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Vaste activiteiten
• Maandag, 14.00-15.30 uur: zangkoor 
Doddendaal.
• Dinsdag, 9.00-10.00 uur: trombosedienst.
• Dinsdag, 11.00-12.00 uur: ouderengym, 
Nijmeegse Sportservice.
• Vrijdag, 14.00-16.30 uur: wijksoos: kaar-
ten en bridgen.
• Elke  derde dinsdag van de maand, 14.00- 
16.00 uur: een lezing over een actueel of 
boeiend onderwerp.
• Elke derde woensdag van de maand, 
14.00-16.00 uur: bingo.
• Elke eerste vrijdag van de maand, 10.30-
12.00 uur :  kerkdienst en koffie drinken in 
de Grote Zaal.
• Voor Zondagmiddagsalon SWON en 
andere activiteiten: zie  Agenda voor de 
Buurt of kom langs bij AC Doddendaal.

Lezingen                                                                                                                                              
• Dinsdag 17 april  2012: lezing met beel-
den: Kijken naar Afrikaanse kunst. 
In deze presentatie (PowerPoint) leren we 
kijken naar kunst uit Afrika. Misschien 
vinden wij westerlingen de vorm soms 
merkwaardig en op het eerste gezicht 
vreemd. Ontdek wat de betekenis is en de 
Afrikaanse wereld komt dichterbij! 
Spreker: Ine Kommers. Zij is verbonden 

aan het Afrika Museum.
• Dinsdag  15 mei  2012: lezing met beel-
den: Het nieuwe rivierpark van Nijmegen.
Het gezicht van Nijmegen verandert in de 
komende jaren ingrijpend. Het plan voor 
een uniek stadseiland ontving in New York 
de Waterfront Center Award. De spreekster 
legt ons de ontwikkelingen uit. Ze heeft 
ook aandacht voor cultuurhistorie. Ze heeft 
ruime ervaring opgedaan voor wat betreft 
‘ter lering ende vermaack’. 
Spreker: Karolien Andela, publieksvoor-
lichter gemeente Nijmegen.
• Dinsdag  19 juni  2012: lezing met beel-
den en gesprek: De stedenband Gaziantep 
en Nijmegen.
Sinds vijf jaar heeft Nijmegen een ste-
denband met de Turkse stad Gaziantep. 
Waarom is die vriendschapsband aan-
gegaan, waar ligt Gaziantep en hoe ziet 
de stad eruit? Welke overeenkomsten en 
verschillen zijn er tussen de twee steden? 
In deze presentatie krijgt u antwoord op 
deze en andere vragen.
Spreker: Paul Kivit, voorzitter Adviescom-
missie Gaziantep

De lezingen zijn voor iedereen toeganke-
lijk en los van elkaar te volgen.
Tijd: elke derde dinsdag van de maand, van 
14.00 tot 16.00 uur.
Entree: 4 euro, inclusief koffie/thee.

Tekst: Emmy Smithuis
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Nijmegen-Centrum en de Benedenstad. Het 
wordt gratis verspreid
Mariken is mede mogelijk gemaakt door 
de gemeente Nijmegen. Er is een bijdrage 
verkregen uit het budget wijkactiviteiten/
bewonersinitiatieven van de gemeente Nijmegen
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Agenda Activiteitencentrum Doddendaal

Stouthamer
c a t e r i n g

Stouthamer Catering = Catering Nijmegen

Wij helpen u graag bij de verzorging van uw borrel, 
lunch, diner of feest op uw of onze locatie.

Bezoek onze website voor het aanbod!

Iets te vieren?

www.stouthamercatering.nl | info@stouthamercatering.nl | 024-355 18 59 | 06-18473689
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‘Geachte redactie...’

Tijdens de presentatie van het eerste nummer van Mariken op 9 december 2011 meldden diverse 
bewoners van binnen- en Benedenstad zich als medewerker. (Foto: Jacqueline van den Boom)

Het eerste nummer van Mariken heeft veel 
enthousiasme losgemaakt. Hieronder een 
deel van de reacties.

Complimenten
Onze complimenten voor het eerste nummer 
van Mariken. Een geweldige aanwinst voor de 
Benedenstad en het Stadscentrum, zowel voor 
de bewoners alsmede de ondernemers/detail-
handel/horeca. Kleurrijk en boordevol infor-
matie wat zeker nog zal kunnen uitgroeien tot 
een compleet magazine met veel uitstraling en 
een groot bereik. (...)
Annemieke Klaassen, secretaris S.O.C.N.

Heel blij
Om te beginnen wil ik laten weten dat ik heel 
blij ben met Mariken. Ik ervaar het als een 
soort ‘thuiskomen’. Het lijkt me verder een 
prima middel om er achter te komen met wie 
je allemaal samen bent in het dorp dat Bene-
denstad en Stadscentrum heet. (...)
Co Martens

Verrast
Als enthousiaste binnenstadsbewoner was 
ik blij verrast de Mariken in mijn bus aan te 
treffen, en juich ik dit initiatief van harte toe! 
Het leven in het hart van de stad heeft een heel 
eigen karakter en dynamiek. Doordat het in 
zekere zin altijd zindert, heeft het mijn hart 
gestolen en word ik er tegelijkertijd doodmoe 

van. Twee kanten van eenzelfde medaille en 
daardoor fascinerend, tenminste voor mij. 
Maar doordat het leven in de stad zo divers is, 
met zo veel verschillende soorten activiteiten, 
kom je ondanks de drukte juist heel makkelijk 
op een soort eilandje terecht. Best fijn soms, 
maar dit magazine is dan wel een prettige en 
leuke aanvulling vind ik: als spreekbuis, maar 
ook als infobak.
Rian van Nieuwkuijk

Verrassing
Tot onze grote verrassing vonden wij de Mari-
ken in de brievenbus. Wat een hardstikke leuk 
initiatief, wij zijn er blij mee. (...)
Marianne Jansen

Heel leuk
Vorige week hebben wij het blad, Mari-
ken, ontvangen. Graag wilde ik jullie la-
ten weten dat ik het een heel leuk blad vind.  
Veel afwisselende artikelen uit en over de 
buurt! Hoop dan ook niet dat het bij een een-
malige uitgave blijft. Ga zo door!
Petra de Bruin

Niet lezen
Op TV Nijmegen1 hoorde ik van ons nieuwe 
blad Mariken. Ik heb begrepen dat het blad 
vorige week al verspreid is. Helaas, bij mij in 
de straat is niets bezorgd. Aanloopproblemen? 
Denkt u dat het nog komt? 

Alleen, als het blad door de brievenbus komt, 
kan ik het nog niet lezen, want ik ben blind. Is 
het mogelijk het blad digitaal te zenden? Dat 
zou ik heel fijn vinden.
Het is handig eerst met mij te overleggen over 
de verzendvorm. Meestal kan het heel simpel 
gehouden worden en dat scheelt veel kopzor-
gen. En als dat handig is, dan kom ik toch met 
mijn hond even langs in de Papengas?
Marianne Mattijsen

Mevrouw Mattijsen heeft een pdf ontvangen.

Enthousiast
Allereerst wil ik mijn enthousiasme kwijt over 
Mariken: wat een geweldig initiatief!
In 2000 kwam ik vanuit Suriname naar Nijme-
gen om te studeren en ondanks dat het een re-
genachtige dag was in augustus ben ik sinds 
die dag verslingerd aan deze stad. Kort daarna 
ben ik bij de opening geweest van de Mari-
kenstraat en heb toen uitgesproken dat ik daar 
graag zou willen wonen. Nu woon ik er ook, 
al ruim vijf jaar en heb ik op loopafstand mijn 
praktijk. Ik wil het liefst nooit meer weg uit het 
hart van de stad!
De historie van Nijmegen heeft me geraakt 
en ik heb er veel over gelezen. Wanneer we 
bezoek krijgen van mensen buiten Nijmegen 
laten we ze trots stukjes van ‘onze’ mooie stad 
zien. Wanneer mijn vrienden van de middel-
bare school in Paramaribo ons komen opzoe-
ken, vragen ze altijd waarom ik na mijn studie 
in Nijmegen ben blijven wonen. Ik doe altijd 
wel een poging om ze te overtuigen van de 
vele schoonheden van deze stad. Maar als ze 
het dan nog niet begrijpen neem ik ze mee 
naar mijn favoriete plekje: het uitzicht over het 
Valkhof, de Waalbrug en de Ooijpolder vanaf 
de Belvedere... En dan kan ik alleen maar den-
ken: waarom niet?
Het mag duidelijk zijn dat ik hou van Nijme-
gen.
Karina Ronde-Teunissen

Twitterberichten
Rob Jetten, voorzitter gemeenteraadsfrac-
tie D66: ‘Leest #Mariken, het nieuwe bewo-
nersmagazine voor Benedenstad en Stadscen-
trum. Ik zeg: groot succes! Echt heel erg leuk 
;) #Nijmegen’

René van Berlo, hoofdredacteur Mariken: 
‘Binnenstadsbewoners melden zich om mee te 
werken aan Mariken omdat ze het zo’n goed 
blad vinden. Geweldig!’

Reactie Rob Jaspers, stadsredacteur de 
Gelderlander: ‘@RenevanBerlo Inderdaad, 
complimenten’
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In het westelijk deel van de binnenstad ligt 
een uniek buurthuis: Activiteitencentrum 
Doddendaal. Het is een ontmoetingsplek 
voor de buurt én voor ouderen van een 
zorgcomplex. Emmy Smithuis en Albaer 
Hillen leggen uit.

Ingesloten tussen Doddendaal, Regulierstraat, 
Achter Valburg en Parkdwarsstraat liggen het 
Wooncentrum Nieuw Doddendaal en het Acti-
viteitencentrum Doddendaal. Het is één com-
plex. In het wooncentrum wonen zorgbehoe-
vende ouderen. Het deel aan Achter Valburg 
is activiteitencentrum. Het is een van de twee 
buurthuizen binnen de singels. Het andere is 
’t Oude Weeshuis aan de Papengas in de Be-
nedenstad.

Uniek
Emmy Smithuis is beheerder en gastvrouw van 
het activiteitencentrum. Albaer Hillen – tevens 
bekend raadslid van het CDA – is beheerder en 
penningmeester. ‘Dit is het enige zelfstandige 
buurthuis met een eigen bestuur’, zegt Albaer. 
‘De andere buurt- en wijkcentra in Nijmegen 
zijn van de gemeente.’ 
Het activiteitencentrum is nog om een andere 
reden uniek. Het is de gezamenlijke ruimte 

voor bewoners van het wooncentrum én voor 
de andere buurtbewoners. Albaer: ‘De oude-
ren uit het wooncentrum komen via de binnen-
deur, de mensen uit de buurt via de buitendeur. 
De bedoeling is ze zoveel mogelijk bij elkaar 
te brengen.’

Werkafspraken
De buurthuizen liggen vlak bij elkaar. Zitten ze 
elkaar niet in de weg?
‘We hebben goede werkafspraken met ’t Oude 
Weeshuis’, vertelt Albaer. ‘Het weeshuis is 
voor de Benedenstad, wij voor de binnenstad. 
Het weeshuis is voor de jongeren, wij vooral 
voor 50-plussers. Benedenstadters hebben hun 

eigen honk. Dat er een huisartsenpost in het 
weeshuis zit, is prima. Niet alles hoeft in één 
gebouw. We vullen elkaar heel goed aan.’
De afspraken met ’t Oude Weeshuis zijn be-
vestigd door wethouder Turgay Tankir. Albaer: 
‘Het activiteitencentrum is zo ongelofelijk 
goedkoop dat we de gemeente nauwelijks geld 
kosten.’

Faciliteiten
‘Doddendaal biedt faciliteiten, zoals zaaltjes 
voor vergaderingen’, vertelt Emmy. ‘Veel 
buurtorganisaties vergaderen hier, bijvoor-
beeld het bewonersplatform en de Vrienden 
van het Kronenburgerpark. Swon heeft een 
zondagmiddagsalon. Het koor en de ouderen 
van het COC komen hier. Elke eerste vrijdag 
van de maand is er een kerkdienst. Mensen uit 
de buurt kunnen hier ’s middags eten. Alleen 
bruiloften en partijen doen we niet.’

Emmy Smithuis en Albaer Hillen van Activiteitencentrum Doddendaal

‘Wij willen het zo regelen dat het hier goed toeven is’

‘Mensen uit de buurt kunnen
hier ’s middags eten’

‘Voor de 50-plussers willen wij een leuk 
programma bieden’, vult Albaer aan, ‘bij-
voorbeeld lezingen, computercursussen en 
gespreksgroepen. Doddendaal is laagdrempe-
lig, toegankelijk voor iedereen. Maar’, waar-
schuwt hij, ‘wij moeten onze eigen broek 
ophouden. We hebben daarom een uurtarief. 
Voor bewonersgroepen is het 5 euro per uur, 
voor anderen 10 euro per uur.’
Vier dagen per week is Emmy als beheerder 
aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 9 tot 17 uur. Met name ’s avonds 
is het zelfbeheer. De organisaties moeten dus 
zelf de lichten uitdoen, afsluiten et cetera.

Verbreden
Het activiteitencentrum wil zijn aanbod ver-
breden. Albaer: ‘We zijn nu aan het brainstor-
men. Mensen met nieuwe ideeën zijn van harte 
welkom.’ Emmy: ‘Wij willen het zo regelen 
dat het hier goed toeven is.’

Activiteitencentrum Doddendaal, 
Achter Valburg 2, telefoon: (024) 360 35 73.
e-mail: acdoddendaal@xs4all.nl

Tekst: René van Berlo
Foto’s: Ron Disveld

Emmy Smithuis Albaer Hillen 
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26 januari 2012. Ik heb om 19.00 uur afge-
sproken met wijkagent William Nijland om 
een avonddienst mee te lopen. We treffen 
elkaar op het politiebureau in de Stieltjes-
straat. Op de begane grond links van de 
hoofdbalie is de plek van de centrumagen-
ten. Om zeven uur is er nog volop bedrij-
vigheid. Ik zie allemaal mannen, waaronder 
bikers (agenten te fiets), twee wijkagenten 
en een agent van de vrijwillige politie die 
zelfstandig een koopavonddienst draait. Ik 
word voorgesteld en gevraagd een geheim-
houdingsdocument te tekenen.

William laat me de lopende zaken zien die in 
zijn computer staan en waaraan hij zijn ronde 
vastknoopt. Er is een deur ingetrapt bij een 
kraakpand en de hond van de bewoonster is 
verdwenen. Omdat het kraakpand gevestigd 
is in de Vlaamsegas gaan we beelden bekijken 
van de beveiligingscamera’s daar ter plaatse. 
Ook komen we een aantal meldingen tegen 
van vermoedelijke hennepkwekerijen. De po-
litie moet op zoek gaan naar een pand of plek 
van waaruit ze de vermoedelijke plekken kun-
nen bekijken. Ook krijg ik foto’s te zien van 
een zwaar verwaarloosde woonruimte. Naar 
aanleiding van klachten van de onderburen, 
die last hadden van lekkage in verband met 
een overgestroomde badkuip die compleet 
verstopt zat, heeft de politie de boel ontzet. 
Ook goed nieuws deze avond. De nachtbur-
gemeester van Nijmegen, Doro Krol, kondigt 
een bezoek aan het politieteam aan. Ze deelt 
harten uit en wil de politie een hart onder de 
riem steken voor het leefbaar houden van de 
stad, ook in de late uurtjes. De computer wordt 
afgesloten. Meer blauw op straat. We gaan op 
pad. De avonddienst loopt van 13.00 tot 23.00. 
Jammer dat het regent. Het is waterkoud dus 
handschoenen aan en muts op! 

Toko
We lopen via de Vredestraat richting centrum. 
William wil mij de toko annex belwinkel in 
de Bloemerstraat laten zien. De eigenaar had 
veel last van ongewenst, crimineel bezoek 
zoals straatdealers. Sinds de winkelruit weer 
transparant is en iedereen de winkel in kan 
kijken en dankzij het opstellen van duidelijke 
spelregels in de winkel is het ongewenst be-
zoek weggebleven. Toevallig treffen we bij 
het langslopen de eigenaar. Handen worden 
geschud en vriendelijke blikken gedeeld. Ook 

‘Een goede kapper weet alles!’
Een avond meelopen met de wijkagent

lopen we langs de naburige kapper die er al 
jaren zit. ‘Een goede kapper weet alles’, zegt 
William terloops. 

