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Hotspots en hotshots
Er is een analyse gemaakt van de fysieke 
hotspots in de stad die een relatie heb-
ben met brandveiligheid en de hotspots 
waaraan een openbaar orde risico kleeft. 
Deze probleemgebieden worden rond de 
jaarwisseling extra in de gaten gehouden. 
Hetzelfde is gedaan voor de zogenaamde 
hotshots: jongeren, jongerengroepen en 
volwassenen die tijdens de vorige jaarwis-
seling strafbare feiten hebben begaan. 
Zij worden goed in de gaten gehouden of 
gewaarschuwd, en als dat nodig is aange-
pakt. 

Verblijfsontzegging en 
samenscholingsverbod
De eerder genoemde hotspots worden 
gebieden waarvoor een verblijfsontzeg-
ging kan worden opgelegd aan personen 
die de openbare orde verstoren of dreigen 
dat te doen. De burgemeester gaat hot-
shots schriftelijk waarschuwen om zich 
rond de jaarwisseling te gedragen. Als ze 
zich toch misdragen of zich in het verleden 
ernstig hebben misdragen, krijgen ze als-
nog een verblijfsontzegging. In de APV is 
al een algemeen samenscholingsverbod 
opgenomen. Dit verbod geldt voor de hele 
gemeente. Als zich ernstige ordeversto-
ringen voordoen of de vrees daarvoor be-
staat, kan dit artikel worden toegepast om 
groepen te vragen uit elkaar te gaan. Bij 
het niet voldoen aan dat bevel kan iemand 
worden opgepakt en vervolgd.

Cameratoezicht 
Tijdens de jaarwisseling wordt actief ge-
bruik gemaakt van cameratoezicht. Came-
rabeelden van risicolocaties worden tijdens 
de jaarwisseling rechtstreeks bekeken op 
het politiebureau. Daarmee kan snel wor-
den opgetreden bij verstoringen van de 
openbare orde. De brandweer werkt ook 
dit jaar met camera’s op helmen, de politie 
met camera’s op de schouders van een 
aantal politiemensen. Deze camera’s dra-
gen bij aan de veiligheid van de hulpver-

Belangrijkste maatregelen rond Oud en Nieuw
leners en het uit de anonimiteit halen van 
daders. 

Opsporen illegaal vuurwerk
De overlast en gevaren van zwaar vuur-
werk zijn groot. Dat geldt ook voor de op-
slag in woonbuurten. Daarom zijn er vuur-
werkteams van de politie actief die illegaal 
vuurwerk aanpakken.

Voorlichting 
Onder het motto ‘voorkomen is beter dan 
genezen’ is dit jaar ook veel aandacht voor 
het geven van voorlichting. Over stadsbre-
de maatregelen en gedragsregels commu-
niceert de gemeente onder meer via lokale 
media en websites. 

Activiteiten voor jongeren
Uit de gesprekken met wijkbewoners is 
duidelijk geworden dat er behoefte is aan 
activiteiten voor jongeren in aanloop naar 
de jaarwisseling. De jongerencentra die 
vroeger in de kerstvakantie dicht waren, 
gaan daarom sinds enkele jaren in die pe-
riode een aantal extra dagen open. Daar-
naast worden stadsbreed uiteenlopende 
activiteiten georganiseerd. Tijdens verschil-
lende activiteiten wordt ook voorlichting 
gegeven, bijvoorbeeld over vuurwerkpre-
ventie en gedragsregels. Zie www.tandem-
welzijn.nl voor een activiteitenoverzicht. 

Opruimacties 
Jongeren van 12 tot 18 jaar die door de 
politie zijn aangehouden voor bijvoorbeeld 
vuurwerkoverlast of vernieling rond de 
jaarwisseling worden aangepakt met een 
lik-op-stuk-beleid. Via een zogenaamde 
Halt-afdoening moeten ze op 1 of 2 janu-
ari met de Dar of gemeentemedewerkers 
vuurwerk opruimen. 

Schade voorkomen
Ook dit jaar probeert de gemeente schade 
te voorkomen door afvalbakken en andere 
‘huftergevoelige’ objecten weg te halen of 
te beschermen. Ook plekken waar veel 
afval of brandbaar materiaal ligt, worden 
opgeruimd. Bewoners kunnen onveilige 
situaties melden bij bureau Toezicht via 
telefoonnummer 14 024 of team-wijken@
nijmegen.nl

Tekst: gemeente Nijmegen

Informatie gemeente Nijmegen
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Kronenburgerpark
Winter
Inmiddels zijn de ezels Patou en Fie weer 
terug naar Zouzoo. Toen ze eenmaal weg 
waren lieten veel parkbezoekers merken hoe 
ze genoten hebben van deze ezels. Vooral 
de imposante Patou trok veel bekijks. Ook 
voor de dierenverzorgers was het een leuke 
nieuwe ervaring voor hen te zorgen, alhoewel 
die verzorging intenser was dan gedacht. 
Voor de andere dieren in de wei was de 
aanwezigheid van Patou niet altijd prettig. Hij 
had nogal bazige trekjes. Nam soms volledig 
bezit van de stal en met eten stond hij ook niet 

achteraan in de rij. De normale hiërarchie is 
nu weer hersteld.

De winter is de tijd om nieuwe plannen te 
bedenken en voor te bereiden. We zijn op 
zoek naar een mooie toggenburger bok om 
onze nieuwe toggenburgergeiten te dekken. 
Als die gevonden wordt, gaan onze dames 
een paar weken uit logeren. De bok kan 
niet bij ons komen, omdat hij dan ook onze 
dwerggeitjes zou dekken en dat zien we liever 
niet gebeuren. Als dit allemaal lukt zullen we 
in de lente toggenburgerlammetjes hebben.
Ook leeft het idee om in de lente opnieuw 
dieren te huren bij Zouzoo. Dat is goed 

bevallen. Volgend jaar zal ook de zwarte 
zwaan weer een partner hebben en evenzo 
de pauw.

Het is nu rustig in de wei, maar voor de 
aandachtige bezoeker is er genoeg te zien.
De witte vlekjes van de hertjes vervagen 
in hun wintervacht. Als we de vacht van de 
geitjes aaien voelen we dat die wat dikker is 
geworden. De kippen gaan weer vroeger op 
stok. En op het dak van de ruif prijkt weer de 
verlichte kerstversiering.

Tekst: Joke van Onna
Foto: Karina Ronde-Teunissen
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Marcha Rijpstra begon ruim zes jaar 
geleden modezaak 2ndMAS in de Van Wel-
derenstraat. Een walhalla voor fashionata’s, 
zoals ze het omschrijft. 2ndMAS verkoopt 
stijlvolle tweedehands kleding en restpar-
tijen van gerenommeerde modemerken. ‘De 
Van Welderenstraat is een perfecte locatie. 
Er zijn hier steeds meer leuke winkels.’ 

‘Als ik iets wil doen waarin ik meer mijn ei 
kwijt kan, moet ik nú de sprong wagen, dacht 
ik een jaar of zes geleden. Ik deed destijds ad-
ministratief en secretarieel werk. Ik had kun-
nen kiezen voor veiligheid en had nog jaren 
door kunnen gaan, gezellig met vaste collega’s 
en een vast salaris. Het was best spannend om 
dat achter me te laten.
‘Ik wilde iets met mode, maar een zaak met 
nieuwe mode vraagt grote investeringen. De 
opzet van 2ndMAS met de combinatie outlet 
en tweedehands bleek wel haalbaar. De bank 
reageerde meteen enthousiast op mijn be-
drijfsplan. Die steun was erg goed voor mijn 
zelfvertrouwen. Niet dat ik overmoedig werd, 
maar ik kreeg er veel adrenaline van. Dit wil 
ik, hier ga ik voor, dacht ik. Ineens durfde ik 
iedereen aan te spreken en dingen te vragen 
die ik nodig had voor mijn eigen zaak.’

Partijen uit heel Nederland
‘Die keuze voor outlet was ook handig om 
de winkel een beetje snel vol te krijgen. Ik 
wist helemaal niet hoe dat allemaal werkte. 

2ndMAS
‘Ik heb geen collega’s meer, maar ik ben nooit alleen’

Ik stapte luxe winkels binnen om te vragen 
of ze artikelen over hadden. Nog steeds zoek 
ik in het hele land naar mooie restpartijen. Zo 
krijgen we in Nijmegen ook merken die hier 
verder nog niet verkocht worden.
‘Vanaf dag één verkoop ik via dezelfde opzet: 
50 procent afgeprijsde, nieuwe kleding, 50 
procent tweedehands.
‘In het begin heb ik ook contact opgenomen 
met hogeschool voor de kunsten Artez in Arn-
hem met het plan om spullen van jonge ont-
werpers te gaan verkopen. Dat doe ik inmid-
dels eigenlijk meer voor hobbyisten dan voor 
jonge ondernemers, zij zitten uren te werken 
aan een tas en ik kan hier geen extreem hoge 
prijzen vragen. Dat vond ik niet fair voor hen.’ 

Bijzondere stukken
‘De hoofdmoot is exclusieve kleding, die ook 
niet altijd tegen spotprijzen weg gaat natuur-
lijk. Maar het zijn wel aantrekkelijke prijzen 
vergeleken met de nieuwprijs. 2ndMAS biedt 
bijzondere dingen tegen een reële prijs, zeg 
ik altijd. Het is hier voor girls & women. De 
winkel trekt vrouwen van alle leeftijden: jonge 
meiden die met merkkleding willen pronken 
en vrouwen die kwaliteitsspullen zoeken.’ 

‘Ik vind het altijd weer leuk als mensen kle-
ding inbrengen, het is altijd een verrassing wat 
ertussen zit. Soms brengen vrouwen hele sta-
pels omdat ze enorm zijn afgevallen of omdat 
ze een kleuranalyse hebben laten doen. Inmid-

dels hebben alles bij elkaar al zo’n 1800 vrou-
wen mooie kleding ingebracht. Die kleding 
blijft twee maanden in de verkoop, mensen 
krijgen vijftig procent van de netto verkoop-
prijs en is iets niet verkocht, dan kunnen ze het 
weer ophalen.’

Gezelligheid 
‘De Van Welderenstraat is een perfecte straat 
om te zitten. Er zijn afgelopen jaren zo veel 
leuke zaken bijgekomen, zoals lunchwinkel 
Sid en Liv en trendwinkel COEF. De straat 
trekt veel mensen. De tijd is me ook gunstig 
gezind. Mensen letten meer op hun uitgaven, 
ze willen meer kwaliteit voor minder geld. 
‘Sommige vrouwen komen regelmatig langs, 
ook voor de gezelligheid, anderen komen eens 
in de zoveel tijd en laten zich dan helemaal 
aankleden. Het valt me wel op dat vrouwen 
voorheen soms rustig tien dingen tegelijkertijd 
kochten en het nu misschien bij twee items la-
ten. Maar er komen wel méér mensen. Ik geef 
mijn klanten eerlijk advies, ik wil niet dat ze 
later teleurgesteld zijn over een aankoop.’ 

Mannenkleding
‘Ik heb enorm nagedacht wat ik verder wil. Ik 
zou mannenkleding erbij willen doen, maar 
dat past niet in dit pand. En een nieuw pand 
erbij plús personeel in dienst nemen, geeft erg 
veel werk en onzekerheid: de baten wegen niet 
tegen de kosten op. Bovendien, ik werk al zes 
dagen in de week. En elke dag met veel ple-
zier. Ik heb wel eens overwogen om dicht te 
blijven op maandag, maar wat zou ik die dag 
dan gaan doen? Ik vind het heerlijk om hier 
te zijn.’

Tekst: Lucy Holl
Foto’s: Gerie Sandmann

Marcha Rijpstra
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Tijdens de officiële uitreiking van ons eer-
ste ‘glossy’ centrum bewonersblad Mariken 
aan wethouder Turgay Tankir (Werk en 
Inkomen, Wijken en Openbare Ruimte), 
liep ik Fatma Ali tegen het lijf. Fatma, zelf 
erg actief in de politiek en het maatschap-
pelijk middenveld, vond het geweldig dat 
er nog steeds zoveel vrijwilligers zijn die 
zich in willen zetten voor de publieke zaak. 
Omdat ik ook erg geïnteresseerd was in het 
verhaal achter Fatma (ooit met haar ouders 
gevlucht uit Somaliland) en het huidige ver-
haal van Fatma als zzp'er, spraken we af 
dat we elkaar weer zouden ontmoeten voor 
een stuk in Mariken. 

Fatma stelde voor om het gesprek te voeren in 
de Klinker, het eetcafé van de Grote Broek in 
de Van Broeckhuysenstraat. Zij wilde mij la-
ten kennismaken met het fenomeen Mulawan: 
eten zonder grenzen: het solidariteitscafé op 
vrijdagavond waar je een 3-gangenmaaltijd 
van uitheemse receptuur kunt eten. Aangezien 
ik niet bekend en vertrouwd ben met de Grote 
Broek-scene (een oud links krakersbolwerk), 
nam ik het aanbod, nieuwsgierig als ik ben, 
met beide handen aan. Ik kreeg een visite-
kaartje van Fatma en beloofde dat ik haar zou 
benaderen voor een interview. 

Tijd
Zo als dat soms gaat met die dingen vond ik 
negen maanden later, tijdens het schoonmaken 
van mijn handtas (dat was dus ook al negen 
maanden geleden) het inmiddels verfrommel-
de en smoezelig geworden visitekaartje van 
Fatma. Tijd voor actie!

Onbekend terrein
Op 21 september trof ik Fatma in de Klinker. 
Omdat het voor mij relatief onbekend terrein 
was, was het even zoeken. De barman van 
dienst zag mij zoeken, en riep mij naar bin-
nen. Best een vorstelijk onthaal. Het werd 
meteen duidelijk waar men voor staat: een 
groot doek hangt voor de ramen: ‘geen mens 
is illegaal’. De barman begeleidde me naar de 
tafel van Fatma. Ze was er al. Ik groette haar. 
De barman legde me vriendelijk de spelregels 
uit van deze eetavond Mulawan: solidariteits-
café, eten zonder grenzen. De recepten zijn 
afkomstig van migranten. Het mooie is dat de 
prijs voor het driegangen menu maar 7 euro 

‘Trots op Nijmegen’ 

Een interview met zzp’er Fatma Ali

bedraagt. Je mag naar draagkracht meer geven 
(richtprijs 10 euro). De meeropbrengst gaat 
naar stichting Gast, de Nijmeegse noodopvang 
voor uitgeprocedeerde vluchtelingen en on-
gedocumenteerden. Al het eten en drinken is 
afkomstig van biologische teelt. Wat is er nu 
mooier om na een lekkere maaltijd ook met 
een goed gevoel naar huis te gaan? 

