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De Roomsche Voet kan weer bezocht wor
den. Deze oude verdedigingstoren in het 
Kronenburgerpark (ooit bekend als Pad
destoelentoren) was de afgelopen jaren nau
welijks open voor publiek. Zes Nijmeegse 
organisaties hebben de handen ineen gesla
gen om hier wat aan te doen.

De gemeente Nijmegen en de Stichting Vrien-
den Kronenburgerpark, museum De Stratema-
kerstoren, Stichting Gebroeders van Limburg, 
het Gilde Nijmegen, Stichting Nijmeegse 
Torendag en tot slot de Bewonerscommissie 
Parkweg en Parkdwarsstraat zijn samen tot een 
goed plan gekomen. De toren wordt openge-
steld voor kleinschalige activiteiten die niet op 
winst zijn gericht. Dat betekent dat veel meer 
mensen het gebouw van binnen zullen kunnen 
bewonderen.
De gemeente draagt de exploitatie van de 
Roomsche Voet over aan deze organisaties. 
Museum De Stratemakerstoren krijgt hierbij 
een loketfunctie, dat wil zeggen dat het mu-
seum informatie geeft en reserveringen boekt.

De naam Roomsche Voet komen we voor het 
eerst tegen in archiefstukken uit 1384. Het ge-
bouw zelf is een paar eeuwen ouder. Het is een 
rondeel, oorspronkelijk even hoog als de mu-
ren er omheen maar naar buiten uitstulpend. 
Het platform bovenop bood ruimte aan kanon-
nen en gaf gelegenheid tot flankerend vuur ter 
bescherming van de eigen stadsmuren.
In de 19de eeuw waren de dracht en de explo-
siekracht van de artillerie zo toegenomen dat 
het concept vestingstad volledig uit de tijd 
was. Rond 1875 werd Nijmegen ontmanteld. 
Slechts een paar torens en muren werden ge-
spaard om te dienen als decoratieve elemen-

ten in de nieuwe stadsparken. Op advies van 
de beroemde architect Cuypers bleven ook in 
het Kronenburgerpark drie torens ongemoeid. 
Om het verticale ‘gotische’ effect te vergroten 
liet hij wel de tussenliggende muren verlagen. 
Hierdoor geeft het rondeel tegenwoordig de 
indruk van een toren die boven de muren uit-
steekt.
Vestingwerken werden niet gebouwd voor ro-
mantische doeleinden. Ze zijn altijd massief 
en bieden weinig bewegingsruimte. Vaak zijn 
ze donker en vochtig. Dat geldt ook voor de 
Roomsche Voet. Het gebouw was zelfs maar 
matig geschikt voor opslag. Pas aan het eind 
van de twintigste eeuw kreeg de Roomsche 
Voet een op het eerste gezicht logische be-
stemming als paddestoelenkwekerij, maar het 
initiatief liep helaas vast.

Na enkele bouwkundige ingrepen door de 
gemeente Nijmegen werd de binnenruimte 
enkele jaren geleden weer bruikbaar voor 
specifieke, incidentele doeleinden (er is geen 
natuurlijke lichtinval). De toenmalige beheer-
der heeft echter weinig met de toren gedaan 
en zich beperkt tot het incidenteel doorverhu-
ren op dagbasis. Daardoor werd de Roomsche 
Voet nauwelijks gebruikt of opengesteld, zelfs 
niet bij de gemeentelijke Open Monumenten-
dag en de landelijke Parkendag.
De instellingen die nu gebruik gaan maken van 
de Roomsche Voet hebben de wens en de idee-
en om intensiever gebruik te maken van het 
monument en zo het gebouw weer een plaats 
in het cultuurhistorisch aanbod van Nijmegen 
te geven.

Tekst: Rik Jaspers
Foto: Gerie Sandmann

Nijmegen herovert verdedigingstoren
Roomsche Voet eindelijk weer toegankelijk voor publiek



Mariken - maart 2013 3

In dit nummer

Hans Bongers

16

10

4

18

Al Mo We Krupe

Petrus Canisiusschool

De straat van de week

Hayke Veldman

Mickel Moors

Maarten Mulder

12

24

21

Van Berchenstraat

En verder:
Kartuizerhof wordt opgeknapt 7
Kronenburgerpark 8
Kastanjes Kronenburgerpark 9
Column Alard Beck 9
Column Qader Shafiq 12
Wereldkoks 14
Column William Nijland 18
De (Lange) Hezelstraat 22
Recensie: Lunchcafé BOX5 24 
Ringstraten 26 
Bewonersplatform Centrum 27
Bataafs kwartaal 29
App voor Bel&Herstelmeldingen 31
Van Top tot Teen 31
Belangrijke nummers 31
Foto’s uit het centrum: optocht 32 



Mariken - maart 20134

Van Berchenstraat

De straat van de week

Op grond van de Vestingwet uit 1874 kon-
den de stadswallen eindelijk gesloopt wor-
den en kon uitleg van de stad beginnen. De 
van Berchenstraat behoort tot de oudste 
nieuwe straten van Nijmegen.

In het raadsvoorstel van 19 april 1881 staat 
de naam Regulierstraat. Omdat het ver-
lengde gedeelte van deze straat een ander 
karakter draagt, is Graadt van Roggen van 
oordeel dat de straat een afzonderlijke naam 
moet dragen. In de raadsvergadering van 23 
april 1881 stelt hij voor het nieuwe gedeelte 
van Berchenstraat te noemen.

Willem van Berchen (ca. 1417-1481) was 
onder meer kanunnik van de St. Stevens-
kerk en rector in Niel (tussen Nijmegen en 
Kleef). Omstreeks 1465 schreef hij de be-
kende Geldersche kroniek De nobili Princi-
patu Gelriae et ejus origine (over het edele 
vorstendom Gelderland en zijn oorsprong), 
die voor het eerst in 1870 in druk werd uit-
gegeven.

Het voorstel van Graadt van Roggen wordt 
met 13 tegen 4 stemmen aangenomen. In het 
gedrukte verslag staat de naam van Berg-
hemstraat (in de volksmond wordt de straat 
nog wel van Berchemstraat genoemd). De 
juiste schrijfwijze is op 9 juli 1924 opnieuw 
door de gemeenteraad vastgesteld. 

De van Berchenstraat ligt binnen het verdwe-
nen bastion Nassau waarvan de uiterste punt 
(saillant) op de plaats van het Quackplein lag. 
Dit verdedigingswerk is rond 1600 gebouwd 
voor de molentoren (toren Nassau) die in het 
verlengde van de Bloemerstraat stond (hoek 
Smetiusstraat en In de Betouwstraat). Bij de 
noordelijke flank van het bastion stond de nog 
bestaande St. Jacobstoren (bouwjaar 1525). De 
naam van deze toren is op 19 december 2012 
alsnog door de gemeenteraad vastgesteld.

De straat loopt volgens de huisnummering 
van de Kronenburgersingel naar de Eerste 
Walstraat. In mei 1881 zijn de eerste vergun-
ningen verleend voor het bouwen van huizen 
in deze straat. G. Cool krijgt in 1882 vergun-
ning voor een woning en magazijn en een jaar 
later voor een steenhouwerij. De firma heeft 
maar vier jaar bestaan, maar het opschrift Ma-
gazijn van Schoorsteenmantels is bij de res-
tauratie van nummer 17-19 weer tevoorschijn 
gekomen.

Ivens
Op dit pand zit ook een gevelsteen met de 
tekst: Hier woonde de familie Ivens-Muskens. 
Hier werd geboren Joris Ivens  wereld-cineast  
18-11-1898. De familie Ivens heeft slechts een 
paar jaar op dit adres gewoond. Al in of om-
streeks 1901 verhuisde het gezin naar nummer 
23 (dat tot 1934 nummer 19 had). De Firma 

Ivens & Co. bleef op het oude adres geves-
tigd. Vader C.A.P (Kees) Ivens (1871-1941) 
is verantwoordelijk voor de ingrijpende 
verbouwing in 1920 van nummer 21 en 
23. Twee van vijf beeldbepalende huizen 
(bouwjaar 1889) zijn toen door architect 
Oscar Leeuw onherkenbaar ‘verminkt’.

Op 4 oktober 1988 werd het Joris Ivensplein 
genoemd naar ereburger George Henri An-
ton Ivens (1898-1989). Hij is niet de enige 
oud-bewoner van de van Berchenstraat naar 
wie een openbare ruimte is genoemd. Jo-
hannes Michael Gerardus Maria Brinkhoff 
(1906-1985), classicus en geschiedschrij-
ver, woonde op nummer 31. Naar hem is op 
21 december 1994 het Jan Brinkhoffplant-
soen genoemd. 

Molen
Naast de voordeur van zijn woning liet 
hij een gevelsteen plaatsen met het jaartal 
“MCMLVIII” (1958) en de tekst “SINE 
CURA” (zonder zorgen). De afgebeelde 
Polmolen (‘Sans Souci’) stond op de St. 
Jacobstoren achter zijn woning. De sloop 
van de molen was in de periode 1880-1887 
een slepende kwestie. Ook bij het huis op 
de hoek van de Parkweg herinnert een reliëf 
aan deze veel besproken molen.

Tekst: Rob Essers
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Michiel van de Loo en Rob Essers

De straat van de week was het succes-
volste programma van Nijmegen1 tv. 
Het werd gemaakt door Michiel van de 
Loo en Rob Essers. Vanaf nu staat De 
straat van de week in vijf Nijmeegse 
bewonersmagazines. De eerste afleve-
ringen gaan over de Van Berchenstraat 
(Mariken), de Lijnbaanstraat (de Wes-
ter), Bolerostraat (De Partituur), St. Ag-
netenweg (Lindenholt Leeft) en Oude 
Dukenburgseweg (de Dukenburger).

We zijn te gast bij Hans en Anneke Rutten. 
Ze wonen op nummer 25. Pal naast één van 
de huizen die in 1920 op last van de toenma-
lige bewoner Kees Ivens door architect Oscar 
Leeuw verbouwd is. Doodzonde, dat vinden 
ook Hans en Anneke. Nummer 25 is het enige 
huis in dat rijtje dat nog in originele staat is. 
Een prachtig ruim pand, drie etages en een kel-
der, met aan de noordzijde een overdekt bal-
kon dat uitkijkt op het Kronenburgerpark. Op 
deze dag bedekt met een dun laagje sneeuw. 
Ze zijn allebei vlak na de oorlog geboren en 
inmiddels ook al weer 47 jaar getrouwd. 

Anneke: ‘Mijn moeder werd conciërge van 
het polderdistrict Ooy. Ze was in dienst van de 
dijkgraaf. Het kantoor was hier op de begane 
grond; op de eerste verdieping werd vergaderd 
en wij, gezin met drie kinderen, woonden bo-
venin. De boeren uit de Ooy moesten hier hun 
polderlasten af komen dragen.’ Het luikje waar 
dat gebeurde, zit er nu nog. Ook een oude zwa-
re zwarte Remington en een antieke kluis her-
inneren aan deze tijd. Uit wat er aan de muren 
hangt in huis, pentekeningen, foto’s, blijkt hun 
liefde voor de stad. Toen ze in 1966 trouwden 
zijn ze hier in gaan wonen.

Hans is geboren en getogen aan de Stijn Buys-
straat 17. Toen een melkbedrijf, nu zit er een 
autorijschool. ‘De naam Bottendaal bestond 
toen nog niet, werd tenminste niet gebruikt. 
Het was de Zeeheldenbuurt. In die hoek durfde 
ik ook nauwelijks te komen. Een echte volks-
buurt. Na mijn MEAO ben ik bij de Hema 
gaan werken. En door het volgen van allerlei 
cursussen opgeklommen tot bedrijfsleider. 
Toen begon ook het verhuizen, want de top 
van Hema wilde dat zo. In twintig jaar tijd zijn 
we met ons gezin zo’n zeven keer verhuisd. 
Helmond, Voorburg, Eindhoven, Wierden bij 
Almelo om maar wat plaatsen te noemen.’ An-
neke: ‘Ik kon nergens echt goed aarden. Had 
verschrikkelijke heimwee naar Nijmegen. Tot 
huilens toe soms. We zaten bijna elk weekend 
dan ook hier. Ik wilde ook per se elke maan-
dag naar de markt. Dat was ik zo van jongs af 
aan gewend. Ik ben in een platgegooide stad 
opgegroeid. Als ik naar school ging, de Klok-
kenberg, liep ik bijvoorbeeld door de Augus-

tijnenstraat. Maar dat kon je toen nauwelijks 
nog een straat noemen. Ik heb zo de hele stad 
heropgebouwd zien worden.’

Hans: ‘Het verhuizen hield op in 1989. Ik 
werkte toen inmiddels op de Hemavestiging in 
Arnhem.’ Anneke: ‘Mijn vader overleed in dat 
jaar en toen konden we dit huis kopen, omdat 
mijn moeder alleen achter bleef. Zij ging be-
neden wonen. Dat samenwonen in één huis is 
altijd goed gegaan. We hebben hier zelfs nog 
een tijdje met drie generaties gewoond. Ieder 
een etage. Ook dat ging prima. Als je de goede 
afspraken maakt en iedereen houdt zich daar-
aan, dan heeft het alleen maar voordelen.’

Familie Ivens
De vader van Joris Ivens, met de initialen 
C.A.P., opende er in 1894 een fotowinkel, toen 

op nummer 13; die noemde hij Capi. Er zouden 
vestigingen volgen in Amsterdam, Groningen 
en Den Haag en later fuseren tot Capi-lux. Het 
bedrijf exploiteert nu over de hele wereld op 
luchthavens belastingvrije elektronicawinkels. 
Anneke: ‘Heel vroeger was het hier achter 
het huis één grote tuin. Met een prieeltje. Een 
dochter van Ivens trouwde met Nooteboom. 
Hij zat in de oorlog in het verzet en toen is er 
ook nog een vluchtroute gemaakt, zodat hij via 
de achterkant ongezien het Kronenburgerpark 
in kon vluchten. Toen Nooteboom stierf is het 
een studentenhuis geworden en dat is het nu 
al zo’n veertig jaar.’ Hans: ‘Altijd prima bu-
ren aan gehad. De trappenhuizen grenzen aan 
elkaar, dus de geluidsoverlast is minimaal, en 
de afspraken die gemaakt zijn, daar houden ze 
zich keurig aan. Zo staan er nooit fietsen bij 
ons tegen de muur. Ruimen ze de tuin regel-
matig op en als er een feestje is, weten we dat 
ruim van te voren en zijn ook altijd welkom. 
Ik kan me in al die jaren maar één incident 
herinneren, veroorzaakt door een gast die er 
onuitgenodigd op een feestje verscheen en in 
de straat herrie ging trappen.’ Anneke: ‘Laatst 
stonden ze hier nog met een bos bloemen en 
een paar bioscoopbonnen voor de deur. Omdat 
het altijd zo goed ging tussen ons.’

De Van Berchenstraat was vroeger erg kinder-
rijk. Anneke: ‘Allemaal jonge gezinnen. Vaak 
met meerdere families in één huis gestapeld. 

Anneke en Hans Rutten
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Dat kun je je nu niet meer voorstellen. Nu is 
het overdag relatief rustig. Veel mensen wer-
ken overdag. Het is hier eigenlijk alleen druk 
tussen 17 en 18 uur, als ze weer thuiskomen.’

Kronenburgerpark
Hans is een van de initiatiefnemers van het 
bewonersplatform geweest. Na drie jaar in 
de regiegroep gezeten te hebben, is hij er nu 
nog als bewoner in actief. De teloorgang van 
het Kronenburgerpark was een van hun zorg-
punten. Hans: ‘Het is een stuk rustiger gewor-
den. Sinds oktober van het vorig jaar hangen 
er camera’s. Het kan ook de winterdip zijn, 
dus moeten we het nog even afwachten, maar 
we zijn vol goede hoop.’ Anneke: ‘Het park 
is ook wel een beetje kapot geschreven hoor. 
Overdag, zeker in de zomer, is het er heerlijk. 
Zoveel mensen, die thuis geen tuin of balkon 
hebben, genieten hier van het mooie weer. 
Vroeger mocht je niet eens op het gras komen. 
Dat hield de parkwachter nauwgezet in de 
gaten.’ Hans: ‘Op een bepaald moment in de 
avonduren werd het park compleet overgeno-
men door groepen jongeren en andere duistere 
figuren. Alsof ze uit een putje omhoog kwa-
men gekropen. Vooral rondom de Jacobstoren 
was het heel erg. Geschreeuw, herrie. En dat 
er gedeald wordt, dat wil je niet hebben, wan-
neer er 50 meter verderop een kinderspeeltuin-
tje is. We hopen dat het met die camera’s nu 
voorgoed afgelopen is daarmee. Ook Stichting 
Vrienden van het Kronenburgerpark doet veel 
goeds voor het park, en vooral de dieren hier. 
Zo is er pas nog een volière bijgekomen.’

