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Vormgeving
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HIER GA IK WEL OVER!
Helaas haken er steeds meer bewoners af als
het gaat om mee te denken en te doen aan
gemeentelijke activiteiten of werkzaamheden. Ze voelen zich niet gehoord en laten
daarom de boel de boel. Ligt dat aan de bewoners of aan de gemeente?
Als je al een brief schrijft of opbelt, loop je
vast in de bureacratie. Wordt de leefbaarheid
bepaald door de ambtenaren vanachter hun bureau? Is er een vrolijke manier om bewoners
weer het gevoel te geven dat ze gehoord worden?
Jac. Splinter, bedenker van Leuke Dingen Voor
De Mensen, gaat in de komende maanden met
twaalf groepen van ongeveer tien mensen in
een workshop van een dagdeel aan de slag.
Om de dingen waar u zich aan stoort, maar
niets aan denkt te kunnen doen, te bespreken
en er vrolijke oplossingen samen met u voor
te bedenken.

Wie kan er meedoen?

Het centrum is op veel verschillende manieren
te verdelen. Met tien ‘dezelfde’ mensen in een
groep kijken we wat er aan de hand is en krijgt
u een korte cursus Hoe behandel ik een lastige
ambtenaar! Ook worden er foto’s gemaakt van
de situaties en de knelpunten.
Het resultaat is een expositie van foto’s en
verhalen over bewoners van de binnenstad en
waar zij de stad anders en beter zouden willen
zien.

De categorieën:
• winkelpersoneel
• ondernemers die al 25 jaar een winkel in de
stad hebben
• aannemers en andere dienstverleners, stratenmakers,
• buschauffeurs, vrachtwagenchauffeurs, leveranciers
• culturele ondernemers
• gehandicapten, blinden, rollator/rolstoelgebruikers,
• vrouwen
• gidsen
• scholieren
• senioren
• singles
• ......

Past u in een van deze categorieën en wilt u
meedoen, meld u aan via hiergaikwelover@
jacsplinter.nl of via onderstaand adres of telefoonnummer. Meer informatie op www.jacsplinter.nl en via facebook.
Jac. Splinter Ontwerper 2D3D4D
Winselingseweg 41, 6541 AH Nijmegen, telefoon 06 17 49 28 24.
Jac. Splinter heeft ooit gras op Plein 1944 weten te realiseren. In opdracht van het wijkbeheer van de gemeente Nijmegen mag hij met
de bewoners de betrokkenheid gaan vergroten.
Tekst: Jac. Splinter
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bezorging: telefoon (0485) 31 90 50 of e-mail:
wil.rikken@axender.nl
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Iets te vieren?
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!

Foto voorpagina

Markttraiteur Gonny Franken
(Foto: Gerie Sandmann)
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Wonen op het water
Net buiten het centrum onder de Waalbrug door richting Ooijpolder ligt de Ooijse
Schependom met daarin het Meertje waarin
veertien woonboten dobberen. Een gemeenschapje van vrijbuiters is dit ooit genoemd
in een artikel van Machiel van Zanten.
De ideale plek om te wonen zo vlak bij het
centrum, maar toch lekker buiten alle drukte
van de stad met een geweldig uitzicht op de
drukbevaren rivier.
Tijd om eens een kijkje te nemen bij de familie
Van Valkenburg die er met de familie Puts het
langste wonen en dat is al vanaf hun trouwen.
Het onlangs 25 jaar getrouwde paar vertelt met
zoveel liefde over het Meertje dat je zou willen
dat je er zelf een stekkie kon veroveren.
Er is nog plek voor vier woonarken zegt Ronny met overtuiging, maar er wordt geen vergunning meer afgegeven en dat is jammer,
want zoon Roy zou niets liever willen als ook
daar liggen met een ark. Gelijk zijn we in dit
gesprek aanbeland bij de strijd die er af en toe
geleverd wordt met de gemeente, waarover de
laatst gekomen bewoners Bas Mulders en Karen Dansen ook mee kunnen praten.
Karen en haar man Bas Mulders wonen sinds
2000 op een woonboot. ‘We wilden graag bui4

ten wonen, maar toch de stad in het vizier houden. Toen hier op ’t Meertje een boot te koop
lag, hebben we die in een impuls gekocht.’ De
bewoners zijn gesteld op hun privacy, maar
voelen zich verbonden en zijn altijd bereid elkaar te helpen.
De privacy komt wellicht in het gedrang als
er straks een brug wordt aangelegd over het
Meertje heen. Een brug overigens die naar
volle tevredenheid van de familie Van Valkenburg voldoet aan de eisen van de bewoners. Er
is goed overleg geweest met de gemeente. Er
is een technische commissie aan te pas gekomen en in overleg met architect en havenmeester blijft de doorvaartbreedte nu 16 meter. Het
wordt een voetgangersbruggetje van anderhalve meter breed dat open kan. Simpel, eenvoudig en functioneel. Karens en Bas’ ligplaats
is vlak bij deze brug, dus logisch dat zij wel
angst hebben voor veel wandelverkeer langs
hun boot.
Angst is er ook dat veel mensen via het bruggetje de polder in trekken en daar hun troep
achterlaten. De toekomst zal het leren.

Teveel schijven

Nog een ergernis is dat, als er iets moet gebeuren aan het Meertje, alle besluitvorming over
teveel schijven gaat. De gemeente en Rijkswaterstaat spelen elkaar vaak de bal toe, terwijl

de bewoners zoveel expertise aan boord hebben. Zij zijn ervaringsdeskundigen en veelal
met water opgegroeid.
Neem nu het baggeren. Van Valkenburg werkt
zelf bij baggerbedrijf Smals, geen kleine jongen, en vertelt met verve dat er in de jaren ’60
een explosievenonderzoek is geweest bij de
laatste baggerbeurt van het Meertje. Nu staat
er na ruim 50 jaar opnieuw zo’n baggerbeurt
voor de deur en weer komt er een explosievenonderzoek. Doe dat dan als het laag water
is! Maar neen, er moeten duikers aan te pas
komen. Geldverknoeierij vindt Ronny. Datzelfde geldt voor de dijk. Neem toch gewoon
basalt, een oeroud degelijk materiaal, dat jaren
meekan en klaar is kees: het kan er weer jaren
tegen.

Droogliggen

Het Meertje heeft de laatste jaren tot wel vier
maanden achter elkaar drooggelegen. Bijvoorbeeld in 2011. Toen stond het water in de Waal
zo hoog dat Karen de loopbrug naar de wal
moest verlengen. Daarna daalde het peil snel
tot de Waelkiek 2 in maart droog kwam te liggen. Net als vrijwel elk jaar. ‘Zodra het waterpeil bij Lobith lager is dan 8,20 meter is het
raak. Droogliggen gaat geleidelijk. De lampen
- normaal gesproken altijd in beweging - wiegen steeds minder. De boot piept en kraakt niet
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meer. De meeste boten hebben wel tot 12 graden scheefgelegen.’
‘Op het droge liggen betekent dat er rond de
boot een zandvlakte zichtbaar wordt. Het voelt
dan daadwerkelijk anders. Bewoners weten
niet beter dan dat je horizon waterpas is. Maar
als we scheefliggen en we kijken naar de schepen op de Waal, lijkt het of ze omhoog varen.
Een heel aparte gewaarwording.’
Het lage water is vooral ongemakkelijk. Maar
het heeft ook iets moois: je moet meedeinen
met de grillen van de natuur.

Hoog water

Hoog water bijvoorbeeld. Het echtpaar herinnert zich nog als de dag van gisteren het hoge
water van 1995. Bij hen was geen paniek. Je
gaat net als de Ark van Noach gewoon omhoog, aldus Petra, maar de paniek was groot
toen er iemand aan de deur kwam waarschuwen dat er een golf in aantocht was, die hen
zou overspoelen. Op Petra en de toen nog
kleine Britt en Roy had het geen invloed, maar
bewoners aan de vaste wal op de tweede etage
van het tegenover gelegen appartementencomplex hadden het bankstel op de kast gehesen.
Ach ja, verzucht Ronny, de mensheid doet het
ook allemaal zelf. Er wordt veel te veel gebouwd op de oevers en dan krijg je problemen
met hoogwater. Vroeger sijpelde het water
gewoon de rivier in als het regende, maar nu
komt het met kracht over de verharde bodems
de rivier in storten met al die grote steden
langs de rivieren en dan ook nog veel buitendijkse gebouwen.

Normale waterhoogte

Museumhaven

Met de andere bewoners zouden ze graag zien
dat de Lindenberghaven een museumhaven
zou worden. Van Valkenburg zelf heeft nog
een historische sleepboot uit 1935, die daar
zeker niet zou misstaan. Met de Waalkade en
omgeving zou je zoveel meer kunnen doen, aldus hen beiden. Ga eens kijken in Duitsland
en dan vooral in Düsseldorf. Daar hebben ze
alles mobiel neergezet en inklapbaar. Van horeca tot winkeltjes. Maak het knus en gezellig.
Als er hoog water komt, kan je zo de hele kade
leeghalen. Maar doe als gemeente vooral eens
een uitspraak en betrek de expertise van de bewoners erbij. Ronny heeft daarvoor een mooie
tegeltjesspreuk: Een uitspraak zonder inzicht
is als een inspraak zonder uitzicht.

Nooit weg

Terug naar het mooie wonen. Geen van beiden
wil hier ooit weg. De schoonouders van Petra
wonen op nummer 8 en de kinderen willen er
ook graag wonen. De arken doen niet onder
voor een prachtig woonhuis en alles lekker geMariken - juni/juli 2012

Droogliggen

lijkvloers. Ruime kamers, mooie keukens, gas,
licht, riolering en alles dobbert. Je kan je hengeltje zo uitgooien. Dat herinnert Petra aan de
tijd, jaren geleden, dat je bij de arken aasvisjes
kon kopen.
We nemen afscheid van deze hechte familie
die goede hoop heeft dat dit stukje Nijmegen
prachtig wordt opgeknapt. De poort naar de
Ooijpolder met knusse bed- en breakfastgelegenheden en ook een goede bestemming voor
onder de Waalbrug, waar nu vaak onze stads-

nomaden huizen. Er kan daar zoveel meer,
maar de camperparkeerplaats gedurende de
zomermaanden is al een begin. Goed voor de
sociale veiligheid.
Het is bedtijd als ik de dijk opklauter om half
een in de nacht. Wat zullen zij lekker slapen,
denk ik nog. Daar kan geen waterbed tegenop.
Lekker deinen op de golfjes, wat wil je nog
meer? Welterusten familie Van Valkenburg.
Tekst: Anneke Arzbach
Foto’s: Gerie Sandmann
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Ondernemer in het centrum

Licho Francisco de Lisboa van garage Lisboa in de Gerard Noodtstraat
Licho Francisco de Lisboa is 49 jaar geleden geboren in Angoche, het voormalig sultanaat dat nu een district is in Mozambique.
Hier startte hij zijn carrière als automonteur bij Artsen zonder Grenzen. Daar was
het ook dat hij de Nederlandse Charlotte
ontmoette, een mooie Zeeuwse uit Hulst die
als lerares Engels werkte op een middelbare
school, ook voor Artsen zonder Grenzen.
De onvoorwaardelijke liefde voor zijn Charlotte bracht Licho naar Nijmegen, maar daar
ging al een heel leven aan vooraf. Een leven in
Angoche, onderdeel van een voormalige Portugese kolonie, waar, als je er nu heen gaat,
nog steeds heel veel Portugese rijkdommen
zijn te vinden.

Rust

Angoche is, in tegenstelling tot de rest van het
land en zeker in tegenstelling tot de hoofdstad
Maputo, een aparte streek met lieve, open mensen. Er hangt volgens Licho en zijn vrouw een
aparte sfeer: alles ademt daar rust. Je wordt er
niet opgejaagd en je voelt je er veilig. Licho is
6

een levend voorbeeld voor zijn geboortegrond:
een spontane, gezellige man, die rust en geluk
uitstraalt.

Onafhankelijk

In Angoche heeft Licho meegemaakt dat Mozambique in 1975 een onafhankelijke volksrepubliek werd. Daarna volgde een roerige
tijd van burgeroorlog, maar liefst zeventien
jaar lang. Het was geen stammenoorlog, maar
voornamelijk een oorlog tegen het regime. Het
was een gewelddadige en bloedige tijd, waarin
door het vredesakkoord van Rome in 1992 een
einde kwam. Dit einde betekende geen einde
aan armoede, want Mozambique behoorde
heel lang tot de armste landen ter wereld. Ook
nu nog is 60 procent van de bevolking analfabeet en heeft 75 procent van de bevolking geen
veilig drinkwater.

Auto’s

Als kind was Licho al geïnteresseerd in auto’s.
Dat is geen wonder in een land waar je over
200 kilometer rijden 6 uur doet, over slechte
wegen die meer lijken op een maanland-

schap met kraters. Je wordt geprikkeld door
de fourwheeldrives die daar rijden. Een auto
is belangrijk bij de enorme afstanden die daar
worden afgelegd. Als je zelf kan sleutelen, ben
je natuurlijk de man. In elk geval kwam toen
de tijd bij Artsen zonder Grenzen en de ontmoeting met Charlotte.

Getrouwd

Eenmaal in Nederland zijn ze snel getrouwd
en nu al weer 21 jaar bij elkaar. Een fantastisch stel dus. Hun huwelijk is bekroond met
de geboorte van twee zoons en een dochter. De
dochter is 18 jaar en de zoons zijn 16 en 10.
De oudste dochter van Licho uit een eerdere
relatie woont in Mozambique, maar hoort er
zeker bij. Het is dus twee om twee, een mooie
balans tussen jongens en meisjes en ook genoeg verzekert Licho. Hun huwelijk op 1 juni
is uitgebreid vastgelegd op video. Foto’s van
het gezin en de bruiloft hangen op een prominente plek in de garage, alsmede foto’s van
de familie in Mozambique en een levensgrote
landkaart. Het pak van de bruidegom en de
jurk van de bruid hebben ervoor gezorgd dat
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in Angoche een ware modehype ontstond. Wat
wilde het geval? De video van de bruiloft is
opgestuurd vanuit Nederland naar Angoche.
Licho had zich in een Afrikaanse outfit gestoken, maar niet traditioneel voor het gebied
waar hij vandaan kwam. De video is overal in
Angoche afgedraaid en de bewoners vonden
het pak zo mooi, dat iedereen het wilde namaken. Ook de jurk van Charlotte viel dusdanig
in de smaak, dat de kleermakers handen vol
werk hebben gehad. De moeder van Licho liep
intussen rond met een T-shirt met de trouwfoto
van het paar erop, dus ze waren er alom bekend. In die tijd had je ook nog niet de moderne communicatiemiddelen. Nu is er door
de mobile telefoon en internet veel meer contact dan voorheen. Licho heeft de eerste vijf
jaar van zijn verblijf in Nederland zijn moeder
maar één keer gesproken door de telefoon om
een illustratie te geven van de verschillen tussen toen en nu.

