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Kastanjes Bisschop Hamerstraat vervangen
Het aantal kastanjes in de Bisschop Hamerstraat is flink uitgedund door de kastanjebloedingsziekte. De gemeente gaat
de resterende kastanjes dit najaar rooien
en vervangen door Ostrya carpinifolia.
Het vervangen van kastanjes door nieuwe kastanjes wordt afgeraden. De soort
heeft ook niet doen blijken erg succesvol
te zijn op die plek.
De gemeente heeft op een tiental locaties bij
de bomen grondboringen gedaan. De grond
is niet bovenmatig verhard, droog of voorzien van puin. Het is best een goede bomengrond. De gemeente gaat de kastanjes vervangen door een boomsoort waarmee niet
al half Nijmegen vol staat (linde, populier,
Hollandse, Amerikaanse of moeraseik) vanwege besmettingsrisico en de bijzondere locatie, oriëntatie en onderdeel van de hoofdboomstructuur. Esdoorns zijn niet wenselijk
vanwege zaailingen in de haagblokken en
robinia's niet vanwege de stenige omgeving
(wortelopdruk). Aangezien de gemeente
daar (uiteindelijk) wel een forse boom wil
(het profiel is immers breed genoeg) gaat
zij voor de Ostrya carpinifolia. Deze boom
heeft een gezond voorkomen, lage bodem-

vereisten, fraaie herfstkleur en als extra
sierwaarde hopbellen. De boom kan uiteindelijk tot 16 meter hoog worden, is een relatief aparte verschijning in het straatbeeld
en gedijt goed op zandige grond.
Tekst: Thomas van der Hulst

Dakloze Bas Schiks overleden
In het eerste nummer van Mariken stond
een interview met dakloze Bas Schiks.
Eind augustus is Bas helaas overleden.
Hieronder twee reacties op zijn dood.
Ik lees net een tweet van @Wijkagt_William. Bas Schiks is vannacht overleden.
Wat een schokkend bericht. Na het interview dat ik met hem had voor het nieuwe
blad Mariken, praatten we nog altijd even
met elkaar als ik boodschappen ging doen.
Hij stond de laatste tijd vaak bij de Albert
Heijn in plaats van de Coöp. Hij was ontzettend trots dat zijn foto en verhaal in het
eerste nummer van bewonersmagazine Mariken waren verschenen.
Rust zacht, Bas

Lucy Holl

Ik ben een ex junky die heel veel van Bas
houdt... Beetje uit het oog maar nooit uit
mijn hart. Hoorde het nieuws van Bas van
mijn moeder. Zit hier nu met tranen met tuiten. Wat was het een lieverd. Ik ben nu 18

Bas Schiks (Foto: Ron Disveld)

jaar clean, ook dankzij Bas, hij belde zelfs
mijn zus. Omdat hij zich zorgen maakte om
mij. Heb zijn ouders ook goed gekend en
begrijp waarom zij Bas hebben laten vallen.
Hij heeft ze veel pijn gedaan. Maar weet
dat niet zijn bedoeling was, hij hield van
ze. Lieve Bas jammer dat ik je nooit meer
heb gezien en heb gesproken. Ik hoop dat je
nu je rust hebt gevonden. Waarom zijn we
elkaar niet meer tegengekomen? Hou van je
lieverd. 		
		
Jet
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Zomer

Kronenburgerpark

‘Wat is hij lief.’ ‘Wat is hij leuk.’ ‘Wat een zachte
neus heeft hij.’ ‘Hij is wel een macho.’ ‘Ik heb
zo’n ezel wel eens gezien op vakantie in de
Pyreneeën.’
Dit laatste kan kloppen. Al deze kreten slaan op
Patoe, een Poitou-ezel uit het gebied rond de
Pyreneeën.
Rond medio juli kwamen twee ezels, Patoe en
Fie, een Spaanse ezel, als gast in de dierenweide. Vooral Patoe trok veel aandacht door zijn
imposante gestalte en nieuwsgierige gedrag.
Maar ook de wat bescheidenere Fie was een
aandachtstrekker, vooral voor kinderen. Patoe
en Fie waren een grote verrassing.
Misschien minder spectaculair, maar zeker niet
minder in schoonheid, zijn de twee Toggenburgergeiten, Frouke en Famke, die een paar
weken daarvoor vaste nieuwe bewoners zijn geworden. Frouke en Famke zijn stamboekgeiten
en de bedoeling is dat van hen volgend voorjaar
jongen komen.
Niet alleen voor de parkbezoekers waren de
nieuwe dieren verrassend, ook voor de dierenverzorgers. Toen Famke en Frouke aankwamen,
moesten zij nog dagelijks gemolken worden, een
heel nieuw fenomeen voor de verzorgers.
De meeste dierenverzorgers hadden dit nog
nooit gedaan, maar binnen een paar dagen hadden ze het onder de knie en vonden de flessen
verse geitenmelk gretig aftrek. Het afbouwen
van de melkproductie verliep volgens plan
en Famke en Frouke voelden zich snel thuis.
Ook de verzorging van Patoe en Fie bleek een
nieuwe klus: grote mestproductie, borstelen en
dagelijks hoefjes krabben.
Over twee weken gaan Patoe en Fie weer terug
naar hun eigenaren. De tijdelijke aanwezigheid
van dieren lijkt een geslaagd experiment. Veel
bezoekers kwamen iedere dag om Patoe iets
lekkers te brengen en dat liet hij echt niet aan
zijn neus voorbij gaan! Wie hem nog wil zien,
gauw komen kijken dus!
Ertussendoor lopen onze nieuwe kippen, de
Baardkuifhoenders, Bastiaan, de haan met punkkuif, en zijn drie hennen. Ook de vier prachtige
zwarte Barnevelders trekken veel bekijks.
Waar leven is is ook altijd dood. Helaas is een
van onze zwarte zwanen onlangs overleden. Er
wordt onderzocht hoe snel er een nieuwe zwaan
bijgeplaatst kan worden. De zwaan is opgezet
en kan bezichtigd worden in de Museumwinkel
in de Van Welderenstraat. Ook de volière blijft
een zorg. Dit najaar zal daar extra aandacht naar
uitgaan in de hoop dat we volgende zomer weer
een mooie gezonde vogelpopulatie hebben.
De leuke gesprekken met de bezoekers aan het
hek de afgelopen zomer waren voor de dierenverzorgers heel prettig en stimulerend .
Samen sterk.
Tekst: Joke van Onna
Foto’s ezels: Gerie Sandmann
Foto park: Karina Ronde-Teunissen

Patoe

Fie

‘Wij onderscheiden ons met onze ervaring’
‘Wij hebben één lijn: hard werken, veel van
mensen houden en veel uren maken.’ Dat
zegt Alex Koyuncuoglu uit de Houtstraat.
In de Houtstraat, tegenover het casino, staat de
groentezaak van Alex Koyuncuoglu. De winkel bestaat zeven jaar. De klanten komen niet
alleen uit de buurt, ook uit de rest van de stad
en wijde omgeving, zelfs uit het verre buitenland.

Producten

‘We hebben groente, levensmiddelen, vers
brood, verse kruiden en in het voorjaar veel
Italiaanse verse kruiden’, zegt Alex. ‘Wij doen
veel met olijven en tapas. We hebben sauzen,
pasta’s, couscous, rijst et cetera. ’s Middags
hebben we broodjes. Die besmeren we met
verse pesto in combinatie met slamix en een
topje van taziki. Ze kosten 2 euro 50. Turkse
pizza kost 3 euro. De mensen maken dan kennis met onze producten. Dat is onze reclame.
Wij doen ook kleine catering: hapjes, salades,
fruitmanden.’

Overal vandaan

‘Het is geen buurtwinkel, die heeft altijd dezelfde mensen. Hier komen ook onbekende
mensen. Dat maakt het extra leuk. De mensen
komen overal vandaan. Ze hebben bijvoorbeeld op een feestje van ons gehoord. Dan
komen ze bij ons. We hebben tijdens de Vierdaagse ook klanten uit het buitenland. Die komen elk jaar terug. Je ontmoet hier mensen uit
de hele wereld.’
‘We weten precies wat de klanten willen. We
geven mensen raad. Ze willen graag iets over
voeding weten, bijvoorbeeld wat bij bepaalde

Alex Koyuncuoglu
gerechten past. Wij onderscheiden ons met
onze ervaring. Voor een doe-het-zelfzaak ga ik
ook graag naar iemand met ervaring. Dat hij
me raad geeft. Dat is bij ons ook zo.’
‘Ik heb lang in de horeca gewerkt, in La Rus-

ticana in de Bakkerstraat in Arnhem. Daar heb
ik veel geleerd. De werktijden waren onhandig. Je komt laat thuis. We hebben besloten dat
het gezin vóórgaat. We zorgen ervoor dat we ’s
avonds thuis zijn en elkaar vaker kunnen zien.
We proberen een familiebedrijf te vormen. De
kinderen helpen mee. Ze worden volwassen,
zelfstandig.’
‘We werken minimaal zes dagen per week. Ik
doe zelf de inkoop. Ik ga ’s morgens eerst naar
de veiling. We gaan tussen 10 en 11 uur open.
Om 6 uur, half 7 zijn we weg. Op donderdag
zijn we tot 8 uur, half 9 open.’

Eén lijn

‘Wij hebben één lijn: hard werken, veel van
mensen houden en veel uren maken. Daar houden we aan vast. Het is geen vetpot, maar we
kunnen overleven. We brengen de tien uur die
we hier zijn gezellig door. We hebben met iedereen contact. We houden van mensen en het
werk. Anders houd je het niet vol.’
Tekst: René van Berlo
Foto’s: Gerie Sandmann
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De Nimwegenaar over Vierdaagse en Vierdaagsefeesten
De afgelopen Vierdaagseperiode heb ik gebruikt om met mensen in het centrum en de
Benedenstad te praten over hoe zij de feesten en de Vierdaagse beleven en vooral hoe
zij het in de toekomst zien.
Het is goed om de gewone mens uit de straat
eens te spreken. Het geeft je een totaal andere
blik dan wat de heren en dames van de organiserende comités vaak willen zien en horen.

Jonge mensen en ouderen heb ik gesproken,
lopers en niet lopers, gastgezinnen en feestend
publiek.
Over de Vierdaagse zelf sprong het meest in
het oog, dat het publiek vooral gaat kijken omdat er militairen of familie en bekenden meelopen. De mars is een van oorsprong militaire
mars. Daarom is de medaille als het ware een
koninklijke onderscheiding die je met ere kan

dragen. Militairen zijn echter steeds schaarser
aan het worden. Ik citeer: ‘Het liekt wel een
carnavalsoptocht met verklede minse.’ Deze
laatste opmerking staat niet op zichzelf. Ik
ben daar over door gaan vragen bij anderen,
zelfs bij vierjarigen die het prachtig vinden als
een militair handjeklap bij je terugdoet of een
sticker of vlaggetje weggeeft. In de jaren ’70
en ’80 was er een periode van aversie tegen
militairen. De ouderen herinneren zich nog de
acties van rara en de kreet Is het hier oorlog
op spandoeken en muren, maar ook de ongeregeldheden in de stad met militairen rondom
de Molukse acties. Nu heerst er echter een heel
ander klimaat. Geïnterviewden hebben ideeën
om de Vierdaagse als een enorme verbroedering te zien van militairen van over de hele
wereld. Per slot van rekening zijn legers er tegenwoordig meer om de vrede te bewaren dan
om oorlog te voeren. Hun tip is dan ook om andere militairen uit te nodigen deel te nemen uit
bijvoorbeeld China, India, Afrika. Daar hangt
een prijskaartje aan, maar het is maar wat je
wilt. Leuk om naar te kijken en goed voor de
saamhorigheid. Nu zijn er nog geen drieduizend militairen. Dat is echt te weinig aan het
worden.
Maar wat doe je dan met al die burgers die zich
aanmelden? Er zit nu een limiet aan het aantal lopers en als er weer meer militairen meedoen gaat dit ten koste van het aantal burgers.
Antwoord: gewoon overboeken, net als bij
een vliegtuig of hotel. Er komen er toch veel
niet opdagen en een verschil van drieduizend
kunnen ze wel aan. Bovendien vallen er steeds
veel mensen uit, die te lichtzinnig over vier
dagen lopen denken. Ook hierin bespeurde ik
veel nadenkwerk, want moet je steeds meer
mensen toelaten, die met een beperking dan
twintig mogen lopen en wordt de groep dertiglopers niet almaar groter? Wat is dan nog een
prestatie in deze prestigieuze mars als je steeds
meer afwijkt van de oorspronkelijke formule?
Last but not least hebben mensen wel ideeën
over andere routes met toegankelijker wegen,
maar worden ze furieus als ze in de krant lezen dat de intocht wellicht ooit eens naar de
Mauritssingel wordt verplaatst en de start ook
naar de overzijde van de Waal. De St. Annastraat als Via Gladiola met Keizer Karelplein
en Vereeniging als stralende middelpunten zijn
onlosmakelijk verbonden met de Vierdaagse
van Nijmegen, daar mot je met je pote van afblieve.

