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Gebroeders van Limburg Festival
Op 23, 24 en 25 augustus 2013 staat Nijmegen in het teken van de Middeleeuwen.
Op het grootste Middeleeuwen Festival van
Nederland komen de wonderschone miniatuurschilderingen van gebroeders Herman,
Paul en Jan van Limburg (ca. 1380-1416)
tot leven.
Dit jaar draagt het Gebroeders van Limburg
Festival als thema: Vol vuur! Vele honderden
figuranten laten in de geboorteplaats van de
fameuze kunstenaars de middeleeuwse wereld
herleven met vurige activiteiten.

den figuranten, ambachtslieden, musici, dansers et cetera die lezingen, modeshows, speurtochten en demonstraties geven.
Meer info:
www.gebroedersvanlimburgfestival.nl
Tekst: Marlijn Hoefnagel
Foto’s: Stichting Gebroeders van Limburg

Nieuw

Nieuw aan deze editie is dat het festivalterrein geconcentreerd wordt op het Valkhof, het
Hunnerpark, Kelfkensbos en de Stevenskerk:
vier locaties dicht bij elkaar (loopafstand) in
het centrum van Nijmegen. Ook komt er een
programma in Museum Het Valkhof. Er komt
een extra zaterdagavondopenstelling én u kunt
deelnemen aan een middeleeuws banket.

Voorstellingen

Evenals voorgaande jaren kunt u genieten van
het Riddertoernooi van Gelre, van een spectaculaire Blijde Incomste (optocht) op zondagmiddag en een sfeervolle Soirée in de Stevenskerk (dit keer op vrijdagavond). Er zijn weer
prikkelende en verrassende 'Geuren & Smaecken' en 'Qualen & Gheneesconst', evenals een
middeleeuwse markt, een scholendag en vele
kinderactiviteiten, en niet te vergeten honderMariken - mei 2013
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Kloosterstraat
De naam Kloosterstraat is voor het eerst
op 10 oktober 1923 door de gemeenteraad
vastgesteld. Dit raadsbesluit hield verband
met de sloop van het vroegere kloostergebouw dat dienst deed als Waalkazerne. Het
complex moest plaatsmaken voor woningbouw.
Omstreeks 1490 hadden de franciscanen
hun klooster, dat buiten de Hezelpoort lag,
naar de Papengas verplaatst. De stoffelijke
resten van pater Jan Brugman (1399-1473)
verhuisden mee, maar deze gingen verloren
bij de plundering van het klooster in 1566
of in 1579. De bekende zegswijze praten
als Brugman herinnert nog altijd aan vurige
preken van deze pater. In 1896 is een van
de nieuwe Nijmeegse straten naar hem genoemd.
Na de verovering door prins Maurits in
1591 werd het klooster als oudemannenhuis
ingericht. Later werd het gebruikt als arsenaal en kazerne. Vanaf 1890 was de Koloniale Reserve hier gehuisvest. Door de bouw
van de Prins Hendrikkazerne (circa 1911)
kwam de Waalkazerne aan de Papengas
leeg te staan. Over het gebouw dat inmiddels was opgenomen in de de Voorlopige
lijst der Nederlandsche monumenten van
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geschiedenis en kunst, schreef De Gelderlander op 26 september 1923:
‘Ondanks de vele aangebrachte veranderingen en verbouwingen was toch in de binnenplaats en de daaromheen gedeeltelijk bewaard
gebleven kloostergang de oorspronkelijke bestemming en inrichting nog te herkennen. En
de afsluiting naar het Zuiden werd nog steeds
gevormd door den Noordermuur der reeds in
de laatste jaren der 16de eeuw afgebroken
kloosterkerk, waarin de ook oorspronkelijk –
gelijk bij de afbraak bleek – blinde kerkvensters nog ter volle hoogte zichtbaar waren.’
Maar zoals vaker gebeurt met monumentale
gebouwen die op de nominatie staan om afgebroken te worden, was er ook in dit geval geen
aanleiding om te trachten het kloostergebouw
te bewaren. Nadat de Waalkazerne in 1922 in
het bezit van de gemeente kwam (35.000 gulden voor ondergrond en 5.000 gulden voor gebouwen), zijn de opstallen gesloopt.
Op 1 juni 1923 wordt aan de in 1906 opgerichte Woningvereenging ‘Nijmegen’ (Portaal) vergunning verleend voor de bouw van
61 arbeiderswoningen. Het ontwerp is van
Bouw- en Woningtoezicht en de architect J.C.
Hermans is met de uitvoering belast. Op 1 juli
1924 volgt een tweede bouwvergunning voor

23 woningen. Het woningbouwcomplex
wordt Waalkazerne genoemd. De woningen, die in 1977 gerenoveerd zijn, staan
er nog steeds. Alleen huisnummer 1 en 3
stammen uit 1979.
In verband met de woningbouw is tussen
Papengas en Bottelstraat een nieuwe kaarsrechte straat aangelegd die de naam Kloosterstraat krijgt (raadsbesluit d.d. 10 oktober
1923). De oude smalle en bochtige verbinding lag iets zuidelijker en heette Kloosterhof. Deze laatste naam stond reeds vermeld
op het PLAN DER STADT NIJMEGEN van
Van Suchtelen uit 1779.
De naam Kloosterhof verdween toen de
oude verbinding aan het openbaar verkeer
werd onttrokken (raadsbesluit d.d. 7 maart
1923), maar keert in 1979 terug. Na het
verdwijnen van de Houthandel Wilod Versprille wordt een nieuw hof ten zuiden van
de Kloosterstraat aangelegd dat de toepasselijke naam Kloosterhof krijgt (raadsbesluit d.d. 8 november 1979). Behalve de
straatnamen is er in de openbare ruimte
niets meer wat herinnert aan het kloosterverleden.
Tekst: Rob Essers
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Wilfred Krebbers, Loet Wiskamp en Willie van Gemert (vlnr)

We zitten met drie (ex)bewoners in het Oude
Weeshuis: Wilfred Krebbers, Loet Wiskamp
en Willie van Gemert. Dat de laatste voornamelijk het woord heeft, zal niemand verbazen.
Hij is, al dan niet zelf benoemd, de burgemeester van de Benedenstad. Het is rustig in
het Oude Weeshuis. De beheerder is blij dat
er voetbal op tv is. Dat was vroeger wel eens
anders. Was de Kloosterstraat het middelpunt
van de Waalkazerne, vanuit het Weeshuis werd
alles georganiseerd. Menige relatie in de Benedenstad is daar ook begonnen. Wilfred kwam
er zijn huidige vriendin tegen, Willie 51 jaar
geleden zijn Bep. Die woonde toen op de hoek
van de Bottelstraat en de Kloosterstraat. Willie
zelf werd vlak na de oorlog in de Stephanusstraat geboren, maar woonde ook in de noodwoningen aan de Driehuizerweg en Hatert.

Jaren ’70

Eenmaal geworteld in de Benedenstad werd
hij de aanjager van de acties voor het behoud
van dit unieke stukje Nijmegen. ‘Dat begon in
de zeventiger jaren. Al jaren had het gemeentebestuur hier bewust alles laten verkrotten.
De ene na de andere woning werd onbewoonbaar verklaard en stond op de nominatie om
gesloopt te worden.’ De gemeente had wilde
plannen met het duurste stukje grond van de
Mariken - mei 2013

Michiel van de Loo en Rob Essers

stad. Daarvoor moest wel alles plat. Er zou een
nieuwe snelweg moeten komen rechtstreeks
naar Kranenburg en een winkelcentrum met
de allure van het Utrechtse Hoog Catharijne.
Burgemeester - Theo, de vader van - de Graaf
had buiten de actiebereidheid van de bewoners
gerekend. ‘Er kwam in de Koningstraat een
huis leeg te staan en zoals gebruikelijk werd
die door de gemeente meteen dichtgetimmerd
en onbewoonbaar verklaard. Met een aantal
bouwvakkers uit de wijk hebben we dat huis in
één weekend opgeknapt en weer bewoonbaar
gemaakt. De Graaf kwam op ons uitdrukkelijke verzoek een kijkje nemen. De hele buurt
was uitgelopen en hij kon niet anders dan concluderen dat de woningen opzettelijk verkrot
werden en eigenlijk nog best te bewonen waren. Een kleine tien jaar later is de wederopbouw begonnen.’

Het waren de gouden jaren van het Oude
Weeshuis. Er waren veel activiteiten en een
beheerscommissie die van alles organiseerde.
‘Wanneer de vogelvereniging iets op touw had
gezet, ging de ene helft van de opbrengst naar
de club en het andere deel naar het Weeshuis.
Zo konden we in 1987 met 150 kinderen uit
de wijk, die nauwelijks Nijmegen ooit uit waren geweest naar Disney, hadden we helemaal
zelf bekostigd uit de opbrengst van bingo’s,
oud papier, loterijen, noem maar op. 90.000
gulden. We hadden heel veel vrijwilligers, die
zich op de een of andere manier inspanden
voor de buurt, rondlopen hier.’

Woningvereniging Nijmegen

Hele families bleven vroeger in hun eigen
wijk wonen. Zo konden kinderen voor hun
ouders en grootouders blijven zorgen. Dat
was in het Waterkwartier zo, de Wolfskuil en
het Willemskwarier, maar zeker ook in de Benedenstad. Dat was ook nooit een probleem.
Wilfred: ‘Woningvereniging Nijmegen - nu
Portaal - zat nog aan de Sloetstraat. Jo van den
Ing, hij woonde ook aan de Kloosterstraat, was
de man die toentertijd alles regelde hier. Toen
ik naar de Sloetstraat ging, hoefde ik daar alleen maar te zeggen dat Jo het goed vond. Marinus van Goethem en mevrouw Van Balkom
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Oude Weeshuis

Het Oude Weeshuis viert dit jaar als buurtcentrum haar 55-jarig bestaan. Biljarten, judo,
kaarten, tafeltennis, handenarbeid, het is maar
een kleine greep van wat er allemaal gebeurde. Vroeger ressorteerde het wijkcentrum onder Stichting Jeugdwerk, later Dacapo, toen
Tandem en nu de gemeente. Willie: ‘Werd er
vroeger iets georganiseerd dan hingen ze met
de benen buiten. Tegenwoordig zijn ze blij
wanneer er twintig mensen op af komen. De
jongens die met ons op de foto wilden staan,
vervelen zich, want er is niks meer voor ze te
doen hier. Het Weeshuis voedde de jeugd mee
op. Daardoor was hier altijd weinig criminaliteit. Iedereen kende elkaar. Nu is de wijk uit elkaar gehaald en ontwricht. Ja, nu de gemeente
moet bezuinigen willen ze dat we weer meer
zelf gaan doen, haha, maar we deden vroeger
niet anders, dat hebben ze wél kapot gemaakt.’
deelden daar bij wijze van spreken de huizen
uit. Het was dan ook meteen geregeld, maar
ik was geloof ik wel de laatste bij wie dat nog
zo gemakkelijk ging. Maar ja, er wilde ook
niemand wonen hier, het stond bekend als de
schoftenbuurt.’ Het toewijzingsbeleid veranderde inderdaad in 1997. Voordat de Stadsregio Entree invoerde, mocht Woningvereniging
Nijmegen zelf de woningen toewijzen.
Willie: ‘De gemeente heeft er daarna alles
aan gedaan om families uit elkaar te halen.
Bewust. Ineens was er een hele lijst van eisen
waar je aan moest voldoen om net als je ouders
ook in de wijk te kunnen wonen. De wijk is
aan het afbrokkelen. Vroeger klitte alles en iedereen aan elkaar vast. Stond men voor elkaar
klaar. Hielp men elkaar. Onze kinderen worden nu weggejaagd. De gemeente ziet liever de
elite hier wonen. De oorspronkelijke bewoners
moeten maar naar Dukenburg of Lindenholt
verhuizen. Als ik ga verhuizen komt er meteen
175 euro bovenop de huur.’

op maandag deed iedereen de was, de ramen
waren gezeemd. Moet je nu eens kijken: veel
huizen hebben niet eens gordijnen, het is dat ik
bij mijn buurman wel eens de ramen zeem aan
de buitenkant, zelf komt-ie niet op dat idee. Er
wonen veel studenten nu bij mij in de straat,
terwijl oorspronkelijke bewoners geen kans
krijgen. Dat steekt. Ze weten niet eens wanneer ze de vuilniszakken buiten moeten zetten. Daar beginnen ze vrijdag al mee, terwijl
de Dar pas op dinsdag komt. En vaak ook nog
de verkeerde zakken, zodat je zeker weet dat
ze die niet meenemen. Ik kan daar zo moe van
worden. Die onverschilligheid. Of kijk hoe er
geparkeerd wordt: schots en scheef, dat is toch
geen mentaliteit.’ Loet: ‘De Kloosterstraat was
de spil van de buurt. Eén grote familie. Dan
is de Observantenstraat nog het meest eigen
gebleven.’

NEC stamt uit de Bottelstraat, maar dé voetbalclub uit de Benedenstad was Nijmeegse
Boys. Vlak voor het 75-jarig jubileum viel het
doek voor de roemruchte club, die het in de
hoogtijdagen tot de derde klasse wist te brengen, maar door een ongelukkig financieel beleid torenhoge schulden op had gebouwd.
Gelukkig zijn er enkele activiteiten die nog wél
goed lopen. De bejaardenmiddag op woensdag, de sinterklaasintocht, de kerstnacht en het
jaarlijkse bouwdorp in het Kronenburgerpark,
daar verheugt de jeugd zich nu al op, maar de
weemoed naar wat ooit was en nooit meer terugkomt, overheerst. Loet: ‘Met het vertrek
van elke oorspronkelijke bewoner sterft een
stukje Benedenstad.’
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk

Waalkazerne

Loet heeft, zoals hij dat zelf zegt, de hele
kazerne gehad. ‘Opgegroeid in de Oude Havenstraat, daarna Lange Brouwerstraat, Oude
Koningstraat, Kloosterstraat en nu met mijn
vriendin aan het Kloosterhof. Het mooiste
stukje van Nijmegen: tussen het casino, de
Waal en de hoeren, maar het wordt gauw minder. Tuurlijk was er onderling wel eens ruzie
vroeger, maar dat werd meteen opgelost, het
liefst met een glas bier. Iedereen was er voor
elkaar.’ Wilfred vult hem aan: ‘Al hadden de
mensen geen cent te makken, toch zag het er
altijd piekfijn uit. Er hingen overal keurige
gordijnen, elke week werd de stoep geveegd,
6
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Na 38 jaar weg uit
’t Oude Weeshuis

Bep van Gemert

Bij het ter perse gaan van deze voorjaarseditie van de Mariken is de afscheidsreceptie van Bep al geweest, maar dit is voor de
redactie geen reden om aan deze opmerkelijke vrouw uit de Benedenstad geen aandacht te schenken.
Opmerkelijk is misschien wel niet het juiste
woord, want Bep is altijd een bescheiden
vrouw geweest, die niet graag op de voorgrond
wilde treden, de juiste tegenpool van haar man
Willy, een ander markante persoonlijkheid uit
onze buurt. Hij was het ook die ons tipte, dat
Bep, omdat ze 65 jaar wordt, met pensioen
gaat en dan ruim 38 jaar als interieurverzorgster heeft gewerkt in het Buurthuis ’t Oude
Weeshuis.

