoek. Men kan op de foto met
de Sint en er is een prijsje voor de mooiste
kleurplaat. Binnen enkele weken worden
deze kleurplaten verspreid, samen met de
flyer. De middag is gratis, dus komt allen!

Acht jaar lang werden de pagina’s met nieuws uit het Waterkwartier verzorgd door Ruud
de Vries. Ruud werd vorige maand 75 jaar en nadat hij twee jaar geleden al afscheid nam
als voorzitter van wijkvereniging Ons Waterkwartier wil hij stilaan ook zijn andere taken
neerleggen. Hij blijft gelukkig wel in de redactie van De Wester zitten. Ruud heeft het
bestuur van de wijkvereniging verzocht om het nieuws uit het Waterkwartier dat uit de
wijkvereniging komt van hem over te nemen, maar daar is voor dit nummer helaas nog
geen gehoor aan gegeven.
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Waalfront

Waalfrontplannen uit 1977
Tekst: Billy Gunterman

In 1975 kreeg de afdeling stedenbouw van de gemeente Nijmegen interesse in het industriegebied ten westen van het spoorviaduct Hezelpoort. Vooraan op de Weurtseweg lagen voornamelijk kleine bedrijven
zoals transportbedrijf Schraven, boterfabriek Batava, brandstoffenhandel Giesbertz, meelhandel van Lith en kinderwagenfabriek Patria.
Verder de stad uit lagen de grotere bedrijven zoals het slachthuis, de
HONIG en de NYMA.
De grote opgave was deze industriezone om te vormen tot een woongebied aan het water, maar in het gemeentehuis schrok men ervan terug.

Men besloot om niet eerder dan in de 21ste eeuw met deze megaoperatie te beginnen. Projectontwikkelaar Dura ziet echter kansen en geeft
het Rotterdamse ontwerpbureau Van den Broek en Bakema (B&B) opdracht om plannen voor het gebied rond de haven te ontwikkelen.
De plannen van B&B komen terecht in de la van het gemeentehuis. De
tijd is in 1977 nog niet rijp. Vijfentwintig jaar later worden de Waalfrontplannen weer in gang gezet.
Bron: Architectuurcentrum Nijmegen 2005, De Gedroomde Stad, nooit
gebouwd Nijmegen.
Links: Afbeelding Waalfront 1977
* op de kop van de Weurtseweg vertoont de spitse boeg van ontwerp
B&B grote overeenkomsten met het huidige Waalhavencomplex uit
2004.
* het Kraayenhoffparkje wordt gekoesterd als vriendelijke entree naar
Nijmegen West.
* rondom de Nieuwe Haven allemaal hoogbouw. Ook hoogbouw verderop langs de rivier.

Woensdag

16:15 - 17:15

Vrijdag

16:00 - 17:00

Medische
ﬁtness op
maat

Fysiotherapie
Danielsplein
Danielsplein 3B
6543 NA Nijmegen
024-3030022

Fitness onder
begeleiding van een
fysiotherapeut

Afbeelding spoorviaduct Hezelpoort
B&B beschouwde dit spoorviaduct als een bottleneck in de verbinding
tussen het nieuwe Waalfront en het centrum. Hun ontwerp van het nieuwe viaduct gezien vanaf de kop van de Weurtseweg.
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Vanaf €43
per maand
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Portret van een meisje in haar slaapkamer
Mijn grootste droom is
dat alles weer goed komt
met de wereld