Bomen 
Hans: ‘Voordat de appartementen hier ge-
bouwd werden, in 2005, werden om de ver-
koop van die flats te stimuleren folders ver-
spreid waarop hier in de straat veel groen en 
bomen stonden getekend. Die bomen waren 
ons ook beloofd, maar door de gemeente wer-
den we steeds aan het lijntje gehouden. Tijd 
voor actie. Ik naar Intratuin. Een boom uit-
gezocht, die in een bak geplaatst, foto ervan 
gemaakt en daarmee de deuren langs. Of de 
mensen voor 75 euro zo’n boom voor de deur 
wilden. Ze zeiden allemaal ja. Ook de studen-
tenhuizen. Twintig van die bomen gekocht, ei-
genhandig twintig bakken in elkaar gelijmd en 
op een mooie zaterdag met een aantal mensen 
de handen uit de mouwen gestoken en in één 
ochtend stonden ze er, alle twintig.’ Anneke: 
‘Het was zo’n mooi gezicht. Zeker als ze in 
bloei stonden. We hebben er zeven jaar plezier 
van gehad. Tot aan de herinrichting van vorig 
jaar.’ Hans: ‘En de gemeente heeft geen kik 
gegeven. Hadden ze ook niet moeten proberen 
haha. Over een maanden komen nu de nieuwe 
bomen. Op 28 maart gaat Jan van der Meer ze 

persoonlijk planten. Die wil ook graag op de 
foto natuurlijk. De bomen zijn zondoorlatend 
en snelgroeiend. De bewoners gaan de boom-
spiegels adopteren. De gemeente zorgt dan 
voor bodembedekkers, zodat díe ook keurig 
bijgehouden worden.’ 

Verkeer
Hans: ‘Er werd veel te hard gereden hier. Au-
tomobilisten zagen van verre dat het stoplicht 
hier bij het plein op groen stond, en dan werd 
er extra gas bijgegeven om uiteindelijk tóch 
weer voor een rood stoplicht vol op de rem 
te moeten. De werkgroep van het bewoners-

platform onder leiding van Johan Buwalda 
wilde daar een 30-kilometerzone van maken. 
Connexxion, het toenmalige busbedrijf, wilde 
daar echter niet aan meewerken. We hebben 
toen aan wethouder Beerten een petitie met 
handtekeningen overhandigd, maar nog steeds 
bleef een reactie, ondanks toezeggingen, uit. 
Het werd nog eens tevergeefs aangekaart in 
een bespreking met het college van B & W, en 
uiteindelijk moest onze wijkmanager Eric van 
Ewijk ingeschakeld worden om een afspraak 
met Beerten te maken. Toen, dat moet gezegd, 
was het ook meteen in kannen en kruiken. 
Hermes, het huidige busbedrijf, had ook hele-
maal geen bezwaren. Ook bij de plannen voor 
de herinrichting waren bijna alle bewoners 
actief betrokken. Hoe dat gegaan is, vind ik 
persoonlijk een schoolvoorbeeld van hoe bur-
gers en gemeente met elkaar om moeten gaan. 
Daarnaast is de wijkbeheerder, Hans Bongers, 
belangrijk voor de straat. Hij waakt over het 
groen.’

Hans en Anneke zijn Nijmegenaren met een 
groot hart voor de stad. Elke dag na het eten 
gaan ze ruim een uur wandelen. Uit nostalgi-
sche overwegingen vaak naar de plekken waar 
ze vroeger dikwijls kwamen, want dat is altijd 
weer mooi om terug te zien. Er is al vaak een 
bod op het huis gedaan, maar dat moet er wel 
een met heel veel nullen worden, willen ze er 
ooit weggaan. ‘Want als we wat minder trap-
pen kunnen lopen, is er altijd nog een hele be-
nedenetage om te wonen,’ besluit Anneke ons 
gesprek. 

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s 2013: Dave van Brenk

Het huis van Anneke en Hans Rutten
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Hoera, de Kartuizerhof wordt ein
delijk, met dank aan de vasthou
dendheid van buurtbewoners, 

heringericht en opgeknapt. Om anderen 
in onze wijken Benedenstad en Centrum te 
inspireren en te stimuleren om toch vooral 
mee te doen aan de oproep van de gemeente 
om meer aan burgerparticipatie te doen, 
willen we in meerdere Marikens een artikel 
wijden aan de metamorfose van de Kartui
zerhof en omgeving.

Het is namelijk niet over één nacht ijs gegaan, 
deze voorgenomen aanpak. In het voorjaar 
riep de gemeente bewoners van Kartuizerhof, 
Joris Ivensplein, Veemarkt en Kromme Elle-
boog op om samen met wethouder Henk Beer-
ten en wijkmanager Eric van Ewijk op een 
avond in september om de tafel te gaan zitten 
en te praten over leefbaarheid en veilig heid. 
Er kwamen zegge en schrijve twee bewoners 
daadwerkelijk opdraven.

Joris Ivensplein
Hot items op deze avond waren allerlei duis-
tere zaakjes op avonden en in de nacht op het 
Joris Ivensplein, zoals auto-inbraken, dealen, 
straatprostitutie, ruziemakende junks, wild-
plassen en wildvrijen, maar ook parkeer-
overlast en een tekort aan parkeerplaatsen 
voor bewoners. De meeste overlast vindt en 
vond plaats op het Joris Ivensplein, omdat het 
alom geparkeerde blik ook niet bepaald mee-
werkt aan de verberging van duistere zaakjes, 
maar er juist bevorderend op werkt. Voor de 
bewoners aan de Gravendal met aan gren-

zende tuinen is de overlast van ongewenste 
bezoekers groot, maar ook de Kartuizerhof is 
en was een geliefde schuilplek voor toiletteren 
in het wild en betaalde seks in de buitenlucht.

Bewonersavond

Wat te doen? Op de allereerste plaats is er een 
grote bewonersavond georganiseerd, waarop 
21 bewoners, vertegenwoordigers van Talis, 
de wijkagent en de gemeente aanwezig waren. 
Op deze avond zijn diverse afspraken gemaakt 
over talloze aangekaarte onderwerpen, zoals 
verkeersomstandigheden, klachten van 
bewoners onderling, herinrichtingwensen, 
buurtfeest, eigendomsrechten grondstroken, 
aanleg urinoir, terugdringing illegale prosti-
tutie, handhaving politie enzovoort.

Gerealiseerd en gewenst

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er na 
nog een tweetal bijeenkomsten een aantal 
zaken zijn gerealiseerd, zoals het toilet op het 
plein, meer licht op de Kartuizerhof en beter 
en vaker schoonmaken door de Dar van de 
openbare ruimte. Maar al deze bijeenkom-
sten waren in 2011 en we leven nu in 2013. 
Van de beloofde herinrichting van het Joris 
Ivensplein is nog niets terechtgekomen. Het 
blik staat er nog steeds en er is ook nog geen 
alternatieve oplossing voor de parkeerwensen 
van de bewoners. Als de bouw van een par-
keergarage bij de Hezelpoort op de lange baan 
wordt geschoven, zit dit er voorlopig nog niet 
in. Gevolg is wel geweest dat er werkgroepjes 
zijn gerealiseerd voor het parkeren en voor de 
herinrichting van het groen en een bomenplan 

voor het plein en de hof. Bij dat laatste zijn we 
nu aanbeland en eindelijk komt uit dit bewo-
nerswerkgroepje het eerste resultaat in het 
voorjaar 2013. Het resultaat is tot nu toe dat 
er voorlopig aan de bomen niets wordt gedaan 
buiten het snoeien. De bosschages worden 
wel aangepakt en er komt plek voor een door 
bewoners zelf te onderhouden natuur- en krui-
dentuintje aan de voorkant van het Taliscom-
plex.

Bewoners zelf

Met dit bewonersinitiatief is wel gebleken 
hoe lastig het is als gemeente om de neuzen 
allemaal één kant op te krijgen. Je kunt het 
nooit iedereen naar de zin maken. Sommige 
bewoners vinden alles goed en enkelen willen 
noch het een, noch het ander. Een salomons-
oordeel kan de gemeente dan niet vellen. Het 
beste wat zij kon doen is het aan de bewoners 
zelf overlaten tot deze zelf tot een aanvaard-
baar compromis zijn gekomen. Mariken zal in 
de komende nummers iedereen hiervan op de 
hoogte houden. Bijgeplaatste foto’s zijn van 
de situatie nu. Hopelijk kunnen wij de eerste 
resultaten in het voorjaar tonen van hoe het is 
geworden. Met alle bezuinigingen die er door-
gevoerd moeten worden, zal aanpak van het 
Ivensplein nog op zich laten wachten, maar 
wellicht met goede creatieve ideeën vanuit de 
buurt is ook een oplossing dichterbij dan we 
denken.

Tekst: Anneke Arzbach
Foto’s: Gerie Sandmann

Kartuizerhof wordt opgeknapt



Kronenburgerpark Nieuw leven
Frouke en Famke, onze toggenburgergeitjes, zijn 
zwanger! Rond de jaarwisseling waren zij een paar 
weken uit logeren bij een geitenliefhebber met 
stamboekgeiten in Epe. Zij zijn gedekt door twee 
verschillende bokken, één daarvan is te bewonde-
ren op het mededelingenbord. Eind mei worden de 
lammetjes verwacht. Hoeveel dat er zullen zijn, is 
natuurlijk nog onzeker, maar zeker vier is de ver-
wachting. 
Het wordt dus binnenkort weer drukker in de die-
renweide. Ook de eenzame pauw zal snel weer 
gezelschap krijgen. Twee koppeltjes zullen dan 
weer fleur en kleur brengen. Ook het typische pau-
wengeluid zal te horen zijn, door sommigen gemist, 
voor anderen weer wennen! De Museumwinkel uit 
de Van Welderenstraat zal de sponsor van deze 
pauwen zijn. De contacten met de eigenaren van 
deze bijzondere winkel zijn ontstaan doordat zij de 
gestorven pauwen hebben opgezet. Deze zagen er 
prachtig uit en zo kan er nog van hun schoonheid 
genoten worden. Dit contact is op een spontane 
wijze ontstaan, zo ook met BZZY in De Tweede 
Walstraat. Dit bedrijf zorgt iedere week voor vers 
groenteafval voor de dieren. 
Door deze ontwikkelingen ontstond het plan bij de 
Stichting Vrienden Kronenburgerpark om met meer 
bedrijven uit de binnenstad nauwere contacten te 
gaan leggen. De dierenweide wil het hart van het 
Kronenburgerpark blijven en het park is een trek-
pleister voor de ontspanning zoekende binnenstad-
bezoeker. Het wederzijdse belang is duidelijk.
Veel particuliere donateurs steunen de stichting 
warmhartig, ook met hen gaan wij op een heden-
daagse wijze contact zoeken om actuele informatie 
te verschaffen.
Er wordt druk gewerkt aan een nieuwe website, 
hopelijk gaat die voor de zomer de lucht in.
Voor de zomer zullen er ook weer ‘lease’dieren te 
bewonderen zijn. Wat voor dieren? Dat is een ver-
rassing!

Tekst: Joke van Onna
Foto park: Karina Ronde-Teunissen
Foto dieren: Birgit Armsdorfer
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De wederopbouw
In mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. 
Er is tijdens die inval en de jaren daarna relatief 
weinig kapot gegooid of vernield in Nijmegen. Het 
Nederlandse leger blies weliswaar de Waalbrug 
op, maar ze deden hun werk zo goed dat hij in de 
Waal terecht kwam en zonder al te veel moeite 
door de Duitsers weer op zijn plaats kon worden 
gezet. Na 1942/43 begonnen de kansen voor de 
Duitsers te keren. De slag bij Stalingrad was het 
keerpunt. Voorlopig was Nederland nog geen 
oorlogsgebied. Weliswaar bezet, maar gevochten 
tussen legers werd er niet. Niets vermoedend 
begon op 22 februari de dag. Het was een zon-
nige dag. En dan plotseling rond 14.00 uur stortte 
een aantal vliegtuigen zich op onze stad. Binnen 
een kwartier verwoestte een bommenregen een 
groot deel van de binnenstad en verloren ruim 
800 inwoners hun leven. Je kunt in de stad pre-
cies zien waar die bommenregen viel. Maakt u 
eens een wandeling door de stad en begin bij het 
station dat volledig werd vernield. Dan loopt u via 
de Spoorstraat en de Bloemerstraat richting Plein 
1944. In die straten zult u geen enkel vooroorlogs 
huis of pand aantreffen en alles wat stond op wat 
nu Plein 1944 heet, was kapot en vernield. Dat 
beeld zet zich voort als u via de Augustijnenstraat 
naar de Grote Markt loopt. Als u via de Broerstraat 
naar de Grote Markt loopt hetzelfde beeld: geen 
enkel pand bleef overeind. Rond de Grote Markt 
werd veel gebombardeerd. De St. Stevenskerk 
werd zwaar beschadigd en de toren werd kapot 
gegooid. Maar op de Grote Markt ontsprong het 
voormalige Waaggebouw en het stuk tussen het 
Waaggebouw en de Grotestraat de dans. Welis-
waar beschadigd maar niet gebombardeerd. De 
vooroorlogse panden staan er nog en dat maakt 
dat stuk zo aantrekkelijk met al die terrassen in de 
zomer. Het linker deel van de Burchtstraat is ook 
voor een groot deel gespaard gebleven, dus de 
kant van C&A. De rechter kant van de Grote Markt 
en de hele Burchtstraat en een groot gebied dat 
daarachter ligt, werd weggevaagd. U kunt het zien 
als u gaat kijken wat daar gebouwd is. Allemaal 
na de oorlog. Het is nu een belangrijk cultuurgoed 
, want het is allemaal typisch wederopbouwbouw. 
Hetzelfde geldt voor Plein 1944, althans wat de 
wanden van het plein betreft. Na de verloren Slag 
om Arnhem was Nijmegen tot maart 1945 frontstad 
en lag voortdurend onder vuur van de Duitsers. 
2200 Nijmegenaren kwamen om het leven. Meer 
dan 5000 panden werden vernield, waaronder 600 
winkels en ongeveer 85 % van de bebouwing in 
het centrum. Na die wandeling kunt u zelf conclu-
deren of de wederopbouw is gelukt.

Alard Beck  (Foto: Herman van Soest)

Kastanjes in Kronenburgerpark: oud en jong

Twee kastanjes uit 1920 in het park zijn 
ziek. Zo ziek dat we helaas wel moeten in
grijpen voor de veiligheid van de bezoekers 
van het park. Dat is het slechte nieuws, het 
goede is dat we direct al twee nieuwe bomen 
er vlakbij gaan planten.

Vóór we iets doen willen we alle omwonenden 
informeren. Omdat we heel goed begrijpen dat 
het iedereen raakt dat we de bomen niet kun-
nen redden.

Wat gaan we doen?
In december bleek dat de bomen ziek zijn. 
Nader onderzoek wees uit dat ze lijden aan 
kastanjebloedingsziekte én zijn aangetast door 
honing- en oesterzwammen. Daardoor is het 
hout van de bomen minder stevig en is er ge-

Eeuw oude bomen ziek, jonge bomen aangeplant
vaar voor afbreken als we niets doen. We gaan 
daarom de takken van de bomen afzagen zodat 
‘het gewicht eruit is’ en de wind er minder vat 
op heeft. Het risico dat ze dan nog afbreken is 
minimaal. De bomen blijven nog enkele jaren 
staan en zullen in het voorjaar weer uitlopen. 
Op den duur zullen we de bomen wel moeten 
kappen.

Nieuwe bomen
We begrijpen heel goed dat de bomen belang-
rijk zijn voor het park en de mensen die erom 
heen wonen. Daarom wachten we niet tot de 
oude bomen weg zijn maar planten we dit 
voorjaar al twee nieuwe bomen terug. Twee 
tamme kastanjes die op den duur de plek van 
de paardekastanjes overnemen. We gaan ook 
de grond verbeteren zodat we zeker weten dat 
de aanplant slaagt.

Op de plattegrond ziet u om welke bomen het 
gaat. We gaan vanaf 8 maart aan het werk
We houden de zieke bomen natuurlijk goed in 
de gaten. Meer informatie: www.nijmegen.nl/
bomenkap of bij kwaliteitsbeheerder Thomas 
van der Hulst, telefoonnummer 14 024.

Tekst en illustraties: gemeente NijmegenOesterzwammen
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Voor het gesprek met een plaatselijke 
ondernemer in deze uitgave van 
Mariken leek het mij een uitgelezen 

gelegen heid aan te kloppen bij Maarten 
Mulder. Want recent heeft Maarten, eige
naar van een familiezaak met een lange 
historie in Nijmegen, grote veranderingen 
voor zijn bedrijf aangekondigd. Bovendien 
timmert hij aan de weg als nieuw aan
gestelde binnenstadsmanager vanuit het 
Huis van de Binnenstad en kan hij uitleg 
geven over nieuwe ontwikkelingen in onze 
manieren van winkelen en de als gevolg 
daarvan ingrijpende maar noodzakelijke 
aanpassingen die van ondernemers worden 
gevraagd.

Een afspraak is snel gemaakt en binnen no 
time zijn we in een geanimeerd gesprek, mede 
dankzij zijn welkome spontaniteit en tome-
loze gedrevenheid.