Aan de slag

Eenmaal in Nederland ging hij al snel als vrijwillig medewerker bij Stichting Overal aan
de slag op de afdeling Techniek. Licho deed
menigeen versteld staan omdat hij nagenoeg
elk kapot of versleten apparaat dat werd binnengebracht - variërend van wasmachines tot
videorecorders en brommers - weer aan de
praat kreeg. Vervolgens was hij als automonteur bij KPN Autolease in Arnhem, bij Autofit in Hatert en later bij Garage de Grood in
Neerbosch-Oost gaan werken.

Ervaring

In de afgelopen vijftien jaar deed Licho niet
alleen heel veel ervaring op, hij haalde ook alle
benodigde diploma’s, inclusief het door automonteurs zo begeerde APK-keuringsbrevet.
Hiermee was Licho klaar om een eigen bedrijf
te beginnen. Die gelegenheid deed zich voor
toen de eigenaars van de garage aan de Gerard
Noodtstraat (Ron’s Autoservice) besloten om
het bedrijf van de hand te doen.

Gelukkig

Licho is een gelukkig mens, maar hij kan zich
overal gelukkig voelen, zegt hij. Dit is nu voor
hem in Nederland. Waar je brood en je gezin
zijn, daar is je vaderland. De laatste keer dat
Licho terug is gekeerd naar Angoche is bij het
overlijden van zijn moeder nu bijna zes jaar
geleden. Charlotte vindt dan ook dat het hoog
tijd wordt dat ze allemaal weer een keer gaan
om de familie te bezoeken. De vliegreis daarheen is echter erg duur, dus dat wordt sparen
geblazen om Licho’s dochter en zijn beide
broers van 50 en 65 weer te kunnen ontmoeten.
Het streven was ooit om het eenmaal per vijf
jaar te doen. Bovendien is garage Lisboa een
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Licho, Charlotte en een medewerker (vlnr)

maatschappelijk verantwoorde onderneming,
milieutechnisch op zijn vakgebied, maar ook
via de stichting vrienden van Angoche op het
sociale vlak. Ze maakt regelmatig geld over
naar Mozambique voor kleinschalige ondernemingen daar, maar ook voor onderwijs. De
resultaten wil je toch ook wel eens zelf zien.
Op de website van Lisboa kunt u hier meer
over lezen.

Hoop

Kennis is macht zegt een gezegde, maar onderwijs in arme landen betekent ontsnapping
uit de armoede. Het opleidingsniveau in Mozambique is laag. In een land met 22 miljoen
inwoners zijn er 4000 scholen, maar heel weinig leerkrachten. 40 procent van de bevolking
spreekt Portugees, de hoofdtaal is Ekoti, maar
de rest spreekt meer dan tien verschillende
districtstalen. Een lastige opgave, zeker als

je weet dat veel kinderen voor drie uurtjes les
vele kilometers moeten lopen om een school
te bereiken, heen en terug. Het land wordt nog
steeds geteisterd door corruptie bij ambtenaren
en politici. Toch is er hoop. Het gaat beter. Het
land zit in een transitieproces van een autoritair naar een democratisch regime.

Nijmeegs

We eindigen dit verhaal, een verhaal van een
gewoon Nijmeegs gezin, een gezin waarvan de
zoon voetbalt bij Blauw-Wit en pa en zoons
een seizoenskaart hebben bij NEC. Een gezin
met alledaagse zorgen en ups en downs, maar
met een o zo mooi levensverhaal. In de straten
van Angoche kan je nog steeds de leus aantreffen: A luta continua (de strijd gaat door). Dit
is daar en in Nijmegen geen voorbijgestreefde
kreet. De strijd van de gewone mens om te
overleven gaat nog steeds onverminderd voort,
daar en in de Gerard Noodtstraat.

Service

Ik mag niet vergeten te melden dat u bij Licho
terecht kan voor olie verversen, oliefilter vervangen, koelvloeistof bijvullen, remvloeistof
controleren en bijvullen, grote en kleine beurten, APK-keuring, algehele controle banden,
bougies vervangen et cetera. Door hem en zijn
vrouw wordt u ontvangen met een grote glimlach en dat is in deze tijd een groot goed.
De garage aan de Gerard Noodtstraat nummer 8

Tekst: Anneke Arzbach
Foto’s: Gerie Sandmann
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Markttraiteur Gonny Franken is er altijd, weer of geen weer

‘De marktlui kunnen van mij op aan’
Drie keer in de week staat Gonny Franken erg vroeg op. Om een uur of twee, als
ze naar de markt in Tilburg gaat. En een
uurtje later als ze op de maandag- of zaterdagmarkt in Nijmegen staat. Ze smeert
broodjes, maakt soep en gaat op pad. Als de
marktkooplui rond een uur of zeven met het
inrichten van hun kramen beginnen, maakt
zij haar eerste rondje met verse koffie. ‘Ik
ben er altijd, mensen rekenen op me.’
‘Ik heb een kappersopleiding gedaan. Ik had
net mijn eerste vaste baan, toen ik bij een autoongeluk beide onderbenen brak. Ik revalideerde en ging langzaam weer aan het werk. Maar
toen kreeg ik ineens kapperseczeem. Volgens
een Nijmeegse professor was er maar één remedie: radicaal stoppen met het kappersvak.
Dat was een jaar of twintig geleden en ik had
geen idee wat ik moest gaan doen.’

Kaas venten

‘Destijds woonde ik in de Achterhoek, ik ben
in Zelhem geboren. Een oom vroeg of ik niet
de koffievoorziening op de markt in Doetinchem wilde gaan doen. Ik combineerde het
met de verkoop van kaas op de markt in het
Duitse Gelsenkirchen. En even later ging ik
huis-aan-huis venten met kaas in Nederland.
Dat ging allemaal goed, maar ik wilde niets
liever dan een eigen bedrijf. Als ik dat eczeem
niet had gekregen, had ik nu vast een kapperszaak opgebouwd. Ik wilde verder in de catering op de markt. Markttraiteur noemen ze dat
met een mooi woord.’

Goede zin

‘Ik stond op de wachtlijst voor Nijmegen. En
na jaren wachten mocht ik hier beginnen. Ik
heb altijd goede zin als ik ’s morgens van huis
vertrek. Er hangt een collegiale sfeer onder elkaar. Ik hoor veel, ik weet veel, maar ben geen
lopend roddelblad.’
‘Ik ben een bezige bij. Tijdens de markt neem
ik eigenlijk nooit pauze. Dat lukt me niet. Elk
rondje kost best veel tijd. Ik maak altijd twee
soorten verse soep, ik heb lekkere belegde
broodjes en broodjes gehaktbal. Bijna nooit
ben ik ziek. Ik kan het niet maken om er niet
te zijn. Het is hard werken, maar mij hoor je
niet klagen.’

Reep chocola

‘Ik vind het werk erg leuk, anders zou ik het
ook nooit volhouden. Elke dag is anders, ik
8

heb veel contacten, bij sommige marktkooplui
kom ik op de verjaardag. Ook met bezoekers
heb ik een bijzondere band. Eén echtpaar komt
altijd een visje halen. Als ze mij zien, krijg ik
wat. Dan stoppen ze me bijvoorbeeld een reep
chocola toe. Een meneer die ik vaak zie, zat
eens midden in de winter te kleumen in zijn
scootmobiel. Die heb ik een bakje koffie gegeven, service van de zaak.’

van hen op aan. Een keer was het ijzig koud
en ik voelde me ineens erg duizelig. Ze lieten
me even op een kraam bijkomen. Maar even
later zakte ik bij de viskraam van Graat weer
in elkaar. Ze brachten me naar de dokter en die
constateerde dat ik onderkoeld was. Toen heb
ik mijn boeltje wel gepakt en ben naar huis gegaan.’

Stunts

‘Ik voel me echt gewaardeerd. Tijdens de najaarskermis wijkt de groente- en fruitmarkt uit
naar de Wedren. En dan ga ik daar ook langs
met mijn spullen. Kom ik daar aan, staan al
die marktkooplieden te klappen! Omdat ik ze
niet vergeet. Op zo’n moment krijg ik echt een
brok in mijn keel.’

‘Op mijn wagen heb ik de sticker Ik doe al
mijn stunts zelf. Mensen hebben de neiging om
aan de kar te zitten, maar ik ben er erg zuinig op, want daarmee moet ik wel mijn geld
verdienen. Op de dagen dat ik niet werk op de
markt, maak ik alles goed schoon, doe de inkoop en begin aan de voorbereidingen van de
marktdagen.’
‘De marktlui kunnen van mij op aan, ik kan

Applaus

Tekst: Lucy Holl
Foto: Gerie Sandmann
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Positieve uitslag enquête beweegtuin
De enquête die is gehouden over een beweegtuin in de buurt van het Oude Weeshuis is ingevuld door 425 mensen. Namens
de organiserende bewoners en de werkgroep: heel veel dank aan iedereen die de
moeite heeft genomen om de enquete in te
vullen.
De enquete had de volgende vragen:
1. Ik vind een beweegtuin een goed initiatief.
Ja/Nee
2. Ik vind de locatie bij het Buurt- en Gezondheidscentrum prima. Ja/Nee
3. Ik zal zelf gebruik maken van een beweegtuin bij het Oude Weeshuis. Ja/Nee
4. Ik zal gebruik maken van begeleidingsmogelijkheden van het Gezondheidscentrum ’t
Weeshuis. Ja/Nee

De tuin bij het Gezondheidscentrum ’t Weeshuis

• 149 mensen hebben de vier vragen met ja
beantwoord.
• 61 mensen hebben de vragen 1 tot en met 3
met ja beantwoord en vraag 4 met nee.
• 168 mensen hebben vraag 1 en 2 met ja beantwoord en vraag 3 en 4 met nee.
• 19 mensen hebben de vier vragen met nee
beantwoord.

• 17 mensen hebben vraag 2 tot en met 3 met
ja beantwoord en vraag 1 met nee.
• 11 mensen hebben diverse andere antwoordcombinaties gegeven.
Vooral bij de mensen die alle vragen (19) of
vraag 2 tot en met 4 (17) met nee beantwoordden, viel op dat zij zich zorgen maken over het
rustieke en groene karakter van de tuin bij het
Gezondheidscentrum ’t Weeshuis. De werkgroep die zich met de beweegtuin bezighoudt,
zal hier natuurlijk aandacht aan geven.
Op grond van de uitkomsten mag je verwachten, dat de beweegtuin door veel mensen gebruikt zal worden. Tegelijk wijst de praktijk
uit, dat succesvol gebruik van zo’n voorziening afhangt van een aantal factoren. Bijvoorbeeld begeleiding, zeker gedurende de
eerste periode. De werkgroep, bestaande uit
bewoners, mensen van het wijkcentrum, het
gezondheidscentrum, KION en de gemeente,
zal nu verder gaan proberen de beweegtuin te
realiseren. De werkgroep houdt u via Mariken
op de hoogte van de vorderingen.
Tekst: werkgroep Beweegtuin
Foto: Ron Disveld

Langzaam lopende honden
Een viertal jaar geleden zijn het
Hertogplein en omgeving opgeknapt. De Wilhelminaboom staat
er trots te zijn, omgeven door een
bed van violen en daaromheen is
de Hertogpoort gebouwd. Kosten
250.000 euro.
Al snel bleek dat de gebruikte stenen in rap tempo afbrokkelden en
zo langzamerhand is het een rotzooi-monument geworden, typisch
zo’n vervallen gebouw waar de
verslonzing van afknalt. Bijna een
jaar geleden is de oorzaak vastgesteld: niet goed gedroogde stenen.
Nog voor de afgelopen winter zou
de Hertogpoort worden afgebroken
en herbouwd. Wie nu gaat kijken,
treft een desolate rotzooi aan. Het
is bekend dat in Nijmegen zelfs de
honden langzamer lopen dan in de
rest van Nederland. De gemeente
past zich daar dus blijkbaar bij aan.
Of zouden ze er geen geld voor
over hebben? Maar het zou toch
afgebroken en herbouwd worden
op kosten van de stenenleverancier?
Alard Beck
(Foto: Herman van Soest)
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Wethouder Henk Beerten

‘De voorzieningen voor ons cultureel
aanbod zijn en horen in het centrum’
‘Nijmegenaren zijn gelukkig tevreden over
onze culturele instellingen. Daar ben ik
uiteraard blij mee. Maar het is geen reden
om tevreden achterover te leunen, er is nog
genoeg te doen.’ Dat zegt wethouder Henk
Beerten. Een interview met een gedreven
stadsbestuurder.
Cultuur, Mobiliteit en Onderwijs. Dat zijn de
portefeuilles van wethouder Henk Beerten
(D66). Cultuur en onderwijs passen hem als
een maatpak, mobiliteit (verkeer en vervoer)
Henk Beerten is in 1952 geboren in Lichtenvoorde. Begin jaren zeventig volgde
hij de pedagogische academie in Arnhem.
Na het behalen van zijn onderwijsgraad in
1973 was hij achtereenvolgens leraar op
een basisschool in Lichtenvoorde en op
basisschool Tolhuis in Nijmegen. In 1975
begon hij een studie pedagogiek aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen, met als
specialisatie onderwijskunde. Deze studie
rondde hij in 1982 af. Hij was toen inmiddels al twee jaar actief als schoolbegeleider
bij de Onderwijsbegeleidingsdienst in Arnhem. In deze functie hield hij zich vooral
bezig met intercultureel onderwijs en onderwijs in achterstandswijken. In 1990
stopte hij met dit werk om zich te storten op
zijn eigen communicatie-adviesbureau: LaVerbe Educatief. In eerste instantie focuste
LaVerbe Educatief zich op het ontwikkelen
van lesmaterialen voor het onderwijs. Later
ging het samen met het ontwerpbureau van
zijn broer en ontwikkelde het zich onder de
10

was nieuw. Dat heeft hij geweten. ‘Verkeer is
een grote uitdaging’, zegt Beerten. ‘Er gebeurt
veel waar je nauwelijks invloed op hebt, zoals
lange files door ongelukken of knelpunten waar
de rijksoverheid eigenlijk over gaat. Maar ook
bij zaken waar ik als wethouder direct over ga,
is het altijd wikken en wegen. Verkeer en bereikbaarheid is iets waar mensen dagelijks mee
bezig zijn. In alle grotere steden is het één van
de belangrijkste thema’s voor inwoners. De
eerste maanden van dit jaar stonden in het teken van falende nieuwe parkeerautomaten. De
naam LaVerbe tot een all-round communicatiebureau. In 2009 stapte Beerten uit LaVerbe. Het bureau had inmiddels circa 25
medewerkers in dienst en een jaaromzet van
1,7 miljoen euro. Beerten ging aan de slag
als dagvoorzitter, debat- en discussieleider.
Nu hij wethouder is staan deze activiteiten
op een laag pitje.
Henk Beerten heeft een aantal bestuursfuncties bekleed. Zo was hij secretaris van de
Stichting Gebroeders van Limburg (20032009), voorzitter van de Nijmeegse Adviescommissie Aids en Homoseksualiteit
(2004-2009), voorzitter van D66 Nijmegen
(2005-2009) en voorzitter van de Communicatiekring Nijmegen (2008-2010). Tussen
1994-2000 was hij ook voorzitter van COC
Nijmegen. Deze functie bekleedde hij in
2001 en 2004 ook voor COC Nederland.
Henk Beerten is lid van D66. Sinds april
2010 is hij wethouder Cultuur, Mobiliteit
en Onderwijs.