MFC
Na de bouwput op Plein 1944 lopen we via 
de Ziekerstraat richting het Multifunctionele 
Centrum (MFC) tegenover het oude postkan-
toor. Hier is de opvang voor alcohol- en hard-
drugsverslaafden gevestigd. Terwijl we in de 
Ziekerstraat lopen, zien we een zwerver zit-
ten. William blijkt hem van naam en gezicht 
te kennen. ‘Ik ken meer junks dan familie. Een 
neefje of nichtje van me zou ik waarschijnlijk 
voorbijlopen in de stad’, geeft hij met enige 
zelfspot toe. ‘Maar ik ken zo’n beetje alle ge-
zichten van de zelfkant van Nijmegen-Cen-
trum,’

Aanspreken
Net voor het MFC treft William een bekende 
zwaar verslaafde alcoholist. William probeert 
de man aan te spreken, maar deze reageert ge-
lijk boos en agressief. Hij heeft duidelijk geen 
zin in een vriendelijk praatje. Vanzelf ga ik 
iets minder hard lopen en loop ik ineens zo’n 
5 meter achter William. Binnengekomen in het 
MFC zakt de verslaafde man hopeloos in el-
kaar op de eerste de beste stoel die hij in de 
gang tegenkomt. Lopen lukt dus ook niet meer. 
In de gang is het druk. Toezichthouders, be-

woners en hulpverleners. Van de gang naar de 
grote ‘huiskamer’. Allerlei mensen die met el-
kaar aan grote tafels aan het vertoeven zijn. Op 
een hoger plateau is een soort glazen regiehok 
gevestigd. We lopen het trapje op. Binnen in 
dit glazen hok zit een dame die zo’n vijf beeld-
schermen tot haar beschikking heeft, waarop 
alle vertrekken (gebruikersruimtes, slaapver-
trekken) en de buitenomgeving van het MFC 
te zien zijn. Alles onder controle dus.  

Bibliotheek
We komen wat cd’s halen die volgens de bi-
bliotheek door een bewoner van het MFC zijn 
ontvreemd. De camerabeelden van de diefstal 
had ik op het politiebureau al mogen bekijken. 
We nemen het tasje met cd’s in ontvangst en 
spoeden ons naar de bibliotheek. Als we naar 
binnenlopen gaat het alarm gelijk af. Geen 
twijfel mogelijk dus dat de cd’s toebehoren 
aan deze plek.

Wintersoord
Vanuit de bibliotheek trekken we op richting 
Wintersoord. Een bekende concentratieplek 
van overlast. Er zitten wat kroegen op die plek, 
die veel jongeren van rond de 16 naar zich toe-
trekken. De combinatie van alcohol en hormo-
nen bij deze categorie jongeren loopt vaak uit 
op agressie. De politie houdt deze cafés en hun 
jongeren dan ook goed in de gaten. 

Melding
Net op het moment dat we in Wintersoord 
staan, krijgt William via zijn oortje een over-
valmelding om de hoek. Ik besluit maar even 
te blijven staan waar ik sta en de wijkagent 
is met grote stappen gelijk de hoek om. Na 
een tijdje besluit ik ook maar het hoekje om 
te gaan. In een portiek zie ik William met een 
gezette jonge jongen en een iets langer en dun 
jong meisje staan. Ze zien er wat verregend en 
verkleumd uit. Hun kleren lijken aan de dunne 
kant gezien de temperatuur. Ze hebben allebei 
een groot blik, goedkoop bier in hun hand, en 
lijken al aardig onder invloed, gezien hun wie-
belige houding. Ze moeten zich legitimeren. 
Het meisje krijgt een waarschuwing en een 
preek, de jongen is nog geen 15 en krijgt een 
aanzegging dat bureau Halt contact gaat opne-
men met zijn ouders, die in Dukenburg wonen. 
De jonge reageert vrij laconiek. Ze vertrekken 
richting Burchtstraat, nadat ze het bier in een 
afvalemmer hebben gedeponeerd. Later, bij 

William Nijland
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terugkomst op het bureau, blijkt de jongen 
bij de politie in Dukenburg en Lindenholt erg 
bekend. 24 incidenten van overlast, diefstal, 
wangedrag en drankmisbruik. Er zijn afspra-
ken met jeugdzorg over zijn persoon. Halt 
heeft hier geen nut meer. Het drankgebruik zal 
alsnog conform de afspraken worden afgedaan 
met een proces verbaal. Hier is meer zorg no-
dig die moet bestaan uit drang en of dwang. 
Het meisje dat bij hem was en haar ouders krij-
gen een telefoontje met een waarschuwing. De 
overvalmelding is waarschijnlijk veroorzaakt 
door het feit dat de jongen ergens tegenaan 
heeft getrapt. 

Vlaamsegas
Toch wel enigszins onder de indruk van dit 
incident - de treurige aanblik van deze twee 
verregende en verkleumde jongelingen die nu 
al kansloos lijken - lopen we richting Molen-
poortpassage. We zijn op weg naar de Vlaam-
segas. We hebben beelden nodig van de in-
braak die in het kraakpand is gedaan en waarbij 
de hond Zora is verdwenen. Ergens middenin 
de Vlaamsegas bellen we aan. De beveiliger 
van twee koffieshops aldaar doet open. Via een 
beveiligd sluizensysteem komen we terecht in 
alweer een soort van regie-/controlekamer. 
Naast een groot beeldscherm, waarop weer 
diverse beelden van diverse ruimtes op de 

Vlaamsegas te zien zijn, staat een fitnessappa-
raat om op te kunnen bankdrukken. Blijkbaar 
zijn er omstandigheden te bedenken dat het 
machtswoord niet meer voldoende is. Terloops 
krijg ik beelden te zien van personen die door 
de koffieshops zijn geschorst. Zij mogen geen 
klant meer zijn. Vaak betreft het straatdealers 
die hun waar aan minderjarigen en tegen een 
flinke opslag verkopen. De koffieshops zijn 
ook bang dat deze dealers hun eventuele an-
dere waar (heroïne, cocaïne) ‘verliezen’ in de 
koffieshop. Als er maar een kruimel van deze 
shit wordt gevonden, kan men de tent sluiten 
op last van de burgemeester. Dat zou de fami-
lie Verriet - oma Verriet van inmiddels in de 
80 is de boel daar begonnen - niet leuk vinden. 
Andere redenen voor een toegangsverbod zijn 
het tonen van een vals identiteitsbewijs of ui-
teraard agressief gedrag. 

De bewaker spreekt af dat hij de videobeelden 
ten tijde van de inbraak zal bekijken. Later 
krijgen we door dat hij niets heeft gevonden. 
De verdwijning van de herdershond blijft dus 
vooralsnog een mysterie.

Fiets
Op de terugweg naar het bureau worden we 
gebeld door een van de directe buren van het 
MFC. Een van de bewoners van het opvang-

huis in de Van Schevichavenstraat heeft een 
fiets over het hek van hun voortuin gegooid, 
waardoor de tuintafel is beschadigd. We wor-
den gastvrij door de buren ontvangen zodat ze 
hun verhaal kunnen doen. Ze zaten op de bank 
tv te kijken, toen ze ineens een fiets voorbij 
zagen vliegen. Gelukkig hebben ze inbraak-
werend glas. Ze lijken nauwelijks onder de 
indruk. Ze zijn wel wat gewend op die plek en 
weten wat ze kunnen verwachten. Het betreft 
hier flexibele en tolerante stadsmensen. Ze 
kennen ook veel van hun buren van een praatje 
en een groet. Ook de fietsengooier, die even 
later wordt opgepakt, is geen onbekende van 
hen. De beschadiging aan de tafel zal vast op 
een goede manier gecompenseerd gaan wor-
den. 

Tegen 23.00 uur lopen we weer richting poli-
tiebureau. Ik vond het een enerverende avond. 
Wat een mooi vak. 

Ik draag de hartenactie van onze nachtburge-
meester Doro Krol een warm hart toe. O ja, 
u kunt onze wijkagent sinds kort volgen op 
Twitter: @Wijkagt_William

Tekst: Manja van der Kraan
Foto toko: Gerie Sandmann
Foto William Nijland: Peter de Jong

Toko Tajmahal in de Bloemerstraat
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Psychologiestudentes in de Hertogstraat

Studentenhuis van de maand

Bij binnenkomst is er al flink wat gekakel 
te horen vanuit de keuken en wanneer je 
verder loopt zie je drie meiden gezellig met 
elkaar het avondeten klaarmaken. Rond zes 
uur komen er steeds meer studentes vanuit 
alle hoeken van het huis richting de keuken 
gelopen, eenmaal aan tafel is het een hele 
gezellige sfeer. Pas vier weken wonen deze 
acht meiden samen in dit mooie huis, maar 
ze hebben het gevoel dat ze al veel langer 
samen wonen: ‘Wel positief bedoeld hoor, ik 
vind het elke dag hartstikke gezellig hier in 
huis en ben heel blij dat ik hier ben komen 
wonen’, zegt een van de meiden. Maar een 
doorsnee studentenhuis is het nog niet… 

Het huis aan de Hertogstraat is volledig gere-
noveerd. De muren zijn wit, de vloer lijkt niet 
belopen en de badkamers lijken ongebruikt. 
In de gangen is het nog wat kaal, hier en daar 
hangt een schilderij, maar daar moet nog wat 
aan gaan gebeuren. Ook de acht kamers zijn 
allemaal nieuw. ‘Ik durf de muren nog niet te 
schilderen, alles is nog zo mooi wit, het zou 
zonde zijn om er een kleur overheen te ver-
ven.’ 

Huisgenoten
Een jaar geleden vonden drie studentes het 
tijd om een gezamenlijk huis te gaan zoeken 
en vonden een verdieping met maar liefst acht 
kamers op de Hertogstraat. Deze kamers zijn 

nu bezet met psychologiestudentes aan de 
universiteit en een huisgenoot die pedagogiek 
studeert.

Contact
‘Omdat we er net wonen, hebben we nog niet 
veel tijd gehad om veel samen te doen. Tot nu 
toe hebben we al wel samen gegeten, we drin-
ken wijntjes en gaan samen uit. Daarnaast is 
het belangrijk dat iedereen uit het huis zijn ei-
gen ding kan doen. We zien elkaar overdag en 
bij het avondeten, dat is prima.’

De meiden zien elkaar niet alleen thuis, maar 
ook veel op college. Iedereen ziet het voor-
deel dat ze allemaal op een gezamenlijke 
studie zitten: ‘Wanneer ik een tentamen heb, 
hebben mijn huisgenoten dat ook. Op deze 
manier is het in de tentamenweek erg rustig 
in huis, iedereen is hard aan het leren. Daar-
naast kunnen we elkaar ook dingen uitleggen 
die we niet snappen.’ In het weekend gaan de 
meesten naar hun ouderlijk huis. ‘Ik vind het 
nog fijn om naar mijn ouders te gaan, daar 
kan ik mijn oude vriendinnen zien en kan ik 
naar mijn sportclub gaan.’ De drie meiden die 
in het weekend in het studentenhuis blijven, 
hebben ouders die dichtbij wonen, hierdoor 
kunnen zij door de weeks bij hen langsgaan.  

Regels
Veel regels hebben de studentes ook nog niet 

gemaakt, maar afgelopen week is het eerste 
schoonmaakrooster ingegaan. ‘Iedereen maakt 
samen met haar ganggenoten de eigen verdie-
ping en badkamer schoon. Op iedere verdie-
ping zit een badkamer en wc, die moet door 
de mensen van dezelfde gang worden schoon-
gemaakt.’ Daarnaast vinden de meiden het erg 
belangrijk dat iedereen de gebruikte spullen te-
rugzet op de plek waar het hoort, het huis moet 
opgeruimd en overzichtelijk blijven. ‘Daar-
naast kookt iedereen ongeveer één keer per 
week. Wanneer je wilt inschrijven voor het eten, 
kan dat op het bord op de deur.’ Het eetroos-
ter valt gelijk op, aangezien er met grote koei-
enletters VREETROOSTER opgeschreven is.  

Ligging
Het huis ligt ideaal: in het centrum en dicht 
bij veel faciliteiten waar de huisgenoten ge-
bruik van maken. ‘Ik ben echt blij dat ik in het 
centrum woon, als ik iets nodig heb kan ik ge-
woon naar de winkel lopen.’ Uitgaan in de stad 
is prettig: ze kunnen na het uitgaan eventueel 
kruipend naar huis. Overlast van de drukke 
Hertogstraat hebben ze nauwelijks, ook in de 
achter de Hertogstraat gelegen Scholenhof is 
het rustig. ‘Soms hoor ik kleine kinderen met 
elkaar spelen, maar dat vind ik juist heel schat-
tig.’ 

Tekst: Joske Giesen
Foto: Ron Disveld
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OPINIE

In de eerste Mariken mocht ik u beschrij-
ven hoe in mijn beleving de visie van de be-
leidsmakers op de functie van het wonen in 
het stadscentrum een dramatische wending 
heeft genomen.

Onlangs hadden een aantal vertegenwoordi-
gers van bewoners een verhelderend en eer-
lijk gesprek daarover met hem en wethouder 
Kunst, waarbij we het eens waren over de con-
clusie dat een en ander wel beter had gekund 
in de aanloop naar het bestemmingsplan. Het 
is duidelijk dat het interview eerder is afgeno-
men dan dat dat gesprek plaatsvond.

Stand van het nieuwe bestemmingsplan
Intussen heeft het college de inspraaknota op 
het voorontwerp bestemmingsplan Nijmegen 
Centrum-Binnenstad vrijgegeven. 
Vanzelfsprekend is het aan burgers die een 
inspraakreactie hebben gegeven zelf om de 
antwoorden van het College en de verwerking 
daarvan te beoordelen, maar in het verlengde 
van mijn vorige opiniestuk over bewonersbe-
langen is het alvast verhelderend een aantal 
antwoorden te belichten.

Zo wordt nu voorzichtiger geformuleerd dat 
rondom het EZ-beleidsplan voor de horeca het 
bewonersplatform ‘geïnformeerd is over pro-
cedure en inhoud’. Toch iets anders dan wat 
desgevraagd aan de raad is meegedeeld door 
de wethouder: dat ‘vanzelfsprekend en vroeg-
tijdig’ de bewoners zijn betrokken bij de werk-
conferentie van waaruit het EZ-beleidsplan 
zijn vorm heeft gekregen.

Conclusie van bewoners, meer concreet om-
wonenden van Mariënburg/Mariënburgplein-
tje, blijft dat zij na eerst genegeerd te zijn in 
het kader van het beleidsplan, vervolgens 
juist daardoor monddood gemaakt zijn in het 
bestemmingsplan, waarin het onderwerp ‘uit-

breiding horeca’ is ondergebracht als ‘staand 
beleid’ en dus niet meer ter discussie staat.

Ik spreek niet meer over inspraakverordening 
en burgerparticipatie. Hier lijkt de vraag op 
zijn plaats of dit zelfs wel een basaal democra-
tisch proces genoemd mag worden.

Ook interessant is de (drog)redenering die het 
college hanteert bij de ‘confrontatie wonen/
horeca’, een verhouding zoals zij die zich 
ook wel bewust is: ter bescherming zijn des-
tijds horeca-accentgebieden ingesteld. Wat nu 
wordt voorgesteld is zo’n gebied rondom Ma-
rieënburg drastisch uit te breiden, waarbij het 
verwijt van weinig aandacht voor wonen in dat 
gebied wordt gepareerd met de opmerking dat 
elders in het centrum wel degelijk die aandacht 
er is!

En als extra argument wordt vervolgens ge-
noemd, dat voor de eigenaren van de grote 
panden aan het Mariënburgpleintje moeilijk 
een andere dan horecabestemming te vinden 
zal zijn, waardoor het alleszins redelijk is het 
bestemmingsplan daar op in te richten. Dat 
heet afweging van ieders belangen.

Visie op de binnenstad, een onderzoek
Onlangs zag ik de masterthesis, afstudeerscrip-
tie van student M.C.T. van der Mooren (Beleef 
de toekomst, een onderzoek naar de stedelijke 
postconsumptiefase, december 2011). Hij deed 
onderzoek naar de verwachtingen over de 
richting die de binnenstad van Nijmegen zou 
gaan en interviewde daartoe zowel een aantal 
bewoners als beleidsmakers, politici en des-
kundigen. Als een soort van bijvangst consta-
teerde hij bijna terloops een wel erg opvallend 
verschil in visie tussen de groep geïnterviewde 
‘binnenstedelingen’ en de groep ‘praters over’ 
de binnenstad (de beleidsmakers, politici en 
andere deskundigen). Bij de laatste groep 
komt in zijn visie op de waarschijnlijkheden 
de binnenstad als woonplek niet meer voor. 
De eerste groep, de ‘binnenstedelingen’, geeft 
anderzijds een veel meer genuanceerd verhaal, 
natuurlijk met aandacht voor hun woonom-
geving, maar zeker ook in het bewustzijn van 
andere functies van een binnenstad. Juist die 
groep hoopt op een meer evenwichtige ont-
wikkeling, waardoor niet de binnenstad als 
woonwijk gaat verloederen.