De Nijmeegse Kunsthandel
Allereerst kijken we terug op het verleden 
van een bedrijf dat niet uit het niets ontstaan 
is. Al zijn overgrootvader was een handels-
reiziger die zijn twee zonen op het pad van 
het ondernemen heeft gezet op verschillende 
plaatsen in het land. Een daarvan, groot-
vader van Maarten dus, vestigde in 1933 de 
Nijmeegse Kunsthandel, gelokaliseerd in de 
Van Broeckhuijsenstraat in het pand waar 
nu lunch-winebar Nostra zich bevindt. Na 
het vroegtijdig overlijden van grootvader in 
1948 werd de zaak op jonge leeftijd, maar 
wel als vanzelfsprekend, voortgezet door 
Maartens vader David, de naamgever van de 
zaak. Die immers was de oudste zoon in het 
gezin Mulder. Langzamerhand verschoof het 
assortiment meer naar kunstnijverheid. Na de 
verhuizing naar een groter pand in dezelfde 
straat in 1969 kwam in de geest van die tijd 
steeds meer de tafelcultuur in beeld: ‘de 
gedekte tafel’. In 1976 werd het familiebedrijf 

uitgebreid met een filiaal in het nieuwe Groot-
winkelcentrum Dukenburg.

Maarten Mulder 

Zoon Maarten kwam in beeld in 1994, nadat 
hij was afgestudeerd als technisch bedrijfs-
kundige. Het was in die periode dat hij ont-
dekte juist ook met die achtergrond goed tot 
zijn recht te kunnen komen in een eigen zaak, 
vaak beter dan in dienst van menig ander 
bedrijf waar hij intussen had gewerkt of er 
stage gelopen. Als technisch bedrijfskundige 
had hij geleerd een schakel te zijn tussen dis-
ciplines, iets wat bij het runnen van een eigen 
onderneming niet bepaald overbodige luxe is. 
Kennis overigens die hem later goed van pas 

gaat komen in een nieuwe functie als binnen-
stadsmanager.
Na eerdere uitbreidingen van activiteiten 
in Dukenburg en later ook Wijchen komt 
Maarten rond 2000 met zijn vrouw en mede 
van wege een jong gezinnetje, tot een welover-
wogen besluit om zich te concentreren op één 
locatie, de nieuwe plek in de Marikenstraat.
Hier werd als het ware een nieuwe start 
gemaakt, niet alleen een nieuwe plek maar 
nu ook geheel zelfstandig, nadat eerder zijn 
vader zich om gezondheidsredenen had moe-
ten terugtrekken. Maarten kreeg toen meer 
ruimte om, naast de zorg voor de eigen zaak, 
ook een bijdrage te leveren aan de verenigde 
belangen van ondernemers, iets wat hij al 
langer ambieerde. Hij werd actief in de onder-
nemersvereniging van de Marikenstraat en 
later ook de overkoepelende ondernemersver-
eniging.

Binnenstadsmanager

Bijna in het verlengde daarvan lijkt het hem op 
het lijf geschreven, de functie van binnenstads-
manager. In het Huis van de Binnenstad ont-
moeten ondernemers, horeca en cultuur van 
de binnenstad elkaar, met name vanwege de 
gemeenschappelijke commerciële belangen. 
Problemen worden benoemd, wensen worden 
geformuleerd en gecommuniceerd naar de 
gemeente, waarvan zij losstaand functione-
ren. Zijn sterke punten als interdisciplinaire 

Na het oude  
nu het nieuwe winkelen
David Mulder

Maarten Mulder
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schakel komen Maarten in deze functie goed 
van pas. Gecommuniceerd wordt zowel met 
de eigen deelnemers aan het Huis van de Bin-
nenstad als met de gemeente en waar nodig 
ook met bewoners.
Actuele onderwerpen zijn bijvoorbeeld het 
‘economisch offensief’, de discussie over 
de openbare ruimte ‘schoon, heel en veilig’, 
het parkeren en de daarmee samenhangende 
bewegwijzering en de visie op ontwikkeling 
van handelslocaties in het Waalspronggebied.
De functie van binnenstadsmanager kost hem 
twee dagen per week, die flexibel zijn in te 
vullen. Dat laatste lukt hem dankzij een goed 
ingewerkt team van medewerkers, waaraan 
hij zijn zaak in een aantal aspecten kan over-
laten. Want het echte verkopen is, zo weet hij 
van zichzelf, anders dan het organiseren, niet 
zijn meest sterke kant.

Assortiment

Dan komen we op de aangekondigde veran-
deringen in zijn zaak. Heel bewust heeft hij 
ervoor gekozen het assortiment drastisch te 
verkleinen en zich te gaan richten op, voor-
lopig, twee merken. Ook die zijn heel bewust 
gekozen: Iittala vanwege het tijdloze van hun 
producten en Alessi vanwege de innovatieve 
kwaliteiten daarvan. De opzet wordt die van 
een winkel die van alle producten van die 
twee merken een beperkte voorraad heeft 
en ook slechts een beperkt deel laat zien, in 
een telkens wisselende tentoonstelling, maar 
die tegelijk door middel van internet snel alle 
bestaande producten in alle varianten kan 
leveren.

Juist voor iemand met deze familiezaak schat 
ik dit in als een revolutionaire manoeuvre, 
maar Maarten ziet dat met overtuiging anders. 
Hij legt mij uit dat zich in feite niets anders 
voordoet dan wat in de loop van hun bestaans-
geschiedenis veel vaker is gebeurd: het bij-
stellen van het assortiment naar de moderne 
tijd. In dit geval inclusief het bijstellen van 
de bedrijfsvoering zelf naar de moderne tijd. 
Maar vanzelfsprekend wil hij de vertrouwd-
heid van zijn naam en van zijn zaak blijven 
koesteren. Suggestie: misschien dat het de 
klanten helpt als hij de wijzigingen laat 
samengaan met een viering van het 80-jarig 
jubileum.

Het nieuwe winkelen

Een actueel onderwerp is het nieuwe winkelen. 
In de laatste jaren heeft een grote verschui-
ving plaatsgevonden in de manier waarop 
mensen hun inkopen doen. Factoren als een 
veranderde samenstelling van de bevolking, 
meer eenpersoonshuishoudens en slechte 
bereikbaarheid van binnensteden spelen een 
rol, maar bovenal is het gebruik van internet 
van grote betekenis. Vergelijken en kopen kan 
steeds gemakkelijker via internet. In de winkel 
komt het daardoor nadrukkelijk meer aan op 
advies en beleving. Binnensteden, zoals die 
van Nijmegen, spelen daarin een aanzienlijke 
rol. Daar vind je de belevingswaarde, vooral 
dankzij de combinatie met horeca en cul-
tuur in een authentieke omgeving, zo meent 
Maarten. Daarom die bundeling van krachten.

Een logische consequentie van de verande-
ringen bij David Mulder is wel dat de winkel 
in de Marikenstraat te groot is (bij te weinig 
opslagruimte) en dat Maarten nu uitkijkt naar 
een andere locatie.
Mijns inziens een verarming voor de Mariken-
straat, maar zelfs daarin lijkt Maarten minder 
een pessimist dan ik. Hij schat in dat er wel 
behoefte zal blijken aan ruimte in deze grootte 
en huurprijsklasse en omgeving.

Ik zei het aan het begin: een geanimeerd 
gesprek met een gedreven ondernemer, met 
een visie. Kijkend op de klok dan ook niet gek 
dat we inmiddels ruim twee uur verder zijn.

Tekst: Ad Jansen
Foto’s: Gerie Sandmann

De huidige winkel van David Mulder 
in de Marikenstraat
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Vrede
Als je bij de gezellige viskraam op de markt 
van Kelfkensbos een haring staat te nut-
tigen, zie je naast de bestelwagens van de 
marktlui, de obeliskachtige godenpijler. Een 
bronzen afgietsel van de oorspronkelijke 
godenpijler die hier in het jaar 17 al stond. 
Ondanks de vele afleidingen op die plek is 
het negeren van Museum Het Valkhof on-
mogelijk. Maar iedere keer als ik naar het 
museum, in de volksmond ‘schoenendoos’, 
kijk, denk ik aan de woorden van mijn oma: 
‘Echte schoonheid zit van binnen.’

Laatst was ik weer in het museum. Dit keer 
heb ik niet alleen van de inhoud genoten. 
Het gebouw van binnenuit laat een prachtig 
panorama zien. Het Hunnerpark, met zijn 
geweldige bomen die de ruïnes van de 
stadsmuur bewaken, de Belvédère, het 
Valkhofpark en tenslotte de Waal, die ons 
deze mooie stad heeft geschonken. 

Mijn laatste museumbezoek vond na mijn 
benoeming als ambassadeur van de Vrede 
in Nijmegen plaats. Ik had geen zin om 
naar de kledij en de geroeste zwaarden 
van krijgsheren te staren. Na nog een keer 
Gezicht op de Valkhofburcht van Jan van 
Goyen bewonderd te hebben, begaf ik me 
naar de Vrede van Nijmegenzaal. De reeks 
vredesverdragen die in 1678 en 1679 tus-
sen de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden en Frankrijk en later verschil-
lende andere Europese staten werd geslo-
ten, hebben mij flink aan het denken gezet. 
Hoeveel bloed was vergoten, hoeveel 
huizen waren verbrand en hoeveel mensen 
sloegen op de vlucht in die decennialange 
oorlogen, totdat de dure wandtapijten in 
Nijmegen werden opgehangen om de oor-
logszuchtigen tot vrede te verleiden? 

Met de rug naar alles en iedereen toe, 
keek ik naar buiten. Overal zag ik nu don-
kere wolken. In mijn gedachten renden de 
kinderen voor de boze vliegtuigbommen. 
Toen op 22 februari 1944 in Nijmegen. Nu 
in Afghanistan, Congo, Libië, Syrië en Mali. 
Vrede hoort niet in een museum opgeslo-
ten te worden. 

Qader Shafiq  (Foto: Lilia Volkova)

De wijk is tegenwoordig hot. Zo hoor en zie 
je overal signalen dat zaken weer op wijk
niveau geregeld moeten worden. Een goed 
voorbeeld daarvan is het streven om de 
eerstelijnszorg in de vorm van zorgcentra 
weer terug de wijk in te krijgen. 

Op zich is die beweging richting wijken heel 
logisch, omdat de wijk binnen een stad een bi-
otoop op zich is met zijn eigen soort bewoners, 
karakter en aandachtspunten. Goed ook om 
te zien dat de gemeente investeert in nieuwe 
samenwerkingsverbanden en verantwoorde-
lijkheden in de wijk. Zo hebben we naast een 
wijkagent ook een wijkmanager en een wijk-
beheerder die zich samen met de wijkbewo-
ners hard maken voor de leefbaarheid in het 
stadscentrum en de benedenstad. 

Vooruitgeschoven ambtenaren
De wijkbeheerder is net als de wijkmanager 
een vooruitgeschoven ambtenaar die op basis 
van signalen van bewoners de leefbaarheid in 
de wijk op peil dient te houden. 

‘Ik ben van de beleving’, zegt Hans Bongers, 
de wijkbeheerder van centrum en beneden-
stad. ‘Die moet ik ophalen bij de bewoners. De 
wijkmanager en ik zijn netwerkers die figuur-
lijk samen op een tandem door de wijk fiet-
sen om zo de beleving van de bewoners van 
de wijk op te halen. Soms mag ik achterover 
hangen zonder te trappen en de andere keer zit 
ik voorop en draai aan het stuur.’ Het is dus 
zaak wijkbewoners te mobiliseren en samen te 
brengen. Kortom, de voornaamste taak van de 
wijkmanager en wijkbeheerder is het stimule-
ren van actief burgerschap. 

Elke drie tot vier jaar maakt de gemeente een 
nieuw wijkbeheerplan. In dit plan staat wat 
men in de wijk wil realiseren in het beheer van 
de openbare ruimte: straten, pleinen en ‘het 
groen’. Dat plan wordt gemaakt samen met 
bewoners en met andere partijen, zoals onder-
nemers, woningcorporaties, politie enzovoort. 
Daarom is de wijkbeheerder nieuwsgierig 
naar de ‘Kijk op de wijk’ van de specifieke 
bewoners. Ze worden minimaal één keer per 
jaar uitgenodigd voor de wijkschouw en de 
bewonersavond. Tijdens deze wijkschouw be-

kijkt men gezamenlijk de openbare ruimte en 
worden ter plekke ideeën besproken en vast-
gelegd. Ook initiatieven en signalen vanuit het 
bewonersplatform en de wijkagenten worden 
gestimuleerd en serieus opgepakt. 

Integrale benadering
Al enige jaren is men op gemeentelijk niveau 
overgestapt op een integrale benadering van 
het wijkbeheer. Voorheen waren de diverse 
uitvoerprogramma’s voor weg en waterbouw, 
groenvoorziening en reiniging, ook wel grijs, 
groen en zwart genoemd, slecht op elkaar af-
gestemd. Zo kon het voorkomen dat ergens 
nieuwe bestrating werd gelegd en dat een jaar 
later de riolering werd vervangen en de straat 
opnieuw open moest worden gegooid. Om dit 
soort tijd en dus geld verslindende zaken te 
voorkomen is (integraal) wijkbeheer uitgevon-
den. Wijkbeheer behoudt de overall view en 
zorgt dat zaken in overkoepelende program-
ma’s worden opgenomen. 

Actief burgerschap
‘Een super voorbeeld van actief burgerschap is 
toch wel het verhaal rond de Vinkengas in de 
Benedenstad’, zegt Hans. ‘Het betrof een ste-
nig pleintje met een transformatorhuisje. Alles 
behalve aantrekkelijk. Een aantal bewoners 
van de Korte Brouwerstraat had aan de bel ge-
trokken bij Portaal. Die heeft de bewoners ver-
volgens in contact gebracht met mij. Een aan-
tal actieve bewoners had eigenhandig een plan 
bedacht voor vergroening van het plein. Deze 
plannen hebben ze met prikkelende presenta-
ties onder de aandacht gebracht bij mij. En-
thousiast geraakt door deze plannen en het ac-
tieve burgerschap ben ik met het collectezakje 
binnen de gemeente rond gegaan en heb de 
handen op elkaar gekregen. Komend voorjaar 
wordt samen met de enthousiaste bewoners dit 
plan uitgevoerd, zodat men deze zomer lekker 
kan genieten van deze nieuwe groene oase.’

Goed voor de economie
‘Je ziet ook dat investeren in de openbare 
ruimte goed voor de economie is. Neem de 
Lange Hezelstraat. Ooit hing deze straat als 
een soort blindedarmpje aan het centrum. Toen 
de gemeente de eerste nieuwe klinkers ging 
leggen, zetten de huiseigenaren hun panden in 

Wijkbeheerder Hans Bongers

Geef ze de (openbare) ruimte!
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de steigers. Nieuwe bewoners en ondernemers 
volgden. Het resultaat kennen we. Inmiddels 
is deze winkelstraat uitgegroeid tot een van de 
mooiste in het centrum.’

‘Wat ik het lelijkste stukje centrum vind? Ik 

Hoe bereikt u Hans Bongers?

• Werklocatie: Nieuwe Dukenburgseweg
  21
• Telefoon: (024) 329 30 87 
• E-mail: j.bongers@nijmegen.nl
• Postadres: Gemeente Nijmegen, Postbus 
  9105, 6500 HG Nijmegen 
• Afspraak graag via secretaresse Hülya 
  Basköprü, telefoon (024) 329 33 49

zou niet willen zeggen het lelijkste stukje 
maar wel een plek waar kansen zijn blijven 
liggen: de Waalkade. Een plek die zou kunnen 
uitgroeien tot een boulevard met parkachtige 
uitstraling, zoals je dat veel in Duitsland ziet 
langs de Rijn of Moezel. Vanwege de vele be-

langen zal dit soort veranderingen bestuurlijk 
in gang moeten worden gezet. Als de ambities 
voor Veur-Lent werkelijkheid worden, zal dat 
een grote concurrent voor de Waalkade zijn.’

Johaniterhof
‘Nog een successtory van actief burgerschap 
is de opknapbeurt van de Johaniterhof. Het 
betrof een plantsoen met veel hoge struiken. 
Het bleek een ideale hangplek voor jointjes 
rokende teenagers die in de nabijgelegen kof-
fieshop de Kruidentuin hun waar gingen halen. 
Bij de wijkagent kwamen vele overlastmel-
dingen binnen. Samen met bewoners is wijk-
beheer een werkgroep gestart, om vanuit de 
gedachte van ‘groene allure’ een groene plek 
te ontwikkelen die voor en door bewoners 
wordt beheerd. De struiken zijn inmiddels ver-
dwenen, evenals de hangjongeren. Zij hebben 
plaatsgemaakt voor bloemen, klein fruit en een 
terras als buurtontmoetingsplek. Eigenlijk zijn 
veel participatieprojecten groen gerelateerd. 
Blijkbaar is groen belangrijk voor de beleving 
van de openbare ruimte. Kortom, groen moet 
je doen!’