Met hart en ziel

Er zijn niet veel mensen meer in deze tijd die
38 jaar bij dezelfde werkgever werken. Dat
alleen al is een artikel waard. Bep heeft niet
alleen met hart en ziel het weeshuis schoongemaakt, maar ook alle hand- en spandiensten die je maar kan verzinnen gedaan. In de
ochtend was het schoonmaken geblazen, maar
zeker in de jaren zeventig en tachtig was er
heel veel vrijwilligerswerk te doen. Het Oude
Weeshuis was het kloppend hart van de Benedenstad en stond bol van de activiteiten voor
de bejaarden, de kleine jeugd (creche) en de
grote jeugd (kinderdisco’s, kinderclub, bouwdorp en de daarbij horende uitstapjes met de
kinderen). Door het jaar heen waren er de carnaval, sinterklaas, de buurtfeesten, de kerstnachtmis. Ook nu is het buurthuis nog steeds
een toevluchtsoord voor allerlei groepen die
gebruik maken van de ruimtes om daar te zingen, te knutselen, yoga, te biljarten, te vergaderen en te dansen.
Op twee minuten loopafstand is de woning van
Bep, dus is het altijd makkelijk om haar even
te bellen of ze wil openen of sluiten. Soms
was dat heel erg vroeg, als er die dag gestemd
moest worden, en soms was het heel laat, als
er een vergadering uitliep. Niets is haar teveel
geweest en in al die jaren is Bep maar vijf keer
ziek geweest.

Veranderingen

Er is veel veranderd in die tijd. Bep is getuige
geweest van een groot aantal fusies: van Open
Jeugdwerk, Stichting Jeugdwerk, Dacapo,
Tandem en heden ten dage de gemeente NijMariken - mei 2013

megen zelf. Dit heeft een komen en gaan teweeggebracht van ongeveer veertig verschillende beheerders. Ga er maar aan staan. Eén
gezicht was echter altijd hetzelfde: dat van
Bep. En altijd was ze vriendelijk en behulpzaam en het aanspreekpunt als er geen beheerder was. De nieuwe beheerders stond zij met
raad en daad bij, want van de Benedenstad
weet Bep alles. Zeker in vroeger tijden was het
toch een apart volkje, waar je mee om moest
weten te gaan. Het is dan handig om de ins en
outs te weten voor de gebruiksaanwijzing. Was
er echt nood aan de man, dan stond je met twee
stappen bij Bep en Willy aan de deur en Bep
was geen uithuizig type, dus de oplossing was
gauw gevonden.
De toekomst van het Oude Weeshuis is een

onzekere, maar de gemeente stuurt weer aan
op zelfbeheer en burgerparticipatie, net als
in de jaren zeventig. We zoeken dus nieuwe
Beppies. Zullen we die vinden? De tijd zal het
leren. Zeker is dat deze Beppie niet meer terugkomt. Het is mooi geweest…
30 april was haar laatste officiële werkdag!
Het Oude Weeshuis, haar tweede huis, heeft
er altijd netjes en verzorgd uitgezien in al die
jaren. Het zal Bep enorm missen, maar glimt
nog na van trots als zij van een welverdiend
pensioen gaat genieten met man, twee zonen
en kleindochter in een nog lang gezond en gelukkig leven.
Tekst: Anneke Arzbach
Foto: Gerie Sandmann
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Van Aeneas naar een Bijenpaleis
Aeneas, de zwarte zwaan, zwemt na een lange eenzame winter
niet meer alleen in de vijver in het park. Sinds kort is hij samen met
een vrouwtjeszwaan, Dido. Vanaf het eerste moment zwommen zij
samen alsof het nooit anders was geweest. De hoop is nu natuurlijk
dat zij een nest bouwen en er jonge zwanen komen.
In de dierenweide is het weer een drukte van belang. Van Zouzoo
zijn er sinds een maand tijdelijk vijf ouessantschaapjes te logeren.
Op de tweede dag werd er al een lammetje geboren bij Browny,
Luna geheten. Een paar dagen later kwam bij moeder Spot Wolfí
ter wereld. Het is de gewoonte dat de dierenverzorger, die bij de
geboorte is of een lammetje het eerste ziet, de naamgever is. Zou
Birgit, de dierenverzorgster die van geboorte Oostenrijks is, bij
Wolfí een gelijkenis met Mozart zien? De twee andere ouessantschaapjes heten Smurf en Ienie en het bokje Binky.
In tegenstelling tot de logés van vorig jaar, de ezels Patou en Fie,
vereisen de schaapjes weinig zorg. Hun menu is sober, gras en
hooi. Bij de toggenburgergeiten zal het nog een paar weken duren
tot de lammetjes geboren worden.
Geheel nieuw is dat in de dierenweide een Bijenpaleis geplaatst
gaat worden! De problemen met bijensterfte kwamen heel recent
weer in het nieuws. Problemen die verstrekkende gevolgen kunnen
hebben. Ook de gemeente steunt dit initiatief: de bij hoort erbij in
Nijmegen!
Tekst: Joke van Onna
Foto’s: Gerie Sandmann

Kronenburgerpark

Nieuwe tijdelijke fietsenstalling bij station
Sinds 15 april kunnen fietsers gebruik maken van een extra fietsenstalling bij station
Nijmegen. De nieuwe stalling ligt aan de
Van Schaeck Mathonsingel achter het kantoorgebouw Metterswane, dat direct aan
het stationsplein ligt. Er is plaats voor 1000
fietsen.
Het gaat om een tijdelijke, onbewaakte fietsenstalling die in principe blijft bestaan tot de
oplevering van het nieuwe poppodium Doorn-

roosje in 2014. In die nieuwbouw bij het station komt een fietsenstalling voor zo’n 3500
fietsen.
Inclusief de nieuwe stalling aan de Van
Schaeck Mathonsingel zijn op dit moment
bijna 8000 fietsklemmen beschikbaar in de directe omgeving van het station.

komen met een pakketje fietsaccessoires. ‘Ik
ben blij dat we deze voorziening voor fietsers
hebben kunnen realiseren. Het is een goede
tijdelijke oplossing voordat de grote stalling
onder Doornroosje klaar is. Op deze manier
kunnen we onder meer de piek van fietsers bij
het begin van het studiejaar in september beter
opvangen.’

Wethouder Henk Beerten opende de nieuwe
stalling door de eerste gebruiker te verwel-

Tekst: gemeente Nijmegen
Foto: Linda van der Burg

Word wakker
59 winkelpanden of winkelruimten staan
leeg in de straten Burchtstraat, Stikke Hezelstraat, Lange Hezelstraat, Bloemerstraat,
Houtstraat, Augustijnenstraat, Molenstraat,
Van Welderenstraat, Van Broekhuysenstraat,
Oranjesingel, St. Jorisstraat, Hertogstraat,
Marikenstraat, Moenenstraat en Molenpoort.
Alleen al in de Burchtstraat, Stikke Hezelstraat
en Lange Hezelstraat zijn dat er 21. In de Marikenstraat vijf. Ik heb de winkels met de nepetalages niet meegeteld en ook niet panden
die te koop staan. Ook niet de outletwinkels
waarvan je op je vingers kunt natellen dat die
een paar maanden in gebruik zijn en dan ook
weer leeg komen te staan, want al die huren
zijn tijdelijk. De lege ramen in de rosse buurt
op de Lage Markt heb ik ook maar niet meegeteld. Dat zijn immers ook nepetalages.
Wat ook opvalt is dat het winkelaanbod is verschraald. Het aantal echte kwaliteitswinkels
is zichtbaar afgenomen en daarmee ook de
keuzemogelijkheden. Zullen de winkels die nu
gebouwd worden op Plein 1944 dat aanbod
verbeteren? Het is te hopen. Leidt dat nieuwe
aanbod van winkelruimten niet tot verdere
leegstand in de door mij genoemde en bezochte straten? Al met al is het een zorgelijke
situatie en het meest zichtbare teken dat de
ondernemers in het centrum en de BenedenMariken - mei 2013

stad in zwaar weer zitten. Nijmegenaren kunnen onze winkeliers helpen door niet meer via
internet te kopen en die grootwinkelbedrijven
over te slaan en zoveel mogelijk te kopen
bij de winkels uit het midden- en kleinbedrijf.
Dat helpt echt. Daar werken ook heel veel
mensen uit de stad en ook uit onze eigen wijk.

De gemeentelijke overheid moet ook eens
goed nagaan hoe ze die winkeliers kunnen
helpen. De gemeente kan bij het uitzetten van
opdrachten eisen dat Nijmeegse bedrijven en
winkels ingeschakeld worden en niet bedrijven
van buiten Nijmegen. Wellicht moet er ook
eens gekeken worden naar de veel te hoge
huurprijzen die ze moeten betalen. Schaf voor
die sector de WOZ-belasting af en verhoog
die van de grootwinkelbedrijven. En begin
niet aan de inrichting van een grootschalig
detailhandelscentrum in Ressen. De stadsregio heeft uitgerekend dat, als Nijmegen en
Arnhem hun projectplannen doorzetten, 46
miljoen euro daar naartoe zal gaan. Ook hier
geldt: een euro kun je maar een keer uitgeven. Dat gaat zwaar ten koste van onze lokale
economie. Het wordt tijd dat de gemeente
en ondernemers de handen ineen slaan en
komen met een gezamenlijk deltaplan voor de
instandhouding en stimulering van de binnenstadseconomie. Er is zoveel knowhow in deze
stad. Denk aan de Radboud Universiteit, de
Hoge School van Arnhem en Nijmegen. Kijk
naar de ontwikkeling in Kleef waar de lokale
economie een enorme impuls heeft gekregen
van de gemeente Kleef en daardoor veel
kopers wegtrekt uit Nijmegen, onder andere
door lage parkeertarieven. Nijmegen, word
wakker!
Alard Beck

(Foto: Herman van Soest)
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Gemeenteraad legt oor te luister in centrum
‘Al mot ik krupe, op blote voeten gaon.’
Dat zongen zo’n dertig vertegenwoordigers van politieke partijen, even zoveel
centrumbewoners en een heel stel medewerkers van de gemeente vrijdag 19
april samen luidkeels in buurtcentrum
’t Oude Weeshuis. Het was bij de afsluitende maaltijd (bereid door Wereldkoks)
tijdens het bezoek van de gemeenteraad
aan het centrum. ’s Middags werd er
over vier thema’s gepraat. Een impressie.

Wonen, zorg en welzijn
‘Wijkcentra kunnen de huiskamers van
de wijkbewoners zijn’
Huisarts Paul Giesen van Gezondheidscentrum ’t Weeshuis (25 medewerkers) werkt
al jarenlang in het centrum en de Benedenstad. Hij doet zijn visites liefst op de fiets.
‘Het geeft een rustig gevoel dat mensen
hier veel lopen en fietsen’, vertelde dokter
Giesen de gemeenteraadsleden. ‘Al spreken patiënten me op straat wel vaak ‘even’
aan over het een of ander…’ Het gezondheidscentrum zet in op het stimuleren van
zelfzorg en wijkzorg: ‘Waar mogelijk organiseren we zorg dichtbij huis.’
De meeste mensen willen namelijk niets
liever dan wonen en blíjven wonen in het

centrum en de Benedenstad. Maar de wijk kent
haar specifieke problemen: Paul Giesen komt
veel mensen tegen met angsten, verslavingen,
financiële problemen en gevoelens van eenzaamheid of verveling. De stad is vol leven,
maar ook anoniem. Het is een gaan en komen
van (jonge) bewoners en er is weinig sociale
samenhang. Mensen hebben het niet gemakkelijk als ze bij hun ouder wordende ouders
in de buurt willen gaan wonen: ze kunnen niet
zomaar een (betaalbaar) huis krijgen in het
centrum.
Giesen deed een dringende oproep: ‘Laat de
wijkcentra weer veel meer dé huiskamers van
de wijk zijn. En laten we nog meer samenwerken met alle zorgprofessionals in de wijk. Het
vraagt véél samenwerking om mensen hier van
de wieg tot het graf te laten wonen.’