Feesten

Over de feesten hoor je heel andere geluiden.
Mensen beseffen maar al te goed dat er bezuinigd moet worden en dat er om veiligheidsre6
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denen steeds meer geld bij moet. Maar er zijn
dit jaar talrijke initiatieven geweest die toch
heel erg leuk waren en aantrekkelijk, zonder
dat het organiserende comité en de gemeente
daar omkijken naar hebben gehad. Mooie
voorbeelden zijn het Waalstrand en de Kaaij
onder de Waalbrug. Door omstandigheden
kon het grote podium op de Waalkade niet geplaatst worden, maar het alternatief als tussenvorm van de Parade en Cirque du Soleil was
een schot in de roos en het publiek vond het
prachtig.
Gemopper over het afgelasten van het vuurwerk was er ook, maar wel begrip. Bij gebrek
aan sponsoren kwam het misschien ook wel
mooi uit dat het om veiligheidsredenen niet
door kon gaan. Veel werd er door anderen gemijmerd over vroeger tijden, toen Nico Grijpink en John Bertine met hun comité, waarvan Gerard van Groningen nog steeds een bekende organisator is, een feest wisten neer te
zetten waar je u tegen zei, met weinig kosten
en veel vrijwillige inzet en medewerking van
ondernemers. Wat te denken van het spuitbal
tussen brandweer en politie, het Concours d’
Elegance met mooie auto’s en fraaie vrouwen,
de Berliner Motorpolizei en de Taptoe. Ach ja,
zult u zeggen, dat was vroeger, maar er zijn
ook in 2012 nog steeds mensen die dit kunnen.
Niet iedereen verlangt grote podia, met artiesten om vermaakt te worden. Nu al zie je dat
er steeds kleinschaliger podia komen, omdat
topartiesten niet meer kunnen komen vanwege
onhanteerbare drukte. Trouwens, waar laat je
de grote podia volgend jaar? Een evenementenplein is er bijna niet meer in Nijmegen.

de mannen die aan de wieg hebben gestaan
van deze feesten. En anders ga je maar met
vakantie in die week.
Bovenstaande bespiegelingen neem ik mee in
mijn gedachten als volgend jaar weer de week
nadert, waar alles in Nijmegen om draait. Dan
zullen we zien wat er weer allemaal georganiseerd wordt. Zelf heb ik het dit jaar ervaren
als knus en gezellig met veel tegenslag door
slecht weer, maar een spetterende intocht en
een mooi slot. Leuke, boeiende mensen ont-

moet, waarbij ik dank zeg aan Jo en haar man,
die de hele week in hun oranje tent tegenover
onze dames van plezier, alle passanten welkom heetten met een biertje. Daar hoor je de
verhalen, daar ontstaan visies, daar leer je wat
de gewone mens beweegt en bovendien is het
vermakelijk en reuze gezellig en hoef je geen
precario te betalen. Dit laatste met een knipoog.
Tekst: Anneke Arzbach
Foto’s: Gerie Sandmann

En dan de prijzen. Mensen balen enorm van
die enorme prijzen op een terras, maar ze dokken toch maar. Het verhaal van de precariorechten, die horecaondernemers moeten betalen in die week van de Vierdaagse, valt niet uit
te leggen. Gevolg is dat de supermarkten de
week van hun leven hebben in de stad. Het feit
dat er geen glaswerk verkocht mag worden in
die week wordt wel alom gewaardeerd. Dat is
maar goed ook: ik was onlangs bij de Gaypride
in Amsterdam en de berg glas na de grachtenparade was enorm en levensgevaarlijk.
De toekomst van de Vierdaagsefeesten zien
mensen alleen rooskleurig in als ondernemers
meer samen gaan werken om het gezellig te
maken en niet meeliften op de initiatieven van
collega-ondernemers. Diegene die nu de nek
uitsteken, spelen vaak alleen maar quitte, terwijl je hard moet werken en heel veel moet organiseren. Dus moet je het met z’n allen doen
en de risico’s spreiden, met niet alleen als doel
eigengewin, maar een mooier Nijmegen. Je
hebt hart voor je stad, zoals de bovengenoemMariken - oktober 2012
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Logger Tabakswinkel: een van de laatste der Mohikanen
Wat kan er in ruim vijftig jaar veel veranderen. Wim en Trudy Logger kunnen
hier boeiend en gezellig over vertellen, realistisch maar ook met weemoed terugblikkend. Was het na de oorlog heel normaal
dat reclameslogans als Je bent geen vent als
je het roken niet kent werden gebezigd, nu
prijken op alle pakjes sigaretten en dozen
sigaren de gruwelijkste teksten. Inmiddels
is de hele maatschappij ervan doordrongen
dat roken slecht is voor de gezondheid en
dat je er vreselijke ziektes van kan krijgen
met de onvermijdelijke dood tot gevolg.

Van meet af aan heeft de familie Logger ook
andere waren dan die in rook kunnen opgaan
verkocht. Zo kon je bij de winkel aan de Voorstadslaan je kleding laten stomen en grammofoonplaten kopen. Na de Voorstadslaan kwam
er een gouden kans om in 1961 een winkel
op de hoek van de Heidebloemstraat over te
nemen, waar naast een stomerij en de grammofoonplaten, zelfs een deel werd ingeruimd
voor een slijterij. Twee artikelen die sinds jaar
en dag aan elkaar verbonden zijn en horen bij
de geneugten van het leven: de borrel en het
rokertje.

Hoe overleef je dan als sigarenhandel? Een
verhaal dat begint in 1946 als de moeder van
Wim, Ciska de Bruyn, een sigarenhandel overneemt op de Voorstadslaan. Wims opa, een
Nijmeegse kapper, is dan teruggekeerd uit
Maastricht, waar hij heeft gewerkt als handelsreiziger. Harry Logger, de vader van Wim,
werkt als procuratiehouder bij Boenk, een
groothandel in tabakswaren. Het is natuurlijk
geen toeval dat die twee elkaar op een gegeven
moment ontmoeten. De vlam slaat over. Ze
worden verliefd en trouwen. Het resultaat van
deze liefde ziet in 1956 het levenslicht. Een
nieuw sigarenboertje is geboren: Wim Logger.

Een mooie tijd breekt aan. De zaken gaan goed
in deze naoorlogse periode. Mensen hebben
het beter dan voorheen in deze wederopbouwjaren. Dat merk je ook aan de veranderende
detailhandel. Er komen supermarkten en zo
verschijnt er ook op de Jacobslaan een reusachtige Miro, die een dusdanige concurrentie
teweegbrengt voor alle kleine winkeliers in de
verre omtrek, dat er geen aardigheid meer aan
is.
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Vader Harry Logger laat zijn oog vallen op een
klein onooglijk sigarenhandeltje van meneer
De Graaf aan de Houtstraat. Het wordt over-

genomen en grondig anders ingericht, alhoewel... Een pikant detail is dat de groene vloerbedekking achter in het kantoortje er tot op heden nog ligt. In de loop van de jaren volgt de
ene na de andere verbouwing, inspelend op de
trends. Wim laat er foto’s van zien en herinneringen komen boven. Oh ja, weet je nog dat de
sigaren opgestapeld lagen tot aan het plafond
en dat er toen en toen daar de schappen voor
de tijdschriften stonden en de ansichten en felicitatiekaarten? Pa Logger runt de winkel met
de immer actieve Diny jarenlang, maar jonge
Wim helpt vaak mee in de winkel, die uiteindelijk na jarenlange arbeid bij de Hema als
verkoopchef in Wijchen en bij andere werkgevers toch eindigt als parttimer bij pa.

Wim en Trudy Logger met Robert ten Brink
Mariken - oktober 2012

Nimweegs

Wim en Trudy Logger helpen klanten

In 1988 stopt de nu 90-jarige Harry ermee en
Wim neemt het bedrijf over. De nu alom geprezen ringstraten, waarvan de Hezelstraat en de
Houtstraat er twee zijn, hebben zwaar weer. Ze
zien er niet representatief uit, maar zijn anno
2012 bezig met een comeback. Al die tijd is
Wim bezig met worstelen en boven komen, met
nu al weer jaren de immer vriendelijke Trudy
aan zijn zijde. De winkel verkoopt geen grammofoonplaten meer zoals op de Voorstadslaan,
maar wel al vanaf eind jaren ’60 lectuur. Wim
verzekert dat dit als kind al feest was, want je
had altijd de Donald Duck bijvoorbeeld. Zij
waren een van de eerste lectuurverkopers en
dat is tot op heden zo gebleven. Begin jaren
’90 kwamen ook de staatsloten erbij. Die kreeg
je niet zomaar. Daar moest je voor solliciteren.
De lotto was al ruim daarvoor een feit en ook
de voetbalkaartjes kon je bij Logger kopen.
Mooi waren de tijden dat er bussen met onze
oosterburen op de Waalkade aankwamen, die
hun sigaren aanmerkelijk goedkoper konden
inkopen in Nederland dan in het thuisland.

Wim en Trudy Logger met Arnold Vanderlyde
Mariken - oktober 2012

Wat gaat de toekomst worden? Wim en Trudy
houden het nog wel een tijdje vol, ondanks
dat Wim om gezondheidsredenen er maar een
aantal uren per dag kan zijn. Ze vullen elkaar
mooi aan, die twee. Hij neemt een groot deel
van het huishouden voor zijn rekening en zij
runt grotendeels de winkel. De kaboutertjes
doen het niet en de overheid werkt niet bepaalt
mee met de ene accijnsverhoging na de andere.
Van de tabak alleen moet het echtpaar het dan
ook niet meer hebben. Gelukkig kan je er nog
steeds terecht voor ov-zaken en staat er een
oplaadpaal voor de klanten. Vooral de dames
blijven tijdschriften lezen en een gokje wagen
doen veel klanten ook nog steeds. Inmiddels
zijn zij de langstzittende en dus oudste winkeliers van de Houtstraat. Op naar het pensioen,
goedgemutst gaan zij er nog zeker een paar
jaar tegenaan. De buurt draagt hen een warm
hart toe en de trouwe klanten blijven wel komen. Wim en Trudy doen daar alles aan.

Een paar jaar geleden had de zender
rtv Nijmegen1 besloten dat de bewoners
van deze stad moesten weten wie de gemeenteraadsleden waren. Er werd een
tv-portretje gemaakt en er moesten vragen
beantwoord worden over de stad en haar
geschiedenis. Een onderdeel was de betekenis van typisch Nimweegse woorden. Zo
werd mij gevraagd wat de volgende woorden betekenden: primerikken, keilekieten,
betattering, kapoeres. De enige die ik wist
was betattering. Dat betekent bekeuring.
Van de andere woorden had ik nog nooit
gehoord, terwijl bij mijn grootmoeder thuis,
die in de Benedenstad woonde, alleen
maar Nimweegs werd gesproken en ik daar
ook aan meedeed. Mijn moeder wilde niet
hebben dat wij thuis Nimweegs spraken,
maar als het ff kon dan deden we dat wel.
Wat dacht je van mo je een wurst fan een
kwertje? of Bi je helemaol besodemierd.
In De geschiedenis van de oudste stad van
Nederland staat een mooi voorbeeld over
de letter a. De a heeft in bepaalde zinnen
vijf verschillende klanken. Daar staat het
volgende voorbeeld in: De graaf staart naar
de staart van het paard. Hoe spreek je dat
uit op z’n Nimweegs? Ik doe een poging:
De groaf steurt naer de steert van het
peerd. Maar is dit goed? Wie weet het?
Na het slopen van de stadsmuren en de
toeloop van veel nieuwe bewoners kwam
het Nimweegs onder druk te staan. Zogenaamde nette mensen spraken geen
Nimweegs. Maar ik vind het eigenlijk het
mooiste dialect van Nederland.

Tekst: Anneke Arzbach
Foto’s: Gerie Sandmann

Alard Beck
(Foto: Herman van Soest)

Als je een paar uurtjes in de winkel doorbrengt, merk je dat het niet alleen een winkel
is, maar ook een praathuisje voor de hele buurt
met een trouwe schare klanten, die het rokertje
nog niet afzweren. Een roker is geen onruststoker nietwaar, maar doorgaans een gezellig
mens, die houdt van sociale contacten en dus
wordt er heel wat afgebabbeld en bepraat. De
koffie staat er de hele dag klaar voor wie wil,
en de laatste nieuwtjes worden er uitgewisseld.

Toekomst
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Verhalen uit de Onderstad
openingen schuin richting toonbank geplaatst
waren. De meest heerlijke koeksoorten lagen
daar verleidelijk in het zicht. In de vitrine onder
de toonbank, achter het glas op zilverkleurige
schalen, schreeuwden de meest heerlijke
chocolaatjes en bonbons om opgepeuzeld te
worden. Maar een bezoek aan Jamin bestond
toch meestal uit het me door de etalageruit
vergapen aan al dat lekkers binnen.

Waalkade 1878

Winkelstraat met allure
De Onderstad was van oudsher een buurt
die in de rest van Nijmegen niet bepaald
een goede naam had. Armoe, verpaupering, vechtpartijen, en zo zijn er nog vele
vooroordelen meer te bedenken. Natuurlijk
klopten veel van die superlatieven wel,
maar dan was het toch een generaliserend
gegeven. Een straat waarop dit alles zeker
niet van toepassing was, is de Lange Hezelstraat, in de volksmond de Hezelstraat;
de oudste winkelstraat van Nederland!

gezet door bekende families. Vanaf het Joris
Yvensplein, links op de hoek van de Hezelstraat met de Nieuwe Markt, was lang geleden
de drogisterij Schott van de familie Tuinstra
gevestigd. Boven de voordeur hing de Gaper.
Meneer Tuinstra droeg altijd een witte jas,
zoals ook de gebroeders Tesser dat deden in
hun drogisterij verderop in de Hezelstraat.