Beleidsnota
De onlangs vastgestelde Beleidsnota Openba-
re Ruimte 2013-2023 (BOR) met als titel ‘Geef 
ze de (openbare) ruimte’ borduurt flink verder 
op actief burgerschap en integraal werken. Het 
nieuwe kader legt de nadruk op actief burger-
schap, kostenbewustzijn, duurzaamheid en een 
terugtredende overheid. Centraal in het nieuwe 
Nijmeegse beleid voor openbare ruimte staat 
de overtuiging om ‘ruimte te geven’. Ruimte 
aan bewoners en ondernemers om de eigen 
verantwoordelijkheid te nemen bij het beheer 
van de openbare ruimte. 

‘Ik geniet ervan als we samen met de bewoners 
zaken voor elkaar krijgen en zeker als ze af-
wijken van reguliere zaken als ze net langs het 
randje gaan. Nu BOR er ligt, liggen er nieuwe 
kansen. Grijp die kansen, steek je handen uit 
de mouwen en zoek ons op!’

Tekst: Manja van der Kraan
Foto: Bernadette Bongers



Vorig jaar, bij het vijfjarig bestaan van Wereldkoks, kwam er een eigen kookboek uit. Het is 
te koop in de boekhandel en in de Noodlebar.
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Jarenlang zat motorzaak Karel tegenover 
het Kolpinghuis in de Smetiusstraat in het 
centrum. Maar familiebedrijf Karel hield 
ermee op en de zaak kwam leeg te staan. Nu 
komen er de lekkerste gerechten vandaan. 
Wereldkoks koken, serveren én leren in het 
pand voor officiële mbo-diploma’s. ‘Loop 
gerust eens binnen, als je er meer van wilt 
weten’, zegt Helen Arenz, een van de initia
tiefneemsters. Iedereen is welkom. 

Het is woensdag en de Noodlebar is open. De 
wereldkoks stuurden eerder die dag alvast een 
berichtje rond via Twitter wat ze naast de vaste 
kaart serveren: ‘Special: flensje gevuld met 
vegetarische masamancurry. En een peren-
taartje met witte wijnsabayon na!’ De eetgas-
ten van die avond zitten nog niet aan tafel of ze 
krijgen al allerlei lekkere hapjes voorgezet als 
voorafje: stukjes kroepoek om te dippen in een 
lekkere tapenade bijvoorbeeld. En een rolletje 
met groenten en gehakt. 

Keukengeheimen
Het is rustig in de Noodlebar. ‘Ach, dat is al-
tijd in de horeca. Soms puilt een restaurant uit, 
soms is het zomaar een avond wat stiller’, zegt 
onze ober. Hij is er de hele avond als de kip-
pen bij om ons van gerechten en drankjes te 
voorzien. Op Twitter staat heel kort en krach-
tig omschreven wat Wereldkoks is en doet: 
‘Heerlijke catering, wereldse kookworkshops, 
elke woensdag van 5 tot 9 Noodlebar, #woens-
dagnoodledag, kookboek: Keukengeheimen 

van Wereldvrouwen.’ Achter die paar woorden 
gaat een bijzonder verhaal schuil. 

Mooier maken
Het begon met twee Nijmeegse docenten van 
het Montessori College, Helen Arenz en De-
bora Heijne. Een jaar of zes geleden bedachten 
ze dat ze voor zich zelf wilden beginnen en de 
wereld wat mooier wilden maken. Ze kwamen 
voor hun werk regelmatig op huisbezoek bij 
vmbo-leerlingen en dat bracht ze in contact 
met (allochtone) vrouwen met weinig oplei-
ding of diploma’s.
Bovendien was het tweetal steeds meer in de 
ban van ‘andersom leren’: laat mensen vooral 

leren in de praktijk. Als ze leren in echte, be-
tekenisvolle situaties, weten ze veel beter waar 
ze het voor doen. 

Aansluiting verbeteren
Helen en Debora schreven een ondernemers-
plan en de Stichting OntmoetPlanB werd ge-
boren. Die stichting is er voor volwassenen die 
net de aansluiting missen met de arbeidsmarkt: 
ze kunnen via leren in de praktijk toewerken 
naar een diploma op het laagste mbo-niveau 
(niveau 1). Voor wie het mbo-onderwijs kent: 
het gaat om een zogeheten AKA-diploma. 
Mensen die de smaak te pakken hebben gekre-
gen, stromen verder naar een beroepsopleiding 
op mbo-niveau 2. De deelnemers oefenen al-
lerlei vaardigheden die op de werkvloer nodig 
zijn. Helen Arenz: ‘We kozen in het begin voor 
twee leermiddelen waar vrouwen al heel erg in 
thuis zijn: koken en naaien. Vooral bij dat ko-
ken komen veel vaardigheden kijken: samen-
werken, op tijd zijn, bedenken wat wanneer 
moet gebeuren, improviseren.’ 

Pand met sfeer
OntmoetPlanB zocht destijds een geschikt 
pand voor hun Wereldvrouwen-plan. Het pand 
moest in drieën gedeeld kunnen worden: ze 
wilden een grote keuken, een eetgedeelte/les-
lokaal/overlegtafel en een kantoor. Een aan-
nemer had net de oude motorzaak van Karel 
aan de Smetiusstraat opgekocht. Het was een 
winkel, een binnenplaats en een grote motor-
werkplaats. Helen en Debora gingen er kijken: 
‘We vielen meteen op de sfeer, de prachtige 
grote deuren, de granieten vloer. Je moest er 
erg doorheen kijken, zoals makelaars dat noe-
men. Er moest veel opgeknapt worden. Maar 
we wisten het direct: hier wilden we onze op-
leiding voor Wereldvrouwen beginnen.’

Omzet maken
Het is bovendien een locatie met de bus voor 
de deur en het NS-station vlakbij. ‘We wil-
den in het centrum zitten en niet ergens in een 
buurthuis. We zijn een professioneel bedrijf en 
niet een tijdelijk project in één van de wijken. 
Een opleidingstraject kost veel geld, dus wil-
len we omzet maken, zodat we een deel van 
het traject zelf kunnen bekostigen.’ Inmiddels 
is het een werkcorporatie geworden, zodat 
mensen met behoud van uitkering een oplei-
ding kunnen doen die hun een veel betere kans 
op betaald werk geeft naderhand.

Mannen/vrouwen
Wereldvrouwen werd later Wereldkoks. De 
belangrijkste verschillen: het naaiatelier heeft 

Noodles en flensjes eten bij Wereldkoks 

Helen Arenz (links) en Debora Heijne. 
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plaatsgemaakt voor een restaurant-gedeelte en 
iederéén kan er nu terecht. Allochtonen en au-
tochtonen, vrouwen en mannen, jong, oud, in-
burgeraars die vastlopen in hun inburgerings-
project, mensen die veel beter gedijen als ze 
leren in de praktijk... 
De meesten komen via het Centrum voor Werk 
en Inkomen van de gemeente Nijmegen bij We-
reldkoks terecht. Ze komen één jaar werken en 
leren bij Wereldkoks en moeten ook echt sol-
liciteren van te voren. Vooral hun motivatie is 
heel belangrijk. Helen: ‘Je moet wel een beetje 
door mensen heen kunnen kijken. Sommigen 
zijn in het begin heel onzeker en verlegen en 
zeggen niet veel. In de loop van de maanden 
zie je ze helemaal opbloeien. Mensen komen 
erachter wat ze kunnen en waar hun talent zit.’ 
Ze voelen zich gewaardeerd. 

Goed gezind
De deelnemers hebben een werkbegeleider 
met wie ze gesprekken hebben: hoe gaat het, 
wat gaat goed en wat kan beter? Er is een 
duidelijke, heldere structuur met niet te veel 
betutteling of formulieren. Er zijn nu zo’n der-
tig mensen in opleiding, voor kok, voor gast-
heer of gastvrouw, voor facilitair medewer-
ker. Wereldkoks verzorgt veel catering, heeft 
de Noodlebar op woensdagavond en biedt 
kookworkshops voor groepen. ‘Het loopt ge-
smeerd. We hebben een groot netwerk in Nij-
megen van mensen die ons goed gezind zijn. 

Een lekker recept 
van Wereldkoks
Verras gasten eens met ‘Medine’s creme 
van feta’. Het is heerlijk op geroosterd 
zuurdesembrood of op toastjes.

Nodig
300 g Turkse witte kaas (feta uit blik)
2 eetlepel tomatenpuree
2 theelepels komijnpoeder
1 theelepel sambal
4 eetlepels olijfolie
2 theelepels gedroogde munt

Bereiding
Doe de feta in een ondiepe kom en prak 
het fijn en los met een vork. Voeg de 
overige ingrediënten door de kaas en 
roer het tot een egale crème.

Helen Arenz: ‘Wij geloven in onderwijs waarin je leert door te zien, ervaren, vast te pakken, experimenteren en horen.’

Het is een sympathiek project. En Wereldkoks 
combineert een originele aanpak met kwaliteit. 
Je krijgt waar voor je geld.’ 

Afwasmachine dankzij pannenkoeken
Wat meehielp: filmhuis Lux promootte het 
werk van Wereldvrouwen sterk in het begin. 
En drie jaar geleden won (toen nog) Wereld-

vrouwen de internationale verkiezing ‘Man/
Vrouw van de Wereld’ van de Stichting One 
World. Ook leuk: toen pannenkoekenhuis ‘t 
Hoogstraatje zijn 20-jarig bestaan vierde, ging 
de opbrengst van een groot pannenkoekenfeest 
naar Wereldkoks. Wereldkoks kocht er een 
professionele afwasmachine voor.

Met methode het land in 
Helen Arenz en Debora Heijne willen inmid-
dels niet anders meer dan ondernemen. Ze 
hebben nu stichting The Learning Factory op-
gericht om hun kennis en ervaring uit te dra-
gen. Lijn21 heet hun methode voor leren in 
de praktijk. Gemeenten en andere organisaties 
kunnen Helen en Debora inhuren voor work-
shops, advies en begeleiding. Op die manier 
kunnen projecten in het hele land profiteren 
van de Nijmeegse aanpak. ‘Die naam ‘Lijn21’ 
hebben we gekozen omdat het een methode is 
voor het opleiden van volwassenen. Het heeft 
alles te maken met leren op een nieuwe ma-
nier in onze nieuwe 21e eeuw. We hadden in 
ons eerste 5-jarenplan al opgeschreven dat we 
onze kennis willen verspreiden. Dat is nu aan 
het gebeuren. Prachtig toch!’

Meer weten over de Noodlebar en Wereldkoks: 
www.ontmoetplanb.nl

Tekst: Lucy Holl
Foto’s: Wereldkoks 



VVD-fractievoorzitter Hayke Veldman
‘Wij durven onomwonden keuzes te maken’
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‘Ik ben een liberaal, geen conservatief.’ Dat 
zegt Hayke Veldman, fractievoorzitter van 
de VVD in de gemeenteraad. Anderen posi
tioneren hem links binnen zijn partij. ‘Dat 
past goed bij Nijmegen.’ Veldman voert de 
oppositie aan tegen het college van B en W. 
Een interview met de hartstochtelijke be
woner van de Benedenstad.

‘Lid zijn van de gemeenteraad is een hele 
mooie manier om met je stad bezig te zijn. De 
keuzes die je in de politiek maakt, zie je terug 
in de stad. Bijvoorbeeld als je voor of tegen 
een gebouwencomplex stemt, dat er dan wel 
of niet komt. Ik heb indertijd een initiatief-
voorstel ingediend om een formulierenbrigade 
op te richten. Veel mensen weten de weg naar 
instellingen niet. Zij kunnen nu geholpen wor-
den. De formulierenbrigade zit bij Het Inter-
lokaal. Voor mezelf heeft de gemeenteraad 
deuren geopend waar je anders niet komt, bij-
voorbeeld meelopen met de politie.’

Contact met bewoners
‘Ik heb regelmatig contact met mensen in de 
stad. De VVD-fractie heeft alle wijken ver-
deeld. Mijn wijken zijn het centrum, de Be-
nedenstad en het haven- en industrieterrein 
Noord- en Oostkanaalhaven. Als het er echt 
om gaat gaan we ook naar informatieavonden 
voor bewoners, bijvoorbeeld die over de Skae-
ve Huse in Weezenhof en over het labyrint in 
de Benedenstad. We zijn er ook wel om alleen 
te luisteren wat de mensen vinden. Wij hebben 
met de meeste wijkorganisaties contact. Dat 
verschilt per wijk. In het verleden was ik voor-
zitter van Aqua-Novio en had ook via die lijn 
contact met veel Nijmegenaren. Tegenwoordig 
is Twitter een mooi extra instrument. Ik kom 
nu met meer mensen in contact dan toen ik nog 
niet op Twitter zat. We proberen te kijken naar 
het algemeen belang. Soms past dat met wat 
de bewoners willen, soms matcht dat minder.’

‘Niet alles wat je doet is zichtbaar. Dat is niet 
erg. Je kunt wel alles proberen te claimen of je 
eigen etiket erop plakken, maar daar gaat het 
niet om. Dan ben je meer met jezelf bezig dan 
met de mensen.’

Parkeren
‘Uit het centrum en de Benedenstad kwam 
het verzoek om het dubbelgebruik van par-
keerplaatsen af te schaffen. Wethouder Beer-
ten heeft het juist uitgebreid. In de binnenstad 
kun je maar één bewonersvergunning krijgen. 
Vroeger konden bewoners ’s avonds hun twee-
de auto gratis parkeren. Nu moeten ze ervoor 
betalen. Dat is onzin. We hebben ruim een jaar 
ellende met de nieuwe parkeerpalen. Er is door 
de wethouder bewust voor gekozen de testfase 

te schrappen. Dat is onbegrijpelijk. Het college 
wil de bezoekersvergunningen digitaliseren. Ik 
kan me daar iets bij voorstellen als technische 
vooruitgang. Maar als argument wordt mis-
buik van de huidige vergunningen aangevoerd. 
Dat is nooit aangetoond! En het invoeren van 
een maximaal aantal uren bezoekersparkeren 
staat haaks op andere doelen van de gemeente, 
bijvoorbeeld dat we elkaar steeds meer helpen. 
Dan moet je niet het aantal uren beperken.’

‘Iedereen klaagt over de stationsomgeving. 
Veel wensen zijn genegeerd door het college 
en door de raad. De VVD was niet tegen de 
herinrichting van het stationsplein. We hebben 
wel wensen en bedenkingen ingediend. Maar 
als de raad ze niet overneemt, houdt het even 
op.’

Onomwonden
‘Wij durven onomwonden keuzes te maken 
die anderen niet maken. Bereikbaarheid en 
veiligheid zijn onze belangrijkste punten. Het 
zijn niet alleen bekende VVD-punten, maar 
ook logische. Uit de stadsmonitor blijkt dat 
de Nijmegenaren bereikbaarheid van de stad 
als grootste probleem zien. Met stip op 2 staat 
veiligheid. De andere partijen maken die keu-
zes niet. Wij willen investeren in een echte 
ringweg. Er is een toename van woningin-
braken en straatroven. Je moet het lef hebben 
camera’s op te hangen. Daardoor kunnen we 
meer daders vinden, dus moeten we dat doen. 
Er wordt veel gezeurd over privacy. Maar wat 
is privacy? Via mijn telefoon kan al getraceerd 

worden waar ik ben. Door het gebruik van mijn 
pinpas kunnen ze precies zien wat ik koop. Bij 
het project slim prijzen (het ontmoedigen van 
autogebruik) hoor ik de tegenstanders niet over 
privacy. Waarom bij camera’s voor veiligheid 
dan wel? Dat gaat er bij mij niet in.’

Centrum
‘De Benedenstad is echt een woonwijk. Het is 
erg aantrekkelijk om te wonen. Dat er in de 
randen van het centrum op straat gedeald en 
getippeld wordt, is van alle tijden. Maar uiter-
aard is er wel een breder punt van zorg rondom 
criminaliteit. Het centrum trekt dat nu eenmaal 
meer aan. Ik ben blij dat burgemeester Bruls 
camera’s in het Kronenburgerpark heeft ge-
hangen. Het gaat daar beter dan vorig jaar.’

‘Ik heb me wel eens gestoord aan mensen die 
zich ergeren aan het carillon. Als je in het cen-
trum gaat wonen, weet je dat het erbij hoort. 
We moeten blijven stimuleren dat er mensen 
in het centrum wonen, ook boven winkels. Het 
centrum moet een place to be zijn. Overigens 
zijn 56 bussen per uur door de Burchtstraat dan 
niet echt aantrekkelijk. Mensen komen voor 
vermaak en plezier naar het centrum. Zorg dus 
voor een aantrekkelijk centrum waar je op een 
prettige manier kunt zijn.’

Keuzes
‘De komende jaren worden vooral van min-
der, niet van meer. Er zullen keuzes gemaakt 
moeten worden. Waarom geven we geld uit 
aan stedenbanden? Ik zie de meerwaarde niet. 
Waarom moet dat geld kosten? Dat is ander-
half tot twee ton. Er gebeuren heel veel dingen 
nog steeds dubbel. Daar is in samen te wer-
ken. Een straatfeest betaalde je vroeger zelf. 
Nu kun je een subsidie krijgen. Ik vind het niet 
leuk om in te snijden, maar het is nodig om te 
kunnen blijven investeren in bereikbaarheid en 
om te zorgen voor een veilig Nijmegen.’