Jozefien Lange (11 jaar)
Tekst: Irma Bogers
Foto: Ger Neijenhuysen
Met wie woon je in huis?
‘Met mijn vader, moeder en mijn konijn Paula.’
Op welke school zit je?
‘In groep 8 van De Wieken bij juffrouw Daisy en Lucienne. Ze zijn allebei
erg behulpzaam en lief.
Mijn favoriete vakken op school zijn spelling en sport. Volgend jaar wil
ik graag naar het SSGN, dat ligt bij het Goffertpark. Het is een leuke
school. Ik ben er al geweest.’
Heb je ook hobby’s?
‘Ja, ik zit op paardrijden een keer per week op woensdag. Dat doe ik
al vier jaar. Je leert hoe je met paarden om moet gaan en je leert wat
een paard fijn vindt en wat niet. Later ga je ook buiten in het bos rijden.
Galop vind ik heel leuk, dat gaat lekker hard.
Ik zit sinds een jaar op Krav maga, dat is een verdedigingssport, ik speel
al drie jaar dwarsfluit bij de Stefaantjes en ik teken iedere dag.’
Lees je wel eens?
‘Ik houd heel erg van lezen. Ik lees meestal Donald Ducks, maar ik houd
heel veel van Harry Potter. Ik heb alle boeken gelezen en ik moet alleen
nog deel zeven en acht van de films kijken. Ook Ronja de Roversdochter
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vind ik heel leuk. Ik houd van spannende boeken, maar ook van
boeken waarin grappige dingen gebeuren.’
Speel je computerspelletjes?
‘Ik speel meestal op de iPad, maar geen schietspelletjes. Ik mag
maar een half uurtje per dag op de computer. Dan moet ik naar
buiten. Ook als we bijvoorbeeld een film kijken, moet ik heel even
naar buiten. Want dat is niet goed voor je ogen.’
Van welke muziek houd je?
‘Van popmuziek. En het liedje Arcade dat Duncan Laurence zong bij
het Eurosongfestival vind ik mooi.’
Ben je een fan van iemand?
‘Van Maan, van Billie Eilish en Pink.’
Als je een dag een dier mocht zijn, welk dier zou je dan willen
zijn?
‘Een cheeta, omdat cheeta’s heel snel zijn en het zijn ook hele mooie
dieren. Maar ik vind witte sneeuwpanters ook heel mooi. Ik houd
sowieso heel erg van dieren.’
Heb je vrienden of vriendinnen?
‘Ja, best wel veel. Uit de klas en ook gewoon buiten school. Mijn
beste vriendin is Asja. Met Asja zit ik vooral veel te kletsen, maar we
gaan soms ook cupcakejes bakken. Met mijn andere vriendinnen
speel ik meestal met mijn Schleichpaardjes.
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Wat vind je een leuk vakantieland?
‘Frankrijk en Australië. In Australië zijn we een keer geweest. Met opa
en oma. Vier weken. Daar wil ik wel weer naartoe.’
Als je een dag alles zou mogen doen wat je leuk vindt, hoe zou
die dag er dan uitzien?
‘Ik zou met vriendinnen iets leuks gaan doen in de stad. Misschien
nog met zijn allen naar de bioscoop.’
Wanneer heb je voor het laatst heel hard gelachen?
‘Ik heb soms van die momenten dat ik om niks gewoon heel hard kan
lachen.’
Wat is het mooiste verhaal dat je onlangs hebt gehoord?
‘Harry Potter vind ik een heel mooi verhaal. Maar ik schrijf zelf ook
kleine verhaaltjes. Dat doe ik eigenlijk best wel lang. Die verhaaltjes
heb ik vroeger voorgelezen in de klas. Maar dat doe ik niet meer,
omdat we daar weinig tijd voor hebben. Ik heb ook een dagboek,
maar dat is geheim.’
Waar ben je goed in?
‘Ik ben best wel goed in klimmen. Dat doe ik in de klimhal naast
Triavium. Ik doe dat met mijn vader. En met mijn vriendin Asja.’
Wat is je belangrijkste bezit?
‘Mijn ouders, vriendinnen en mijn konijn.’
Wat is het mooiste in je kamer?
‘Ik heb net een nieuwe kamer en ik vind daar de boomstam en de
panter het mooist.’
Waar word je blij van?
‘Als mensen aardig doen en mensen die proberen het milieu te
helpen. Ik word blij van mijn vrienden, familie en mijn konijn.’
Waar word je verdrietig van?
‘Als ik aan mijn opa denk, want die is doodgegaan. En als ik eraan
denk wat er allemaal mis gaat in de wereld. Oorlog en het milieu.’
Krijg je zakgeld?
‘Ja, een euro vijftig per week. Daar koop ik meestal Schleichpaardjes
van.’
Wat heb je pas nog gedroomd?
‘Dat ik kon vliegen. Het was wel grappig en een leuke droom.’
Ben je bezig met het milieu?
‘Met een groepje vrienden voeren we steeds actie. We hebben
veel geld opgehaald voor de tijgers die bedreigd worden en voor
de bossen hebben we ook geld opgehaald. Dat geld ging naar het
Wereld Natuur Fonds.
Zelf proberen we thuis minder vlees te eten en zo min mogelijk met
de auto te gaan.’
Wat vind je leuk aan je moeder en je vader?
‘Mijn moeder is lief en heel erg behulpzaam. Als ik iets niet snap dan
probeert ze het uit te leggen. Maar dat lukt niet altijd. Mijn vader is
heel erg sportief. En hij doet heel veel leuke dingen met mij.’
Wat is je grootste droom?
‘Dat alles weer goed komt met de wereld.’
Wat is je favoriete eten?
‘Spaghetti en pannenkoeken. Mijn lievelingsontbijt is een Engels
ontbijt met roerei en bacon.’
Als je tien miljoen zou hebben, wat zou je er dan mee doen?
‘Ik zou de helft aan het milieu geven, zodat er minder CO2-uitstoot
komt. Een kwart zou ik aan goede doelen geven, voor de tijgers en
voor arme kinderen en dat er minder oorlog wordt gevoerd. En een
achtste zou ik aan de bossen geven. Met een achtste zou ik zelf
leuke dingen doen.’
Wat wil je later worden?
‘Ik wil bioloog of dierenarts worden.’
Hoe ziet jouw leven er over tien jaar uit?
‘Ik denk dat ik dan studeer. En verder weet ik het niet.’
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Molenweg 36, Nijmegen, Tel. 024 – 3770503
Tegenover de Albert Heijn Nijmegen West

…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
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Oud-West heeft Talent!
Tekst: Allesbinder, Nynke Schrikkema
Foto’s: Dave van Brenk

Benjamin Rodrigues de Miranda

*15, bijna 16 jaar *Nijmegen Oud-West
*scholier Mondial College in Lindenholt
*sinds 1 juli ondernemer: websitebouwer bij
www.bami-tech.nl *houdt van met vrienden
zijn *fitness *gamen *sleutelen aan computers
*overweegt een ‘Sweet Sixteen’-feestje te
geven *familie is heel belangrijk voor hem
*houdt minder van samenwerken

Websites bouwen. Hoe ben je
daarbij gekomen?

De eerste belangrijke stap zette ik in 2014.
Ik was toen tien jaar oud. Mijn vader en ik
volgden een cursus in websites bouwen met
WordPress. De cursus was voornamelijk voor
mijn vader, want hij heeft zelf een bedrijf.
Na die cursus heb ik bijna vier jaar lang niet
omgekeken naar het bouwen van websites.
Tot het moment dat ik bleef eten bij een
vriend en zijn ouders. We aten geen bami,
maar plakrijst met groente erdoorheen. Aan
de eettafel vertelde de vader van mijn vriend
dat hij een website nodig had voor zijn eigen
bedrijf. Ik vertelde dat ik misschien wel iets
voor hem kon betekenen en bood hem aan
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om een website te bouwen. Het etentje bij die
vriend was eigenlijk het onofficiële begin van
mijn bedrijfje: BamiTech! Het was meteen
leuk om voor hem te werken. En ik verdiende
er ook nog eens geld mee. We hadden 6 euro
per uur afgesproken en dat is voor mij, een
veertienjarige, een dikke vetpot!
Vanaf toen ging het best hard. Enkele
maanden na mijn eerste opdracht, stond de
tweede opdracht al voor de deur. Mijn broer
heeft mij in contact gebracht met een jonge
ondernemer die een website nodig had. Na
die opdracht groeide mijn passie. Ik nam het
steeds serieuzer en heb zelfs de zomervakantie
aan mijn bedrijfje besteed. Bij het HONIGcomplex ben ik een training gaan doen van
de ‘Zomerondernemer’. Samen met 23
mensen leerden we: ondernemen! We volgden
trainingen en we zijn bij bedrijven langsgegaan
die ons een kijkje in de keuken gaven. We
moesten ook een ondernemingsplan schrijven
en dit heb ik diezelfde vakantie uitgewerkt.
Ik had toch de tijd! De laatste en leukste stap
van de training was om naar de Kamer van
Koophandel gaan. Vanaf die stap is het bedrijfje
officieel. Het was echt leerzaam. Mijn vader,
moeder en broers zijn ook ondernemers. Via
hen heb ik het ondernemerschap al een beetje

meegekregen. Maar bij de training ging het echt
om mijn eigen leren, het ‘ondernemersleren’.
De laatste dag van de training werd feestelijk
afgesloten met een prijsuitreiking waar een
van de deelnemers de titel ‘beste ondernemer’
kreeg. Die heb ik helaas niet gewonnen. Maar
gelukkig werd ik wel vernoemd als de ‘meest
veelbelovende ondernemer’. Ik denk omdat ik
de jongste was, al klanten had en daardoor al
vrij makkelijk bezig was met ondernemen. Tot
slot kreeg ik ook een groot applaus, dus dat
was wel heel vet. Toch wel een soort prijs van
waardering gekregen, dus.