Burgerinitiatieven
Ik kwam erachter dat naast de huisvesting van 
Mulawan, de Grote Broek onderdak biedt aan 
diverse maatschappelijke burgerinitiatieven. 
De vaart zat er goed in, de soep werd al opge-
diend. Op de een of andere manier werd mijn 
interesse in Fatma tijdens de uitreikingsborrel 
van de eerste Mariken opgewekt. Geïntrigeerd 
door de eerste generatie die al zo snel, niet 
gehinderd door een behoorlijke portie achter-
stand, een substantiële bijdrage levert aan de 
maatschappij. Het getuigt van kracht en moed 
om met een heel gezin huis en haard te verla-
ten en de halve wereld over te reizen op zoek 
naar een beter bestaan. Fatma is geboren op 
8 april 1975 in Somaliland (dat mag vooral 
niet verward worden met Somalië) en woont 
sinds 1989, na een tussenstop in de Emiraten, 
in Nederland. Fatma heeft haar toenmalige tijd 
als jonge vluchtelinge als erg prettig ervaren. 
Er was in die tijd nog geen sprake van grote, 
centrale opvangplekken. Via Vluchtelingen-
werk werden asielzoekers her en der tussen 
de ‘gewone’ burgers geplaatst. Fatma kan zich 
nog als de dag van gisteren herinneren dat er 
in hun eerste huisje in Ochten een bos bloemen 
van de buren stond als welkom. Een aantal ja-

ren later, ingeburgerd en al, reed zij, op weg 
naar de maandelijkse stempel op de verblijfs-
vergunning bij de vreemdelingenpolitie, langs 
een voor haar begrippen prachtig pand. Het 
pand leek wel een kasteel. Ze kon haar impul-
sen niet onderdrukken en stapte bij de eerst-
volgende halte uit om een kijkje van binnen 
te nemen. Wat schetste haar verbazing? Het 
bleek een opvangcentrum voor asielzoekers te 
zijn. Ze trof daar een prettig gezelschap van 
asielzoekers en Nederlandse vrijwilligers die 
zich voor de goede zaak inzetten. 

Sinds dat moment is Fatma, volgens eigen zeg-
gen, ‘hooked’ en heeft ze haar professionele lot 
verbonden aan het werken met en voor mensen 
met dezelfde achtergrond als zij. Ze geeft wel 
aan dat de beeldvorming rond asielzoekers 
de laatste jaren snel negatiever is geworden. 
Angst overheerst nu. Stel je toch voor dat je 
‘buitenlandse’ mensen naast je krijgt wonen? 
Een bloemetje voor je allochtone buren? Het 
is bijna ondenkbaar geworden. Ook het aantal 
vrijwilligers, dat zich in wil zetten voor deze 
mensen, is aanzienlijk lager dan toen Fatma 
kwam. In sommige steden zijn de centrale op-
vangcentra verbannen naar de periferie, zodat 
niemand er last van zou hebben. Ze vindt het 
daarom heel positief dat de gemeente Nijme-
gen het AZC midden in een van de duurste wij-
ken (Nijmegen-Oost) heeft geplaatst en niet op 
een plek waar maar één maal per uur een bus 
komt. Nijmegen laat daarmee haar slimme, so-
ciale gezicht zien. Het signaal dat je daarmee 
afgeeft is: ‘je bent welkom’. Fatma is sowieso 
erg trots op Nijmegen. Middels het stimuleren 

 

Beste Fatma, 
 
Enige tijd geleden 
spraken wij elkaar 
tijdens de uitreiking van 
het eerste exemplaar 
van Mariken. Jij stelde 
toen voor samen te gaan 
eten op de plek waar 
multi culti gekookt 
wordt. Wellicht kunnen 
we dit combineren met 
een interview over jouw 
werkzaamheden als zzp’ 
er? Ik begreep toen dat 
dat alleen op maandag 
kan? Zo ja, ik zou 
morgen al kunnen en 
anders volgende week? 
Ik hoop van jou te 
horen. 
 

Dag Manja,  
 
Leuk van je te horen en te lezen dat je nog actief 
bent bij Mariken. Ik spreek graag met je af. Ik 
ben niet meer aan een vaste dag gebonden. Het 
etentje waar wij toen over hadden is Mulawan 
bij de Klinker, op vrijdagen in de even weken. 
Ik zou komende vrijdag al kunnen om 19 uur. 
Schikt dat je? gr, F. 
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van kleine maatschappelijke initiatieven wordt 
er verbondenheid in verscheidenheid bereikt. 
Het is een fijne stad om in te wonen en te wer-
ken. Naast dat Fatma trots is op Nijmegen is 
ze natuurlijk ook trots op haar Somalische 
achtergrond, waarin onvoorwaardelijke liefde 
voor familie en humor belangrijke zaken zijn. 
De Somalische humor is aan de zwarte kant en 
heeft een grote relativerende functie. Middels 
een stevige grap wordt iedereen weer op zijn 
plek gezet. Maar waag het niet om je familie 
te vergeten of iets dergelijks, want dat krijg je 
de rest van je leven te horen. Ik schaam me 
dus een beetje dat ik net die avond, in het bij-
zijn van Fatma, door mijn moeder werd gebeld 
waar ik bleef. Ik zou haar toch ophalen? Hele-
maal vergeten.

Raadslid
Na voor de overheid als tolk te hebben ge-
werkt, heeft Fatma ook 8 jaar als gemeente-
raadslid voor GroenLinks Nijmegen gediend. 
Op dit moment werkt Fatma als zzp’er onder 
de noemer Araweloo. Haar Bureau Arawee-
lolo is gespecialiseerd in de Somalische cul-
tuur en richt zich op (semi-) overheidsin-
stellingen. Daarnaast geeft ze interculturele 
communicatietrainingen en advies over mul-
ticulturele vraagstukken. Het bureau verzorgt 
ook tolkdiensten (Somalisch), workshops en 
voorlichtingen. Kijk voor meer informatie op 
www.araweelo.nl

Koningin
Araweelo was een koningin, die eeuwen gele-
den over het Somalische volk heerste. Mannen 
waren bang voor haar, ze beweerden destijds 
en beweren nog steeds dat ze een gestoorde 
mannenhaatster was, maar vrouwen denken 
er anders over. Araweelo wilde gelijke rech-
ten voor mannen en vrouwen. Ze heeft destijds 
zelfs een staking onder de vrouwen georgani-
seerd. Zij was van mening dat mannen meer 
aan het huishouden en de opvoeding van de 
kinderen moesten doen. Araweelo is synoniem 
voor daadkracht en doorzettingsvermogen. 
Hierom en alleen hierom heeft Fatma voor de 
naam Araweelo gekozen.

Goed gezelschap
Voor we het in de gaten hebben is het al 21.00 
uur. Fatma heeft nog een andere afspraak en 
verontschuldigt zich voor het feit dat ze weg 
moet. Eigenlijk ben ik nog helemaal niet klaar 
met mijn vragen en mijn verhaal. Ik had nog 
wel even door kunnen gaan. Het was goed eten 
in goed gezelschap. 

Tekst: Manja van der Kraan
Foto: Jan van Dam
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Altijd weer gezellig als ik deze nachtopvang 
voor 24 dak- en thuisloze mannen vanaf 
18 jaar bezoek. Ooit heb ik hier een maat-
schappelijke stage gelopen en sindsdien heb 
ik mijn hart aan de NuNN verpand. Zoals 
de naam al aangeeft, is de NuNN uit nood-
zaak ontstaan. Een groep dak- en thuislo-
zen heeft zich in 1996 georganiseerd. Met 
hulp van sympathisanten en de paters Jan 
Eijkman en Fons Meyers en psycholoog 
Paul Heyendael hebben zij de nachtopvang 
opgericht. De NuNN maakt sinds 2006 on-
derdeel uit van de RIBW Nijmegen en Ri-
vierenland.

De nachtopvang is gesitueerd in de In de Be-
touwstraat in een voormalig statig huis uit 
begin twintigste eeuw op nummer 19. Als je 
er langs loopt zou je niet kunnen bevroeden 
dat er binnen een immense ruimte is waar ’s 
nachts 24 mannen een fijn onderkomen hebben 
in zelfbeheer.

Ik houd wel van het sfeertje wat het midden 
houdt tussen Doornroosje, jaren ’70, krakers, 
rebellie, vrijheid, maar zie tegelijk ook de 

donkere zijde van het leven: drank, drugs, een-
zaamheid, schuldenproblematiek, psychische 
problemen.

Bijzonder
Het bijzondere van de NuNN is dat de dak- en 
thuislozen de voorziening zelf in beheer heb-
ben. Binnen de NuNN kan je carriere maken 
van gast tot taakvrijwilliger en uiteindelijk tot 
beheerder. Als taakvrijwilliger draai je drie 
diensten van acht uur per week. Diensten wor-
den met twee mensen gedaan, zodat je altijd 
samen verantwoordelijk bent. Als tegenpresta-
tie mogen de taakvrijwilligers binnen blijven 
en hoeven ze niet de straat op, want als gast 
van de nachtopvang kunnen dak- en thuislozen 
tussen 17.00 en 10.00 uur in het pand verblij-
ven. Daarna moeten ze weer de straat op bij 
regen, zon, sneeuw en kou. Taakvrijwilligers 
assisteren beheerders bij het uitvoeren van cor-
veediensten en beheerderstaken. Beheerders 
zijn ex-daklozen die buiten de voorziening in 
een van de beheerderswoningen wonen. Zij 
zijn verantwoordelijk voor de organisatie van 
de NuNN en de begeleiding van taakvrijwil-
ligers.

Breed aanbod
Binnen de NuNN is er een breed aanbod aan 
ondersteuning bij de resocialisatie, budgetbe-
heer, schuldsanering en de begeleiding naar 
scholing, werk en zelfstandig wonen. Bewo-
ners betalen een vast bedrag voor verblijf en 
eten. Er wordt gezamenlijk gekookt.

Tegenwoordig is er binnen de NuNN weer een 
prachtig project gestart, dat steeds drukker 
wordt bezocht. Vijf gepensioneerde huisartsen 
hebben er spreekuur, van wie Vivi degene is 
die er elke woensdag is van 10 tot 12 uur. Het 
spreekuur is voor iedereen, dus ook voor de 
uitgeprocedeerden, mannen en vrouwen van 
buiten de NuNN, mensen uit de buurt. Het pro-
ject valt onder de bemoeizorg GGD.

Nieuw idee
Tijdens ons gebabbel ontsproot er een gewel-
dig idee, dankzij Metin die deze dag meedraai-
de bij de NuNN. Ik had een aantal wijkbladen 
meegenomen om te laten zien. In de buurt 
waar Metin woont had hij het krantje nog nooit 
in de bus gehad. De bezorging van de bladen 
gaat niet goed en er zijn vreselijk veel klachten 
uit de wijken dat mensen de bladen niet ont-
vangen. Veel bewoners en ex-bewoners van de 
NuNN werken al bij Dagloon. Het liefst zijn 
ze allemaal overdag aan de slag. Het zou dus 
mooi zijn als het lukt dat we eerst door hen 
Mariken laten rondbrengen en dan wellicht 
ook in andere wijken. Mijn zegen heeft het in 
elk geval. We gaan er over onderhandelen.

De NuNN, Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen
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Roemenië
Bewoners van NuNN maken zich graag ver-
dienstelijk en zijn over twee weken op weg 
naar Bacau, waar ze zich weer inzetten voor 
hun medemensen daar in Roemenië. Met na-
druk zeg ik weer, want ze gingen al twee maal 
op eigen kosten als klussendienst om in de 
krottenwijk Izvoare de leefbaarheid te vergro-
ten. Voor de allerarmsten daar, die geen dak 
boven hun hoofd hebben, zijn er veertien afge-
dankte caravans geschonken, die door NuNN-
bewoners worden opgeknapt en vervoerd naar 
Roemenie. De NCRV heeft er ruim aandacht 
aan geschonken in vier avonden bij het pro-
gramma Altijd Wat. Ook is er al een aantal 
geldinzamelingsacties geweest, waaronder 
Faber fietst en een benefietconcert. 

Urban Arts-evenement
Zondag 2 juni 2013 komt er in het centrum van 
Nijmegen weer een nieuw initiatief van hen in 
samenwerking met Faber fietst, namelijk een 
Urban Arts-evenement met en voor jongeren. 
Urban straatgolf staat op het programma, waar-
bij daklozen met ‘normale’ burgers met speci-
ale golfballen het centrum en de omliggende 
parken van Nijmegen onveilig maken met als 
slotstuk een echte golfhole van kunstgras bij 
café Faber. Op het Faberplein komt dan een 
groot podium waar jeugdige muzikanten van 
de Lindenberg hun kunsten kunnen vertonen. 
Er zijn verschillende optredens uit de geledin-
gen van de Hazenkamp, de Whaa, Waalhalla, 
streetgraffiti. Alle opbrengsten van deze dag 
komen ten goede aan de Stichting Leergeld en 
het Jeugdsportfonds om Nijmeegse kinderen 
aan de zijlijn de mogelijkheid te geven te spor-
ten of muziek te maken.

Tja, de NuNN! Andere steden kunnen er nog 
wat van leren. Ze zijn er wel: Jes (je eigen 
stek), jongens van de straat (in Amsterdam). 
Als je kijkt hoe de hele buurt in opstand kwam 
toen de NuNN zich zou gaan vestigen en hoe 
het nu na zestien jaar is. Niemand heeft over-
last. Sterker nog, de overlast in de stad in zijn 
geheel is afgenomen. De buurt heeft hen om-
armd. De contacten met de wijk zijn uitstekend 
en als er eens wat is, wordt het snel opgelost. 
De jongens bevuilen niet hun eigen nest, dus 
zijn zuinig op hun straatje. Troubles, zoals die 
er in het verleden wel eens waren met teveel 
honden die er ook woonden en trammelant met 
vrouwelijke bewoners, zijn verleden tijd. Da-
mes mogen er niet meer verblijven en hondjes 
ook niet meer. De regels zijn aangepast. Som-
migen vinden dat jammer, maar je moet de kat 
niet op het spek binden.

Dank
Het is 17.00 uur als ik vertrek met dank aan 
Barry Janssen, ondersteuner en drijvende 
kracht vanaf het eerste uur en met dank aan 
Metin voor zijn openhartigheid. We zien el-
kaar vast weer.

Meer informatie
Mocht u meer willen weten over de NuNN 
en haar activiteiten, op www.nunn.nl vindt u 
veel informatie. U kunt ook Roemenië helpen 
door een caravan te sponsoren en mee te doen 
aan de komende activiteiten in juni. Uw hulp 
is altijd nodig. Kijk daarvoor op bijvoorbeeld 
www.faberfietst.nl hoe het vorige feest is ver-
lopen.

Tekst: Anneke Arzbach
Foto’s: Gerie Sandmann

Ken uw stad!
Laat ik u meenemen naar het Nijmegen van 150 
jaar geleden. Omgeven door stadsmuren. Begin bij 
de Hezelpoort, langs de Waal naar het Valkhof via 
de drie Walstraten naar het Kronenburgerpark en 
je bent weer bij de Hezelpoort. Zo groot was Nijme-
gen toen en binnen die oppervlakte woonden ruim 
20.000 mensen. Nijmegen maakte in die tijd een 
zeer troosteloze indruk. Armoede was er troef, de 
straten zaten vol kuilen en gaten gevuld met afval. 
Het was niet mogelijk en zelfs verboden er met 
paard en wagen of met karren overheen te rijden. 
De huizen waren er even erg aan toe. Er had op 
een veel te kleine oppervlakte een opeenhoping van 
mensen plaatsgevonden, die hun leven op straat en 
in hun  huizen, behalve met elkaar, moesten delen 
met honden en varkens die op mesthopen rondlie-
pen. De gemeentefinanciën waren er net zo beroerd 
aan toe als de straten en de huizen. Nijmegen was 
toen een vestingstad waarin ook nog zo’n 2000 sol-
daten woonden. Het gevolg was dat de huurprijzen 
van de woningen maar bleven stijgen, wat er toe 
leidde dat steeds meer mensen gedwongen waren 
in krotten te gaan wonen, waar amper zon en licht in 
doordrongen. Van de ruim 20.000 mensen, die rond 
1850 in Nijmegen woonden, werkten er slechts 270 
bij de in de stad gevestigde ‘fabryken en trafyken’. 