Dit sluit aan bij de conclusie zoals ik u die in 
een eerder artikel al voorhield.

Tekst: Ad Jansen
Foto: Karina Ronde-Teunissen

Wonen in de binnenstad, stand van zaken

Marikenstraat

Geen paleizen 
Toen de omwalling van de stad rond 
1870 werd gesloopt bedroeg het aantal 
woningen 2360 en woonden er 23 
duizend Nijmegenaren binnen de wallen 
van de stad. De oppervlakte van de 
huidige Benedenstad. Gemiddeld 10 
personen in een woning. Na de afbraak 
werd vooral gebouwd voor de rijke elite. 
Voor de arbeiders en de arme mensen 
werd niet gebouwd. Het toenmalige 
gemeentebestuur vond het wel best. Het 
zijn natuurlijk geen paleizen, maar we 
horen ze  niet klagen. Meer dan de helft 
waren 1-kamerwoningen en nog eens 
veertig procent  twee kamers. Sanitaire 
voorzieningen ontbraken volledig. 
De woningcorporatie De Gezonde 
Woning, opgericht 1901, nu Standvast 
Wonen, begon met de aanpak van 
deze wantoestanden, vooral ook in de 
Benedenstad. Ook nu waren de nieuwe 
woningen geen paleizen maar je kon 
in die nieuwe woningen wel fatsoenlijk 
wonen. En tegenwoordig is het een 
geliefde woonomgeving die we moeten 
koesteren. Goed onderhouden dus. 

Alard Beck 
(Foto: Herman van Soest)

N.B. In het huidige Dukenburg wonen 
ook 23 duizend mensen. Voor hen zijn 
10.746 woningen beschikbaar. Een 
schril contrast met de 2360 van 142 jaar 
geleden.

René van Berlo
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‘Over de economie van de stad ben ik op-
timistisch.’ Dat zegt Bert Jeene, wethouder 
van onder meer economie en financiën. ‘Het 
aantal arbeidsplaatsen in Nijmegen daalt 
niet.  We groeien zelfs iets. Op dit moment 
hebben we bijna 100 duizend arbeidsplaat-
sen.’

Voordat Jeene wethouder werd, was hij di-
recteur-eigenaar van Eromes School- en Pro-
jectmeubelen in Wijchen. ‘In 2009 heb ik 
mijn bedrijf verkocht,’ vertelt hij. ‘Ik wilde 
bestuurlijk actief blijven. Ik had een groot be-
stuurlijk netwerk. En D66 vroeg of ik iets in 
de politiek wilde gaan doen. Na een half jaar 
was ik wethouder. Economie sluit aan bij mijn 
achtergrond. Financiën was voor mij een lo-
gische keuze. Overigens, de financiën van de 
gemeente moet je hetzelfde zien als de finan-
ciën van een gezin. Het huishoudboekje moet 
sluiten. Ook nu we een economische crisis 
hebben en het financieel moeilijk gaat. Er zijn 
massieve bezuinigingen uit Den Haag. Hoe 
richt je het in dat de bewoners zo min mogelijk 
de dupe worden? En dat we de problemen niet 
vooruit schuiven. We kunnen niet alleen ver-
trouwen op lenen en groei. De afgelopen twee 
jaar zijn we erin geslaagd de bezuinigingen uit 
Den Haag te dempen. We investeren 9 miljoen 
in het sociale domein. We bezuinigen in de ei-
gen organisatie. De lasten voor de burgers zijn 
alleen met het inflatieniveau verhoogd, voor 

bedrijven zijn ze verlaagd. We waren de duur-
ste gemeente van heel Nederland voor bedrij-
ven. Dat is een fout imago.’

Kennis
‘Nijmegen onderscheidt zich als kennisstad. 
We hebben een hoog opgeleide beroepsbe-
volking, de Radboud Universiteit en de HAN. 
Onze economische speerpunten zijn hierop ge-
baseerd: gezondheid en voeding en dit op het 
snijvlak met halfgeleiders of chips. Het gaat 
vooral om innovatie. Heinz Innovation Center 
(HIC) is een goed voorbeeld. Heinz doet van 
alles, niet alleen ketchup, maar bijvoorbeeld 

ook Brinta en Honig. HIC bouwt nu in Nijme-
gen aan een nieuwe vestiging. Hiervoor zijn 
twee redenen: 1. Nijmegen is een aantrekke-
lijke stad met veel cultuur. 2. Wij hebben ken-
nisinstituten zoals het Donders Instituut. Dit is 
een herseninstituut van de universiteit. Je kunt 
vragen wat mensen lekker vinden, maar je kunt 
het ook meten in de hersenen! Wij hebben de 
link gelegd tussen het Donders Instituut en het 
bedrijf. Dat heeft ook alles met de hoogopge-

leide beroepsbevolking te maken. De klassieke 
maakindustrie biedt geen garantie op blijvende 
werkgelegenheid. Die verdwijnt naar landen 
waar de lonen laag zijn. Maar ook de maak-
industrie wordt meer kennisintensief. Vroeger 
had je handlassers, nu zijn er robots die gepro-
grammeerd worden. Kennisintensieve bedrij-
ven garanderen werkgelegenheid.’

‘Ontslagen worden is voor mensen individu-
eel echt een ramp. Goed nieuws is dat het aan-
tal R&D’ers – Research and Development – 
stijgt. Daar moet je het van hebben. Dat levert 
directe werkgelegenheid en werk voor andere 
bedrijven die aanleveren. De technische ont-
wikkelingen gaan in een enorm hoog tempo. 
De vraag is niet òf we moeten innoveren maar 
in welk tempo we moeten innoveren. We be-
kijken dit sinds kort ook in een economische 
raad samen met vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, het onderwijs en onderzoek.’

‘Vanuit de universiteit starten met nieuwe 
bedrijven. Dat wordt het nieuwe midden- en 
kleinbedrijf. 45 procent van onze beroepsbe-
volking werkt in de gezondheidszorg, het on-
derwijs en bij de overheid. We zijn daardoor 
minder gevoelig voor enorme conjunctuur-
golven. Alleen al bij UMC St Radboud wer-
ken bijna 10 duizend mensen. Dat is verreweg 
de grootste werkgever van de stad. Zorg blijft 
veel mensarbeid vragen.’ 

Wethouder Bert Jeene

‘Ondernemende mensen maken de stad’

‘Een stad besturen is  
ontzettend leuk. Er komen 

zoveel zaken samen’
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Bert Jeene is in 1955 geboren in Nijmegen. In 
1974 behaalde hij het diploma gymnasium-β 
aan de Nijmeegse Scholengemeenschap Groe-
newoud (NSG). Op deze school was hij actief 
als voorzitter van de leerlingenraad. Hij begon 
zijn studie economie in 1974 in Rotterdam (al-
gemene economie) en studeerde af in 1980 in 
Delft (bedrijfskunde). In datzelfde jaar startte 
hij als organisatieadviseur bij het ministerie 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer. Twee jaar later verruilde 
Jeene het ministerie voor het bedrijf Thomas-
sen & Drijver-Verblifa. Hij werkte daar even-
eens als organisatieadviseur. In 1985 stapte hij 

over naar Eromes BV in Wijchen, waar hij 
in 1987 directeur en in 1992 directeur-eige-
naar werd. In november 2009 heeft hij dit 
bedrijf verkocht.
Jeene was ook bestuurlijk actief, onder an-
dere als vice-voorzitter Kamer van Koop-
handel Centraal Gelderland, lid bestuur 
VNO-NCW Arnhem-Nijmegen, voorzitter 
Industriële Kring Nijmegen en Omgeving, 
lid Raad van Toezicht ROC Nijmegen en 
penningmeester Nijmeegse Scholenge-
meenschap Groenewoud. Sinds april 2010 
is hij namens D66 wethouder van Finan-
ciën, Economie & Toerisme en Stadsregio.

Groei en krimp
‘Nijmegen daalt niet in het aantal arbeidsplek-
ken, ondanks het verlies van 1500 plekken bij 
NXP. We groeien zelfs iets. In de binnenstad 
werken 14 duizend mensen. Als het goed gaat 
met een bepaalde sector, gaat het overal goed. 
Alle voorwaarden zijn aanwezig. De werkge-
vers in de binnenstad moeten het zelf afma-
ken.’

‘Over de economie van de stad ben ik optimis-
tisch. We hebben enorme projecten rond de 
Waal, zoals de nieuwe stadsbrug, Ruimte voor 
de Waal, maar ook Plein 1944, een nieuwe par-
keergarage aan de Van Schaeck Mathonsingel 
en Doornroosje. De woningbouw is een pro-
bleem. In Nederland zie je op verschillende 
plaatsen krimp optreden: het noorden, Zee-
land, Zuid-Limburg en de Achterhoek. Nijme-
gen groeit. We gaan van 162 duizend naar 195 
duizend inwoners. Toch krimpen sommige 
wijken in Nijmegen in aantal inwoners. Daar 
moet je niet je ogen voor sluiten.’ 

Zzp’ers
‘Vijftien jaar geleden waren in Nederland 100 
duizend zzp’ers – zelfstandigen zonder perso-
neel. Nu zijn het er 825 duizend. Dat is on-
voorstelbaar snel gegaan. Daar hebben we als 
overheid niet op gestuurd. Zzp’ers hebben het 
nu moeilijk, maar de meesten willen niet meer 
terug naar een baas. In Nijmegen-Noord was 
onlangs een avond met ondernemers. Van de 
veertig mensen in de zaal waren dertig zzp’ers! 
Zij vroegen naar ruimte om te vergaderen of 
mensen te ontvangen. Dat zou bijvoorbeeld in 
wijkcentra kunnen. Ik ben daar hartstikke voor. 
Je kunt ook een wijkwinkelcentrum koppelen 
aan een zorggebouw en ruimtes voor vergade-
ren. Daar zit de toekomst in. Tien jaar terug 
groeide het aantal bedrijfsverzamelgebouwen. 
Als het om kantoorruimte gaat, is die groei er 
uit. Meer thuiswerkers geven meer dynamiek 
in een wijk. Wijkwinkelcentra zijn sociale ont-
moetingsplaatsen.’ 

Centrum
‘De binnenstad heeft een functie als winkel- 
en uitgaanscentrum, maar zeker ook als woon-
wijk. Bewoners zijn van groot belang voor de 
levendigheid van het centrum. Deze veelzij-
digheid van het centrum vraagt om een zorg-
vuldige afweging van belangen. We hebben 
de bewoners gevraagd om mee te denken over  
de nota Bruisende binnenstad. Een binnenstad 
moet bruisen, beleving geven, een menging 
tussen cultuur en horeca hebben. Maar evene-
menten geven soms ook overlast. Ik ben niet 
zo flauw dat ik tegen de bewoners van het cen-
trum zeg: “Dan had je hier niet moeten komen 
wonen.” Op dit moment speelt een discussie 
over verschuivingen van openingstijden. De 
meningen zijn verdeeld. We moeten hierover 
praten. Het gaat erom dat we iedereen erbij be-
trekken. Er is vraag naar een verruiming van 
de horecagebieden met de Mariënburg. Daar-
bij wordt gedacht aan grotere zaken dan nor-
maal. Daarmee kunnen innovatieve horeca-
concepten worden gerealiseerd, bijvoorbeeld 
voor 30- tot 40-jarigen. Je moet de bewoners 
betrekken bij de besluitvorming.’

Iedereen
‘Ondernemende mensen maken de stad. Dan 
bedoel ik niet alleen ondernemers; het kan 
iedereen zijn. Mensen die zich bijzonder ver-
dienstelijk maken, moet je als overheid belo-
nen, bijvoorbeeld door ze in het zonnetje te 
zetten als Nijmegenaar van het jaar. Of door 
ze te onderscheiden met een Waalbrugspeld.’

‘Een stad besturen is ontzettend leuk. Het ene 
uur praat ik met een ondernemer over een idee 
voor een bed- en breakfast, het volgende uur 
gaat het over Breed en het derde uur over de 
Dar. Dat en nog veel meer allemaal op één dag. 
Dat is fantastisch. Er komt zoveel samen. Dan 
kan natuurlijk niet alles even snel gaan.’

Tekst: René van Berlo en Gerard van Bruggen
Foto’s: Ron Disveld
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‘Nijmegen is mijn stad. Ik heb nooit ergens 
anders gewoond. Ik houd van de stad, van 
haar heden, van wat verdwenen is, van het 
eindeloze getwijfel van de mensen, van hun 
wil om er toch iets van te maken. We kun-
nen trots zijn op Nijmegen, al zouden veel 
meer mensen die trots mogen voelen.’ 

‘Een jaar of zes geleden heb ik meegewerkt 
aan het Nimweegs woordenboek Kiek daor 
wa raor. Een mooi Nimweegs woord vind ik 
nuilen. Mensen zeuren hier graag: nooit is het 
helemaal goed. Niet dat ze het kwaad bedoelen, 
maar de grondtoon is altijd dat iets beter moet. 
Nuilen is heerlijk. Als Nijmegenaren níet meer 
nuilen, is er wat mis: dan hebben ze ook geen 
interesse meer.’ 

Weg uit de Benedenstad
‘Ik ben geboren in de Grotestraat, mijn opa 
en later mijn vader hadden daar een kolen- 
en aardappelhandel. Het was dé doorgaande 
handelsweg van noord naar zuid. De pont 
over de Waal legde er aan, het was een en 
al bedrijvigheid. Voor de Benedenstad zijn 
twee jaartallen cruciaal: 1874 en 1936. 
Vanaf 1874 begon de afbraak van de wallen 
rondom Nijmegen. Mensen konden buiten de 
wallen gaan wonen, de singels ontstonden en 
vooral de rijken trokken weg. In 1936 was 
de Waalbrug klaar en zette het verval van 

Leo van Stijn, tekstschrijver/artistiek leider/regisseur van het Nimweegs Soaptheater

‘Ik schrijf omdat ik de mazzel heb gehad te overleven’ 

de Benedenstad nog verder door. Er werden 
steeds meer panden gesloopt en ook ons gezin 
moest weg. We verhuisden naar de Heiweg.’ 

Verademing
‘Na mijn studie Nederlands in Nijmegen werd 
ik leraar. Mijn eerste koophuis stond op de 
Hatertse Hei, daarna hebben we jaren aan de 
Griftdijk in Lent gewoond en nu wonen we 
weer dicht bij het centrum, vlakbij Haskoning. 
We kijken uit op de Ooijpolder en de Waal. 
De Waal is de levensadem van Nijmegen, je 
hebt zo’n rivier nodig zoals je lucht nodig 
hebt. Vroeger was de rivier belangrijk voor de 
handel in Nijmegen. Nu is het een verademing 
om erlangs te lopen als de stad je even benauwt. 
De rivier loopt nu ook dóór Nijmegen, de 
noordkant hoort er langzamerhand bij. Lent 
was vroeger kassen, plantjes en boeren. Met 
de pont moest je veel moeite doen om aan de 
andere kant te komen.’ 

Mazzel
‘Ik vraag me wel eens af waarom ik zo’n 
behoefte heb om elke keer weer over de 
stad te schrijven. Een belangrijke factor is 
dat ik nog leef, ik heb de mazzel gehad om 
te overleven. Ik ben geboren in 1940 en had 
op 22 februari 1944 op school moeten zijn, 
op de Montessorischool van de zusters van 
Jezus Maria Jozef, halverwege wat nu de 

Marikenstraat is. Maar mijn zusje was ziek, 
ik moest thuis blijven bij haar en heb als één 
van de weinige kinderen van die school het 
bombardement overleefd. Ik wil iets terug 
doen.’

Opvallend
‘We spraken vroeger helemaal geen Nimweegs 
thuis. Dat wilde mijn vader niet, we gingen 
ook buiten de Benedenstad naar school. Dat 
ik in het Nimweegs ben gaan schrijven, is op 
zijn minst opvallend. Maar misschien is het 
ook wel nodig: ik observeer, sta erbuiten en 
leg vast.’ 
‘Honderden tekeningen heb ik gemaakt en 
liedjes en teksten geschreven over Nijmegen. 
Ik schreef jarenlang de rubriek Krulle van de 
Buuk in de Zondagkrant in Nijmeegs dialect, 
de teksten van de voorstellingen voor het 
Nimweegs Soaptheater komen van mij. De 
mooiste wijsheden zitten misschien ook wel in 
liedjes in volkstaal. Ik wil dingen doorgeven in 
mijn verhalen. Het lied Stad waarvan ik hou is 
één van mijn favorieten.’ 