Schurende belangen tussen ondernemers en bewoners
‘Gemeente: smeerolie in plaats van zand
in de machine’
Hoe communiceert de gemeente met de
bewoners in het centrum? Niet altijd even
ideaal, vertelde centrumbewoner Ad Jansen
in café Brandpunt aan de gemeenteraadsleden. Communicatie over centrum-zaken is
vaak een complex spel tussen vele partijen:
bewoners, ondernemers, gemeente, evenementenorganisaties en het Huis voor de
Binnenstad. De gemeente heeft een lastige
‘dubbelrol’: ze bepaalt de spelregels én ze
is zelf belanghebbende. De gemeente vindt
wonen belangrijk, maar wil bovenal een
bruisende binnenstad die veel bezoekers
trekt. ‘Ze heeft de schone taak om duidelijk, helder en consequent te communiceren, maar dat lijkt vaak net iets te hoog
10

gegrepen’, aldus Ad Jansen. Het nieuwe horecabeleidsplan was bijvoorbeeld vastgesteld
voordat de bewoners er erg in hadden. ‘Laat
de gemeente dan liever eerlijk zeggen dat de
economische en toeristische belangen op dit
moment vóór gaan.’
Natuurlijk zijn er ook positieve ontwikkelingen, voegde hij eraan toe. Het Bewonersplatform Centrum is actief in gesprek met
het Huis voor de Binnenstad. Bij de Mariken
Winterfeesten is alles soepel onderling geregeld, ondanks het feit dat de gemeente traag
met de vergunning afkwam. ‘Al met al zou de
gemeente meer smeerolie in plaats van zand
in de machine moeten zijn’, gaf Jansen de gemeenteraadsleden mee ter overdenking.
Problemen niet doorschuiven

Waar blijven de bomen?
Van die huiskamers in de twee wijkcentra
komt niet veel van terecht, omdat er geen
geld is om ze open te houden, luchtte buurtbewoonster Christel Kokke haar hart tegen
de gemeenteraadsleden. Ze is ver in de zeventig en zeer actief, onder meer met een
gespreksgroep voor ouderen en een Buurttafel waarbij mensen elke week gezellig
en gezond samen kunnen eten. Het is niet
altijd makkelijk om het vertrouwen in de
gemeente te houden, vindt ze. ‘Neem de
nieuwe bomen die ons al jaren in de Kloosterstraat beloofd zijn. Of neem alle obstakels en onregelmatige bestrating die tot
gevaarlijke situaties voor ouderen leiden.’
Maar er zijn ook goede dingen, vindt ze:
‘Zoals alle activiteiten van en door de buurt
die de gemeente ondersteunt!’

Ondernemer Ingeborg Makkinje van speelgoedwinkel De Regenboog in de Van Welderenstraat, bestuurslid van Vereniging
Centrum Ondernemers, vertelde de raadsleden hoe goed het is dat er zo’n voorziening
als het Multifunctioneel Centrum voor dagen nachtopvang van verslaafde daklozen
aan de Van Schevichavenstraat is gekomen.
‘Prachtig, hoewel het niet altijd eenvoudig
is voor de ondernemers. Er wordt gebedeld.
En dat bedelen bij Albert Heijn in de Van
Schevichavenstraat is onlangs verboden.
Maar dat heeft geen zin: de problemen verschuiven naar onze straten.’
De gemeente heeft de neiging om met alle
partijen apart te praten. Ga liever met iedereen tegelijk aan tafel. Dat leidt tot meer begrip voor elkaar. Dan blijken de verschillen
in belangen ook minder groot dan gedacht.
‘Want uiteindelijk kunnen we niet zonder
elkaar.’
Mariken - mei 2013

Veiligheid vanuit de bewoners bekeken
‘We moeten overlastgevers aan durven
spreken’
Een grote groep bewoners zet zich actief
in voor het vergroten van de veiligheid in
met name de randen van het centrum. Doel
van deze bijeenkomst was om met hen, politie, gemeenteraadsleden en ambtenaren
te kijken wat hierin de diverse rollen zijn
geweest.
In de vorige Mariken stond al een artikel
over de aanpak van de Kartuizerhof. De
laatste tijd is er veel veranderd, aldus Ger
de Ridder, 23 jaar actief bewoner van de
Nieuwe Markt.
Het Joris Ivensplein oogt rustiger sinds de
invoering van het nieuwe parkeerbeleid
en de nieuwe openingstijden van parkeerplaats SOS. De raamprostitutie werkt met
vergunningen en de pandeigenaren zijn
goed aanspreekbaar. Er zijn twee of drie
tippelaarsters in de buurt actief: voor de ene
bewoner is dat overlast en voor de andere
slechts kleine irritatie. De tippelzone sluit
om twee uur en dan vertrekken ze naar de
omgeving hoek Veemarkt/Gravendal. ‘Om
overlast tegen te gaan moet je als bewoner
ook overlastgevers aan durven spreken. Dat
helpt’, aldus Ger. En zorgen voor een veilige omgeving door bijvoorbeeld de heg te
snoeien.
Wat betreft de drugshandel is het een feit

Participatie in het centrum
‘Betrek bewoners van begin af aan bij
plannen’
Zijn de centrumbewoners zover dat zij meer
het heft in eigen hand kunnen nemen bij het
bepalen van het fysiek en sociaal programma voor het centrum? Na een goed gesprek
met vertegenwoordigers van het Bewoners-

dat er in de buurt van heroïnehoertjes dealers
zijn. In de zomer zal de overlast vast weer toenemen, maar de contacten met het wijkbeheer
en de politie zijn goed. Al zouden de lijntjes
korter kunnen. De Kartuizerhof ligt er mooi
bij: het is fijn dat beide groepen bewoners naar
elkaar zijn toegegroeid en dat er uiteindelijk
een knoop is doorgehakt.
Kronenburgerpark
Na een moeizame strijd, aldus bewoner Paul
van Gelen, is er uiteindelijk cameratoezicht
gekomen in het park. Grote groepen dealers
en gebruikers hebben jarenlang de Parkweg
en de omgeving van het speeltuintje geterro-

platform uit de Benedenstad en het centrum, is
het antwoord: ja. Maar hun grote wens is dat
zij vooraf al meegenomen worden in het proces dat vooraf gaat aan de totstandkoming van
een startnotitie voor bijvoorbeeld wijzigingen
in bestemmingsplannen of veranderingen in
het horecabeleid.
Leden van de gemeenteraad die in de werkgroep burgerparticipatie zitten, nemen deze
wens mee in hun gesprekken met B&W en

riseerd. Nu is het er relatief rustig, maar als
het bladerdak groeit is er wel angst dat het
zicht op de groep weer verdwijnt. Blijvend
cameratoezicht is de grote wens van de bewoners. Tot een eventuele totale afsluiting
van de toegang van de torens is nog niet
definitief besloten. Het zou treurig zijn als
bezoekers van de stad de torens niet meer
zouden kunnen bezichtigen. Rondleiders
zouden eventueel wel met een sleutel toegang kunnen verkrijgen. Maar het zou triest
zijn als grote groepen burgers moeten lijden
onder het gedrag van een kleine groep overlastgevers. Samen met wijkagent William
Nijland blijven de bewoners in gesprek. Ze
gaan in elk geval met vertrouwen de toekomst tegemoet.

ambtenaren om dit mogelijk te maken. Ook
zijn er afspraken gemaakt om kortere lijnen
te realiseren, zodat we op de hoogte zijn van
elkaars bijeenkomsten.
Bewonersplatforms moeten op tijd weten wanneer relevante onderwerpen op de
agenda staan. En raadsleden willen graag
tijdig weten wanneer er een wijkschouw of
bewonersavonden zijn. Die moeten niet gepland worden op politieke avonden, zodat
raadsleden ook deel kunnen nemen aan deze
activiteiten. In de toekomst wordt zodoende
voorkomen dat burgers niet geraadpleegd
worden bij bijvoorbeeld de tariefsverhoging
van sportaccommodaties en wijkcentra. Als
gemeenteraad moet je eisen dat een plan pas
wordt goedgekeurd, als bewoners er van het
begin af aan bij zijn betrokken.
Tekst: Lucy Holl
Foto’s: Sonja Dirks

Mariken - mei 2013
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‘Bij zo’n wijkbezoek zien we dingen die we anders nooit zien’
D66-raadslid
Anne-Margreet van Putten

Doddendaal gaan huren. De zorg die ze nodig
hebben, kunnen ze los daarvan inkopen.’
Anne-Margreet van Putten was ook onder de
indruk van het onderdeel van het wijkbezoek
op het politiebureau: ‘We hebben die tijdelijke
camera’s bij het Kronenburgerpark gekregen.
Zowel de politie als de bewoners vertelden dat
het echt effect heeft. Dat is goed om te horen.’

Echt luisteren

De gemeenteraadsleden gaan twee keer per
jaar op bezoek in één van de wijken. Van Putten is er erg enthousiast over. ‘Bij zo’n bezoek
gaat het niet over partijpolitiek, we hoeven elkaar geen vliegen af te vangen. We willen echt
luisteren naar de mensen bij wie we op visite
zijn. We zien dingen die we anders nooit zien.
Ik word er vrolijk van dat er zoveel initiatieven
en ideeën zijn.’

Teambuilding voor de raad

De bewoners van de wijk merken op hun beurt
dat raadsleden ook maar ‘gewone mensen’
zijn. ‘Burgers zien ons toch vaak als verlengstuk van de overheid. Als je samen eet, blijkt
dat je je over de zelfde soort zaken verwondert
en druk maakt. We zijn met zijn allen betrokken Nijmegenaren. Als je niet oppast, ben je
als raadslid vooral bezig met stukken lezen,
beleid maken en controleren. Dat wil ik niet.
Ik wil op de eerste plaats volksvertegenwoordiger zijn.’
De opkomst van raadsleden bij de wijkbezoeken is groot. Van elke partij zijn meerdere
mensen aanwezig. Raadsleden maken elkaar
meteen even anders mee dan anders. ‘Voor ons
is het meteen ook een teambuildingsuitje.’
Gemeenteraadsleden hebben een goed
beeld van het centrum en de Benedenstad
als bezoeker. Ze komen er ook vaak voor al
hun vergaderingen in het Stadhuis. ‘Maar
hoe is het om hier te wónen? Dat wilden we
horen.’ Dat zegt Anne-Margreet van Putten,
D66-raadslid en voorzitter van de werkgroep Wijken. Een bezoek aan het centrum
stond al een hele tijd op haar verlanglijstje.
Vrijdag 19 april was het zover.
Even geduld, had wijkmanager Eric van Ewijk
haar gezegd. Wacht nog heel even, want er is
zoveel gaande in het centrum. Het Bewonersplatform Centrum en de bijbehorende Regiegroep zitten in een nieuwe fase. Ondernemers
en bewoners gaan meer en meer onderling in
overleg over leefbaarheid en overlast. De zorg
rondom ouder wordende centrumbewoners
wordt steeds gerichter opgezet. ‘En de wijk12

manager had gelijk: wat we nu tijdens ons
wijkbezoek gehoord en gezien hebben, was
fantastisch. We zien dat allerlei partijen hier
constructief samenwerken.’

Buurtzorg

Grote eyeopeners waren er voor Anne-Margreet van Putten nu ook weer niet, zegt ze er
eerlijk achteraan. Want zelf was ze vorig jaar
herfst al in het centrum tijdens de Wijkkaravaan van de gemeente. ‘Waar ik nu wel meer
inzicht in heb gekregen, is het hele verhaal
rondom mantelzorg en buurtzorg. Mensen komen volgens de nieuwe overheidsregels niet zo
makkelijk meer in aanmerking voor een plek
in een verzorgingshuis. En dus staan er zelfs
kamers leeg in Wooncentrum Nieuw Doddendaal in het centrum. Maar dat biedt tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden. Misschien kunnen
mensen bijvoorbeeld wooneenheden in Nieuw

Mensen mobiliseren

Van oorsprong is Van Putten planoloog. Ze
werkte onder andere als projectleider en manager bij de gemeenten Eindhoven en Veenendaal en woont sinds 1990 in Nijmegen, eerst
in Heseveld, daarna Heijendaal, de Kolpingbuurt en nu in Hatert. Al heel vroeg kreeg ze
belangstelling voor de politiek. ‘Ik houd er nu
eenmaal van om zaken te regelen. Ik zie snel
wanneer dingen beter en handiger kunnen.’ Zij
ziet het vooral als haar missie om bewoners te
mobiliseren om zélf de nodige veranderingen
in de wijken aan te pakken. ‘Ik wil mensen het
vertrouwen geven in hun eigen kracht. Voor
veel zaken is de gemeente helemaal niet nodig. Ik kan genieten van alle initiatieven van
de mensen zelf!’
Tekst: Lucy Holl en René van Berlo
Foto: Ron Disveld
Mariken - mei 2013

Toenemende verkamering en het verdwijnen van goedkope huurwoningen
Berichtgeving in de Gelderlander over toenemende verkamering van panden in delen
van de stad heeft er toe geleid dat de redactie van Mariken een zoektocht is gestart hoe
het in centrum en Benedenstad is gesteld
met de bewoning van huizen.
In elke studentenstad is het zo dat studenten
het liefste wonen in en nabij het centrum en
in de omgeving van de universiteit. Wat ons
echter zorgen baart is dat in toenemende mate
moeilijk te verkopen panden worden opgekocht door huisjesmelkers voor een prijs onder
de verkoopwaarde die dan worden verkamerd
tot wel tien kamers van 400 euro per maand.
Daar zijn ook gemeentelijke en rijksmonumenten bij. De panden worden vaak slecht
onderhouden en het draagt niet echt bij tot de
leefbaarheid in dit stadsdeel. We ontdekten bij
onze zoektocht ook dat er een soort scheefgroei
plaats aan het vinden is als je het aantal betaalbare huurwoningen vergelijkt met vijftien jaar
geleden. In bijvoorbeeld de Benedenstad komt
het voor dat, als je je huurwoning verlaat, de
volgende bewoner tot wel 300 euro meer huur
moet gaan betalen. Kloppen de verhoudingen
nog wel helemaal? Ooit is er afgesproken dat
er een 40/60-verhouding moest zijn in elke
stadswijk, maar de gemeente schijnt uit het oog
te verliezen dat het centrum ook gewoon een
woonwijk is, die niet alleen bestemd is voor
draagkrachtige burgers. Voor ouderen, die hun
hele leven in dit stadsdeel hebben gewoond,
zijn de mogelijkheden helemaal treurig. Doorstromen naar een seniorenwoning is er voor
hen nauwelijks bij. Alleen Huize Doddendaal
is er voor de ouderen en zelfs daar dreigen
sombere wolken: het is onzeker of deze locatie
blijft bestaan.