Dat de armoede groot was, blijkt uit het gegeven 
dat in de jaren 1820-1830 een op de acht Nijmege-
naren van de bedeling leefde. In 1840 was dat al 
opgelopen tot een op de zeven en in 1850 werd het 
trieste cijfer van een op vijf gehaald. De specifieke 
Nijmeegse oorzaken voor deze bedroevende situ-
atie waren allereerst de gebrekkige mogelijkheden 
tot vestiging van bedrijven. Door de ommuring van 
de stad waren er geen ruimtelijke mogelijkheden. 
De stad lag erg geïsoleerd en was voor haar verbin-
dingen met de rest van Nederland nog tot aan 1860 
aangewezen op postwagens, karren, diligences en 
schepen. De Waal moest je oversteken met een 
veerpont. Pas in 1865 kwam er een spoorwegver-
binding met Kleef tot stand.  Langzaam maar zeker 
drong het besef door dat er maar één oplossing was 
om uit de ellende te komen en dat was het afbreken 
van de muren die als een knellend korset de stad 
omringden In 1878 was het zover. ‘De uitleg van 
de stad’ begon. Als u vanaf het Kelfkensbos naar 
het Valkhof wandelt, loopt u onder een boog over 
een brug die naar aanleiding van die ‘Uitleg’ daar 
is neergelegd.  In 1879 werd Nijmegen via een 
spoorlijn met Arnhem verbonden. Nijmegen kon 
eindelijk ademen en begon onstuimig te groeien. En 
de Benedenstad, waar in die periode zoveel ellende 
heerste, ligt er nu als een kroonjuweel bij.

Alard Beck  (Foto: Herman van Soest)
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Onder de sloophamer ermee, denken veel 
Nijmegenaren wellicht als het om Metter-
swane tegenover het station gaat. Er is al 
jaren niet veel gebeurd met het gebouw met 
zijn bruine spiegelende ramen. Maar daar 
komt nu echt verandering in. Het wordt een 
broedplaats van (jong) ondernemerschap. 
De eerste bedrijven hebben er hun intrek 
genomen. 

Van buiten oogt het gebouw nog steeds saai 
en somber. Maar wie binnen loopt, ziet ineens 
ruimtes in frisse kleuren. Het Centrum voor 
Jong Ondernemerschap (CvJO) zit nu waar 
eerst de ANWB-winkel zat. In de grote open 
ruimte op de begane grond kunnen onderne-
mers een werkplek huren zodat ze niet in hun 
eentje thuis hoeven te werken. Wie meer plek 
nodig heeft, kiest een eigen ruimte op één van 
de etages uit tegen een scherpe huurprijs.

Goede moment
‘Laat Nijmegen er maar aan wennen dat hier 
véél gaat gebeuren’, zegt Koen Sieben, onder-
nemer en aanjager van het CvJO. Dat centrum 
wil ondernemerschap stimuleren en onder-
steunen. Het startte september 2011 in het 
Oude Weeshuis en vond tijdelijk onderdak bij 
Standvast Wonen aan de Canisiussingel. Koen 
Sieben was in gesprek met de gemeente over 
een goede plek voor zijn centrum. De gemeen-
te raadde hem aan om eens te gaan praten met 
projectontwikkelaar KWP (Kondor Wessels 
Projecten). Koen Sieben: ‘Dat was echt een 
kwestie van ergens zijn op het goede moment 
op de juiste plek. Het klikte meteen.’

Herontwikkeling 
Metterswane staat er sinds 1974 en tot een jaar 
of zes geleden was het gemeentekantoor van 
Nijmegen. Woningcorporatie Talis kocht het, 
maar plannen om er woonruimte in te maken, 
kwamen niet rond. Nu is het eigendom van 
KWP. Die wil er uiteindelijk horeca en huis-
vesting in maken. Tussen het moment van 
kopen en de daadwerkelijke realisatie zitten 
enkele jaren van ontwikkeling. Daarom biedt 
het gebouw tot die tijd goedkope kantoor- en 
vergaderruimte.

Helpen vullen
Koen Sieben sprak met de projectontwikkelaar 
af dat zijn Centrum voor Jong Ondernemer-
schap een grote, betaalbare ruimte zou krij-
gen op de begane grond van Metterswane als 
hij als tegenprestatie mee zou helpen om het 
gebouw te vullen. ‘Dat is een uitzonderlijke 
manier van samenwerken. Het geeft aan dat 
KWP geen standaard vastgoedbedrijf is. Ze 
denken mee en investeren echt in het gebouw.’

Van alles kan
Sieben ging rondvertellen wat er in het ge-
bouw mogelijk was en nodigde mensen uit om 
gewoon eens te komen kijken. ‘Het is geen 
gebouw waarbij ieder hoekje spic en span is 
ingericht. Maar het is wel een gebouw waar 
van alles mogelijk is. Die ondernemerscontext 
is inspirerend.’ Inmiddels huren bijvoorbeeld 
YouBeDo.com (verkoop van boeken waarbij 
10 procent naar het goede doel gaat), A.S.I. 
Consultants (documentbeheer) en Eerlijke Me-
dia (tekstbureau) bedrijfsruimte op de etages. 

Het Centrum voor Jong Ondernemerschap 
heeft een aanjagersfunctie: zzp’ers werken 
in de gezamenlijke ruimte en kunnen kennis 
delen en samenwerken. De één heeft genoeg 
aan een werkplek voor een deel van de week, 
de ander zit er elke dag. Studenten voeren op-
drachten uit voor het bedrijfsleven. ‘Onderdeel 
van het centrum is een projectbureau. Een or-
ganisatie wil bijvoorbeeld een sociale-medi-
aplan hebben: wij begeleiden de studenten. 
Het is betaalbaar en het heeft maatschappelijk 
effect omdat mensen een interessante stage 
kunnen doen.’ Ook bemiddelt het CvJO voor 
de ondernemers die er zitten. ‘We hebben hier 
specialisten in huis, met verstand van zaken. 
Ik zie steeds vaker dat ze ook sámen projec-
ten uitvoeren. Dat is de organisatie van de 
toekomst.’ 

Gave dingen
Regelmatig zijn er Gave Dingen Doen-avon-
den: jonge ondernemers delen hun dromen, 
ideeën of vragen waarmee ze zitten. Anderen 
geven feedback. ‘Dit zijn heel energieke avon-
den waarvan alle partijen veel kunnen leren’, 
zegt Koen Sieben. ‘Ik wil op allerlei manieren 
waarde toevoegen aan het gebouw. Ik heb ook 
contact gezocht met de andere bedrijven hier 
in de buurt van het station. Het is leuk om te 
kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.’ 

Kijk op www.cvjonijmegen.nl en www.metter-
swane.nl voor meer informatie. 

Tekst: Lucy Holl 
Foto: Koen Sieben

Het broeit en borrelt weer in Metterswane

Zzp’ers in de gezamenlijke ruimte
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In het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis 
(Mariënburgkapel) is nog tot en met 6 janu-
ari 2013 een tentoonstelling te zien over de 
Koloniale Reserve. Deze expositie is gratis 
toegankelijk tijdens de openingsuren van 
het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis 
(dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 
17.00 uur en op koopzondagen van 12.00 tot 
17.00 uur).

Het Korps Koloniale Reserve, dat in het ge-
wone spraakgebruik de kolonialen genoemd 
werd, was sinds 1 april 1891 in twee Nij-
meegse kazernes ondergebracht: de Waalka-
zerne, begrensd door Waalplein en Papengas, 
en de Valkhofkazerne aan het Valkhofplein. 
Vanaf dit plein trok regelmatig een militaire 
band door de straten van het centrum van de 
stad. Het Departement van Koloniën, waar 
de Koloniale Reserve onder viel, vond de ac-
commodaties verre van toereikend en beneden 
peil. De Waalkazerne en de Valkhofkazerne 
waren oude en uitgewoonde gebouwen en de 
manschappen stonken zo naar hun vuile on-
derkomens dat de officieren zich verre van hen 
hielden. Daarom werd in 1909 gestart met de 
bouw van een militair gebouwencomplex met 
een hospitaal op een terrein in Nijmegen-Oost. 
Het complex dat in 1911 in gebruik werd ge-
nomen kreeg de naam Prins Hendrikkazerne. 

Het Huis heeft een wandelboekje gemaakt dat 
langs plekjes voert die in het centrum (en in 
de Benedenstad) herinneren aan de kolonialen. 
Natuurlijk ontbreken de genoemde kazernes 
niet, maar ook kunt u in het wandelboekje le-
zen over de ‘drankgelegenheden’ waar de ko-
lonialen het niet bij een drankje lieten, maar 

ook contacten met ‘dames’ konden leggen. 
Ook kunt u lezen dat ze het niet bij drank en 
vrouwen hielden, maar hun energie ook kwijt 
raakten door op de vuist te gaan met de lokale 
bevolking. De vechtpartijen met de kaaisjou-
wers waren legendarisch. 

Het boekje, voorzien van mooie foto’s en een 
stadsplattegrondje, is te koop voor slechts 1 
euro. Wilt u liever onder leiding van een gids 
het spoor van de kolonialen in het centrum ver-
kennen? Ook dat is mogelijk. Iedere woensdag
start bij voldoende aanmeldingen om 14.00 
uur bij de Mariënburgkapel de gratis wande-
ling. Meld u uiterlijk op de dinsdag ervoor aan 

Leer het oude stadshart op een andere manier kennen

Wandelen in het spoor van de kolonialen
via (024) 329 36 99 tijdens de openingstijden 
van het Huis. Het Huis hoopt dat de lezers van 
Mariken zo het oude hart van de stad weer op 
een andere manier leren kennen en dat zij die 
kennis ook aan anderen doorgeven. Ga daarom 
eens met vrienden en kennissen aan de ‘kolo-
niale’ wandel en bezoek de gratis expo in het 
Huis!

Meer weten over het Huis van de Nijmeegse 
Geschiedenis? Ga naar www.huisvandenij-
meegsegeschiedenis.nl

Tekst: Leon Gruppelaar
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

De nieuwe kazerne van de Koloniale Reserve te Nijmegen, in gebruik genomen in oktober 1911. 
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In deze Mariken willen wij aandacht schen-
ken aan de Korenmarkt en de Kannenmarkt 
en de enorme metamorfose die dit gebied in 
vele eeuwen heeft ondergaan. Maar zoals 
bij veel zaken het geval is: de geschiedenis 
herhaalt zich toch, want in vroeger tijden 
was hier veel horeca gevestigd en anno 2012 
is dat zeker weer het geval met alle uitbrei-
dingen in de Commanderie en met Bairro 
Alto. Omdat we altijd ook aandacht schen-
ken aan een lokale ondernemer willen wij 
deze laatste extra belichten.

Bairro Alto aan de Kannenmarkt 6 van de jon-
ge onderneemster Marleen de Kort is een aan-
winst voor dit sfeervolle plein dat sinds april 
dit jaar veranderd is van een parkeerlocatie tot 
een prachtige groene oase midden in de stad. 
Omdat Marleen flink aan de weg timmert, ook 
via de sociale media, heeft een breed publiek 
inmiddels de weg gevonden naar haar sfeer-
vol zaakje met heerlijke espresso’s, met liefde 
gemaakte soepjes en sapjes en verrukkelijke 
broodjes. De buurt en de klanten zijn blij dat 
Marleen haar oorspronkelijke bezetting met 

veertien tafels weer terug heeft gekregen, want 
anders was het met dit bijzondere horecacon-
cept slecht afgelopen. Een zaakje met tien ta-
fels is niet rendabel, maar gelukkig strijkt de 
politiek ook nog wel eens over haar hart.
Bairro Alto, wellicht genoemd naar een leven-
dige en gezellige wijk in Lissabon, schenkt een 
fantastische espresso en heeft daarvoor Bocca 
koffiebonen en een Sanremo espressomachine 
in huis gehaald. Dit is de basis voor haar steeds 
wisselende assortiment aan salades, broodjes, 
soepen, muesli’s. Een aanrader voor iedereen.

De Kannenmarkt, hoe het ooit was. Oudere 
bewoners van de Benedenstad weten zich het 
misschien nog te herinneren, maar heel veel 
inwoners niet. Het is daarom voor veel men-
sen altijd een mysterie waarom een deel van 
de Korenmarkt Kannenmarkt heet. Een duik 
in de geschiedschrijving en in het archief 
leert ons dat de Kannenmarkt voor de ingrij-
pende opbouw van de Benedenstad en Bin-
nenstad een aparte straat was, die overliep in 
de Smidstraat. Aan weerszijde waren winkels 
en horeca gevestigd. Na de wederopbouw heb-

ben de stadsarchitecten de Kannenmarkt bij de 
Korenmarkt getrokken en er zo een veel groter 
plein van gemaakt dan het ooit was. 
De Korenmarkt is na de afbraak van de Jacobs-
kerk (nu nog zichtbaar in de contouren van 
het nieuwe plein) ontstaan in 1653, toen het 
toenmalige stadsbestuur de korenmarkt aan de 
Lage Markt wegens ruimtegebrek verplaatste 
naar dit plein, die vanaf dat tijdstip dus in de 
annalen verschijnt als Korenmarkt.

Waar handel gedreven wordt, is horeca aan-
wezig en dus zie je in de geschiedenisboeken 
dat deze plek talrijke herbergen en kroegen in 
zeventiende en achttiende eeuw heeft gekend. 
Wat meer tot onze verbeelding spreekt, is na-
tuurlijk de moderne tijd. Vanaf 1930 was er 
aan de Korenmarkt het hotel-café de Uiver, 
gevestigd in een uit 1863 daterend pand. Het 
hotel kende drie verdiepingen en had een ter-
ras op het dak dat uitzicht bood op de Waal. 
Er is nog een foto van een chique gezelschap 
uit de jaren ’30 bekend, genietend van een si-
garetje en een glas op deze unieke plek. Op 
Korenmarkt 2 en 3 stond hotel-café de Beurs. 

Korenmarkt en horeca, verleden en heden

Korenmarkt omstreeks 1780. Korenmarkt noordzijde bij Pepergas 1939. Horeca naast elkaar.
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Het was een 30 meter diep pand, dat uitkwam 
op de toenmalige Smidstraat-gas. Tot slot was 
er tot ver na 1930 het hotel-café het Hof van 
Brabant gevestigd. Het hotel grensde aan de 
huidige zuidvleugel van de Commanderie.
Drie grote etablissementen in de dertiger ja-
ren. Deze plek was toen doordesemd van 
horeca en het beet elkaar niet. Dat moet een 
geruststellende gedachte zijn voor het nu. De 
Korenmarkt van tegenwoordig is niet meer 
de plek voor handel in granen, maar voor een 
meergranenbroodje kan je bij Marleen terecht. 
De Korenmarkt van nu is ook niet meer het 
drukke plein waar auto’s een plekje proberen 
te bemachtigen, maar zeker tijdens de zomer-
maanden een plek waar mensen rust vinden en 
kinderen spelen met de fonteintjes en water-
partijen, terwijl ouders genieten op het gras. 
Zo heeft deze plek zich door de eeuwen heen 
gehandhaafd. Het centrum mag blij zijn met 
deze enorme aanwinst in een zich steeds ver-
anderende stad.