Je at geen bami toen je bedrijfje
werd geboren, maar waar komt de
naam BamiTech dan vandaan?

Nou, er zijn twee verhalen. De ene is waar
ik het echt vandaan heb en het andere is hoe
ik het communiceer naar de klant. Het echte
verhaal is dat Bami komt van mijn bijnaam.
Mijn vrienden noemen me soms voor de grap
zo, vanwege mijn Aziatische achtergrond. Het
verhaal voor de klant is dat Bami ongeordend
is. Het is een wirwar aan allerlei groente,
kruiden en mie: net zoals de techniek achter
de website. Het is ingewikkeld te begrijpen.
Ik kan het dus makkelijker maken voor de
klant. Daarbij is het me ook al opgevallen dat
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de naam BamiTech makkelijk blijft hangen.
Ik was een keer bij StartUpNijmegen (een
Nijmeegse netwerkorganisatie), waar een
ondernemer mij meteen herkende als ‘diegene
van de Bamisites’. Dus die naam is wel een
goeie zet, denk ik!

Hoe ga je te werk?

Nou, eerst heb ik veel contact met de klant.
Dan ga ik heel precies na wat hij wil op zijn
website en werk ik dat uit. Ik werk nog steeds
met het programma WordPress, omdat ik
daarop makkelijk websites kan beheren. Ik
werk dan met templates, die ik inkoop. Het
zijn een soort thema’s en dan bewerk ik die
naar wensen van de klanten. Daarnaast kan
ik een beetje coderen, dat is het schrijven van
computertaal. Dat is nog wel erg lastig, dus ik
blijf nog bij WordPress.

Is websites bouwen creatief ?

Ik probeer wel mijn eigen creativiteit erin te
gooien, zeker. Ik ontwikkel tegenwoordig ook
de huisstijl van klanten. Dus als ze een logo
of een visitekaartje willen, maak ik die ook.
Daar kan ik goed mijn eigen creatieve draai
aan geven.

Klopt het dat als je aan het bouwen
bent, je helemaal in je element zit?

Ik zit wel vaak in een ‘flow’ als ik websites
bouw. Gisteravond nog. Toen was ik klaar en
plots was het 1.00 uur ’s nachts! Helemaal niks
doorgehad. Ik heb dan een muziekje op de
achtergrond: house, popmuziek of Fleetwood
Mac. Die ‘flow’ komt denk ik doordat je snel
resultaat ziet. Dat werkt heel motiverend
voor mij. Ik maak allerlei aanpassingen,
vervolgens druk ik op de grote knop waarmee
de aanpassingen worden bijgewerkt en voilà!
Je ziet direct hoe mooi het eruit ziet. Of soms,
hoe lelijk het eruit ziet. Haha! In dat geval
moet ik weer even doorwerken. Als het wel
mooi is, laat ik het direct aan de klant weten
via een appje. Die is dan vaak zó enthousiast
om meteen de update te bekijken en feedback
terug te geven met: ‘Oh, wat mooi!’. Ja, die
waardering is heel fijn. Daar krijg ik dan veel
energie van. Mijn meest recente klant heeft zijn
medeondernemers meteen met enthousiasme
over mij verteld en dat is natuurlijk heel fijn!

Hoe ziet jouw dag eruit?

De gemiddelde dag start niet met een bak
koffie, maar met water. Ik drink heel veel
water. Vandaag is een goed voorbeeld. Ik,
eh, werd iets te laat wakker om 08.15 uur en
moest eigenlijk om 08.00 uur vertrekken. Dus
ik pakte een bak kwark, schepte wat lepels
naar binnen, nam nog een grote slok water, en
ging naar school. Mijn ochtendroutine is vaak
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haastig. Ik stop snel een hap in m’n mond en
vertrek dan direct. De laatste tijd is dat vaak
Franse magere kwark. Dat heb ik echt ontdekt.
Ook omdat ik nu een beugel heb, dus dan is het
fijner om dat te eten dan knapperige dingen.
Gister heb ik er anderhalve bak van op! Verder
heb ik een paar lessen per dag op school. Dan
kom ik thuis en heb ik ineens een niet doorsnee
scholierenleven. Meestal heb ik dan contact
met een klant en ga ik ’s avonds werken of
aanpassingen maken op de websites. Ik heb
altijd één klant per keer, zodat het niet te druk
wordt. Momenteel is dat mijn vader. Dat is
lekker makkelijk! Hij houdt natuurlijk in de
gaten dat ik wel genoeg aan school blijf doen.

Heb je grote plannen of dromen
voor je bedrijfje?

Ja, dat ligt eraan… Ik heb voor mijn bedrijfje
niet echt een stip op de horizon, eigenlijk.
Bijvoorbeeld niet dat ik over een jaar 500.000
klanten wil hebben. Nee, eigenlijk leef ik
heel erg in het ‘nu’. Het lijkt me leuk als ik
altijd werk te doen heb. Dat is sowieso gelukt,
want als het werk voor klanten nu klaar is,
heb ik altijd nog mijn eigen, lastige, website
om te maken. Ook heb ik via de cursus nog
toekomstige klanten in het verschiet. Dus ik zit
voorlopig niet stil. Maar daarbij neem ik het

ook weer niet zo serieus hoor. Ik zou het niet
fijn vinden om 80 uur in de week te werken,
bijvoorbeeld. Dus ik wil het liever klein
houden. Weet je, ik heb nu drie jaar, door mijn
vader genoemd ‘spelingstijd’, waarin ik lekker
kan doen en laten wat ik wil. Nu woon ik toch
nog thuis, dus ik heb geen kosten voor de rest.
In feite is het gewoon allemaal uitproberen. Ik
heb de tijd!

En verdere toekomstplannen?