Thommy
‘Voor een nieuwe voorstelling voor het 
Nimweegs Soaptheater ben ik een half jaar 
lang aan het denken en schrijven. Het bepaalt 
mijn leven. De inspiratie raakt nooit op. Ik 
kijk naar de actualiteit, naar het verleden, 
er is altijd wel een mooi gegeven. Nu is er 
weer die derde stadsbrug. En Hubert Bruls 
treedt aan. Bij Thom speelden we de musical 
Thommy, ’t schaop met de fier pote. Een 
volkstype onthulde haar vroegere heimelijke 
liefde voor student Thom. Hij kwam zelf niet 
kijken, terwijl het erg meeviel met het venijn. 
Hopelijk durft Hubert wél.’ 

Tekst: Lucy Holl
Foto: Gerie Sandmann
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Oase in de stad

Korenmarkt
Te midden van alle drukte in het centrum 
zijn talloze plekken te vinden waar het 
heerlijk rustig is. Als je er bent, heb je geen 
idee dat het even verderop bruist van de ac-
tiviteit. Je komt er tot rust. Dat zijn de oases 
in de stad.

Lang geleden heette de Korenmarkt St. Jans-
markt. In de twaalfde eeuw schonken burg-
graaf Alard en zijn gemalin Uda hun erf aan de 
St. Jansridders, die er de Commanderie bouw-
den. Er kwam ook een kapel met ommuurd 
kerkhof. Vorig jaar zijn resten van de kapel ge-
vonden. Ook zijn drie grafkelders en verschil-
lende graven tevoorschijn gekomen. Ze zijn 
ontdekt bij de werkzaamheden voor de aanleg 
van een parkje. Het ontwerp van het parkje is 
aangepast om de resten zichtbaar te maken.

Want dat wordt de Korenmarkt: een parkje. 
Tot voor kort was het een parkeerterrein. Zo-
lang ik me kan herinneren was de Korenmarkt 
een parkeerterrein: in de zestiger en zeventiger 
jaren voor iedereen die een plekje in de stad 
zocht (de gehele Benedenstad werd in die tijd 

een steeds groter parkeerterrein). Na de her-
bouw van de Benedenstad moest je de Ko-
renmarkt weten te vinden, maar je kon er nog 
steeds parkeren, zij het betaald. Later mochten 
alleen bewoners er hun auto’s stallen, maar het 
bleef door al dat blik een lelijk plein.

Nu wordt het mooi! In het kader van Groene 
Allure Binnenstad verrijst hier een parkje. Het 
ontwerp van het park is in samenspraak met de 
bewoners gemaakt. ‘Bomen en struiken krij-
gen een plekje en de grasmatten worden ge-
legd. Op het hoogste punt ligt een siertuin met 
een fontein. Via een watergoot loopt het water 
naar het lager gelegen waterornament. Net als 
in de rest van de Benedenstad zijn in het nieu-
we parkje natuursteen en gebakken materialen 
toegepast’, belooft de gemeente.

Dan komt ook het fraaie terras bij de Comman-
derie, de Franseplaats, volledig tot zijn recht. 
Het is er al tijden prachtig, maar het uitzicht op 
geparkeerde auto’s was minder. Nu wordt ook 
de omgeving mooi. Je mist heel wat als je hier 
geen terrasje pakt.

Tekst: René van Berlo
Foto’s: Gerie Sandmann 



Kronenburgerpark

What’s in a name?
Sommige dieren in het Kronenburgerpark 
hebben een naam. Die naam hebben zij niet 
gekregen bij geboorte, maar die is in de tijd 
ontstaan. Niemand weet precies hoe dat 
ging. Zo is er een geitje dat nogal wat zorgen 
baarde met haar gezondheid en opeens 
heette zij Koosje. Onze jongste geitjes heten 
Pien en Pjotr. Door die namen alleen al zie je 
ze vrolijk door de wei dartelen. 
Een van de twee mannetjespauwen, die jaren-
lang vanaf de lente met hun veren pronkten, is 
vorige zomer ingeslapen. Zij heetten Jansen 
en Janssen. Jansen is nog over. Janssen 
heeft een bijzonder leven na de dood: hij staat 
nu opgezet in een bedrijf in Dubai. Inmiddels 

zijn er twee, nog naamloze, vrouwtjespauwen 
bijgekomen.
Maar de bijzonderste namen dragen toch wel 
de twee zwarte zwanen. Zij horen ook bij de 
dieren van de Stichting Vrienden Kronenbur-
gerpark. Zij heten Dido en Aeneas. Wie dat 
ooit bedacht heeft, weet niemand. Maar hier 
ligt wel een link naar de gemeente. In het 
stadhuis hangt namelijk een serie tapijten, ge-
schonken ter gelegenheid van de Vrede van 
Nijmegen, waarop de liefdesgeschiedenis van 
Dido, de mythische koningin van Carthago, en 
Aeneas wordt uitgebeeld. 
De relatie van de Stichting Vrienden Kronen-
burgerpark met de gemeente is uitstekend 
en het zal zeker niet zo gaan als met die van 
Dido en Aeneas, want die liep niet goed af. 
De Stichting is gesprekspartner, oog en oor in 

het park voor de gemeente. Het wederzijdse 
belang is duidelijk. Het park wordt aantrek-
kelijker door de mooi verzorgde dierenwei 
en volière. Hoewel de stichting financieel 
self-supporting is, biedt de gemeente altijd 
financiele steun bij grote uitgaven voor het 
onderhoud van de gebouwen en bijvoorbeeld 
voor het nieuwe mededelingenbord. Dit bord 
staat sinds kort in de dierenwei. Bezoekers 
worden hierop geïnformeerd over het wel en 
wee van de dieren. Binnenkort zal daar ook 
informatie op komen over het nieuwe dieren-
beleid en over de nieuwe dieren die er zullen 
komen. Wat voor dieren dat zijn? Kom naar 
het park!

Tekst: Joke van Onna
Foto: Gerie Sandmann
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De Brug 
Het werd een indrukwekkende trip. Hele-
maal vanuit het in de Kop van Overijssel 
gelegen Steenwijkerwold naar het zuiden. 
Het nieuwe land waarnemen waar je nog 
niet van wist of je er blijven mocht. Op 24 
april 1994, eind van de ochtend, bereikten 
de uitgeputte asielzoekers met grijze afval-
zakken vol tweedehands kleren en spullen 
het station Nijmegen. 
Voor Jeannette, een mooi geklede vrouw 
met een kort kapsel, was het niet moeilijk 
om haar gasten te identificeren. Ik was een 
van de vier die door haar hartelijk werden 
opgevangen. Roos, medewerkster van het 
vluchtelingenwerk in Steenwijkerwold had 
gelijk: ‘Nijmegen is echt een mooie stad. Je 
zult je daar thuis voelen.’
Ja Jeannette, de vrijwilligster van vluchte-
lingenwerk met de moederlijke blik die ik 
zo lang miste, liet mij merken dat ik welkom 
was. 
Binnenkort ben ik achttien jaar in Nijmegen. 
De stad waar ik het langst heb gewoond. 
Herboren maakte ik kennis met de vrijheid. 
De vrijheid met als prijs de chronische pijn 
van de ontworteling. Dierbare herinnerin-
gen aan kwijtgeraakte dromen die ik nooit 
vergeten kan. 
Laatst zat ik met Shewan, een gevluchte 
theatermaker die jarenlang op een pardon 
wachtte, te filosoferen over zijn filmidee 
waarin de Waalbrug een prominente rol 
speelt. ‘Kijk, Nederland is een brug waarop 
zoveel diverse mensen elkaar ontmoet 
hebben.’ Hij had gelijk. Waar kunnen 
anders katholieken, protestanten, joden, 
moslims, hindoes, atheïsten, agnosten of 
Turken, Armeniërs, Koerden, Perzen en 
Congolezen de zelfde winkels, scholen, 
bussen en rechten delen? 
Ik dacht aan de vluchtelingen die geen kant 
op konden, die op de brug rondhingen of  
van de brug af wilden springen.  
Het doet mij tot tranen toe pijn als ik de 
onverschilligheid van de politici zie. Veel 
mooi verpakte woorden over kortetermijn-
resultaatjes.
Ik stond in de Van Spaenstraat tegenover 
het gesloten vluchtelingenwerk, de brug 
waar duizenden andere lotgenoten en ik 
onze burgerschapsstapjes hebben geleerd. 

Qader Shafiq  (Foto: Lilia Volkova)

Eindelijk het is zover. De gemeente heeft be-
sloten om de Van Berchenstraat opnieuw in 
te richten. In de tweede helft van 2012 zal 
men, als alles vlot verloopt, starten. Onder 
andere moeten een deel van de riolering en 
de gietijzeren gasleiding worden vernieuwd.

Vanaf 2005 is de werkgroep onder leiding 
van Johan Buwalde beziggeweest om in het 
kader van Groene Allure Binnenstad de Van 
Berchenstraat her in te richten.Wethouder Jan 
van der Meer was hierover zeer positief, maar 
helaas ontbraken iedere keer de financiële 
middelen. Uiteidelijk hebben de bewoners de 
koppen bij elkaar gestoken en op eigen kosten 
twintig bomen in bakken geplant.
De Groene Allure in de straat was geregeld, 
maar een aantal andere wensen niet. Die wen-
sen waren: veiligheid (30-kilometerzone), 
leefbaarheid (bomen) en parkeerdruk vermin-
deren.

Overeenstemming
Na een aantal besprekingen met de gemeente 
is er uiteidelijk op 28 februari een informatie-
avond georganiseerd in het Kolpinghuis. De 
opkomst was geweldig en de bewoners waren 
zeer gemotiveerd. Projectleider Willy Arends 
toonde vier schetsen voor herinrichting, waarin 
vaste bomen, afgebakende parkeerplaatsen en 
versmalling van de straat zichtbaar waren. Er 
was snel consensus over plan 3, dat inhield dat 
er 24 parkeerplaatsen en negen bomen (zoge-
naamde laanbeplanting) komen. Tevens heeft 
wethouder van verkeer Henk Beerten besloten 
om de 30-kilometerzone in te voeren.  Dit zal 
gelijktijdig met de herinrichting plaatsvinden. 

De bewoners hebben nog een aantal wensen 
ingebracht, onder andere plaatsen van fiet-

senrekken in verband met de vele studenten, 
beveiligen van de bomen (omrastering) en be-
palen welke soort boom geplant gaat worden.

Compliment
Het was een uitstekende bijeenkomst en een 
voorbeeld hoe met name de gemeente moet 
communiceren met bewoners. Een compli-
ment voor de projectleider Willy Arends en 
zijn mensen, die een stuk vertrouwen hebben 
herwonnen bij de bewoners. De afspraak is 
gemaakt om na de aanbesteding de bewoners 
verder te informeren.

Tekst: Hans Rutten
Foto: René van Berlo

Van Berchenstraat opnieuw ingericht

Van Berchenstraat nu

Adverteren in Mariken
Mariken is een full-colourmagazine dat 
gemaakt wordt door en voor bewoners 
van centrum en Benedenstad. Het ver-
schijnt vier keer per jaar. Het wordt huis-
aan-huis verspreid in het centrum en de 
Benedenstad. 
Daarnaast is het blad gratis verkrijgbaar 
bij onder meer Activiteitencentrum Dod-
dendaal, Buurtcentrum ’t Oude Wees-
huis, Spar Lange Hezelstraat, Albert He-
ijn Van Schevichavenstraat, Open Huis, 
balie Stadhuis en Bibliotheek Mariën-
burg. De oplage is 7000 exemplaren.

Het is mogelijk om in Mariken adver-
tenties te plaatsen. Indien u geïnteres-
seerd bent, kunt u contact opnemen via 
telefoonnummer 06 54 645 175 of e-mail
redactiemariken@gmail.com
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Turkay Saki van woningtextielzaak en naai-
atelier Cocoon & Cotton aan de Lange He-
zelstraat 89 heeft een bewogen leven achter 
de rug. Ze groeide op in Nederland, maar 
moest met haar ouders mee terug naar Tur-
kije. Turkay werd tegen haar wil uitgehu-
welijkt aan een rijk, machtig man die haar 
mishandelde en was jaren op de vlucht voor 
hem met haar drie kinderen. Maar nu is ze 
een nieuw leven begonnen. ‘In mijn geest 
was ik altijd vrij.’

Turkay Saki pakt haar breiwerk erbij. ‘Zonde 
om niets te doen tijdens zo’n gesprek’, zegt ze. 
‘Ik kan breien zonder te kijken, ik brei als ik tv 
kijk, ik breide al toen ik vier jaar oud was.’ Ze 
is betrokken bij een bijzonder nieuw initiatief: 
vrouwen in Nepal, Roemenië en Peru produ-
ceren binnenkort in opdracht breiwerken voor 
de westerse markt. Turkay ontwikkelt de ont-
werpen en maakt voorbeelden. Ze reist naar de 
landen toe om de productie op gang te helpen. 
‘Van illegaal tot projectontwikkelaar. Dat is 
een mooie kop boven het artikel’, lacht ze. Een 
jaar of tien geleden kreeg ze zelf de kans om 

mee te doen met Mode met een Missie. Dat is 
een naaiatelier waar dakloze vrouwen een vak 
leren en zo nieuwe kansen op de arbeidsmarkt 
krijgen. ‘Het is een uitdaging om dat nieuwe 
wereldwijde project mee op te zetten. Ik kom 
zelf ook van heel diep. En ik vind het gewel-
dig om te reizen, dat brengt mij ook weer op 
nieuwe ideeën.’

Lappen en gaten
In haar winkel Cocoon & Cotton is het de laat-
ste tijd wat rustiger. Mensen verhuizen minder 

en hebben minder raambekleding nodig. De 
kledingreparatie gaat wel goed. Ze laat een 
broek zien vol lappen en gaten. ‘Kijk, hier wil-
len ze dat wij er nog wat van maken.’ 
Turkay maakt zich zorgen om de leegstand van 
winkels om haar heen. De Lange Hezelstraat 
is een leuke winkelstraat met aparte winkels 
en er moeten niet te veel gaten vallen. ‘Het 
is een gezellige straat. Als het mooi weer is, 
zitten mensen voor hun winkels en drinken 
samen koffie. We praten wat, we klagen een 
beetje, dat hoort erbij. Ik heb net als iedereen 
zo’n toeter achter de toonbank staan, mocht er 
iets raars gebeuren. Ik heb met de jongens van 
de tattooshop afgesproken dat zij dan moeten 
komen. Da’s handiger dan de meisjes-stagiairs 
van de slager hier tegenover…’
Turkay heeft haar zaak een jaar of vijf. Als ze 
het druk heeft, komen haar drie kinderen (de 
jongste is 18, de oudste 24) en eten ze rondom 
de toonbank. 

Witte illegaal
Destijds kwam ze in Nijmegen terecht omdat 
ze op de vlucht was voor haar gewelddadige 

Ondernemer in het centrum

‘Ik leef een multicultureel leven en dat is een rijk leven’

Turkay Saki 
van Cocoon & Cotton
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‘Het is hier niet zoals bij de 
Albert Heijn of V&D. Ik maak 

een praatje met iedereen’

man. In Nijmegen kon ze in een Blijf-van-
mijn-Lijfhuis terecht. ‘Niet iedere gemeente 
neemt illegalen op. Na acht maanden wilde de 
gemeente het niet langer bekostigen. Dat is de 
maximale termijn. Ik kwam met mijn kinde-
ren op straat te staan. Ik was een witte illegaal: 
ik werd niet uitgezet maar had ook geen recht 
op financiële ondersteuning. Samen met mijn 
kinderen verbleef ik een tijdje hier, een tijdje 
daar.’ 
Ze moest toen ze nog minderjarig was tegen 
haar zin in terug naar Turkije. ‘Dus ik had 
recht op een nieuwe verblijfsvergunning in 
Nederland, maar het duurde jaren voordat ik 
die kreeg. Mijn kinderen hadden in Turkije een 
rijk leven: ze zaten op een particuliere school, 
we woonden in een prachtig huis. Maar ik heb 
ze nooit horen klagen toen we op de vlucht wa-
ren voor mijn ex-man en geen cent hadden.’

Ondernemingsplan
Toen ze eenmaal haar legale status had, kon 
Turkay Saki aan een nieuw leven bouwen. Ze 
wilde zo kort mogelijk in de bijstand zitten. Ze 
volgde cursussen, was één van de eerste deel-
nemers aan Mode met een Missie en ontdekte 
haar talent voor naaien en breien. Ze leerde 
razendsnel. Ze ging een ondernemingsplan 
voor een eigen naaiatelier schrijven en legde 
dat voor aan de gemeente. ‘Ik had precies alles 
uitgezocht: hoeveel inwoners heeft Nijmegen, 
hoeveel mensen verhuizen er elk jaar, hoeveel 
mogelijke klanten levert dat voor mij op?’ Ze 
huurde een ruimte in de Gerard Noodtstraat, 
maar verhuisde al snel naar het eind van de 
Lange Hezelstraat omdat daar meer loop van 
klanten is. Turkay noemde haar zaak Cocoon 
& Cotton omdat ze een hekel heeft aan namen 
als De gouden schaar of De zilveren naald.  