Tekst: Anneke Arzbach
Foto’s 2012: Gerie Sandmann

Marleen de Kort

Kleurrijke herfst 
Ik haalde haar op, bij het steeds anders 
bereikbare station. Ze zag er moe uit. 
Maar toch bleef ze zich glimlachend inte-
resseren in mij. Terwijl ze over haar knie 
wreef, vertelde ik haar over de leergang 
waar zij straks een gastles zou geven. 
Gisteren teruggekeerd uit Uganda, waar 
ze was om de ontwikkelingsprojecten te 
bezichtigen. Ze vertelde over onderne-
mende vrouwen die zich inzetten om de 
kwaliteit van hun leven te verbeteren. 
Twee weken geleden was ze in Bangla-
desh, waar de corruptie de basis is ge-
worden voor wantrouwen in de overheid 
en daarvoor Somalië… Ja, ze had pijn in 
haar knie, maar ondanks aandringen van 
haar medewerkers vloog ze economy 
class. Wellicht uit principe of misschien 
om te voorkomen dat zij op de voorpa-
gina van de Telegraaf terecht zou komen: 
‘Kijk waar ons belastinggeld, dat wij aan 
ontwikkelingslanden geven, naartoe 
gaat!’ 
Omdat ik ooit haar naam genoemd had 
als potentiële burgemeester van Nijme-
gen begon ik haar te vertellen hoe leuk 
mijn stad is. We hadden nog even de tijd 
voordat de les begon. Ik nam een om-
weg. Om haar de Ooijpolder en de Rijks-
weg onder de prachtige Elyzeese velden 
te laten zien. De plekken waar mensen 
wonen die ‘nivelleren’ geen feest vinden. 
Ze genoot van de herfstgekleurde perife-
rie van Nijmegen. 
‘Als de kans zich voordoet, zou je dan de 
burgemeester van Nijmegen willen wor-
den? Straks valt dit allemaal onder het 
Rijk van Nijmegen.’ 
Zij was geïnteresseerd in mijn ervaringen 
van mijn recente reis naar Afghanistan. 
Ik was geïnteresseerd in haar als nieuwe 
burgemeester, minister of commissaris 
van de koningin met een vluchtelingach-
tergrond, die als voorbeeld de acceptatie 
van de nieuwe Nederlanders hier kan 
stimuleren. De oud-politica die werkelijk 
in staat is om over haar schaduw heen te 
springen heet Farah Karimi.

Qader Shafiq  (Foto: Lilia Volkova)
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Wethouder Henk Beerten praat met toenmalig 
voorzitter Ben Otten tijdens het werkbezoek 
van B en W op 6 oktober 2011.
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Mist
De mist wil maar niet optrekken deze 
grijze dag. Ik loop m'n ronde. De kou 
trekt langzaam door mijn kleding en af 
en toe pak ik de Molenpoort om op te 
warmen. 
Net daarbuiten staat Berend, ik noem 
hem even zo. De laatste jaren leeft hij 
op zijn eigen schimmige mistige we-
relddeel Alcoholica. Kou voelt hij niet, 
dat is de Antartica.
We gaan even zitten. Vijf maanden 
geleden bracht ik hem naar de bajes. 
Hij had zoveel plannen: de dikke tatoe-
age Carpe Diem die zijn hele rug vulde 
werd trots getoond. Ik ga weer aan 
het werk. Het gaat anders, het moet 
anders.
Vijf maanden, wat is tijd? Ik zit hier en 
luister naar hem. Hij moest blazen in 
de bajes: vijf promille, zwaar afgekickt 
en ze hebben dit niet en ze hebben dat 
niet en ze.... Ik ruik zijn adem en weet 
dat daarin zijn ambitie schuilt. vier pro-
mille schat ik in, genoeg om op Alco-
holica te mogen wonen. In twee dagen 
heeft hij al weer drie bonnen gekregen. 
‘Ik blijf aardig, hoor William’ en of ik 
wil bellen zodat hij het opvangcentrum 
weer in mag. Ik bel, het mag.
Pluk de dag.

William Nijland
Wijkagent Team Nijmegen Centrum
Twitter: @wijkagt_william 
(Foto: Peter de Jong)

Bij de meeste lezers van Mariken is het Be-
wonersplatform Stadscentrum wellicht een 
bekend fenomeen. Voor diegenen die deze 
editie van Mariken voor de eerste keer le-
zen, eerst even een noodzakelijke up-date.

Het bewonersplatform is een vorm van bewo-
nersparticipatie in het centrum van Nijmegen. 
Het gaat dan om het gebied dat is ‘opgesloten’ 
tussen de singels en de Waal en de Waalbrug 
en de Snelbinder/spoorbrug.
De Wijkraad Benedenstad heeft zich een klei-
ne twee jaar geleden officieel aangesloten en 
voor januari 2013 wordt verwacht dat ook de 
Bewonersraad Binnenstad zich volledig aan-
sluit. Laatstgenoemde bewonersraad zal dan 
verder gaan als een activiteitencomité, zoals 
ook de Benedenstad er een kent.
Dit zijn niet de enige veranderingen die heb-
ben plaatsgevonden en nog gaan plaats vinden.

Na een periode van drie jaar heeft mede-op-
richter en voorzitter Ben Otten aangegeven 
per november geen voorzitter meer te zijn en 
zich per januari 2013 uit het bestuur terug te 
trekken. Ook Hans Rutten is mede-oprichter 
en bestuurslid van het eerste moment die aan 
heeft gegeven per januari uit het bestuur te 
treden. Op deze manier wil hij graag plaats 
maken voor ‘verse en enthousiaste’ bewoners 
voor de komende drie jaar. 
De drie eerste jaren van het platform, en dus 
ook van deze bestuursleden, waren bij tijd en 
wijle enerverend en veeleisend, maar beiden 
kunnen vol trots terugkijken op deze periode 
met als grootste successen het herinrichten van 
de Van Berchenstraat, een aanbevelingsboekje 
van de werkgroep Verkeersoverlast Kronen-
burgersingel en als meest recente de aanpak 
van de (drugs)overlast en drugshandel in het 
Kronenburgerpark en directe omgeving.
Beide heren zullen zeker nauw betrokken blij-
ven bij het centrum van Nijmegen en dus ook 
bij het bewonersplatform.

Tijdens een overleg in oktober hebben de deel-
nemers in het bewonersplatform aangegeven 
dat een andere, meer op de politiek afgestem-
de werkwijze wellicht nog succesvoller zou 
kunnen zijn. Een andere vorm van vergaderen 
zou in zekere mate ook kunnen bijdragen tot 
het bereiken van meer of specifiekere doelen. 
Doelen die de bewoners van het stadscen-
trum zelf aanbrengen tijdens vergaderingen, 
schriftelijk richten aan het Bewonersplatform 
Stadscentrum (per adres Activiteitencentrum 
Doddendaal, Achter Valburg 2, 6511 DM Nij-

megen) of per mail (bewonersplatform-cen-
trum-Nijmegen@live.nl).
Nadat de bewoner zijn/haar bijdrage heeft ge-
leverd, wordt beoordeeld of een projectgroep 
gevormd kan worden of dat een werkgroep een 
betere manier zal zijn. Een projectgroep kent 
een projectstructuur. Er is een onderwerp ge-
definieerd, er wordt actie op ondernomen en 
er volgt een afsluiting (los van de tijd die het 
in beslag neemt). Een werkgroep kent meer 
continuïteit van aandacht voor het onderwerp. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheid, 
overlast, parkeren en mobiliteit.
Het vernieuwde bestuur (regiegroep) bekijkt 
op welke manier het een ondersteuning kan 
bieden. Dit kan zijn met advies, met het ver-
strekken van een naam en telefoonnummer 
van een ambtenaar bij de gemeente Nijmegen, 
of dat er wellicht aansluiting gezocht kan wor-
den bij een werkgroep om vanuit die structuur 
een betere slagingskans te hebben.

Nieuw in het jaar 2013 is dat er naast de ver-
gaderingen van het bewonersplatform, ook 
een aantal (waarschijnlijk drie stuks) thema-
avonden gehouden zullen worden. Deze zijn 
bedoeld als voorlichting, maar ook om van de 
bewoners input te krijgen zodat ‘óns’ Stads-
centrum een prettige omgeving wordt! Een 
omgeving waar bewoners, ondernemers en 
bezoekers zich thuis voelen, zich welkom voe-
len, zich veilig voelen en zich verbonden voe-
len. Enkel op die manier krijgen en houden we 
het mooiste stadscentrum van Nederland!

Tekst: Mickel Moors, a.i. voorzitter Regiegroep 
Bewonersplatform Stadscentrum Nijmegen
Foto: Jacqueline van den Boom

Bewonersplatform Stadscentrum Nijmegen
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‘De stad is niet van de bestuurders, de stad 
is van de burgers.’ Dat zegt wethouder Tur-
gay Tankir. Het college en de raad willen 
dat burgers meer gaan participeren.

Het college heeft onlangs de ontwerpnota 
Mee(r) doen in de wijk vastgesteld. ‘De bedoe-
ling is om met nieuwe beleidsregels de par-
ticipatie te bevorderen’, zegt wijkwethouder 
Tankir. ‘Wij willen dat burgers meer ruimte 
krijgen om met eigen initiatieven te komen 
voor de buurt. We zeggen niet meteen “Dat 
doen we” of “Dat past niet”, maar denken mee: 
“Hoe kun je het realiseren?” Wij leveren mee-
denkende ambtenaren. De burgers nemen zelf 
de regie in de hand en voeren een deel uit. Een 
groep bewoners wil bijvoorbeeld aan zelfbe-
heer doen. Ze willen een aantrekkelijke plek 
maken en die vervolgens zelf onderhouden. 
Als ze met een goed idee komen, willen wij ze 
ondersteunen, bijvoorbeeld met de aanleg of 
om een professional in te huren voor het ma-
ken van een plan om iets te realiseren.’

‘Mensen hebben nu vaak het gevoel dat ze 
van het kastje naar de muur gestuurd worden. 
Daardoor haken ze af. We moeten goed luis-
teren naar wat bewoners te vertellen hebben. 
We moeten meedenken en kansen inschatten. 
Soms kunnen mensen het zelf, soms hebben 
ze ondersteuning nodig. De kans van slagen 
wordt dan groter. Soms zien we er geen brood 
in, bijvoorbeeld omdat er geen draagvlak is. In 

Mee(r) doen in de wijk

Wethouder Turgay Tankir

‘We nodigen mensen uit met eigen initiatieven te komen’
het verleden ging de ondersteuning teveel naar 
dezelfde activiteiten. Wij vinden dat bewoners 
zelf met hun activiteiten verder moeten kun-
nen, dus zonder onze hulp. Dat is geen bezui-
nigingskwestie. Het budget blijft beschikbaar, 
maar we willen het voor veel meer – nieuwe 
– initiatieven gebruiken. Onze ondersteuning 
is tijdelijk. Iedere buurtbewoner moet samen 
met zijn buren nieuwe activiteiten op kunnen 
starten. We nodigen mensen uit met eigen ini-
tiatieven te komen. Het gaat erom dingen te 
verbeteren en dingen mooier te maken. Dro-
men over Dukenburg is een goed voorbeeld.’

‘Wij vragen bewoners actiever in hun wijk te 
worden, bijvoorbeeld meer ontmoetingen met 
buurtgenoten organiseren of iets fysieks reali-
seren. Wij willen bewoners niet tegenwerken. 
Dat gebeurt soms met allerlei regels. We willen 
minder regels en meer gemak. De raad vindt 
dat er ruimte moet zijn voor maatwerk. We 
hebben ruimte voor experimenten. Er wordt 
gekeken of het in dienst is van de burgers. De 
stad is niet van de bestuurders, de stad is van 
de burgers. De burgers zijn samen de eigenaar 
van de stad. Je wilt dingen leuker maken.’

‘Mensen vinden de mogelijkheid prettig, maar 

ze vinden het ook spannend. Ze zoeken hou-
vast om er samen uit te komen. Bijvoorbeeld 
terrasvergunningen. We willen meer vrijheid 
geven aan de ondernemers. Maar bewoners 
zijn bang voor overlast. Ik wil processen op 
gang brengen waardoor mensen elkaar zien, 
horen en met elkaar in contact komen. De 
ideeën moeten wel een bepaald doel heb-
ben. De criteria zijn: gericht zijn op de eigen 
wijk, voldoende draagvlak en relevant voor de 
buurt, de leefbaarheid moet verbeteren en het 
moet bijdragen aan ontmoeting in de wijk.’

‘Gelukkig zijn er in Nijmegen heel veel bur-
gerinitiatieven. Dat willen we nog mooier en 
socialer maken. We willen uiteindelijk alle 
mensen bereiken: vrouwen, mannen, allochto-
nen, jongeren en kinderen. Veel kinderen zijn 
actief in zwerfvuilteams. Dat moeten we koes-
teren. Het motto is: meer doen, meer mensen, 
met hetzelfde geld.’

Mensen kunnen zich per e-mail melden bij 
wijkmanagement@nijmegen.nl of per post bij
gemeente Nijmegen, afdeling Wijkmanage-
ment, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Be-
woners kunnen zich met hun ideeën ook mel-
den bij wijkmanager Eric van Ewijk, e-mail 
e1.van.ewijk@nijmegen.nl of het bewoners-
platform.

Tekst: René van Berlo
Foto: Ger Loeffen
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Dat zijn de woorden van Hubert Bruls, 46 
jaar geleden geboren in Nuth, een dorp in 
het zuiden van Limburg tussen Heerlen en 
Sittard. Hij kwam op 18-jarige leeftijd naar 
Nijmegen om er politicologie te studeren. 
Na een korte periode als gemeenteraadslid 
in 1998, was hij tussen 1999 en 2002 wet-
houder in Nijmegen. Daarna zat hij voor 
het CDA in de Tweede Kamer tot oktober 
2005 en werd vervolgens burgemeester in 
Venlo. Sinds 21 mei van dit jaar is Hubert 
Bruls burgemeester van Nijmegen. Hij is 
getrouwd met Ilse en heeft twee dochters 
van 10 en 12 jaar: Claire en Helène.

Wijkbezoeken
‘Ik ben nu iets meer dan een half jaar in dienst’, 
zegt Bruls. ‘Nog niet in alle 44 wijken van de 
stad geweest, maar ik ben aardig op weg. Er 
komt ook veel méér bij kijken: collegeverga-
deringen, raadsvergaderingen, de verantwoor-
delijkheid over de politie in de hele regio, de 
openbare orde bewaken enzovoort. Ik ben blij 
dat in de grote steden de burgemeester geen 
inhoudelijke portefeuille heeft. Dat maakt dat 
hij veel beter een neutrale positie kan inne-
men. Ik wil geen belangenbehartiger zijn. Dat 
betekent dat ik elke dag opnieuw keuzes moet 
maken, boven de partijen blijven staan. Maar 
ook het besluitvormingsproces moet deugen: 
juridisch moet alles kloppen. Ik wil ook oog 
hebben voor de meningen en belevingen van 
de burgers, wanneer ze me bijvoorbeeld een 

mailtje sturen. Dat kan gaan over overlast in 
de wijk, of iemand die na een overval persoon-
lijk zijn verhaal bij me kwijt wil of mensen op 
zoek naar betaalbare woonruimte. De rol van 
een burgemeester is zoveel meer dan alleen 
lintjes knippen, alhoewel daar ook niks mis 
mee is, hoor.’