Ik zou niet willen verhuizen; niet uit
Nederland en niet uit Nijmegen, maar wel uit
mijn ouderlijk huis. Dan wil ik gaan studeren
aan de HAN: bedrijfskunde. Maar ik heb nog
2,5 jaar om de keuze te maken. Ik heb nu op
school ook economie en bedrijfseconomie en
dat zijn echt super interessante lessen en met
een leuke docent. Als ik die vakken heb, ga ik
vrijwillig naar school! Haha! Het is sowieso
dit jaar ineens leuker op school. Ik heb veel
leuke docenten en ik kan er goed mee praten
tijdens de lessen. Dat is heel anders dan vorig
jaar waarbij je alleen maar in een bankje moet
zitten en dingen moet overschrijven.

Was je als kind ook al zo
ondernemend?

Nou, het heeft er altijd wel ingezeten. Niet per
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Wijkwijsheid

se het ondernemen, maar gewoon nieuwsgierig
zijn naar leuke dingen. Ik ben namelijk al sinds
mijn tiende met computers aan het knutselen.
Dus alle onderdelen uit elkaar halen en weer
in elkaar zetten. Op Marktplaats zoek ik
weer andere onderdelen en dan knutsel ik het
aan elkaar. Zo heb ik de laptop waarmee ik
werk deels aangepast. Ik vind zowel fysiek
als digitaal werken met computers leuk.
Oorspronkelijk was dit ook het idee voor mijn
bedrijfje. Het heet BamiTech, van techniek,
maar dat is er toch een beetje bij ingeschoten.
Mijn vader vertelde dat ik in mijn babyjaren zo
graag zelf wilde leren lezen, dat ik de etiketten
en verpakkingen van de potjes en flesjes op
tafel probeerde te ontcijferen terwijl ik nog
niet eens kon lezen. Mijn broers en mijn zus
die konden al wel lezen. Ik weet er zelf niks
meer van. Ik heb mezelf dus leren lezen. Die
nieuwsgierigheid zit dus wel in m’n DNA.
Maar niet met schooldingen, hoor!
Ik wilde als kind geen ondernemer worden,
maar astronaut. Ik heb altijd al een fascinatie
gehad met het universum. Astronaut worden,
is echt mijn kinderdroom. Deze droom is nog
steeds niet vervaagd! Misschien ken je SpaceX
van Elon Musk? Dat is een raketbedrijf dat
binnenkort een nieuwe raket lanceert. Ik vind
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dat ontzettend interessant en dat zal ook niet
weggaan.

Als afsluiter; heb jij een gouden tip?

Ja! Doe waar je zin in hebt en voel je niet
verplicht om dingen te doen waar je helemaal
geen zin in hebt. Want ik merk dat ik er een
hekel aan heb, als iemand mij iets verplicht
dat ik niet wil. Dan heb ik veel weerstand,
bijvoorbeeld op school. Soms heb ik daar
helemaal geen zin in. Ik ben heel eigenwijs
ja, maar ook redelijk hoor. Ik kan me snel
aanpassen aan mensen, dat wel. Dat merk ik
bijvoorbeeld in gesprekken met de klant. Dan
probeer ik echt helemaal in zijn verhaal te
zitten. Waarom hij de dingen wil zoals hij ze
wil, waarom hij het doet, en wat hij niet wil.
Ik wil echt het verhaal weten van de persoon
erachter. Het persoonlijk contact is echt een
doel voor mij. Dat vind ik belangrijk.
Dus samenvattend: volg je hart en je passie,
niet die van je ouders. (Dit geldt niet per se
voor mij, hoor) Je hoort weleens verhalen van
ouders, waarbij de kinderen het familiebedrijf
moeten overnemen, of dat de kinderen
hetzelfde gaan studeren. Moet je niet doen!
Je eigen hart, je eigen pad volgen. Gewoon je
eigen ding doen!

Sinds de nieuwe zoon met zijn gezicht
naar voren in een draagzak past, maken
we de kuul te voet onveilig. We wandelen
naar een supermarkt, langs een thuiswinkel voor mijn favoriete Japanse soep en
via een speeltuin terug. Veertig minuten,
exclusief draaimolen, schommel en zandbak. Maar denk niet dat dit een simpele
opgave is.
Vooral de jongste zorgt voor vertraging.
Hij bungelt aan mijn buik en lacht naar iedereen die we tegenkomen. Hij is als een
boek vol design op de koffietafel. Altijd
goed voor een gesprekje. Wat een lieve
jongen! Dat is nog onschuldig. Maar ook:
wat een mooie ogen! Heel wat persoonlijker ineens. Alsof ze verliefd worden, ter
plekke, waarbij het leeftijdsverschil van
zeventig jaar zomaar wegvalt. Of die keer
dat iemand zijn enthousiast trappelende
benen opmerkte: ik zie het al, die houd je
over een paar jaar echt niet meer bij op
de stoep. Ik zou maar vast gaan trainen!
En dan die oudste van vier aan mijn wijsvinger, met zijn eindeloze vragen. Besjes
aan een struik, wolken, mama aan het
werk, gouden leeuwen op een hekwerk in
de Varenstraat. Waarom? Vaak verzin ik
maar een antwoord, maar dit keer stond
de eigenaar toevallig buiten.
‘Toe maar, vraag het zelf maar!’ Waarop
we eindelijk het antwoord kregen dat ik
niet had kunnen verzinnen. Hij was een
leeuw van sterrenbeeld, twee dagen voor
mij geboren, maar volgens mij wel een
decennium of twee eerder.
Daarna stelde hij een tegenvraag. Dat
mocht natuurlijk. Daar had hij recht op.
Zijn dat jouw zoons? Allebei? Ik knikte.
‘Dan ben je godverdomme rijk!’
Ik knikte opnieuw, terwijl mijn oudste
zacht het woord voor zichzelf herhaalde.
Rijk!
Stefan van Dierendonck
(Foto: Dave van Brenk)
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Nederlands oefenen in bibliotheek De Biezantijn
Elke woensdagmiddag kun je van 14.00 tot 15.00 uur in bibliotheek De Biezantijn oefenen om Nederlands te spreken. Tijdens
het Taalcafé praat je samen met vrijwilligers over allerlei onderwerpen. Bijvoorbeeld over muziek, reizen of feestdagen. Ook doe
je taalspelletjes om meer Nederlandse woorden te leren.
In het Taalcafé in bibliotheek De Biezantijn is iedereen welkom die
graag (beter) de Nederlandse taal wil leren. Je praat met behulp van
afbeeldingen over onderwerpen als eten en drinken, feestdagen en het
menselijk lichaam. Door het spelen van taalspelletjes als Pim Pam Pet,
Hollandbingo en Beeldkwartet leer je steeds weer nieuwe woorden bij.