Trouwe klanten
‘Ondernemen is wat ik wil. Ik ben actief, ik 
bedenk allerlei plannen. Ik betaal belasting en 
dat vind ik niet erg want daar kan de bijstand 
van kansarme vrouwen van betaald worden. Ik 
ben sociaal. Het is hier niet zoals bij de Al-
bert Heijn of V&D. Ik maak een praatje met 
iedereen, ik ken de vaste klanten bij naam, 
mensen komen hier soms voor de gezelligheid 
even langs of ze brengen mij sinaasappels of 
chocola als ik me niet lekker voel. Ik heb heel 
trouwe en vriendelijke klanten.’
Turkay Saki begeleidt mbo-stagiairs en heeft 
een paar uur in de week iemand in dienst. ‘Hij 
doet de moeilijke dingen aan mannenpakken. 
Leerlingen begeleiden vind ik leuk. Ik leer ze 

handige dingen in de praktijk: op school moe-
ten ze alles helemaal afspelden en dan stikken, 
ik leer ze truukjes om dat sneller te doen.’

Geen angst meer
Nu haar kinderen alle drie boven de zestien 
zijn, heeft ze geen angst meer voor haar ex-
man in Turkije. Hij kan de kinderen niet meer 
afnemen. Ze durft zelfs weer naar Turkije te 
reizen. ‘Nu ben ik de sterkste. Mijn oudste stu-
deert internationaal recht, mijn jongste zit op 
de havo, het gaat goed. Ik ben blij met mijn 
leven. Nederland is een tolerant land. Dat vind 
ik nog steeds. Hoe je behandeld wordt, heeft 
ook te maken met je eigen gedrag. Wie mee-
doet in de samenleving, heeft geen last van 
discriminatie. Misschien doen mensen wel 
eens iets dat je als discriminatie op kunt vatten, 

maar zo negatief wil ik niet denken. Ik leef een 
multicultureel leven en dat is een rijk leven.’  

Vrijheid
Turkay Saki is gesetteld in Nijmegen. Het is 
een lange weg geweest, maar het is allemaal 
goed gekomen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat 
toeval het leven bepaalt. Er is geen lot, er is 
geen noodlot. Mensen hebben altijd en overal 
de vrijheid van denken. Al ga je naar de galg, 
dan nog heb je de vrijheid om te kiezen. Wil je 
zwijgen, wil je tegenstribbelen of de bewakers 
irriteren? Niemand kan je tot iets dwingen. Ik 
heb veel meegemaakt, maar in mijn geest was 
ik altijd vrij.’

Tekst: Lucy Holl
Foto’s: Gerie Sandmann
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Het gekke is dat je als bewoner van Bene-
denstad en binnenstad zo vertrouwd bent 
met de rivier en haar omgeving, dat je er 
minder echt aandacht voor hebt dan de ge-
middelde toerist. Hoe vaak wandelt u over 
de kade of pikt een terrasje daar? Komt u 
vaak onder de Waalbrug? Bezoekt u vaak 
de Stratemakerstoren? Kent u daadwer-
kelijk het Meertje en de aanliggende wijk 
Schependom met al haar mooie initiatie-
ven? In deze nieuwe Mariken neem ik u mee 
om in elk geval uw nieuwsgierigheid te prik-
kelen.

Neem bijvoorbeeld de vluchthaven of zoals 
deze nu in de volksmond de Passantenhaven 
genoemd wordt. De officiële naam van deze 
haven is echter de Lindenberghaven. De Beu-
ningenaar Leon Berkers, eigenaar van gas-
tenschip de Orca, heeft daar prachtige ideeën 
over. Berkers wil vier of vijf historische bo-
ten in de haven aan laten meren. Op één van 
de schepen moet een museum komen over de 
Nijmeegse binnenvaart en de Waal. Daarvoor 
moeten volgens hem ligplaatsen worden aan-
gelegd en moet de haven worden uitgebag-
gerd. De gemeente heeft beloofd om dit zo 

snel mogelijk te gaan doen en niet te wachten 
totdat deze klus meegenomen kan worden met 
de dijkteruglegging aan de overkant. Berkers: 
‘Dan is het alleen een kwestie van palen slaan 
en loopbruggen aanleggen. En dan is er de mo-
gelijkheid om de passantenhaven te verande-
ren in een Museumhaven.’

Opoe Sientje
Onlangs heeft Berkers de 42 meter lange klip-
per Opoe Sientje, een schip met historische 
waarde uit 1885, aangekocht met de bedoeling 
hier zelf op te gaan wonen. Bij scheepswerf 
Gelria is Sientje opgeknapt. Na een te lang du-
rend ononderbroken verblijf in het water was 
de indrukwekkende binnenvaarder nodig toe 
aan een grondige inspectie en waren diverse 
herstelwerkzaamheden nodig.

Woonboten
De andere historische schepen zijn woonbo-
ten. Die zullen alleen vanaf de wal te bezich-
tigen zijn. ‘Bij veel musea moet er geld bij’, 
zegt Berkers, ‘maar in dit geval onderhouden 
de mensen die op de schepen wonen hun eigen 
museumstuk. Het is dus een eenmalige inves-
tering vanuit de gemeente, want aanlegsteigers 

en meerpalen plaatsen plus de kosten van het 
baggeren is natuurlijk niet voor een paar tien-
tjes geregeld.’

Stadsnomaden
De Lindenberghaven is nu een verloren hoek 
met onder de brug vaak veel overlast van onze 
stadsnomaden. Er wordt ook flink gedeald. Als 
mensen een rondje gaan wandelen, stoppen ze 
meestal bij het Casino en gaan dan de trappen 
weer op richting stad. Een gemiste kans, want 
je kan zoveel doen met het terrein onder de 
brug. Berkers is voornemens om zeker in de 
zomer en het voorjaar een vergunning te krij-
gen om daar kleinschalige activiteiten te hou-
den en ook de mogelijkheid te bieden om heer-
lijk ontspannen van een drankje te genieten. 

Aanwinst
Hoe mooi kan het zijn. Tijdens de laatste Vier-
daagsefeesten hebben mensen hier al kennis 
mee kunnen maken. Het zou prachtig zijn als 
dit uitgebreid kon worden. Het plan van deze 
creatieve denker past geheel in de gemeente-
lijke nota Toerisme en zal een aanwinst zijn 
voor de stad. Meer mensen zullen nu toch hun 
wandeling langer maken.

Ontdekkingsreis langs de oostelijke Waalkade en omgeving

Lindenberghaven
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Door het veranderen van de inrichting van de 
haven en de komst van oude schepen zullen de 
sfeer en het karakter van dit gebied ‘vriende-
lijker worden’. De eigenaren van de schepen 
zullen, als ze er ook mogen wonen, zeker aan-
dacht hebben voor de omgeving. ‘De sociale 
veiligheid is ermee gediend.’

Het Meertje
Als u uw wandeling vervolgt, kunt u genieten 
van de prachtige woonboten die in het Meertje 
liggen met het mooiste uitzicht van Nijmegen.
Aangekomen bij het Hollandsch-Duitsch Ge-
maal uit 1933 ziet u een geheel nieuwe toe-
gangspoort tot de Ooij. Een gebied met grootse 
kansen, maar daarover in de volgende Mariken 
meer. Wat er al wel is te bewonderen, is de bio-
logische landbouw van onze eigen boer Koe-
koek (nee, geen familie van...).

Boer Koekoek
Sinds maart 2010 werken Robert en Helen 
Koekoek gestaag aan de aanleg en ontwik-
keling van een proeftuin voor de biologische 
landbouw in de Ooijpolder. In anderhalf jaar 
tijd is er een bloeiende en rijk gevarieerde 
tuin ontstaan die smakelijk en gezond voed-
sel levert voor de Nijmeegse bevolking. Daar-
mee is niet alleen hun droom werkelijkheid 
geworden, maar realiseren ze ook een aantal 
duurzame doelstellingen. Door het produceren 
van lokaal voedsel voor de stad wordt de CO2 
binnen de gemeentegrenzen verminderd. De 
biologische landbouw blijft bovendien door 
veldproeven ondersteund en oude gewassen, 
ons cultureel erfgoed, kunnen door middel 
van zaadvermeerdering behouden blijven. De 
proeftuin is in het voorjaar tot gentech-vrije 
zone verklaard.
Boer Koekoek heeft nog niet zo lang geleden 
een winkel gehad in de Hertogstraat waar je 
zijn producten kon kopen. Hij gaat nu de mo-
gelijkheid bieden om gericht op de klant zo-
veel gewassen te verbouwen als er behoefte is. 
Een voorbeeld: u denkt aanstaande zomer 
twintig kroppen sla nodig te hebben en een x-
aantal wortelen en bietjes. Koekoek verbouwt 
dit voor u en stelt u zelf in de gelegenheid 
uw eigen verse biologische kropje sla te gaan 
plukken als u die avond sla op tafel wilt serve-
ren. Hoe gezond en vers kan het zijn.

Stratemakerstoren
Teruggewandeld is het alleszins de moeite 
waard eens een bezoek te brengen aan de 
Stratemakerstoren. Tot 1987 is deze toren al-
tijd onzichtbaar aanwezig geweest. Sinds 6 
mei 1995 is in het rondeel Museum De Strate-
makerstoren gevestigd. 
Op vele tekeningen van het Valkhof en om-
geving is de toren in diverse gedaanten altijd 

afgebeeld geweest, maar totdat er een groot-
schalige sloop van enkele huizen plaats heeft 
gevonden, wist niemand dat de toren gewoon 
nog aanwezig was in het inwendige van de ge-
sloopte panden.
Duidelijk is in elk geval dat de oudste fase een 
waltoren betreft uit de veertiende eeuw. Deze 
hoge waltorens waren na de uitvinding van het 
kanon te kwetsbaar en zijn daarom verlaagd 
en verbouwd tot een rondeel waarvan de bin-
nenzijde was gevuld met zand. De oudste ver-
melding dateert uit 1526: het roendeel bij der 
Veerpoirten.

Facelift
Aan de Valkhofzijde is het ruwe opgaande 
muurwerk van mergelblokken en klooster-
moppen zichtbaar. De toren heeft een behoor-
lijke facelift ondergaan, noodzakelijk om het 

gebouw voorlopig te conserveren. Eeuwen-
lang bleef de charme voor het oog verborgen 
onder het zand. Nu kunnen we echter zien 
hoe de bouwer de mergelblokken voorzag van 
merktekens om de plaats aan te geven waar de 
blokken moesten worden aangebracht. In het 
rechthoekige middengedeelte is een ruimte 
aanwezig met een tongewelf. Deze ruimte 
heeft mogelijk dienst gedaan als waterreser-
voir. Hoe de toren aan zijn naam komt, is on-
duidelijk.
Wat wel duidelijk is dat er nu met regelmaat 
buitengewoon interessante exposities zijn, die 
een bezoek meer dan waard zijn. Het museum 
heeft van al deze exposities ook boekjes uitge-
bracht, die het waard zijn te lezen. 

Tekst: Anneke Arzbach
Foto’s: Gerie Sandmann
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Gehoortest
Nadat ik de vorige keer schreef over de 
geblinddoekte Vrouwe Justitia, begon ikzelf 
ook behoorlijk last van mijn slechte ogen 
te krijgen. Na controle bij de opticien loop 
ik nu met  bril, een die bij mijn leeftijd past, 
door uw wijk heen.

Het nieuwe zien levert wel wat op! 
Het begon met de arrestatie van een 
ontsnapte TBS’er en ik herkende op 
‘oude’ videobeelden van winkeldiefstallen 
enkele bekende vrinden, notoire dieven 
en draaideurcriminelen. Zij worden alsnog 
door de rechter bestraft en als ze het maar 
blijven proberen ook met een ISD (twee 
jaar cel en zorg).

Dat ik slecht begon te zien weet u nu, maar 
dat een man uit Eindhoven dacht dat ik 
doof was, daar keek ik wel van op! Mijn 
oren werken prima, maar niet lang geleden 
stond een Eindhovenaar voor mijn neus, 
schreeuwend!

Meneer was dronken en had de 
conductrice aangesproken over de 
waardeloze service van de NS. Blijkbaar 
zat een wekdienst niet bij zijn kaartje en 
was hij niet in de Bijlmer beland maar in 
onze mooie stad!

De man kreeg een kans om voor een 
bedrag van 6,20 euro verder te reizen maar 
in plaats daarvan werd hij heel erg boos. 
Mijn oren toeteren er nog van. Meneer 
heeft ontnuchterd in de cel. Wij hebben 
wel een wekservice. Bij onze voordeur 
aangekomen, eiste de man alsnog ontbijt 
en een brief waarin stond dat de politie 
zijn NS-kaartje zou vergoeden. Dit werd 
uiteraard geweigerd, waarna de man 
enkele keren uit het politiebureau werd 
geëscorteerd. Uiteindelijk vertrok hij onder 
luid protest. Heel luid werd het toen hij de 
boete onder ogen kreeg. Gelukkig stond ik 
toen op afstand!

William Nijland, Twitter: @Wijkagt_William
(Foto: Peter de Jong)

Sinds januari 2012 is het bewonersplatform 
actief voor zowel het centrum als de Bene-
denstad. Dit wil zeggen dat alle bewoners 
uit dit gebied welkom zijn bij de periodieke 
bijeenkomsten in het Activiteitencentrum 
Doddendaal.

Tot die tijd was het platform er alleen voor het 
centrum. In de achter ons liggende twee jaar is 
een groot aantal werkgroepen actief geweest 
om oplossingen aan te dragen ten behoeve van 
verbeteringen in het centrum.

Regiegroep
De coördinatie van de werkgroepen is de taak 
voor de regiegroep, die tevens het bestuur 
vormt van de stichting. De regiegroep facili-
teert werkgroepen, die minimaal moeten be-
staan uit een woordvoerder en drie leden. Dit 
faciliteren bestaat uit het beschikbaar stellen 
van gelden en daar waar noodzakelijk onder-
steuning bij het contact met de gemeente via 
de wijkmanager en de betreffende wethouder. 
Momenteel wordt de regiegroep ondersteund 
door Tandem Welzijnsorganiatie.

Benedenstad
Om de wensen en mogelijkheden van de be-
woners uit de Benedenstad te inventariseren  
zal op korte termijn een bijeenkosmst van het 
bewonersplatform in de Benedenstad worden 
gepland.

Werkgroepen
Momenteel zijn onder andere de volgende 
werkgroepen actief: Drugsgerelateerde over-
last Westflank centrum, Verkeeroverlast Kro-
nenburgersingel, Parkeren Pijkestraat, Beweg-
wijzering, Vertrouwen gemeente, Herstructu-
rering Spoorzone, Fietsparkeren binnenstad, 
Parkeerbeleid: handhaving bezoekersvergun-
ningen.
Daar waar nog geen werkgroep voor is, pro-
beert de regiegroep de vinger aan de pols te 
houden, zoals deelname aan de klankbord-
groep Hoogwaardig Openbaar Vervoer en 
planvorming rond het stationsgebied.

Gastsprekers
Tijdens de platformbijeenkomsten is er ruimte 
voor gastsprekers die in nauwe relatie staan 
tot de behandelende onderwerpen. Dit kun-
nen wethouders zijn of ambtenaren die nauw 
betrokken zijn bij het onderwerp van een der 
werkgroepen.

Kronenburgerpark
In voorbereiding is een presentatie over het 
plaatsen van een hekwerk rond het Kronen-
burgerpark om tot afsluiting in de late avond-
uren te komen, Als voorbeeld dient het Sar-
phatipark Amsterdam. Voor informatie over dit 
park zie www.jlgrealestate.com/sarphatipark/
amsterdam. Een en ander gebeurt in overleg 
met de stichting Vrienden Kronenburgerpark 
en de gemeente.

Mariken
Het bewonersmagazine Mariken is een uitste-
kend communicatiemiddel  voor de werkgroe-
pen en de regiegroep. Dit jaar zijn vier num-
mers voorzien. Redactie en regiegroep willen 
graag tot een 2-maandelijkse uitgave komen. 
Om het blad te blijven uitgeven, zijn adverten-
ties noodzakelijk. De regiegroep heeft aan 250 
zelfstandige ondernemers de eerste Mariken 
met een inlegvel uitgereikt om de advertentie-
mogelijkheid te promoten.