Inspraak
‘Burgers willen meer inspraak. Daar zijn ook 
het college van Burgemeester en Wethouders 
en de gemeenteraad een warm voorstander 
van. Het is echter niet inspraak alleen. Je moet 
ook meer aan burgers overlaten. Zolang het 
niet over al te grote budgetten gaat, kunnen 
ze dat prima. Een leuk idee? Presenteer het 
maar! In Lindenholt willen ze bijvoorbeeld 
graag een grand café. Prima, alleen is het geen 
directe taak van de overheid. Maar als er een 
plan ligt, en dat plan is goed, oké, dan gaan 
we dat samen uitwerken. Dat moet de overheid 
veel meer doen: begeleiden, maar de bewoners 
zoveel mogelijk zélf aan het roer laten staan.’

Emotie
‘Er is vaak, en dat voel ik, veel emotie bij men-
sen. Ik heb dat zelf gezien in Malvert, bij de 
maisonnettes, waar mensen zich niet serieus 
genomen voelen. En de emoties laaien nu ook 
hoog op in Weezenhof, met die Skaeve Huse. 
Je weet van te voren dat die Skaeve Huse over-
al op protesten kunnen rekenen. Het is dan de 
taak van de overheid dat zoiets correct, maar 
vooral ook veilig gebeurt. Er zal altijd toezicht 
zijn, mensen worden nooit aan hun lot over-
gelaten. Die Skaeve Huse zullen érgens moe-
ten komen. Ik wil niet zeggen dat protesteren 
geen zin heeft: juist door samen te praten, te 
overleggen, kom je tot de beste oplossing. De 
wethouders krijgen van mij altijd de volle sup-
port. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen 
portefeuille. Ik zal echter altijd mensen te 
woord staan over zaken waar ze het niet mee 
eens zijn.’

Veranderingen
‘Ik ben zeven jaar weggeweest uit Nijmegen, 
van 2005 tot 2012. Dan zijn de overeenkom-
sten groter dan de verschillen. De Waalsprong 
springt er uit natuurlijk. Dat is een jonge wijk, 
met veel jonge gezinnen. Daar moest ik ook 
de weg zoeken. En Nijmegen-West natuurlijk. 
Wat daar gebeurt heeft zijn invloed weer op 
andere wijken. Terwijl de ene wijk verjongt, 
zie je andere wijken vergrijzen, zoals in Ha-
tert, maar vooral Dukenburg en Lindenholt. 
Dan krijgt een wijk een heel ander karakter. 

Mensen worden minder mobiel. Dat plaatst de 
overheid weer voor andere uitdagingen. Men-
sen moeten altijd mee blijven doen. Het heeft 
mij positief verrast hoezeer mensen daar en-
thousiast mee bezig zijn. Nijmegen moet wel 
één stad blijven. Het Willemskwartier is een 
wijk waar oude én nieuwe bewoners op een 
goede manier contact met elkaar hebben ge-
legd.’ 

Onderkant van de samenleving
‘Je moet accepteren dat groepen mensen el-
kaar opzoeken. Die sociale klontering is een 
gegeven. Dat gebeurt ook met mensen aan de 
onderkant van de samenleving. Je moet ech-
ter oppassen dat zoiets niet in een hele wijk 
plaatsvindt. Wijken moeten gemengd blijven. 
We moeten daar erg alert op zijn, alhoewel het 
niet altijd te vermijden is dat het tóch gebeurt. 
In dorpen zie je nu al dat buren elkaar nauwe-
lijks kennen, dat er weinig samenhang is. De 
overheid wil dat graag doorbreken, samen met 
de bewoners. Als die met een plan komen, zul-
len ze merken dat ze veel meer invloed hebben 
dan ze denken. Mensen kunnen zich machte-
loos voelen; dat snap ik. Ik ben in heel veel op-
zichten een bevoorrecht mens. Maar niemand 
wil graag in een isolement zitten. De overheid 
moet altijd proberen mensen erbij te betrek-
ken. Ik vind het opvallend dat het meeste vrij-
willigerswerk gedaan wordt door mensen met 
een baan.’

Nijmegen
‘Nijmegen is de noordelijkste stad van het zui-
den, een tikkeltje Bourgondisch. Ik hou van 
de directheid, maar ook van de diversiteit. Het 
is niet alleen een woonstad, en al zeker geen 
slaapstad.’

Stadsdelen
‘Dukenburg is een boeiend stadsdeel. Ik kwam 
vroeger vaak in Meijhorst, omdat mijn vrouw 
daar een goede kennis had wonen. En zelf heb 
ik in Weezenhof gewoond. Dukenburg heeft 
een groen karakter. De extremen zijn verdwe-
nen. Je hebt er verschillende woonklimaten, 
heel divers. Je kunt er rust vinden.’

‘Typerend voor Lindenholt is de groene long 
die er doorheen loopt, dat stuk waar ook de 
dierenboerderij is, prachtig. Buiten wonen in 
de stad. Niemand die er woont wil er weg; ook 
typerend: de mensen die er wonen zijn veel 
positiever over dit stadsdeel dan de mensen 
die er niet wonen. Men heeft het er met elkaar 
goed naar de zin, is mijn ervaring.’

Burgemeester Hubert Bruls: ‘Ik ben de makelaar van de hoop’

Dit interview met burgemeester Hubert 
Bruls verschijnt gelijktijdig in de 
bewonersmagazines de Dukenburger, 
Lindenholt Leeft, De Partituur (Neer-
bosch-Oost), de Wester (Oud-West) en 
Mariken (centrum en Benedenstad).
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‘Neerbosch-Oost is heel anders dan Duken-
burg of Lindenholt. Dat er maar één toegangs-
weg is, geeft de wijk iets geslotens. Die geslo-
tenheid is de zwakte maar ook weer de kracht 
van de wijk. De overlast van de jongeren is 
een bekend thema, maar de wijk straalt wel 
eenheid uit. De Honinghoeve is erg mooi ge-
worden en Neerbosch kent nog een beetje dat 
dorpsgevoel.’
‘Oud-West is een traditionele volkswijk. Daar 
heb ik persoonlijk een zwak voor. Er is veel 
gerenoveerd, en er wordt veel nieuwbouw ge-
pleegd. Mensen moesten daardoor vaak tegen 
hun zin verhuizen. In West ligt ook een be-
langrijk stuk van de Nijmeegse geschiedenis. 
En men heeft er het hart op de tong. Ik hou er 
wel van, wanneer mensen hun eigen eerlijke 
mening geven. Ik praat dan ook terug, en dat 
wordt gewaardeerd. Ongelooflijk wat daar al-
lemaal verricht is met behulp en inzet van veel 

bewoners. Ik was er tijdens de intocht van de 
Vierdaagse. In één woord: geweldig.’

‘Kies je ervoor in het centrum te wonen, dan 
kies je voor de bruisende stad. Het centrum is 
nooit van jezelf. Je hebt er altijd gasten. Bijna 
24 uur per dag. Daar komt alles samen. Dat 
moet je willen, want ook het minder goede, het 
slechte van de stad trekt naar het centrum. Veel 
studenten kiezen voor de binnenstad, maar 
toch zijn er ook altijd nog veel ouderen, die 
ervoor kiezen in het centrum te wonen en daar 
niet weg willen. Gelukkig maar.’ 

‘Ik vind de demografie van een stad heel be-
langrijk. Hoezeer je op moet passen voor een 
krimpende bevolking, de vergrijzing moet te-
gengaan, zorgen dat er overal goede voorzie-
ningen zijn, scholen, winkels, wijkcentra. Dat 
alles mag niet onder druk komen te staan. Dat 

is een belangrijke uitdaging. Ik ben hier niet 
gekomen om alleen maar op de boel te passen. 
Zoals het vroeger was, wordt het nooit meer, 
maar je moet perspectief bieden dat het beter 
kan en wordt. Ik ben de makelaar van de hoop.’

‘Als student heb ik in de Weezenhof in de 
laagbouw gewoond en in Bottendaal. Toen we 
trouwden zijn we in Brakkenstein terechtgeko-
men. Wat het nu wordt? De volgende zomer 
heeft de oudste de basisschool erop zitten en 
dan staat niets ons meer in de weg om naar 
Nijmegen te verhuizen. Mijn vrouw en kinde-
ren hebben het grootste offer moeten brengen, 
dus zij hebben de eerste keuze waar we in Nij-
megen gaan wonen. Het moet een beetje repre-
sentatief zijn. Dat is de enige eis die ik stel.’

Tekst: Michiel van de Loo en René van Berlo
Foto’s: Jacqueline van den Boom
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In dit nummer van Mariken een nadere ken-
nismaking met een gebouw uit eigen wijk. 
Een gebouw dat voor ons allemaal mis-
schien wel heel belangrijk kan zijn.

Midden in het centrum van onze stad staat een 
groot oud pand. Het is het Hospice Bethlehem, 
gevestigd in een voormalig klooster. Het ligt 
bepaald niet in het zicht. Daarom kennen veel 
mensen dit hospice niet. 
Een hospice is een gastvrij onderkomen waar 
mensen die in hun laatste levensfase zijn, ver-
zorgd kunnen worden. In dit gebouw heerst 
rust en stilte, naast flinke bedrijvigheid van 
zorgende mensen: vaste medewerkers en veel 
vrijwilligers. Wat opvalt, is vooral de warme 
vriendelijke sfeer, de aandacht voor de gasten 
en hun naasten en de goede verstandhouding 
onder het personeel. Ieder voor zich is er om 
de gasten in hun laatste fase tot het levensein-
de zo goed mogelijk te verzorgen en aandacht 
te geven.
Het gebouw ligt aan een rustig pleintje, als een 
oase in de drukte van de stad. Vanuit de grote 
huiskamer boven is er een weids uitzicht over 
de rivier, de Waalbrug, de polders en de huizen 
van Overwaal. Op de eerste en tweede ver-
dieping zijn tien goede eigentijds ingerichte 
kamers voor de gasten. Iedere gast heeft een 
eigen kamer met toilet en wasgelegenheid, een 
koelkastje en een mogelijkheid om thee of kof-
fie te zetten. Op iedere kamer is een oproep-
systeem, telefoon, tv, radio en cd-speler. Men 
mag ook eigen dierbare spullen meebrengen 
voor de kamer.

Er zijn geen vaste bezoektijden. Bezoek kan 
ook eventueel blijven eten en er zijn logeer-
mogelijkheden.

Het gebouw
Het Hospice Bethlehem ligt tussen de Burcht-
straat en het Holland Casino, ongeveer naast 
het culturele centrum De Lindenberg. Via een 
smal straatje komt men op de St. Anthonis-
plaats. Aan dit pleintje ligt het hospice. Ooit 
in een ver verleden was het een klein gasthuis 
of hospitaal. In de loop der tijden is het ge-
bouw aangebouwd, verbouwd en gerenoveerd. 
In 1827 was het een burgemeestershuis. In 
1927 werd het bezit van de Congregatie van 
Dominicanessen. Er werd toen een kapel aan-
gebouwd met daarboven een recreatiezaal. In 
2003 werd het pand verbouwd tot hospice.
De kapel, nog in oude stijl, wordt gebruikt als 
stiltecentrum, waar zowel de gasten en hun 
bezoek als het personeel gebruik van maken. 
Op de begane grond zijn de kapel, de hal, de 
receptie, de ruime, mooie ouderwetse keuken 
met moderne apparatuur en ook nog een ver-
gaderruimte, ondergebracht in de refter. Het is 
een interessant gebouw met een geheel eigen 
sfeer. 

De zorg 
Een heel team van mensen is aanwezig om de 
zorg van de gasten zo goed mogelijk te doen 
verlopen. Verpleegkundigen, bijgestaan door 
zorgvrijwilligers, zijn 24 uur per dag aanwe-
zig. Een hospice-arts is op vaste tijden aanwe-
zig. Op andere tijden is medische zorg direct 

bereikbaar. Maar ook de eigen huisarts kan 
bij de zorg betrokken blijven. Verder zijn een 
hospice-hoofd, een geestelijk verzorger, een 
familiebegeleider en een coördinator voor de 
vele vrijwilligers op gezette tijden aanwezig. 
Samen met de medewerkers van de keuken, 
de receptie, de huishouding, ook weer geas-
sisteerd door vrijwilligers, wordt doorlopend 
zorg verleend. Enkele vrijwilligers zorgen ook 
voor het onderhoud van de tuin. Wekelijks ver-
zorgen ze de bloemen voor de vele vertrekken.

De zieken zijn hier te gast en worden daarom 
gasten genoemd. Voor wie thuis sterven niet 
mogelijk of niet wenselijk is, kan hier worden 
opgenomen. Goede palliatieve zorg (zorg in 
de laatste fase tot het levenseinde) wordt hier 
geboden. Rondom behandeling en levenseinde 
stemt men af op de persoonlijke wensen en de 
behoeften van de gast.

Verdere informatie
Mensen die meer zouden willen weten over 
het hospice in verband met een opname, kun-
nen contact opnemen voor een afspraak, tele-
foonnummer (024) 382 86 30. 
Verpleegkundige zorg wordt vergoed door de 
AWBZ. Verblijfskosten zijn naar draagkracht. 
Dat deze kosten betaalbaar blijven, wordt 
vooral mogelijk gemaakt door de financiële 
steun van de stichting Vrienden van het hos-
pice en de inzet van de vrijwilligers. Het hos-
pice maakt deel uit van Stichting Kalorama. 
Voor nog meer info kan men de volgende web-
sites raadplegen: www.kalorama.nl en www.
vriendenhospicebethlehem.nl

Tekst en foto’s: vrijwilligster C.E.

Hospice Bethlehem

Zorg voor mensen in hun laatste levensfase
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Koken met Nijmeegse chef-koks (5)

Op 25 juni van dit jaar openden Tijs Huij-
bers en Magg Graafland hun restaurant 
Ivory aan Wintersoord 2 in het centrum 
van Nijmegen. Ivory staat voor eerlijke pro-
ducten en kwaliteit. Met zorg selecteert het 
jonge ondernemersduo duurzaam geprodu-
ceerde en smakelijke ingrediënten voor hun 
gerechten. 

Chef de cuisine Tijs Huijbers (25) heeft als 
opstap de nodige ervaring opgedaan bij ge-
renommeerde restaurants zoals O Mundo in 
Wageningen en de Hoefslag in Bosch en Duin. 
Die restaurants hebben allebei één Michelin-
ster. Zijn partner Magg Graafland (31) stond 
in de keuken van hotel Sterrenberg in Otterlo.
Ivory (www.restaurantivory.nl) heeft elke twee 
maanden een speciale actie om gasten te laten 
genieten van culinair eten en bijpassende, ver-
rassende wijnen. 

Lekker kerstvoorgerecht
Tijs Huijbers bedacht voor het blad Mariken 
een mooi voorgerecht voor de kerst of een an-
dere feestelijke dag. Het is tartaar van gerookte 
zalm met gebakken ‘oosterse’ gamba’s, bies-
lookcrème, grapefruit, radijs en piccalilly.