Inventarisatie nodig

Tijd dus om een grote inventarisatie te maken
van het aanbod van koop- en huurhuizen in
het centrum en daarbij in kaart te brengen of
dit aanbod strookt met de behoeftes die er zijn
om in dit stadsdeel te wonen en/of te kunnen
blijven wonen voor gezinnen, starters, ouderen
en studenten. In vergelijkbare grote steden als
Utrecht en Apeldoorn is er een spreidingsbeleid voor studentenwoningen, zodat je niet een
oververtegenwoordiging krijgt van studenten,
omdat dit de leefbaarheid niet ten goede komt.
Ook in het centrum zijn al gebieden waar de
concentratie tot meer dan de helft van het aantal woningen komt. Een vorm van bevriezing
zou dan al een hele oplossing zijn. Talis heeft
zijn gedachten al eens laten gaan over een
zogenaamd thuishuisproject, een studentenhuis voor 55-plussers. Die mogelijkheid zou
Mariken - mei 2013

Aangeboden op internet: PARKWEG TE NIJMEGEN
Kamer gelegen op 2de
verdieping in monumentaal
pand met mooi hoog
plafond. Geheel voorzien
van een laminaat vloer en
een keukenblok.
Gelegen in het centrum van
Nijmegen met uitzicht op
het Kronenburgerpark.
Alle denkbare
voorzieningen op
loopafstand.
Bezichtiging op afspraak.

soort woonruimte 		
kamer
beschikbaar per 		
1 mei 2013
huurprijs 		 € 795,00 incl.
aantal personen 		
1 persoon / stelletje
voorkeur 		studerend/werkend
aantal kamers 		
1
totaal m2 			
+/- 50m2
keuken 			
eigen keukenblok
toilet 			
gemeenschappelijk gebruik toilet
badkamer 		
gemeenschappelijk gebruik badkamer
wastafel 			
aanwezig
tuin/balkon 		
niet aanwezig
fietsenberging 		
niet aanwezig

ook in het centrum kunnen komen. Combinaties van wonen met zorg in en ook vlakbij
het centrum zijn ondervertegenwoordigd. Ook
een inventarisatie van het aantal sociale huurwoningen dat nog daadwerkelijk aanwezig is
in dit stadsdeel, zou een goede stap zijn om
te kijken of nog wel aan de toen vastgestelde
normen wordt voldaan. De gemeente moet
daadkrachtig meewerken dat in elke wijk een
gevarieerd aanbod blijft bestaan voor elke
prijsklasse. Anders ontstaan straks de nieuwe
achterstandswijken aan de randen van de stad.
Het is natuurlijk prachtig dat de huiskamer van

de stad de laatste jaren zo’n enorme aantrekkingskracht heeft gekregen voor inwoners, die
jaren geleden juist de stad zijn uitgevlucht,
maar laten we het wel toegankelijk maken
voor iedereen en label niet alles als een Alocatie. Mariken zal de ontwikkelingen bij de
woningbouwcorporaties met spanning volgen,
en de gesprekken die nu gevoerd worden op
het stadhuis over het spreidingsbeleid ook, dus
we komen hier zeker op terug.
Tekst: Anneke Arzbach
Foto: Ron Disveld
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Buurttuin ‘Johannieterhof’

Trots
September 2012 werd een dakloze man
voor de deur van het opvangcentrum
in elkaar getrapt, ik kan het niet anders
omschrijven. Een laffe serie van aanvallen
leidde tot ernstige verwondingen en grote
verontwaardiging. Terecht!
De zaak werd opgepakt en waar nodig verbeterd. Getuigen werden gezocht. Sociale
media, TV Gelderland en Opsporing Verzocht werden ingezet. Meld Misdaad Anoniem kreeg tips. Deze werden uitgezocht.
We kregen langzaam vat op de zaak. Meer
recherchemiddelen en samenwerking met
het team. Er was weinig capaciteit, maar
de mensen die ermee bezig waren, beten
zich erin vast.
17 april 2013 werd een verdachte aangehouden, de tweede volgde een paar dagen
later. Een voorbeeld van samenwerken.
Je zou kunnen zeggen dat onze samenleving verhuftert door dit soort geweld,
maar ik ben het daar niet mee eens. Als
we het niet meer zouden voelen, beleven
en aanpakken, dan gaat het de verkeerde
kant op. Er zullen altijd zaken gebeuren
waar men van gruwt, maar we gaan het
niet verheffen tot normaal, nee we pakken
ze aan. U, wij, ALLEMAAL.
Dat maakt trots!
William Nijland
Wijkagent Team Nijmegen Centrum
Twitter: @wijkagt_william
(Foto: Peter de Jong)
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Midden in het centrum, verscholen achter
de Commanderie van Sint Jan, kom je een
onverwacht mooi groen plekje tegen: buurttuin de Johannieterhof.

voor schaduw moeten gaan zorgen. De tuin is
een voorbeeld van hoe je met weinig geld maar
veel creativiteit en inventiviteit iets moois kan
neerzetten.

Slecht vijf jaar geleden trof je daar nog de beruchte ‘bankjes’ aan, populair bij bezoekers
van de nabij gelegen coffeeshop en jongeren
die elkaar daar ontmoetten om in te drinken
voor het uitgaan.
En paar tuinminnende omwonenden van de
Johannieterhof zagen op die plek een mogelijkheid om een mooie tuin voor de buurt aan
te leggen en tegelijkertijd de overlast te verminderen. Ze staken de koppen bij elkaar,
maakten een ontwerp en stapten daarmee naar
de gemeente. De gemeente was enthousiast en
zorgde voor de aanleg van de terrassen, de trap
en een aantal planten om mee van start te gaan.
De rest is door de buurtbewoners zelf gedaan.
Nu de winter voorbij is, zie je weer regelmatig buurtbewoners onkruid wieden, snoeien of
sproeien. Of rustig een biertje drinken in het
zonnetje. Ieder jaar wordt de tuin voller, kleurrijker en mooier. Er komen steeds meer vlinders en bijen en er zijn vorig jaar twee egels
uitgezet die zich tegoed mogen doen aan de
slakken. Naast allerlei bloemen, grassen en
heesters vind je fruitboompjes, aardbeien, bessen, frambozen en heel veel soorten kruiden.
Van een oude pergola en steenafval van Plein
1944 is een prieeltje gebouwd. Langs de palen
groeien druivenranken die over een paar jaar

Convenant

RTV Nijmegen1 interviewt de prijswinnaars

Dit voorjaar wordt er een convenant afgesloten tussen de omwonenden en de gemeente,
waarin afspraken worden vastgelegd over wie
waarvoor verantwoordelijk is. De gemeente
zorgt voor het onderhoud van de bomen en
grote struiken rondom de buurttuin. De omwonenden zorgen voor de rest.

Landelijke prijs

Dit bewonersinitiatief heeft in juni 2012 een
landelijke prijs in de wacht gesleept: De Gouden Zwaluw. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de Nederlandse vereniging voor natuurlandschap voor initiatieven om de natuur
in de straat, wijk of stad te bevorderen. Behalve het beeldje en een oorkonde ontvingen alle
omwonenden nestkastjes. In het najaar zijn
deze met de hulp van woningvereniging Portaal opgehangen. Dat was een hele klus omdat
met name de kastjes voor gierzwaluwen zo
hoog mogelijk moeten hangen.
En nu is het wachten op de nieuwe bewoners:
gierzwaluwen, mussen en meesjes.
Tekst: Marja Harmsen
Foto’s: Gerie Sandmann
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Publieke discussie over parkeren in het centrum
Het Politiek Café in VillaLUX van 22 maart
jongstleden was helemaal ingeruimd voor
een discussie over het parkeerbeleid in de
binnenstad. Aan het woord kwamen met
name vertegenwoordigers van de ondernemers in de Lange Hezelstraat en Mickel
Moors als voorzitter van het Bewonersplatform. Daarnaast werden voor het Huis voor
de Binnenstad Hubert Hendriks en Maarten Mulder geinterviewd over hun visie.
Tenslotte was het de beurt aan wethouder
Beerten om opnieuw uitleg te geven over
het gekozen beleid en te reageren op aangevoerde kritiekpunten en op suggesties van
de geinterviewden.
Het werd een levendige discussie voor een
volle zaal, waarin kernachtig veel kritische
noten werden gekraakt. Hubert Hendriks
waarschuwde voor het negatieve signaal wat
uitgaat van een eindeloos gekrakeel over het
vermeende moeizame parkeren in Nijmegen.
Duidelijk was het dat er veel onvrede en ook
onbegrip heerste bij met name de ondernemers
en de bewoners van de Benedenstad. Door de
keuze voor het ontmoedigen van het avondparkeren in de centrumstraten en het met tariefsverlagingen stimuleren van het parkeren in de
garages, valt er een gat, met name in de Benedenstad. Met consequenties voor hun omzet,
zo stellen niet alleen de horeca-ondernemers
hier, maar evengoed andere ondernemers zoals
een dansschool die haar leerlingen ziet afhaken om dezelfde reden.

Hezelpoortgarage

Met name de frustratie over het uitblijven van
de bouw van een al jarenlang in het vooruitzicht gestelde garage bij de Hezelpoort speelt
daarom in alle hevigheid op. Mickel Moors
rekent voor hoe ook bewoners worden geraakt door onverklaarbare, niet-gevraagde en
ook onnodige aanpassingen zoals die hebben plaatsgevonden. Niet door het feit van de
avondtarieven alleen, en de verhoging daarvan
zoals die intussen al is doorgevoerd. Maar ook
nog door de beperking van het aantal beschikbare bezoekersuren.

Ongelijkheid

Moors wijst nadrukkelijk op de ongelijkheid
die ontstaan is in de behandeling van centrumbewoners: zij die toevallig wel wonen in de
omgeving van de in tarief aantrekkelijk gemaakte garages, worden bevoordeeld op kosten van de overigen, zo lijkt het.
Zo ook wijzen de ondernemers op de economische ongelijkheid van het ondernemen elders
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Mickel Moors, voorzitter van het bewonersplatform

in de stad ten opzichte van het ondernemen in
de Benedenstad. Als de bouw van de Hezelpoortgarage eindelijk door zou gaan, zou dat
overigens niet alleen belangrijk zijn voor de
oude stad, maar voor het hele centrum, zo stellen zij. Immers, wat te denken van de nieuwe
aanrijroute als binnenkort de nieuwe stadsbrug
in gebruik is?
Een van de suggesties aan de wethouder:
Waarom niet het openstellen van de parkeermogelijkheid aan het Joris Ivensplein tegen
hetzelfde gereduceerde tarief?
Duidelijk is het dat de ondernemers willen
doorpakken. Zij doen de suggestie om per direct het parkeerterrein achter de Hezelpoort in
de avonduren voor gratis parkeren beschikbaar
te stellen, op voorwaarde dat de gemeente wel
zorgt voor extra toezicht in die omgeving.

De gemeente

Wethouder Beerten mag reageren op alle kritiek en op de suggesties. Het is hem duidelijk
dat er sprake is van grote betrokkenheid. Hij
legt nog eens het lange traject uit dat al is afgelegd, waarin kennelijk toch niet iedereen zich
voldoende gehoord heeft gevoeld. Hij bestrijdt
overigens dat in de afgelopen jaren de besluitvorming over de Hezelpoortgarage in een zo
ver stadium is geweest als de ondernemers dat
hier suggereren.
Eerder al heeft hij de bereidheid geuit om de
scherpe randen nog eens te bespreken met belanghebbende partijen. Daar waar maatwerk

noodzakelijk is, moet dat ook mogelijk zijn.
Een afspraak voor zo’n overleg was al gemaakt, maar wordt staande deze bijeenkomst
naar voren gehaald. Het Huis voor de Binnenstad sluit zich graag bij dit overleg aan.
Tekst: Ad Jansen
Foto: Gerie Sandmann

Naschrift
Sinds het debat op 22 maart zijn twee
zaken veranderd. Op het Joris Ivensplein
hoeft volgens de website van de gemeente na 19 uur voor het parkeren niet meer
betaald te worden (op koopavonden na
21.30 uur). Op het pal daarnaast gelegen
Gravendal kan pas na 23 uur gratis geparkeerd worden. Een onduidelijke situatie: bovenop het plein na 19 uur gratis,
direct naast het plein, enkele decimeters
lager, pas na 23 uur. Dat levert ongetwijfeld problemen op.
Eind april verscheen dit bericht op de gemeentelijke website: ‘Binnenkort komt
het college met een voorstel om geen
nieuwe parkeergarage bij de Hezelpoort
te bouwen, maar het terrein geschikt te
maken voor parkeren.’
Tekst: René van Berlo
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Förster
Linnen en lingerie
‘Slim, gearticuleerd, gevoelig, analytisch en
nieuwsgierig. Kortom, zeer veelzijdig.’ Aldus Stéphane Barrère over zijn vrouw Marion Barrère.
Deze opmerkingen over Marion komen zomaar spontaan uit Stéphanes mond rollen tijdens een gesprek dat we voeren op de eerste
etage van hun winkelpand aan de Molenstraat
124. In dit prachtige pand is sinds tachtig jaar
de linnen- en lingeriewinkel Förster gevestigd.
Het pand is ontworpen door de beroemde architect Oscar Leeuw, die Nijmegen rond 1900
met veel panden heeft verfraaid, zoals bijvoorbeeld De Vereeniging. Onlangs hebben de heer
en mevrouw Barrère de gevel gerestaureerd in
de oorspronkelijke staat. Onverwachts kwamen twee kolommen tevoorschijn. Ook prijkt
nog tussen de eerste en tweede etage de naam
W.J. Stemker Koster, een meubelzaak. Eind
1932 sloten zij de deuren. Vanaf 1933 is op
de Molenstraat 124 Förster gevestigd. Dertien
jaar geleden namen Marion en Stéphane Barrère de zaak over van Marions vader.
Onderweg naar de Molenstraat mijmer ik over
de linnenkast van mijn moeder, haar grote
trots. Stapels lakens, handdoeken, keukenlinnen, met linten daaromheen, lagen in het gelid
in die kast. Eenmaal boven bij Förster tref ik
daar grote stellingkasten aan met een enorme
voorraad linnen. Ik ruik bijna de frisse geur
van mijn moeders linnen. Maar dat is dan ook
de enige overeenkomst met vroeger tijden. Nu,
anno 2013, wordt hier de regie gevoerd over
een modern geautomatiseerd bedrijf. Met persoonlijke aandacht voor zowel het personeel
als de klanten. Het motto is goed naar de klanten luisteren en vooral Marion heeft een fijn
gevoel voor de wensen van de hedendaagse
klant. Bij Förster wordt daar zoveel mogelijk
aan voldaan. Producten die niet op voorraad
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zijn omdat er weinig vraag naar is, kunnen
altijd besteld worden, op kleur, maat en materiaal. De sectie lingerie is steeds uitgebreider
geworden en veel klanten vinden hun weg naar
Förster vanwege het professionele advies.
Het personeel bestaat uit louter vrouwen, dat is
begrijpelijk in deze branche. Met veel plezier
werken ze bij Förster, al vele jaren. Atypisch
bij het echtpaar Barrère is misschien het feit
dat vooral Stéphane een man van het detail is,