Je bent van harte welkom op woensdagmiddagen tussen 14.00 en 15.00
uur! Je hoeft je niet aan te melden en kan gewoon binnenlopen. Je mag
per keer besluiten of je mee wilt doen. Het Taalcafé is gratis. Kijk voor
meer informatie op www.obgz.nl/taalvaardig.
Do you want to practice Dutch? In the Language 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 De Biezantijn library every Wednesday, from 14
p.m. till 15 p.m. You are always welcome to walk in and you do not have
to register beforehand.
Want more information? Check out www.obgz.nl/welcome.

Hamed komt graag langs in het Taalcafé. Om beter Nederlands te leren, maar ook om andere mensen te ontmoeten. ‘Ik wil graag Nederlandse kranten leren lezen. Ook de taalspelletjes vind ik leuk om te
doen.’ Vrijwilliger Nora vertelt dat mensen het fijn vinden om elkaar te
ontmoeten in het Taalcafé: ‘Sommige mensen zijn in hun eentje naar
Nederland gekomen en zoeken steun bij elkaar. We willen vooral dat
het leerzame en gezellige bijeenkomsten zijn.”
Wil je ook meedoen met het Taalcafé in bibliotheek De Biezantijn?

Voor een veiligere Wolfskuil
In toenemende mate merk je de invloed van sociale media op incidenten in de wijk. Buurtbewoners groeperen zich en melden belangrijke gebeurtenissen. De laatste weken heeft dit ook geleid tot
oplossing van enkele zaken. Zo werd een vernieling op de Nieuwe
Nonnendaalseweg opgelost en werden dealers gecontroleerd op de
Clematisstraat. Zo zijn er nog een aantal voorvallen te benoemen, die
zijn voortgekomen uit het melden op sociale media. Burgerparticipatie
wordt sowieso steeds belangrijker, aangezien er veel druk zit op de
aanwezigheid van politie in de wijk. Dat komt door een steeds grotere
uitvraag van politieagenten om noodhulp (112 meldingen) te rijden.
Daardoor wordt de beschikbaarheid in de wijken steeds geringer en
wordt er vaker een beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de
burgers.
Daarom ook het advies om u aan te sluiten bij een appgroep in de
buurt en de belangrijkste zaken te melden aan de politie.

Chris Hofman
Wijkagent Wolfskuil
(Foto: Dave van Brenk)
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Van
de de
buurtsportcoaches
Van
Buursportcoaches

Buurtsportcoaches
Nijmegen-West bij
netwerkbijeenkomst
Tekst: Pieter Hermans

Tomatensoep

‘Wat leuk dat we ook een aantal deelnemers
mogen verwelkomen die we niet hebben uitgenodigd!’ Ik voel me toch enigszins aangesproken door deze woorden van de organisator
en verslik me in het balletje van de tomatensoep, welke ik bij binnenkomst heb ontvangen. Ik kijk schuldbewust naar mijn collega,
die fijntjes aangeeft dat hij wél een uitnodiging heeft ontvangen. Ter informatie; ik ben
op een netwerkbijkomst van een aantal zorgen welzijsnorganisaties die in Nijmegen-West
actief zijn. Een speelveld waarin ik nog niet
helemaal thuis ben. Ik ben meer van de gymzalen, sportvelden en bestuurskamers. Maar dat
terzijde.

Man-vrouwverhouding

Een aantal zaken valt mij direct op. Zo is de
verhouding dames/heren: 10 staat tot 1. Blijkbaar is het in het land van zorg en welzijn hetzelfde gesteld, als in het basisonderwijs. Daarnaast vermoed ik dat er ook een behoorlijk
aantal vegetariërs aanwezig is. Ik zie namelijk
een heleboel niet opgegeten gehaktballetjes in
de soepkoppen die zijn teruggezet. Ik maak
dan ook een mentale notitie om mijn repertoire van grapjes over vegetariërs ongemoeid
te laten.

Opvoeders

Maar wat een leuke bijeenkomst wordt het!
Zonder ellenlange introducties gaan vlot we
aan de slag met thema’s als opvoedingsondersteuning en hoe we mensen uit de zorg kunnen houden. Ik ben toch een beetje de schoenmaker, die bij zijn leest blijft en heb het over
het ‘derde opvoedmilieu’: de sportvereniging.
Naast de ouders en de school, wordt ook de
sportvereniging steeds meer ‘opvoeder’. Hoe
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mooi zou het zijn als sportverenigingen dit gegeven zouden omarmen. Als trainer, bestuurder of vrijwilliger ben je altijd opvoeder. Vaak
van de kinderen, maar soms ook van de ouders. Of je nu wilt of niet. Het idee slaat aan en
hierop voortbordurend, ontstaan een paar mooi
verbindingen.

weg word ik wel een beetje getroffen door de
betrokkenheid van alle aanwezigen. Als ik aan
het eind van de bijeenkomst de visitekaartjes
wil gaan uitdelen en natuurlijk ook oogsten,
blijkt mijn collega mij al voor te zijn geweest.
Ik maak weer een mentale notitie dat ik dit
geen tweede keer moet laten gebeuren!

Visitekaartjes

De volgende ben ik er weer bij, alleen al voor
de lekkere tomatensoep met balletjes.

We rouleren langs een aantal tafels en gaande-

Lunch,
Borrel,

ma - gesloten
di t/m zo - 11.00-23.00 u

Feestjes,
n 13
laa
s
ad
rst
o
Vo

Wijck

0

Gezelligheid!
Meer info? Zie:
/WijckNijmegen
www.wijcknijmegen.nl
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drankenspeciaalzaak
Heerlijke zelf gemaakte stamppotten,
rookworst, balkenbrij en meer

Molukkenstraat 21
6524 NA Nijmegen
024 324 92 37

Molenweg 104
6542 PZ Nijmegen
024 377 11 00

Olifant

Eristoff

Jonge Graanjenever
1 ltr.
van € 14,29

Vodka
0,7 ltr.
van € 15,49
voor

voor

€ 12,99

De oudste ambachtelijke slagerij van Nijmegen zit
gewoon midden in ons eigen Waterkwatier.
En dat al zo’n 100 jaar.
Waterstraat 201, 6541 TJ Nijmegen
Telefoon: 024 377 4790
E-mail: info@robkeller.nl
Website: www.robkeller.nl

€ 11,49

Teacher’s

Blended Scotch Whisky
1 ltr.
van € 21,49
voor

€ 18,99

Geldig tot en met 31 oktober

advertorial

Nieuw bij Jacops Fysiotherapie
Nijmegen: Mindfulness
We kennen allemaal wel de drukte van ons
dagelijks leven, of juist het leven op de automatische piloot. Je dagelijkse taken uitvoeren
terwijl je met je gedachten ergens anders bent.
Mindfulness betekent het volledig bewust zijn
van de huidige ervaring.
Mindfulness oefenen is eigenlijk een training
van je aandacht. Door deze vaardigheid te leren kun je onder andere beter voor jezelf zorgen, meer rust vinden en minder in je hoofd
leven.