Nodig voor 4 personen:
150 gram plakken gerookte zalm
15 gram wakame (Japanse zeewiersalade) (bij-
voorbeeld te koop bij de Albert Heijn)
15 gram lente-uien
45 gram bieslook
12 grote ongepelde gamba’s (vaak ook te koop 
in de supermarkt)
1 pot piccalilly
1 pot kappertjes
12 rode grapefruitpartjes
12 dunne plakjes radijs
100 gram crème fraiche
75 gram rucola
Zout en peper
Olijfolie
50 ml sushi-azijn (seasoning voor sushi) (ver-
krijgbaar bij de toko)

Bereiding Tartaar zalm:
1. Snijd de plakken gerookte zalm in blokjes 
van ongeveer 3 bij 3 millimeter.
2. Hak de bieslook, lente-ui en wakame in 
blokjes van 1 bij 1 millimeter.
3. Doe de zalm, wakame, lente-ui en (15 gram) 
bieslook in een mengkom. Doe er een klein 
scheutje olijfolie bij en een beetje peper. Ver-
meng het geheel goed.

Bereiding bieslookcrème:
4. Pak een grote mengkom, doe daar de crème 
fraiche in en de gehakte (30 gram) bieslook en 
een klein beetje zout en peper.
5. Klop het geheel op tot slagroomdikte (let 
op: in het begin wordt de crème fraiche dun-
ner, maar bij het verder kloppen wordt hij weer 
steviger).
6. Doe de crème in een spuitzak.

Bereiding gamba’s:
7. Laat de gamba’s ontdooien in een bak met 
koud stromend water. Pel de gamba’s en ont-
doe ze van hun pantser en darmkanaal.
8. Bak de gamba’s in een hete koekenpan, aan 
beide kanten ongeveer 40 seconden. Blus de 
gamba’s dan af met de sushi-azijn. 
De bedoeling is dat de sushi-azijn licht kara-
melliseert en dat het vocht om de gamba komt 
te zitten. Let op: laat het niet te ver gaan, an-
ders wordt de karamel bitter en hard.

Dresseren:
9. Verdeel de tartaar over 4 borden: gebruik 
daarvoor een open ring met een diameter van 
zo’n 10 centimeter. Stamp het geheel aan met 
een tonic-stamper.
10. Doe de rucola in een mengkom en doe er 
een scheutje olijfolie, peper en zout bij.
11. Leg de rucola mooi bovenop de tartaar in 
het midden. Daar weer bovenop komen 3 plak-
jes radijs per bord. 
12. Leg op elk bord ook 3 partjes grapefruit en 
3 kleine hoopjes piccalilly.
13. Op de rand van de tartaar spuit je vervol-
gens 3 kleine dotjes bieslookcrème. 
14. Leg op de rand van elk bord nog 3 gebak-
ken ‘oosterse’ gamba’s.
15. Maak het gerecht af met wat kappertjes.

Tekst: Tijs Huijbers en Lucy Holl
Foto: Gerie Sandmann

Tartaar van gerookte zalm van Tijs Huijbers van restaurant Ivory 
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Het is kwart voor 10 die 24ste oktober als de 
dames en twee heren binnendruppelen in de 
grote zaal van ’t Oude Weeshuis. De koffie 
en de soesjes staan al klaar. Verbaasd wordt 
er gekeken, wat ik gewapend met opschrijf-
boekje en fototoestel kom doen. 

Als ik vertel dat ik een verhaaltje kom schrij-
ven voor Mariken, is het ijs al snel gebroken 
en maken we handenschuddend kennis met de 
dames Wil, Riet, Iet, Hilde, Ans, Nel, Fran-
cien, Tonny, Mientje, An en de heren Herman 
en Puk. Ik ben er een paar vergeten, maar dat 
is niet erg. De groep, ooit jaren geleden al ge-
leid door dominee Colijn en later ook door 
Mara van het stadhuis, onze plaatsvervangend 
burgemeester (zo werd ze genoemd), is nog 
steeds actief. Inmiddels zijn deze ouderen wel 
vervangen, door weer anderen, want zo zit het 
leven nu eenmaal in elkaar.

Binnenstadsbewoners
Zelden zo’n gezellig clubje meegemaakt als 
deze groep overwegend oudere binnenstads-
bewoners. Elke twee weken komen ze bij 
elkaar op de woensdagochtend om onder de 
bezielende leiding van Christel Kokke en Ti-
neke van Iersel allerlei onderwerpen de revue 
te laten passeren. Er valt altijd wel wat te pra-
ten, nietwaar, in deze bruisende stad. Is het niet 
over politiek, dan is het wel over allerhande 
zaken die de oudere medemens bezighouden. 
Deze ochtend komt de plaatsvervangend apo-
theker Arie Spangenberg uit de Burchtstraat 

aanschuiven om haarfijn van alles uit te leggen 
over medicijngebruik en vooral ook de vergoe-
dingen en de verstrekking daarvan. Arie vertelt 
zijn levensverhaal met verve, hoe zijn ouders 
uit het voormalig Nederlands Indië hier naar 
toe zijn gekomen en hij na tal van omzwervin-
gen door het land, via Zuid-limburg en Am-
sterdam, nu de apotheker van de Burchtstraat 
vervangt. Hij is een apotheker zoals een apo-
theker hoort te zijn. Geen gifmenger, maar een 
open mens, waar je met je vragen terecht kan. 
Hij adviseert ook iedereen die met vragen zit, 
om een afspraak te maken met de apotheker 
die het dan persoonlijk uit kan leggen.

Vragen
En vragen zijn er heel erg veel. Veel ouderen 
zijn veroordeeld door allerhande kwalen aan 
meerdere pillen. Medicijnen die niet altijd 
goed met elkaar matchen en dan is het middel 
erger dan de kwaal. Ook de verstrekking van 
goedkopere medicijnen, die nog wel door de 
zorgverzekeraar worden vergoed, maar vaak 
ongewenste bijwerkingen vertonen ten opzich-
te van het andere merk, veroorzaakt veel on-
duidelijkheid bij de aanwezigen. De apotheker 
legt goed uit, dat je dan toch moet vragen om 
je oude merk medicijn, zonder die bijwerkin-
gen. Mooi dat hier duidelijkheid in wordt ge-
schapen, want deze generatie stelt zich door-
gaans nog bescheiden op en vraagt niet maar 
draagt. Kom op voor jezelf en je gezondheid. 
De man vertelt boeiend en leerzaam en maakt 
ook grappen. Volgens hem mogen alle aanwe-

zigen niet meer meedoen aan bijvoorbeeld de 
Tour de France, want veel van de door hen ge-
nomen middelen staan op de verboden doping-
lijst van sporters. 

Koffierondje
Dan is er weer een koffierondje en de contri-
butiebetaling bij Wil. Vervolgens gaat Arie 
vrolijk door over rolletjes pillen, bloedverdun-
ners, plaspillen, bloeddrukverlagers, suiker-
ziekte, uitleg over een nuchtere maag en wat 
dat inhoudt, vitamine D en de waarde ervan, 
droge huid en het verschil tussen cremes en 
zalf en bewegen plus buitenlucht en zonlicht 
staan ook hoog op zijn lijst. Als je wijzer wilt 
worden, ook in je portemonnaie, ga dan niet 
naar de hypotheker, maar de apotheker.

Er wordt uiteindelijk afscheid van hem geno-
men met een welverdiend flesje wijn. Bij het 
scheiden van de markt verneem ik nog welke 
uitstapjes de groep onlangs gemaakt heeft naar 
Buren en met de zonnetrein naar Oortjeshek-
ken. Ook is er een nieuw initiatief: ze gaan sa-
men koken. Een keer per week voor de brood-
nodige afwisseling, gezelligheid en het sociale 
samenzijn. Spruitjes en slavinken staan er op 
het menu deze allereerste keer. Bij voldoende 
deelname - en als we turven deze ochtend gaat 
het zeker door - doen ze het in november en 
december weer. He je ’t geheurd? Se gaon koke 
in het Buurthuus. Jao echt wuir, feur 5 euro, ’n 
3-gangenmenu. Zo luidt hun wervende folder. 
Van 17.00 tot 19.00 uur ben je welkom en staat 
de tafel gedekt. Je kan je opgeven bij Ietje en 
Christel. Bij die laatste kan je je inschrijven: 
telefoon (024) 844 68 53. Ook zoekt het brut-
selteam graag een keer een gepensioneerde 
kok, die op vrijwillige basis eens een lekker 
potje chinees of pasta kan koken, want daar 
zijn de deelnemers gek op. Als u dat best een 
keer wil doen, kunt u ook naar het opgegeven 
nummer bellen of mailen naar c.j.m.kokke@
xmsnet.nl. Gezellig! Ik neem afscheid en ver-
heug mij op mijn eigen oude dag. Dan sluit ik 
me zeker aan.

Tekst en foto’s: Anneke Arzbach                                                                               

Gespreksgroep ’t Oude Weeshuis

‘Zelden zo’n gezellig clubje meegemaakt’
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Gespreksgroep ’t Oude Weeshuis ontdekt Buren

In het vestingstadje Buren waant u zich in vroegere tijden. 
Het monumentale en daardoor beschermd stadsgezicht, zijn 
rijkdom aan historische gebouwen op loopafstand.

De historie van de stad is nauw verbonden met de historie van ons 
koningshuis. Buren wordt daarom ook wel Oranjestad genoemd. 
De historie begint met het huwelijk van Willem van Oranje en 
Anna van Buren in 1551. Koningin Beatrix is nog steeds gravin 
van Buren en Willem Alexander reed de Elfstedentocht onder de 
naam W.A. van Buren.
Met het busje naar Buren. Daar aangekomen werden we ontvangen 
door een alleraardigste mevrouw Mieke Spaan, bij Koffie en Kunst. 
Overheerlijke koffie, vers gezet van koffiebonen. De lekkernijen 
waren niet te versmaden. De koek met vruchten, de noten met 
een dikke laag chocolade werd gretig gepakt. De bonbons waren 
volgens mij eerder op dan de koffie. Hemels. De schattige spulletjes 
die je hier ook kunt kopen, zijn beeldig.
We werden door Riena Zondag opgehaald om naar het museum 
te gaan, museum Buren en Oranje. We werden ontvangen door 
Marten Tinga, een boeiende verteller. Martin vertelde verhalen 
van de Oranjes die niet altijd de krant of tijdschrift haalden, maar 
enorm leuk om deze gewone menselijke dingen ook te horen over 
de Oranjes. Prachtige tekeningen, schilderijen en foto’s van ons 
koningshuis, over het verleden en hoe ons koningshuis tot stand 
is gekomen, met ups en downs. Het werd allemaal uit de doeken 
gedaan door Martin.
Annemarie van der Zijden haalde ons op om naar het restaurant 
te gaan, want inmiddels kregen we wel weer trek. We mochten 
plaats nemen aan een lange keurig gedekte tafel (zie foto). Het 
12 uurtje werd geserveerd, we konden daar de hele dag wel mee 
vooruit, sjonge, sjonge, daar werd even wat opgediend. Brood, 
diverse soorten vlees, kaas, slaatje en een overheerlijke kroket en 
een drankje. Ook hier weer niets dan lof.
Nadat onze buikjes gevuld waren, haalde Annemarie ons weer op 
voor een bezoek aan de Lambertuskerk en een klein rondje Buren. 
In de Lambertuskerk is het huwelijk voltrokken tussen Willem van 
Oranje en Anna van Egmond, gravin van Buren, in 1551. Veel oude 
details van uit die tijd zijn bewaard gebleven.
Het voormalige weeshuis, gebouwd in 1612, kwamen we in 
het rondje Buren tegen. Een majestueus gebouw waar thans de 
Koninklijke Marechaussee gehuisvest is. Smalle straatjes en, net 
als bij ons in Nijmegen, kinderkopjes als straatbedekking. Lieve 
huisjes met veel groen en bloemen.
Het werd langzamerhand tijd om afscheid te nemen. Nog even bij 
het Koffie en Kunst-winkeltje een kopje koffie of thee drinken en 
dan wachten op de bus die om 15.30 uur ons ophaalde. Het was een 
geweldige dag. We hebben genoten en we zullen Buren niet gauw 
vergeten. Zoiets moois, zo dichtbij, geweldig. Dank je wel VVV 
Buren en de mensen die ons zo voortreffelijk ontvangen hebben.

Tekst en foto: gespreksgroep ’t Oude Weeshuis

KION biedt opvang in alle soorten en maten, passend bij  
uw behoefte. Ook als uw situatie anders-dan-anders is. 
KION speelt er graag op in en komt met verrassende  
oplossingen! Kom zelf kijken wat kan bij KION. Er is altijd 
een vestiging bij u in de buurt.

…het kán 

 bij KION

Altijd opvang. Altijd in de buurt.
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Nomineer uw favoriete 
feestelijke winkelstraat
Stralende kroonluchters en guirlandes die 
boven de straten hangen. Of met lampjes 
versierde bomen die aan weerszijden van 
de straat schitteren. Nu de donkere dagen 
zijn begonnen, is er meer licht in de winkel-
straten. Welke feestelijke winkelstraat is uw 
favoriet?  De straat waar shoppers het liefst 
winkelen in de aanloop naar kerst en Oud 
en Nieuw, wordt de Meest sfeervolle winkel-
straat van Nederland 2012.

Tot en met 14 november kon men nomineren. 
Daarna kiest een jury vijf genomineerden uit 
de door u opgegeven winkelstraten. Dit aan de 
hand van aspecten die Nederlanders belangrijk 
vinden in winkelstraten in de aanloop naar de 
feestdagen. Tot en met 14 december kunt u 
weer stemmen op deze vijf. Daarmee maakt u 
kans op leuke prijzen. De straat met de mees-
te stemmen wordt op 19 december de Meest 
sfeervolle winkelstraat van Nederland 2012. 
De Hezelstraat heeft zich aangemeld voor deze 
nominatie.

Lees meer op www.telegraaf.nl/uitwinkelen

Volg de ringstraten nu ook op facebook: 
www.facebook.com/ringstraten

Tekst: Els Stouthamer
Foto’s: Gerie Sandmann

Op 12 oktober organiseerde Museum Het 
Valkhof samen met de gemeente Nijmegen 
het symposium Cultuurhistorisch Valkhof-
kwartier.

Centraal stond de vraag ‘Hoe gaan we met 
elkaar die kans vormgeven en benutten?’ Dit 
omdat in de komende jaren rond het Valkhof 
veel gaat gebeuren. Zo gaat de herbouw van 
de Donjon van start, krijgt de Stratemakers-
toren een nieuwe bestemming en komt er een 
voetgangersbrug over het Meertje naar de 
Ooijpolder. Al deze ontwikkelingen vormen 
een geweldige kans om een cultuurhistorisch 
Valkhofkwartier te creëren en er toeristen mee 
naar de stad te trekken.

Onder leiding van dagvoorzitter Hubert Hen-

Symposium ‘Cultuurhistorisch Valkhofkwartier’
driks gaven vier sprekers een presentatie over 
de verschillende plannen voor het Valkhof-
kwartier. Deze presentaties werden afgewis-
seld met korte intermezzo’s over de Donjon, 
de Bastei en de Lindenberghaven (aan de hand 
van de Pecha Kucha presentaties).

De positieve middag werd afgesloten door 
wethouder Hannie Kunst. Symbolisch over-
handigde zij 2 euro aan Marijke Brouwer (di-
recteur Museum Het Valkhof) voor de start 
van een website gericht op de ontwikkelingen 
van het Valkhofkwartier.

Voor meer informatie over dit programma kijk 
op www.valkhofkwartiernijmegen.nl

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

Burendag 2012
Behalve het pimpen van vogelhuisjes tijdens 
de Burendag 2012, is er ook een leuke wand-
schildering aangebracht in de Derde Walstraat, 

Kunstwerk Scholenhof
Op 16 november is het kunstwerk aan de 
Scholenhof opgeleverd door de kunstenaar 
Rein Jelle Terpstra. 