zozeer dat, zoals hij zelf zegt: ‘Ik zie het als
iemand een nieuw merk mascara op heeft.’ Samen met de door hem genoemde eigenschappen van zijn vrouw Marion resulteert deze
combinatie in een mooie zaak, waar klanten
met respect worden tegemoet getreden en waar
het personeel graag werkt. Laat Förster nog
vele jaren de Molenstaat sieren!
Tekst: Joke van Onna
Foto’s: Gerie Sandmann
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Technica
In het oude jasje
Iris en Marc van Blijderveen zijn beiden geboren en getogen Dukenburgers. Iris Mulder en Marc woonden in dezelfde straat in
Aldenhof. Ze gingen allebei naar de basisschool De Aldenhove en naar de enige middelbare school die ons stadsdeel nog rijk is,
het tegenwoordige Mondial College. Marc
volgde daar de richting elektrotechniek en
bij de practica draaide hij op het hoogste niveau mee. Dat komt hem perfect van pas bij
de mooie uitdaging voor het jonge echtpaar:
sinds 1 maart zetten zij hun schouders onder
de welbekende Nijmeegse winkel Technica
aan de Van Welderenstraat 103. Zij blazen
de legendarische winkel nieuw modern leven in, met behoud van de oude faam.
Zeker zeventig jaar geleden startte de vader
van Frits van der Pol de winkel Technica en
op 1 december 2012 sloot zoon Frits de deuren. Voorgoed leek het, maar vanuit Dukenburg kwam er redding in de vorm van Marc
en Iris die de nostalgische winkel weliswaar
aanpassen aan het koopgedrag van de hedendaagse klant, maar het schilderachtige pand in
zijn oude jasje houden. Sterker nog, één van
de etalageruimtes wordt gebruikt als een minimuseum. ‘Er lagen zelfs blikken speelgoed
opgeslagen in de kelderruimte’, vertelt Iris.
In de achterliggende jaren is er natuurlijk veel
veranderd, maar de Van Welderenstraat is altijd een krachtige winkelstraat geweest. In de
buurt van Technica zat in de beginjaren boven
het pand van het Vrije Volk de bekende kapper Spoek. De barbier grapte altijd dat hij
‘boven het (vrije) volk stond.’ Dit herinnerde
zich ondergetekende, die opmerkelijk genoeg
dezelfde trouwdatum heeft als Marc en Iris, zij
het met een flink aantal jaren verschil. Marc
en Iris wonen overigens in de steeds beter bekend wordende ‘klimaatstraat’ op Tolhuis. Ze
wonen er heel prettig.

De doorstart

De locatie van Technica is naast Pool Position
en Pasta e Fagioli, met aan de overkant café
De Bijstand. De openingstijden zijn dagelijks
van 9.00 tot 18.00 uur, met uitzondering van
maandag 13.00 tot 18.00 uur, donderdag tot
21.00 uur en zaterdag tot 17.00 uur. En altijd
tussen de middag, dat is nieuw. Ook bijzonder nieuw voor deze winkel: je kunt bij Technica voortaan ook pinnen. In de avonduren is
Marc van plan om workshops te gaan geven,
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Marc en Iris van Blijderveen

uiteraard op het gebied van elektronica. ‘Meten is weten’, ‘solderen’ voor beginners tot en
met gevorderden, ‘hoe werken schakelingen’,
‘luidsprekers bouwen’, allemaal onderwerpen
waarmee je mensen op weg kunt helpen. Zoals
vanouds kan de klant voor één veertje of één
zekering, voor reparaties en adviezen bij Technica terecht, maar voor specifieke onderdelen
van witgoed, geluidsdragers, lcd-schermen die
niet op voorraad zijn geldt: vandaag bestellen,
morgen in huis. Via internet bestellen behoort
eveneens tot de mogelijkheden (www.technica-electronica.nl). Want ook al is het een winkel ‘van-de-oude-stempel’ geweest, waarvan
veel mensen net als Frits van der Pol met pijn
in het hart afscheid namen, je moet wel met je
tijd meegaan. ‘Gewaagd’ en ‘gedurfd’ zijn de
reacties die Marc en Iris te horen krijgen. Het
is ook een enorme stap die ze durven nemen
in deze economisch zo onzekere tijden waarin
veel winkeliers ermee stoppen. Van de andere
kant ook een tijd waarin repaircafés als paddenstoelen uit de grond schieten, omdat mensen toch proberen hun elektrische apparatuur

weer aan de praat te krijgen en niet meteen
alles weggooien. Zet deze trend zich voort,
dan zal de vraag naar onderdelen toenemen en
hopelijk blijven bestaan. Ook de hobbyist die
elektronica verwerkt in zijn scheppingen, kan
net als eerder bij Technica terecht.

Klantenkennis

Marc en Iris hebben er alle vertrouwen in. Zij
weten dat Frits van der Pol en zijn moeder,
toen zij in de zaak meehielp, bekend stonden
om hun gemoedelijkheid, hun vriendelijkheid
en vakkennis. Ook hadden ze een vertrouwensband met hun klanten. Zo’n zelfde uitstraling
wil Marc op zijn eigen manier ook opbouwen.
Kijk je op Facebook, dan zie je de tips en suggesties die hierover binnenstroomden, maar
ook grappige reacties als ‘Wel ineens heel modern: barcodes!’ Of deze, ontroerend en lief:
‘Ik ken je helemaal niet maar ik vind je nu al
een held dat je deze parel hebt gered!’
Tekst: Hette Morriën
Foto: Theo Vermeer

17

De W van Willem en de W van Wijk: ‘Dichtbij waar kan, bijzonder waar moet’

Doddendaal

Ik woon al enige tijd met veel plezier samen met mijn partner in het centrum van
Nijmegen, op een steenworp afstand van
Activiteitencentrum Doddendaal. Voordat
ik deelnemer werd van het platformoverleg
voor de bewoners van het centrum, die daar
regelmatig vergaderen, had ik geen besef
van het bestaan van dit centrum, laat staan
dat ik wist wat er allemaal gebeurde.
In mijn beleving waren wijkcentra niet van
deze tijd. Iets van vroeger uit mijn jeugd in
een ander deel van de stad toen de socialisten en de katholieken het nog samen voor het
zeggen hadden: het zuigelingenbureau naast
de wijkbieb, het kindervakantiewerk naast
de moedermavo en de wijkverpleging en andere sociale en ‘kneuterige’ zaken. Gelukkig
zien we ook hier een cyclische beweging, en
worden schaalvergroting en efficiency in zorg
en welzijn opgevolgd door decentralisatie en
doelgerichte kleinschaligheid op wijkniveau.
De Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo) is een goed voorbeeld van deze terugtrekkende beweging richting wijk. De wet
helpt senioren om zo lang mogelijk zelfstandig
thuis te wonen en mee te doen in de samenleving. Er wordt bekeken hoe de individuele
situatie is en er wordt verkend wat de mensen
zelf nog kunnen doen, eventueel met hulp van
iemand uit de omgeving. Er kan op verschillende manieren ondersteuning worden geboden, bijvoorbeeld door:
• Aanbieden van sociale activiteiten in de buurt
• Hulp in de huishouding
• Geld voor een rolstoel
• Woningaanpassing
• Bijdrage aan vervoerskosten
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Een tijd geleden sprak ik Albaer Hillen, raadslid voor De Nijmeegse Fractie, op een platformbijeenkomst voor bewoners van het centrum, waar hij de plannen en uitdagingen van
het activiteitencentrum met ons wijkbewoners
deelde. We spraken toen af voor een interview
in Mariken over het centrum. Albaer ontvangt
mij in het centrum (Achter Valburg 2, een zijstraat van de Regulierstraat) met flipover en
viltstift in de aanslag, zodat mij niets zou kunnen ontgaan. Hij is van mening dat het activiteitencentrum een belangrijke rol kan en zou
moeten spelen in het leefbaar houden van de
wijk voor senioren. Albaer, bestuurslid van de
stichting AC Doddendaal en tevens buurman
van het activiteitencentrum, heeft het tot zijn
persoonlijke missie gemaakt (‘kan ik daar later
als ik oud ben ook een potje schaken’) om het
centrum flink op de kaart te zetten en te behouden. Volgens Hillen is er sprake van een uniek

concept. Op de eerste plaats omdat het centrum voor een groot deel gerund wordt door
een aantal fanatieke vrijwilligers. Door voor
het verhuur van de zalen een redelijk bedrag te
vragen en het vertrouwen qua sleutelbeheer en
openen en sluiten bij de afnemer van een gehuurde zaal te leggen, zijn ze zo goed als kostendekkend bezig. Emmy Smithuis werkt als
een van de weinige betaalde krachten als professioneel coördinator op maandag, dinsdag
en donderdag om de zaak draaiende te houden.
Dit in tegenstelling tot veel andere wijkcentra,
die voornamelijk gerund worden door betaalde
ambtenaren. Op de tweede plaats is het centrum van oudsher letterlijk en figuurlijk gekoppeld aan verzorgingshuis Nieuw Doddendaal.
Het is dan ook niet vreemd dat AC Doddendaal
zich met zijn activiteiten en faciliteiten voornamelijk richt op het welzijn van de 50-plusser in de wijk. Het centrum realiseert zich ook
heel goed dat de 50-plussers van nu anders zijn
dan zeg de 50-plussers van een kwart eeuw geleden. Andere interesses, andere zorgbehoefte,
andere financiën. Een sterk groeiende club
mensen om serieus rekening mee te houden.
Nu en in de toekomst.

Bezinnen

Ze (het bestuur van het centrum) zijn zich dan
ook serieus aan het bezinnen, mede ingegeven
door de nieuwe kabinetsplannen, op hun gemeentelijke rol en taak in het bieden van maatschappelijke ondersteuning aan senioren in het
centrum in de breedste zin van het woord. Ze
zien voor zichzelf een rol weggelegd als het
gaat om centrale huisvesting van zorginstellingen/voorzieningen gericht op ouderen. Beetje
bij beetje worden er al stappen gezet. Zo is er
een dependance van thuiszorg gevestigd, en
verzorgt de trombosedienst prikdagen vanuit

Bewonersplatform vergadert in Doddendaal
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• Het sociale wijkprogramma: te bereiken doelen, prioriteiten en gewenste maatschappelijke
effecten.
• De sociale wijkteams: een team bestaande uit
professionals in de wijk. He legt contact, zoekt
mensen op, activeert het informele netwerk,
biedt ondersteuning en coördineert en faciliteert initiatieven.’
Mooi een dergelijke beleidsnotitie, maar beleid wordt pas werkelijkheid als het gedragen
en uitgevoerd wordt door mensen met passie
voor de zaak. Terug naar Albaer en zijn activiteitencentrum. Aan hem zal het niet liggen. Al
vroeg is hij door zijn moeder gedrild om zich
nuttig te maken voor de gemeenschap. Vanuit
zijn vroegere rol in het bewonersoverleg dat
in het centrum vergadert, is hij onder andere
bestuurslid van het centrum geworden. Hij wil
die passie en de kansen van participatie graag
overbrengen op anderen.

Programma’s

Er worden al diverse programma’s voor
50-plussers aangeboden vanuit het wijkcentrum:
• Lunchen voor 50-plussers
• Maandelijkse lezing
• Bridgen
• Bewegen voor ouderen
• Trombosedienst
• Koor

Grootste uitdaging
Albaer Hillen

het centrum. 50-plussers met indicatie uit de
wijk en het zorgcentrum kunnen tegen een
laag tarief gezamenlijk lunchen.
De ambities van het activiteitencentrum staan
niet op zichzelf. Onlangs hebben burgemeester
en wethouders de raad geïnformeerd over ontwikkelingen die op het terrein van zorg, wonen
en welzijn spelen (brief van het college B en
W de dato 26 maart 2013 inzake actualisatie
woonservicegebieden). In deze brief gaat het
college in op de geformuleerde doelstellingen
van het Nijmeegse woonservicegebiedenbeleid en doen voorstellen voor de nabije toekomst.

Beleid gemeente

‘Het Nijmeegse beleid staat in het teken van
“meedoen”. De focus ligt hierbij op groepen
waarbij participatie niet vanzelf gaat en bij
wie eenzaamheid en isolement op de loer ligt.
Uitgangspunt hierbij is “dichtbij waar kan,
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bijzonder waar moet”. De gemeente biedt zorg
en welzijnsactiviteiten zoveel mogelijk dicht
bij de burger. Als het niet anders kan wordt
opgeschaald naar specialistische stadsbrede
georganiseerde ondersteuning.
Voor de realisatie van de gemeentelijke Wmobeleidsdoelstellingen is gekozen voor een wijkgerichte aanpak. Een wijk vormt een behapbare schaal voor samenwerking. Bovendien
biedt een gebiedsgerichte benadering de mogelijkheid om binnen de overkoepelende visie
te differentiëren per wijk, zodat het specifieke
zorg- en welzijnsaanbod aansluit bij behoeften
van wijkbewoners. Financieel en organisatorisch wordt gewerkt aan ontschotting tussen
instanties op wijkniveau. Het model voor de
“ontschotte” wijkgerichte aanpak bevat een
aantal ingrediënten:
• Het wijkprofiel: een analyse per wijk.
• Het wijknetwerk: actieve bewoners signaleren, adviseren en voeren mee uit.