Aandacht trainen
De Amerikaanse Bioloog Jon Kabat-zinn heeft
Mindfulness gecombineerd met de Westerse
psychologische inzichten tot een achtweekse
training. Deze training bestaat nu al meer dan
35 jaar en is door veelvuldig wetenschappelijk
onderzoek bewezen effectief gebleken.
Binnenkort kun je bij ons Mindfulness trai42

ning volgen. De training kan in kleine groepen
van 4-6 personen of persoonlijk, 1 op 1, onder
begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut.
De training duurt in totaal 8 weken, waarin je
naast de wekelijkse training in de praktijk, toegang krijgt tot een website waarop de lesstof
terug te vinden is en mp3-bestanden voor de
aandachtstraining. Er wordt van u verwacht
dat u ook thuis hiermee gaat oefenen, voor ongeveer een half uur per dag.
Vriendelijkheid, mildheid en een accepterende
houding naar jezelf zijn een belangrijk deel
van mindfulness en dus ook van onze training.
Iedereen kan aan de cursus deelnemen, maar
met name mensen met stress, depressie en
chronische pijnklachten hebben er veel profijt
van.
Voor de kosten en data van de Mindfulness
training kunt u per mail of telefonisch contact op nemen met onze fysiotherapeut Claire
Jongbloets.

Jacops Fysiotherapie Nijmegen
In onze praktijk werken wij met drie collega’s.
Naast alle reguliere klachten zijn wij gespecialiseerd in o.a. manuele therapie, sport gerelateerde klachten, medical taping, hoofdpijn
en duizeligheid, medical taping concept 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 niet
noodzakelijk.
Jacops Fysiotherapie Nijmegen
Voorstadslaan 208
Tel. 024-3784760
jacopsfysiotherapie.nl
info@jacopsfysiotherapie.nl
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Biomassacentrale op ENGIE-terrein onverstandig
Tekst: Maarten Visschers en Hans Sprangers
Foto: Maarten Visschers
ENGIE wil opnieuw een energiecentrale
die met resthout wordt gestookt, op haar bedrijfsterrein bouwen. In een gezamenlijke
zienswijze hebben de milieuorganisaties
Leefmilieu, MOB en de Gelderse Natuur- en
Milieufederatie aangegeven dat zij een houtgestookte biomassacentrale ongewenst achten.

Geen herhaling van zetten

Energiebedrijf ENGIE en de gemeente Nijmegen hebben een nieuwe gebiedsvisie opgesteld voor het terrein van ENGIE. Op het
terrein met een omvang van 32 hectare staat
de oude kolencentrale nog. Deze wordt nu
afgebroken. De gebiedsvisie vormt de basis
voor het nieuwe bestemmingsplan. In deze
visie staat aangegeven dat de herontwikkeling
van het terrein zich zal richten op duurzame
energieopwekking en watergebonden bedrijvigheid. Op zich positief. Maar in de gebiedsvisie wordt een deel van het terrein bestemd
voor een nieuwe biomassacentrale. Jaarlijks
zal er ongeveer 50.000 ton resthout worden
verbrand. In november 2017 is een milieuvergunning voor een biomassacentrale van ENGIE op dezelfde locatie al door de rechtbank
Arnhem vernietigd. Ook heeft de gemeenteraad destijds de motie ‘Nijmegen Duurzaam

Warm’ aangenomen. Strekking daarvan is
om alleen echte duurzame warmte toe te passen. Milieuorganisaties vinden dat een herhaling van zetten moet worden voorkomen.

CO2-uitstoot hoger dan van kolen

De bezwaren van de organisaties richten
zich op de CO2-uitstoot. De CO2-uitstoot
van houtverbranding per hoeveelheid opgewekte energie is hoger dan die van kolen. In
feite zet je qua CO2-uitstoot een nieuwe kolencentrale neer. Weliswaar is het een kleinere dan de oude die nu wordt afgebroken.
Door aanplant van bomen kan deze CO2 niet
meteen worden gecompenseerd. Het duurt
minstens 20 tot 100 jaar voordat de door de
centrale uitgestoten CO2 weer is vastgelegd.
Die tijd hebben we niet. In 2030 (over 10
jaar) dient de CO2-uitstoot te zijn gehalveerd
om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

Biomassa uit regio is op

Daarnaast is uit onderzoek van de provincie Gelderland (2017) en van bureau Probos (2018) gebleken dat er niet voldoende
hout uit de regio beschikbaar is. Dit resthout
wordt al in andere biomassacentrales verbrand, zoals de centrale bij Cuijk. Het hout
(er is 50.000 ton per jaar nodig!) zal dus grotendeels van ver (Canada, de VS en Baltische
Staten) moeten worden geïmporteerd. En dat

is al helemaal niet duurzaam. Sowieso is het
van belang om veel bos aan te planten en dus
niet te kappen, zowel voor opvang van de al
bestaande CO2-uitstoot als voor de biodiversiteit. Een (grootschalige) biomassacentrale
zoals gepland op het ENGIE-terrein draagt
dus niets bij aan de vermindering van de
CO2-uitstoot en is dan ook niet duurzaam.

Deken van fijnstof

Een biomassacentrale zal lokaal ook voor extra uitstoot van fijnstof zorgen. Weurt en de
Nijmeegse wijken Hees, Waterkwartier en
de nieuwe wijk Batavia/Koningsdaal zitten
daar niet op te wachten. Ook is nog vaak onbekend welke concentraties en jaarvrachten
aan stoffen in de praktijk uit een dergelijke
centrale komen. Goede praktijkmetingen ontbreken. In veel Nederlandse gemeenten zijn
protesten tegen dit soort lokale biomassacentrales, zoals bijvoorbeeld in Arnhem, Amersfoort, Diemen, Lingewaard en Waddinxveen.