Het was een drukke straat vol winkels en
horeca die tot 1960 nog twee richtingsverkeer
kende. In de donkere dagen op weg naar
de decembermaand was de Hezelstraat het
startpunt om ’s avonds, aan de hand van mijn
ouders, door het met feestverlichting versierde
centrum van Nijmegen te wandelen. Ieder jaar
weer vergaapte ik me aan al die mooie lichten
en de versierde etalages.

In de vroege ochtend geurde het versgebakken brood van Bakkerij Van Gemert op de
hoek met de Pijkestraat. Eens in de week
rook het minder prettig, wanneer meneer Van
Gemert roggebrood bakte; dat stonk enorm.
Meteen links, voorbij de drogisterij zaten de
slagerijen van de families Janssen en Aelberts
naast elkaar. En iets voorbij de Bottelstraat de
kruidenierszaak van de familie Van Cromvoirt.
Weer iets verder was Smits van Heumen
gevestigd, gespecialiseerd in huishoudelijke
artrikelen. Later werd meneer Smits de eigenaar van een aantal Blokkerzaken in en rond
Nijmegen.

Bekende namen

Snoep

Tegenwoordig is de Hezelstraat een meer
frivole winkelstraat met leuke en soms ook
aparte winkels. Lange tijd was het vooral een
winkelstraat met veel traditionele winkels, op-

Het grootste feest om als kleine jongen binnen
te treden was de winkel van Jamin. Een waar
snoepparadijs met achter de toonbank een
wand vol vierkante koekblikken waarvan de

Slagerij van Theo Aelberts voor de oorlog
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Het zijn teveel namen van winkeliers om in
deze column te benoemen, maar het waren
stuk voor stuk aansprekende mensen die
niet alleen hun vak verstonden. Waar zij in
exceleerden was hun klantbetrokkenheid.
Want ook al hadden zij het vaak beter dan de
gemiddelde bewoner van de onderstad, deze
winkeliers waren begaan met hun klanten.
Zij kenden hun klanten met al hun zorgen en
noden vaak persoonlijk.
Een winkel uit die vervlogen jaren die nog
steeds bestaat is de kaaswinkel van De Wit,
die van vader op zoon is overgegaan. Naast
de overheerlijke kaasproducten, heeft altijd
de sfeer en de gezelligheid in de winkel grote
aantrekkingskracht gehad op de klanten.

De Kalverstraat van de Onderstad

De Hezelstraat was anders dan bijvoorbeeld
de Broerstraat en de Molenstraat. Die straten
kenden niet de gezelligheid van de Hezelstraat en niet de sociale betrokkenheid van
haar winkeliers met hun klanten. Misschien
wel juist daardoor heeft De Hezelstraat altijd
haar eigen karakter en uitstraling kunnen
behouden, als is zij de Kalverstraat van de
Onderstad, waar de persoonlijke benadering
van de klanten de grote kwaliteit is. De oudste
winkelstraat van Nederland was en blijft een
winkelstraat met allure.
Tekst: Simon Stoltz
Foto kade: Regionaal Archief Nijmegen
Foto’s slagerij: collectie Leo Aelberts

Slagerij van Theo Aelberts na de oorlog
Mariken - oktober 2012

Bewaker Majid Hassasian

‘Het rechtssysteem is dadergericht, niet slachtoffergericht’
‘Mensen vragen me vaak te helpen.’ Dat
zegt Majid Hassasian, de bewaker van de
Stadswinkel aan de Mariënburg. Iedereen
die hier wel eens geweest is, kent hem.
‘Ik werk zestien jaar voor een beveiligingsbedrijf,’ zegt Majid (53). ‘Negen jaar geleden ben
ik in Nijmegen gestationeerd bij het hoofdgebouw van Burgerzaken in het centrum. Na een
jaar hebben ze me naar Dukenburg gestuurd,

want er was behoefte aan beveiliging. Er was
wat geweld richting medewerkers. In het begin
moest ik regelmatig tussenbeide komen. Ik zat
bij het bureau Dukenburg naar Werk, een Antillianenproject. Ook bij het steunpunt van de
gemeente hadden ze behoefte aan beveiliging.
Omdat er bewaking was, werd het wat rustiger. Nu komen incidenten een tot twee keer per
jaar voor.’
Sinds 1 januari werkt Majid drie dagen per
week in de stad en twee dagen in Dukenburg.
Op maandag, woensdag en vrijdag is hij te vinden in de Stadswinkel aan de Mariënburg.

Optreden

‘Ik heb als beveiliger niks meer te zeggen dan
een burger’, vertelt Majid. ‘Als iemand agressief is, moet ik optreden. Als ik het volgens de
regels moet doen, kan ik helemaal niets doen.
In zeven jaar tijd is het mij altijd gelukt incidenten tot rust te brengen. Als ik de politie bel,
komen ze meestal meteen.’
‘Ik kan goed met mensen opschieten. Ik zeg
ze altijd gedag. Als ik nu in actie moet komen, hebben ze respect. Ik functioneer ook als
hulpverlener. Ik help bijvoorbeeld mensen die
flauwvallen. Mensen vragen me vaak te helpen. Dat doe ik graag.’
Mariken - oktober 2012

Diensten

‘Ik heb negen jaar alleen maar nacht- en weekenddiensten gedraaid. Nu werk ik van maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 17.30 uur.
Met oud en nieuw heb ik het wijkcentrum in
Dukenburg in mijn eentje bewaakt.’

In elkaar geslagen

‘Op 25 september 2008 ben ik in Meijhorst in
elkaar geslagen. Dat was in verband met het
straatverbod van 57 jongens. Ik kreeg klappen achter op het hoofd. Ik had een hersenschudding, oogkasschudding, een gebroken
rib, een lichte klaplong en borstkasschudding.
Ik ben 2½ maand uit de running geweest. Ik
ben ontevreden over hoe het daarna gegaan is.
Het rechtssysteem en politiesysteem zijn dadergericht, niet slachtoffergericht. De daders
werden bijgestaan door hulpverleners. Ik was
elke keer alleen. Wat er bij de rechtszaak is uitgekomen, was niet wat ik dacht. De twee mededaders hebben 25 uur taakstraf gekregen en
moesten 250 euro schadevergoeding betalen.
Wat degene die de klappen heeft uitgedeeld
voor straf heeft gekregen, weet ik nog steeds
niet.’
Tekst: René van Berlo en Peter van Kraaij
Foto’s: Ron Disveld
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Oddstream Multimedia Festival dit jaar in het Valkhofpark

RECHTENKAART
Hebt u een gering inkomen dan heeft
u mogelijk recht op de volgende voorzieningen en aanvullingen
• Bijzondere bijstand (voor noodzakelijke kosten, gemeente)
• Langdurigheidstoeslag (de landurigheidstoeslag is een jaarlijks financiële
tegemoetkoming voor mensen die al
langer dan drie jaar een minimuminkomen hebben),
• Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (bij inkomen op bijstandniveau)
• Regeling maatschappelijke participatie
(tegemoetkoming in kosten activiteiten,
gemeente)
• Zorgtoeslag (tegemoetkoming in de
kosten van de zorgverzekering, belastingdienst)
• Huurtoeslag (tegemoetkoming in de
huurkosten, belastingdienst)
• Kinderopvangtoeslag (tegemoetkoming in de kosten van kinderoppas,
belastingdienst)
• Kindertoeslag (tegemoetkoming in
de kosten van levensonderhoud kind,
belastingdienst)
• Tegemoetkoming als u geen of weinig
belasting betaalt (belastingdienst)
• Heffingskortingen (korting op belasting en premies, belastingdienst)
• Aanvullende bijstand
Heeft u vragen over:
• inkomen • werk • uitkering
Het maakt niet uit of u een WW, WAO,
WIA, Wajong, bijstanduitkering of
AOW heeft.
En ook als u nog geen lid bent van de
FNV helpen wij u graag.
Spreekuur sociale zekerheid:
elke woensdag van 10.00 uur tot 14.00
uur in: Vakbondscentrum Nijmegen,
Steenbokstraat 84, Nijmegen
Namens de bedrijfsgroep Uitkeringsgerechtigden van FNV-Bondgenoten
Tekst: Rien van Kesteren
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De tweede editie van het Oddstream Multimedia Festival vindt plaats op 26, 27 en 28
oktober in het Valkhofpark in Nijmegen.
Oddstream presenteert een programma bestaande uit kunst, muziek, lezingen en multimediale performances. De hoofdexpositie
van het festival, bestaande uit interactieve
kunstinstallaties van kunstenaars uit heel
Europa, is te zien in het Valkhofpark.
Een aantal werken zijn dit jaar gratis toegankelijk. Tegenover het Valkhofpark ligt de
Lindenberg waar multimediale voorstellingen
worden gehouden. In de Lindenberg vindt ook
Club Oddstream plaats. Club Oddstream is
het nachtprogramma van Oddstream met internationale dj’s en vj’s. Naast multimediale
exposities en Club Oddstream wordt in samenwerking met het Soeterbeeck programma
van de Radboud Universiteit een serie lezingen over kunst en wetenschap georganiseerd.
Door het Valkhofpark heen staan tevens verschillende tenten en zeecontainers waar spannende kunstinstallaties te zien zijn. Ook maakt
Oddstream gebruik van de historische locaties
in het park zoals het St. Nicolaas Kapel waar
een kunstinstallatie te zien is.

Gezellig

Oddstream draait echter niet alleen om kunst;
het is ook een plek waar je gezellig met elkaar een hapje kan eten of een drankje kan
drinken. Het festival heeft dan ook een eigen
café in het park waar je lekker kunt zitten.
Bij veel van de kunstwerken die Oddstream
exposeert wordt de bezoeker onderdeel van
de kunstinstallatie. Een voorbeeld hiervan is
het kunstwerk HyberCube, een co-productie
van lichtkunstenaar Jaap van de Elzen en
Oddstream. Deze kunstinstallatie bestaat uit
een kubus van 2,5 meter die van binnen volledig uit spiegels en lasers bestaat. Zodra de
bezoeker naar binnen stapt komt deze in een
oneindige wereld met zichzelf als hoofdrolspeler. Ook Dreammachine, een co-productie
van Oddstream met kunstenaars Sarah Kuipers en Suzanne van Dongen, is een voorbeeld
van interactieve belevingskunst. De bezoeker
wordt uitgenodigd om op een matras te gaan
liggen in een tent waarop beelden geprojecteerd worden. Tien minuten lang komen er
beelden voorbij en luistert de bezoeker naar
bijhorende geluidscomposities. De bezoeker
ligt in het kunstwerk en is hierdoor even in een
andere wereld waar hij weg kan dromen.

sen kunst, technologie en multimedia maakt
Oddstream interessant voor een breed publiek.
Onze kunst is een beetje als vuur, fascinerend, spannend en indrukwekkend om naar
te kijken’, aldus Pinxt. Als de avond valt en
het donker wordt zal de Barbarosso Ruïne in
het Valkhofpark gebruikt worden voor videomapping. Dit houdt in dat er beelden geprojecteerd worden op objecten (in dit geval de ruïne) waardoor het object een andere gedaante
krijgt. Deze manier van projecteren is adembenemend voor het publiek om te zien. Ook
zal er een lichtkunstwerk te zien zijn op de toren van Belvédère waardoor iedereen die over
de Waalbrug komt ziet dat Oddstream er is.
‘Oddstream moet echt zichtbaar zijn in de stad.
De kunst die wij vertonen is geschikt voor een
heel breed en divers publiek. Door lichtkunst
buiten te exposeren en door de videomappen
in het Valkhofpark ben je goed zichtbaar, maak
je mensen nieuwsgierig en trek je steeds meer
publiek’, vertelt Pinxt.