En zo kan ik nog wel even doorgaan (zie activiteitenschema elders in deze Mariken). Maar
de grootste uitdaging komt nog. Het sociale
wijkteam (ontschotte samenwerking tussen
onder andere Swon, huisarts, wijkverpleging,
zorginstelling, thuiszorg) in de buurt moet er
komen. Albaer is ook op zoek naar creatieve
en actieve bewoners die signalen uit de wijk
oppakken en activiteiten willen organiseren
vanuit het bewonersplatform. Zijn grootste
zorg is dat het zorgcentrum toegankelijk blijft
voor ouderen uit de buurt. Zijn appèl op de
wijkbewoners is:
Toon betrokkenheid, voel je medeverantwoordelijk en wees bereid tijd en energie te steken
in de leefbaarheid voor ouderen in de wijk…
Straks ben jezelf aan de beurt!
Heb je ideeën, wil je meedoen of wil je een
ander geluid laten horen met betrekking tot dit
onderwerp? Meld je aan voor het Bewonersplatform Centrum Nijmegen:
bewonersplatform-centrum-nijmegen@live.nl
Tekst en foto’s: Manja van der Kraan
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Naoberschap
Laatst vertelde een vriend van mij, wiens
roots in het diepe zuiden van Limburg liggen, een verhaal over de biechtcultuur
daar. Zijn vader behoorde tot de notabelen
van de streek. Daarom kwam meneer pastoor wekelijks bij hen langs, waar natuurlijk
altijd een lekker glas wijn geschonken
werd. In ruil voor een hapje en drankje
werden zij getrakteerd op de biechtverhalen van mensen die hun dilemma’s aan hun
god toevertrouwden. Zo wist een bevoorrecht deel van de gemeenschap hoe het
leven van het gewone volk was…
Toen ik dit verhaal hoorde, dacht ik aan
kapper Hakim, die een keer per maand
vanuit het dorpje Mosayi (van Mozes), dat
op ongeveer 20 kilometer afstand van de
hoofdstad lag, naar Kabul kwam om onze
haren te knippen. Ik had een hekel aan de
wijze waarop mijn haren door hem behandeld werden, maar ik vond de verhalen van
Hakim leuk. Hij wist alles over iedereen.
Mij vertelde hij over de mooie dochters
van verre familieleden die ik niet kende.
Mijn vader hoorde wellicht nog veel meer,
want Hakim was bevriend met de imam
en andere invloedrijken die meer over de
gewone stervelingen wisten of wilden weten. Zo werd de sociale controle in stand
gehouden. Funest voor vooruitstrevende
jongeren, met name vrouwen. Net als in
Zuid-Limburg waar die vriend van mij vandaan gevlucht is.
Het integratieproces is een blijvende
zoektocht. Het vergt veel tijd om bepaalde
Nederlandse nuances onder de knie te
krijgen. Het heeft mij jaren gekost voor ik
de invloed van water op de Nederlandse
taal ontdekte. Terwijl ik de woorden omzeilen en laveren gebruikte en roeide met de
riemen die ik had, kende ik de oorsprong
ervan niet. Totdat ik op een dag ging zeilen…
Het sympathieke woord naoberschap, door
sommige politici geherlanceerd, bracht
mij snel naar Limburg en Afghanistan: de
wij-cultuur-gevangenissen waarin soms
vrouwen, anders-denkers en doeners overgeleverd zijn aan de sociale controle en
onderdrukking.
Gelukkig dat wij in deze stad van torens en
bruggen zonder zo’n woord kunnen leven.
Qader Shafiq
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(Foto: Lilia Volkova)

Sabina Sebo-Jukovic

H.E. Haarservice… Als je haar je lief is
De deur klemt als je binnenkomt. Dat geeft
me meteen een vertrouwd gevoel. Het doet
me denken aan die kapperszaak van vroeger, toen mijn moeder nog meeging om tegen de kapper te zeggen hoe kort het moest
en dat was heel kort in die tijd.
Maar aan de zaak van Sabina is niets ouderwets. Alles ziet er tip top uit en je voelt je meteen welkom. Sabina Sebo-Jukovic is 28 jaar
en komt van oorsprong uit Bosnië. Ze is met
een Nederlandse man getrouwd en woont nu
ruim negen jaar in Nijmegen. Ze komt uit een
echte kappersfamilie, want veel van haar familieleden in Bosnië zitten ook in het vak. Sabina
wilde van jongs af al kapster worden. Dat werd
haar al met de paplepel of schaar ingegoten,
omdat een tante en twee zussen, ooms en neven van haar ook allemaal in het vak zitten.

Eigen pand

Ze heeft eerst in een kapperszaak in Westervoort gewerkt, maar had toen al veel vaste
klanten in Nijmegen, die ook bij haar thuis
kwamen. Daarom ging ze op zoek naar een
geschikt pand om haar eigen zaak te beginnen.
Het was best lastig om een geschikte locatie

te vinden in Nijmegen, maar dat werd na enig
zoeken het pand in de Van Welderenstraat,
waar vroeger een boekenzaak was gevestigd.
Na een flinke opknapbeurt en de nodige interne aanpassingen kon ze van start gaan, nu zo’n
2½ jaar geleden. HE Haarservice bestaat sinds
2008. De naam HE is afgeleid van de voorletters van haar twee dochters: Hanna van bijna
8 jaar en de jongste Edina van 5. Op woensdagmiddag heeft Sabina een stagiaire die een
aantal werkzaamheden doet, maar verder doet
ze eigenlijk alles zelf.

Meerdere kappers

In de straat zijn meerdere kapperszaken. Op
de vraag waarin Sabina zich onderscheidt van
de anderen, zegt ze dat ze behalve het wassen
en knippen een gevarieerd aanbod van behandelingen heeft die anderen niet bieden, zoals
hoofdhuidmassage en haarkuren voor mensen
die problemen hebben met roos en hoofdhuidirritatie. Ook epileren van wenkbrauwen
behoort daartoe. Ze geeft ook adviezen met
betrekking tot het voorkomen van haaruitval,
roos en dergelijke. Ze heeft daar gespecialiseerde producten voor, die haar klanten dan
voor langere tijd moeten gebruiken. Ook verMariken - mei 2013

Lezingencyclus
Activiteitencentrum Doddendaal

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

Dinsdag 21 mei 2013:
Lezing, kijken en luisteren naar oude
muziek:

Zoals de Ouden zongen

De Nijmeegse muziekgroep Aeide Mousa
wil de muziek van de Oudheid en de vroege
middeleeuwen graag voor een breed publiek toegankelijk maken.
De spreker weet er veel over te vertellen en
biedt een muzikale reis aan.
Hoe klonk de muziek in Rome, Griekenland, Byzantium?
En welke beelden vertolkt ze?

zorgt ze zogenaamde keratinebehandelingen,
waarbij haar dat beschadigd of futloos is zich
weer kan herstellen. Zo’n behandeling duurt
ongeveer drie uur. Haar zaak is dan ook geen 9
-tot-5-zaak, want voor speciale behandelingen
is ze vaak nog tot in de late uurtjes met haar
klanten bezig, meestal tot 21.30 uur.

Tevreden klanten

Het allerbelangrijkste vindt ze echter dat haar
klanten tevreden zijn. Daarom besteedt ze daar
ook veel tijd aan. Ik heb het zelf ervaren en
kunnen vergelijken met andere kappers. Waar
je bij andere kappers in no time van de wasbak
naar de spiegel gaat, besteedt Sabina bijvoorbeeld vooral extra aandacht aan het wassen en
uitspoelen van het haar. Het wassen van je haar
voelt als een heerlijke rustgevende massage.
En dan moet het knippen nog beginnen!
Het is voor haar dan ook heel belangrijk dat ze
rustig kan werken en niet gehaast. En dat merk
je als je bij haar in de zaak bent. Er heerst een
weldadige rust met rustige muziek op de achtergrond zonder gejaagde, wachtende klanten.
Ze werkt meestal op afspraak, maar soms kun
je er wel even tussendoor als er tijd is.

Kinderdag

Sabina heeft weinig tijd voor andere dingen,
omdat ze een gezin heeft met jonge kinderen
en druk is met haar vak. De zondag is dan ook
haar kinderdag zoals ze dat noemt, waarbij ze
dan leuke dingen met de kinderen kan doen.
Sabina is wel lid van de winkeliersvereniging,
maar heeft weinig tijd om daar écht heel acMariken - mei 2013

tief in te zijn. De klantenkring van HE Service
is heel gevarieerd. Peuters, tieners, studenten,
volwassenen, ouderen en ook veel klanten uit
Duitsland.

Parkeerprobleem

Op de vraag of ze hier over vijf jaar nog zit,
geeft ze als antwoord dat vooral het parkeren
in het centrum het grootste probleem is. Het
eerste uur kost 2,50 euro en het volgende uur
3,50 euro. Dat is dus voor klanten die een
langere behandeling nodig hebben al een behoorlijke extra kostenpost. Over het parkeren
klagen trouwens ook veel andere winkeliers en
bezoekers van Nijmegen. De mensen blijven
weg. Ze komen niet meer even naar de stad om
gezellig koffie te drinken of zo maar even te
shoppen. Dat heeft gevolgen voor alle winkeliers. Daarom denkt Sabina erover om als haar
contract afloopt op zoek te gaan naar een ander
pand buiten het centrum om dit probleem in
ieder geval te ondervangen.

Oase

Het zou jammer zijn als daardoor het centrum
van Nijmegen leegloopt en markante ondernemers als Sabina uit moeten wijken naar een
andere locatie, omdat het te duur wordt om
met de auto naar Nijmegen te komen. Ik stap
dan ook met gemengde gevoelens de deur uit
en hoop dat het niet zo’n vaart zal lopen, want
HE Haarservice is een oase van rust in deze
hectische tijd, waar de klant nog koning of koningin is.
Tekst en foto’s: Gerie Sandmann

Spreker: Ton Groos; Docent en betrokken bij Aeide Mousa sinds de oprichting
in 1993.

Dinsdag 18 juni 2013:
Lezing met historische filmfragmenten:

Joris Ivens (Nijmegen 1898 –
Parijs 1989) Brandende Straal

Waarom is er, niet zo ver bij u vandaan, een
plein naar Joris Ivens vernoemd en waarom
staat daar een grote schoenlepel? Het citaat erop is van de filmer zelf: ‘Dikwijls,
ver weg, bleef Nijmegen, mijn jeugd, toch
dichtbij mij.’ Joris Ivens kwam uit een invloedrijke Nijmeegse familie.
Zijn grootvader legde de stad rond 1880 fotografisch vast. Zijn vader is onder andere
de grote gangmaker geweest bij de aanleg
van de Waalbrug. Wie was deze filmmaker
en welke Nijmeegse invloeden zie je in zijn
werk? De spreker heeft zich verdiept in leven en werk van deze documentairefilmmaker.
Hij laat u beslist kennismaken met een boeiende persoonlijkheid.
Spreker: André Stufkens, directeur van
de Europese Stichting Joris Ivens.

Elke derde dinsdag:
De lezingen zijn voor iedereen toegankelijk
en los van elkaar te volgen. Tijd: elke derde
dinsdag van de maand, van 14.00 tot 16.00
uur. Entree: 4 euro, inclusief koffie/thee.
Tekst: Emmy Smithuis

21

Aan de balie…
De Pen Shop aan de Van Welderenstraat
Beroemde merken zijn in de Pen Shop
vertegenwoordigd. Van Parker tot Waterman en van Pelikan tot Lamy. Jan
van Breukelen is al een aantal generaties
boegbeeld van deze befaamde winkel.
Zeer ervaren als ‘balieman’. Ook vader
van Breukelen was groot in het pennenvak. In Nijmegen al vanaf 1954.
In deze tijd van printen en drukken is schrijven altijd nog een zeer persoonlijke manier
om iets duidelijk te maken. De vorm waarin,
is voor ieder anders. Ieder is ook anders. De
vormgeving waarmee… Dat is een heel ander verhaal. Jan van Breukelen kan daarin
zeer goed adviseren. Wie schrijft die blijft.
De Pen Shop doet ook veel aan reparatie en
restauratie. Zowel van oude en nieuwe modellen. De eventuele pen van oma of opa uit
bijvoorbeeld 1928 wordt vakkundig weer in
schrijfbare staat gebracht. De pen kan weer
opnieuw worden geslepen, het eventuele
pompsysteem weer in oude luister hersteld.
Mocht de dop niet meer in goede orde zijn,
dan zijn er weer andere mogelijkheden om
die weer goed te monteren. ‘Kan niet’ bestaat niet in het pennenvak. Wie met stijl wil
schrijven gaat naar de Pen Shop en overlegt
met Jan over een mooie pen. Om het nog
persoonlijker te maken: men kan zelfs een
naam laten graveren in het gekozen model!
Over blijft de keuze in merken, in modellen
en in uitvoering. Ieder heeft ongetwijfeld
een voorkeur. Weet u wat? Kom ’ns langs
aan de Van Welderenstraat!
Tekst en foto’s: Vincent Beijk

De konijnenopvang van de DAN zit op dit
moment al weer redelijk vol. Bijna dertig
konijntjes wachten op een nieuw baasje.
Normaal gesproken zitten we na de zomer erg
vol, maar zo rond deze tijd is dit toch echt een
uitzondering. We hebben ze op dit moment in
alle maten en soorten, groot, klein, hangoor,
dwerg, langharig en in allerlei kleuren. Deze
dieren zijn allemaal de laatste maanden in
Nijmegen of omgeving gevonden. Ze zijn in
principe gezond en goed plaatsbaar. Al deze
konijnen zijn door de dierenarts geënt tegen
myxomatose en VHS, hebben een check-up
gehad en een dierenpaspoort gekregen. Ook