Nieuwe leden gezocht
De regiegroep is nog steeds niet op bezettings-
niveau en heeft dringend behoefte aan drie 
nieuwe bestuursleden, onder wie een secretaris 
en een penningmeester. Wil zij haar coördine-
rende en activerende werkzaamheden kunnen 
blijven vervullen, dan heeft zij dringend steun 
nodig. Mail naar bao.otten@kpnmail.nl  of bel 
(024) 356 42 34.

Data platform
Tot slot de data voor de platformbijeenkom-
sten: 16 april, 11 juli, 3 september, 5 novem-
ber en 10 december, aanvang 20.00 uur. Wij 
rekenen op uw komst en actieve deelname. De 
binnenstad is van ons en wij zijn er voor de 
binnenstad!

Tekst: Ben Otten, voorzitter regiegroep
Foto: Ron Disveld

Bewonersplatform Binnenstad in stichting ondergebracht

Platform zowel voor centrum als Benedenstad

Ben Otten
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In binnen- en Benedenstad wonen mensen 
met speciale hobby’s en interesses. Mariken 
geeft ze de ruimte om hun kennis te delen. 
Deze keer Gerard ten Böhmer van de Kro-
nenburgersingel.

Gerard ten Böhmer interesseert zich bijzonder 
voor brood, maar niet alleen om dat gewoon 
stoffelijk te eten: ‘Ik kijk als toeschouwer naar 
brood in de breedste zin van het woord.’ Van 
kinds af aan heeft Gerard al een drang om ach-
tergronden te onderzoeken. En brood is de es-
sentie van het leven. Helaas is er ook oorlog 
om brood, want als er voedselgebrek is komt 
het volk in opstand. 

Geschiedenis
Ongeveer tienduizend jaar geleden kwam 
er de landbouw in het Midden-Oosten. Voor 
het rondtrekkende nomadenvolk betekende 
dit toen een keerpunt: men vestigde zich, er 
ontstonden nederzettingen, dorpen en steden. 
Aanvankelijk waren het kleine gemeenschap-
pen die zich bezighielden met het verzamelen 
van wilde granen; gaandeweg werden deze 
granen verbeterd en gecultiveerd. Door en-
kele kruisingen ontstond een graansoort met 
42 chromosomen waar brood van gebakken 
kon worden. Van een primitieve grassoort 
ging het naar de huidige tarwe. Tegelijk met 
die cultivering van het graan voltrok zich ook 
de cultivering van de mens. De mens kreeg de 
beschikking over een individualiteit waarmee 
hij zich ging onderscheiden van anderen. Van-
uit een groepsbewustzijn ontwikkelde zich het 
ik-bewustzijn met vaardigheden die bij een be-
paald persoon, een individu horen. Het mense-
lijk denken ging met sprongen vooruit.
Het lijkt erop dat via het DNA in de mens 
een drang aanwezig is die hem aanspoort tot 

weten, tot kennis, zodat er geestelijke groei 
plaatsvindt. Geestelijke vermogens zijn schep-
pende vermogens, en zie: de mens heeft een 
wereld van artefacten geschapen, dingen die 
zijn leven veraangenamen maar van nature 
op aarde niet thuishoren of niet te vinden zijn. 
Zijn gecultiveerde zelfgeschapen wereld heeft 
de natuur verdrongen, en via de tv wordt de 
natuur gadegeslagen.

Brood
In stoffelijke zin moet je werken voor het da-
gelijkse brood en kunnen er tekorten ontstaan. 
Maar voor het geestelijke brood geldt dat niet, 
dat is overvloedig aanwezig. Het uitdelen van 
brood, in de kerk communie geheten, vindt ook 
plaats als twee mensen met elkaar in gesprek 
zijn. Deze geestelijke uitwisseling wordt com-
municeren genoemd. Via onze zintuigen eten 
wij brood; dit geestelijke brood wordt door de 
ogen en de oren genuttigd. Een goed gesprek 
kan ons sterken om de draad in ons leven weer 

op te pakken. Hij of zij die goed communiceert 
is een voedend mens.
Vroeger gebruikten geheime genootschappen 
of broederschappen een wachtwoord om toe-
gelaten te worden: chibboleth, het Hebreeuwse 
woord voor korenaar. Dat kun je op twee ma-
nieren uitspreken, met de ch of met de s van 
slang (sissen). Tijdens de oorlog van 1940 tot 
’45 waren in Nederland verzetsgroepen ac-
tief die in het geheim de vijand bestreden. De 
Duitsers probeerden met infiltranten contact te 
leggen. Toen het verzet dit doorkreeg, werden 
er ook wachtwoorden uitgewisseld. Eén van 
die wachtwoorden was Scheveningen. Als men 
een Duitse infiltrant vroeg: ‘Zeg eens Scheve-
ningen’, dan zei hij Sjeveningen en werd ter 
plekke om zeep gebracht.

Aar
Uit het voorgaande blijkt de grote belangstel-
ling die Gerard heeft voor de etymologie (de 
studie naar de herkomst van woorden). Het 
woord aar bijvoorbeeld neemt in de Neder-
landse taal een bijzondere plaats in. Het is de 
stam van het woord aarde. En als we omhoog 
kijken zien we in de hemel het teken maagd 
met in haar linkerhand (onbewuste kant) een 
korenaar. En de vogel die zich ver boven de 
aarde kan verheffen is de adelaar, een woord 
dat stamt uit het Hoogduits en edele aar be-
tekent.

Presentatie
Gerard verzorgt in september een diapre-
sentatie met de titel De zin van het bestaan 
verborgen in het graan. Deze vindt plaats in 
Activiteitencentrum Doddendaal. Voor meer 
informatie: g.bohmer2@chello.nl

Tekst: Peter van Kraaij
Foto: Gerie Sandmann

De broodwording volgens Gerard ten Böhmer

Wilt u helpen met een tuintje?

Het voorjaar is aangebroken en wat is het toch heerlijk om 
lekker naar buiten te gaan en te genieten van uw tuin of balkon.

Helaas is het voor sommige Nijmegenaren door ziekte of ouderdom
niet mogelijk om hun tuintje in orde te maken. Zou u iemand vrijwillig

willen helpen? Dan zorgt de Hulpdienst dat het goed geregeld wordt. 

Bel op werkdagen 
tussen 9.00 - 12.00 uur naar: 
Hulpdienst Nijmegen 024-3228280, 
of melden via: 
www.hulpdienstnijmegen.nl
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Als leden van de Activiteitencommissie 
Benedenstad houden wij ons niet alleen 
bezig met leuke dingen organiseren voor 
de bewoners. Ook zijn wij er als het om 
andere dingen gaat, zoals bijvoorbeeld 
het parkeerbeleid en specifiek het gedoe 
rond de bezoekersvergunningen. 

Zodoende trokken wij woensdag 7 maart 
met circa twaalf bewoners van de Beneden-
stad naar het Stadhuis om ons ongenoegen 
over het nieuwe parkeerbeleid kenbaar te 
maken.

Het nieuwe op stapel staande bezoe-
kervergunningenbeleid is rampzalig!

Wij als Benedenstadbewoners hebben het 
gevoel dat er iets heel erg onrechtvaardigs 
gebeurt met betrekking tot de bezoekers-
vergunningen. Het is het gesprek van de 
dag, waarbij de emoties hoog oplopen. 

Op de informatiebijeenkomsten in het ver-
leden hieromtrent was de verhouding tus-
sen zakelijke belanghebbenden en verte-
genwoordigers van bewonersorganisaties 
dusdanig dat er nauwelijks sprake was 
van bewonersparticipatie. Van echte in-
spraak voor de bewoners was geen spra-
ke. Wij haakten af en kwamen niet meer 
naar het overleg. Wij wisten toen al dat 
verschillende wethouders van dit college 
geen oor hadden voor onze belangen. In 
hun ogen zijn wij immers diegenen die 
met zijn allen fraude plegen met bezoe-
kersvergunningen. Bovendien nemen 
wij met onze bewonersvergunningen 
plaatsen in die bedoeld zijn voor het 
economisch belang van het centrum.

Op veranderende regelingen voor de be-
zoekersvergunningen en andere onzalige 
plannen inzake het parkeren is ons ant-
woord steeds een duidelijk ‘nee’ geweest, 
maar er werd en wordt nog steeds niet 
naar ons geluisterd. 

Laat de regels voor onze bezoekers 
zoals ze waren!
Gewoon een kaartje kopen bij de paal, 
zodat een ieder ongestoord bezoek kan 
ontvangen, zonder beperkingen qua tijd 
enz. enz. De kentekens van de auto’s van 
ons bezoek doorgeven? Het gaat niemand 

College, wat doet u de bewoners van de Benedenstad aan?

Activiteitencommissie Benedenstad protesteert tegen nieuwe bezoekersvergunning

Bezoekersvergunning

Graag wil ik reageren op het nieuwe systeem 
voor de bezoekersvergunning. Met het nieuwe 
parkeerbeleid hebben we nog maar recht op 
maximaal honderd per jaar. Dit komt op nog 
geen twee uur per week om het bezoek gebruik 
te kunnen laten maken van deze vergunning. 
Dit is natuurlijk onbegrijpelijk weinig. Zo 
word je wettelijk beperkt in je privéleven. Je 
bezoek wordt gebonden aan tijden en aanmel-
dingsverplichting. Dit kan via internet en tele-
fonisch. Wordt dit dan een gratis telefoonnum-
mer of zijn hier ook kosten aan verbonden?
Dit houdt in dat er geregistreerd wordt wie er 
waar op bezoek komt en hoe lang deze per-
soon daar is. Mag dat zomaar? Valt dit niet on-
der een vorm van privacy?
Kunnen de bewoners van het centrum en de 
Benedenstad de krachten bundelen om hier fel 
tegen te protesteren?

S. Jansen

‘Geachte redactie...’

Op deze politieke avond werd het slechte func-
tioneren van de nieuwe parkeermeters als in-
gelast agendapunt besproken. 
Gewapend met bordjes, waarop teksten waren 
geschreven die als motto hadden dat inzake het 
nieuwe parkeerbeleid niet naar bewoners is en 
wordt geluisterd, maakten wij bij dit overleg 
ons ongenoegen kenbaar. 

Ondanks dat wij geen inspreektijd hadden 
aangevraagd, wisten wij op deze wijze toch de 
aandacht van zowel het college als van de po-
litieke partijen op ons te vestigen. 

Uiteraard hebben wij de brief, waarin wij 
onze bezwaren tegen het voorgenomen 
beleid ten aanzien van bezoekersvergun-
ningen benoemen, aan alle politiek verant-
woordelijken uitgedeeld.

Wij hopen dat wij met deze actie, mede ook 
door het regelmatig falen van de nieuwe 
meters, de beslissers nog in voor ons posi-
tieve zin kunnen beïnvloeden. Hiernaast de 
brief die wij hebben overhandigd.

Tekst: Henk Lamers

wat aan wie (...) er bij ons op bezoek komt 
en wanneer.
Aan ‘Big brother is watching you’ heb-
ben wij geen enkele behoefte. 

Dit nieuwe beleid levert geen geld op, in-
tegendeel zelfs. De bewoners krijgen geen 
bezoek meer en de gemeente dus geen 
parkeergeld. Logés die slecht ter been 
zijn, kunnen we wel helemaal vergeten. 
Het betekent ook dat er geen koffie meer 
in de stad zal worden gedronken, of dat 
er geluncht of gewinkeld wordt, wat zal 
leiden tot een nog meer verloederde stad. 
Daarenboven zal het een geïsoleerde 
woonwijk opleveren naast alle persoonlijk 
leed dat met name onze ouderen en ge-
handicapten met uw keuze wordt aange-
daan. 

Vrijwillige mantelzorg zal afnemen, wat tot 
gevolg heeft dat er een groter beroep zal 
worden gedaan op de WMO. Velen van 
onze bewoners komen in een isolement 
terecht en dit college wil dit maar niet be-
grijpen.

Het zal er allemaal wel doorgedrukt wor-
den en dat maakt ons bang en ongerust. 
Voor de zoveelste keer zal een bedenksel 
van ambtenaren weer weggegooid geld 
blijken te zijn. Wat een macht hebben zij, 
dat is om van te schrikken. Een eventueel 
vertrek van wethouder Beerten lost onze 
problemen niet op, want de in onze ogen 
falende ambtenaren die het een en ander 
hebben bedacht, blijven immers gewoon 
zitten.

Alstublieft college, laat de bezoekers-
vergunning zoals het nu is! 

Controleer wie er ten onrechte een be-
zoekersvergunning heeft, en controleer 
eens beter op uitgaansavonden, tijdens 
de Vierdaagse en op koopzondagen etc., 
want dan zie en zag je niemand die boe-
tes uitdeelt. 
Het fraudeargument van Henk Beerten lijkt 
ons echt een smoes van het zuiverste wa-
ter. Immers harde cijfers over deze ‘fraude’ 
zijn nog nooit, ondanks ons herhaald ver-
zoek, aan bewoners overlegd. 

Namens alle leden van de Activiteiten-
commissie Benedenstad,
H.W.J. Lamers
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Harry’s Kiosk
Harry Gerth, uitbater van de kiosk bij 
het Hunnerpark, viert het eeuwfeest 
van zijn kiosk met een jubileumboek-
je.

Hardnekkig wordt deze kiosk door me-
nig Nijmegenaar het Peemankeetje ge-
noemd, maar dat is het absoluut niet. 
Eigenlijk is het van oorsprong een tram-
huisje, toen vroeger hier de tram nog ver-
trok richting Beek.

In de loop der jaren heeft Harry de kiosk 
flink onderhanden genomen en het terras 
onlangs geheel vernieuwd. Inmiddels is 
het een gezellige ontmoetingsplek ge-
worden voor niet alleen passanten, maar 
ook voor vele buurtbewoners.

Vorig jaar hebben de bewoners van het 
Bataafs kwartier nog kunnen genieten 
van een overheerlijke barbecue die uit-
stekend door Harry was verzorgd en die 
jaarlijks georganiseerd wordt door de 
buurtvereniging en steeds op een andere 
locatie gehouden wordt. 

Tekst en foto: Els Stouthamer

Organisatoren Jeannine Sok en Marilena 
van der Horst waren erg blij met deze eerste 
editie van het galafeest ten behoeve van het 
Ronald McDonaldhuis Nijmegen. Het feest 
vond plaats op 4 februari in Wijnfort Lent.

Marie Louise du Surprise heette alle gasten op 
een bijzondere wijze welkom. Tijdens het wal-
king diner zorgden het Colourful City Koor en 
dj JP voor de muzikale ondersteuning.

Wij als buurtvereniging zijn er trots op dat een 
van onze buurtbewoonsters, Marilena van der 
Horst, samen met Jeannine Sok een dergelijk 
gala heeft weten te organiseren. En dat alles 
voor het goede doel: het Ronald McDonald-
huis.

Helaas was op het moment dat dit nummer ge-
drukt ging worden de opbrengst van het gala 
nog niet bekend, maar in het volgende num-
mer kunt u dit ongetwijfeld lezen.

Hartverwarmend galafeest in Wijnfort Lent

Leden van buurvereniging Bataafs kwartier waren erbij

    Bataafs kwartaal
Buurtvereniging Bataafs kwartier omvat ondermeer de volgende straten:
Derde Walstraat, Gerard Noodtstraat, Hertogstraat, Hoogstraat, Kelfkensbos, Klein Mariënburg, Mariënburgstraat, St. Jorisstraat, Wintersoord, Van den Brug-
ghenstraat, Raadhuisstraat, Achter de Oude Gracht, Achter de Bank, Hertoghof en Scholenhof. 

Na een loterij met verrassende prijzen was er 
een bijzondere veiling. Alle opbrengsten hier-
van gingen uiteraard naar het Ronald McDo-
naldhuis. De avond werd afgesloten met een 
spetterend optreden van soulband Soul Solu-
tion en dj JP. Naast deze optredens waren er 
gedurende de avond diverse speciale acts: De-
lia, de waarzegster die je laat weten hoe jouw 
toekomst er uitziet, fotograaf Paul Grefkens 
maakte portretten op verzoek en aan tafel kon 
het er magisch aan toe gaan...

Rob Stouthamer was een van de gelukkige 
winnaars van de loterij, die ook tijdens het gala 
georganiseerd werd. Zijn prijs bestond uit een 
rondleiding door het Ronald McDonaldhuis. 
Samen met een aantal buurtbewoners heeft hij 
een indrukwekkende rondleiding mogen mee-
maken onder leiding van Nessy van Gisteren, 
huismanager.

Tekst en foto: Els Stouthamer

Vlnr. Nessy van Gisteren, Els Stouthamer, Sabine Houwer, Cis Lambers en Willem Slijkhuis.
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Het zijn niet allemaal spectaculaire panden 
waarbinnen en waaromheen het bruist in de 
binnenstad.