grootste problemen zijn inmiddels opgelost.
Maar er liggen nog een paar pittige dossiers
zoals de digitalisering van het parkeren en de
veranderingen in het bezoekersparkeren. Beerten: ‘Digitalisering van het parkeren gebeurt
pas als we weten hoe het in de praktijk werkt.
Als ik niet zeker weet dat het goed gaat, dan
pas ik ervoor.’ Ook de veranderingen met het
bezoekersparkeren zijn uitgesteld. Beerten:
‘Het probleem met de huidige bezoekersvergunning is dat bezoek haar eerst moet ophalen
bij de bewoner en daarna een kaartje moet betalen. Dit leidt tot verwarring. Ook merken we
dat de huidige bezoekersvergunning regelmatig oneigenlijk wordt gebruikt. Dat moet dus
anders. Daar zijn we nu druk mee bezig.’

De Oversteek

Door de aanleg van de nieuwe stadsbrug De
Oversteek veranderen de verkeersstromen
fors. ‘Het vervelende van dit soort nieuwe situaties is dat je alleen aan de hand van modellen kunt berekenen wat er gaat gebeuren’, zegt
Beerten. ‘We gaan dus goed monitoren wat er
in werkelijkheid gebeurt.’ De verwachting is
dat de Weurtseweg drukker wordt, zeker als
de nieuwe parkeergarage bij de Hezelpoort
over twee jaar gereed is. ‘Een deel van het bestemmingsverkeer gaat straks niet meer over
de Kronenburgersingel, maar over de nieuwe
brug, waardoor de Weurtseweg vanuit richting stad rustiger wordt. Dat zorgt ervoor dat
de verkeersdruk gelijkmatiger wordt verdeeld
over de stad. Als de parkeergarage klaar is,
wordt het Joris Ivensplein autovrij. Sommige
bewoners willen dat nu al graag, maar we willen daarover ook het gesprek met de ondernemers voeren. Zij hebben immers behoefte aan
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parkeerruimte in de nabijheid van de winkels.
Daar zijn we nog over in gesprek met beide
partijen.’

Stadsdebatten

Sinds het aantreden van Beerten zijn gemeentenota’s op het gebied van verkeer en vervoer
steevast mede voorbereid door klankbordgroepen. Hij heeft ook enkele stadsdebatten
georganiseerd, bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van het centrum en over de culturele
voorzieningen.
Is dat typisch D66?
‘Het heeft er wel mee te maken: de mensen
zelf aan het woord laten. Je krijgt een andere
invulling, een andere kijk op een thema. Je
krijgt ook een groter draagvlak. Ik voel veel
voor een stadsdebat over onderwijs in het najaar. Daar vinden grote veranderingen plaats.
Vmbo T, havo en gymnasium doen het goed.
Andere vmbo-richtingen hebben het moeilijk.
Dat vind ik zorgelijk. De opleidingen moeten
aansluiten bij de werkgelegenheid in de stad.
Er is een ontwikkeling naar integrale kindercentra van nul tot twaalf jaar. Dat zien we in
steeds meer stadsdelen gebeuren. Ondanks de
hogere eigen bijdragen loopt het bezoek aan de
kinderopvang nog niet terug. Over al dat soort
zaken wil ik het hebben.’

Cultuur

‘De belangrijkste voorzieningen voor ons cultureel aanbod zijn en horen in het centrum. In
Noord bijvoorbeeld hebben we in De Klif een
theaterzaal. Dat loopt moeizaam. Er moet iets
vóór en ná de voorstellingen zijn. Dat is het
volledige uitgaansgevoel dat je in het stadscentrum wel hebt. Spreiding heeft geen zin.
Dat is financieel niet haalbaar en mensen zoeken over het algemeen toch graag het centrum
op voor die complete avond uit. Onze culturele instellingen uit het centrum organiseren
overigens ook festivals in de wijken. Nijmegenaren hebben een zeer positief oordeel over
onze culturele instellingen en dat wil ik graag
zo houden.’

Ambitie

Wat is uw ambitie voor de komende jaren?
‘Ik vind het heel belangrijk dat we de transferia
realiseren, waardoor we een verschuiving van
auto naar ov en fiets krijgen, vooral richting
campus. Nijmegenaren zijn gelukkig tevreden
over onze culturele instellingen. Daar ben ik
uiteraard blij mee. Maar het is geen reden om
tevreden achterover te leunen, er is nog genoeg
te doen.’
Tekst: René van Berlo
Foto’s: Ron Disveld
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Lezingencyclus Opvang van vierdaagselopers
Activiteitencentrum Doddendaal

Nog even, en het is weer zo ver. Nijmegen
verandert in de derde week van juli altijd
in de Vierdaagsestad en Zomerfeestenstad.

aan de voet van de Sint Stevenskerk en gesitueerd onder de Petrus Canisius Basisschool.

Dinsdag 18 september

Bewoners van de binnenstad en de Benedenstad weten er alles van en je kan ze verdelen
in twee kampen. Een kwart van de bewoners
vindt het helemaal niets en moppert (nuilt)
over de overlast, parkeerproblematiek, hamburgerstank, urinewalmen en wat dies meer
zij, maar driekwart vindt het geweldig en leeft
er het hele jaar naartoe. In Nijmegen praat je
ook altijd in termen van voor of na de Vierdaagse. Mopperaars doen er verstandig aan om
gewoon een weekje weg te blijven. De andere
driekwart blijft lekker in de Keizer Karelstad
en viert feest of loopt mee of maakt zich verdienstelijk, zoals een bijzonder tweetal, dat wij
in dit artikel aan u voorstellen. We nemen met
u een kijkje achter de schermen bij dit stel, dat
vanaf januari elk jaar al druk bezig is om driehonderd wandelaars een fantastisch verblijf te
bieden midden in de Benedenstad.

Voor het vijfde jaar op rij organiseren Caroline en Simon hier voor vierdaagselopers een
heerlijke plek om te slapen met gelijkgestemden, vlakbij start en finish van de Vierdaagse.
Logies met ontbijt is standaard, maar voor
degenen die ook avondeten willen, wordt het
geregeld. Van de driehonderd logés maken er
tweehonderd gebruik van de warme maaltijd.
Een hele organisatie, die al begint in januari
met de vergunningen aanvragen. Via de Olat
Wandelsportvereniging kunnen mensen zich
verzekeren van een plek, die sinds jaar en dag
bestaat uit een vaste kern lopers van over de
hele wereld. Onder hen bevinden zich veel Noren, maar ook Zwitsers, Duitsers en Israeli’s in
de leeftijd van 12 tot 80, zijn vertegenwoordigd en dus niet alleen maar 50-plussers. Via
de site van het Forum kunnen mensen zich ook
rechtstreeks aanmelden, maar vol=vol.

Achter Valburg 2 (zijstraat Regulierstraat)
(024) 360 35 73, acdoddendaal@xs4all.nl

Lezing, ontmoeting en gesprek:

Hoe is het, daar boven?

Nijmegenaar en ruimtevaartkenner Marco
Timmermans reisde naar Kazachstan om er
de lancering van André Kuipers’ spaceshuttle mee te maken.
Wilt u graag meer weten over de ruimte van
de aarde buiten de dampkring? Dan biedt
deze middag u de kans. U kunt rekenen op
een boeiend verhaal en actuele informatie.
Spreker: Remco Timmermans, ruimtevaartdeskundige.

Dinsdag 16 oktober
Lezing met beelden:

Architectuur in Nijmegen

De stedenbouw van Nijmegen kenmerkt
zich door oud en nieuw. Vaak denken mensen dat de bouwkunst na de Tweede Wereldoorlog (wederopbouw) saai is. Niets
lijkt minder waar. Tom Smits, geboren Nijmegenaar, kent de bouwgeschiedenis van
Neêrlands’ oudste stad tot in detail. Daarbij
vergeet hij de wet- en regelgeving niet die
van invloed is op het resultaat van de bouw.
Hij vertelt boeiende zaken die voor u nieuw
zijn om te vernemen.
Spreker: Tom Smits, bouwkundige en rondleider Architectuur Centrum Nijmegen.

Forum de Ganzenheuvel

Gedurende het hele jaar is Forum de Ganzenheuvel een vergadercentrum, waar je voor een
hele schappelijke prijs grote zalen en kleine
zalen kan huren, zeven dagen per week. De
koffie en thee is er heerlijk en de gastvrijheid
enorm. Caroline Gidding en Simon Schipperheijn ontvangen je met open armen in dit
voor vele Nijmegenaren onbekende gebouw,
dat eerder bekend staat als sporthal dan als een
ruimte met onbeperkte ontmoetingsmogelijkheden met een gezellige bar. Het is gelegen

Slaapplaatsen

Zondags voor de Vierdaagse komen de meeste
wandelaars aan en dat is een feest van herkenning. Er wordt gekust en geknuffeld en herinneringen opgehaald. Men is blij elkaar weer te
zien, na een heel jaar hier naar toe te hebben
geleefd. Trouwe gasten kennen elkaar, maar
weten ook precies waar ze willen slapen en
kennen hun plek in de tot slaapzalen omgebouwde klaslokalen van de Petrus Canisiusschool en de sportzaal waar de meesten gehuisvest worden. Met eten is dat idem dito.
Men mengt zich niet of nauwelijks aan tafel.

Dinsdag 20 november
Lezing met klanken:

Wat Bach zoal te horen geeft

Wat Bach te zeggen heeft, laat hij ons vooral horen. De musicus en orgeldeskundige
Joost Langeveld brengt ons in contact met
Bach. Laat u raken door de klanken. Wat
hoort u eigenlijk? Ook als u vragen hebt
over het beroemde König-orgel in de St.
Stevenskerk kunt u bij hem terecht. Er is tevens tijd voor ontmoeting en gesprek.
Spreker: Joost Langeveld, musicoloog en
organist St. Stevenskerk.
De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk
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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Caroline Gidding

Groeten uit…
Het Mariënburgplein

De meesten hebben hun vaste stekkie. Jong en
oud, man en vrouw slapen door elkaar, gebroederlijk en zusterlijk naast elkaar op veldbedjes
en matrasjes (die ze zelf moeten meebrengen).
Voor deze gelegenheid zijn de tussendeuren,
die normaal het vergadercentrum scheiden van
de basisschool, geopend, zodat de gasten niet
buitenom hoeven, wat wel zo makkelijk is als
je gaat douchen. Kneuterig gezellig dus. Ook
aan tafel, waar vanaf 2 uur in de nacht, als de
50 kilometer moet starten, in alle vroegte al
een voedzaam en lekker ontbijt klaarstaat. Dat
vereist een geolied team, dat al maanden van te
voren is gevormd door Simon om er zeker van
te zijn, dat het compleet en op volle sterkte is
voor deze megaklus.

Inhuur

Voor het eerst heeft Simon een extern bedrijfje
ingehuurd voor de warme maaltijd. Eerst deden ze dat ook allemaal zelf. Maatschappelijk
betrokken als hij is, heeft hij gekozen voor Vos
Kookt, die jongeren met een moeizame start
een kans biedt om te re-integreren in de samenleving. De lopers krijgen van hen goede
wandelkost voorgeschoteld met veel koolhydraten. Elke dag dus soep, keuze uit pasta,
aardappels, rijst en vis, vlees, vegetarisch met
een lekker toetje na. Om 6 uur aan tafel, echte
Nederlandse Man-Bijt-Hond-Tijd. Gegeten
wordt er in twee zalen. U zult begrijpen dat
er ook een leger afwassers en schoonmakers
in dienst is die week om alles spic en span te
maken, plus ook nog eens beveiliging. Simon
huurt elk jaar voor de dinsdag extra beveiliging om ervoor te zorgen dat er geen kijkers
voor het vuurwerk op het dak van de school
klimmen. Ik was blij dat ik hem kon tippen
over het feit dat er dit jaar voor het eerst geen
vuurwerk is op dinsdag, maar op zondag. Voor
de lopers misschien wel fijn, dan kunnen ze
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ook eindelijk eens kijken. Dit jaar wordt het
vuurwerk tevens gebruikt als feestelijke opening van de Vierdaagse en is er voor het eerst
geen vlaggenparade meer.