Tekst en foto: Jacqueline Bouwhuisen

Steenmarter en auto
Juana Dings meldt de redactie dat haat auto
al twee keer is aangevallen door een steenmarter ‘Deze heb ik ’s nachts ook zien rondspoken, maar niet gedacht dat deze beesten
zoveel overlast kunnen bezorgen. Ik weet
ook dat het een beschermde diersoort is en
er misschien weinig aan gedaan kan worden. Bij de gemeente heb ik al melding
gedaan en verder wordt het niet serieus genomen maar misschien met meerdere personen staan we sterker? Ze (gemeente) zijn
ook al aan de deur geweest. Ik heb ook nog
bewijsmateriaal van de schade. Wie weet...
hopelijk kunnen jullie mij helpen met een
oproep?’
Redactrice Anneke Arzbach heeft hetzelfde
probleem gehad. Dit is haar oplossing: ‘Als
je steenmarter wc blokjes googelt, komen
er heel veel nuttige tips om je auto of huis
te vrijwaren van steenmarters. Het is in elk
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krijgen de nieuwe ‘baasjes’ een kortingsbon
voor de vervolg enting. De mannetjes konijnen
zijn gecastreerd.
U begrijpt wel, dat er nu een kleine vergoeding
gevraagd wordt. Mocht u een konijn willen
aanschaffen, denk dan even aan de dieren bij
de DAN; ze zijn natuurlijk wel wat ouder maar
ook zij hebben een nieuw liefdevol plekje verdiend. Mocht u interesse hebben, stuur dan een
mail naar: info@dierenambulancenijmegen.nl
dan wordt er met u een afspraak gemaakt om
te kijken of een van de konijntjes voor u geschikt is.

geval effectief om een citroen en of chloorhoudende producten onder zijn neus te duwen. Kranten gedrengt in chloor etc cetera.
Vooralsnog doet geen enkele gemeente er
iets aan, want het is een beschermde diersoort. Je moet zelf aan de slag met kippengaas of horgaas om je auto te beschermen
en je autoverzekering eventueel aanpassen.
Er staan heel veel tips op sites, sommige
nuttig, anderen niet.’
Foto: Rollin Verlinde
Mariken - mei 2013

Beschermd wonen in het MFC
Op 18 april is het Multi Functioneel Centrum (MFC) in Nijmegen na een ingrijpende verbouwing heropend. Sinds januari kunnen 35 dakloze mannen en vrouwen
onder begeleiding zelfstandig wonen. Zij
beschikken over een eigen voordeur en oefenen op deze manier met zelfstandigheid.
Daarbij krijgen de bewoners de rust waar
ze al zo lang naar op zoek zijn.
De verbouwing van het MFC aan de Van Schevichavenstraat is gestart in september 2012. Er
is een nieuwe vleugel gebouwd (aan de zijde
van de Oranjesingel) waar 35 appartementen
zijn gecreëerd waar cliënten van het MFC onder 24-uurs begeleiding wonen. De dagopvang
is gehalveerd: van 70 naar 35 plaatsen. En ook
de nachtopvang is gekrompen: van 40 naar
20 bedden. De dagbestedingsruimten zijn geheel verbouwd; er is onder andere een nieuwe
keuken gekomen waar cliënten zelf in kunnen
koken.

Tree hoger op de ladder

De reden van de verbouwing is dat in de afgelopen jaren is gebleken dat de doorstroom vanuit het MFC naar een zelfstandiger woonvorm
elders voor veel cliënten (nog) niet haalbaar is.
Zij blijven te lang ‘hangen’ in de dag-en nachtopvang. Dat betekent een onrustig bestaan in
een groep en iedere dag opnieuw ‘overleven’.
Om ervoor te zorgen dat deze groep toch een
treetje hoger komt op de woonladder heeft
IrisZorg samen met het Zorgkantoor en de
gemeente Nijmegen, een tussenstap geïntroduceerd: zelfstandige woonunits voor mannen en vrouwen binnen het MFC, met 24-uurs
begeleiding. Deze tussenstap vult een hiaat in
de zorgketen en biedt daklozen met een verslaving perspectief op een beter leven.
Op dit moment verblijven er 33 cliënten in de
woonunits. De eerste ervaringen zijn erg positief.
Tekst: Marianne Kootstra
Foto: René van Berlo
Mariken - mei 2013

College bezoekt Voedselbank
Op 13 maart bracht het voltallige college
van B en W een bezoek aan het magazijn
van de Voedselbank Nijmegen in de Derde
Walstraat. Het liet zich uitgebreid rondleiden en voorlichten over de organisatie en de
werkwijze van de voedselbank.

Ommetje Binnenstad
Nijmegen is een rijke stad: rijk aan groen
en bijzondere (historische) plekken.
Om iedereen daavan mee te laten genieten zijn
er de afgelopen jaren ommetjes ontwikkeld samen met bewoners. Korte wandelroutes door
de wijk van gemiddeld zo’n 3 à 4 kilometer.
Zo kunt u uw eigen of een andere wijk (opnieuw) ontdekken.
Inmiddels zijn er 27 ommetjes in alle stadsde-

Het college was zichtbaar onder de indruk
van de inzet van de 120 vrijwilligers die het
hele jaar door er voor zorgen dat een gemiddeld aantal van 350 daarvoor in aanmerking
komende Nijmeegse gezinnen met een wekelijks voedselpakket worden ondersteund.
Tekst en foto: Ad Jansen

len van Nijmegen. Afgelopen jaar hebben we
alle wandelingen geüpdate, routes aangepast
en nieuwe foto’s gemaakt. Bijvoorbeeld van
de Korenmarkt en voorbeelden van het plan
Groene Allure Binnenstad. Ze zijn te downloaden van de website: www.nijmegen.nl/ommetjes. De geprinte versies van ommetje binnenstad zijn op te halen op het stadhuis, bij de
VVV, Activiteitencentrum Doddendaal en ’t
Oude Weeshuis.
Tekst en illustratie: gemeente Nijmegen

Ommetje Binnenstad 3 km


Bij de aanleg van de Marikenstraat is er
alles aan gedaan om de twee paardenkastanjes aan de Raadhuishof te sparen.
De twee bomen stonden op de speelplaats
van de kleuterschool die bij het bombardement van 22 februari 1944 werd getroffen.
Bij de ingang van het stadhuis achter de
kastanjes kunt u de namen van alle
slachtoffers lezen.



De berken op het evenementenplein voor
het casino noemen we ‘mobiel groen’.
Bij een evenement kunnen ze eenvoudig aan
de kant worden gezet. Tijdens de Vierdaagse
verdwijnen ze zelfs helemaal van het plein.
Dan staan de berken onder de Waalbrug.



Geveltuinen dragen bij aan
een groene stad. Bijna overal
waar de stoep niet te smal is,
mag je een geveltuin aanleggen.
Dat kan door een rij tegels weg te halen en
er planten in te zetten. Maar bijvoorbeeld
ook door potten met planten neer te zetten.
Bekijk of bestel de folder Geveltuinen op
www.nijmegen.nl/geveltuinen.


Reizende ridders, pelgrims op doortocht,
priesters van de Maltezer orde: in de loop der
eeuwen zijn ze hier allemaal voorbijgekomen.
Ze zochten rust in de St. Janskapel en verzorging in het gasthuis. Van de kapel is alleen
de fundering nog herkenbaar, in de ruwe rode
stenen in het plaveisel. In het gasthuis kunt
u niet meer slapen, maar wel goed eten en
drinken. Onder de glasplaat ziet u hoe een
van de vele hier begraven Nijmegenaren bij
opgravingen in 2011 werd aangetroffen.


De rekken met klimop langs de lifttoren van de
Mariënburggarage zijn onderdeel van het plan
Groene Allure Binnenstad. Door meer groen te
planten wil de gemeente de binnenstad aantrekkelijker en gezonder maken. Ook langs de muur
van de Arsenaalplaats is groen aangeplant.



Ook in de ringstraten is de Groene Allure
goed herkenbaar. Er zijn Japanse notenbomen (ginkgo biloba) geplant. Vanwege
kabels en leidingen kunnen op de hoeken
geen bomen staan. Hier markeren korven
met klimop de entree van de ringstraten.



Het Kronenburgerpark is in 1880
aangelegd tegen de oude verdedigingswerken, zoals de Kruittoren
uit 1425. In het park is de Engelse
landschapsstijl nog herkenbaar.
U vindt er onder andere de acacia,
de zilverlinde en de Canadese
geweiboom.



Een van de doelen van Groene Allure is de
temperatuur in de binnenstad terug te brengen.
Geveltuinen en groene daken zorgen in de zomer
voor afkoeling. De Hessenberg is zo gebouwd
dat er veel schaduw is. Met hoge gebouwen en
nauwe straatjes. Ook dat verbetert de leefbaarheid in tijden van klimaatverandering.

www.nijmegen.nl/ommetjes
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De Heerlijckheid

100 procent oké
Dat de Ringstraten als winkelstraten
bijzonder zijn, dat staat vast. Geen
grote winkelketens, van dertien-ineen-dozijn, maar bijzondere winkels
waar gastvrijheid, service en persoonlijke aandacht centraal staan. Steeds
meer bezoekers ontdekken dat, maar
ook nieuwe ondernemers.

Emie Neys

Paasactie Ringstraten: 100 kilo chocolade-eitjes
De afgelopen paasdagen hebben de meeste
FRN-ondernemers hun klanten getrakteerd
op verrassingseieren. In drie dagen tijd
werden meer dan 8000 verrassingseieren
uitgedeeld.
Vele klanten wonnen een prijsje en mochten
op zoek naar soms onbekende winkels om hun
verrassing op te halen. De actie werd zeer gewaardeerd door zowel de ondernemers als de
klanten en was overduidelijk weer voor herhaling vatbaar.

Etalage-actie

Ondertussen maakt de FRN zich al weer op
voor de etalage-actie, waarbij het winkelend
publiek met gratis loten kans maakt op mooie
prijzen, beschikbaar gesteld door de deelnemende ondernemers. Het winkelend publiek
moet dan wel een beetje zoeken in de etalages,
want voor niets gaat de zon op.
24

Maar voor het zover is heeft Emie Neys (van
Nice uit de Lange Hezelstraat) een leuk idee:
op 21 juni, de langste dag wil zij samen met
de ondernemers uit de Stikke en Lange Hezelstraat en de Houtstraat een midzomeravondopenstelling organiseren, waarbij de winkels
tot 23.00 uur geopend zijn. Daarnaast moet
alles zich in Zuid-Europese sferen op straat
afspelen: leuke kramen met snuisterijen, een
jeu-de-boulesbaan, modeshows, een Montmartrepleintje met kunstenaars, muzikanten
en vooral veel terrasjes met hapjes en lekkere drankjes. Een specifieke happening in de
‘Oude stad’, een festijn dat jaarlijks terug moet
keren. Hebt u leuke ideeën of sterker nog, wilt
u mee doen? Neem contact op met Emie Neys:
Lange Hezelstraat 21, telefoon (024) 324 58
22, e-mail emie@nice-site.nl
Tekst: Els Stouthamer
Foto: Emie Neys

Het kan dan ook niet anders dan dat deze
starters voor hun locatie niet meer naar
het traditionele centrum kijken, maar er
de voorkeur aan geven zich te vestigen
in deze kleurrijke straten.
Dit resulteert sinds kort voor de Van Welderenstraat in een 100-procentscore in
bezetting. De laatste winkels die nog te
huur aangeboden werden zijn verhuurd.
Het voormalige pand van Jacco Otten
(bloemen) wordt opgevuld met (H)eerlijke koffie en bonbons, een nieuwe speciaalzaak waar het ongetwijfeld genieten
wordt. Genieten ‘met passie’. Het pand
waar voorheen uitzendbureau Kelly gevestigd was, krijgt de naam Bondonoir
en zal zich specialiseren in bijzondere
lingerie. De Van Welderenstraat is dus
100 procent oké.
Gelukkig is deze trend ook te zien in de
andere Ringstraten. De Van Broeckhuijsenstraat krijgt nieuwe horeca erbij. In
de Hezelstraten worden panden die leeg
komen te staan ook altijd snel weer opgevuld. De komende tijd komen er zeker
drie nieuwe kledingzaken bij, een mooie
aanvulling op het bestaande aanbod in
deze straten. Ook Kelfkensbos en St.
Jorisstraat mogen zich gelukkig prijzen;
geen leegstand, daar zijn we 100 procent
trots op.
Tekst: Harrie de Jonge
Foto: Theo van Zwam
Mariken - mei 2013

Samen vooruit
Het moge duidelijk zijn dat vooral in moeilijke tijden samenwerken een essentiële factor is in succesvol ondernemen.
Dat het niet alleen de ondernemers zijn die
moeten samenwerken, maar ook de belangenvertegenwoordigers én gemeente, dat weten we ook. Waar in het verleden verschillen
van inzicht en het ‘wij en jullie’ nog wel eens
tot botsingen hebben geleid, mogen we concluderen dat het met de steeds transparanter
wordende structuren van belangenvertegenwoordigingen en het vertrouwen in elkaar, de
neuzen steeds beter en sneller de zelfde kant
op gaan.
Met de inzet van de nieuwe voorzitter van het
Huis voor de Binnenstad, Hubert Hendrik, en
zijn prettige en heldere toegankelijkheid zijn
de piketpaaltjes voor de toekomstige samenwerking stadsbreed geslagen.
De FRN verheugt zich op het verder uitbouwen van de relatie met het Huis voor de Binnenstad en deelt zijn visie: niet kijken naar
verschillen en beperkingen, maar naar overeenkomsten en mogelijkheden. Zo hopen we
op korte termijn samen aan tafel te zitten om
de Mariken Winterfeesten nieuw leven in te
blazen. Tijdig brainstormen, out-of-the-box
denken en de focus op mogelijkheden.
Nijmegen op de kaart zetten met een groot en
spectaculair winterfeest dat breed gedragen
wordt. Zo kunnen we samen vooruit.
Tekst: Harrie de Jonge
Foto: Karina Ronde-Teunissen

Marikenstraat
Mariken - mei 2013
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#BRUUT, Daalseweg 15-17