Dromen

Dat multimediale kunst niet puur voor een selectieve groep is bewijst het Eindhovens lichtfestival Glow dat in 2011 in een week tijd 360
duizend bezoekers trok. Oddstream kan daar
voorlopig alleen maar van dromen en hoopt op
een geslaagde editie met tevreden festivalbezoekers.
Informatie over tickets en het uitgebreide programma volgen in september en zijn te vinden
op www.oddstream.org
Tekst: Oddstream

Doeko Pinxt, de oprichter van Oddstream, ziet
het festival vooral als multimediale speeltuin
voor jong en oud. ‘Juist de combinatie tusMariken - oktober 2012

De vlinders van Nijmegen

Paul Giesen en Pleun ten Bosch

Samen werken aan een gezonde leefstijl
Je lichaam gaat achteruit door te weinig
beweging, je hand zit net wat te vaak in de
snoepkast en de televisie trekt net wat te
veel aandacht. Je voelt je er niet lekker bij.
Problemen van te weinig beweging, overgewicht en ongezonde voeding stapelen zich
op en er in je eentje iets aan doen lukt niet.
Voel je je hierdoor aangesproken en wil je
weer gezonder leven? Op initiatief van Paul
Giesen, huisarts, en Pleun ten Bosch, diëtiste
en leefstijlcoach, organiseert Gezondheidscentrum ’t Weeshuis de cursus Gezonde leefstijl.
Je bent hiervoor uitgenodigd!
De cursus Gezonde leefstijl wordt begeleid
door Pleun ten Bosch. Samen met een groep
van acht tot twaalf cursisten ga je in tien bijeenkomsten aan je gezondheid werken. Je
krijgt informatie over eten, gaat samen koken,
gaat met de groep bewegen en deelt je ervaringen.
Veel mensen hebben geen idee wat gezond en
verantwoord voedsel precies is. Daarom worden er zowel van het ontbijt, de lunch en het
avondeten verantwoorde gerechten en maaltijden besproken. Helaas kunnen instinkers
ook de tussendoortjes zijn. Te veel, te vet en
te calorierijk zijn vaak de aanzet tot overgewicht. Daarnaast wordt er op feesten, partijen
en etentjes vaak niet meer op gezonde voeding
gelet. In de cursus leer je hier mee om te gaan,
want ook moeilijke momenten horen erbij.
Het bewegingsonderdeel wordt in de cursus
langzaam opgebouwd. Om te beginnen wordt
per week één uur gewandeld of gefietst volgens een leuke uitgestippelde route. Tijdens
elke bijeenkomst wordt met de groepsgenoten
Mariken - oktober 2012

teruggekeken op de afgelopen week en worden
de ervaringen besproken.
Op 27 september is de eerste cursus van start
gegaan, voor geïnteresseerden gaat er spoedig
een tweede cursus komen. De kosten per bijeenkomst zullen 7,50 euro zijn, duren ongeveer twee uur en nadien is er altijd gelegenheid
na te praten in het buurthuis. Voor aanmelden
of meer informatie mail naar pleun@profitt.nl
of bel 06 42 80 77 30.
Werk samen aan een gezonde leefstijl en
schrijf voor de tweede cursusronde snel in,
want vol is vol!
Tekst: Joske Giesen
Foto’s: Gerie Sandmann

Gezondheidscentrum ’t Weeshuis

‘Papillon wist de vrijheid te bereiken en de rest
van zijn leven leefde hij in vrijheid…’ Zo eindigt de
prachtige film Papillon van Franklin J. Schaffner,
gebaseerd op de autobiografische roman van
Henri Charrière. Laatst keek ik weer naar deze
film. Ik moest denken aan vele tienduizenden vlinders die net als Papillon naar vrijheid verlangden.
Niet alle pogingen om onrecht en onderdrukking
te ontvluchten en de grenzen van de vrijheid te
bereiken slaagden. Nijmegen werd het eindstation
van enkele honderden van hen. Waar ze zonder
geknetter van de kalashnikovs, dictatuur van de
landmijnen en blinde bommenwerpers in alle
vrijheid de zonsopgang tot zonsondergang of
andersom beleven. Deze veroveraars van de vrijheid proeven Nijmegen heel anders. Het zou leuk
zijn als andere stadsgenoten met hùn zintuigen
de Waalstad ervaren.
Nu Nijmegen bezig is met het ontwikkelen van
een stadsvisie voor het jaar 2020, zou het goed
zijn als deze nieuwe veroveraars van het Nijmegenaarschap betrokken worden bij het debat over
hun toekomst. Zij die elders de pijn van ontworteling ervoeren en hier geaard zijn, hebben de stad
veel te bieden.
Afgelopen tien jaar zijn in deze stad vele pogingen
gedaan om de inburgering van de nieuwe Nijmegenaren te bevorderen. Maar het stadsbestuur,
dat in zijn plannen mooie kreten als Solidaire
stad, Ongedeelde stad, Bruisende stad gebruikte,
besefte onvoldoende dat onderwijs en arbeidsparticipatie essentieel zijn voor een volwaardig
thuisgevoel. Er werd geroepen: ‘Wij moeten allochtonen verspreiden over de wijken!’ ‘Wij moeten
het ontstaan van zwarte scholen tegengaan en de
witte vlucht verbieden’, terwijl dezelfde colleges
het woonbeleid in stand hielden dat ervoor zorgde
dat concentratiewijken als Meijhorst en Hatert zijn
ontstaan. Wijken, waar soms meer dan de helft
van de opgroeiende kinderen ervaart hoe hun
ouders uitgesloten worden van kansen op de arbeidsmarkt. Zij hebben geen behoefte aan mooie
prestigeprojecten van de elite uit Nijmegen-Oost.
Willen wij dat ons Nijmegen in 2020 een harmonieuze samenleving is, dan moeten wij investeren
in het burgerschap van iedereen. Iedereen telt.
Kijk naar de demografische cijfers. Laat deze
wijken ook spreken! Toegankelijkheid van onderwijs, zorg en arbeid en gelijke kansen voor alle
opgroeiende talenten maken van Nijmegen een
sterke en duurzame wereldstad. Daarvoor is het
nodig om in plaats van de witte vlucht tegen te
gaan, de dominantie van de witte elite te bestrijden. Het witte bestuur van kleur voorzien. De
witte kunst en cultuurparticipatie verkleurrijken en
de héle stad vergroenen… Kortom, een bescheiden overheid met een visie op het samenlevingsbelang die ruimte biedt aan vernieuwing. Zodat de
papillons mooiere vluchten maken boven de door
de Waal geïnspireerde bloemenvelden. Bloemenvelden van diversiteit.
Qader Shafiq

(Foto: Lilia Volkova)
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Met de gemeente op weg naar een nieuw gebruiks- en beheerplan

Stadscentrum, wijkschouw en bewonersavond
Elke drie tot vier jaar maakt de gemeente
Nijmegen voor elke wijk een nieuw wijkbeheerplan. In dit plan staat wat we graag in
uw wijk willen realiseren in het beheer van
de openbare ruimte: straten, pleinen en het
groen. Dat plan maken we samen met bewoners en met andere partijen zoals ondernemers, woningcorporaties en politie.
Dagelijks en groot onderhoud en voorstellen
voor herinrichting komen onder andere dan
aan bod. Dit jaar is het stadscentrum aan de
beurt. Wij willen u hier graag bij betrekken.
Omdat ú als bewoner van/ondernemer in het
centrum weet wat er speelt en wat belangrijk is
in uw omgeving. Omdat wíj als gemeente het
belangrijk vinden dat u er prettig kunt wonen
en werken.
Daarom zijn we nieuwsgierig naar uw Kijk op
uw wijk en nodigen we u uit voor de wijkschouw
én de bewonersavond.

Tijdens de wijkschouw bekijken we gezamenlijk de openbare ruimte en bespreken ter plekke uw ideeën.
We houden wijkschouw voor bewoners in:
• het centrum: woensdag 3 oktober van 19.00
tot 21.00 uur. Start: Activiteitencentrum Doddendaal, Achter Valburg 2, te voet.
• de Benedenstad: donderdag 11 oktober van
19.00 tot 21.00 uur. Start: Buurtcentrum ’t
Oude Weeshuis, Papengas 8, te voet.
De wijkschouwen voor de ondernemers hebben we al in september gehouden.

Bewonersavond

Op deze avond willen we samen met bewoners
én ondernemers in beeld brengen wat meer en
minder belangrijk is voor uw wijk. Deze avond
gaat verder dan de wijkschouw en u speelt
daarbij een actieve rol! Aan de hand hiervan
bepalen we een prioriteitenlijst voor het wijk-

beheerplan voor de komende drie tot vier jaar.
Graag nodigen we u uit voor de bewonersavond
• op woensdag 24 oktober van 19.00 tot 21.30
uur, Buurtcentrum ’t Oude Weeshuis, Papengas 8,
• op dinsdag 30 oktober van 19.00 tot 21.30
uur, Activiteitencentrum Doddendaal, Achter
Valburg 2.
Wij hopen van harte dat u erbij kunt zijn tijdens
de wijkschouw én op de bewonersavond.

Aanmelden

We vinden het prettig als u zich aanmeldt. Dat
kan via de mail: wijkbeheer@nijmegen.nl of telefonisch: (024) 329 33 49. Kunt u er niet bij
zijn, maar heeft u wel opmerkingen of ideeën
die u graag kwijt wilt? Laat het ons weten. Heel
graag tot ziens.
Tekst: gemeente Nijmegen

Dubro

waren met handboeien aan de bedspijlen
vastgeketend.

Terwijl de zomer langzaam haar koffer pakt,
staat de herfst alweer te popelen om de bomen de mooiste kleuren te geven. Elk getijde
heeft zo haar charme, net als mijn vak.
Veel mensen weten niet dat we tijdens de
noodhulpdiensten (diensten waarbij we rijden
met opdrachten van onze meldkamer) elke
keer in een andere situatie komen en dus ook
elke keer te maken krijgen met mensen in een
andere emotionele fase. Vaak heeft het met
verdriet of agressie te maken, maar soms,
heel soms kom je in een situatie die zo anders
is, dat je hem nooit van je leven vergeet.

De betreffende dame, die meedeed aan
het feestje, was boos geworden en was de
deur uitgelopen, hem achterlatend in deze
benarde situatie! Ze had nog wel het geld
van het nachtkastje gegrist. Hij had het koud
gekregen en moest naar het toilet. En familie
of de buren bellen was ook geen optie... We
behoren altijd professioneel te blijven, maar
nu had ik extreem veel moeite om mijn gezicht
in plooi te houden. Na de beste man bevrijd te
hebben, liepen wij de oploop in, die zich voor
zijn deur had verzameld.

De vaatwasser was defect en tijdens de afwas
vroeg mijn vrouw wat er te lachen viel. Het is
inmiddels zo lang geleden dat ik u dit verhaal
nu wel kan vertellen!
Ik kreeg met mijn collega een melding: ‘Als
je er bent zul je het wel zien’, was de boodschap. ‘Er is geen haast bij. Meneer wacht
op u.’ Dit soort meldingen zijn er vaker en
daardoor reden wij ontspannen naar het
genoemde adres. Na herhaaldelijk aanbellen
hoorden we geluid uit de woning komen. Door
de brievenbus heen hoorde ik een man roepen dat we een raampje moesten forceren. Hij
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kon niet bij de deur komen. Inmiddels was de
buurt ook geïnteresseerd geraakt en stonden
er mensen te wachten op wat komen ging.
Ik vond het vreemd, maar er was een man die
hulp nodig had. Was hij gevallen, gewond?
We waren snel binnen en begonnen het huis
te doorzoeken. In een van de laatste kamers
boven vonden we uiteindelijk de man. Hij
lag op bed. Naast hem op het nachtkastje
stonden een fles Dubro afwasmiddel, een
lege fles champagne en andere attributen. Op
het andere kastje stond een grijze telefoon.
De man was schaars gekleed en zijn handen

Onze versie was een afvoerprobleem in de
badkamer en we liepen met een strak gezicht
naar de auto. Ik hoorde achter mij iemand
vragen wat die blonde dame daar dan had
gedaan. We stapten in en wisselden een
betekenisvolle blik. Starten, raampjes open:
‘Ga eens aan de kant!’ Dan langzaam de
straat uit. Ik zag in mijn achteruitkijkspiegel de
betreffende man rokend naar buiten komen en
de buren tegemoet lopen.
Leg dat maar eens uit!
William Nijland
(Foto: Peter de Jong)
Mariken - oktober 2012
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De Marikenstraat anders

Amper twaalf jaar oud is de Marikenstraat
nu al zeker een van de bekendere straten in
het stadscentrum.
Wellicht iedere Nijmegenaar kent de nieuwe
straat met haar winkels op twee niveaus en de
bruggetjes. Maar ook nu nog zien wij dagelijks
bezoekers - kennelijk van buiten Nijmegen met verbazing en bewondering de zo kenmerkende hoogte en rondingen in zich opnemen
en op foto vastleggen.

Andere Marikenstraat

Minder bekend zal de andere Marikenstraat
zijn, de woonstraat met 74 appartementen, die
weliswaar over de hele lengte uitkijken over
de Marikenstraat, maar die allen hun toegang
hebben aan de verborgen achterkant daarvan
en die ook geen van allen Marikenstraat maar
Mariënburg, Burchtstraat of Nieuwstraat als
postadres hebben. De bewoners van beide
zijden van de Marikenstraat ontmoeten elkaar buiten de drukte van de stad op hun gezamenlijke woondekken, met daarop ook alle
ruimte voor een rustig plekje in de zon. De
foto’s geven een beeld van die gemeenschappelijke ruimtes en de woondekken zoals die
voor het winkelend publiek verborgen blijven.
Verschillend van indeling en van sfeer, precies
zoals de holle en de bolle kant van de winkelstraat zelf door de verschillende architecten
een eigen aanzien is gegeven.
De appartementen zijn verdeeld over drie
blokken, met elk hun eigen actieve Vereniging

Gemeenschappelijk woondek oostzijde Marikenstraat

van Eigenaren (VVE), die onderling sinds de
oplevering in 2000 samenwerken. Zo laten zij
zich door dezelfde externe bestuurder begeleiden, maar ook ontmoeten zij elkaar als drie
leden van de in totaal zeven VVE’s waaruit de
Hoofd-VVE van het hele complex van winkels
en appartementen Mariënburg en Marikenstraat is samengesteld.
Naast dit soort van formele bijeenkomsten organiseren de VVE’s hun eigen social meetings,
zoals een intussen traditionele nieuwjaarsbor-

rel en een gezamenlijke zomeravondbarbecue,
gelegenheden waarbij ook met nieuwe bewoners kennis gemaakt wordt.