Makkelijk

De mensen die hier elk jaar logeren, verwachten geen 5-sterrenhotel en zijn dus makkelijke
mensen, die elkaar de ruimte laten. Het is een
komen en gaan van lopers, de hele dag door.
De een gaat vroeg naar bed en de ander moet
naar bed gestuurd worden omdat hij/zij tot laat
aan de bar blijft hangen, maar niemand stoort
zich eraan en dat kan ook niet als je met zoveel
man hutje bij mutje ligt. Datzelfde geldt natuurlijk voor het douchen met vier grote douchecabines waar meer mensen onder kunnen.
Iedereen gaat gezellig met z’n allen onder de
douche. Mannen en vrouwen wel gescheiden,
maar je schaamtegevoel moet even opzij gezet
worden.
Het moet gezegd dat Simon en Caroline zelf
weinig van de Vierdaagse en de Zomerfeesten
meemaken, maar deze week zouden ze toch
voor geen geld willen missen. Zaterdags na
de Vierdaagse moet iedereen er om 12 uur uit
zijn. Dan volgt de grote schoonmaak en kunnen ze weer opgelucht ademhalen dat alles
weer zo goed is verlopen. Maar eerst hebben
ze iedereen gedag gezegd en is hen toegeroepen: ‘Tot volgend jaar hoor en bedankt…’

Als je vanuit de Van Welderenstraat komt
aanlopen, komt de ruimte die het plein inneemt over als een van de pleinen waaraan
Parijs zo rijk is. Dit plein heeft iets beslotens, iets historisch ook. Prominent zijn de
platanen die het geheel omzoomen en er
iets speciaals aan geven. Prominent is ook
het kunstwerk, dat een tijd op een andere
plaats heeft gestaan en nu zijn definitieve
plaatsing heeft gekregen. Kunstwerk van
Pieter d’Hont. Die pony is onschuldig, de
kinderen hebben plezier voor tien, zoals dat
meestal gaat tijdens de kermis op het Mariënburg een honderdtal meters verderop.
Wat ook opvalt is de speciale bekleding van
het plein, waardoor je de neiging krijgt het
plein zelf te ontzien en er niet overheen te
lopen maar er omheen te lopen. Het verkeer
komt er telkens voorbij en als voetganger
prijs je jezelf gelukkig dat je te voet de stad
mag verkennen. Dan kom je pleinen als
deze namelijk vaker tegen. Dan leer je ook
Nijmegen weer kennen en nieuwe winkels
en mogelijkheden.
Mooi is ook de voormalige huisvesting van
hotel Karseboom met de toren die je op
enige hoogte praktisch overal in Nijmegen
kunt zien. Een aantal jaren geleden was er
de week van de torens in Nijmegen; zeer opmerkelijk hoeveel er dat toch nog bleken te
zijn. Als je af en toe boven de winkelpuien
kijkt, dan merk je heel veel mooie dingen.
Het voormalige bankgebouw ernaast heeft
nog een aantal Jugendstilelementen waaraan de nabijgelegen Canisius- en Oranjesingel ook zeer rijk zijn. Kortom, kom ’ns
kijken naar een van de mooiste pleinen in
Nijmegen.
Tekst en foto: Vincent Beijk

Na dit verhaal snap ik waarom ik altijd zoveel
mensen uit dat gebouw zie komen tijdens deze
feestweek. Petje af hoor en ik hoop voor jullie
beiden, nog vele jaren en dat door dit artikel
jullie vergadercentrum ook heel bekend wordt.
Tekst: Anneke Arzbach
Foto’s: Gerie Sandmann
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Kronenburgerpark

‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’
Misschien is het de regelmatige parkbezoeker
wel opgevallen dat het in de dierenweide dit
jaar erg rustig is en er geen jonge dieren te
bewonderen zijn. Dit is het gevolg van een
keuze om langzaam maar zeker over te gaan
naar andere rassen, zowel van geiten als van
pluimvee. Die keuze heeft vooral te maken
met een bewust fokbeleid. Maar ook met het
idee dat het leuk is de bezoeker kennis te
laten maken met minder bekende geiten- en
kippenrassen. Die twee redenen zijn nauw
met elkaar verbonden. Er is altijd vraag naar
dieren van specialere rassen, dus dan is op
bescheiden schaal fokken verantwoord.
Voordat uitvoering gegeven kon worden aan
deze plannen is zorgvuldig onderzoek gedaan
en informatie vergaard over de mogelijkheden. Van het begin af aan bestond een

voorkeur voor Oud-Hollandse rassen. En daar
is de keuze ook op gevallen.
Maar eerst moest een goed tehuis worden
gevonden voor de aanwezige geitjes, sommige al wat ouder, en voor de jonkies van twee
jaar geleden, Pien en Pjotr. En dat is gelukt.
Pien en Pjotr zijn onlangs samen opgehaald
en hebben een goed tehuis gevonden bij een
gezin met kinderen. Zo ook Petra en haar
dochter. Binnenkort komt er nog een liefhebber vijf geitjes ophalen.
Dan is er ruimte voor de drie TOGGENBURGERS! Op dit ras is namelijk de keuze
gevallen. Hopelijk kunnen zij op korte termijn
in de dierenweide bewonderd worden. Op het
informatiebord zal zoveel mogelijk over dit ras
te lezen zijn.
Bij de kippen is gekozen voor BAARDKUIFHOENDERS. Drie hennen en een haan zullen
binnenkort trots rondstappen. Ook over dit ras

komt informatie op het informatiebord.
De vijf hindes zullen rustig in het park oud
mogen worden.
Ook de populatie van de volière zal binnenkort
vergroot worden. De vogeltjes blijken kwetsbaar en helaas is er het afgelopen halfjaar
een aantal dood gegaan. Gelukkig is er een
vogelexpert binnen de Stichting Vrienden
Kronenburgerpark, die een goede keuze kan
maken.
Deze lente zal dus zichtbaar worden waar de
dierenverzorgers en vooral de zorggroep al
twee jaar mee bezig zijn: informatie verzamelen, met deskundigen overleggen, discussies
onder elkaar, kritische geluiden bezweren.
Soms leek het licht aan het einde van de tunnel ver weg, nu is het dichtbij.
Tekst: Joke van Onna
Foto: Gerie Sandmann

Uitgaan in de Molenstraat, hoe ziet zo’n avond eruit?
De Molenstraat: dé uitgaansplek voor jongeren en studenten uit Nijmegen. Overdag
is het een winkelstraat met gezellige terrasjes en ’s nachts verandert het in een walhalla voor de jongeren. Jongeren vinden het
leuk om elkaar hier te ontmoeten, te dansen
en te drinken. Wat maakt de Molenstraat
nu anders dan een standaard uitgaanscentrum? Ik ga samen met mijn vrienden,
Bart, Tommy en Noor uit in de Molenstraat
en zal uitleggen waarom wij feesten tot de
zon opkomt.
Voordat we de stad in gaan, halen we eerst
wat bier en wijn in een supermarkt. Een aantal
biertjes in een café kost namelijk een vermogen voor een arme student en van te voren bier
of wijn kopen scheelt je veel geld. Vervolgens
chillen op de kamer van Bart en rond half een
vertrekken we. Veel ouders snappen dit niet,
net zoals mijn moeder. ‘Waarom ga je niet om
acht uur? Dan ben je ook vroeg thuis en hoef
je niet tot één uur ’s middags uit te slapen.’ Een
logische gedachte, maar toch is het me nog
niet gelukt vrienden zo vroeg al naar uitgaansgelegenheden te krijgen.

Cafés

Nadat we onze fietsen eindelijk ergens kwijt
kunnen, lopen we naar café de Drie Gezusters.
Dit café is erg populair: het is er druk en er
staan lange rijen. We zijn wat zenuwachtig,
want de uitsmijter is de makkelijkste niet. Hij
vraagt naar je id-kaart en kijkt hierbij alsof hij
met het verkeerde been uit bed is gestapt. Ook
laat hij sommige mensen zonder reden niet naar
binnen en dit levert irritaties op. Het lijkt erop
dat meisjes meer kans hebben, zeker als je er
een beetje leuk uitziet. We zijn opgelucht dat
we binnen zijn, want Tommy is nog net geen
achttien. Ik zie veel bekenden, wat de sfeer extra gezellig maakt. Binnen de Drie Gezusters
kan je doorlopen naar de Skihut en de Grote
Griet. Na flink wat Hollandse knallers mee te
hebben gezongen in de Skihut, zetten we rond
drie uur onze tocht voort naar café Stretto. De
uitsmijter van Stretto kijkt wat minder chagrijnig en laat bijna iedereen makkelijk binnen.
Eenmaal binnen willen we een drankje bestellen, maar om naar de bar te komen moeten we
ons eerst door een mensenmassa wurmen. We
dansen op de muziek en komen ook hier weer
veel bekenden tegen. Rond half vijf schreeuwt
de dj door de microfoon: ‘De laatste ronde!’
We dansen onze laatste energie eruit, waarna
de lichten aangezet worden en iedereen langzaam het café uitdruppelt. Buiten wordt er
nagepraat, worden telefoonnummers uitgewisseld en doet Bart nog een laatste poging een
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meisje te versieren. Er hangt een wat opgefokte, lawaaierige sfeer. Mensen gooien glas
kapot en schreeuwen naar elkaar. De politie
staat meteen paraat, maar zolang je je normaal
gedraagt en iedereen respecteert is er niets aan
de hand. Ik kan me voorstellen dat dit lawaai
buurtbewoners overlast bezorgt.

Ochtend

Tegen half zes pakken we onze fietsen, deze
blijken gelukkig niet gestolen. Tegen kwart
voor zes steek ik mijn sleutel in het slot van de

voordeur, wens mijn vrienden een goede nacht
en sluip naar mijn kamer.
’s Ochtends word ik wakker met een bonkend
hoofd, maar word vrolijk bij de gedachte aan
de afgelopen nacht. Over een uitgaansavond is
zoveel te vertellen, dat ik er de gehele Mariken
wel mee zou vol kunnen schrijven. Maar dat
doe ik niet… Ga zelf maar eens proeven van
het nachtleven in de Molenstraat!
Tekst: Joske Giesen
Foto’s: Gerie Sandmann
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‘Tegen zessen ben ik in de bakkerij en draai de ochtendspits mee’
Geenen: ‘Het was even slikken dat we geen
ster kregen. Maar ik wist dat het goed zou komen. We hadden al een verbouwing gepland.
Die één tiende punt zette ons nog even extra
op scherp.’ Bij de afgelopen ronde scoorde het
bedrijf een 8,7 gemiddeld over alle aspecten.
‘Zo’n verkiezing vraagt zoveel van onze mensen, het was een enorme ontlading dat we die
twee sterren kregen. Je bent net zo goed als je
laatste producten, zeggen ze wel eens. En dat
geldt ook voor ons vak.’

Dorpsbakker

Maurits van Geenen van patisserie Strik in de Ziekerstraat
Maurits van Geenen (48) was nog maar een
broekie zoals hij zelf zegt, toen hij samen
met zijn vrouw Strik Patisserie in de Ziekerstraat overnam van de familie Strik. Inclusief de twee verkoopsters en de twee banketbakkers die er toen werkten. Nu, twintig
jaar later, telt Strik drie winkels, een aparte
bakkerij en zo’n veertig man personeel. De
zaak kreeg dit voorjaar twee sterren bij de
landelijke verkiezing Bakker met Ster 2012.
Daarvan zijn er maar zeventien in heel Nederland.
Strik heeft van alle kanten felicitaties ontvangen. Klanten vinden die twee sterren geweldig,
zegt Van Geenen. ‘Het is ook voor hen een
bevestiging: hun eigen banketbakker doet het
heel erg goed.’ De patisserie krijgt klanten uit
heel Nijmegen en omgeving. ‘Maar we hebben
hier in de Ziekerstraat duidelijk ook een wijkfunctie. Veel mensen die bij ons kopen, wonen
in het centrum en de Benedenstad.’
Van Geenen meldde zijn bedrijf een jaar of
drie geleden voor het eerst voor de verkiezing
aan. ‘Je wordt werkelijk op van alles beoordeeld. Op kwaliteit, service, organisatie, klantgerichtheid. Zo komen er bijvoorbeeld mystery
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shoppers langs, die lastige vragen stellen aan
het winkelpersoneel om hun vakkennis te testen. Ze willen bijvoorbeeld een taart voor een
melk- en glutenvrij dieet. Een vakjury keurt
de producten, een ondernemersjury kijkt achter de schermen hoe we het allemaal geregeld
hebben.’ Het is een pittige procedure, maar
Van Geenen vindt het prettig om het commentaar te horen. ‘Dat geeft ons weer een kapstok
om verder te verbeteren.’

Bijna een negen gemiddeld

De eerste keer kreeg Strik net één tiende punt
te weinig om een ster in de wacht te slepen. De
jury vond de zaak in de Ziekerstraat bijvoorbeeld wat rommelig en niet licht genoeg. Van

Maurits van Geenen groeide op naast een goede Brabantse dorpsbakker en verdiende daar
vanaf zijn veertiende wat bij. Het bakkersvak
was niets voor hem, bedacht hij. Hij zou de
handel ingaan, dáár was hij goed in. Maar hij
wilde na zijn middelbare school ook niet meer
fulltime naar school. Van Geenen ging leren
en werken tegelijkertijd en kwam als leerling
bij patisserie Van Mil in Waalwijk terecht. Zijn
leermeester bracht hem de liefde voor het vak
bij en inspireerde en stimuleerde hem enorm.
‘Ik had denk ik talent, het lukte aardig in ieder
geval. Al is het toch vaak een combinatie: met
alleen vakkennis red je het niet. Ik heb vakgenoten die uitmuntende patissiers zijn, maar
beroerd met mensen communiceren.’

Dessert bij Cas

In die tijd ging Van Geenen ook wel eens wat
bezorgen bij de vermaarde chef-kok Cas Spijkers van restaurant De Swaen in Oisterwijk.
Spijkers vroeg Van Geenen om bij hem te komen werken en maakte hem verantwoordelijk
voor de desserts. Vervolgens werkte Van Geenen voor andere toprestaurants in Wenen, Budapest en New York. ‘Mijn vrouw en ik wilden
op een gegeven moment naar Nederland terug
om de patisserie in Waalwijk over te nemen.
Maar er zat geen schot in. We stuitten op Strik
in Nijmegen. De zaak stond al een tijdlang te
koop. Strik heeft een rijke historie, dit jaar
bestaan we 75 jaar, maar destijds was het een
beetje een ingeslapen geheel. “De Ziekerstraat
is een goede straat, het is er druk op zaterdag,
het assortiment oogt saai, maar er valt wat van
te maken”, dacht ik. En ach, we hadden nog
geen kinderen, we waren jong en onbevangen
en we wilden er voor 300 procent tegenaan
gaan.’

Vertrouwen opbouwen

Van Geenen had een duidelijke strategie: probeer wat goed is, goed te houden. Koester de
bestaande klanten en laat langzamerhand zien
dat er dingen veranderen. Hij woonde met zijn
vrouw in de kleine ruimte boven de winkel. Ze
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zorgden snel voor een aantrekkelijke etalage
en een mooie toonbank, zodat de consumenten
zagen dat er wat gebeurde. Dat gaf vertrouwen. De kwaliteit van de producten praatte
zich rond en er kwamen steeds meer bestellingen van bedrijven.