Oplossing

Als oplossing stellen de organisaties voor om
in te zetten op technieken als bodemwarmte,
aquathermie, opslag en productie van duurzame energie (onder andere in de vorm van
waterstof) en grootschalige warmtepompen.
Voorgesteld wordt om de inzet van deze technieken te versnellen. Dat past ook veel beter bij de ambitie van Nijmegen als Groene
Hoofdstad van Europa (2018). Het is dan ook
van belang om bij de verdere realisatie van de
plannen op het ENGIE-terrein, bijvoorbeeld
bij de inspraakprocedure voor de toekomstige
omgevingsvisie, ook vanuit het Waterkwartier
met klem te protesteren tegen de komst van
een biomassacentrale op het ENGIE-terrein.

Buitenlands protest tegen houtstook
in kolencentrales

Houtshreds voor een biomassacentrale
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Naast houtstook in lokale biomassacentrales
speelt ook de bijstook van hout in de vier Nederlandse kolencentrales. Houtverbranding is
niet alleen niet duurzaam maar ook economisch niet rendabel. Het gaat alleen door vanwege de subsidies die ervoor verleend worden.
Milieuorganisaties vinden dat deze subsidies
afgeschaft moeten worden. Ook buitenlandse
bosbeschermingsorganisaties, Dogwood Alliance, Biofuelwatch en Environmental Papernetwork, pleiten tegen deze grootschalige
verbranding van houtpellets in de Nederlandse
kolencentrales. Lees ‘Are forests the new coal’
op: https://tinyurl.com/new-coal . Of bekijk de
film ‘Burned, are trees the new coal?’
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Basis in je lijf

Praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie
Loop je vast in je leven en heb je het gevoel dat je er zelf niet uitkomt?
Als je om wat voor reden dan ook van jongs af aan hebt geleerd om je flink aan
te passen, is dat als volwassene niet zomaar afgeleerd. Het vraagt alleen ook
enorm veel energie om dit vol te houden. Ben jij zover dat je het avontuur wilt
aangaan om dit te veranderen? Want dat kan echt. In mijn praktijk ‘Basis in je
lijf’ begeleid ik mensen die het gevoel hebben altijd te leven met een rem erop,
om hoofd, hart en lijf samen te laten werken, zodat ze voluit kunnen leven. Als
je je thuis voelt in je eigen lijf, en met je hart als kompas en je hoofd als stuur,
kun je leven in kleur in plaats van in zwart-wit. Ik gun het iedereen.

Hink stap leer

Praktijk voor psychomotorische begeleiding
De oorzaak van veel leer- en gedragsuitdagingen
ligt in de motoriek. Veel kinderen en volwassenen
lopen vast in hun ontwikkeling op school, werk of
privé. Dit uit zich in onder andere boosheid, angsten, bewegingsonrust, concentratie- en leerproblemen en burn-out.
De ontwikkeling van een kind start in de baarmoeder met het doorlopen van reflexen. Deze zorgen er
onder andere voor dat een kind leert lopen, rustig
op een stoel kan zitten en zich veilig voelt. Deze reflexen verdwijnen bij een soepele ontwikkeling naar
de achtergrond. Wanneer reflexen actief blijven,
kost het veel energie om deze te onderdrukken. Dit
staat de algehele ontwikkeling in de weg.
Bij ‘Hink stap leer’ stimuleren we door reflexintegratie en allerlei manieren van bewegen de motorische ontwikkeling, zodat kinderen en volwassenen
hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
Sanne Peters
06 54 271 674
www.hinkstapleer.nl
sanne@hinkstapleer.nl
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Karin Groenesteijn
Telefoon: 06 26 166 491
E-mail: info@basisinjelijf.nl
Website: www.basisinjelijf.nl

Frank Nendels
Beste lezers. Mijn naam is Frank
Nendels. Ik woon boven Galerie
La Pempí aan de Graafseweg 137.
Naast mijn parttimebaan in de zorg
ben ik ook werkzaam als ZZP’er. In
deze laatste rol verhuur ik mezelf als
(trainings)acteur.
Als trainingsacteur ben je werkzaam
als ‘leverancier van gedrag’. Ik probeer mensen handvatten te geven
hoe om te gaan met lastige situaties.
Als je bijvoorbeeld als arts-assistent
een boze patiënt aan de balie krijgt,
kan het best lastig zijn om deze te
woord te staan. Ik speel dan die boze
patiënt en de arts-assistente probeert
de boze patiënt rustiger te krijgen
om toch in gesprek te gaan. Achteraf
bespreken we dan wat goede acties
waren van de assistent en wat soms

juist averechts werkte.
Daarnaast word ik ook wel eens gevraagd voor een rol in een commercial
of tv-film of -serie. Ik denk zelfs dat
jullie me wel eens op tv hebben gezien,
zonder het te weten. Kijk bijvoorbeeld
maar eens naar de reclame van Beemsterkaas uit 2013 op YouTube!
Frank Nendels
E-mail: Frank@franky.nl
Website: https://www.youtube.com/
user/fnendels
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In memoriam: Bertus van der Tol
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk
Bertus van der Tol, de
wederhelft van Diny van
Haaren van Diny’s Wol- en
Handwerken is eind vorige
maand op 88-jarige leeftijd
overleden. Bertus komt uit een
schippersfamilie en toen hij
Diny leerde kennen in 1953
gingen ze ook varen. Vaak naar
Duitsland met een vracht graan,
maïs, rogge of tarwe. Soms
dag en nacht en dan losten ze
elkaar af. In de jaren 60 kregen
ze twee kinderen: Dia en Benny. Om gezondheidsredenen moest
Bertus met het varen stoppen en daarna opende het echtpaar
in 1978 de inmiddels beroemde winkel op de hoek van de
Voorstadslaan en de Sperwerstraat. Bertus sukkelde de laatste
jaren met zijn gezondheid, maar zijn overlijden kwam toch nog
onverwacht. In een interview met De Wester in nummer 6 van
2017 zei Diny nog: ‘We gaan door tot we er bij neer vallen.’
Nu zal Diny alleen verder moeten. De Wester wenst haar daarbij
alle kracht en sterkte toe die ze kan gebruiken. Diny’s Wol- en
Handwerken is van dinsdag tot en met zaterdag elke dag open
van 13.00 tot 17.00 uur.