Vaak nieuw

Marikenstraatbewoners zijn vaak nieuw als
binnenstadbewoners. Vanzelfsprekend voelen
zij zich uitgenodigd om hun bijdrage te leveren aan het bevorderen van het woon- en leefklimaat van het stadscentrum. Daarom zijn zij
ook vertegenwoordigd op de bijeenkomsten
van het Bewonersplatform voor de Binnenstad,
in de overtuiging dat dat het geschikte forum
daarvoor moet zijn. Dat is belangrijk, zeker
nu de woonfunctie in het stadscentrum steeds
meer onder druk komt, sinds het stadsbestuur
nadrukkelijk de economische, met name ook
toeristische en horecabelangen prioriteit geeft
boven het wonen in dit stadsdeel.
De bewoners-VVE’s Marikenstraat beschikken gezamenlijk over een eigen website, waarin naast specifieke bewonersinformatie, in een
openbaar deel veel andere wetenswaardigheden en links zijn terug te vinden, ook voor
andere centrumbewoners en geïnteresseerden.
Van harte aanbevolen: www.vve-marienburg.nl
Ik schat in dat veel Nijmegenaren, lopend door
de Marikenstraat, tot nu nauwelijks weet hebben van de leefruimte die zich achter de steile
gevels bevindt. U weet nu beter.

Gemeenschappelijk woondek westzijde Marikenstraat
Mariken - oktober 2012

Tekst en foto’s: Ad Jansen
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Wethouder Hannie Kunst

‘Een vernieuwd Plein 1944 is een
enorme impuls voor het centrum’
‘De verloren toren, die we onder Plein ’44
vonden, wordt teruggeplaatst in de openbaar toegankelijke fietsenkelder.’ Dat zegt
wethouder Hannie Kunst, portefeuillehouder van onder meer stedelijke ontwikkeling
en cultuurhistorie.
‘Hét grote project in het centrum is Plein ’44.
Het is een enorme impuls voor de binnenstad.
Qua bouw loopt het voorspoedig. Als alles
goed blijft gaan, wordt het project in november 2013 opgeleverd. Dan is er weer een goede
verbinding tussen het oosten en het westen
van het centrum. We hebben wel last van de
crisis. De verkoop en verhuur gaat moeilijker
dan vooraf gedacht. Standvast Wonen gaat
een deel van de appartementen verhuren. Een
groot deel van de winkelruimte is inmiddels
verhuurd. Een grote trekker wordt Primark.
Die komt op de plek waar vroeger Dekker van
de Vegt gevestigd was.’
‘Op dit moment wordt verder de Handelskade
bij de haven bouwrijp gemaakt en zijn we bezig met de voorbereiding van het opknappen
van de Waalkade. Bij de Hezelpoort ontwikkelen we een nieuwe parkeergarage met zo’n
vijfhonderd parkeerplekken.’

Mooier

‘We hebben een enorme slag geslagen in de
binnenstad met de ringstraten. De openbare
ruimte en veel gevels zijn mooier geworden.
In de Molenstraat is Duthler, Power Sale nu
nog een van de lelijkste panden in Nijmegen,
maar eigenaar Dela gaat het vervangen door
nieuwbouw met een gevel die in het historische beeld van de straat past.’
‘De Hessenberg is nu volledig bewoond. De
winkels zijn bijna allemaal verhuurd. Het
Oude Weeshuis is nog niet klaar. Het pand
wordt opgeknapt. De Nassausingel wordt aangepakt. De stenen parkeerruimte wordt vervangen door een prachtig park. Hierin krijgt
ook de friettent van het Keizer Karelplein een
plaats.’
‘Het aantal treinreizigers blijft groeien. We
willen daarom de westkant van het station ontwikkelen. Ook omdat daar meer drukte komt
met de aanleg van de nieuwe brug. Nu de Kei16

zer Karelparkeergarage klaar is, gaan we ook
de verkeerssituatie op het Stationsplein onder
handen nemen. De ruimte is heel beperkt. We
willen voetgangers, fietsers, auto’s en bussen
nóg meer scheiden. Aan het plein wordt het
nieuwe Doornroosje gebouwd dat niet alleen
bestaat uit een poppodium. Er boven op komt
een appartementencomplex met 350 studenteneenheden en er onder een grote fietsenkelder voor vierduizend fietsen. In de Spoorstraat
komt nieuwbouw van Talis op de locatie van
het gesloopte arbeidsbureau. Het pand wordt
24 etages hoog. Er komen 170 huurwoningen
in de goedkopere en middeldure klasse voor
1- en 2-persoons huishoudens. Dat zullen
vaak starters en jongeren zijn die graag nabij

het centrum willen wonen. In de plint van de
nieuwbouw komen activiteiten en bedrijvigheid. Het is nog niet duidelijk of Metterswane
wordt gesloopt of verbouwd. Als bestemming
denken we aan horeca – onder andere een hotel – en kleine kantoorruimtes, bijvoorbeeld
voor zzp’ers. Daarboven woningen.’

Cultuurhistorie

Hannie Kunst is ook verantwoordelijk voor
cultuurhistorie en archeologie. ‘Nijmegen
investeert in het zichtbaar maken van de cultuurgeschiedenis’, zegt ze. ‘De verloren toren,
die we onder Plein ’44 vonden, wordt teruggeplaatst in de openbaar toegankelijke fietsenkelder. Hier omheen komt een permanente tenMariken - oktober 2012

Hannie Kunst (1950) is opgegroeid in
Groningen. Aanvankelijk was zij vooral
actief in het onderwijs. In de eerste helft
van de jaren 80 was Kunst beleids- en
publieksvoorlichter van de provincie
Drenthe. In 1986 werd ze accountmanager en adviseur van de Nationale
Woningraad Noord-Nederlanden en in
1991 directeur van De Gezonde Woning.
Vanaf die tijd woont Kunst in Nijmegen.
Ze begeleidde twee fusies van deze corporatie en nam uiteindelijk in april 2006
afscheid als directeur-bestuurder van
Standvast Wonen. Sinds 2006 is ze namens de PvdA wethouder in Nijmegen.
Eerst omvatte haar portefeuille economische zaken, cultuur en onderwijs. Vanaf
2010 gaat Kunst over stedelijke ontwikkeling (met uitzondering van NijmegenNoord), cultuurhistorie en maatschappelijk vastgoed. In beide colleges is Kunst
verantwoordelijk voor het gemeentelijke
personeels- en organisatiebeleid.
toonstelling over de middeleeuwse stadsmuur.
In het trottoir wordt aangegeven waar de toren
oorspronkelijk stond.’

Plein 1944

Verloren toren in fietsenkelder Plein 1944

Over de Hertsteegpoort: ‘We dachten dat de
kwaliteit van de stenen niet goed was. Maar
de afwatering blijkt niet goed geregeld. Het
hoge deel is weer in goede staat. De muurtjes
worden met baksteen herbouwd, niet meer met
mergelsteen. En we gaan er ook bankjes plaatsen.’

Valkhof

‘Het Valkhof is dé plek waar de geschiedenis van Nijmegen te zien is. Samen met het
museum hebben we alle partijen om tafel gevraagd met de ondernemers uit de buurt om
een gezamenlijk plan te ontwikkelen voor de
programmering en marketing ervan. En in de
tussentijd werken we door aan de realisatie
van de Donjon, De Stratemakerstoren krijgt
een nieuwe invulling en gaat waarschijnlijk
Bastei heten. Dat verwijst naar de vorm van
de toren. Het gaat plaats bieden aan een natuurcentrum rivieren met onder andere het Natuurmuseum dat hierheen verhuist en ook aandacht voor de geschiedenis van de bebouwing.
In de buurt bevindt zich ook een schuilkelder
die we willen openstellen. Op die manier komt
ook aandacht voor de Tweede Wereldoorlog en
zijn hoogte- en dieptepunten uit de Nijmeegse
geschiedenis hier zichtbaar en beleefbaar.’
Tekst: René van Berlo
Foto: Robert de Zwart
Tekeningen: gemeente Nijmegen en ING
Mariken - oktober 2012

Esplanade naar centraal station
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Er op uit in de regio

Nijmegen omarmt de Waal
Niet alleen de bouw van de nieuwe stadsbrug De Oversteek, maar ook de teruglegging van de dijk in Lent spreekt talloze Nijmegenaren tot de verbeelding. Je kunt geen
keer langs de bouwputten komen of er staan
belangstellende mannen én vrouwen te kijken naar de vorderingen. Als vrouw heb je
dan ook nog eens bekijks van al die mannen, zeker als je ‘domme vragen’ stelt, zoals
‘komen er ook pijlers in het water’?
De meeste vragen kun je beter bewaren voor
een bezoek aan het Informatiecentrum Nijmegen omarmt de Waal. Op de boot Quirin’s
aan de kade tegenover Holland Casino is een
aantrekkelijke ruimte ingericht, waar ‘de enige
Nijmeegse ambtenaar achter de balie op het
water’ heel graag tekst en uitleg geeft. Allereerst laat de bezoeker zich verrassen door
het uitzicht vanaf de boot en de frisse inrichting van de ruimte onderdeks. Van rechts naar
links en terug krijg je al kijkend werkelijk het
gevoel: Nijmegen omarmt de Waal. Over de
dijkteruglegging en De Oversteek is er volop
informatie te vinden. Zowel audiovisueel, als
op papier en ‘in het echt’. Op verzoek van bij-

‘De Oversteek’ in aanbouw
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voorbeeld SWON het seniorennetwerk die dit
in augustus organiseerde, kun je de presentatie meebeleven gekoppeld aan een fietstocht.
Maar elke geïnteresseerde Nijmegenaar kan
het Informatiecentrum binnenlopen. Let wel
op de openingstijden (zie kader).

Dijk terug

Als de dijk in Lent wordt teruggelegd, ontstaat
een nevengeul met daarin een eiland. Over de
geul komt nog eens een nieuwe brug, want er
blijven huizen staan op het eiland en er komt
nieuwe stedelijke bebouwing bij. De nevengeul levert verder een uniek rivierpark op in
het hart van Nijmegen. De dijkteruglegging is
uiteraard ook en vooral bedoeld om de Waal en
de scheepvaart meer ruimte te geven. De flessenhals die de Waalbocht bij Nijmegen lange
tijd was, is dan verleden tijd.
De bouwwerkzaamheden aan de dijk en de
geul werden voorafgegaan door archeologisch
onderzoek. Daarbij zijn restanten gevonden
van het 16e eeuwse Fort Knodsenburg, waarvan de stervormige gracht altijd zichtbaar is
gebleven. Je moet wel goed kijken als je niet

weet waar Fort Knodsenburg (Lent of Hope
and Glory) ooit stond.

De Oversteek

De nieuwe Nijmeegse stadsbrug die vanaf
november 2013 ook als verbinding voor Dukenburgs verkeer naar en van het noorden belangrijk zal worden, begint al aardig vorm te
krijgen. Ook krijgt de brug een ‘aardige’ vorm:
buitengewoon elegant en verrassend. Zoals de
aanbrug aan de Lentse kant met een zwierige
boog naar de overzijde wordt geleid om over
het voormalige terrein van Van der Stad langs
de Vasim naar de Energieweg, eveneens meanderend maar overzichtelijk, de twee delen Nijmegen met elkaar te verbinden! Het Westerpark, dat daar intussen is aangelegd, komt prominent als groenzone in beeld. De ontwerpers
van de mooie brug hebben zelf uitgesproken
toekomstideeën. Je hoeft De Oversteek maar
te googelen of naar het Informatiecentrum aan
de Waalkade te gaan om te kijken of je hun
mening deelt of niet.
Tekst: Hette Morriën				
Foto’s: Peter Saras

Informatiecentrum Nijmegen omarmt
De Waal: Quirin’s, Waalkade 100.
Openingstijden: wo t/m za 13.00-17.00
uur; zo 11.00-17.00 uur. Groepen op
afspraak: 06 11 70 07 33, e-mail:
nijmegenomarmtdewaal@nijmegen.nl
Mariken - oktober 2012

Koken met Nijmeegse chef-koks (4)
Pastinaaksoep met gefrituurde pastinaakchips van Pim Bende van Sid en Liv
Een jaar of twee geleden openden de ondernemers Mirjam van Rijt en Bob Tönissen
hun lunchwinkel Sid en Liv in de Van Welderenstraat in het centrum van Nijmegen
(www.sidenliv.nl).
Sid en Liv is nu een populaire plek waar mensen in een huiselijke omgeving overdag lekker komen ontbijten, lunchen of hightea-en.
En de klanten kunnen tegelijkertijd woon- en
cadeauideeën opdoen. Bijna alles wat er staat
is ook te koop: de lampen, kopjes, stoelen, de
muurstickers, alles.

Lekker biologisch

Vanaf de opening staat kok Pim Bende in de
keuken. Pim werkte in diverse horecazaken
in Nijmegen, van de Kolonie tot het restaurant van Holland Casino. ‘Nu begin ik ’s morgens half negen… Maar het zijn niet zozeer
de werktijden die me trokken. Het is vooral
de aandacht voor het ambachtelijke. Koekjes,
bouillon, brood, taarten: we maken het zelf of
we kopen het bij leveranciers die het zelf vers
maken.’ Biologische producten domineren de
kaart.