Aparte bakkerij

Na vijf jaar kon Van Geenen het pand van de
buren kopen. Dat is het pand waar Strik nu zit.
Het bedrijf groeide en groeide en de ondernemer stond voor een belangrijke keuze. Hij
wilde tonnen gaan investeren in nieuwe apparatuur. ‘Maar dan wilde ik álles in eigendom
hebben, want het oorspronkelijke pand huurden we nog steeds van de familie Strik. Dat
lukte niet. Toen hebben we de grote stap gezet
om bakkerij en winkel te scheiden.’ In Malden
stond een bakkerij op het industrieterrein te
koop. Van Geenen vond het eerst doodeng: hij
dacht dat hij nooit meer in de stad zou komen
als hij daar ging bakken. Maar ze zetten de
stap en openden niet lang daarna ook winkels
aan de Heyendaalseweg en in Dukenburg.

Hard werken

‘Ik ben begonnen als banketbakker en met vallen en opstaan gegroeid in de rol van ondernemer. Ik ben nu 50 procent van de tijd vakman
en 50 procent ondernemer. Onze banketbakkers in Malden beginnen om half vijf. Tegen
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zes uur ben ik er en draai de ochtendspits mee.
Om acht uur gaan de wagens met vers gebak
rijden. Door dat meewerken zie ik wat er gebeurt en houd feeling met de werkvloer.’
’s Maandags rijdt Van Geenen alle drie de
winkels af. ‘Het is hard werken in ons vak, we
moeten steeds weer vernieuwen. Ik lees dingen, ik zie dingen, ik hoor dingen. Wat zijn de
trends, wat zouden onze klanten wel en niet
willen?’ De mensen in de bakkerij denken met
hem mee. ‘Ik kan prachtige producten bedenken, maar zijn ze goed te produceren en te vervoeren?’
Zijn vrouw stuurt de winkels en de logistiek
aan. ´Zij is medeverantwoordelijk voor het
succes. We doen het met z´n tweeën, vanaf het
begin. Naast het harde werken genieten we samen ook zeer van het leven en van onze kinderen. Juist door deze combinatie kunnen we het
zo goed volhouden.´

Scheppudding

De patissier is ook wel eens teruggefloten door
de klanten. Hij had bedacht dat het leuk was
om scheppudding te gaan verkopen, maar dat
liep helemaal niet. En hij verving een keer de
etalage van het pand aan de Ziekerstraat door
een toonbank waar overdag verse producten
in stonden. ’s Avonds was het leeg en ook dat
pikten de mensen niet. Die willen zich dag en
nacht kunnen verlekkeren voor de etalage.

Mueslikoeken

‘Wat bij ons vruchten heeft afgeworpen, is
gedegen ondernemerschap. Niet alles in één
keer op de schop gooien. We krijgen er steeds
nieuwe klanten bij, maar het blijft hard knokken om het vol te houden. Dit is geen snelle
handel.’ Sinds begin dit jaar heeft Strik het
brood van De Postduif erbij. Die Postduif zat
een paar winkels verderop. ‘Dat brengt bij ons
ook weer een nieuw publiek binnen. We hebben het recept van de vermaarde mueslikoeken erbij gekocht. Er komen ongelooflijk veel
mensen om die koeken vragen. Strik blijft een
patisserie qua presentatie, maar het brood is
een mooie aanwinst. We willen toe naar bijzondere broden, zoals olijfbrood of ouderwets
vloerbrood.’

Lang profiteren

Strik wil een warme, stijlvolle uitstraling hebben en redelijke prijzen hanteren. ‘We adverteren altijd in de Zondagskrant. Toen we de twee
sterren kregen, hebben we niet meteen de hele
tent op de kop gezet. We laten onze klanten er
langer van profiteren via steeds weer nieuwe
aanbiedingen. Dit jaar is ook de viering van
ons 75-jarig bestaan. Daar bedenken we nog
wat voor…’
Tekst: Lucy Holl
Foto’s: Gerie Sandmann
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Wijkmanager Eric van Ewijk
‘Misschien kan het contact tussen bewonersgroepen
en ondernemersorganisaties op een hoger plan komen’
Wonend op een van de mooiste plekken van
het centrum (naast het Kronenburgerpark)
was ik wel nieuwsgierig naar de plannen
voor dit deel van Nijmegen. Bij wie kon ik
beter aankloppen dan bij onze eigen wijkmanager?
Ik kwam Eric afgelopen 17 november tegen op
een bijeenkomst van een bewonersgroep die
meedenkt over de leefbaarheid en veiligheid
van de westflank van het centrum (Bloemenstraat/Spoorzone). Hans Rutten, bewoner van
de Van Berchenstraat, is lid van de regiegroep
die onze straat vertegenwoordigt in dit verhaal. Maar dit terzijde.
Eric, 58 jaar, is zijn gehele arbeidzame leven al
werkzaam in de publieke sector. Op de vraag
of hij ooit in het bedrijfsleven heeft gewerkt
zegt hij het volgende:
‘Ik ben bij de overheid gaan werken omdat
ik van betekenis wil zijn voor andere mensen. Daarnaast trok mij de combinatie van het
werken voor mensen en het bestuurlijke en het
administratieve werk. De lokale overheid leek
mij indertijd de plaats om dat te realiseren. Ik
zag mezelf bijvoorbeeld geen welzijnswerker
worden, noch zag ik mezelf in de zorg aan de
slag gaan. Maar ook niet bij een bedrijf om bijvoorbeeld schoenen te verkopen, of om bouwplanningen te maken.’

Achtergrond

Wat is eigenlijk je zakelijke achtergrond
‘In de eerste jaren bij de lokale overheid heeft
het administratieve het gewonnen. Tot ik beleidsmedewerker Kunst en Cultuur werd. In
die rol merkte ik dat beleidsvorming bij een
gemeente een kwestie van lange adem is. Langer dan mij lief was. Ik meende meer van betekenis voor de stad en de mensen te kunnen zijn
als ik mij kon inzetten voor het grotestedenbeleid, gericht op het bestrijden van achterstanden in sommige wijken. Voor dit beleid was
een stadsvisie vereist. Met enkele collega’s
heb ik de stadsvisie Nijmegen 2015, Stad in
balans, gemaakt. Interactief tot aan het gaatje,
zoveel mogelijk vanuit de inbreng van de burgers en bedrijven tot stand gebracht.’
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‘En toen kwamen Pim Fortuyn en de aanslagen in New York. Het lokaal bestuur wilde de
gegroeide afstand tot de burgers zo snel mogelijk overbruggen, het vertrouwen terugwinnen.
Het werd alles wijken wat de klok sloeg en:
uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren. Ik wilde een
verschil maken. Nu kon ik een verschil maken, namelijk als wijkmanager in Dukenburg
en inmiddels - na zes jaar in Dukenburg - in
Nijmegen-Centrum. Dat maakt me wel trots,
dat ik als geboren en getogen Nijmegenaar
(Nijmegen-West, ook wel klein Jeruzalem genoemd) deze rol kan spelen in het centrum van
de stad.’

Verschil

Hoe maak je het verschil?
‘Door te weten wat er speelt (netwerk van
bewoners en ondernemers op orde maken en
houden). Door te zorgen dat gebeurt wat nodig
is (wijkaanpakplannen, projecten, activiteiten,
eventueel visies). In afstemming en samenwerking met anderen (bewoners, ondernemers, collega’s, instellingen).’
Wat is je kracht?
‘Altijd onderweg/in beweging zijn. Samenwerken en mensen laten zien dat verandering
mogelijk is, ook al gaat het soms nog zo langzaam.’
Hoe ziet de organisatorische lijn eruit, wie is
je directe baas?
‘Natuurlijk heb ik een ambtelijke baas. Maar
als ambtenaar werk ik in opdracht van en voor
het college van Burgemeester en Wethouders.
Het college en de raad zitten er voor de bevolking. Zij leggen verantwoording af aan
de kiezers. Deze verhoudingen bepalen veel.
De stadsbegroting legt deze verhoudingen
vast, beschrijft ze zo smart mogelijk in programma’s. Ik heb direct te maken met twee bestuurders: wethouder Tankir (van wijken e.a.)
en de burgemeester (van veiligheid e.a.). Daarnaast zijn - met name voor Nijmegen Centrum
- de wethouders Kunst (grote projecten, cultuurhistorie) en Jeene (economische zaken)
belangrijk, en dus ook de ambtenaren achter
deze wethouders.’

Wat doet de wijkmanager eigenlijk?
‘Een wijkmanager zorgt voor de verbetering
van de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijken. Een wijkmanager is iemand
die de samenwerking in de wijk organiseert,
met bewoners, ondernemers en organisaties
zoals politie, woningcorporaties, welzijn en
onderwijs. Belangrijke onderwerpen zijn het
wonen, de woon- en leefomgeving, voorzieningen voor kinderen, jongeren en ouderen, de
aanpak van overlast en verloedering en hoe de
mensen met elkaar omgaan in de wijk. Ik dien
te weten wat er speelt in de wijk en zorg ervoor
dat de signalen uit de wijk op de juiste plek
terechtkomen. De wijkmanager maakt soms
een wijkaanpakprogramma en ziet toe op de
uitvoering hiervan. Bewoners kunnen bij de
afdeling wijkmanagement een subsidie aanvragen voor bewonersactiviteiten in de wijk.
De wijkmanager beoordeelt deze aanvraag,
meestal in overleg met een adviesgroep.’

Succes

Wat is je grootste succes geweest als wijkmanager?
‘Voordat ik in april 2010 als wijkmanager in
het centrum ben begonnen, was ik wijkmanager in Dukenburg. Ik heb uiteraard met een heleboel andere mensen de bewonersparticipatie
en het voorzieningenniveau op peil gekregen.
Bestaande accommodaties in de buurten zijn
weer opengesteld voor algemeen en multiinzetbaar gebruik. En natuurlijk het wijkblad
de Dukenburger - een groot succes - dat wilde ik in het centrum ook voor elkaar krijgen.
Mariken is inmiddels verschenen! En in het
centrum is één platform ontstaan voor het
hele stadsdeel. Het zou mooi zijn als nog meer
buurten hierin vertegenwoordigd zijn, want...
in het centrum is altijd wel iets aan de hand.
Het platform is een goed middel om elkaar te
zien en te informeren. Misschien kan ook het
contact tussen bewonersgroepen en ondernemersorganisaties op een hoger plan komen.
Daar ga ik de komende tijd mee aan de slag,
samen met collega’s van Economische Zaken.’
Welke middelen heb je tot je beschikking?
‘Een beperkt budget voor het in stand houden
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Het huis van de wereld
Anders dan de meesten van ons, die de wereldkaart gebruiken voor het kiezen van vakantiebestemmingen, zoeken duizenden elders
op wereldkaarten naar Nijmegen op zoek naar
hun dierbaren.
Men vertelde mij hoe mijn moeder, toen ze
hoorde dat ik hier genesteld was, ‘Nijmegen’
leerde uitspreken. Terwijl haar stad gebombardeerd werd en er dagelijks doden vielen, bad
ze voor de stad waar haar zoon mocht zijn. Zij
koopt het liefst Nederlandse producten.
Is onze stad zich bewust van die internationale
belangstelling?
In de periferie van de stad vertelt het Afrikamuseum van het verleden van glorie, armoede en
koloniale onderdrukking. Of Oriëntalis waar de
wereldgodsdiensten vreedzaam onder een dak
zijn gebracht. De stad van de Zomerfeesten en
Music Meeting, waar kracht en pracht via de
artiesten tot bloei komt, heeft vele Afrikanen
ontvangen die onvrijwillig voor het geweld van
oorlog en tirannie gevlucht zijn. Nijmegen is
een warm nest voor jongens en meisjes, vrouwen en mannen op de loop voor uitzichtloosheid en ellende.
Nijmegen is een wereldstad. Niet alleen vanwege het feit dat de Romeinen de stichters
waren; de Vrede van Nijmegen; internationale
kenniscentra of vanwege officiële banden met
steden in Nicaragua, Rusland en Turkije. De
stad is gebaat bij haar internationale betrekkingen en bij het ‘insluiten’ van nieuwe burgers.
Daarmee verwerft Nijmegen aanzien in de
wereld.

van bewonersgroepen, een klein smeeroliebudgetje en geld voor initiatieven voor en door
bewoners. Binnenkort komt er verandering in
de subsidieregeling. Er is minder geld en wat
er is, moet gericht worden op nieuwe doelen.
We gaan van meer consumptieve activiteiten
(zoals bijvoorbeeld busreisjes) naar het ondersteunen van activiteiten waarin bewoners een
beetje meer voor elkaar zorgen. Er bestaan adviesgroepen per stadsdeel die bindende adviezen geven. In de nieuwe regeling hoeft dat niet
meer. Daar staat tegenover dat er wel ruimte
komt voor experimenten. Bijvoorbeeld experimenten waarbij bewoners zelf meer kunnen
Mariken - juni/juli 2012

gaan bepalen als het gaat om inzet van het budget voor hun wijk.’
Tot slot, wat vind jezelf eigenlijk het mooiste
stukje Nijmegen?
‘Ja, dan kies ik toch voor de stuwwal, het gebied van Valkhof tot Beek-Ubbergen. Staand
op de heuvelrug en uitkijkend op de Ooijpolder. Ik houd wel van plekken waar je de geologische geschiedenis en het geologische geweld
terugziet.’
Tekst: Manja van der Kraan
Foto: Ron Disveld

Maar weet onze stad hoe pijnlijk de hedendaagse retoriek van: ‘uitzetten’, ‘verplichten’ en
‘uitsluiten’ is? Hoe bezuinigingen op internationale banden haar positie op de wereldkaart
benadelen?
Nijmegen moet moed tonen om het internationale karakter van stad en bevolking uit te
dragen. Een ondernemende stad moet haar
internationale banden inzetten voor economie,
kennis en cultuur.
Laat de oudste stad van Nederland de 400
jaar oude betrekkingen met Turkije uitbundig
vieren, alleen al omdat hier bijna 6000 Turkse
Nijmegenaren wonen.
Laat de politieke partijen dit Huis van de Wereld internationaal op de kaart zetten met een
eigen Wereldakkoord in plaats van Kunduzakkoord-achtige wankelingen.
Qader Shafiq

(Foto: Lilia Volkova)
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Nieuws uit Bewonersplatform Centrum
Terugkijkend op de eerste vijf maanden van
2012 moeten wij concluderen dat vele centrumbewoners – zowel binnenstad als Benedenstad – actief betrokken zijn in werkgroepen en specifieke activiteiten.