Het gehele project, dat in opdracht van Kal-
liste en Giesbers bouw tot stand is gekomen, is 

Plantenbakken pimpen
De plantenbakken aan Kelfkensbos, die in 
januari 2006 op het trottoir geplaatst zijn 
door samenwerking van buurtvereniging 
Bataafs Kwartier en Tandem in het kader 
van het project Onze buurt aan zet, zijn een 
constante bron van ergernis. Dit komt mede 
door de vernielzucht die bijna dagelijks 
aanwezig is, waardoor planten geen lang 
leven beschoren zijn.

Een alternatief is gezocht bij de studenten 
van Helicon, de groenopleiding in Nijmegen. 
Aangezien de plantenbakken een afscheiding 
maken tussen fietspad en trottoir, vormen zij 
daardoor een barrière voor auto’s die willen 
laden en lossen op het trottoir. Het idee ont-
stond om gebruikte fietswielen in de bakken 
te plaatsen als ludiek kunstwerk in plaats van 
planten. Helaas bleek al snel dat ook deze ma-
terialen niet hufterproof zijn. De bakken za-
gen er troosteloos uit. Een alternatief hierop 
dachten wij te vinden in het pimpen van deze 
wielen, en ze wat aan te kleden.

Hebt u een leuker idee, en dan bedoelen wij 
niet ‘haal ze maar weg’ of iets dergelijks, laat 
het dan weten: 
info@leveninhetbataafskwartier.nl

Tekst en foto’s: Els Stouthamer

hiermee afgesloten. Wethouder Hannie Kunst 
sprak lovende woorden over het kunstwerk 
waar een schat aan historisch verleden uit af 
te leiden is. Een kunstwerk dat geschaard moet 
worden onder de iconen van de Nijmeegse cul-
tuurhistorie.

Tekst: Els Stouthamer
Foto: Jeroen Suijkerbuijk

tegen de achtergevel van de Tapijthal. Op de 
foto’s ziet u links de oude en rechts de nieuwe 
situatie.

Tekst en foto’s: Els Stouthamer
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De wethouders Henk Beerten en Hannie Kunst laten zich informeren over de verkeerssituatie op de 
Kronenburgersingel tijdens het werkbezoek van B en W op 6 oktober 2011.

Het schetsontwerp van de werkgroep.

24

De leefbaarheid en veiligheid bij de Kronen-
burgersingel baren bewoners en gebruikers 
de nodige zorgen. In het Bewonersplatform 
Stadscentrum is een werkgroep gevormd 
van mensen die aan de Kronenburgersingel 
wonen. De werkgroep heeft zich ten doel 
gesteld verbetervoorstellen te doen aan het 
college en de gemeenteraad voor de knel-
punten, die samenhangen met het gebruik 
als centrale verkeersader. 

Verkeersafwikkeling op stedelijk niveau
De Kronenburgersingel maakt deel uit van de 
hoofdwegstructuur ter ontsluiting van Nijme-
gen-Centrum. Daarnaast fungeert de Kronen-
burgersingel als verkeersader in het afwikke-
len van verkeer van oost naar west vv. Deze 
functies veroorzaken flinke overlast, met name 
ten aanzien van milieu (geluidsoverlast en fijn-
stof) en verkeersveiligheid.
In de komende jaren zal de verkeerscirculatie 
in en om Nijmegen veranderingen ondergaan: 
oplevering verbrede A50, oplevering stads-
brug, realisatie zogenaamde stedelijke ring, 
Spoorzone: projecten rondom centraal station 
(Doornroosje, Talistoren, Metterswaene-ho-
tel), Handelskade en Waalfront, aanpak west-
zijde centraal station.

Een aantal bewonersgroepen in Nijmegen-
West heeft zich al geroerd als het gaat om 
de mogelijke aantasting van leefbaarheid en 
veiligheid als gevolg van de genoemde maat-
regelen. De werkgroep Verkeer van het Be-
wonersplatform Stadscentrum kan daar aan 
toegevoegd worden. Het is ons volstrekt on-

Kronenburgersingel veilig en duurzaam
Aanbevelingen van de werkgroep verkeer Kronenburgersingel

duidelijk welke mogelijke gevolgen al deze 
activiteiten hebben op de verkeersdrukte, het 
milieu/ de leefomstandigheden en de verkeers-
veiligheid van de Kronenburgersingel.

Aanbeveling 1
In samenwerking met bewoners(groepen) on-
derzoek te doen naar de effecten van de ge-
noemde veranderingen. De uitkomsten van het 
onderzoek moeten onderlegger zijn voor een 
actieprogramma verkeersmaatregelen.

Verkeersveiligheid Kronenburgersingel
Het intensieve gebruik van de Kronenburger-
singel leidt tot ongelukken en zeer veel ‘bij-
na-ongelukken’. De bewoners en gebruikers 
zien dat de huidige scheidinggeleiding van 
verkeersdeelnemers onvoldoende veilig is. 
Structureel (zeer) groot en zwaar vrachtver-
keer zorgt voor een extra veiligheidsrisico op 
deze weg met veel kinderen.

• Ouders/kinderen (brom-)fietsen over het zui-
delijk voetpad naar het Stedelijk Gymnasium 
en het kinderdagverblijf. Dit leidt herhaalde-
lijk tot (bijna-) ongelukken.
• Ouders/kinderen die over het fietspad langs 
het Kronenburgerpark (brom-)fietsen en willen 
oversteken richting gymnasium of kinderdag-
verblijf, doen dat met gevaar voor eigen leven. 
Er zijn te weinig beveiligde oversteekplaatsen.
• Autoverkeer rijdt vaak te hard over de Kro-
nenburgersingel. Voor autoverkeer tussen Joris 
Ivensplein en Tunnelweg/Stationsplein geldt 
géén snelheidsbeperking. Veel automobilisten, 
waaronder vrachtverkeer, rijden te snel.

De werkgroep heeft naar aanleiding van dit 
knelpunt een schetsontwerp gemaakt dat re-
kening houdt met de veiligheid voor álle ver-
keersdeelnemers. Eerder is door bewoners ad-
vies gevraagd aan Veilig Verkeer Nederland. 

In het schetsontwerp van de bewoners staan de 
volgende punten centraal:
• Veilige bereikbaarheid van het Kronenbur-
gerpark, de appartementen, het Stedelijk Gym-
nasium en de kinderopvang aan de Kronenbur-
gersingel door:
- het realiseren van een éénduidige route van 
Joris Ivensplein tot station.
- het verbeteren van de oversteekbaarheid van 
de Kronenburgersingel met beveiligde over-
steekplaatsen.
- Het realiseren van een éénduidige fiets- en 
voetgangersroute van Smetiusstraat tot Joris 
Ivensplein.

De werkgroep meent dat veel van de ideeën 
makkelijk te realiseren zijn. De werkgroep 
denkt dan ook dat het schetsontwerp technisch 
en financieel haalbaar is

Aanbeveling 2
Op basis van het schetsontwerp van de werk-
groep, samen met de werkgroep onderzoeken 
of en wanneer de daarin opgenomen maatre-
gelen gerealiseerd kunnen worden.
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In het centrum kunt u altijd rekenen op onze thuiszorg. Lukt thuis wonen niet meer, dan bent u in 
wooncentrum Nieuw Doddendaal in goede handen. Het bruisende hart is hier het activiteitencentrum 
waar wijkbewoners elkaar ontmoeten. Zo blijft u midden in het leven staan!

www.zzgzorggroep.nl

We
zijn er 
voor u!

Blijven wonen
in de stad?

12067ZZG-Adv Nw Doddendaal 134x95.indd   1 19-09-12   13:03

 

 

 

Verbeter je gezondheid! 
Verbeter je leven! 

Fitnessen? Hardlopen? Bommen? Spinnen? 

Je weet niet wat je mist! 
Bikram yoga is met geen andere yogavorm of 

sport te vergelijken. 
Kom langs in de Gerard Noodtstraat 40. 
Elke dag lessen! Aanmelden hoeft niet! 
Meer info: www.bikramyoganijmegen.nl 

Stouthamer
c a t e r i n g

Stouthamer Catering = Catering Nijmegen

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

Bezoek onze website voor het aanbod!

Iets te vieren?

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

Milieubelasting Kronenburgersingel
Zowel geluidsoverlast als de uitstoot van fijn-
stof trekken een zware wissel op het woon-
genot van de bewoners Kronenburgersingel. 
Vrachtverkeer gebruikt de route over deze sin-
gel om vanuit West snel naar de Waalbrug te 
komen.

Geluidsoverlast
Vooral zeer zwaar en groot vrachtverkeer ver-
oorzaakt geluidsoverlast. De vrachtwagens 
dokkeren over verzakte putdeksels, wat een 
ongelooflijke herrie veroorzaakt. Het straatdek 
is na herstel binnen de kortste keren weer ka-
pot. 

Een eerdere geluidsmeting is gedaan op het 
moment, dat vrachtverkeer de Kronenbur-
gersingel niet kon bereiken door afsluiting 
van de Weurtseweg. Het onderzoek zou zich 
daarom gericht hebben op luxe auto’s. Deze 
meting kan, in relatie tot de te onderzoeken 
waarneming en ervaring van bewoners, geen 
betrouwbaar resultaat hebben opgeleverd. 

Fijnstof
Het vrachtverkeer moet zwaar optrekken (want 
‘berg-op’) wat tot extra uitstoot leidt. Op de ra-
men/balkons/de was ligt iedere week een laag 
roet. Een TNO-rapport laat zich onder meer 
om deze redenen negatief uit over vrachtver-
keer door stedelijke centra. 

Aanbeveling 3
De milieubelasting (geluid, lucht en fijnstof) 
op woningen aan de Kronenburgersingel moet 
opnieuw worden vastgesteld, in samenwerking 
met de werkgroep. Vooruitlopend op de uit-
komsten van dit onderzoek moeten geen maat-
regelen worden uitgesloten.

Vervolg
• De werkgroep verzoekt de raad en het col-
lege om de aanbevelingen in het rapport over 
te nemen en betrokken te zijn bij het uitwerken 
daarvan.
• Daartoe overhandigt de werkgroep het rap-
port aan wethouder Beerten en stuurt het toe 
aan alle raadsfracties. 
• De werkgroep presenteert haar bevindingen 
op een van de woensdagavonden/burgerrondes 
van de raad. 
• Mogelijk gaat de werkgroep ook nog op be-
zoek bij een aantal raadsfracties.
• De werkgroep zorgt voor communicatie rich-
ting pers. 
 
Tekst en illustratie: werkgroep Verkeer van het 
Bewonersplatform Stadscentrum: Peter Canta, 
Ben Otten, Jan van der Steen en Wiebo Versluys
Foto: Jacqueline van den Boom
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Koop nu groene vuilniszakken in
Zegt Jo Janssen. Weer een prijsverhoging van € 2,20.
De groene zakken gaan € 9,30 kosten per 1 januari 2013.
Als klap op de vuurpijl heeft de gemeente nog een halve zak in de aanbieding: de 
minizakken.
Die zijn nog duurder: € 15,30 omgerekend per liter inhoud.
Dit is duur betaald mensen, schandalig zeg ik dan. 
Koop nu nog goedkope groene zakken en laat de minizakken liggen: te duur. 

jo.janssen.773
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De Kaaisjouwers is de naam van de 
gelijknamige tentoonstelling die nu 
in de Stratenmakerstoren aan de 
Waalkade plaatsvindt. 

Het is de tijd dat er nog weinig me-
chanische hulpmiddelen beschikbaar 
waren om schepen te lossen. Ieder 
kent wel de grote hijskraan die vele 
jaren de kade sierde. Daar staat nu het 
havenkantoor. Ook aan de voet van de 
Grotestraat heeft er eeuwenlang een 
gestaan. Veel laad- en losactiviteiten 
vonden echter onder heel andere om-
standigheden plaats. 
Dat werd handmatig door taaie kerels 
verricht: in de buik van het schip en 
vervolgens met een steile trap weer 
naar boven, de loopplank over en 
richting kade, waar alles werd opge-
tast en op verder vervoer wachtte. Die 
tijden zijn voorbij; ze maken echter 
onlosmakelijk deel uit van de rivier-
historie van Nijmegen. 
Die rivier speelde toen ook al een grote rol. 
Seizoensgebonden overstromingen waren 
eerder regel dan uitzondering. Als gevolg 
waarvan de Benedenstad bekend stond als 
een vochtige, donkere omgeving met alle 
overlast van dien voor de omwonenden. 
Tot in de jaren dertig van de vorige eeuw 

duurde deze situatie voort. De oorlog veran-
derde een groot deel van deze omgeving toch 
nog onbedoeld in puin. De heldere situatie nu 
is niet te vergelijken met die van toen.

De kaaisjouwers verdwenen ook uit het straat-
beeld. Op- en overslag zouden niet meer zo’n 

grote rol spelen. In de moderne tijd 
is de opkomst van de container een 
van de grootste wijzigingen in de 
moderne haven-riviercultuur. Nog 
steeds speelt Nijmegen een niet te 
onderschatten rol daarin. Op het 
kruispunt van vaarwegen (Waal en 
Maas-Waalkanaal) worden de con-
tainers opgehesen en torenen ze ver 
boven het peil van de rivier uit. Rot-
terdam is ongeveer 4 à 5 uur varen 
van Nijmegen af (stroomafwaarts).
 
De kaaisjouwers hebben hun sporen 
verdiend. Tientallen waren er actief 
langs en op de Waalkade te Nijme-
gen. Op vrijdag kregen ze hun wel-
verdiende loon. Dat kon worden 
opgehaald in het lokale café aan de 
haven. Dat dat niet altijd goed ging, 
begrijpt de lezer ook wel. Bekend 
is het verhaal van oma die aan haar 
kleinkind vroeg om het loonzakje 
van opa op te halen. Juist op tijd om 
opa van het verbrassen ervan aan de 
tap af te houden. Het zal ongetwij-
feld ook weleens te laat geweest zijn. 

Voor opa waren het ook zware dagen. De 
kaaisjouwers van Nijmegen hebben hun 
sporen verdiend! Ze hebben hun last gedra-
gen.

Tekst: Vincent Beijk
Foto: Regionaal Archief Nijmegen

Kaaisjouwers
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Veau, Kelfkensbos 21, NijmegenRestaurantrecensie Lezingencyclus
Activiteitencentrum Doddendaal
Achter Valburg 2 (zijstraat Regulierstraat) 
(024) 360 35 73, acdoddendaal@xs4all.nl

Dinsdag 18 december 2012:

Kerstfilm
De kersttijd staat in het teken van koningen 
en kinderen. Herodus was jaloers en toon-
de 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?

Dinsdag  15 januari  2013: 

Reisverslag met filmbeelden, ontmoeting 
en gesprek: 

Tunesië, een land met oude culturen
Wist u dat dit land een rijkdom heeft be-
waard aan overblijfselen uit de Romeinse 
en Byzantijnse tijd? Na een bezoek aan de 
hoofdstad Tunis reist u naar stadjes en dor-
pen. Op het platteland gaan cultuur en na-
tuur samen.

Spreker: J. Driessen, reis- en filmspeci-
alist.