‘De afstand tussen bestuur en burger is in 
Nijmegen redelijk kort. Dat heeft ook met de 
cultuur van de stad te maken. Daar mogen we 
trots op zijn.’

Wat heeft dit college goed gedaan?
Veldman gniffelt. ‘Wat een “gemene” vraag. 
Wat het college goed heeft gedaan is het af-
schaffen van de gesubsidieerde banen. Groen-
Links en PvdA moesten weliswaar hun verkie-
zingsbeloften breken, maar we konden het ons 
financieel niet meer veroorloven. Uitstromen 
naar reguliere banen gebeurde niet. Andere 
werklozen kregen geen kans.’

Tekst: René van Berlo
Foto: Dave van Brenk

Hayke Veldman is geboren in Zoetermeer 
en heeft zijn jeugd doorgebracht in Ros-
malen. Daar werd hij lid van de JOVD, de 
liberale jongerenorganisatie. In 1989 
verhuisde hij naar Nijmegen. Hij ging ge-
schiedenis studeren aan de universiteit 
en was onder meer actief in de faculteits-
raad. Hij werkte ook als taxichauffeur en 
heeft toen naar eigen zeggen ‘Nijmegen 
goed leren kennen.’ 
Veldman was lid van D66. Sinds 2001 is 
hij lid van de VVD. Van 1994 tot 1999 en 
van 2001 tot 2006 was hij fractievolger 
en lid van een raadscommissie. Sinds 
2006 zit hij in de gemeenteraad. In 2009 
werd hij fractievoorzitter, in 2010 lijst-
trekker. 
Veldman is voorzitter geweest van zwem- 
en waterpolovereniging Aqua-Novio. Hij 
is zzp’er (zelfstandige zonder personeel). 
Zijn bedrijf heet Veldman management 
en advies. Hij werkt vaak samen met zijn 
vrouw Karin. Ook zij is zzp’er. Haar bedrijf 
heet Veldman communicatie. Sinds 1998 
woont Veldman in de Benedenstad. Zijn 
twitteraccount is @HaykeVeldman
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De Petrus Canisiusschool is de basisschool 
die sinds jaar en dag gevestigd is in het cen
trum van Nijmegen. Het is nu nog de enige 
bestaande school binnen onze singels. Goe
de reden voor Mariken om hier een artikel 
aan te wijden, want het overgrote deel van 
de leerlingen komt uit het verspreidingsge
bied van onze wijkkrant. 

Omdat misschien veel ouders niets of niet veel 
weten over de achtergrond en het ontstaan 
van de school geven we in dit stukje wat meer 
helderheid. De Petrus Canisiusschool is een 
bijzondere school, niet alleen omdat het een 
school is waar kinderen graag naar toe gaan, 
maar ook omdat het een school is met een bij-
zondere geschiedenis, die van oorsprong sterk 
was verbonden met een levensbeschouwelijke 
identiteit, namelijk de roomskatholieke. Nu 
nog maakt de school deel uit van de Stichting 
Sint Josephscholen, maar het levensbeschou-
welijke deel richt zich nu op alle identiteiten 
en leert de kinderen vooral respect te tonen 
voor wie je bent en wat je bent. Normen en 
waarden staan dus hoog in het vaandel.

Eerste school
De eerste Sint Josephschool, die tevens de 
eerste roomsch-katholieke jongensschool 
in Nijmegen was, werd gesticht in 1877 aan 
het Kelfkensbosch. In 1904 vond uitbreiding 
plaats naar de Hertogstraat en uit deze school 
is de huidige Petrus Canisiusschool voortgeko-

Petrus Canisiusschool 1904-2013

men, in de volksmond ook wel bekend als Ci-
tyschool aan de Sint Stevenskerkhof. Met het 
onderwijs was het in 1904 droevig gesteld in 
Nederland, dus ook in Nijmegen. Er waren wel 
dure particuliere scholen waar vooral kinderen 
uit de gegoede burgerij naar toe gingen, maar 
veel mensen waren arm en konden het school-
geld niet betalen. Bovendien werden kinderen 
toen bij tijd en wijle ingezet op het land of in de 
fabriek om kinderarbeid te verrichten. Kinde-
ren konden toen al worden ingezet vanaf 4 jaar. 
Na de kinderwet van Van Houten werd kin-
derarbeid tot 12 jaar verboden. Omdat er nog 
nauwelijks controle was op schoolverzuim en 
ouders ook niet zo nauw keken, kwam in 1901 
de leerplichtwet en moesten vanaf dat jaar kin-
deren verplicht naar school. In Nederland had-
den de protestanten lange tijd de toon gezet bij 
het onderwijs, nauw verbonden met het geloof. 
Na de leerplichtwet zagen de katholieken hun 
kans om zelf aan de slag te gaan met katholiek 
onderwijs. Er groeide langzamerhand een rijke 
vooraanstaande elite die zich maatschappelijk 
actief opstelde in de Vincentiusvereniging.  
Welvarende katholieken waren bereid geld bij-
een te brengen en er werd geld ingezameld via 
de vier kerkparochies die het centrum toen nog 
kende voor het opzetten van een school in het 
centrum. Hiervoor was behalve huisvesting 
natuurlijk ook goed onderwijspersoneel nodig. 
Huisvesting werd gevonden in het pand van de 
Vincentiusvereniging aan het Kelfkensbosch 
met ruimte voor twee klassen. Nu nog is de 

Geschiedenis van de enige school in het centrum

Crisis
Crisis raakt ons allen. Je gaat oplossingen 
zoeken die je eerder niet bedacht had. 
Sommige ideeën pakken goed uit. Zo zag 
ik een winkelier de tafel te koop zetten, 
waarop hij al jaren zijn waar uitstalde. De 
tafel bleek een verkoophit te zijn. Het suc-
ces lag al jaren onder zijn ogen.

Gaan stelen is een andere optie. Gerrit 
zong vroeger al: ‘Maar wat moet je dan, als 
je niks hebt...’

Gerrit wil dus uit gaan stelen en denkt na. 
Hij besluit bedrijven links te laten liggen. 
Die hebben steeds vaker een goed alarm-
systeem en bewakers. Proletarisch winke-
len is ook geen optie, camera's, piepende 
poortjes en oplettend personeel. Gerrit 
piekert en hij bedenkt dat hij telefoontjes 
kan pikken van het terras en uit de kroeg. 
Nee, toch maar niet. Als je die verkoopt 
moet je een ID overleggen en dan... Hand-
tasjes pikken, Gerrit stelt zich voor hoe zijn 
vrouw in paniek zou zijn. ALLE pasjes weg, 
wat een gedoe wat een paniek. Inbreken? 
Gerrit vreest dat ze hem pakken op DNA 
of erger door de buurman. Gerrit wil zijn 
gezinnetje niet missen. Gerrit is slim. Hij 
zet de tering naar de nering.

Crisis, Niet iedereen is zoals Gerrit. Ik kom 
ze tegen. Dat u het weet.

Met eenvoudige middelen kunt u zich beter 
verdedigen tegen het dievengilde, dus doe 
het dan ook. Let op je spullen, haal min-
stens de helft uit uw handtas, sluit de boel 
af, bel de politie als u het niet vertrouwt.

Tijdens een crisis word je meestal slimmer. 
Maak er dan ook gebruik van!

William Nijland
Wijkagent Team Nijmegen Centrum
Twitter: @wijkagt_william 
(Foto: Peter de Jong)
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Stichting Sint Joseph gevestigd aan het Kelf-
kensbosch. Het verkrijgen van personeel was 
echter zo eenvoudig nog niet. Via bemiddeling 
van de bisschop wist men de congregatie van 
de broeders van Maastricht zo ver te krijgen, 
dat deze enkele broeders zou leveren om les te 
geven. De broeders waren een grote aanwinst 
voor het onderwijs in Nijmegen. Ze waren niet 
alleen zeer betrokken vanwege hun roeping, 
maar omdat zij de gelofte van armoede hadden 
afgelegd, waren ze ook nog uitermate goed-
koop. Ze verdienden 400 gulden per jaar. De 
schoolleiding lag in handen van broeder Bo-
nifacius en het onderwijs zelf werd verzorgd 
door broeder Ignatius en broeder Donatius. Op 
de site van de school vernam ik dat op 24 de-
cember 2012 de laatste broeder, die hoofd van 
de school is geweest tot 1988, broeder Theode-
rik, is overleden.

Drie klassen
Vincentius had graag vanaf begin af aan drie 
klassen opgericht, overeenkomstig de drie 
standen in Nederland. In het begin was er al-
leen geld voor de burgerschool (beter gesitu-
eerden) en voor een tussenschool (midden-
standers). Het schoolgeld was respectievelijk 
18 en 8 gulden. Later kwam er toch een derde 
klas bij met de ingang aan de Derde Walstraat 
voor de armen. Voor hen was het gratis. De 
school aan de Hertogstraat en de Walstraat 

vormde een wirwar aan lokalen, waterbakken, 
pleintjes en tuinen die op velerlei wijzen met 
elkaar in verbinding stonden. De leerlingen 
wisten precies waar ze moesten zijn. Je waag-
de het niet als volksjongen om via de Hertog-
straat naar binnen te gaan. Op de speelplaats 
zelf was een streep getrokken. Over deze 
streep mocht je niet gaan, zelfs niet om een 
bal te pakken, zo strikt gescheiden was het. De 
tussenschool had zijn ingang aan het Kelfkens-
bosch. De onderdoorgangen naar de school 
aan het Kelfkensbosch en aan de Hertogstraat 
zijn nog steeds zichtbaar en veel mensen zul-
len zich nog herinneren dat de school is afge-
broken in 1982. De nieuwe wet op het basison-
derwijs was toen een feit en kleuterscholen en 
lagere scholen moesten één basisschool vor-
men. Ondergetekende is hier nauw bij betrok-
ken geweest als kersvers lid van de ouderraad, 
ook een nieuwe wet vanuit de overheid: een 
MR en een OR waren vanaf die tijd verplicht. 
Het bleek lastig onderhandelen met sommige 
broeders. Inmenging van ouders was voor hen 
een lastig gegeven, maar ook voor veel ouders. 
Er moest namelijk nieuwe huisvesting komen 
en die werd gevonden aan de voet van de Sint 
Steven. Voor de gegoede middenstand een re-
den om hun kinderen van school te halen. De 
school was dan namelijk gelegen in de Bene-
denstad en dat was tot die tijd een stadsdeel 
waar op neergekeken werd. Je moet er toch 

niet aan denken, dat dit nu nog het geval zou 
zijn geweest. Nu is dit stadsdeel een geliefde 
plek om te wonen.  De huren van de huizen 
reizen de pan uit. Het is echter nog maar zo 
kort geleden en daarom toch iets om bij stil te 
staan en er lering uit te trekken. Vanaf de op-
richting van de school werden er ook lekenon-
derwijzers aangetrokken, die veelal een gezin 
moesten onderhouden en dus meer verdienden 
dan de broeders. Hun begintractement was 600 
gulden. Onderwijzers in het neutrale onderwijs 
verdienden echter veel meer. Dit heeft veel ja-
ren tot inkomensongelijkheid geleid tot 1920. 
Toen kwam er gelijkstelling en verdiende ie-
dereen 900 gulden per jaar.

Sint Joseph
Vanaf die tijd kwam de Stichting Sint Joseph 
in beeld, die alle bijzondere scholen beheerde. 
De naam van de Josephschool werd toen in de 
volksmond Broederschool. Deze naam is jaren 
in zwang geweest, tot ver na de oorlog. Vlak 
voor en in de oorlog was het echt crisis op de 
Broederschool. Het meest schrijnende was de 
situatie op de armenschool aan de Walstraat. 
Kinderen kwamen zonder eten naar school 
en vaak hadden ze ook geen schoenen. Leer-
krachten namen brood mee voor hen en ver-
zamelden schoenbonnen. Soep konden ze krij-
gen bij de zusters van Halo, op de plek waar 
nu de Lindenberg is gevestigd. Grote nadruk 
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werd in die tijd gelegd op verbondenheid met 
elkaar via huisgezin, kerk en school. In mei 
1940 kwam de school meteen in aanraking 
met de verschrikkingen van de oorlog: een van 
de onderwijzers kwam om op de Grebbeberg 
en tien van de vijftien lekenonderwijzers wa-
ren gemobiliseerd. Ook zuiverden de Duitsers 
de schoolboeken, met name de series over het 
Roomsche Leven. De Duitsers waren namelijk 
geen voorstander van scholen op 
religieuze grondslag. Het onder-
wijs moest Staatsonderwijs wor-
den met een nationaal-socialisti-
sche ideologie. Het lesgeven ging 
tijdens de oorlogsjaren zo goed 
en zo kwaad mogelijk door, ook 
al werden de maatregelen van de 
bezetter steeds grimmiger en was 
de armoede steeds meer te voe-
len. Op 22 februari 1944 kwam 
de noodlottige dag van het ver-
gissingsbombardement.  Er vie-
len doden en gewonden onder de 
leerlingen die op weg waren naar 
school. In september van datzelf-
de jaar, toen de gevechten tussen 
de Duitsers en de geallieerden 
verhevigd waren, werden de 
school en het broederhuis aan het 
Kelfkensbosch in brand gestoken 
en in oktober werden het Hertogstraatdeel en 
de Walstraat getroffen door granaatinslagen. 
Na deze fatale aanslagen op de school werd 
doorgegaan met lesgeven in noodbarakken aan 
de Acaciastraat en in een café aan de Daalse-
weg en zelfs bij particulieren in huis. 

Na de oorlog werd de school weer hersteld en 
verbonden aan de Molenstraatparochie. Het 
directe doel was om de band tussen school 
en kerk inniger te maken. Het bisschoppelijk 
mandement in 1954 deed daar nog een schepje 
bovenop en het rijke roomsche leven kwam 
tot bloei in Nijmegen. De Broederschool werd 
mateloos populair en gaf zekerheid voor je 
toekomst. Doorstromen naar het Canisuscol-
lege aan de Berg en Dalseweg was bijna een 
gegeven voor de leerlingen. Vele BN’ers heb-
ben op dit beroemde college gezeten en wie 
wilde dat in die tijd van wederopbouw nu niet? 
Er kwamen dus leerlingen van heinde en verre, 
uit de Ooypolder en Weurt, Beuningen. Over-
blijven was dus ook toen al, om geheel andere 
redenen dan nu, een gegeven voor deze school. 
De oprichting van een fluitcorps en een drum-
band in 1954 maakte de school alleen nog 
maar populairder. Vanaf de zestiger jaren be-
gon het godsdienstige leven af te brokkelen en 
in 1965 werd er bepaald dat gemengd onder-
wijs werd toegestaan. Er kwamen dus meis-
jes op school en vrouwen voor de klas. Eerst 

zusters, maar daarna juffen met een gezin. Ca-
techismusonderwijs verdween en later ook de 
godsdienstlessen, die meer het karakter kregen 
van begeleiding bij geloofsgroei. Religie werd 
een kwestie van de opvoeding thuis. Uiteinde-
lijk was dit ook wel nodig, omdat het aantal 
broeders gestaag bleef teruglopen. Vanaf 1975 
werd er niet meer gesproken over roomskatho-
lieke waarden maar over christelijke. 

Nieuw schoolgebouw
In 1981 is de nieuwe school in gebruik ge-
nomen en ondanks diverse pogingen om aan 
de school een totaal andere naam te geven 
is er gekozen voor de naam Petrus Canisius. 
Het CDA had gekozen voor de naam Hun-
disberg of Cityschool in eerste instantie. De 
school bleef nog lang een school, die vanuit 
vele delen van de stad en door kinderen uit de 
naburige dorpen werd bezocht. Nu is het een 
heel geliefde school die vooral een wijkfunc-
tie vervult, gericht op kinderen uit binnen- en 
Benedenstad met een open toegankelijke sfeer. 
Een school waar kinderen graag naar toegaan, 
waar leerkrachten zoals  Elly en Paula al vanaf 
de nieuwbouw lesgeven en waar een actieve 
ouderraad zijn bijdrage levert met het organi-
seren van sinterklaas-, kerst- en carnavalsvie-
ringen, uitstapjes, sportdagen, sponsorloop, 
culturele activiteiten enzovoort. Onderwijs is 
nu een stuk leuker dan vroeger, maar ook een 
stuk arbeidsintensiever. Als kleuter zit je nu 
in groep 1, maar je doet al wel echt mee met 
het onderwijs door begrippen te leren, omgaan 
met een computer en spelen met de ingenieur. 
Bijna alle kinderen blijven over door ouders 
die beide werken. Een enorme klus voor de 
scholen tegenwoordig, omdat zij ook verant-
woordelijk zijn gesteld voor de buitenschoolse 
opvang. Het niet meer zitten in lange rijen met 
allemaal de neus naar het bord, maar werken in 

groepjes, is voor een leerkracht ook vele ma-
len arbeidsintensiever. Daarbij werkt ook nog 
iedereen op zijn eigen niveau. Kinderen zijn 
in de loop der jaren ook mondiger geworden 
en vaak zijn zij op het gebied van ICT de leer-
kracht de baas. Misschien denken de oudere 
leerkrachten wel eens met weemoed terug aan 
de tijd dat alle ogen braaf op het bord gericht 
waren. 