Stand van zaken regiegroep

Kampioen
Zoals u heeft gemerkt kan ik de laatste
tijd, met de zonnebril op, door uw en mijn
wijk heen. De ramen en deuren gaan
open om de laatste restjes muffe winter
vaarwel te zeggen. Op erg warme en
zonnige dagen zie ik deze ramen openstaan en denk dan even als een dief. ‘Ik
kan hier binnen een minuut binnen zijn.’
De gsm, de i-pad, geld en oma's gouden
ring...
Ik bel dan aan en merk nog te vaak dat
er niemand thuis is. Uit ervaring kan ik
u vertellen dat uiteindelijk de spullen die
dan worden gestolen vaak niet eens het
belangrijkst zijn bij de slachtoffers. Het
is de wetenschap dat er iemand bij u is
binnengeweest. Uw privacy is enorm
aangetast. Lieve mensen, geef de gelegenheidsdief geen kans.
‘Agent zomer 2.0’ trof ik deze week aan
op www.twitter.com (gratis inschrijven en
mij opzoeken op de naam: Wijkagt_William; 400+ berichten, vaak met foto).
In de zon op de stille E-scooter. Dat
klinkt super en dat is het ook. Ik zie dat
er genoeg werk is voor meer agenten.
Helaas zijn die er niet. Als ik de overlast
zie, waarom melden mensen dan niet?
Op de E-scooter ben ik lekker snel, maar
ik werk ook maar veertig uur per week en
kan het niet alleen. Ik heb u nodig. Meld
dus via 112, 0900-8844,
anoniem of stuur mij een berichtje via
twitter!
Tot slot kan ik u mededelen dat we ons
binnenkort kampioen kunnen noemen.
Europees kampioen voetbal, of Olympisch kampioen. Vier of loop de 4-daagse. Dat is pas echt een prestatie!
William Nijland
(Foto: Peter de Jong)
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Michel Moors is toegetreden tot de Regiegroep
van het bewonersplatform. Hij was deelnemer
aan de voormalige Wijkraad Benedenstad en
hecht waarde aan dit soort overlegstructuren
waarmee bewoners hun stem kunnen laten
horen met betrekking tot plannen van de gemeente.

Parkeervergunningenbeleid

De werkgroep heeft een indringende brief naar
de gemeente gestuurd en vraagt om duidelijkheid voor de bewoners en ondernemers.

Wijkbeheerplan

Hans Bongers van de gemeente en verantwoordelijk voor de opzet en uitwerking van
het wijkbeheerplan laat weten dat het concept
gereed is en intern verder wordt uitgewerkt. Er
wordt naar gestreefd het wijkbeheerplan eind
dit jaar gereed te hebben.

Bestemmingsplannen centrum

De werkgroep en de bewoners rond het Marienburgplein hebben een zienswijze ingediend
op het ontwerp bestemmingsplan, waarin met
name de nadruk is gelegd op de procedurele
kant van de zaak. De bewoners zijn van mening dat zij buitenspel zijn gezet en niet zijn
Ben Otten

gehoord. Een eventuele gang naar de ombudsman of vervolgprocedure naar de Raad van
State wordt overwogen.

Van Berchenstraat

Door alle betrokkenen is in een tweede bijeenkomst met de gemeente overeenstemming
bereikt over de renovatie van de straat. Een
pluim mag gegeven worden voor de positieve
vasthoudendheid van de bewoners en het luisterend oor van de betrokken ambtenaren.

Torens in het Kronenburgerpark,

De bewoners aan de zijde van de Kruittoren en
de St. Jacobstoren pleiten voor afsluiting van
de torens vanwege de overlast die zij ervaren
van verslaafden en drugsdealers. De notitie
waarin de overlast wordt geschetst, zal worden
vergezeld door foto’s. Paul van Geelen zal een
werkgroep starten voor inzicht en realisatie
van het voorstel.

Kronenburgerpark

De politie heeft goede resultaten bereikt op het
gebied van overlastbestrijding en verhoging
van de veiligheid in en rond het Kronenburgerpark. Het tegengaan van dealen en de overlast
hebben prioriteit. De aanpak wordt bemoeilijkt
door wisselende samenstelling van de groep.

Bijeenkomsten bewonersplatform

In de planning van de regiegroep staan de volgende presentaties op de rol:
• toelichting van de projecten rond het station
• presentatie Activiteitencentum Doddendaal
• werkzaamheden nachtburgemeester
• doelen Huis van de Binnenstad
• teamchef politie over nieuwe organisatie vanaf januari 2013.
Wij nodigen graag de bewoners van het centrum en de Benedenstad uit om deel te nemen
aan de bijeenkomsten van het bewonersplatform. Voor dit najaar zijn de volgende data
vastgesteld: 3 september, 5 november en 10
december. Steeds om 20.00 uur in het Activiteitencentrum Doddendaal. Uw aanwezigheid
en inspraak worden zeer op prijs gesteld.
Tekst: Ben Otten
Foto: Gerie Sandmann
De regiegroep zoekt vrouwelijk bestuurslid
als secretaris/penningmeester met
belangstelling voor bewonersvraagstukken.
Melden kan via redactiemariken@gmail.com
Mariken - juni/juli 2012
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Kartuizerhof

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 activiteit. Je komt er tot rust. Dat zijn de hofjes, oases in de stad.
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tuintje voor de kinderen. Er is een tafeltennistafel voor iedereen. De bewoners houden het
groen bij. Sommigen hebben het echt gezellig
gemaakt. De foto’s spreken voor zich.

Het eerste hofje dat ik na de herbouw van de
Benedenstad leerde kennen, was de Kartuizerhof. Het is de binnentuin van het appartementencomplex aan Joris Ivensplein/Gravendal,
Veemarkt, Rode Toren en Nieuwe Markt.

Helaas is er ook een schaduwkant. Er is overlast van junks en prostitutieklanten. Er wordt
tegen opgetreden, maar niet tot ieders tevredenheid.
Maar toch, meestentijds is dit hofje een plek
waar mensen tot rust kunnen komen. Een echte hof in de betekenis van tuin.

Ik vond en vind het er prachtig. Het is een van
de groenste plekjes in de stad. Er is een speel-

Tekst: René van Berlo
Foto’s: Gerie Sandmann
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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 Brugghenstraat, Raadhuisstraat, Achter de Oude Gracht, Achter de Bank, Hertoghof en Scholenhof.

Buurtbarbecue 2012
Voor de buurtbewoners van het Bataafs
kwartier organiseert buurtvereniging Bataafs kwartier op zondag 1 juli aanstaande
weer hun jaarlijkse buurtbarbecue.
Locatie is dit keer bistro Flores, waar we op het
(achter)terras ontvangen zullen worden door
gastvrouw Floor en gastheer Elroy. De opzet
is dit keer anders dan voorgaande jaren; we
kunnen ons laten verwennen met een walking
diner. Er komen allerlei heerlijkheden voorbij,
waardoor wij zelf de barbecue niet hoeven te
bedienen, maar ons alleen maar hoeven te laten verwennen.
We starten voorafgaande aan deze happening
met onze jaarlijkse ALV (17.00 uur). Vanaf
17.30 uur beginnen we met de barbecue.
De eigen bijdrage is dit keer 20 euro per persoon. Het eerste drankje is van de buurtvereniging, evenals de extra kosten die bij deze
organisatie gemoeid zijn.
Aanmelden kan middels het strookje aan de

flyer, die op 13 juni huis aan huis is bezorgd
en die men bij bistro Flores, met de contante
betaling, af kan geven.
Snelle aanmelding is aan te raden: het terras

heeft een capaciteit van maximaal 40 personen. Dus hier geldt: vol = vol.
Tekst: Els Stouthamer
Foto: bistro Flores

Eerste lustrum
Scholenhof
21 januari 2008 werden de
woningen aan de Scholenhof opgeleverd aan de VVE.
Een dag later ontvingen de
eerste bewoners hun sleutel.
2013 wordt het eerste lustrum: reden om alvast een
feestcommissie in het leven
te roepen en een leuk feest
voor te bereiden.
Heeft u ook goede ideeën
voor dit eerste lustrumfeest,
waarbij de kinderen zeker
niet vergeten worden? Stuur
dan een e-mail naar: info@
leveninhetbataafskwartier.nl
Tekst: Els Stouthamer
Foto: Rein Jelle Terpstra
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Bataafs kwartaal
Kunstwerk op binnenplein van Hof van Heden
Opdracht van de jury is de drie ontwerpen te
beoordelen, waar mogelijk een voorkeur aan
te geven en die voorkeur te onderbouwen. De
jury rapporteert aan de initiatiefnemer. De initiatiefnemer is niet gehouden de juryuitspraak
te volgen.
Kunstenaar Rein Jelle Terpstra heeft de opdracht gekregen.

Stukje voorgeschiedenis
Op woensdag 22 oktober 2008 stuurde Kalliste
de opdrachtverstrekking aan drie kunstenaars.
De drie kunstenaars zijn gekozen door initiatiefnemer Kalliste in samenspraak met architectenbureau Mecanoo.
De opdrachtverstrekking aan de kunstenaars
is de onderlegger voor de werkzaamheden van
de jury. In de opdrachtverstrekking staan de
criteria waaraan het werk van de drie kunstenaars moet voldoen. Die criteria zijn opgesteld
door de initiatiefnemer en architect.

Tussen de opdracht en nu zit een lange tijd.
Was het ene probleem opgelost dan stond er
weer een nieuwe klaar, te veel om op te noemen. We wachten nu nog op de aansluiting van
elektra. Hiervoor is de opdracht al gegeven.

Beste lezers, bijna is het zo ver
Zoals sommigen van u zich nog kunnen herinneren, is er jaren geleden een initiatief voor
een kunstwerk genomen. Nu ga ik dit werk
ook echt uitvoeren, het liefst met uw hulp.
Het wordt een kunstwerk bestaande uit drie
kleine putten, met hierin stralend blauw glas.
Eén van de oudste Romeinse opgravingen in
dit gebied is een stukje blauw glas. Dit blauwe
glas wil ik terug laten komen in het kunstwerk.
De putten verwijzen naar alle opgravingen en
het idee dat de bodem de grootste schatkamer
is van oude vondsten.
Omdat wij de geschiedenis van de Romeinen
vooral kennen door hun afval, wil ik u uitnodigen een bijzonder afvalvoorwerpje bij mij in te
leveren. Dat kan van alles zijn: een blikje, pen,
tandenborstel, noem naar op. Sta de komende
tijd maar eens stil bij wat u weggooit. De verzamelde voorwerpen zal ik selecteren op hun
mogelijkheid om hier bijzondere afgietsels
van te maken in het blauwe glas. Het is handig
wanneer het voorwerpje een herkenbare, maar
niet te gecompliceerde vorm heeft.

Door uw afval te verwerken, ontstaat er een
nieuwe tijdslaag en wordt het Hof van Heden
ook werkelijk een Hof van Nu. Een nieuwe geschiedenis, ook dóór en ván de bewoners.
Het glas is ingepakt in putten. Deze staan op
het gazon en hebben een bescheiden maat: ongeveer 50 centimeter doorsnee. Het glas wordt
van onderaf aangeschenen door ledverlichting;
hierdoor krijgen de objecten hun gloed. Met
wat geluk zult u dus altijd uw afgestane voorwerpje terug kunnen zien.
Als u wat meer informatie over mij wilt, kunt u
kijken op: www.reinjelleterpstra.nl
Op www.reinjelleterpstra.nl/artikel/246 staat
trouwens een kunstwerk afgebeeld in ongeveer dezelfde techniek uitgevoerd.
P.S. Eén put zal wat kleiner zijn; hierin komen
afgietsels van kinderspeelgoed uit de jaren
’40, als herinnering aan het bombardement op
de hier vroeger gelegen St. Josephschool.
Tekst en foto’s: Rein Jelle Terpstra

Het afval van de Romeinen komt terecht in het
museum; uw afval wordt nu vereeuwigd in het
mooiste glas.
Het is moeilijk voor te stellen hoe er op ons
tijdperk terug wordt gekeken. Welk beeld zullen toekomstige bewoners hebben van ons?
Mariken - juni/juli 2012
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Voor velen van u is een werkcorporatie nog
een onbekend begrip. Dat behoeft dus enige
uitleg. Een werkcorporatie is een organisatie die mensen met een bijstandsuitkering
op weg helpt. Een werkcorporatie verbindt
economische met sociale doelen. Enerzijds
biedt ze kansen aan mensen zonder werk,
anderzijds worden mensen opgeleid in de
tekortberoepen en kan de winst geïnvesteerd worden in de corporatie.
Het idee van de werkcorporaties is ook voortgekomen uit het feit dat de gemeente Nijmegen zich genoodzaakt zag de meeste gesubsidieerde banen te schrappen, omdat er zoveel
bezuinigingen werden opgelegd vanuit de
rijksoverheid dat er geen geld meer voor was.
Zinvol werk, begeleiding en eventueel scholing vormen de cocktail waarmee mensen op
termijn een passende baan kunnen vinden via
de werkcorporaties.

Fietscity Jan Kooij

Nieuw fenomeen: werkcorporaties in het centrum van Nijmegen
Elk bedrijf en elke maatschappelijke organisatie kan een werkcorporatie worden. In dit
artikel stellen wij twee werkcorporaties in het
centrum aan u voor: Fietscity Jan Kooij en De
Zonnetrein.