Soep van vergeten groente

Die kaart verandert mee met de seizoenen
en Pim kan volop experimenteren en variëren. Voor Mariken koos hij een heerlijke soep
voor de herfst: pastinaaksoep met gefrituurde
pastinaakchips. Pastinaak is een wat vergeten
groente die langzaam weer terrein wint in de
Nederlandse keuken. De witte wortel heeft een
zoete anijsachtige smaak.
Tip van Pim
Doe op het laatste moment ook lekker nog wat
geroosterde amandelen in de soep. En serveer
er vers biologisch brood bij. Van Bakkerscafé
Brood op de Plank in Nijmegen bijvoorbeeld.
Nodig voor 4 personen:
Voor de soep
1 eetlepel olijfolie
1 klein gesneden ui
3 pastinaken, geschild en in blokjes gesneden
1 takje tijm
2 laurierblaadjes
100 ml witte wijn
1 liter groentebouillon, liefst vers gemaakt, net
als bij Sid en Liv
100 ml room
Voor de chips
Mariken - oktober 2012

1 pastinaak voor de chips
Olie om in te frituren
zeezout
Bereiding van de soep
1. Verwarm de olie in een pan en bak de ui

en de pastinaak even aan, laat het geheel niet
verkleuren.
2. Leg de tijm en de laurierblaadjes erbij en
giet de wijn en bouillon erdoor, laat alles ongeveer twintig minuten trekken tot de pastinaak
gaar is. Verwijder de tijm en laurier.
3. Maak de soep met de staafmixer fijn en roer
de room erdoor. Warm de soep vervolgens nog
even goed door.
Bereiding van de chips
4. Schil de pastinaak en maak er met een dunschiller of kaasschaaf dunne slierten van.
5. Frituur die mooi lichtbruin.
6. Bestrooi ze met een beetje zeezout.
Tekst en foto’s: Lucy Holl
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Nieuws uit Bewonersplatform Centrum
Stand van zaken regiegroep

Ben Otten

In Mariken van juni/juli 2012 heeft een oproep
gestaan voor een secretaris/penningmeester
voor de regiegroep. Resultaat tot aan 9 september: 0 aanmeldingen! Het functioneren van de
regiegroep wordt hierdoor ernstig belemmerd
en heeft zijn negatieve invloed op de behandeling van de agendapunten in het bewonersplatform. Ook de werkgroepen ondervinden hinder van deze onderbezetting van de regiegroep
ten aanzien van acties en besluitvorming. Deze
bestuurlijke onderbezetting wil niet duiden op
minder of verlaagde activiteiten van de werkgroepen. Hieronder een aantal activiteiten die
succes hadden of krijgen.
Verkeersveiligheid Kronenburgersingel en
Stieltjesstraat
De werkgroep heeft in samenwerking met de
wijkmanager een plan ontwikkeld met de volgende uitgangspunten:
• 30 kilometer snelheid voor auto’s,
• geen vrachtverkeer,
• oud fietspad terug naar park,
• hek voor of achter de bomen,
• auto’s mogen ook gebruik maken van het
fietspad,
• wegdek van geluiddempend asfalt.
Dit alles als bijdrage veiligheid hele gebied.
Het plan met tekening en situatiefoto’s zal in
oktober worden gezonden naar de Nijmeegse
politiek en andere belanghebbenden. De bestaande werkgroep zal de regie stevig in handen houden
Van Berchenstraat
De plannen voor renovatie en herinrichting
van deze straat zijn definitief uitgewerkt door
de gemeente en akkoord bevonden (na voldoende inspraak) door de aanwonenden. Komende maand gaat de schop in de grond. De
vigerende werkgroep van het platform heeft
uitstekend gefunctioneerd en zal toezien op de
realisatie en uitvoering van het plan.
Kronenburgerpark
Er is een overleg op gang gekomen tussen de
burgemeester, wijkmanager, politie en werkgroep. Kern van dit overleg is om de overlast
van verslaafden en drugsdealers in en rond
het park te kunnen uitbannen. Intussen is de
regiegroep in contact met de gemeente Amsterdam om te vernemen in hoeverre zij de
overlast in haar parken onder controle heeft.
20

Een voorbeeld hiervan is de toepassing van
de voetbalwet in het Sarphatipark in het hartje
van de Pijp in Amsterdam. In overleg met de
werkgroep en de wijkbeheerder zal bezien
worden of een samenspraak met de beheerder
van het Sarphatipark een zinvolle zaak is. De
regiegroep ontvangt ook eventuele maatregelen die genomen zijn of worden in de overige
Amsterdamse parken.

buurt - het centrum - gaat daardoor meer leven
voor de bewoners,
• veranderingen stationsomgeving,
• Spoorstraat, Nimbustoren,
• Waalfront, omgeving Handelskade.
Daarnaast is er periodiek overleg met de wijkmanager en verantwoordelijk wethouder en
beschikt de regiegroep over een budget voor
financiële ondersteuning van de werkgroepen.

Rol regiegroep en behoeve van het
bewonersplatform
Belangrijk is het ondersteunen van de werkgroepen: financieel en naar de gemeente toe.
Daarnaast woont een afgevaardigde van de
regiegroep presentaties van plannen door de
gemeente bij. Welke waren dit ?
• inspraaknotitie Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Nijmegen,
• wijkmediadag. Mede hieruit is op verzoek
van de wijkmanager en in relatie tot ons wijkblad Mariken een link gelegd naar www.mijnbuurt.je. Er komt een website voor het centrum. Hierdoor zijn acties, reacties en vragen
dagelijks beschikbaar op uw computer. De

Platformbijeenkomsten
Tot slot organiseert de regiegroep de platformbijeenkomsten en presentaties die belangrijk
zijn voor de bewoners,
Voor de komende bewonersplatforms op 5
november en 10 december nodigen wij u uit.
Plaats is Activiteitencentrum Doddendaal,
aanvang 20.00 uur.
Onze lijfspreuk blijft: door de Bewoners, voor
de Bewoners.
Tekst: Ben Otten
Foto: Gerie Sandmann
Mariken - oktober 2012

Bureau Toezicht en Handhaving investeert in de stad
Al jarenlang staan wij voor u klaar, mannen
en vrouwen van het Bureau Toezicht en
Handhaving van de gemeente Nijmegen. In
het stadscentrum en in de wijken dragen
we bij aan veiligheid en leefbaarheid voor
alle Nijmegenaren en voor bezoekers aan
onze stad. Dit gebeurt op allerlei manieren,
door informatie te verstrekken, door samen
te werken met andere instanties, door mensen op overtredingen aan te spreken en zo
vervelende toestanden te voorkomen.
Nog meer dan voorheen werken wij als
toezichthouders aan onze rol als gastheer/vrouw voor de bezoekers van (met name)
het centrum. Wij investeren in kennis van het
gebied waar we werken, door steeds intensief
contacten aan te gaan met winkeliers, ondernemers, bewoners, partners en bezoekers.
Zo kunnen we onze kennis vergroten, op tijd
inspelen op initiatieven en in overleg met al
onze gesprekspartners problemen bespreken
voordat ze ontstaan of onnodig groot worden.

Nijmegen verantwoordelijk als contactpersoon
voor ondernemers, bewoners en gasten. Vijf
daarvan hebben elk een stadsdeel onder hun
hoede, de zesde houdt zich in het gehele
centrum bezig met milieuzaken. Op bijgaand
kaartje ziet u de namen, gezichten en contactnummers. Heeft u een acuut probleem, bel
hen dan en zij helpen u graag!

Meer weten?

Wij zijn er graag vroeg bij. Hoe we dit organiseren, vertellen we graag zo veel en zo vaak
het maar kan. We zijn er tenslotte trots op!

En er valt ook veel te vertellen over ons werk.
Dit loopt uiteen van gastheerschap tot handhaving, indien dit laatste nodig is. Wilt u meer
weten? Wij komen graag bij u langs om een
uitgebreide toelichting te geven en met u van
gedachten te wisselen over ons werk.
U kunt ook een kijkje nemen op http://www2.
nijmegen.nl/content/548297/bureau_toezicht__handhaving
Tekst: Gerald van Vucht, teamleider
Bureau Toezicht en Handhaving
Illustraties: gemeente Nijmegen

Hoe doen we dit?

Al onze collega’s op straat kennen hun gebied
van haver tot gort. Zij houden hun ogen en
oren open, zij weten wat er speelt, zijn op de
hoogte van bijzondere activiteiten. Dit alles
door gewoon goed te luisteren, te vragen
en te lezen. En natuurlijk door elkaar op de
hoogte te houden, zodat alles naadloos van
de ene op de andere collega kan overgaan,
mocht dat nodig zijn.

Bij wie kunt u terecht?

Zes van onze collega’s zijn in het centrum van
Mariken - oktober 2012
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Activiteiten kalender Benedenstad
2012
Overzicht van Activiteiten in en om buurthuis 't Oude Weeshuis

Activiteiten in en om buurthuis 't Oude Weeshuis
Dag
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Activiteit

Tijd

Organisatie

Kinderopvang

09:00 uur – 13:00 uur

KION

Vrij biljarten

13:00 uur – 17:00 uur

Beheer

Bewegingstherapie

13:00 uur – 15:00 uur

Informatie beheer

Vrij biljarten

13:00 uur – 17:00 uur

Beheer

Gym voor 40-plussers

15:00 uur – 16:00 uur

Ellie van Alveren

Biljarten in verenigingsverband

19:00 uur – 23:00 uur

Noviomagum

Taijji

20:00 uur – 22:00 uur

Taijji vereniging Nijmegen

Vrouwengroep

19:30 uur – 22:30 uur

Vrouwenclub “Leide”

Yoga

19:00 uur – 21:00 uur

Yoga Theda

Vrij biljarten

13:00 uur – 17:00 uur

Beheer

Kinderopvang

09:00 uur – 13:00 uur

KION

Activiteiten Ouderen *)

10:00 uur – 13:00 uur

Gespreksgroep Ouderen

Kookgroep ouderen
Ouderen+)
+)

10:00 uur – 14:00 uur

Gespreksgroep Ouderen

Kinderinstuif *)

13:30 uur – 15:30 uur

Vrijwilligers/ Tandem

Kunstgeschiedenis

13:30 uur – 15:30 uur

Mariedsuart

Cursus toneel voor de jeugd

14:00 uur – 16:00 uur

Stadstheater

Dansgroep

14:00 uur – 20:00 uur

ARDF Dansgroep

Cursus toneel voor volwassenen
volwassen

20:00 uur – 22:00 uur

Stadstheater

Improvisatietoneel
Improvisatie toneel

20:00 uur – 22:00 uur

PIT Improvisatie

Kinderopvang

09:00 uur – 13:00 uur

KION

Toneel

09:30 uur – 12:30 uur

Kunstmest

Vrij biljarten

13:00 uur – 17:00 uur

Beheer

Yoga

16:00 uur – 17:00 uur

Yoga Theda

Yoga

19:00 uur – 20:00 uur

Yoga Theda

Iers koor

20:00 uur – 22:00 uur

Doolin

Kinderopvang

09:00 uur – 13:00 uur

KION

Kaarten

20:00 uur – 23:00 uur

Kaartclub “Praothuus”

Disco 5 tot 10 jaar *)

18:30 uur – 20:00 uur

Cie. Jeugdactiviteiten

Zaalvoetbal 12 tot 16 jaar

19:00 uur – 20:00 uur

Sporthal “St. Steven”

*) iedere twee weken +) maandelijks
maandagmiddagjeu
Jeudedeboules
Boulesworden
wordengespeeld
gespeeld.(voor
(voormeer
meerinformatie
informatiehierover:
hier over:Christel
Christel
Verder kan
kan er
opop
maandagmiddag
Kokke -c.j.m.kokke@xmsnet.nl)
c.j.m.kokke@xmsnet.nl )
Kokke:
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Incidentele activiteiten
Datum en/of tijdstip worden nog bekend gemaakt.
• Stadswandeling speurtocht voor volwassenen op
woensdag 7 november. Tijdstip volgt.
• Nacht van het Ommetje 6 oktober. Nachtburgemeester.
• Sinterklaasviering met optocht eind november of
begin december.
• Kerstviering op kerstavond 24 december.
Buurthuis 't Oude Weeshuis biedt meer
• De ontmoetingsruimte is iedere dag open: van
08.30 uur tot 16.00 uur en van 18.30 uur tot 22.30
uur.
• Vergaderruimten en -faciliteiten voor organisaties en groepen vanaf 10 tot 75 personen. Met
mogelijkheden van gebruik van de moderne apparatuur en verzorging van de lunch.
• Het is mogelijk om verjaardagen en feestjes te
organiseren voor kinderen tot 8 jaar.
• Er is een ruimte voor creatieve activiteiten, er
is een discoruimte en een moderne keuken, een
gymzaal en er zijn mogelijkheden om bijvoorbeeld
koersbal te organiseren. In de tuin ligt een jeu-deboulesbaan. En bij mooi weer in de zomer staat
het kinderbadje op het pleintje voor het buurthuis
vol water.
Informatie
Meer informatie kan gegeven worden door de
beheerders van 't Oude Weeshuis. Zij kunnen
u kort informeren over de activiteiten en u in
contact brengen met de contactpersonen van de
organisatie voor eventuele deelname, contributie
et cetera. Ook om een idee of een activiteit te
organiseren of te bespreken.
Tekst: gemeente Nijmegen
Foto: René van Berlo
Beheer Buurthuis 't Oude Weeshuis
Papengas 8, 6511 WT Nijmegen
Telefoon: (024) 32 335 23
E-mail: hetoudeweeshuis@nijmegen.nl
Voor initiatieven van bewoners
ACB (Activiteiten Commissie Benedenstad)
Roy Meurs (secretaris)
E-mail: meursroy@hotmail.com
Mariken - oktober 2012

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.