Velen van u zijn bekend met het fenomeen 
Voedselbank Nijmegen, maar wellicht weinig 
centrumbewoners weten dat het kloppende 
hart van deze organisatie zich bevindt midden 
in het stadscentrum, in het Bataafs Kwartier, 
om preciezer te zijn in de Derde Walstraat. 
Vanuit een nauwelijks verwarmd en sober 
maar doelmatig ingericht magazijn doet daar 
een groot deel van de totaal 110 vrijwilligers 
van de Voedselbank haar werk.

Wekelijkse cyclus
In een wekelijkse cyclus wordt hier de voor-
raad binnengehaald, opgeslagen in rekken, 
koel- en vriesruimten. Dit is ook de plaats waar 
chauffeurs zich verzamelen voor hun transpor-
ten: ophalen van voedsel bij de leveranciers en 
afleveren van de voedselpakketten op vijf over 
de stad verdeelde uitdeelpunten.
Hier worden de voedselpakketten samenge-
steld door een gespecialiseerde ploeg die de 
aanwezige voorraad eerlijk verdeelt over de 
actuele aantallen afnemers, waarbij rekening 
gehouden wordt met de gezinsgrootte.
De acquisitieploeg heeft hier ook haar domein, 
van waaruit zij contacten legt en onderhoudt 
met regionale leveranciers. Deze ploeg beheert 
ook de voorraden en bewaakt de kwaliteit.

Activiteiten
Een cyclus elke week opnieuw, waarvan alleen 
de omwonenden de getuigen zijn en waarin 
vooral op de donderdagen en vrijdagen de 
meeste activiteiten zich afspelen. Op donder-
dag worden overdag de verse producten bin-
nengehaald. In de avonduren worden de pak-
ketten samengesteld, die dan vrijdagochtend 
in alle vroegte worden getransporteerd naar de 
uitdeelpunten.
Daar staan andere medewerkers klaar, eerst 
om de pakketten in ontvangst te nemen, later 
om afnemers te ontvangen en, waar nodig, met 
een ondersteunend gesprekje, het pakket te 
overhandigen.
Buiten deze wekelijkse cyclus bruist het in de 
Derde Walstraat ook van bezoekers naar aan-
leiding van extra acties bij bedrijven, scholen 
en kerken ten behoeve van de Voedselbank. 
(Misschien wel ooit een actie van binnenstad-
bewoners...)

Ook bruisende binnenstad

Voedselbank

Derde Walstraat 73, het pand
Het pand is nu sinds vier jaar in gebruik van 
de Voedselbank Nijmegen, maar heeft een 
geschiedenis die teruggaat tot 1953. In dat 
jaar is het gebouwd als autogarage met twee 
bovenwoningen (aan de zijde van de Gerard 
Noodtstraat) voor de Peugeotdealer Van den 
Bogaard. Diezelfde firma was begin jaren ’60 
ook importeur van Adler- en Heinkelscooters 
(Van den Bogaard’s Motoren Import N.V.) en 
het is deze periode die op mijn bronnen ken-
nelijk de meeste indruk heeft gemaakt.
Later kwam het pand in gebruik bij de Firma 
Wouters, groothandel in Fijne Vleeswaren.
Na een periode van leegstand gedurende vier 
jaren kreeg het de functie van magazijn voor 

de firma Van der Stad. Dat bleef het tot aan hun 
verplaatsing naar Bijsterhuizen.
Sinds 2008 huurt de Voedselbank het pand 
als werkruimte en opslag. Allemaal hopen we 
dat dit van korte duur zal zijn. Niet omdat de 
ruimte niet voldoet, maar omdat het fenomeen 
Voedselbank in onze westerse maatschappij 
niet nodig zou moeten zijn.

Informatie over de Voedselbank, voor cliën-
ten, maar ook voor geïnteresseerde bedrijven 
en vrijwilligers vindt u op: www.voedselbank-
nijmegen.nl
 
Tekst en kleurenfoto: Ad Jansen
Zwart-witfoto: Regionaal Archief Nijmegen

Peugeotgarage Van den Bogaard 1953  

Voedselbank 2012 
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In het oude liedje is Kortjakje middenin de 
week ziek, maar ’s zondags gaat zij naar de 
kerk met een boek vol zilverwerk.

De Stevenskerk is vanaf april tot en met no-
vember iedere dag open van 10.30 tot 16.30 
uur. Je kunt dan de rijke historie van de kerk 
bekijken. Op je eentje, maar er zijn ook vrij-
willigers die je rondleiden. Ze vertellen over 
de geschiedenis van de kerk, die circa 750 jaar 
teruggaat. Onder hun leiding mag je ook onder 
de kerk kijken. 
De toren beklimmen kan ook, maar daarvoor 
gelden andere openingstijden. De kerktoren is 
vanouds eigendom van de burgerlijke gemeen-
te en hoort niet tot het bezit van de kerk. Hoe 
dat in de eeuwen zo gegroeid is, kan de gids je 
vertellen.

Voor een rondleiding hoef je geen afspraak te 
maken, de gids komt gewoon naar je toe en 
vraagt of je wat wilt horen. Er zijn ook rondlei-
dingen met een speciaal thema. Kijk hiervoor 
op de website.
Kom je met een grotere of een speciale groep, 
dan is het beter om een afspraak te maken. Je 
weet dan zeker dat de gids voor je klaar staat 
en je krijgt een rondleiding op maat.

We spraken met Anne-Marie Lucker, zij is sa-
men met Robin de Bok locatiemanager van de 
Stevenskerk. 
Was de kerk vroeger een plek waar de men-
sen alleen op zondag bij elkaar kwamen, nu is 
het een gebouw waar veel activiteiten plaats-
vinden. Denk aan trouwen en rouwen. Ook 
exposities, symposia, beurzen, concerten, be-
drijfsuitjes en wat al niet. Kijk voor verdere 
informatie op de website.

Op zondag
Ook spraken we met Rens Schulte, de koster 
van de kerk. Het woord koster doet nog den-

Op bezoek in 
de Stevenskerk

ken aan het aloude begrip kerk. Hij vertelt over 
de kerkdiensten die in de Stevens gehouden 
worden.

Iedere zondag is er om 10.00 uur een oecu-
menische kerkdienst, de viering van schrift 
en tafel genoemd. Iedereen is daar hartelijk 
welkom, voor kinderen is er een gedeeltelijk 
aparte dienst. Deze diensten worden verzorgd 
door het Oecumenisch City Pastoraat, kortweg 
OCP genoemd.

Een happening waar Rens nu al naar uitkijkt, 
is de Vierdaagse Viering. Op de zondag voor-
afgaand aan de Vierdaagse komen lopers uit de 
hele wereld naar deze kerk om hier met elkaar 
hun tocht te beginnen. ‘Dat kun je niet onder 
woorden brengen, dat moet je meegemaakt 
hebben’, zegt hij.  Een echte kosterswaarschu-

wing om heel vroeg te komen is dan ook op 
zijn plaats.

Door de week
Elke vrijdagmiddag van 13.00 tot 13.20 uur 
wordt het gebed voor Vrede gebeden. Dan 
wordt in monumentale kerken, die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog verwoest zijn, op het-
zelfde tijdstip gebeden voor vrede en verzoe-
ning. Je voelt je dan verbonden met mensen in 
Engeland, Duitsland en Nederland.
Op de eerste zaterdag van de maand is er van 
16.00 tot 16.45 uur een vesperdienst. Iedere 
dag kun je de stiltekapel bezoeken en een in-
tentie opschrijven. Een kaars aansteken kan 
uiteraard altijd.

Verknocht
Rens is verknocht aan het gebouw. Met vrij-
willigers en professionals heeft hij de zorg 
voor het kerkgebouw. Kleine schoonmaak, 
grote schoonmaak, noem maar op. Graag is 
hij op deze plek, waar mensen al eeuwenlang 
en nu nog steeds met hun vreugde en hun ver-
driet, maar ook met hun leven van elke dag 
kwamen en komen. 

Voor alle activiteiten hier genoemd, is er na-
tuurlijk altijd een voorbehoud dat er in de kerk 
niet een andere activiteit plaatsvindt. 

Bezoek altijd eerst de website, voordat je de 
kerk bezoekt: www.stevenskerk.nl. Zie ook 
www.ocp-nijmegen.nl

Tekst: Wijna Westra
Foto’s: Wytze Westra

Koster Rens Schulte
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Verhalen uit de Onderstad

Waalkade 1878

Coronation Street aan de Waal

Tussen Waal en Kronenburgerpark had 
de Nederlandse versie van de Britse 
serie Coronation Street opgenomen kun-
nen worden. Zoals in iedere soap liepen 
lief, leed, geluk en drama ook in de On-
derstad als een rode draad door ieders 
leven. En niet alleen binnenshuis. 

Kronenburgerpark was vaak de plek waar 
het allemaal bij elkaar kwam. Voor verliefde 
stelletjes was het de ontmoetingsplaats om 
uit het oog van de buurt samen te zijn. De 
groep werklozen en oudere mannen zat er 
van ’s ochtends vroeg tot in de avond op 
hun vaste bankje en lurkten de hele dag 
aan hun flessen bier. De Twentse bierbrou-
wer had aan hen uitstekende klanten.

Alcohol kopen
Zo was ook de oud-ijzerhandelaar uit de 
straat, de lompenboer, een gretig afnemer 
van diezelfde brouwerij. Er bestond toenter-
tijd nog geen leeftijdsgrens op de verkoop 
van alcohol. En als die al had bestaan dan 
zou de verkopende ondernemer zich er vast 
nooit aan hebben gehouden. De verkoop 
van bier was voor hem een belangrijke bron 
van bestaan. Zo gebeurde het dagelijks dat 
de lompenboer aan kinderen de opdracht 
gaf: ‘Ga jij eens even een flesje bier voor 
ome Piet halen.’ We wisten niet beter en 
deden dat dan. Misschien hielden we er wel 
een stuiver aan over, maar meestal niet.

Drama
Gelukkig was drama een niet veel voorko-
mend iets in Kronenburgerpark. ‘Gelukkig’, 
omdat een gebeurtenis me altijd is bijgeble-
ven en waar ik op de een of andere manier 
nog regelmatig aan denk. Ik was een jochie 
van een jaar of vier, toen mijn moeder zei: 
‘Kom, we gaan in het park de eendjes voe-
ren.’ Ook al was dat direct om de hoek van 

de straat, het was toch een uitje want we 
moesten de Hezelstraat en de Parkweg 
oversteken. Allebei, voor die tijd, straten 
met redelijk druk autoverkeer en voor ons 
de grens tussen de Onderstad en de bui-
tenwereld.

Looppop
We stonden op het bruggetje tussen de 
twee vijvers van het Kronenburgerpark. 
Een mevrouw met een meisje kwam op ons 
toelopen en zei: ‘D’r ligt een looppop ien de 
vijver. Mien dochtertje zei al da ze ‘m wel 
wil hebben, dus he’k de parkwachter ge-
vraogd of die ‘m uut de vijver wil haolen.’ 

Bijzonder
Een looppop was iets heel bijzonders in die 
tijd. Die was zo groot als jezelf en als je ‘m 
aan de hand nam dan zette die pop stapjes. 
Looppoppen waren ook altijd zeer kleurrijk 

gekleed. We zouden het nu ‘kermispoppen’ 
noemen.
Maar de pop in de vijver had helemaal geen 
mooie kleren aan. De parkwachter ging 
met zijn roeiboot de vijver op en we zagen 
hem enorm schrikken toen hij bij de pop 
aankwam. De woorden die hij gebruikte 
maakten de ernst van de zaak wel duidelijk. 
Er lag een jongetje in het water.

Juten zak
De parkwachter legde hem uiteindelijk op 
de kant met een juten zak erover, totdat de 
ambulance het jongetje kwam ophalen. Kor-
te tijd nadat de ambulance vertrokken was, 
zagen we een vrouw, helemaal overstuur, 
op haar fiets tegen de Kronenburgersingel 
omhoog rijden; het was de moeder van het 
jongetje.

Snoeihard
En zo had Coronation Street aan de Waal 
weer een belangrijk hoofdstuk toegevoegd 
aan haar dagelijkse mix van lief, leed, geluk 
en drama. Er werd veel over gesproken in 
de straten en de huizen. Veel speculaties 
over de oorzaak en roddels over de moe-
der. ‘Hoe had zij haar kindje alleen naar het 
Kronenburgerpark kunnen laten gaan?’ De 
veroordelingen waren talloos en snoeihard. 
Totdat zich weer een nieuw hoofdstuk aan-
diende. Want net als in Coronation Street, 
liepen er in de Onderstad vele verhaallijnen 
door elkaar.

Tekst: Simon Stoltz
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Kronenburgerpark 1926



Mariken - april 2012 27

Koken met Nijmeegse chef-koks (2)

‘Eat better, cook simpler’, staat er op een van 
de muren van het nieuwe restaurant De Fir-
ma aan Lage Markt 47, bij de Sint-Antho-
nispoort. De zaak (http://defirmanijmegen.
nl/) ging in februari open en staat voor huis-
gemaakt, seizoensgebonden en duurzaam 
geproduceerd eten. 

‘Met een paar goede, verse ingrediënten kun 
je een heerlijk gerecht maken’, zegt chef-kok 
Tijmen Bakker. Hij werkte bij het City Ho-
tel (Oporto), gaf les op de horecavakschool 
in Wageningen en keerde terug naar Nijme-
gen toen hij hoorde over de plannen voor De 
Firma. ‘De sfeer, de inrichting, de manier van 
koken, de omgang met de gasten. Ik stond 
meteen helemaal achter de ideeën van eigenaar 
Bas Hoebink.’ 
Voor Mariken koos Tijmen een lekker lente-
achtig voorgerecht uit Scandinavië. ‘We heb-
ben het hier ook op de kaart staan en het loopt 
als een trein. Het is makkelijk te maken. Be-
gin wel op tijd, want het moet een uur of drie 
marineren. De zalm gaart niet door vuur, maar 
door de alcohol en de azijn waarin hij gelegd 
wordt.’

Tip
Zorg dat de zalmfilet nog goed koud is als je 
hem snijdt. Dan gaat het makkelijker.

Nodig voor 4 personen:
1 eetlepel suiker
1 eetlepel zeezout
1 eetlepel gekneusde peperkorrels
2 eetlepels sherry
1 eetlepel witte wijnazijn
2 eetlepels fijngehakte dille
1 eetlepel mosterd
1 eetlepel olie
300 gram zalmfilet 

2 sneetjes casinobrood
1 eetlepel olie
peper en zout
2 eetlepels mascarpone
150 gram frisse sla
 
Bereiding
1. Neem een grote kom en doe daar suiker, 
zeezout, gekneusde peperkorrels, sherry, wijn-
azijn, fijngehakte dille en mosterd in. Goed 
mengen.
2. Snijd de zalmfilet in dunne reepjes. 
3. Sprenkel de olie over de zalm. Dat zorgt 

Graved Lax (gemarineerde zalm) van Tijmen Bakker van De Firma

voor een mooi laagje tussen de zalm en de ma-
rinade, zodat de marinade niet té snel intrekt.
4. Doe de zalm in de bak met marinade en 
meng even.
5. Doe plastic folie over de stukjes zalm en zet 
er een kleinere, tweede bak op, zodat de ma-
rinade goed tegen de zalm aangedrukt wordt.
6. Zet de zalm een uur of drie in de koeling om 
te marineren.

Zo’n drie uur later
7. Verwarm de oven voor op 175O Celsius.
8. Snijd de korsten van de sneetjes casinobrood 

af en snijd mooie driehoekjes van het brood.
9. Besprenkel de brooddriehoekjes met olie, 
peper en zout en bak ze een minuut of 4 bij 
175O Celsius in de oven. 
10. Laat het brood even afkoelen en verdeel de 
mascarpone over de driehoekjes.
11. Verdeel de zalm en de driehoekjes over 
vier mooie bordjes. Leg voor een leuk effect 
bijvoorbeeld wat bakpapier op elk bordje. 
Strooi lekkere sla over de zalm en het voorge-
recht is klaar.

Tekst en foto: Lucy Holl 
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Nijmegen, Verlengde Hezelstraat. 
Een ansichtkaart uit 1918. 

‘Vanaf de Hezelpoort in de richting van de 
Korte Hezelstraat, links de Korenbeurs en 
rechts de Nieuwe Marktstraat, op de achter-
grond, vaag zichtbaar, de St. Stevenstoren’, 
aldus de beschrijving van het Regionaal 
Archief Nijmegen. Er is nog een opmerke-
lijk gebouw zichtbaar: de bovenkant van de 
eerste elektriciteitscentrale met de nodige 
schoorstenen. Deze lag op het Waalplein. Dat 
was toen de naam van de gedempte Oude 
Haven. Tegenwoordig heet het daar opnieuw 
Oude Haven.