Werkcorporatie Fietscity Jan Kooij

Er dreigt binnen een aantal jaren een groot
tekort aan goed opgeleide fietsenmakers in
Nederland. Dat komt enerzijds omdat er veel
oudere fietsenmakers met pensioen gaan, maar
ook omdat het een ondergewaardeerd beroep
is. Vroeger zei men wel eens gekscherend: je
kan altijd nog putjesschepper worden of fietsenmaker. Fietsenmaker of liever gezegd fietsreparateur is tegenwoordig echter een beroep
waar je gedegen vakkennis voor nodig hebt.
Als je denkt aan de enorme opkomst van de
elektrische fiets, dan kan je ook wel bedenken dat een bandje plakken niet meer zo iets
eenvoudigs is, dat vader dat zelf wel even kan
doen in de schuur. Fietsen moeten zelfs worden uitgelijnd en dat vereist grote vakkennis.
Iets wat je niet zo maar een-twee-drie leert. De
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mensen die voor deze werkcorporatie in aanmerking komen, moeten daarom ook met de
neus in de boeken en leren, leren, leren. Maarten Akkers (directeur Fietscity Jan Kooij), een
gedreven ondernemer met een grote maatschappelijke betrokkenheid, ziet een kans om
enerzijds het tekort aan fietsenmakers kleiner
te maken en anderzijds om mensen die afstand
hebben tot de arbeidsmarkt een kans te bieden
een fantastisch beroep te leren. Daarvoor heeft
hij samen met Stichting Wijkwerk en Breed de
handen ineengeslagen.
Inmiddels is leermeester Frits Koch met zeven
geselecteerde mensen die een WWB-uitkering
hebben aan de slag gegaan om hen op te leiden
tot fietsreparateur. Ze krijgen aan de Regulierstraat praktijkles van hem en zijn inmiddels een
aantal maanden ver. Ik heb er een kijkje genomen en zag enorm gemotiveerde leerlingen die
les kregen van een geweldige leermeester. Allemaal kennen we de fietsenzaak van Rattink,
die een aantal jaren geleden is overgenomen
door Maarten Akkers (Jan Kooij). Daar is het
dus allemaal te doen in een aparte werkplaats,
speciaal ingericht voor de leerlingen, zodat zij
ongehinderd hun werk kunnen doen. En gelukkig maar, want de een na de andere fietsenmaker is verdwenen uit de binnenstad. Denkt u
maar eens aan De Bruin van de Grote Markt
en de fietsenmaker op de Scheidemakershof.
Een grote droom is dan ook om, als deze mensen hun opleiding voltooid hebben, weer een
plek te hebben in de binnenstad waar u tijdens
het winkelen uw fiets even kan laten repareren.
Maar er liggen in onze studentenstad natuurlijk ook kansen voor een winkel waar je voor

een redelijke prijs een tweedehands fiets kan
kopen. Nu al wordt er samengewerkt met de
fietsenmaker uit de Van Oldenbarneveldstraat
om opknappers te krijgen voor de leerlingen
als oefenmateriaal, want daar is, ondanks alle
wrakken die je her en der in de stad verspreid
ziet staan, gebrek aan. Helemaal mooi zou het
zijn als in die winkel ook mensen tewerk kunnen worden gesteld die uit de WWB komen of
uit de voormalige gesubsidieerde arbeid.
Voorlopig is het echter nog niet zo ver. Een opleiding duurt twee jaar voor je echt zelfstandig
aan de slag kan en daarna volgt nog specialisatie. Er is echter een begin gemaakt. Mocht u
thuis een fiets hebben staan die u wilt afstaan
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Zonnetrein rijdt de Houtstraat in

voor de leerlingen als oefenmateriaal, breng
hem dan gerust naar de Regulierstraat. Zij kunnen hem goed gebruiken. De werkplaats ligt aan
dezelfde binnenplaats aan de andere kant van
de al jaren bestaande werkplaats, waar u nu al
terecht kunt voor al uw reparaties en aankopen.

Werkcorporatie De Zonnetrein

De Zonnetrein, wie kent hem niet. Het treintje
rijdt al jaren door de Hezelstraten richting de
parkeerplaats van de Oude Stad, maar is nu allround inzetbaar. De Zonnetrein is inmiddels
ook een werkcorporatie waarin wordt samengewerkt met de gemeente Nijmegen, de Verkeersacademie en Wijkwerk, onder de bezielende leiding van Erik Hendriks van de Zonnetrein en Marina Ceelen van Wijkwerk. Dit

Zonnetrein in de Lange Hezelstraat
Mariken - juni/juli 2012

initiatief biedt mensen die een WWB-uitkering
ontvangen van de gemeente Nijmegen de mogelijkheid werkervaring op te doen, vaardigheden te ontwikkelen en scholing te volgen. Het
uiteindelijke doel is een betaalde baan in de
vervoerssector als buschauffeur, taxichauffeur
of chauffeur in het beroepsgoederenvervoer.
De deelnemers leren goede omgangsvormen
en rijden met de trein door de stad, wat echt
iets anders is als met een auto. Voorwaarde is
wel dat deelnemers al in het bezit zijn van een
rijbewijs. Inmiddels is de eerste chauffeur na
vijf maanden al uitgestroomd naar werk, een
grandioos succes, dat een enorm compliment
verdient.
Als er tijd over is, verlenen de chauffeurs ook
wel eens hand- en spandiensten voor een andere bekende werkcorporatie uit de In de Betouwstraat, namelijk Wereldkoks. Deze dames
hebben vaak cateringopdrachten, maar geen
vervoer. Hulp van de chauffeurs is dan snel
geboden en zo grijpt alles fantastisch in elkaar.
In een volgende Mariken meer over deze Wereldkoks.

van de cruiseschepen die daar worden opgehaald om de belangrijkste bezienswaardigheden van Nijmegen te bezoeken. Ideaal voor
hen, want veel toeristen zien op tegen de klim
via de Grotestraat de stad in en hebben dan de
neiging om op het schip te blijven. Zo is het
ook nog eens goed voor de economie van de
stad, want de kans is dan groter dat ze geld
uitgeven in het centrum. Ook heeft de trein al
regelmatig onze oudere bewoners van de verzorgingstehuizen getrakteerd op een dagje uit.
De trein maakt op aanvraag prachtige tochten
door de Ooijpolder, waar je buitenlandse gevoelens krijgt met schitterende vergezichten
aan de grens van het stuwwalgebied met de
hoogteverschillen in Beek-Ubbergen.
Op zaterdagen en koopzondagen kunt u nog
steeds de trein gratis zien rijden in de Hezelstraten, maar weet dan dat u hem nu ook kunt
boeken voor een gezellige trip. Informatie
kunt u vinden op www.zonnetreinnijmegen.nl.
Tekst: Anneke Arzbach
Foto’s: Gerie Sandmann

De Zonnetrein is een ideaal, schoon vervoermiddel, waarin 25 zitplaatsen zijn met een
prachtig uitzicht als u rijdt door Nijmegen, de
oudste stad van het land. De Zonnetrein heeft
negen zonnepanelen op het dak en voorziet
dus in zijn eigen energie. Op minder mooie
dagen heeft de trein voldoende energie opgeslagen in de accu’s. Er zijn mogelijkheden te
over. U kunt hem boeken voor uw bruiloften
en partijen, de trein rijdt toeristische routes
met een vakkundige gids van het Gilde, maar
ook wordt er regelmatig gereden voor toeristen
25

Verhalen uit de Onderstad
en 1800 hadden de Nijmeegse dominees zelfs
alle vormen van vermaak in de stad verboden.
Maar de mensen in de Onderstad overleefden
op hun manier. In dat overleven zat de kracht
van hun milieubewustzijn.

Meespelen

Waalkade 1878

Milieubewuste Onderstad
Als ik aan de Onderstad terugdenk, sta ik
in gedachten vaak op de Waalkade en zie
ik stampende en zware zwarte rook spugende sleepboten, die volgeladen rijnaken
met veel moeite stroomopwaarts trekken.
Het lijkt alsof de Waal op haar beurt alles
op alles zet om ze tegen te houden. Het
is het gevecht tussen de bemanningen
van de schuiten en de natuur om wie het
sterkst is.
Verderop zie ik de kromgebogen sjouwers met
juten zakken op hun rug van de aangemeerde
schuiten naar de pakhuizen gaan en weer
terug. Ze zien er vies en afgeleefd uit. Hoe
konden die mannen zo’n leven volhouden? En
terwijl de moeders thuis druk waren met de
was in tobbes vol zeepsop, gingen de vaders
naar de fabrieken die in de Onderstad stonden. De papierfabriek langs het spoor tussen
het huidige Joris Ivensplein en de spoorbrug.
Het nutsbedrijf naast de remise van de stadsbussen en de trolleybussen aan de Waalkade.
De matrassenfabriek in de Bottelstraat of de
meelfabriek aan de Oude Haven. Er werd veel
en hard gewerkt in de Onderstad.
Het harde werken was overleven in een zorgelijk, ongezond, en vaak onmenselijk bestaan.

buurman te hebben of de opslag van gasflessen zonder enige vorm van beveiliging. Toch
was dat jarenlang het beeld van die vaak
melancholisch besproken Onderstad die na
de Tweede Wereldoorlog misschien wel meer
fabrieken en werkplaatsen kende dan bewoonde huizen.

Bewondering

En als ik dan in gedachten op de Waalkade
sta en mijn gezicht naar de Onderstad keer,
of als ik zoals afgelopen week een stadswandeling leid en door de Onderstad richting
Waalkade loop, bekruipt me een gevoel van
bewondering. Al die mensen die in de meest
barre omstandigheden woonden, werkten,
leefden. Zij hebben de basis gelegd voor wat
Nijmegen uiteindelijk geworden is. De in 1839
geopende Schouwburg aan de Burchtstraat
was voor hen niet toegankelijk. Tussen 1600

In de Onderstad leerde je alles op straat van
volwassenen die ‘het spel meespeelden’, zoals de smid in de Bottelstraat bij wie ik uren
kon kijken naar het rood gloeiende vuur. En
met knipperende ogen bij iedere slag van de
zware hamer op het gloeiende metaal. ‘Die
smid moet toch wel heel erg sterk zijn’, bedacht ik me dan. Die man had wel heel grote
handen en enorme spierballen.
Maar de smid was wel een heel aardige man.
Als mijn step kapot was, dan mocht ik naar
de smid, gaf hem een cent en hij maakte mijn
step weer helemaal nieuw. Wat er kapot was
aan mijn step? Niets! Helemaal niets! De smid
speelde het spel mee!

Verzonnen

De kinderen onder elkaar verzonnen van alles, ook wat niet mocht. De werklui die vies,
vermoeid en stinkend thuis kwamen. Het gevecht om het bestaan. Milieubewustzijn ging
in de Onderstad niet om klimaat of CO² maar
om te weten waar je vandaan komt en de
overtuiging van je ouwelui dat een dubbeltje
nooit een kwartje wordt.
Tekst: Simon Stoltz
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Zorgen om de natuur en het milieu kenden
de mensen niet en hun eigen veiligheid werd
door het lot bepaald. Niemand maakte zich
druk over het pakhuis tussen de bewoonde
huizen in de Lange Brouwerstraat waar vele
flessen butaangas opgeslagen stonden voor
de verkoop door een bekende Nijmeegse
winkel. Met grote vrachtwagens werden die
flessen door de Nijmeegse binnenstad naar
deze opslag gereden.
Het is in de huidige tijden ondenkbaar een
stinkende en herrie makende fabriek als
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Koken met Nijmeegse chef-koks (3)
Aangeklede lamsrump van Mario Verstege van Vaderland
Sinds anderhalf jaar zit Vaderland aan de
Waalkade. Ga bij Vaderland op een culinaire wereldreis, nodigt de site van het restaurant (www.vaderland.nl) uit.
De ondernemers Maarten Kropman, René Peters en Mario Verstege runnen het samen. Ze
zetten eerder eetcafé Lodewijk aan het Mariaplein op en startten nog niet zo lang geleden
Notting Hill aan het Kelfkensbos. ‘Vaderland
is de luxere variant van de drie’, zegt chef-kok
Mario Verstege. ‘We hebben gerechten uit de
hele wereld op de kaart staan. Nederland herbergt vele culturen. Iedereen heeft zijn eigen
vaderland en zijn eigen keuken. Hier komt het
bij elkaar.’
Mario werkt al vanaf zijn 14e in de horeca en
stond onder meer in de keuken van restaurant
Pomphuis in Ede en De Fusie in Nijmegen.
Op diezelfde locatie van De Fusie zit nu Vaderland. ‘Elke maand bedenken we met ons
keukenteam een nieuwe kaart.’ Voor Mariken
koos Mario een kleurrijk hoofdgerecht: lamsrump met basilicumpolenta, auberginecrème,
gekonfijte paprika, opgerolde courgette, gepofte tomaatjes en specerijenjus.
Tip
Het zijn veel gerechten en ingrediënten. Maak
zelf een selectie als u niet alles wilt maken.
Nodig voor 4 personen:
4 lamsrumpjes (uur van te voren uit de koelkast halen)
100 gram polenta
2 teentjes knoflook (fijngehakt) voor de polenta, 1 teentje voor de auberginecrème en 1
teentje voor de gekonfijte paprika
½ bosje basilicum (fijngehakt) voor de polenta
en ¼ bosje voor de auberginecrème
50 gram Parmezaanse kaas
2 aubergines
6 sjalotten
1 rode en 1 gele paprika
1 courgette
8 kleine tomaatjes
Vleesjus (van verse jus of eventueel van juspoeder)
Wat rozemarijn en andere kruiden
Zout, peper, olijfolie
Water
Bereiding
1. Kook de polenta (maïsgriesmeel) gaar in
300 gram water en voeg de fijngehakte knofMariken - juni/juli 2012

look toe. Hak de basilicum fijn en meng die op
het laatste moment samen met de Parmezaanse
kaas door de polenta. Breng op smaak met wat
peper en zout.
2. Stort het mengsel uit tot u een plak van zo’n
centimeter dik heeft. Laat het afkoelen en snijd
er mooie vierkantjes uit. Zet ze even apart.
3. Maak de auberginecrème door twee aubergines in de lengte te halveren en schoon te
maken. Doe er wat peper, zout en olie op en
rooster ze een kwartier in de oven.
4. Hak de sjalotten fijn en bak ze glazig. Meng
de geroosterde aubergines, de gebakken sjalotten, 1 teentje fijngehakte knoflook en ¼ bosje
fijngehakte basilicum en draai het fijn in de
keukenmachine tot een puree. Warm serveren.
5. Maak de gekonfijte paprika door een gele
en een rode paprika dun te schillen. Haal de
steeltjes en het zaad eraf en snijd er kleine
blokjes uit. Konfijt ze met wat olie, rozemarijn
en knoflook zo’n 20 minuten in een voorverwarmde oven van 850.
6. Maak de courgette schoon en snijd hem in

de lengte in dunne plakken (zodat die straks
opgerold kunnen worden). Smeer de plakken
in met olie, strooi er wat peper en zout overheen en grill ze.
7. Maak tomaatjes schoon, doe er olie, peper
en zout op en pof ze een minuut of vier in een
voorverwarmde oven (2400).
8. Haal het vlies en vet van de lamsrumpjes
af. Doe er wat zout en peper op en bak ze aan.
Laat ze vervolgens in een oven bij 1800 verder
garen. Haal ze uit de oven en zet ze tien minuten weg op een bord afgedekt met aluminiumfolie zodat de vleessappen goed door het hele
vlees kunnen trekken.
9. Maak de specerijenjus door warme vleesjus
te mengen met wat kardemom, kaneel, komijn,
steranijs en zwarte peper.
10. Haal de polentavierkantjes door de bloem
en frituur ze.
11. Maak vier borden mooi op met alle bereide
onderdelen.
Tekst en foto: Lucy Holl
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Gespreksgroep ’t Oude Weeshuis on tour
Op woensdag 25 april stapten wij, de leden
van de gespreksgroep ’t Oude Weeshuis,
op de hoek van de Papengas voor een leuk
ritje in de zonnetrein en gingen op weg naar
de Mariënburgkapel. Ondanks dat wij nog
best vrolijke en vitale vrouwen zijn, is de
klim van de Papengas naar Het Huis van de
Geschiedenis voor velen net iets te zwaar.
Dankzij Erik Hendriks en Ton Jansen was
het dus mogelijk gemaakt om met de zonnetrein te gaan.

plaats vond was soms juist van God los, zoals
kinderarbeid, buitensporig vermaak, er waren
soldaten gestationeerd, er werden kunsten beoefend, er werd gearchiveerd, gesport, gefeest,
garen gesponnen en de kapel diende als opslagplaats. Vanaf 2009 heeft Het Huis van de
Geschiedenis hier zijn onderkomen gevonden.
Als je iets over de geschiedenis van Nijmegen
zou willen weten dan kun je onder andere hier
goed terecht.