Burendag in het Bataafs Kwartier

Vogelkastjes ophangen in 2011

Ook dit jaar heeft buurtvereniging Bataafskwartier weer meegedaan aan de landelijke
Burendag van het Oranjefonds. Wegens
groot succes van 2011 hebben wij weer het
thema vogelhuisjes pimpen gekozen.
De kleine kinderen mochten de door hunzelf
gepimpte huisjes mee naar huis nemen. De
volwassenen werd gevraagd hun huisje op
te hangen aan de muur van de boomgaard in
de hof. Al met al is het een vrolijk gekleurd
geheel geworden in plaats van een kale lege
muur.

Vogelkastjes in 2011

Vooruitlopend op het burendagweekend hadden de allerkleinste buurkinderen, samen met
de kleintjes van kinderdagverblijf Alio uit
de Gerard Noodtstraat, alvast wat voorwerk
verricht. Er werd driftig geverfd, geplakt en
gestickerd. De weergoden hadden ons gelukkig niet in de steek gelaten. Onder een stralende zon hebben we een zeer geslaagde middag
met elkaar gehad.
Verder zijn er weer heel wat plantenbakken gevuld met kleurige winterviolen. Ook is er aandacht besteed aan het verwijderen van graffiti.
De muur aan de achterzijde van de tapijthal (in
de Derde Walstraat) is onderhanden genomen.
Nu maar hopen dat men respect heeft voor andermans schilderwerk!
Tekst: Els Stouthamer
Foto’s: Dave van Brenk en Els Stouthamer

Kruiwagen vol violen
Mariken - oktober 2012
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Etalage-actie Ringstraten

Zoek de prijs
Op zaterdag 3 november 2012 worden in
het centrum van Nijmegen 15 duizend genummerde flyers verspreid onder het winkelend publiek.
De overgebleven flyers komen in de winkels
en horecagelegenheden te liggen van de deelnemers aan deze etalage-actie.
Vanaf zondag 4 november 2012 (koopzondag)
kan men in de etalages in de deelnemende
ringstraten gaan kijken of men een winnende
flyer heeft ontvangen.
De prijzen kunnen opgehaald worden op zaterdag 17 november tussen 12.00 en 17.00 uur
in de winkel waar de prijs staat uitgestald. De
beschikbare prijzen zijn goede, kwaliteitsvolle
artikelen: van een luxe tas, museumarrangement, paar schoenen naar keuze tot een diner
voor 2 inclusief consumpties.
Voor inlichtingen:
Secretariaat Federatie Ringstraten Nijmegen
info@ringstraten.nl
Tekst: Els Stouthamer

Ringstraattassen
Wegens groot succes van
2011, waar de ondernemers
in de ringstraten vanuit het
promotiebudget ringstraten
onder andere leuke tassen
konden weggeven aan hun
klanten, is deze actie ook in
2012 uitgevoerd.
Vanaf medio september 2012
hebben de straatvertegenwoordigers van de ringstraten
weer een aantal tassen toebedeeld gekregen.
Daarnaast zijn er ook handzame plattegrondjes ( visitekaartjesformaat) en moderne
ansichtkaarten verkrijgbaar.
Vraag er naar in uw favoriete
ringstraatwinkel of horecagelegenheid!
Tekst en foto: Els Stouthamer
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Grote tentoonstelling Pop Art in Europa in Museum Het Valkhof
1000 m , 100 kunstwerken, 50 kunstenaars, 8 september t/m 6 januari 2013
2

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.

Voor een periode van slechts vier maanden is
de in Nederland en Europa unieke tentoonstelling Pop Art in Europa te bewonderen in Museum Het Valkhof.

Inmiddels hebben de hemelbestormende jaren
’60 een legendarische status gekregen. De tijd
is rijp om een breed publiek kennis te laten
maken met de kunst van David Hockney, Richard Hamilton, Peter Blake, Gerhard Richter,
Martial Raysse, Jean Tinguely, Niki de Saint
Phalle en vele anderen. Zij waren de pioniers
van de Europese Pop Art!

Voor het eerst in Nederland

De tentoonstelling Pop Art in Europa is in
zijn opzet en uitvoering uniek in Nederland.
Niet eerder zijn er zoveel Pop Art-werken uit
West-Europa samen gekomen op één plek.
Daarnaast zijn er werken te zien die nog nooit
in Nederland te zien zijn geweest. Uit diverse
internationale musea, waaronder het Centre
Pompidou in Parijs, het Gulbenkian Museum
in Lissabon, Museum Thyssen Bornemisza
in Madrid en het museum Lodz in Polen zijn
bruiklenen gekomen. Ook uit particulier bezit
en kunsthandels in Europa heeft het museum
prominente werken mogen ontvangen.

Acht thema’s

De tentoonstelling is ingedeeld in acht thema’s: genot, welvaart en vrije tijd, space age
– de ruimtevaart, politiek, iconen – diva’s, assembleren – etaleren, spiegel van het leven en
tenslotte anonieme realiteit. De thema’s zijn
kenmerkend voor de ontwikkelingen en gebeurtenissen in de jaren ’60. Naast de aansprekende kunstwerken wordt ook naar andere disMariken - oktober 2012

Activiteitencentrum Doddendaal

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

Sinds 8 september gaat Museum Het Valkhof in Nijmegen terug naar de jaren ’60.
Terug naar de hoogtijdagen van de Pop
Art. De Europese Pop Art welteverstaan.
Uit heel Europa zijn in Nijmegen meer dan
honderd werken bij elkaar gekomen die een
compleet beeld geven van de Pop Art-stroming in Europa.

Pop Art is een toegankelijke kunstvorm omdat die zeer herkenbaar en begrijpelijk is. Pop
Art weerspiegelt de tijdgeest van de jaren ’60:
bevlogen, meeslepend, kleurrijk, ludiek en
kritisch. De populaire massacultuur met zijn
aansprekende reclames en verleidelijke beelden van luxe en welvaart staat centraal. De alledaagse realiteit blijkt een vruchtbare inspiratiebron te zijn.

Lezingencyclus

Martial Raysse: Portrait de Mme Raysse, 1963
fotocollage, acrylverf en plastic op hout. Collectie S.M.A.K., Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent.
ciplines gekeken, zoals film, muziek en design
omdat juist in de Pop Art de beeldende kunst
en andere cultuuruitingen elkaar meer dan
eens hebben beïnvloed. Hiermee wordt een
veelzijdig beeld gecreëerd van de kunst van de
Pop Art in Europa, die de bevlogen jaren zestig
een eigen gezicht gaf.

Vormgeving

Vanwege het grote aantal kunstwerken zijn ook
de zalen van de vaste collectie moderne kunst
ingezet voor de tentoonstelling. Hierdoor zijn
er acht zalen met een totale oppervlakte van
ongeveer 1000 m2 beschikbaar.
De tentoonstelling is ruimtelijk vormgegeven
door Swip Stolk, ontwerper en ervaringsdeskundige op het gebied van Pop Art en de jaren
’60. Ook ontwierp hij de rijk geïllustreerde publicatie die verschijnt in het kader van de tentoonstelling. Deze publicatie wordt uitgegeven
door WBooks. Tevens is er een audiotour voor
toelichting bij de kunstwerken die ook informatie biedt bij historische achtergronden in de
tentoonstelling en verbindingen legt met het
heden. In de expositie is een documentaire te
zien over Pop Art in Europa, vervaardigd door
filmmaakster Els Dinnissen.
Tekst en illustratie: Museum Het Valkhof

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.

Dinsdag 18 december 2012

Kerstfilm
De kersttijd staat in het teken van koningen
en kinderen. Herodus was jaloers en toonde zijn macht. Een andere koning durft de
confrontatie aan met zijn kwetsbaarheid en
wordt een nobel mens. Wat kunnen we leren
van een ontmoeting met ons weerloze zelf?
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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Bistro Flores, Kelfkensbos 43, Nijmegen

Nijmegen kende tot voor kort op restaurantgebied weinig meer smaken dan pizza
margeritha en frietje met. Goede middenklasse- en tophoreca slaagde er in deze
stad maar moeizaam in een plek te veroveren, hetgeen overigens ook voor serieuze
delicatessenzaken geldt. Met de prachtzaak Van Woerkom aan de Molenstraat
verdween zo’n beetje het laatste stukje
Bourgondische leven uit het centrum, hamburgers en shoarma vulden de ontstane
gaten.
Maar ondernemers bleven het proberen
met kwaliteitsproducten de restaurantbezoekers te verleiden, veelal zonder succes. Toch lijkt er nu sprake te zijn van een
kentering. Restaurants als De Schat, De
Nieuwe Winkel en Vesters openden de
deuren en naar het zich laat aanzien zijn
het blijvertjes. De ambities liggen niet meer
bij het opleuken van halffabricaten van
groothandels. Versheid, originaliteit en een
uitnodigende presentatie van goed bereid
eten worden wellicht de nieuwe uitgangspunten van Nijmeegse restaurants.

Hartelijk

Bistro Flores schaarde zich eind 2010 in dit
rijtje. Op een warme zomeravond worden
we er buitengewoon hartelijk ontvangen. In
afwachting van een tafeltje in de stadstuin
achter het restaurant, krijgen we zowel
het aperitief, de bijkomende kroepoek alsook de wijnkaart twee keer aangeboden.
Ze gaan hier niet over een nacht ijs. De
menukaart geeft ons de keuze uit overwegend klassiek mediterrane gerechten,
van oesters tot caponata, risotto, bavette
en profiterols. Wij gaan voor de smeuïge
tuingerookte zalmtartaar die vergezeld gaat
van een pittige kappertjessaus. De erbij
geschonken Loire sauvignon blanc doet
het er opmerkelijk goed bij: het frisse zuur
van de druif wordt beteugeld door een aan-

gename molligheid in de wijn, precies de
elementen die we in het fris-zure karakter
van het gerecht ook terugvinden.
Vervolgens komt de gebakken heilbotfilet
op tafel. De vis is zacht, precies à point.
De begeleidende schaaldierensaus is lichtvoetig, waardoor de smaak van de heilbot
goed tot zijn recht komt. Dit is een mooi
gerecht. Een kniesoor zou hooguit kunnen
opmerken dat er een pietsie meer zout
gebruikt kon worden. Aan de andere kant
van de tafel wordt verrukt gereageerd op
de wilde zeebaars van de houtskoolgrill.
Een no-nonsense opmaak van de borden
oogt bijzonder aantrekkelijk: een blik op het
bord doet vermoeden dat de zee 20 meter
verderop ligt.

Doe mee!
In het centrum starten we binnenkort ook
met een eigen buurtwebsite. Dit doen we met
het mijnbuurtje-concept, dat in Nijmegen is
ontwikkeld en dat nu in steeds meer wijken
wordt geïntroduceerd.
Mijnbuurtje is een leuk digitaal dorps- en
marktplein dat bewoners en organisaties met
elkaar in contact brengt. Zo maak je samen de
eigen buurt gezelliger, leuker, veiliger en beter.
Mijnbuurtje zorgt ervoor dat buurtbewoners
elkaar meer gaan vertrouwen omdat je beter
weet wat er allemaal in je buurt gebeurt:

Op een avond de hele kaart door proeven
is onbegonnen werk, daarom is het wat
zonde om na twee zeer geslaagde gerechten te stuiten op een net wat minder goed
uit de verf komend gerecht. De panna cotta
heeft wel de juiste smaak, maar helaas is
deze net niet gaar genoeg. Wat veel goed
maakt is de keuze voor een topping van
chocoladeganache met verse aardbeien en
een rijke koekbodem.

• Wie wonen er nog meer in mijn straat?
• Wat is er in de wijk te doen?
• Welke bouwvergunningen zijn er in mijn
wijk aangevraagd?
• Wie biedt wat te koop aan in de buurt?
• Waar of van wie kan ik hulp of ondersteuning
krijgen?
• Zijn er nog leuke aanbiedingen bij de warme
bakker?

Wijnkaart

Vertrouwen

Een speciale vermelding verdient nog wel
de wijnkaart: deze is klein en overzichtelijk
en kent louter items uit klassieke Europese
wijnstreken. Er is ingezet op kwaliteit en
de gevraagde prijzen zijn zeer schappelijk.
Daarnaast wordt er nog een kelderrestantenkaart gevoerd met onverwachte pareltjes. Ik mag dit wel.

Doordat je meer weet over je buurt, krijg je
meer vertrouwen en ontstaat er een steviger
sociaal netwerk. Iedereen doet mee en heeft
zijn eigen plek op het dorps- en marktplein
van mijnbuurtje: bewoners, ondernemers,
gemeente, wijkzuster en wijkagent, ze doen
allemaal mee. Zo maken we met elkaar een
betere buurt.

Uitstekende koffie na krijgt een extra
dimensie door de erbij geserveerde huisgemaakte chocoladerotsjes. Na overhandiging van € 90,75 voor twee personen
verlaten we tevreden het pand. Het wordt
wel wat met Nijmegen.

Kijk voor een voorbeeld op
www.dewijkwebsite.nl of www.dewester.info

Score: 75/100
Bistro Flores
Kelfkensbos 43
6511 TB Nijmegen
Telefoon: (024) 322 10 37
Tekst: Eelco van Wieringen
Foto: Mathijs Hanenkamp
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Nieuwe buurtsite
voor het centrum?