Er is ook steeds hard gewerkt aan 
het uiterlijk van de school om dit 
er zo fleurig mogelijk uit te laten 
zien. De speelplaats is klein maar 
fijn en steeds weer hebben de 
kinderen zelf flink meegeholpen 
met onder andere de muurschil-
deringen en de ontwerpen van 
hinkelhokken en andere spelen. 
Kortom, de school blijft als meer 
dan honderdjarige grijsaard heel 
erg kras en modern van geest. De 
heilige Petrus Canisius kan tevre-
den zijn als hij neerblikt en ziet 
hoe alle leerkrachten en kinderen 
welgemoed bezig zijn om een 
tweede periode van honderd jaar 
vol te maken. Er kan natuurlijk 
nog heel veel meer worden ge-
schreven, maar belangrijk was dit 
stukje geschiedschrijving. Voor 

alle zaken die zich afspelen in het nu, heeft de 
school zijn eigen website. Ik eindig dit stuk 
dan ook met een stukje rijmelarij.

Oude Petrus Canisiusschool, je staat nu trots 
te pronken naast de Sint Steven. 
Van buiten hoog en stoer als een burcht, van 
binnen speels en licht als het jonge leven. 
Toen zaten in klassen overvol, de vele jongens 
en voor hen stonden mannen in een zwart ha-
bijt in het licht van het Roomsche Leven. 
Was dat een glorieuze tijd? Nu staan er voor 
de jongens en ook meisjes, de voornamelijk 
dames in hun fleurige kledij. 
Mentaliteitsverandering, moderne outillage…
het hoort er allemaal bij! 
Toen overvolle kindermissen en gouden kaar-
ten voor gedrag en vlijt 
en godsdienst dat was katechismus leren en 
feiten met jaartallen werden aaneengerijd.
Nu maatschappelijke lessen met kringgesprek 
en wereldorientatie, 
expressie, tv en ICT. Men rekent operatoir met 
differentiatie. 
Toen is nu voorbij en afgesloten, het nu is alles 
wat nog telt 
en bij dat alles geldt steeds dat het met de Pe-
trus Canisiusschool wel is gesteld.

Tekst: Anneke Arzbach
Foto’s: Gerie Sandmann
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Al Mo We Krupe
Komend van boven de rivier, maar al 40 
jaar wonend in Nijmegen, voel ik mij een 
Nimweegse. Ik ben echter niet opgegroeid 
met carnaval en eerlijk gezegd was ik mij er 
de eerste jaren dat ik in Nijmegen woonde 
ook niet echt bewust van dat hier ook echt 
carnaval werd gevierd, totdat ik in de Bene
denstad kwam wonen en ontdekte dat daar 
toch een harde kern woont die vanaf sep
tember naar dit grootse feest toeleeft. 

Laat ik nou in die harde kern mijn partner te-
genkomen, die al 27 jaar lid is van het dweil-
orkest Al Mo We Krupe, genoemd naar de hit 
van Gradus van Nimwegen. Reden voor mij 
om dit dweilorkest in de Mariken eens extra 
te belichten en te laten zien dat het verder 
reikt dan alleen Carnaval, maar ook impli-
ceert..saamhorigheid..zaken voor elkaar over 
hebben..cultuur..muziek..samen iets tot stand 
brengen..sfeer.

Dweilorkest geboren
27 jaar geleden is het dweilorkest geboren in 
het Oude Weeshuis, toen nog thuishonk van de 
Nijmeegse Jokers en nu nog zijn de jongens 
te herkennen aan de geel-blauwe kleuren van 
deze carnavalsvereniging. De leden van het 
eerste uur waren fervente carnavallisten en 
vonden dat het tijd werd voor een heus dweil-
orkest. Deze inmiddels wat oudere jongens zit-
ten er nog steeds bij, Tonnie Phoelich, Willy 
Krebbers, Theo en Frans Hellegers, Tonnie 
van den Ing, John en Johan Barten. Ze konden 
allemaal geen noot lezen, maar dan ook geen 
een en toch speelden ze op een trompet, saxo-
foon, kapotte tuba, jachthoorntje, trom en was-
bord al het lied Zie ginds komt de stoomboot.
Het werd een groot succes…je wandelt een 
willekeurige kroeg binnen met carnaval, speelt 
zie ginds komt de stoomboot…krijgt als belo-
ning een paar liter bier en huppakee, zo kom 
je de carnaval door. Zo werkt het natuurlijk 
niet helemaal, maar het idee was geboren om 
er een echte professionele band van te maken, 
waar Gradus zijn naam aan heeft verbonden. 
(Hij siert nog steeds de trom.) Nu 27 jaar later, 
zijn de jongens van het eerste uur nog steeds 
aan het orkest verbonden en de kinderen en 
partners ook. Het is zo’n beetje het bekendste 
dweilorkest van Nijmegen, want ook door het 
jaar heen laten ze van zich horen met de Vier-
daagse, de oktoberfeesten en op bruiloften en 
partijen. De eerste 20 jaar was het niet alleen 

het orkest, dat moest leren goede feestmuziek 
te maken, maar ze pakten de zaak ook gelijk 
professioneel aan door in september, als het 
thema van het carnaval daarop bekend was 
keihard te werken aan een wagen en pakken. 
Maandenlang werd er door de vrouwen ge-
werkt aan de carnavalspakken, ondersteund 
door de mannen en door de mannen aan de 
wagen, ondersteund door de vrouwen. Je had 
het dan al gauw over 40 tot 50 pakken, vrou-
wen en kinderen incluis. Met pakken was het 
als met de carnavalswagen: alle hands aan 
dek! Het was niet erg als je niet kon naaien of 
bouwen, maar opruimen en spullen aanreiken 
was ook meehelpen en verlichtte het werk van 
diegenen die de boel in elkaar zetten.

Prijzen
De carnavalswereld in Nijmegen heeft dat ge-
weten, want er is geen een groep in Nijmegen 
geweest, die zoveel prijzen in de wacht heeft 
gesleept in de loop van de jaren. Als je alle 
naamplaatjes op de olifant bekijkt, dan kan 
je zien hoe vaak. Even een opsomming: Rio 
de Janeiro, Mickey Mouse, Garten Offizier, 
Romeinen, Tirool, Circus, Leeuwen, Alladin, 
Star Trek, Indianen, Piraten, Narren Narrin-
nen, Chinezen, Sjonnies en Anita’s, Venetie, 
Volendammers, Egyptenaren. Geinteresseer-
den kunnen alle foto’s uit de loop der jaren be-
kijken op hun site: Al Mo We Krupe.

Maar dan nu naar het heden, carnaval 2013. 
Veel carnavalsverenigingen zijn ter ziele, maar 
er zijn ook weer nieuwe bijgekomen. Nijme-
gen is geen Oeteldonk en ook geen Maastricht 
en zal het ook nooit worden. De optocht be-
staat echter nog steeds en de feesttent staat er 
ook nog. In deze tijd van bezuinigingen zijn 
heel veel zaken niet doorgegaan, zoals de 

feesttribune voor het stadhuis, de boerenbrui-
loft in het stadhuis en de Stichting Openbaar 
Carnaval heeft ongetwijfeld minder geld ge-
kregen. Tegenstanders van het Carnaval vin-
den het geen cultuur, maar dat is het wel. Het 
gaat niet alleen om die 4, 5, 6 dolle dagen. 
Carnavalsverenigingen bezoeken bejaarden en 
ziekenhuizen. Ze verzorgen vanaf 11 novem-
ber mooie avonden met prima programma’s 
op hun pronkzittingen. Er worden nieuwe 
carnavalsliedjes gepresenteerd op het songfes-
tival in het Kolpinghuis, het grootste Swerte 
Schaop wordt gekozen (dit jaar Jolande Sap), 
de politiek wordt op de hak genomen en zo 
kunnen we wel doorgaan. Voor zeker tiendui-
zend mensen in onze stad is het een waar feest 
geweest ondanks de bittere kou en dat is toch 
een groot aantal. De tent op de Grote Markt 
puilde elke dag uit, dankzij Bart van de Derde 
Kamer die het weer grandioos had georgani-
seerd. De Stevenskrupers hadden weer een 
geweldige maandagmiddag van café naar café 
georganiseerd met maar liefst 15 deelnemende 
cafés en voorafgaande aan deze dweilmiddag 
konden we weer genieten van een heerlijk 
Prinsenontbijt. De dinsdag is de dag, dat veel 
carnavallisten al afhaken, maar dat is ook be-
grijpelijk, want het is topsport. Dus niet-carna-
vallisten, bekijk het eens met andere ogen en 
doe volgend jaar eens lekker mee zoals ik ooit 
de stoute schoenen heb aangetrokken. In deze 
tijden van chagrijn en malaise is het best lek-
ker om even alles te laten waaien en dat heeft 
niets met alcohol te maken.

Al Mo We Krupe, bedankt voor weer een fijn 
carnaval.

Tekst: Anneke Arzbach
Foto: John Gerrits

Carnaval in Nijmegen 2013
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De Hezelstraat is naar men zegt de oudste 
winkelstraat van Nederland. In ieder geval 
was het direct na de oorlog de enige com
plete winkelstraat in Nijmegen.

De Lange Hezelstraat was direct na de oorlog 
een gezellige drukke winkelstraat. Dat was 
ook al zo vóór de oorlog. Het winkelbestand 
was heel divers. Alle branches waren verte-
genwoordigd. De meeste winkels hadden met 
voeding te maken. Logisch, want er beston-
den nog geen supermarkten. Slagers waren 
het grootst in aantal, maar liefst elf stuks. Zij 
wonnen het in aantal glansrijk van de bakkers, 
groenteboeren, kruideniers en kaasboeren. Al 
deze winkels waren in drie-, viervoud of zelfs 
meer vertegenwoordigd, behalve de petten-
winkel, de poppendokter, de bibliotheek, het 
postkantoor en de Gelderlander. Daar was er 
maar één van. Ik kan beter zeggen wat er niet 
was, dan ben ik sneller klaar. Er waren geen 
modezaken.

Je kon er klompen, schoenen, ondergoed, pet-
ten, hoeden, schroefjes en meubels kopen. 
Je kon er bijvoorbeeld je haar laten knippen, 
daarna de straat oversteken en dan de kroeg in, 

want ook die zaken waren er genoeg. Had je de 
krant nog niet gelezen, dan kon je dat doen bij 
de Gelderlander, want daar hing deze gewoon 
op de ruit geplakt.

Verkeer in de Hezelstraat
De tram reed door de Hezelstraat, samen met 
auto’s en fietsers. Zelfs paard en wagen (platte 
kar) kon je er tegenkomen. De straat was ge-
plaveid met kinderkopjes. Aan beide zijden 
van de straat waren smalle trottoirs.
Als de tram aan kwam rijden kon je dat goed 
horen. Het knarste en piepte en als de tram-
bestuurder het nodig vond, trapte hij ook nog 
eens op de bel. Paard en wagen gaven ook veel 
geluid. Hoefgetrappel en geratel op de keien.

Deze tijd was de beste tijd voor winkeliers van 
de Hezelstraat. Ze hadden hun klandizie niet 
alleen in de onderstad zitten. De klanten kwa-
men overal vandaan. 
De onderstad (of benedenstad zo u wilt), had 
door de oorlog weinig schade geleden. De 
grootste schade daar was door verloedering, 
verpaupering ontstaan. Al tientallen jaren 
voor de oorlog was er geen onderhoud meer 
gepleegd aan de huizen. Zij waren inmiddels 

verkrot en door de grote woningnood werden 
ze nog steeds volop bewoond. Men woonde bij 
elkaar in. Moest je niet? Er was niets anders, 
zeker niet voor Jan met de pet. Het was letter-
lijk Jan met de pet die in de onderstad woonde, 
ingeklemd tussen de Hezelstraat en de Waal.

Maar... ik wilde iets over de bloei, de achter-
uitgang en de opnieuw tot bloei gekomen win-
kelstraat vertellen.
Ik was gebleven bij de tram, die ergens om-
streeks 1954 uit het straatbeeld verdween. De 
laatste tramlijn in Nijmegen werd opgeheven 
in 1955. De tram werd vervangen door de trol-
leybus.

Wie winkelde in de Lange Hezelstraat?
Behalve de bewoners van de benedenstad 
kwam de klandizie uit het Waterkwartier, 
Hees, Neerbosch maar ook Weurt, Beuningen 
et cetera. De mensen van buiten kwamen met 
de tram en dus begonnen ze, als ze naar de stad 
gingen, in de Hezelstraat en ze eindigden daar 
ook weer op weg naar huis. De halte van de 
tram en later de bus was onderaan de Hezel-
straat bij de ingang van het Kronenburgerpark. 
Daar stond een tramhuisje (wachthuisje, iets 
kleiner formaat dan dat bij het Hunnerpark).
Ook schippers, die aan de kade of in de haven 
aanmeerden, kwamen snel hun boodschappen 
doen in de Hezelstraat. Daar was meer keus 
dan de parlevinker hen kon bieden.

De straat moest moderner, vond men. De straat 
werd geasfalteerd. Weer later moesten ook de 
auto’s eruit. De Hezelstraat werd een winkel-
promenade en de puien van de winkels moes-
ten gemoderniseerd worden. Doodzonde. Er 
kwamen ijzeren balken waar verlichting op 
gemonteerd was. Foeilelijk! Er zijn wel meer 
dingen in die tijd bedacht, die we mooi moes-
ten vinden, zoals het Plein 1944. Een geweldig 
tochtgat midden in het centrum, mooi toch?

Ondanks dat ging het nog steeds goed met de 
Hezelstraat. Er kwam zelfs een nieuwe trek-
ker, een kledingzaak. Weet u het nog? Sengers, 
uw textielsuper. Bij iedere bushalte stond die 
reclame. De Nijmegenaren hadden het over 
Het Koopjeshuus. Het Koopjeshuus was ècht 
een begrip, zelfs de ‘Kwakkenberg’ kwam er 
winkelen.

De wederopbouw 
(en de terugloop van de Hezelstraat)
De drukte in de Hezelstraat begon af te ne-
men toen de Tunnelweg onder het station open 
ging. Dat gebeurde in 1966. Tot dan toe was de 
enige toegangspoort vanuit Maas en Waal naar 

De (Lange) Hezelstraat 
De gang van zaken zoals een geboren Hezelstraatbewoner het zich herinnert en het heeft meegemaakt

Reizigers uit het westelijk deel van de stad en uit het Land van Maas en Waal betraden het cen-
trum via de Hezelstraat. Op de foto de tram naar/uit Hees onder het Hezelpoortviaduct.
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de stad de Hezelpoort en dus automatisch de 
(Lange) Hezelstraat. Inmiddels waren er ook 
meer winkels in de stad gekomen. De super-
markten deden hun intrede. De allereerste su-
per in de stad was Van Woerkom in de Molen-
straat. Dat was niet alleen de eerste super van 
Nijmegen, maar ik denk zelfs van Nederland. 
V&D, de HEMA, Peek&Cloppenburg, Gerzon 
en niet te vergeten C&A waren inmiddels uit 
de as herrezen, en hoe? Heel modern in die tijd 
maar niet altijd even mooi.

De Hezelstraat werd nog maar voor een deel 
bezocht. Het was geen toegangspoort meer. 
Het was bijna een doodlopende straat te noe-
men. Je auto stond op het Plein ’44 of op de 
Grote Markt (niet op de Nieuwe Markt met 
z’n rode lampjes, tenzij je van een ander soort 
winkelen houdt…) In de Hezelstraat kon je 
niet komen met de auto. De straat liep leeg. De 
stroom mensen, die van de Houtstraat of Grote 
Markt afkwam, werd steeds minder en boven-
dien liepen de mensen niet meer de hele straat 
naar beneden. Men draaide bij de Pijkestraat 
(Pikkegas) om.

De winkeliersvereniging was steeds druk be-
zig om van alles te verzinnen om het tij de 
keren, maar het duurde jaren eer er weer ver-
betering in kwam. Inmiddels waren bijna alle 
levensmiddelenzaken vertrokken uit de straat. 
Men ging naar de supermarkt. Er was veel 
leegstand, de pandjes waren over het alge-
meen niet groot. Er kwamen in die lege pand-
jes vreemde (niet-Nijmegenaren) beginnende 
zelfstandigen, die een poging deden om daar 
hun brood te verdienen. De huren waren veel 
lager dan bijvoorbeeld in de Broerstraat. Voor 
hen was dat zeer aantrekkelijk om te starten.

De nostalgie deed zijn intrede
De afgrijselijke palen gingen er weer uit en 
het werden vriendelijke ouderwets uitziende 
lantaarnpalen. De cafeetjes, kroegjes en eet-
huisjes maakten in de zomer terrasjes. Boven-
dien zorgde de winkeliersvereniging voor een 
zonnetreintje dat liep van een parkeerterrein 
aangelegd op het voormalige spoorwegempla-
cement bij de Hezelpoort naar de Stikke He-
zelstraat vice versa. Van het zonnetreintje kon 
men gratis gebruik maken.