In de prachtige kapel, gebouwd rond 1431,
heeft Het Huis van de Geschiedenis haar intrek genomen. Het doel is om wisselende tentoonstellingen te verzorgen die iets over de
geschiedenis van Nijmegen vertellen. Voor
ieder van ons was de buitenkant van dit monumentale gebouw bekend, maar de prachtige
binnenzijde was voor velen van ons nieuw.

De tentoonstelling waar wij voor kwamen, De
gelukkige huurder, bevatte een aantal foto’s en
teksten over de Benedenstad, het centrum en
de grote uitbreiding van de stad na de Tweede
Wereldoorlog. Een aantal mensen uit onze
groep is geboren in de Benedenstad, sommigen wonen er nog of weer. Er was veel herkenning in foto’s en teksten, veel ervaringen
en verhalen zouden zo toegevoegd kunnen
worden.
Na de afbraak van de vestingwallen is Nijmegen pas echt gaan groeien en verbeterde het
leefklimaat in de stad. Arbeiders hebben hun
krachten gebundeld en zich sterk gemaakt in
stichtingen met als doel betere arbeiderswoningen te bouwen. Het Volksbelang en de Gezonde woning zijn enige voorbeelden hiervan.
De sociale woningbouw was geboren.

gebruik werd genomen, het een weldaad voor
het verkeer en de ontwikkeling van de stad
was. Maar het uit de vaart nemen van de veerpont was een ramp voor de Benedenstad. Binnen korte tijd verpauperde dit deel van onze
stad. De handel kwam stil te liggen. Er was
nog maar weinig werk voor vooral arbeiders
die hier met hun gezinnen woonden en leefden. De gezinnen waren groot, de woningen
slecht en klein en er was nauwelijks sanitair.
Veel panden werden onbewoonbaar verklaard
of gesloopt.
De Benedenstad is min of meer gespaard door
oorlogshandelingen, maar was door de slechte
staat van de huizen een troosteloze plek om te
wonen. In 1972 werd besloten de Benedenstad
te slopen en nieuwbouw te plegen. Sommige
oude panden hadden misschien behouden kunnen worden, zeggen mensen uit deze buurt nu.
Het oude stratenplan is gelukkig in tact gebleven.
De meeste leden van onze gespreksgroep
komen uit of wonen in de Benedenstad. De
verbondenheid met elkaar is zeker aanwezig,
maar nog meer met de woning op deze plaats
in de stad.
Na een uitgebreide uitleg door de heer Grubbelaar en het opzoeken van een vergeten straatje,
vroeger genoemd Achter de geit, sloten wij
deze morgen met een voldaan gevoel af.

Er waren mensen uit onze groep die nog wisten dat, toen de brug over de Waal in 1936 in

Tekst: Tineke van Iersel en Christel Kokke
Foto: Karina Ronde-Teinissen

Huis van de Geschiedenis

Na een korte fotosessie voor de ingang, werden wij welkom geheten door de heer Grubbelaar. Onder het genot van een kopje koffie
en een koekje vertelde hij over de geschiedenis van deze kapel. Dit prachtige gebouw heeft
altijd een belangrijke plaats ingenomen in de
stad. De kapel was vooral de eerste eeuwen
van haar bestaan een centrum van religieus
leven. Niet alleen de nonnen uit het naast gelegen klooster zochten in deze kapel hun zielheil, ook de burgers uit de stad. Wat daarna
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Tentoonstelling

Mariken - juni/juli 2012

Vroeger en nu
Nijmegen, Korte Burchtstraat
De eerste foto is uit plusminus 1903, de tweede is ongeveer dertig jaar jonger, de derde is
van nu.
Voor de Tweede Wereldoorlog bestond de
huidige Burchtstraat uit twee straten: de brede
Lange Burchtstraat en de smalle Korte Burchtstraat. De foto’s zijn genomen in de Lange
Burchtstraat. Te zien zijn de Korte Burchtstraat
met links het stadhuis, de Grote Markt en de
Stevenstoren.
De eerste foto is handmatig ingekleurd. De
gevel van Peek & Cloppenburg is duidelijk te
zien. Er is nog geen tram.
Op de tweede foto is de tram er wel. Er staat
er een op de Grote Markt. De rails zijn duidelijk zichtbaar. de dubbele bovenleiding niet.
Zo te zien aan de kleding dateert deze foto uit
ongeveer 1930. Terrassen zijn nog niet uitgevonden.
De rechterpanden hebben het bombardement
van 22 februari 1944 niet doorstaan. Zoals
elders in het centrum, maakten de stedenbouwers van de gelegenheid gebruik de straten te
verbreden ten behoeve van de auto. Er kwam
een nieuwe Peek & Cloppenburg. Tegenwoordig is dit een van de drie H&M-filialen in de
stad.
De tram verdween. De trolley kwam en verdween op zijn beurt. De auto domineerde de
nieuwe, brede Burchtstraat. De Grote Markt
werd parkeerterrein.
Maar de nieuwe brede straten in het centrum
bleken niet opgewassen tegen de vele auto’s,
veel meer dan de stedenbouwers hadden
voorzien. De auto werd verbannen. Burchtstraat en Grote Markt zijn na de middag alleen
legaal toegankelijk voor voetgangers, fietsers
en trouwstoeten. En bussen... Geen schone
trolleys maar stinkende diesels en iets minder
stinkende aardgasbussen. Vanaf 9 december
zijn de diesels verdwenen en is de straat het
domein van bussen die rijden op groen gas.
Ondertussen groeit de terrascultuur. En komt
de tram ooit nog terug? Plannen genoeg...
Tekst: René van Berlo
Oude foto’s: collectie Vincent Beijk
Foto 2012: Gerie Sandmann
Mariken - juni/juli 2012
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Adverteren in Mariken
Mariken is een full-colourmagazine dat gemaakt
wordt door en voor bewoners van centrum en Benedenstad. Het verschijnt vier keer per jaar. Het wordt
huis-aan-huis verspreid in het centrum en de Benedenstad.
Daarnaast is het blad gratis verkrijgbaar onder meer
bij Activiteitencentrum Doddendaal, Buurtcentrum
’t Oude Weeshuis, Spar Lange Hezelstraat, AH Van
Schevichavenstraat, Open Huis, balie Stadhuis en
Bibliotheek Mariënburg.
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China Delight, Hertogstraat 31-35, Nijmegen

Via een bruggetje over een waterpartij
waarin lome koi-karpers zweven, lopen we
het geroezemoes van het drukke restaurant
binnen. Om half zeven zit het inmiddels voor
driekwart vol en dit blijkt met name te danken aan een lopend buffet dat men daar dagelijks verzorgt. De formule is aansprekend:
gasten nemen een bord en schuifelen langs
vele meters uitgestalde, deels onbereid
voedsel om zich vervolgens te melden bij
een klein open keukentje. Een tweetal koks
neemt het bord van je over en transformeert
het aangebodene in een handomdraai in
een Aziatische schotel. Tevreden over de
transformatie kuieren gasten met Hollandsgrote porties naar hun tafel, in de regel staat
daar een biertje op hen te wachten.
We worden meteen opgemerkt en naar
een tafel begeleid. De jassen gaan over de
stoelleuning en drankjes worden genoteerd.
Bij de tweede poging staan de juiste verfrissingen op tafel. ‘U komt voor het buffet?’
We kiezen voor de kaart en de keuze valt
op het Szehuan Diner. In no-time staat de
inleidende soep op tafel, Suun Lat Tong. Dit
blijkt een rijk gevulde, tamelijk onuitgesproken maar toch aangename plattelandssoep
te zijn. Ze doet wat de kaart belooft: ze verwarmt lijf en ziel.
De kikkerbilletjes die vervolgens worden geserveerd zitten in een deegjasje. Vier billen,
twee kikkers, formaat kleine kip. Een groen-

tegarnituur met saus ontnemen het knapperige karakter aan de deegwaar, maar eerlijk
is eerlijk, de smaak is prima.
Een pontificaal op tafel geplaatst rechaud
kondigt het hoofdgerecht aan: bereidingen
van varkensvlees, kip en ossenhaas worden erop geplaatst, metalen bakjes met
rijst en bami maken de zaak compleet. De
drie vleesgerechten onderscheiden zich
onderling duidelijk in smaak, het is sappig
en elk komt met z'n eigen saus. Die zijn
lekker. Niet te uitgesproken, ingetogen en
wat zoetig eerder – er wordt tenslotte voor
Hollanders gekookt – en de aangekondigde
Spaanse peper wordt terughoudend gebruikt. De bami is ietwat kaal, er verdween
wat schouderham en een stronkje prei in.
De rijst smaakt naar rijst. Prima gerecht,
maar hard-core Chinees is het niet.
Na het afruimen, wat hier met grote efficiency gebeurt – een serveerster krijgt in één
keer drie tafels leeg – de keuze uit het aangekondigde dessert van fruit, of een vervangend kopje koffie. Wij gaan voor het laatste
en kort daarop worden de kopjes zonder
begeleiding van zoets op tafel gezet. Na
overhandiging van € 50,60 passeren we de
karpers weer; muntjes bedekken de bodem
van hun verblijf. Ook wij werpen er een bescheiden fooi in.
Eelco van Wieringen

OPRUIMING
tot wel

50% KORTING
GERRY WEBER - ERFO
FRANK WALDER - RABE
LEBEK - ZERRES
ROBERTO SARTO - SEDA
ANOTHER WOMAN
damesmode
Bloemerstr 108 Nijmegen
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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
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Kinderpersbureau
Op spreekuur bij een archeoloog

Bij Bakkerij de Bie
Wij zijn woensdag 14 maart naar bakkerij de Bie gegaan. Wij hebben een
interview gehad met Emmy Hijmans.
Zij werkt al 5 jaar bij deze bakker.
Hiervoor werkte ze 29 jaar bij een
bakker in Groesbeek. Zij is 48 jaar
oud. Ze werkt 8 uurtjes per dag.
Haar baas heet Peter Jeukes en is de
bakker.
We konden niet zien hoe de bakker
brood bakt, want het brood wordt
’s nachts gebakken.
En we zagen de voorkant en toen
mochten we de achterkant bekijken en
we zagen waar de bakkers bakten. Ze
kan ook goed taarten versieren. Er zijn
2 verschillende bakkers: ze hebben 2
banketbakkers die versieren taarten en
2 broodbakkers, die bakken brood.
Als je wilt leren om bakker te worden
ga je naar een bakkerschool. Ze vindt
appelkruimelkaneelcake het lekkerst.
We mochten een kwarkbolletje proeven.
Toen we vroegen of ze veel weg moeten gooien zei ze: ‘Nee we gooien niet
veel weg, we maken van de restjes
koffiepunten. Die zijn erg lekker.’
Wij vonden het leuk om daar heen te
gaan en Emmy was heel aardig.

Ik ging op 7 december met meneer Mart naar
de Mariënburgkapel (Huis van de Nijmeegse
Geschiedenis.) Toen we daar aankwamen, waren er al een heleboel mensen, want ik kwam
op het spreekuur van de archeoloog Roel
Hoek. Hij weet heel veel over de Romeinen en
de Romeinse spullen die in Nijmegen gevonden worden.
Roel nam foto’s van dingen die de mensen
meenamen. Ze hadden veel spullen mee bijvoorbeeld: een sleuteltje, lepeltje, lepel van
tin, stenen paardje, oude munten, grote schaal,
kruisje, schoenhaakje en nog veel meer.
Hij liet op een grote tv een kaart van Feltman
zien, een meneer die in 1669 Nijmegen geschilderd heeft op een schilderij van 4 bij 6
meter, dat hangt nu in het Valkhofmuseum.
Toen we vroegen wat Roel precies voor de gemeente doet, zei hij dat hij, als er nieuwe huizen gebouwd worden, hij dan vergunningen
geeft om daar te mogen graven. Ik vroeg of hij
altijd al archeoloog wilde worden. Hij zei nee;
zijn eerste hobby was volkeren en daarnaar
onderzoek doen. (Volkeren zijn de mensen uit

Door Romy en Kayleigh

een (deel van een) land die hun eigen cultuur
hebben.)
Toen hij in Nijmegen was zag hij daar de resten van het Romeinse volk en hij dacht: dat is
ook een volk!
Hij heeft weleens tanden en kiezen gevonden
en daarmee is hij naar een tandarts geweest.
Die heeft foto’s ervan gemaakt en daarop zagen ze drie krassen, van een tang.
Toen we vroegen: wat is het belangrijkste wat
u ooit gevonden heeft, vertelde hij dat hij in
Maastricht in een bouwkuil aan het graven was
op 11 meter diep. Hij had daar allemaal scherven gevonden van vuursteen die wel 250.000
jaar oud waren, die daar lagen omdat een Neanderthaler daar een bijl aan het maken was.
Roel zat daar op de bodem en hij keek omhoog
en toen stortte een wand in en twee seconden
lang zag hij een mammoettand van een paar
meter lang. Hij wilde een foto maken, maar
toen stortte de rest van de kuil een heel stuk
in, waardoor hij de foto niet
heeft kunnen maken.
Meneer Roel vertelde heel
erg veel en interessant. Als
we alles wat hij weet opschrijven, kunnen we wel
200 Snuffelmichieltjes vullen! (Dat doen we maar
niet.) Op het eind sprak hij
over hoe de rivier de Waal
veranderd is in de eeuwen.
In de Romeinse tijd was er
nog een haven, waar ze volgend jaar nog veel van hopen te vinden.
Het was een interessant
spreekuur en we hebben
veel geleerd van Roel Hoek.
Door Marcel

Het Kinderpersbureau is een initiatief van de Lindenberg.

Kaart van Feltman uit 1669