De Korte Hezelstraat - vroeger ook Boven-
Hezelstraat genoemd - heet tegenwoordig 
Stikke Hezelstraat (stik = steil). Dat was ook 
de oorspronkelijke naam.

De Verlengde Hezelstraat was het deel tusen 
de Parkweg en het spoorwegviaduct. Tegen-
woordig heet het Lange Hezelstraat.

Op het huidige Joris Ivensplein stond vroeger 
de Korenbeurs. In 1939 is de beurs vervan-
gen door het gebouw Terminus, waar vele 
Nijmegenaren hun rijbewijs wel of niet hebben 
gehaald. Eind jaren ’80 is het gesloopt en 
ontstond een plein. 

Tekst: René van Berlo
Foto 1918: Weenenk & Snel, Den Haag
Foto 2012: Gerie Sandmann

Vroeger en nu

Marietjes zijn gratis advertenties voor 
lezers van Mariken. Ook een advertentie 
plaatsen? Mail naar redactiemariken@
gmail.com.

Zin in zingen?
De cantorij van de Stevenskerk (oecume-
nische city-pastoraat) zoekt zangers (m/v). 
Repetitie is op maandagavond vanaf 20.00 
uur in de kerk. Ook is het mogelijk om mee 
te doen aan het projectkoor voor Pasen en 
Kerst. Meer info: Wytze Westra, tel. 06 51 
41 35 41, e-mail: wytzewestra@upcmail.nl

Marietjes Gastouder(s) gevraagd
Vakantiegastouder(s) iets voor jou/jullie? Ieder 
jaar zien vele kinderen uit Duitsland, Frankrijk 
en ook Nederland uit naar een vakantie bij een 
Nederlands gastgezin, die zij door hun thuis-/
omgevingssituatie hard nodig hebben. Meld je 
aan of vraag informatie bij www.europakinder-
hulp.nl of bel mij, Henk Hutting, (024) 641 51 
83. Gewoon doen.

Band gezocht
Ik zoek ’n band die op mijn feest komt spelen. 
Zoiets als The Tunes, maar dan uit Nijmegen. 
Noemen ze folk rock. Ik wil kunnen dansen in 
’n tintelend sfeertje. Covers mag zeker, vanaf 
60’s ’till now! Ik hou van ’n goede stem en 
akoestisch spel. Saskia: sassann@gmail.com

Workshop voorouders
We zijn allen verbonden met onze voorou-
ders. Tijdens deze workshop komen we in 
contact met onze voorouderlijn. We ervaren 
wie zij waren en waarom wij zijn zoals we 
zijn. We nemen mee wat wij graag in dit 
leven willen gebruiken en we laten achter 
wat we niet meer nodig hebben. Sophia Ko-
nings: shamda11@hotmail.com

Panorama feestdag
Kom naar de romantische feestmiddag op 
24 juni. Op de stuwwal, met uitzicht op de 
Ooijpolder. Pak de strooien hoed, strek de 
benen op een plaid. Met een kop thee of 
een glas prosecco. U bent uitgenodigd door 
Willemijn van Oort.
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De jaarlijkse Valentijnstaart van D66 
Nijmegen is dit jaar voor de verschillen-
de Nijmeegse wijkkranten. 

D66 Nijmegen vindt het belangrijk dat be-
woners onder andere via een wijkkrant in-
formatie met elkaar delen. De kwaliteit van 
de wijkbladen in Nijmegen is hoog en daar 
zijn we trots op. Het zijn bladen voor en 
door de bewoners. 

De afgelopen jaren zijn diverse wijken extra 
ondersteund door René van Berlo om hun 
blad nog mooier en aantrekkelijker te ma-
ken voor de bewoners. Dat heeft zichtbaar 
resultaat gehad. De bladen van onder ande-
re Lindenholt, Neerbosch-Oost, Dukenburg 
en het Centrum zijn zeer aantrekkelijke bla-
den die ook voor niet-wijkbewoners leuk 
zijn om te lezen.

D66 wil alle betrokkenen bij de wijkbladen 
graag deze Valentijnsdag in het zonnetje 
zetten. De taart is daarom op 14 februari 

aangeboden aan de redactie van de Duken-
burger. Omdat het moeilijk is om alle re-
dacties op één moment bij elkaar te brengen 
heeft raadslid Anne-Margreet van Putten 
symbolisch een taart aan René gegeven. 
De overige redacties van alle wijkbladen 
hebben van D66 op een later moment een 
kleine attentie ontvangen als blijk van onze 
waardering voor hun inzet.

Tekst: D66 Nijmegen
Foto: Ron Disveld

Jaarlijkse Valentijnstaart voor wijkbladen

Anne-Margreet van Putten en René van Berlo.

Kunstraffinaderij XL
Gratis entreebewijs voor de lezers van Mariken

Van 20 tot en met 22 april opent Kunstraffina-
derij XL haar deuren in de Stevenskerk. Ook 
dit jaar presenteert ze een gevarieerd program-
ma met theater, muziek, een gezellig terras 
en natuurlijk heel veel kunst. De Stevenskerk 
is een weekend lang het terrein waar kunste-
naars, galeries, artiesten en creatieve onder-
nemers hun verrassende en originele creaties 
tentoonstellen. De catering wordt op een bij-
zondere manier vorm gegeven en ook de klein-
ste bezoekertjes hoeven zich niet te vervelen, 
want er wordt een leuke kunstzinnige activiteit 
voor ze georganiseerd.

Op vrijdag 20 april, de openingsdag is er een 
bijzonder programma over ondernemen in de 
creatieve sector. Bekende Nijmegenaren, zo-
als Bart Vaessen (De Lindenberg, Keizer Ka-
rel Podia), Ben van Duin (Wals’ wonen) en 
Doeko Pinxt (Pink Sweater, Peer Productions) 
vertellen over hun successen en hoe zij, tegen 
de wind in, hun organisatie naar de top hebben 
geleid. 
Het Nieuwscafé komt ook naar Kunstraffina-
derij XL. Spraakmakende gasten worden van-
af 17.00 uur geïnterviewd door Rob Jaspers.

Ruim dertig bekende en minder bekende kun-

stenaars uit Nijmegen en omgeving exposeren 
schilderijen, fotografie, beelden en objecten 
van glas, textiel en hout. Er is werk te zien van 
onder andere Annie van Gemert, Carla Dijs, 
Gonda van der Zwaag, Ralf Heynen en Ina 
Scholten. Ook zijn galerie Stills, Intermedi-art 
en Wit Licht op de beurs aanwezig met een se-
lectie moderne beeldende kunst. 

Kunstraffinaderij XL vindt plaats op 20, 21 en 
22 april in de Stevenkerk in Nijmegen.
Openingstijden van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Entree € 3,00 (dit entreebewijs geeft gratis toe-
gang tot Kunstraffinaderij XL).
www.kunstraffinaderij.nl

Tekst: Ilse Rechterschot

Toegangskaart €3,00 Stevenskerk Nijmegen

Oproep Nacht van de ommetjes

Dit jaar is de Nacht van de ommetjes op  za-
terdag 6 oktober 2012. Wij zoeken enthou-
siaste bewoners die deze nacht mee willen 
helpen organiseren in hun wijk.

De bedoeling is dat wijkbewoners een nacht 
vol verrassingen beleven. Dat er op elke straat-
hoek of plekje een onbekend talent optreedt. 
Hier kunnen sterretjes uit de wijk optreden 
met: gezang, kunst, toneel, dichtkunst of zelfs 
een mooie tuinaanleg et cetera. Alles is moge-
lijk: mooi verlichte tuinen, picknicks, verlichte 
routes met fakkels en vuurkorven. Met glaasje 
glühwein en warme chocolademelk. Het zou 
fijn zijn als u me daarbij wilt helpen.

Op 19 april 2012 aanstaande om 20.00 uur ko-
men we voor de eerste keer bij elkaar in het 
Voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40 te 
Nijmegen om een en ander voor te bereiden. 
U bent hierbij van harte welkom. Aanmeldin-
gen voor deze avond s.v.p. via e-mailadres 
dorokrol@nachtburgemeesternijmegen.nl  of  
bel 06 18 90 38 87. 

Tekst: Doro Krol
de Nachtburgemeester van Nijmegen
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Oproep aan bewoners in de Benedenstad

Home Sweet Home
Huiskamerfestival voor singer-songwriters in Nijmegen

Wilt u ook wel eens een echte singer-songwriter bij u op de bank 
die romantische, droevige, grappige of vrolijke liedjes speelt?
Dat kan op zondag 21 oktober.  
Tien bekende Nijmeegse singer-songwriters zullen in tien woonka-
mers van bewoners in de Benedenstad hun mooiste liedjes gaan 
spelen. Van 13.30 tot 17.30 uur klinkt er dan op verschillende plaat-
sen echte onvervalste muziek van singer-songwriters uit Nijmegen.
Als u als bewoner van de Benedenstad uw bank ter beschikking 
stelt aan een singer-songwriter én uw woonkamer open wilt 
stellen voor Nijmeegse medebewoners, meld u zich dan aan via 
e-mailadres info@sswa.nl. Geef aan waar u woont, hoe groot uw 
woonkamer is en vermeld ook uw telefoonnummer. Wilt u nog 
meer informatie bel dan gerust naar (024) 323 92 80 (SSWA: Enny 
Snoeren). 
Voor u is al die mooie muziek gratis, alle andere bewoners betalen 
5 euro voor een passe-partout.
Home Sweet Home is een singer-songwritersfestival in Nijmegen en 
wordt georganiseerd door de SingerSongwritersAcademy en Red 
Shoe Sessions.

Tekst: Enny Soeren

KOM GENIETEN VAN DE VERRASSENDE MODE VAN

damesmode

Bloemerstr 108 Nijmegen

GERRY WEBER - ERFO - FRANK WALDER - RABE
ANOTHER WOMAN - SEDA - ZERRES - ROBERTO SARTO

 - LEBEK
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• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297

• Bureau Toezicht: 14 024
• Bel- en Herstellijn: 14 024

bel&herstellijn@nijmegen.nl

• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
• Meldpunt Kindermishandeling:

(026) 442 42 22, 0900 123 123 0
• Slachtofferhulp:

(024) 323 33 22, 0900 01 01
• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld:

0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl

• Kindertelefoon: 0800 04 32 
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
• Maatschappelijk werk (NIM):

(024) 323 27 51, info@nim.nl
• Het Inter-lokaal: (024) 322 22 27

info@inter-lokaal.nl
• Tandem: (024) 365 01 11

info@tandemwelzijn.nl
• Swon het seniorennetwerk: (024) 365 01 90

info@swon.nl

• Huisartsenpost: 0900 88 80
• CWZ: (024) 3 657 657
• UMC St Radboud: (024) 361 11 11
• Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
• Dierenambulance: (024) 355 02 22

• De Gemeenschap: (024) 381 78 00
vbz@wbsg.nl

• Portaal: 0800 767 82 25, info@portaal.nl
• Standvast Wonen: (024) 382 01 00

info@standvastwonen.nl
• Talis: (024) 352 39 11, postbus@talis.nl
• WoonGenoot: (024) 344 06 39

info@woongenoot.nl
• Woonzorg Nederland: 0900 123 49 96

klant@woonzorg.nl

• Buurtcentrum ’t Oude Weeshuis: 
(024) 323 35 23, Papengas 8
hetoudeweeshuis@nijmegen.nl

• Activiteitencentrum Doddendaal:
(024) 360 35 73, Achter Valburg 2
acdoddendaal@xs4all.nl

• Huis van de Nijmeegse Geschiedenis:
(024) 329 36 99, Mariënburg 26
info@huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl

• Open Huis gemeente Nijmegen: 14 024
Mariënburg 75, openhuis@nijmegen.nl

• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl

• Stadsschouwburg en Vereeniging: 
(024) 322 10 00, kassa@keizerkarelpodia.nl

• De Lindenberg: (024) 327 39 11
info@delindenberg.com

• LUX en VillaLUX: 0900 589 46 36 
• Bioscopen Calypso en Carolus: 0900 20 45678

Belangrijke nummers

Wil je écht fijn shoppen en altijd slagen? 
2ndmas valt bij menig mode liefhebber in 
de smaak!

In de Van Welderenstraat vind je 2NDMAS, 
de leukste 2de hands kledingwinkel. Hoewel... 
2de hands? Ongeveer 50 procent is NIEUW!
Eigenlijk is het een mode-verzamelplek voor 
de meest unieke en mooiste merkkleding!
Op ieder hangertje wordt een uniek stuk ge-
presenteerd, met 100 procent zorg uitgekozen 
door eigenaresse Marcha Rijpstra.
In de Van Welderenstraat 97 in Nijmegen ver-
koopt ze namelijk al meer dan 5 jaar modieuze 
producten aan haar trouwe en dagelijks nieuwe 
klanten. Daarnaast haalt ze de nieuwe kleding 
van de best gerenommeerde modespeciaalza-
ken vandaan.

Een klant noemde het ‘schatgraven bij 2nd-
Mas.’ Wat een rake uitspraak!
‘Ik voelde me trots en blij met dit grootse com-

pliment!’ Dat ik dat toch voor elkaar heb ge-
kregen, klanten blij maken, voor iedereen wat 
wils en geen 50 in een dozijn! Van maat 34 tot 
maar 44 en een breed assortiment van schoei-
sel, tassen en uitgaanskleding.
U bent van harte welkom bij 2ndMas!

Van Welderenstraat 97, 6511 ME Nijmegen
telefoon: (024) 322 78 51
internet: www.2ndmas.nl, info@2ndmas.nl

Na revalidatie of opname weer thuis. Valt dat tegen?
Motyf helpt mensen hun leven weer op te pakken 
na terugkeer uit het ziekenhuis, na revalidatie of 
een andere ingrijpende situatie.

M: 06-48853733         info@motyf.nl         www.motyf.nl

Ergotherapie en bewustwording

   Yvon Holdrinet

Adv13022012_5.indd   1 13-02-12   17:38

Fijn shoppen bij 2NDMAS ADVERTORIAL   
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Marikenblad

Ansokrant

De Ansokrant is een krant die Sophie en Anke voor de Parkweg 
en omstreken maken. De Ansokrant is voor de bewoners dicht bij 
ons in de buurt € 1,20 voor 1 jaarabonnement en € 0,20 voor een 
los nummer. Als je verder dan 500 meter bij ons vandaan woont, 
moet je ook nog € 0,80 verzendkosten bijbetalen.

Anke en Sophie

Hondendrollen

We gaan het hebben over honden-
drollen in het park. Er liggen de laat-
ste tijd veel meer hondendrollen in 
het park. Dat is best wel smerig, en 
stom van de hondenbaasjes, want 
de poepzakjes hangen voor je neus 
en zijn gratis. En voor veel kinderen  
is dat vervelend als ze in de zomer 
op een grasveldje willen spelen. Zo 
wordt het grasveldje vies en ver-
vuild. Als het park zo vies is, kan het 
zijn dat er later niemand meer komt. 
En dan wordt het Kronenburgerpark 
een hondenpoepveldje.

Kort straatnieuws

De lente is in aantocht. De mensen 
die in de herfst bloemen hebben 
gezaaid, hebben nu al hele mooie 
bloemen. Er staan ook al op som-
mige plekken krokussen. Ook vlie-
gen er soms al vlinders rond, en het 
is langer en vroeger licht. Als je aan 
de Parkweg woont, kan het zijn dat 
voor je huis al tulpen of narcissen of 
krokussen groeien. In het Kronen-
burgerpark groeien op het veldje 
naast de speeltuin al heel wat kro-
kussen.

Recept van de maand

Zoute soep

Ingrediënten: 
bouillon 
gerookte kip
ei 
frietchips 
taugee
omelet

Hoe maak je het?

Trek bouillon van een soepkip. Als 
dit klaar is moet je het vlees van 
de soepkip af halen, en in een bak-
je doen. Bak een omelet en maak 
hier reepjes van. Geef iedereen 
een bord/kop bouillon, dan kan 
iedereen zelf de dingen die ze lek-
ker vinden in de soep doen, en dan 
is je zoute soep klaar!

Kronerburgerpark

Er zijn bovenaan de Parkweg hekken 
geplaatst, waar de hangjongeren een 
olifantenpaadje hadden gemaakt. De 
hekken zijn zo hoog dat ze er nooit 
overheen kunnen klimmen. Een pro-
bleem, sommigen gaan nu iets daar-
voor door de struiken.

Redactie!
@nke wal$ en $ophie bu!js
ch@rlotte buij$ en !vy de bl@ey

Als je ook eens een Ansokrant wil of 
iets leuks weet dat in de Ansokrant 
kan, mail dan naar dit e-mailadres: 
ansokrant@gmail.com