Dinsdag  19 februari  2013:

Interactieve middag met boeiende film-
beelden:

Poolexpeditie van kinderen naar de 
ijskap van Groenland
Een presentator van het Klokhuis en twee 
kinderen waagden zich met een tv-ploeg 
naar het poolgebied.  Zij gingen er op zoek 
naar sporen van klimaatverandering. Door 
de ogen van het kind maken we kennis met 
dit gebied. U ziet ze gaan, te voet, langs ijs-
bergen en over oneindige vlakten. 

De reis werd op de televisie uitgezonden. 
Oh, en ook de kroonprins speelt een rol in 
het verhaal. 

Spreker: Remco Timmermans, de expe-
ditieleider van deze tocht.

Elke derde dinsdag:
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

Met de teloorgang van restaurant Liberty 
aan het Kelfkensbos in Nijmegen verloor 
de stad meteen  ook haar een-na-laatste 
BIB-gourmand. Dit is een restaurantwaar-
dering van Guide Michelin – de bijbel voor 
smulpapen – voor een goede kwaliteit bij 
een aangename prijs. Plaats 1 aan de 
Franseplaats is de houder van de laatste 
BIB en het is voor onze stad te hopen dat 
we met deze stand van zaken rock-bottom 
wel bereikt hebben.

Liberty werd vrijwel naadloos overgeno-
men door Selmar de Roo met restaurant 
Veau, hetgeen ook terug te vinden is in 
de aankleding van de ruimte: die is nage-
noeg onveranderd. Op een donkerhouten 
vloer staan bruine meubelen tegen lichte 
muren. De stoelen zitten lekker. Op een 
vrijdagavond, slechts enkele weken na 
de opening in september, worden we bui-
tengewoon hartelijk ontvangen door een 
drukke gastvrouw. Kaarten worden over-
handigd en aperitieven komen op tafel. 
Voor ons beiden een sauvignon blanc van 
het Chileense Montes. Dit is bepaald geen 
misselijk huis en met deze wijn sleepten ze 
inmiddels vele prijzen binnen. De wijn heeft 
abrikozen in de neus op een verkwikkend 
palet van wit (bessen-)fruit.

De kaart – niet meer dan twintig items, 
tegen keuzestress lopen we gelukkig niet 
aan – wordt gedomineerd door kalfsvlees-
bereidingen en zo hoort dat ook als je Veau 
heet. Rabiate viseters en vegetariërs komt 

men tegemoet met in totaal vier gerechten. 
Terwijl de ruimte langzaamaan volstroomt, 
wordt mij een carpaccio van kalfsvlees 
voorgezet. Het vlees is prachtig rosége-
braden, er ligt een salade bij en krulletjes 
Reypenaer zorgen voor hartigheid. Maar ik 
mis net dat tikkie olie: in de mond komt de 
compositie wat droog over. Aan de overkant 
van de tafel is het juist smeuïgheid troef. 
De salade Caprese komt met uitstekende, 
romige buffelmozzarella en een basilicum-
dressing.

Vooruitlopend op de hoofdgerechten kiezen 
we voor twee volgende open wijnen: een 
pinot noir en een malbec van Salentein. 
Wederom uit de Nieuwe Wereld, Argentinië 
dit keer. Beide zijn mooi getypeerd voor het 
druivenras, de eerste elegant en fruitig, de 
tweede dik en romig. Ze komen wel iets te 
warm in het glas waardoor ze wat plomper 
overkomen dan de bedoeling is. Er wordt 
een karaf water aangeboden dat heerlijk 
ijskoud is.

In een aangenaam tempo serveert men 
vervolgens een prachtig mooi gebraden 
kalfsribeye. Dit en het andere vlees wordt 
geleverd door Lebouille, een topleverancier. 
De kundigheid waarmee de kok ermee 
omspringt dwingt bewondering af. Dat geldt 
ook voor de ‘ladysteak’ aan de andere 
kant van de tafel: een mooi getoaste korst 
omhult een perfect roségebakken lende-
biefstuk. De aandacht die het vlees kreeg, 
komt de garnituur helaas tekort. Boontjes 
net te gaar, friet + mayo niet uit eigen 
keuken en de sauzen die overigens prima 
smaken, lijken gebonden met aardappel- of 
maiszetmeel.

Tijdens prima Peruviaanse koffie genieten 
we van een gateau chaud van de dessert-
kaart. Er zit een dikke chocoladesmaak aan 
het gebak dat met een vloeibare chocola-
devulling ook sceptici aan de toetjes krijgt. 
Na overhandiging van € 87,00 verlaten we 
een zaak waar de vleesminner een prima 
adres aan heeft. Zeker als de puntjes op de 
‘i’ zijn gezet.

Score: 67/100

Veau.
Quality steaks – Fine wines
Kelfkensbos 21
6511 TA Nijmegen
T: (024) 747 01 02

Tekst: Eelco van Wieringen
Foto: Veau
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Lekker zonnen onder een nieuwe powerzonnebank vanaf € 2,00 per 5 minuten

Openingstijden De Zonnebank
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

Vanaf 1 december:
maandag van 10.00 tot 20.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur
woensdag gesloten, zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

Gratis parkeren! 
Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk!

Pieter Zeemanstraat 1a  6533 NZ  Nijmegen  Telefoon 06 811 473 05

Lekker zonnen onder een nieuwe moderne zonnebank vanaf € 2,00 per 5 minuten

Openingstijden De Zonnebank/kapsalon Time-Out:
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

Ook buiten de openingstijden is gebruik van
de zonnebank (min. 2 personen) op afspraak mogelijk

Gratis parkeren!

Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk!

Sessie van 10 keer zonnen bij ons € 60,= elders 100 Euro

voor meer
informatie
bel

06 811 473 05

Pieter Zeemanstraat 1a  6533 NZ  Nijmegen  Telefoon 06 811 473 05

Sessie van 10 keer zonnen bij ons voor € 60,= elders 100 euro

ook de mogelijkheid om uw
producten weer terug te kopen!
WWW.USEDPRODUCTS.NL

DIRECT GELD VOOR:
laptops, PS3, WII, Xbox, games,

gereedschap, TV, camera’s
versterker, Tom Tom, goud,

muziekinstrument, etc.

Tel 024 - 324 93 90
Bloemerstraat 70-72, Nijmegen
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Een klinkende naam voor Pieter Zeemanstraat 1a
Eindelijk is het dan zover dat we met vier 
startende ondernemers zijn, die gevestigd 
zijn in de Pieter Zeemanstraat, met alle-
maal dezelfde visie: ondernemen. Alleen 
we hebben nog geen naam gevonden die 
bij deze vier ondernemers past.
 
Deze vier, nog jonge bedrijven passen goed 
bij elkaar. Ze zijn allemaal gefocust op de 
verzorging van lichaam en geest;
• Bij Kapsalon Time Out is iedereen – man-
nen, vrouwen en kinderen – in goede handen 
bij Wioletta, die gespecialiseerd is in Hair & 
Beauty: alle haarbehandelingen als knippen, 
permanenten, verven et cetera. 65-plussers 
krijgen 20 procent korting.
• Bij De Zonnebank kunt u deze winterperiode 
nog vaker terecht. Zelfs op zondag kunt u 
zonnen alsof het zomer is om een mooi kleur-
tje te krijgen en u te wapenen tegen verkoud-
heid en de winterkou.
• Voetverzorging Pede Cura is gespecialiseerd 
in het verzorgen van voeten. Het is zelfs 
mogelijk om uw voeten door de hulpjes van 
Amanda – de kangalvisjes die in een speciaal 
aquarium huizen – te laten verzorgen. Daar-
naast verzorgt Amanda ook nagels en is er de 
mogelijkheid – heerlijk als het buiten koud is – 
om een hotstonemassage te ontvangen.
• Bij Yoga-studio Susumna kan Els – door u 
les te geven in het beoefenen van Hatha- en 
Yinyoga – zorgen dat uw lichaam in rust en 
balans komt en u zich energieker gaat voelen. 
Zie ook susumna.nl.

Weet u een goede naam voor het bedrij-
vencentrum Pieter Zeemanstraat 1a? 
De naam moet te maken hebben met wat de 
vier bedrijven – De Zonnebank, Kapsalon 
Time Out, Pede Cura en Yoga studio Su-

sumna – hun klanten te bieden hebben. De 
winnaar ontvangt een cheque ter waarde van 
maar liefst € 150,- waarvoor u behandelingen 
ontvangt bij de bovenstaande vier bedrijven. 
Als u mee wilt doen aan de prijsvraag voor 
de nieuwe naam voor het bedrijvenpand aan 
de Pieter Zeemanstraat 1a, vul dan de door u 
bedachte naam in op de bon. Knip de bon uit 
en stop die vóór 15 januari 2013 in de brie-
venbus van Pieter Zeemanstraat 1a of stuur 
hem per post aan Peter van Ederen, Pieter 
Zeemanstraat 1a, 6533 NZ Nijmegen. 
De onthulling van de nieuwe naam voor het 
bedrijvencentrum Pieter Zeemanstraat 1a 
vindt plaats tijdens de open dag op zaterdag 
16 februari 2013 van 14.00 tot 17.00 uur.

Bedrijvencentrum Pieter Zeemanstraat 1a

De ondernemers in de Pieter Zeemanstraat

Mijn suggestie voor de nieuwe naam van 
bedrijvenpand Pieter Zeemanstraat 1a:

...................................................................

Voornaam: ................................................

Achternaam: .............................................

Adres: .......................................................

Postcode en plaats: ..................................

Telefoonnummer: ......................................

E-mail: ......................................................

Deze bon vóór 15 januari 2013 
sturen naar Peter van Ederen, Pieter 
Zeemanstraat 1a, 6533 NZ Nijmegen 

Prijsvraag! Nieuwe buurtsite 
voor het centrum? 

Doe mee!
In het centrum starten we binnenkort ook met 
een eigen buurtwebsite. Dit doen we met het 
mijnbuurtje-concept, dat in Nijmegen is ontwik-
keld en dat nu in steeds meer wijken wordt geïn-
troduceerd. 

Mijnbuurtje is een leuk digitaal dorps- en markt-
plein 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: 

• 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? 

Vertrouwen
Doordat je meer weet over je buurt, krijg je meer 
vertrouwen en ontstaat er een steviger sociaal net-
werk. Iedereen doet mee en heeft zijn eigen plek 
op het dorps- en marktplein van mijnbuurtje: bewo-
ners, ondernemers, gemeente, wijkzuster en wijk-
agent, ze doen allemaal mee. Zo maken we met 
elkaar een betere buurt.
Kijk voor een voorbeeld op 
www.dewijkwebsite.nl of www.dewester.info

Tekst: Eric Hendriks

Minitjes zijn commerciële mini-adverten-
ties. De kosten zijn € 2,00 per regel (inclu-
sief kop). Ook een advertentie plaatsen? 
Mail naar info@lindenholtleeft.nl

Zangles
Nieuw! Zangles voor Beginners: www.Zang-
lesNijmegen.nl

Websitemaakster
www.websitemaakster.nl voor een betaalbare 
en vindbare website! Webdesign, webteksten, 
advies en begeleiding van domeinnaam tot 
doelgroep.

Minitjes



Goed rijden loont 
bij Polis Direct!
 

Polis Direct is trots op Nijmegen. Dat delen we graag. 
Daarom hebben we nu een persoonlijk aanbod voor alle 
stadgenoten met een interessante korting. En je ontvangt 
nu een gratis bluethooth headset bij een offerte.

Wonen in Nijmegen ook.

Bel voor jouw deal en 
een persoonlijke offerte 
met 024 - 3665666

Takenhofplein 2, Nijmegen
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• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297

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

bel&herstellijn@nijmegen.nl

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

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

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

0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl

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

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

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

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

info@swon.nl

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

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

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

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

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

klant@woonzorg.nl

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

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

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

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

• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl

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

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

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

Belangrijke nummers

Tai-Chi, volgens de moderne spelling 
Taiji, is een Chinese bewegingskunst met 
diverse toepassingen. In tegenstelling tot 
wat veel mensen denken, is het niet één 
oefenmethode, maar staat het begrip voor 
een hele verzameling verschillende metho-
den om de mogelijkheden van je lichaam 
en geest te verkennen en uit te breiden. 
Mensen die een tijdje Taiji, ongeacht welke 
methode, oefenen krijgen een betere 
balans, kunnen zich beter ontspannen en 
worden soepeler.

Taiji is synoniem aan Yin Yang. Dit staat voor 
een meer dan 3000 jaar oude filosofie. Met 
behulp van deze filosofie leer je inzien dat je 
aspecten als man-vrouw, hard-zacht, leeg-vol, 
inspanning-ontspanning, hemel-aarde niet al-
leen kunt begrijpen als tegenstellingen, maar 
ook als elkaar aanvullende eenheden. Bij Taiji 
als bewegingskunst hoef je niet te leren filo-
soferen. De oefeningen zijn soms meditatief, 
soms inspannend en soms gewoon leuk om 
te doen. Door de oefeningen krijg je regelma-
tig wel spontaan een inzicht hoe schijnbaar 
tegenstrijdigheden kunnen samenwerken om 
tot een beter resultaat te komen.

Frans van Heel is al in 1987 tijdens zijn studie 
Geschiedenis begonnen met Taiji Quan. 
Daarvoor heeft hij allerlei oosterse vechtkun-
sten beoefend. Hij heeft 18 jaar les gehad van 
een Chinese meester en geeft zelf al meer 
dan 15 jaar les. Hij is begonnen in wijkcen-
trum Titus Brandsma, daarna heeft hij enkele 
jaren les gegeven in wijkcentrum Burghardt en 
sinds een jaar of 6 geeft hij nu les in 't Oude 
Weeshuis. Hij geeft op de dinsdagavond van 
20.00 tot 21.30 uur les aan kleine groepjes 
geïnteresseerden die echt iets willen leren. 
Frans vindt het belangrijker om de kennis van 
zijn leraar zo goed mogelijk door te geven 
dan om zo veel mogelijk mensen een plezier 
te doen. Zijn manier van lesgeven is niet voor 
mensen die Taiji als wellness zien; alleen om 
even eruit te zijn en je lekker te voelen. De 
lessen zijn intens, maar leveren ook veel op. 
Mensen met allerlei bewegingsklachten, zoals 
stijfheid, spier- en gewrichtspijnen, slechte 
balans maar ook stressgerelateerde klachten 
zoals rusteloosheid, lusteloosheid of lichte 
depressie, geven na een tijdje oefenen aan 
dat ze structureel positieve veranderingen 
waarnemen.

De bewegingskunst Taiji heette oorspronkelijk 
Tai-Chi Chuan (Taiji Quan). Sommige mensen 

Wat is Tai-Chi eigenlijk?

beweren dat deze bewegingskunst al hon-
derden of zelf duizenden jaren oud is. Hier 
is echter geen wetenschappelijk bewijs voor. 
Net als bij kungfu en taoïsme zijn die aan-
spraken slechts gebaseerd op legendes, die 
vaak pas in de 19de eeuw zijn opgetekend. 
Het enige belangrijke is te beseffen dat Taiji 
Quan niet uit de lucht is komen vallen, maar 
gebaseerd is op veel oudere oefeningen uit de 
boeddhistische en taoïstische tradities van de 
Chinese vechtkunst, heilgymnastiek (chikung 
of qigong) en meditatie.

Nadere informatie is te vinden op de website 
www.taiji-nijmegen.nl. Geïnteresseerden kun-
nen bellen naar 06 54 34 52 31 of e-mailen 
naar fransvanheel@taiji-nijmegen.nl

ADVERTORIAL   
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