De grote verscheidenheid aan winkels die men 
er nu aantreft is heel aantrekkelijk. De eetgele-
genheden die er zijn, zijn ook heel gevarieerd, 
van redelijk chique tot cafetaria, ijssalon, stu-

denteneetcafé et cetera. Iedere soort eetgele-
genheid is wel vertegenwoordigd.

Dus weer is eten en drinken aanwezig in de 
Hezelstraat, maar nu in een andere vorm dan 
vroeger. Aangepast aan de tijdgeest. Toen 
moest je het zelf allemaal in huis halen en 
klaarmaken eer je aan tafel kon, nu wordt het 
kant en klaar voor je neus gezet.

En toch is het weer helemaal Hezelstraat, de 
knusse uitstraling, die vooral komt door de 
oude geveltjes, tenminste als je naar boven 
kijkt, maar ook sommige etalages hebben weer 
die oude uitstraling. Ik spreek wel eens men-
sen, die zeggen: ‘Ik ben pas nog in de Hezel-
straat geweest, dat is zo’n gezellige straat met 
heel aparte winkeltjes, hartstikke leuk.’ Laten 
we hopen voor de uitbaters in deze straat dat 
het zo blijft, ook nu de tijden weer slechter 
worden.

Maar ik heb kortgeleden gezien dat de leeg-
stand weer begint toe te nemen. Dat komt, 
zegt men, omdat de huren ook hier schrikba-
rend zijn opgetrokken. Dus dames en heren 
verhuurders, doe uzelf en de straat niet tekort, 
want een leeg pand levert niets op en komt de 
straat niet ten goede. Leegstand is funest voor 
een winkelstraat.

Geen goede oude tijd meer
Ik hoop niet dat het weer zo wordt als in die 
zogenaamde goede oude tijd, toen de mensen 
die in de straten achter de (Lange) Hezelstraat 
woonden, zoals bijvoorbeeld in de Bottelstraat 
of op de Hessenberg, grote armoede hadden. 
Daarover hoorde ik nog niet zo lang geleden 
een verhaaltje van iemand. Deze persoon had 
het zelf meegemaakt. Het klinkt als een anek-
dote. Het was vóór de Tweede Wereldoorlog. 
Hij speelde met een vriendje uit de achter-
buurt; zo werd dat genoemd. Moeder hing uit 
het raam van een van de krotten en riep: ‘Jan, 
tuus komme, boks uut, want je faoder mot 
d’r uut.’ Hij begreep het toen niet, dat begrip 
kwam pas jaren later. Zo erg zal het hopelijk 
nooit meer worden.

De Hezelstraat is een gezellige winkelstraat 
en de achterbuurt bestaat niet meer. De huizen 
zijn vernieuwd of gerestaureerd. De onderstad 
is een gewilde buurt om te wonen. Het is zelfs 
gedeeltelijk een ‘juppenbuurt’ geworden. Veel 
van de vroegere bewoners moesten verhuizen 
tijdens het opknappen en zijn daarna niet meer 
teruggekeerd.

Tekst: Leo Aelberts
Foto’s ontleend aan ‘Kijk op Nijmegen’ en                          
‘Nijmegen in kleur’. Tram: Regionaal Archief

Lange Hezelstraat in de 60’er jaren.

Lange Hezelstraat in de 70’er jaren.
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Lunchcafé BOX5, Van Welderenstraat 120Restaurantrecensie

Het bewonersplatform voor het centrum 
is het jaar 2013 begonnen met nieuw elan, 
met bijgestelde werkafspraken, geleid door 
een vernieuwde regiegroep met daarbij een 
nieuwe voorzitter. Deze uitgave van Ma-
riken is een goede gelegenheid eens nader 
kennis te maken met die voorzitter, Mickel 
Moors. Hijzelf houdt u in een vaste rubriek, 
ook nu weer, op de hoogte van actuele zaken 
vanuit het platform.

Mickel zit zelf niet zo te wachten op deze vorm 
van aandacht voor zijn persoon, maar echt veel 
overredingskracht is nu ook weer niet nodig. 
Vooral toch, zo denk ik achteraf, omdat zo’n 
interview een extra gelegenheid oplevert nog 
eens een aantal zaken rondom het platform te 
benoemen. De ontvangst is dan ook allerharte-
lijkst en een gesprek komt vlot op gang.

Mickel, nu 41 jaar oud, is geboren Limburger. 
Na zijn eerste tien jaren verhuisde hij met zijn 
moeder mee naar Oirschot, waar hij de rest 
van zijn jeugdjaren tot de leeftijd van 21 door-
bracht. Daarna heeft hij een korte periode in 
Eindhoven gewoond. Nadat een relatie, waar-
uit hij twee kinderen heeft van nu 13 en 11 
jaar, eindigde, is hij in ongeveer 2000 naar Nij-
megen gekomen. Hij leerde zijn huidige vrien-
din kennen die in Nijmegen woonde. Voor 
zijn werk als commercieel medewerker in de 
buitendienst van een groot schrootverwerkend 
bedrijf, reizend door het hele land, was hij niet 
gebonden aan een bepaalde woonplaats. Daar-
mee lag een verhuizing naar Nijmegen voor 
hem voor de hand.
Een jobhopper, zo noemt hij zichzelf intussen: 
bij meerdere bedrijven heeft hij sindsdien ver-
gelijkbaar soort van werk gedaan, maar wel is 
hij altijd in de afvalverwerking gebleven.

Benedenstad
In 2002 zijn Mickel en zijn vriendin, op zoek 
naar een ‘huis met karakter’ willekeurig ergens 
in of rondom het centrum, in de Benedenstad 
terechtgekomen. Een royaal huis, en inder-
daad: karakter kun je het niet ontzeggen. Een 
woonomgeving waar zij beiden zich prima 
thuis voelen. In het huis is extra ruimte be-
schikbaar waarin zijn vriendin haar werk als 
eerstelijnspsychologe kan uitoefenen.

Hijzelf kent zich wel als een bemoeial en re-
gelaar, eigenschappen die zijn vriendin graag 

Er zijn 428 horecagelegenheden in Nijme-
gen, waaronder 114 restaurants waarvan er 
65 in het centrum gevestigd zijn. Daaronder 
zit een groeiend aantal zaken dat ook – of 
alleen – gedurende de middag geopend is. 
De tijden van filterkoffie met een broodje 
bal zijn wel zo'n beetje voorbij – wraps 
eigenlijk ook al – Mediterraan en Aziatisch 
getinte gerechten domineren de menukaar-
ten. Grootsteeds lunchen gaat steeds beter 
in deze stad.

Het betekent ondertussen wel dat de 
spoeling voor de lunchrooms dun begint 
te worden. Wil je overleven, dan zul je 
je moeten onderscheiden. Maar bovenal 
dien je er voor te zorgen dat de dingen 
die eigenlijk vanzelfsprekend zijn, gewoon 
kloppen. Low-cost service als wifi, een 
schoon pleetje, gratis water, een glimlach 
van de serveerster. Het kost de onderne-
mer niets, maar de bezoeker weet dat 'ie 
opgemerkt is.

Op een doordeweekse dag nemen wij 
plaats bij BOX5. Armands Ben ik te min? 
klinkt op standje medium uit de speakers. 
Aangenaam en origineel. De hedendaags 
ogende lunchroom is in een oud herenhuis 
gevestigd. Zoals zo vaak werkt ook hier de 
moderne inrichting op een historisch palet 
heel goed. Het geeft spanning en hoewel 
de ruimte niet eens bijzonder groot is, is er 
met handig gebruik van gekleurd licht veel 
diepte in aangebracht.

Wij nemen plaats aan een raamtafel, me-
nukaarten liggen klaar. Vele verschrijvingen 
op die kaart maken een slordige indruk en 
dat stoort. Een hartelijke, ietwat zenuwach-
tig overkomende dame brengt ons water en 
wijn. Deze wijn – een witte Jaubertie uit de 
Périgord a € 4,25 per glas – biedt frisheid, 
een lichte houttoets en hartige gistaroma's 
na. Ik mag dit wel en het fraaie wijnglas 
doet de wijn eer aan.

In een fijn tempo komen de bestelde ge-
rechten op tafel: vóór mij staat een kleu-
rige salade kip met kerriesaus. De sla is 
ontegenzeggelijk vers, de kip smaakt naar 
kip, nootjes geven textuur aan het gerecht. 
Halfgedroogde tomaatjes hebben een 
frisse toets, hetgeen gezien de overda-
dige zoetheid van de kerriesaus bepaald 
welkom is.

Aan de overkant van de tafel staat een 
rosbiefsalade met mierikswortel-bietjes-
crème. Deze blijkt smakelijk te zijn. Een 
beetje jammer is het wél dat deze met 
exact hetzelfde garnituur als mijn kip komt. 
Daar ligt gratis ruimte voor verbetering. Die 
verbetering kan ook gevonden worden door 
de kruidenboter bij verder uitstekend brood 
weg te laten: die drukt met zijn indringende 
smaak de gerechten naar de achtergrond. 
Niet doen, een klont gezouten boter doet 
dit veel beter.

Op het terras dat uitkijkt op een stadstuin 
krijgen wij espresso geserveerd. Die is 
goed en komt met een voorverpakte choco-
ladekogel. Meer versnaperingen liggen op 
een verzorgd toilet en later bij de rekening. 
Die bedraagt € 31,45 en dat is een keurige 
prijs voor een eenvoudige lunch in een 
levendige omgeving. Of dat voldoende is 
om stand te houden tussen het overige 
lunchgeweld zal moeten blijken. Er zijn er 
meer die hetzelfde trucje kennen - zonder 
Armand weliswaar, maar die concurrentie is 
zeker niet te min voor stevig weerwerk.

Score: 69/100

Lunchcafé BOX5
Van Welderenstraat 120
6511 MG Nijmegen
Telefoon: 06 28 34 95 59
 
Tekst: Eelco van Wieringen
Foto: Lunchcafé BOX5

   Mickel Moors   nieuwe voorzitter Bewonersplatform voor het Centrum

‘Het platform moet een  weerspiegeling zijn van de echte samenstelling van de centrumbewoners’
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wil bevestigen. Eigenschappen ook die er voor 
zorgden dat hij betrokken raakte bij eerst de 
bewonersraad van de Benedenstad en nadien 
bij het bewonersplatform voor het centrum. 
Sinds daarin in de afgelopen maanden is ge-
werkt aan een verbeterde opzet is hij hiervan 
de voorzitter. 
Bij alle drukte die Mickel zich daarmee op de 
hals heeft gehaald heeft hij ook nog echte hob-
by’s. Naast badminton doet hij ook aan hard-
lopen, maar gelukkig dat laatste alleen als het 
goed weer is, zo vertrouwt hij me toe.

Bewonersplatform
Graag wil hij deze gelegenheid gebruiken om 
de afspraken over een vernieuwde werkwijze 
bij het platform nog eens op een rij te zetten:
• Op de eerste plaats wil het platform dichter 
tegen de politieke agenda, en dan wel aan de 
voorkant daarvan, haar onderwerpen gaan kie-
zen. Daarmee kan meer proactief in plaats van 
steeds maar reactief ingespeeld worden op be-
leidsonderwerpen die het stadscentrum en haar 
bewoners betreffen.

• Verder is gekozen voor het werken in project-
groepen en werkgroepen. Projectgroepen voor 
in tijd en omvang beperkte onderwerpen, zoals 
die door bewoners(-groepen) worden inge-
bracht, en werkgroepen voor onderwerpen die 
breder en veel meer continue aandacht verdie-
nen. Met name in de werkgroepen wordt ge-
probeerd expertise en deskundigheid te verza-
melen in materiaal en in personen, soms vanuit 
het werk van eerdere en intussen opgeheven 
projectgroepen.

• Belangrijk punt noemt Mickel verder het op-
zoeken van meer breedte. Hij bedoelt daarmee 
allereerst de breedte in de zin van contacten 
met andere belangengroeperingen in het cen-
trum, zoals die de laatste maanden met binnen-
stadondernemers voorzichtig op gang komen. 
Maar ook meer breedte binnen de eigen orga-
nisatie. Niet alleen zouden nog meer bewoners 
actief moeten deelnemen aan de activiteiten 
van het platform, maar vooral ook zouden zij 
een betere weerspiegeling moeten zijn van de 
echte samenstelling van de centrumbewoners. 

   Mickel Moors   nieuwe voorzitter Bewonersplatform voor het Centrum

Met name jongeren en studenten ontbreken in 
het overleg.
• Tenslotte wil Mickel met de regiegroep ko-
men tot een meer zakelijke lijn van en naar de 
gemeente, in de vorm van een overeenkomst 
of convenant. Hij schat in dat de kansen ver-
groot zijn nu de gemeente een intentie tot een 
dergelijk soort van verhouding heeft uitge-
sproken, als onderdeel van het streven naar 
meer participatie.

Participatie
Over participatie is veel te doen de laatste tijd. 
Mickel is het met mij eens dat het verwarrend 
werkt hoe twee eerder veel gebruikte onder-
scheiden begrippen, participatie en actief bur-
gerschap, intussen lijken te zijn samengevoegd 
tot die ene term participatie. Hij stelt dat daarbij 
vaak de ‘zachte kant’, het actief burgerschap, 
wordt bedoeld - dat wil zeggen het overlaten 
aan burgers van initiatieven in het gebruik van 
hun stad - en niet vaak de ‘harde kant’: hoe de 
beleidsmakers de stad willen inrichten.

Juist die participatie-initiatieven zullen we 
moeten afdwingen, meent Mickel, eerst en 
vooral door onszelf op een constructieve ma-
nier te manifesteren.

De verzamelde bewoners moeten dat voorlo-
pig doen met een budget van 10 procent van 
wat de gemeente aan het Huis van de Binnen-
stad ter beschikking stelt, waarvan dan ook 
nog een groot deel voor wijkactiviteiten zelf 
bedoeld is. In die zin is er nog een hele slag 
te maken. De vraag is of politiek, bestuurders 
en het ambtenarenapparaat die beweging wel 
echt durven of wensen mogelijk te maken. Wat 
dat betreft vindt Mickel het niet per se hoop-
gevend dat bij de presentatie van de Stadsvisie 
2020 huidige bestuurders kennelijk weinig be-
hoefte hadden aan te schuiven aan de discus-
sietafel over modern bestuur.

Als voorzitter van een goed functionerend be-
wonersplatform wil Mickel in ieder geval een 
bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat de 
verzamelde binnenstadbewoners een serieuze 
en serieus te nemen gesprekspartner worden 
voor gemeente en andere belangenverenigin-
gen.

Tekst: Ad Jansen
Foto: Gerie Sandmann

‘Het platform moet een  weerspiegeling zijn van de echte samenstelling van de centrumbewoners’
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In tegenstelling tot eerdere berichten is de 
Federatie Ringstraten Nijmegen (FRN) na 
het beëindigen van het project herinrich-
ting ringstraten niet opgehouden te bestaan. 
Straatvertegenwoordigers van diverse 
Ringstraten hebben de handen ineengesla
gen om verder te gaan met een nieuwe fe
deratie. 

In de bladen!
Geregeld vinden we in de kiosk of bij de 
boekhandel landelijke bladen of glossy’s 
rapportages over winkelen in…

In de Wonen Landelijke Stijl van februari/ 
maart 2013 heeft de redactie gekozen voor een 
leuke winkelroute door Nijmegen. Ook de re-
dactie van het woonblad heeft de Ringstraten 
ontdekt! Maar liefst acht van de elf adressen 
werden gevonden in de Ringstraten. Dat geeft 
maar weer eens mooi aan dat u voor echt bij-
zonder winkelen naar de Ringstraten moet!
Een mooie reclame voor de stad, een mooie 
opsteker voor de Ringstraten!

Tekst: Harrie de Jong
Foto: Els Stouthamer

NL doet!
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart 
organiseert het Oranjefonds haar 
jaarlijkse vrijwilligersactie NL doet! 
Deze actie leverde Nijmegen twee jaar 
geleden landelijke aandacht, toen ko
ningin Beatrix bij de Grote Broek op
knapwerkzaamheden kwam verrich
ten als speciale ‘vrijwilliger’.

Ook dit jaar zijn er weer tal van vereni-
gingen en buurten die de handen in een 
slaan. Zo ook enkele Ringstraten, waar-
onder Kelfkensbos en de Van Welderen-
straat. Met een ondersteuning in de vorm 
van een kleine subsidie zullen de onder-
nemers samen met buurtbewoners zich 
inzetten voor een schonere en veiligere 
buurt. Wilt u weten of uw buurt ook iets 
organiseert en wilt u zich aanmelden om 
met uw buurtgenoten de handen uit de 
mouwen te steken? Meldt u aan als vrij-
williger via info@ringstraten.nl en laat 
zien dat de buurt u iets doet!

Tekst: Harrie de Jong

Doorstart Federatie Ringstraten

De meeste Ringstraten hebben goed functio-
nerende ondernemersverenigingen met grote 
aantallen leden. Dit in tegenstelling tot enkele 
straten in het centrum. Om de organisatie-
kracht en de daaruit voortvloeiende promotio-
nele acties geen schade aan te doen is voor een 
doorstart van de FRN gekozen.