Tekst: Eric Hendriks

We zoeken mensen die het
leuk vinden om dit mee op te
zetten. Dus: woon jij in het
centrum, hou je van contact
met mensen, vind je internet
leuk en ben je leergierig/
nieuwsgierig van aard?
Mail ons dan op
redactiemariken@gmail.com
Mariken - oktober 2012

Groeten uit…

De Grotestraat

Mathijs Leeuwis in Sint Jacobskapel
Op zaterdagavond 6 oktober treedt de Waalwijkse singer-songwriter Mathijs Leeuwis op
in de Sint Jacobskapel te Nijmegen. Het concert begint om 20.30 uur. Kaarten zijn te bestellen in de voorverkoop via muziekpodium
GetU (www.getu.nl). Men vergelijkt Mathijs
graag met JW Roy en Thé Lau, zelf zou hij
het liefst gitaar willen spelen als Alvin Youngblood Hart. In 2010 kwam zijn derde cd uit,
getiteld Wachten op de klap.
Tekst: muziekpodium GetU
Foto: Roland Rietman
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Vanaf de Blauwe Steen heeft de passant
een prachtig uitzicht alle kanten op. Als hij/
zij goed kijkt, dan ziet hij bij helder weer in
de verte de contouren van Arnhem. Een
bekende verzekeringsmaatschappij met
hoofdkantoor langs de A325 heeft daar domicilie gekozen. Van alle kanten goed zichtbaar en goed bereikbaar. Aan de westkant
dan nog de St. Stevenstoren (genoemd
naar de middeleeuwse Sint Stephanus).
Naar de oostkant het uitzicht naar een beroemde winkelstraat en naar het zuiden
richting Broerstraat en verder.
Het gevaar dreigt dat wanneer we te ver
kijken, we teveel van de dingen die nabij zijn missen. In dit geval is dat ook zo.
De afbeelding hiernaast toont het hoe en
waarom. Het betreft het hoekpunt van café
Biessels. Genoemd naar de gelijknamige
kantoorboekhandel die jarenlang het centrum van Nijmegen op deze plek sierde. De
winkel zou uitstekend in een rubriek Aan
de balie passen. Theo Biessels had daar
die kantoorboekhandel en er was werkelijk
van alles te koop: van potlood 3H tot 8B en
penvulling extra breed wanneer dat nodig
was. Allerlei soorten schrijfmaterialen waren
voorradig, zoals het een goede kantoorverkoopman betaamt.
Er was een prachtige balie met glazen blad
waaronder allerlei producten lagen uitgestald, dus je kon alleen al door aanwijzen
je keuze keurig maken. Wat hoger lagen de
ordners, de opbergcahiers en wat dies meer
zij. Uiteindelijk is Biessels door gebrek aan
opvolging als winkel niet meer doorgegaan.
Al de actieve jaren ervoor waren voor hem
voldoende geweest.
Er is echter een prachtig souvenir dat nog
steeds doet herinneren aan die tijd. Spraken
we onlangs nog over de kleinste winkel van
Nijmegen. Wat nu is bedoeld, is de grootste
vulpen van Nijmegen en verre omtrek. Die
is namelijk gewoon blijven hangen aan de
muur. En de electriciën die onlangs z’n best
deed heeft ervoor gezorgd dat de pen nog
licht geeft ook.
De foto toont café Biessels goed verlicht in
de avondlucht. Stabiel baken voor ieder die
even wil bijkomen van het stedelijk geroezemoes achter een kop koffie verkeerd. Die
pen, die haast niet lijkt op te vallen, hangt

daar al sinds mensenheugenis en hangt
niemand in de weg.
Op mijn achtste kreeg ik zo’n pen cadeau
van de goede Sint. Ik heb er jaren mee gedaan en menig opstel weggeschreven. Het
was precies dezelfde kleur en model. We
zullen geen merk noemen. Zo blijft café
Biessels altijd verbonden met een onvolprezen terras, met een perfect uitzicht alle kanten op en met een stuk gereedschap dat de
geschiedenis zou veranderen. Vulpennen
hebben altijd iets speciaals; iets duurzaams
zou ik zeggen, want je kunt ze direct weer
vullen wanneer ze leeg zijn. Ze leken hun
tijd ver vooruit te zijn…
Deze blijft echter het symbool voor een rijk
en persoonlijk winkelverleden, waarbij je
nog letterlijk persoonlijk geholpen werd. Die
tijd is voor een deel voorbij. En dat is het
leuke van deze pen; je mag nog ‘ns terugdenken aan die tijd. Terug naar de onze!
Tekst en foto’s: Vincent Beijk
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Terugblik op Oranje in het EK 2012
Voor de zomervakantie hebben we met de
redactie van het onvolprezen blad Mariken
afgesproken dat onze fotograaf sfeerbeelden zou gaan maken van de Grote Markt
rondom de Derde Kamer, het episch centrum van de voetbaltoernooien. Het leek ons
leuk om na deze sportzomer met een EK en
een Olympische spelen en een Vierdaagse
kort terug te blikken op wat er allemaal gebeurd was. Jammer genoeg wisten we toen
niet dat het zo dramatisch af zou lopen met
‘onze jongens’. Een geheugensteuntje van
een vrouw die ook langs de lijn heeft gestaan met 12 miljoen andere bondscoaches
wil ik u echter niet onthouden.
Och wat waren we er klaar voor…per slot
waren we in dat andere belangrijke toernooi
tweede geworden en stond Van Marwijk
weer aan het roer. Kan niet mis gaan toch?
Langzaam zag je het centrum oranje kleuren, de horeca-uitbaters waren er klaar
voor, de brouwerij ook. Terrassen werden
opgesteld, grote flatscreens nog even aangeschaft. We gingen ervoor, aan ons zou
het niet liggen, maar we hebben niet eens
de kwartfinale gehaald. Slechter is de uitslag
nooit geweest, want de Oranjeverdediging
was zwak, te zwak. Veel spelers hadden een
slecht seizoen of waren lang geblesseerd
en Willems was onervaren. Het team had
moeite met aansluiten en het verkleinen van
het middenveld. De rushes van Vertonghen
heb ik geen achterhoedespeler zien doen,
waardoor Van Bommel en De Jong het niet
konden belopen en niet in de aanval konden. Teamspirit zal er wel geweest zijn tot
het laatste moment, maar Oranje kwam in

veel opzichten gewoon tekort en is vernederd door zelfoverschatting.
Als je hoog klimt kun je laag vallen. De alom
geprezen Van Marwijk wordt verguisd na dit
EK en misschien terecht, want een coach is
verantwoordelijk voor de resultaten. Vier nederlagen op rij in WK- en EK-eindtoernooien
kun je hem niet alleen aanrekenen, maar
hij had wel kunnen voorkomen dat Robben
faalde tegen Duitsland, om nog maar te zwijgen over het inbrengen van Affelay bij een
1-2-stand tegen Portugal en het opstellen
van Sneijder als linksbuiten was al een flater
op zich. Geen enkele keer is Van Marwijk
op de gedachte gekomen om Narsingh - de
kampioen voorzetter - eens te proberen.
Nederland zal moeten gaan vernieuwen en
opbouwen en dan vooral in de verdediging.
Een mix van jong en oud kan misschien
wel helpen. Met Van Gaal aan het roer, als
autoriteit op zijn gebied, moet het dan toch
weer mogelijk zijn om Oranje te kwalificeren
voor de eindronde van het WK. Betaal deze
jongens, maar per doelpunt, dan gaat het
misschien beter. We hopen met z’n allen dat
ze ook beseffen dat veel mensen investeren
om er een mooi feestje van te maken. Dan
mag je toch verwachten dat men zijn best
doet. Aan Bart van de Derde Kamer heeft
het niet gelegen. Hij heeft gezorgd voor
sfeer tot aan het einde van het toernooi en
met hem vele anderen, maar de oranje vlaggetjes konden er toen wel af. Op naar het
WK 2014, zou ik zeggen en vergeet dit toernooi maar snel. Vooruit…Aanvallûh!
Tekst: Anneke Arzbach
Foto: Gerie Sandmann

Nacht van de Ommetjes
op zaterdag 6 oktober
Nachtburgemeester Doro Krol organiseert
op zaterdag 6 oktober de tweede Nacht van
de Ommetjes. Dit jaar lopen onder anderen
alle wethouders en burgemeester Hubert
Bruls mee.
Nijmegen heeft 27 ommetjes. Dat zijn wandelingen van ongeveer een uur in een wijk. Vorig jaar werd voor het eerst een Nacht van de
Ommetjes georganiseerd. Het was gelijk een
groot succes. Er liepen gemiddeld per ommetje tussen de 60 tot 160 buurtbewoners mee. Er
hebben toen zeven wijken meegedaan. Dit jaar
zijn het negen wijken, waaronder het centrum.
De Nacht van de Ommetjes is een avond vol
verrassingen. Met optredens van onbekende
talenten, toneel en kunst, gezangen en gedichten, mooi aangelegde tuinen, verlichte routes,
fakkels en vuurkorven, glaasjes glühwein en
bekers warme chocolademelk. De Nacht van
de Ommetjes is een unieke manier om uw eigen wijk, een andere buurt en/of verschillende
inwoners van Nijmegen te leren kennen.
De Nacht van de Ommetjes is op zaterdag 6
oktober van 20.00 tot 22.00 uur. Dit jaar zijn
de wandelingen in Lent, Waterkwartier, Altrade, rond de Limos, in Tolhuis, Bottendaal,
Goffert, Brakkenstein en het centrum.
Het startpunt in het centrum is LUX, het eindpunt café Samson. Het thema is Kunst, cultuur
en vrolijkheid.
U bent van harte welkom om een ommetje mee
te lopen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met Doro Krol, de Nachtburgemeester
van Nijmegen, telefoon 06 18 903 887, e-mail:
info@nachtburgemeesternijmegen.nl
Tekst: René van Berlo en Doro Krol
Foto: Jacqueline van den Boom
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Vroeger en nu

Nijmegen, Stikke Hezelstraat/Ganzenheuvel
Tram in de Stikke Hezelstraat. De foto is ongeveer honderd jaar oud. In die tijd
had Nijmegen drie lijnen van de Gemeente Tram Nijmegen (GTN). Op de foto
staat een tram van lijn 1. Deze lijn voerde van St. Anna naar Hengstdal via station
en centrum. Lijn 2 was het beroemde berglijntje dat begon op het Kelfkensbos en
via Beek naar Berg en Dal reed. Lijn 3 voerde van het station naar Hees en Neerbosch.
De Stikke Hezelstraat was vroeger stikker (steiler) dan nu. Toch rijdt er geen openbaar vervoer meer. Alleen de zonnetrein komt in de buurt. Maar ze mijdt de klim.
Op de foto slaat de trein vanuit de Lange Hezelstraat rechtsaf de Houtstraat in.
Tekst: René van Berlo. Foto heden: Carl030nl

Snelle aanpak Stationsplein
Nog dit najaar wordt gestart met het
doortrekken van de wandelroute van de
Van Schaeck Mathonsingel richting het
station en een aantal andere aanpassingen op het Stationsplein. De aanpak is
onderdeel van een ontwikkelingsvisie
voor de stationsomgeving.
Bij het centraal station wordt de looproute boven de nieuwe Keizer Karelgarage
doorgetrokken tot aan de ingang van het
station. De ovatonde wordt omgevormd
tot plein. Hiermee ontstaat een duidelijke
looproute naar het centrum. Het verhoogde stationsplein wordt afgesloten met een
haag waardoor er straks alleen nog maar
oversteekplaatsen zijn bij de van Schaeck
Mathonsingel en de Burgemeester Hustinxstraat.
Het fietspad langs het station wordt doorgetrokken als onderdeel van de snelfietsroute
van Nijmegen-Noord naar Heijendaal. Op
het busstation verdwijnen perrons zodat er
Mariken - oktober 2012

ruimte komt voor een veilige looproute tussen
station en de nieuwbouw van Doornroosje. De
bussen naar Heijendaal gaan halteren ter hoogte van de onbewaakte fietsenstalling. De kiss-

en-ride plekken komen voor het gebouw
van de stadsregio.
Tekst en tekening: gemeente Nijmegen
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PANTALONS
in
vele kleuren
en
pasvormen

VANAF

Lekker zonnen onder een nieuwe powerzonnebank vanaf € 2,00 per 5 minuten
1 keer gratis zonnen bij een knipbeurt à € 20,00 bij kapsalon Time-Out
Openingstijden De Zonnebank/kapsalon Time-Out:

Bloemerstr 108 Nijmegen
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maandag van 10.00 tot 17.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
woensdag gesloten
zaterdag van 9.00 tot 14.00 uur

acob

€ 69.95

Pieter Zeemanstraat 1a 6533 NZ Nijmegen Telefoon (024) 350 14 00
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Belangrijke nummers
• 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

Niet alleen als er
verkiezingen zijn!
Met vriendelijke groeten,
Jo Janssen

Stouthamer

c a t e r i n g

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!

www.stouthamercatering.nl | info@stouthamercatering.nl | 024-355 18 59 | 06-18473689

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. De oplage is 7000 exemplaren.
Het is mogelijk om in Mariken advertenties te plaatsen.
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen via telefoonnummer
06 54 645 175 of e-mail redactiemariken@gmail.com
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• 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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Foto’s uit Nijmegen-Centrum

Bouw op Plein 1944

Sambafestival

Foto’s Sambafestival: Gerie Sandmann. Foto’s Plein 1944 en introductie: Ad Jansen

Introductie