Tekst: Wilma van de Heijde
Wij zijn enkele bewoners van De Wolfskuil en van Het Waterkwartier. We zoeken naar festiviteiten die u als bewoner wil organiseren
en waarvoor u een financiële bijdrage nodig hebt. Wij adviseren de
gemeente Nijmegen om uw initiatieven te honoreren.
U kunt bij ons terecht voor alles wat u zelf, of samen met uw buren,
bedenkt wat saamhorigheid biedt aan de bewoners van uw wijk.
Een aanvraagformulier krijgt u via e-mailadres
activiteitenfondsoudwest@gmail.com. Indien gewenst, krijgt u hulp
van ons bij het invullen. Wilt u niet via internet werken? Haal dan de
formulieren op bij Ruud de Vries (hoek Marialaan - Voorstadslaan), of
wijkcentra De Biezantijn en Titus Brandsma.
De volgende inleveringdatum is 30 oktober. Een week later hebben
wij een overleg en dan krijgt u zo snel mogelijk bericht van ons.
Wij wachten graag op uw aanvraag.

Ook voor al uw schilder- en behangwerkzaamheden
voor binnen en buiten
Nu ook 80 soorten PVC-vloeren • Vrijblijvend prijsopgaaf
06-460 808 04
j.haefkens1@chello.nl
www.tapijtshophaefkens.nl
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Colofon

reading

De Wester is een onafhankelijk magazine, en heeft
een eigen website, beide gemaakt door en voor
bewoners van Oud-West. Het blad verschijnt zes
keer per jaar en wordt gratis verspreid.
De Wester is mede mogelijk gemaakt door de
gemeente Nijmegen.

coaching
handlezen
astrologie

Adres

healing
Nijmegen - Bottendaal

06 39659057
www.fridobijl.com

Voorstadslaan 248, 6541 SZ Nijmegen
Telefoon: 06 24 17 05 72
E-mail: redactie@dewester.info

Online

Internet: www.dewester.info
www.facebook.com/DeWesterNijmegen
E-mail website: webredactie@dewester.info

Redactie

✱ Fluitend je papierloze administratie bijwerken, online of via de app
✱ Alle belastingaangiftes altijd op tijd ingediend

Michiel van de Loo (hoofdredacteur)
Dave van Brenk (eindredacteur)
Irma Bogers
Stefan van Dierendonck
Biljana Marković
Ger Neijenhuyzen
Rian Panis
Geert Timmer
Caroline van Uden
Ruud de Vries

Tekstcorrectie

✱ Deskundig advies bij je ondernemersvraagstukken

Irma Bogers, Rian Panis,
Koen Knippenberg, Mark van Steen,
Marie-José Kommers, René van Berlo

✱ Klantvriendelijk, informeel en dichtbij

Foto’s

JE KANTOOR VOOR BTW, IB, VPB, LOONADMINISTRATIES EN MEER!
Sint Annastraat 48, 6524 GE Nijmegen, www.taxtigers.nl

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

Dave van Brenk (www.davevanbrenk.nl)
Ger Neijenhuyzen (www.gersfotografie.nl)
Geert Timmer
en anderen (zie bij de artikelen)

Adverteren

Kom naar
de Stip!
Samen maken
we de wijk

Michiel van de Loo: 06 24 17 05 72
E-mail: redactie@dewester.info

Vormgeving

Dave van Brenk
Pam van den Beld

Drukwerk

Drukkerij Hendrix. Oplage: 9.500 exemplaren

Bezorging

Op alle adressen in Oud-West met uitzondering
van de adressen met een NEE-NEE-sticker.
Klachten over bezorging: 06 24 17 05 72
of e-mail: redactie@dewester.info

Volgend nummer

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
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Dip Dibbets
(Foto: Dave van Brenk)
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Kinderpersbureau
Leuke workshop
raamstickers maken
Tekst en foto’s: Ilja / Luna
Hallo ik ben Luna en ik ben 9 jaar oud. Ik heb
een interview gehouden met Ilja over raamstickers! Ilja gaf een workshop over raamstickers maken bij het Activiteitenplein. Er deden
heel veel kinderen aan mee. Wij van de krant
waren er natuurlijk bij en we waren onder de
indruk!
Hij dacht met Kerst: ‘Laat ik eens iets nieuws
proberen’ en toen kwam hij op het idee om
raamstickers te maken.
Wat heb je ervoor nodig?
Behoorlijk wat, namelijk: een lamineerapparaat, lamineerhoesjes, gekleurd papier, lijm,
een schaar, stiften, potloden, stickers, glitters,
enveloppen en als laatste een vaatdoekje.
En de spullen heeft Ilja gekocht in de winkel
en gekregen via het Activiteitenplein, meester
Gerard en van mijn papa. Ilja heeft voor deze

workshop een stappenplan bedacht, dat alle
kinderen moesten volgen. Tijdens de workshop gaf hij de uitleg en hij vond dat erg leuk
om te doen. Het ging heel erg goed in twee
uurtjes tijd. Dit vonden de kinderen: Nora
vond de workshop superleuk. Lora vond het
heel leuk. Nyima vond het heel goed gedaan
en Elias vond het leuk.
En de raamstickers? Die zijn heel erg mooi
geworden. Op een paar exemplaren na, omdat het lamineerapparaat eerst even te heet
stond en dat gaf bobbeltjes.
Hoe raamstickers maken?
Doorloop de volgende stappen:
1. kies papier in één of meer kleuren
2. knip het papier in vormen (maak een ontwerp)
3. plak meerdere papieren zo nodig op elkaar
4. versier je papierwerk met potlood, stift of
stickers
5. lamineer het werk
6. maak het raam een beetje nat en plak je
sticker!

Seizoensgedichtjes
De lente
De vogels komen van verre naar ons toe
En zeggen: roekoe roekoe
De mensen zijn blij
Dat merken wij
De lammetjes zijn er weer
En de dieren worden meer
De zomer
Het is zo heet
mijn bloes is nat van het zweet
lekker op het strand
met een ijsje in mijn hand
lekker in de zon
ik wou dat dit voor altijd kon
De herfst
de bladeren zijn niet meer groen
ik wou dat ik er wat aan kon doen
nu zijn de bladeren bruin
en liggen in mijn tuin
de herfst is er weer
want de zomer is er niet meer
De winter
het is heel koud weer
en de vogels zijn er niet meer
er staat een sneeuwberg in de tuin
het lijkt op een witte berg puin
ik draag een muts en een sjaal
want ik ga schaatsen op de waal
Door: Juna

Door alle kinderen van de redactie
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