De ondernemers in de Ringstraten hebben de 
samenwerking tijdens de herinrichting als bij-
zonder positief ervaren en hebben in korte tijd 
een merk gemaakt van de ringstraten. De Ring-
straten zijn inmiddels een ingeburgerd begrip 

in en om de stad. Trots zijn we dan ook op de 
speciale bewegwijzering Ringstraten. Het doet 
ons scharen achter prachtige projecten als de 9 
straatjes in Amsterdam.

Rond Pasen zullen bewoners en winkelend 
publiek in de Ringstraten worden getrakteerd 
op verrassingseieren en maakt u kans op veel 
mooie prijzen!

Tekst: Harrie de Jong
Foto: Els Stouthamer



Mariken - maart 2013

QC de spil contouren.indd   1 6-5-2008   17:09:50

27

Energy4All
Op zaterdag 23 maart viert de familie Stek
huizen dat ze De Spil eten en drinken (van 
Welderenstraat) 12½ jaar geleden hebben 
overgenomen en dat het weer in een nieuw 
jasje is gestoken.
 
Om aan deze dag een speciaal tintje te geven, 
gaan ze een marathon opening houden voor 
het goede doel. Dit doel is Energy4all. 
Energy4all is een stichting die geld inza-
melt voor kinderen met een stofwisselings-
ziekte die de spieren in het lichaam afbreekt. 
Op 23 maart zal De Spil van 14.00 uur tot 
02.00 uur geopend zijn, en worden er de hele 
dag gratis tapas en drankjes geserveerd. Ze 
vragen de gasten daarvoor wel een donatie te 
doen voor het goede doel. De gehele opbrengst 
gaat dus naar Energy4all!
Tijdens deze mooie dag zullen er activiteiten 
zijn in samenwerking met Energy4All, de ING 
bank op het Mariënburgplein en natuurlijk bij 
De Spil. Dit alles met medewerking van een 
aantal bekende Nederlanders!
Zo hopen ze een bijdrage te kunnen leveren 
om zo snel mogelijk een medicijn te vinden 
om deze kinderen een betere toekomst te bie-
den. U bent van harte welkom!
www.energy4all.eu  

Tekst: Harrie de Jong
Foto: De Spil

De nieuwe werkwijze van het bewoners
platform is een feit. Een nieuwe werkwijze 
die vooral om een andere timing draait.

Het bewoners vooraf mee te laten denken 
zorgt voor een breder draagvlak onder de be-
woners. De bewoner is immers dé specialist 
als het gaat om zijn eigen leefomgeving. 

Participatienota
De titel van de participatienota van de ge-
meente Nijmegen heet Méé(r) doen. Graag 
zouden wij er van willen maken: Méé(r) den-
ken en Méé(r) doen! Al tijdens de eerste ver-
gadering was dat merkbaar. De zorg over een 
nieuw plan van de gemeente Nijmegen werd 
uitgesproken. 

Nachtwinkels
In de Gelderlander van 16 januari jongstle-
den stond een artikel waarin een aantal raads-
leden zich uitsprak vóór de mogelijkheid van 
het laten vestigen van een aantal nachtwin-
kels in het centrum. Over de uitwerking werd 
in dit artikel niets vermeld. Vandaar dat is be-
sloten wethouder Jeene per brief om ophel-
dering te vragen. 

Parkeerbeleid
Ook over het Parkeerbeleid 2013 zijn er 
zorgen geuit en klachten geformuleerd. De 
bezwaarprocedure ten aanzien van de wijzi-
gingen ten opzichte van 2012 bleek nog niet 
gesloten, aldus is er door het bewonersplat-
form bezwaar gemaakt tegen de procedure in 
het geheel. Er is een sjabloon gemaakt waar-
door elke individuele bewoner van het cen-
trum, door enkel NAW-gegevens en handte-
kening te plaatsen, erg eenvoudig bezwaar 
heeft kunnen maken.

Overleg
Als we nú willen zorgen dat we kunnen mee-

Start 2013 Bewonersplatform Centrum Nijmegen
denken én meedoen moeten we ook eerder 
geïnformeerd worden. Vandaar dat de re-
giegroep (die officieel een nieuw lid kent: 
Robert Gillissen uit de Muchterstraat) een 
mail heeft gestuurd naar elke fractie van de 
gemeenteraad over de politieke toekomst 
voor ons centrum. Hierop hebben we een 
aantal uitnodigingen ontvangen. Ook de pro-
grammamanagers van de gemeente hebben 
eenzelfde mail ontvangen. Met de program-
mamanager van de afdeling Mobiliteit, me-
vrouw Ruta, staat een constructief overleg 
gepland over een tweetal onderwerpen. He-
laas is een afspraak met programmamanager 
Kielenstijn van Economie en Toerisme nog 
niet tot stand kunnen komen. 

Kom langs
Hopelijk zien wij u eens tijdens een van 
onze Bewonersplatformbijeenkomsten! De 
volgende Bewonersplatformvergadering is 
op 11 maart aanstaande. Op 25 maart aan-
staande is er een thema-avond. Deze zal gaan 
over Feesten en Evenementen in het centrum.
• Locatiegebonden evenementenbeleid komt 
aan bod.
• De 4Daagsefeesten komt een voorlopige 
programmering uit de doeken doen.
• De terrassen worden bijna weer opge-
bouwd, ook daar is nieuws over.
• Handhaving (Bureau Toezicht en de Politie) 
komt toelichten wat hun rol is in deze.

Voor beide bijeenkomsten bent u als bewoner 
van het Centrum (Benedenstad en Stadscen-
trum) welkom. 
Vanaf 19.15 uur is de ruimte open, de start 
van de avonden is om 19.30 uur en vinden 
plaats in Activiteitencentrum Doddendaal, 
Achter Valburg 2.

Tekst: Mickel Moors
Foto: Karina Ronde-Teunissen



Adverteren in Mariken
Mariken is een full-colourmagazine dat gemaakt wordt door en voor bewoners van 
centrum en Benedenstad. Het verschijnt vier keer per jaar. Het wordt huis-aan-huis 
verspreid in het centrum en de Benedenstad. Daarnaast is het blad gratis verkrijgbaar, 
onder meer bij Activiteitencentrum Doddendaal, Buurtcentrum ’t Oude Weeshuis, Spar 
Lange Hezelstraat, AH Van Schevichavenstraat, Stadhuis en Bibliotheek Mariënburg. 

De oplage is 7000 exemplaren. Het is mogelijk om in Mariken advertenties te plaatsen. 
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u contact opnemen via telefoonnummer 
06 24 17 05 72 of e-mail vandeloo@chello.nl
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(Geldig tot eind april 2013)

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

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

Buurttaofel
Elke frijdag is ’t brutseltaem 
ien de weer feur de buurt-
taofel.

Wij hebbe nog enkele plaotse 
frij aon taofel.

€ 5.00 3 gange menu, de 
taofel stit um 17.30 uur ge-
dekt.

Op woensdag feur de vrijdag 
iensriefe, ien ferband met 
ienkope

U bin fan herte welkom

’t brutseltaem

Christel kokke
Telelefoon: 024-8446853

Locatie buurttaofel:
’t Oude Weeshuis
Papengas 8, Nijmegen

15% Extra Korting
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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. 

Het bestuur van buurtvereniging Bataafs 
kwartier heeft het na acht jaar eigenlijk wel 
een beetje gezien. De rek is er uit.

Steeds vaker vragen wij ons af voor wie we 
nu eigenlijk iets in de buurt organiseren. Feit 
is wel dat door de buurtvereniging de naam 
Bataafs kwartier op de kaart is gezet. Het Ba-
taafs preuvenement was natuurlijk een gewel-
dig evenement in 2006 en 2007. Tevens was 
dit een prachtig afscheid van het voormalige 
Josefhof  (nu Scholenhof). Ons eigen buurt-
biertje is in die jaren gebrouwen: het Bataafje.
De jaarlijkse NL doet-dagen en de Burendag 
van het Oranjefonds waren ook leuke actieda-
gen.

Maar ja, de rek is er uit! De jaarlijkse nieuw-
jaarsborrel en buurtbarbecue worden redelijk 
bezocht, maar daar blijft het dan ook bij. 
Toch willen we niet geheel onverwachts de 
vereniging opheffen. Bij dezen doen we nog-
maals een oproep aan buurtbewoners om ons 
te ondersteunen. Het gaat niet om ingewikkel-
de bestuurstaken. Wij hebben spontane men-
sen nodig die met ideeën komen en de handen 

Einde van buurtvereniging Bataafs kwartier?

Toenmalig wethouder Paul Depla (rechts) opende de 
preuverij en kreeg het eerste Bataafje aangeboden

uit de mouwen willen steken om daadwerke-
lijk acties uit te voeren.

Wilt u dat buurtvereniging Bataafs kwartier 
blijft bestaan en bent u bereidt een handje te 
helpen indien nodig? Laat dit dan weten door 

een email te sturen naar:
els@leveninhetbataafskwartier.nl

Dagelijks bestuur: Sabine Houwer, Cis 
Lambers, Willem Slijkhuis en Els Stoutha
mer. Ondersteunend lid: Wim Erkeland

Preuverij

Buurtbarbecue 2007
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Lekker zonnen onder een nieuwe powerzonnebank vanaf € 2,00 per 5 minuten

Openingstijden De Zonnebank
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

De goedkoopste van Nederland

portaalopentdeuren.nl
of bel 0800 – 767 82 25 

Starters 

Renteregeling

Je eigen huis 
vanaf € 84.000,-

Hoezo zit de huizenmarkt op slot? 

Voor jou in elk geval niet. Portaal 

opent deuren voor starters zoals jij. 

Er zijn allerlei regelingen die het toch 

mogelijk maken dat ene leuke huis of 

appartement te kopen. Denk aan de 

Starters Renteregeling. Of de deskun-

dige hulp van een persoonlijk adviseur. 

Op onze website liggen sleutels voor je 

klaar. Open de deuren en ontdek jouw 

mogelijkheden!

Portaal_adv_Nijmegen_264x194_v2.indd   1 27-07-12   13:24

Niet alleen als er 
verkiezingen zijn!

Met vriendelijke groeten,
Jo Janssen

de Wester - februari 201334

jo.janssen.773

Voorstadslaan 263  •   T (024)  82 00 262   •   St. Agnetenweg 50  •  T (024) 378 31 37                                                     
www.anitahairstyling.nl  •   info@anitahairstyling.nl

Extensions  •  Haarwerken  •  Kinderfeestjes  •  (Bruids)visagie  •  Metamorfoses

GratisGratisGratis

Maandag 13.00 uur tot 17.30 uur
Dinsdag 09.00 uur tot 17.30 uur
Woensdag 09.00 uur tot 17.30 uur

Donderdag  09.00 uur tot 20.30 uur
Vrijdag 09.00 uur tot 17.30 uur
Zaterdag 08.30 uur tot 13.30 uur

Openingstijden
Voorstadslaan :

Voorstadslaan 263  •   T (024)  82 00 262   

Openingstijden
Voorstadslaan :

       

Openingstijden
Voorstadslaan :
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€ 2,50  
korting!

Nieuwe 

klanten krijgen

 Nieuwe klanten voordeel bij Anita’s hairstyling 
In ruil voor deze advertentie krijgt u, als nieuwe klant (maar ook alle vaste klanten die een vriend of 
vriendin meenemen voor een behandeling bij Anita’s hairstyling)  € 2,50 korting op álle behandelingen! 
Bijv.: heren wassen/knippen: van € 19,50  voor € 17,00  •  Dames wassen/knippen/drogen: van € 22,50 voor € 20,00

Deze aanbieding is niet inwisselbaar voor geld en niet geldig in combinatie met andere acties. Geldig t/m 30-04-2013. 

Handig! Het stoplicht voor de deur laat zien of u direct terecht kunt. 
   Rood       Vol, u kunt wel een afspraak maken.

 Oranje      Informeer binnen even, u wordt zo snel mogelijk geholpen.

  Groen      U wordt direct geholpen.

09.00 uur tot 20.30 uur

Ook op 
afspraak! 

Bel dan

(024) 82 00 262

Aangifte inkomstenbelasting? 

Ik help u graag!  
Als u dat wilt, kom ik bij u 
aan huis om samen met u 
de belastingaangifte in te 
vullen. 
 
Nu voor lezers van De Wester 
een particuliere belastingaangifte 
van € 62,25 voor € 49,75 
 
Bel of mail voor een afspraak. 
 
contact@hanniemassuger.nl 
 
06 30 738 880 
 

 
www.Raadeenswat.nl

Jo Janssen Gewoon Nijmegen zegt: 

OZB-aanslag ontvangen? 

De huizenprijzen dalen, de OZB-
aanslag van de gemeente Nijmegen 
niet !! 

MAAK BEZWAAR, DAT LOONT !

Zoek op internet met de zoekterm 
“voorbeeld bezwaarschrift WOZ”
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In de vorige Mariken stond een prijs-
vraag: bedenk een klinkende naam 
voor het bedrijfspand in de Pieter Zee-
manstraat.

Ongeveer honderd mensen hebben ge-
reageerd. Vijf mensen suggereerden de 
winnende naam: Van Top tot Teen Beau-
tycentrum. Op zaterdag 16 februari is de 
naam onthuld. De vijf winnaars werden in 
het zonnetje gezet (zie foto).

In Van Top tot Teen zitten vier bedrijven. Ze 
zijn allemaal gefocust op de verzorging van 
lichaam en geest;
• Kapsalon Time Out 
• De Zonnebank 
• Voetverzorging Pede Cura
• Yoga-studio Susumna
Het adres van Van Top tot Teen is Pieter 
Zeemanstraat 1a, 6533 NZ Nijmegen
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Een losliggende stoeptegel of een scheve lan
taarnpaal melden bij de gemeente? Sinds 
kort kan dat heel gemakkelijk met de ap
plicatie voor smartphones van Bel&Herstel. 
De nieuwe app is ontwikkeld door gemeente 
Nijmegen en sluit aan op de dienstverlening 
voor de Bel&Herstel telefoon en digitale ba
lie. Met de nieuwe app is er een extra moge
lijkheid voor meldingen.

Jaarlijks komen zo’n 12.000 meldingen binnen 
bij Bel&Herstel. Vanaf vandaag kunnen die 
meldingen dus ook met de Bel&Herstel-app 
gedaan worden. Wethouder Tankir: ‘Nijmegen 
is een mooie stad en de nieuwe Bel&Herstel-
app is een snelle en leuke manier om melding 
te doen van iets dat hersteld moet worden. 
Inwoners en ondernemers gaan dit zeker ge-
bruiken en het helpt ons om de stad mooi te 
houden.’

De Bel&Herstel-app werkt eenvoudig. De ge-
bruiker maakt een foto, selecteert het onder-
werp en verzendt de melding. Alleen de eerste 
keer moeten naam en emailadres ingevoerd 
worden, daarna worden die automatisch aan de 
melding gekoppeld. Iedereen kan meldingen 
doen, ook mensen die niet in de stad wonen, 
maar er bijvoorbeeld wel werken.

De foto bevat al de gegevens van de locatie en 
de melder kan de gedane meldingen terugzien 
in een lijst binnen de applicatie. Meldingen 
zijn ook terug te vinden op een overzichts-
kaart van alle Bel&Herstel meldingen, waar-

bij ook de status van de afhandeling te zien 
is. Binnen vijf dagen na de melding komt de 
Bel&Herstel-bus langs om het te repareren of 
krijgt de melder een bericht wat er met de mel-
ding gebeurt.

De Bel&Herstel-app bevat naast het doen 
van meldingen ook informatie en kaarten van 
openbare toiletten en parkeergarages. Ook sei-
zoensafhankelijke informatie kan tijdelijk ge-
plaatst worden, zoals bladkorven in de herfst 
en strooiroutes, zoutkisten en gladheid in de 
winter. Daarnaast gebruiken medewerkers van 
de gemeente de Bel&Herstel-app voor inspec-
ties, handhaving, inventarisaties of wijkschou-
wen.

De Bel&Herstel-app verschilt van landelijke 
applicaties zoals BuitenBeter, doordat de mel-
dingen sneller verwerkt kunnen worden door 
de goede aansluiting op de gemeentelijke 
software. Het is een beta-versie waarmee de 
gemeente gemakkelijk verbeteringen in eigen 
beheer kan aanbrengen in nieuwe releases. De 
gemeente heeft de app vooraf getest met Nij-
meegse burgers.

De app is te vinden door te zoeken naar 
Bel&Herstel (zonder spaties) of naar Nij-
megen. Directe links naar de app zijn: voor 
Android via http://d.pr/LGky en voor Apple 
via http://bit.ly/WQZ4ZP. Twitteren over de 
nieuw app Bel&Herstel: #BenH. 

Tekst: gemeente Nijmegen

Nijmeegse App voor Bel&Herstel-meldingen

Van Top tot Teen nieuwe naam Pieter Zeemanstraat

• 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

• 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
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