In Nijmegen is er sprake van een onstuitbaar optimisme bij ondernemers: lunchen
met Ligakoeken en een banaan kan steeds
eenvoudiger vervangen worden door een
grootsteedse lunch in een van de vele
nieuwe gelegenheden die er in korte tijd bij
zijn gekomen. Zo hadden we al Sid & Liv,
LunchBox 5, Tati om er eens een paar te
noemen, sinds oktober 2011 kunnen we
ook terecht bij BRUUT. Dat ze hun naam
in hoofdletters schrijven is een terecht
statement.
We komen binnen in een flinke ruimte. Gebruik van materiaal dat al een leven achter
de rug heeft zoals hout is men hier bepaald
niet uit de weg gegaan. Grote delen van de
wand zijn nota bene beslagen met de vloer
van de vorige zaak, Station Oost. Met glasscherven en al. Dat de biergeur er inmiddels is uitgetrokken, is maar goed ook: men
heeft het hier bepaald op met wijn. De kaart
ziet er schitterend uit. Veel originele subcategorieën als sherry, alcoholarme wijn en
mousserend komen er op voor. Naast flinke
secties die het meer traditionele wit en rood
behandelen. De oriëntatie is Europees
en de spreiding over smaakstijlen dwingt
bewondering af.
We gaan buiten – in een stevige wind zitten want het is lente in Nijmegen Oost.
Klapperende menukaarten bevrijden we uit
hun foedraal en wat we daar lezen bevalt
ons. Oké, het is wéér mediterraan met
Aziatische verfraaiingen, maar dan toch.
Originaliteiten als een salade van gerookte
makreel staan er op en die neem ik dan
ook. Aan de andere kant van de tafel valt
het oog op een meer klassieke clubsandwich.
Het brood van die sandwich – evenals
het overige – komt van een van Nijmeegs
beste bakkers, De Knollentuin. Dat siert
de zaak en ook het gerecht. Dat is van dik
hout zaagt men planken, met knapperig
spek, kip die nu eens niet van de groothandel komt maar huisbereid is en een
voortreffelijke basilicumsaus. Op mijn bord
ligt zo mogelijk een nog groter feest: in en
rondom een knapperig waldkornbroodje
vind ik veel – graatloze! – makreel, feta,
kalamata-olijven, cornichons en voor de
verandering eens een kerriesaus zoals het
hoort. Op de vork ligt telkens een ander

feestje en elk feestje harmonieert met het
volgende. Hier is nagedacht.
Voortreffelijke kopjes espresso van Bazar
sluiten de lunch af. Een voorverpakt koekje
van dezelfde producent begeleidt goed
gebrande maar toch bijna zoet aandoende
bruine nectar. Voor viermaal zo'n kopje,
een glas wijn en de gerechten tikken we
glimlachend € 26,90 af. Provinciaals weinig
voor een grootsteedse lunch met personeel
dat daar bij past: fris, kundig en gemeend
hartelijk.
Is er dan helemaal geen kritiek te geven?
Jawel, maar die is zo onbeduidend dat het
in de categorie spijkers op laag water valt.
Er zit personeel aan de bar als we binnenkomen. De vloer rond één pispot in het
fraaie en ruime toilet is ondergezeken. En
het waait buiten, héél hard.
Score: 82/100
#BRUUT
Daalseweg 15-17
6521 GE Nijmegen
(024) 360 33 03
Vanaf 18.00 uur geopend voor diner
Tekst: Eelco van Wieringen
Foto: #BRUUT
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Bataafs kwartaal

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

Hof van Heden: ‘Een eigentijds paradijs in Nijmegen’
Zo omschreef projectontwikkelaar Kalliste het nieuwbouwcomplex van zo’n 100
koop- en huurwoningen aan de Scholenhof
in hartje centrum van Nijmegen. De nieuwbouw zou worden gerealiseerd op het grote
parkeerterrein in de driehoek Kelfkensbos,
Hertogstraat en Derde Walstraat. Een plek
met een rijke historie die terugreikt tot de
Bataafse en Romeinse tijd. De tijd is erg
snel gegaan. Dit jaar viert het Hof van Heden - nu bekend onder de naam Scholenhof
- al weer zijn vijfjarig bestaan.
Dat het een populaire woonplek zou gaan
worden bewees het aantal inschrijvingen bij
de makelaars. Wel achthonderd geïnteresseerden schreven zich in voor de ruim veertig
beschikbare koopwoningen. Een loting onder
kopers moest gaan bepalen wie uiteindelijk
op de Scholenhof mocht gaan wonen. Ook
veel potentiële huurders hoopten via Portaal
een plekje te bemachtigen in het complex.
De woningen zijn niet meer weg te denken
uit het centrum. Met moeite is nog voor te
stellen hoe de buurt er voorheen heeft uitgezien. Ondertussen hebben ook de Derde
Walstraat, de Hertogstraat en het Hertogplein
een flinke facelift ondergaan. Door de nieuwbouw en alle verbeteringen in de omgeving
is het een prachtige leefomgeving geworden.
We zijn benieuwd hoe het sinds de oplevering
van de woningen met de bewoners is gegaan.
Hoe ervaren zij het wonen aan de Scholenhof?
Zijn hun verwachtingen door de bouwers van
het project waargemaakt? Is het inderdaad een
eigentijds paradijs geworden?
We maken een rondje langs de deuren om een
aantal bewoners te interviewen.
Het is hier net als in een dorp.
De eerste bewoner waar we op bezoek gaan
is Marloes Janssen, lerares Nederlands aan de
HAN. Zij woont samen met haar partner Dennis, zoontje Ties van drie en kater Tom in een
benedenwoning aan het binnenhof. Hun tweede kindje is op komst. Voordat zij samen kozen
voor een woning aan de Scholenhof woonden
zij in een woongroep. Op zoek naar een zelf26

een fijn huis, alles is nieuw, we hebben er nauwelijks onderhoud aan. De kinderen hebben
het naar hun zin en het huis biedt voldoende
ruimte voor de toekomst.’
Het is hier een oase van rust en dat is opvallend voor een plek midden in het centrum.
Waar vind je dat in de stad? Dat is toch uniek?

standige woning stuitten zij bij de makelaar op
dit unieke nieuwbouwproject in de stad. Volgens Marloes een uniek project vanwege de
centrale ligging in de stad en de architectuur.
We vragen aan haar of het voor haar gezin
een paradijs is geworden: ‘Ja dat is het zeker
wel’, vertelt ze. ‘We wonen hier met veel plezier. We hebben erg veel gezelligheid van de
buurt en de ligging van de woningen is fantastisch. We hebben alles op loopafstand: de
bieb, LUX, het hofje voor de kinderen om in
te spelen. Het is hier net als in een dorp. We
doen veel samen met de buren zoals het organiseren van feestjes en etentjes. Ook houden
we samen onze gemeenschappelijke tuin bij.
We organiseren een aantal keren per jaar een
tuindag die we dan afsluiten met een borrel of
een etentje. De verwachtingen van de projectontwikkelaar zijn wat ons betreft wel waargemaakt. Maar ik moet er wel bij zeggen dat
wij ook zelf het woongenot hebben bevorderd
doordat we veel aandacht hebben besteed aan
de overlast in de buurt. We hadden namelijk in
het begin erg veel last van hangjongeren. Ieder
weekend was het wel prijs en tijdens de eerste
vierdaagsefeesten was het een soort apenkooi
hier op het hof. Maar door er veel aandacht aan
te besteden en de goede samenwerking met de
buren, de gemeente en onze wijkagenten is de
overlast sterk verminderd. Ik hoop hier samen
met mijn gezin nog lang te wonen. We hebben

We lopen door naar een andere bewoonster.
Nathalie Fortier woont samen met haar man
Marcel Wetzel en zoon Tom van 14 ook aan
het hofje. Marcel is op dat moment druk bezig
met de hogedrukspuit om de houten vlonders
voor hun huis schoon te maken. We zetten samen een bankje in de zon op het binnenhof
om in gesprek te gaan. Nathalie vertelt: ‘Wij
woonden al met veel plezier in het centrum en
wilden ook erg graag in het centrum blijven.
Maar we wilden graag een woning op de begane grond met een buitenruimte. We vonden het
nieuwbouwcomplex erg aantrekkelijk omdat
je gewoon via de schuifpui naar buiten kunt
lopen met een kop koffie en een ontbijtje. Dat
vind je nergens in het centrum. Ook het idee
van veel groen in het hof trok ons erg aan. Het
is hier fijn wonen, we zitten overal dichtbij.
Binnen twee minuten zitten we in de kroeg,
restaurant of bios en sporten doen we ook in
de buurt. Verder woon ik dichtbij het werk. Ik
doe alles lopend, ik heb geen auto nodig.’
‘Het fijne is ook dat er veel rust uitstraalt van
het hof. Iedere morgen word ik wakker door
het gefluit van de vogeltjes. En we hebben erg
leuk contact met onze buren. Het is hier ouderwets gezellig, we komen bij elkaar aan de
deur met een pannetje soep of we lenen suiker
bij elkaar. Meteen een goede reden om een fles
wijn open te trekken.’
Ze vertelt verder: ‘Wat betreft het groen komen
we er toch wel iets bekaaid vanaf. We hebben
alleen maar kleine boompjes en struiken. Wij
hadden wel verwacht dat we na vijf jaar onder
een grote boom konden zitten. Verder zou ik
ook willen dat de mensen iets meer gezelligheid creëren op het binnenhof door bijvoorbeeld mooie bloemen en planten neer te zetten.
Ook mag men best iets beter hun best doen om
op te ruimen.’
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woning, altijd wat te beleven als je het hofje
uitloopt. We blijven voorlopig hier nog wel
even wonen. Het bevalt te goed en er is geen
enkele drang om te verhuizen. Of er moet een
mooie woonboot te koop zijn aan de Waal…’
Als de zon schijnt, de lucht blauw is en ik met
een Ricard op mijn terras zit, lijkt het soms
net vakantie.

Marloes Janssen en zoontje Ties spelen op het binnenhof.
We vragen ook aan Nathalie of het een eigentijds paradijs is geworden. Nathalie: ‘Dat is
het zeker, sowieso door de architectuur. Het is
hier een oase van rust en dat is opvallend voor
een plek midden in het centrum. Waar vind je
dat nog in de stad? Dat is toch uniek? Er is
voor ons geen reden om weg te gaan.’ Nathalie
hoopt, net als Marloes, nog lang hier te wonen. Nathalie is lid van de organisatiecommissie van het lustrumfeest dat binnenkort gaat
plaatsvinden. Ze hoopt dat er veel bewoners
komen want nog niet iedereen kent elkaar in
de Scholenhof. Volgens haar zal het feest de
betrokkenheid onderling kunnen vergroten.
Het wonen is hier gewoon lekker. Het is een
lekker plekje. Dit is nu echt ons thuis. Een
paradijs is wat je er zelf van maakt.
Dan gaan we langs Martijn en Petra Bilthof.
Zij zijn sinds een jaar getrouwd, maar al heel
lang samen. Ze hebben bewust geen kinderen
maar zijn heel gelukkig met de kinderen van
vrienden. Ze zijn sportief ingesteld en verder
druk bezig met werk en/of studie. Martijn en
Petra: ‘Wij woonden als studenten al in het
centrum en konden een eigen woning in het
centrum van Nijmegen niet betalen. Zodoende
zijn we “gevlucht” naar Cuijk en in een opwelling hebben we ons ingeschreven voor een
woning aan de Scholenhof. Ons trok de architectuur, de perfecte locatie en de historische
plek. We kwamen op een wachtlijst te staan,
wat bij zoveel aanmeldingen bijna een kansloze missie was. We hebben er daarom verder
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niet meer aan gedacht. Plotseling kregen we te
horen dat we toch een woning konden kopen
en die handtekening was toen snel gezet.’
Waarom hebben zij voor de Scholenhof gekozen? ‘De locatie midden in het centrum is
perfect, het is erg rustig en dichtbij de Ooijpolder, de bossen en de snelweg. Er is altijd
wat te doen in het centrum, we zitten overal
dichtbij. Het bevalt nog steeds goed om hier
te wonen. Waar we bij eerdere woningen nog
wel eens weg wilden, is dat gevoel hier nog
steeds niet gekomen. Het contact met de buren
is hartelijk en altijd gezellig, de saamhorigheid
op het hofje is best goed. Als we drukte om ons
heen willen gaan we de stad in of we blijven
op het hofje. Op de vlonders aan de achterkant
hoor je in de zomer het gerinkel van bestek,
het gelach op de terrassen en zie je de koks van
de restaurants pauzeren.’
Of er nog verbeterwensen zijn voor het hof
antwoorden zij: ‘Minder vinden we toch wel
de bouwlamp op de binnenplaats. En de onvolwassen bomen vallen toch elk jaar weer tegen.
Het hofje had echte bomen moeten hebben en
een mooiere tuin had het complex toch wel afgemaakt.’
En is het voor jullie ook een paradijs geworden? ‘Het wonen is hier gewoon lekker. Het is
een lekker plekje. Dit is nu echt ons thuis. Een
paradijs is wat je er zelf van maakt. Het voelt
wel aan als een luxe omgeving, omdat alles
onder handbereik is: rust, stad, natuur, leuke

Als laatste vertelt Karin Toebak over haar
ervaringen hier op de Scholenhof. Karin: ‘Ik
woon vanaf het begin op deze mooie plek. Ik
heb ook nog de luxe dat mijn werk - ik ben
communicatiemedewerker bij Standvast Wonen - op vijf minuten loopafstand is. Nou ja,
alles is op loopstand: LUX, de winkels, de
markt en de Ooijpolder. Dat is ook het mooie
aan het wonen hier. Het binnenhof is omsloten
en rustig, maar daarbuiten zit je meteen in het
bruisende stadsleven. Deze locatie was vooral
de reden om hier te gaan wonen. Hiervoor
huurde ik een appartement in de Lindenholt en
toen was ik al georiënteerd op dit deel van het
centrum. Ik wilde graag gaan kopen en deze
woningen waren – toen nog – betaalbaar voor
mij. Ook de architectuur sprak mij aan: de gekleurde stenen gevels aan de voorkant en de
strakke witte achterkant. Als de zon schijnt, de
lucht blauw is en ik met een Ricard op mijn
terras zit, lijkt het soms net vakantie.’
‘Natuurlijk is er ook wel eens wat overlast,
tijdens de zomerfeesten moet je je bankje
verplaatsen en ’s nachts is het niet altijd even
rustig. Maar dat hoort nu eenmaal bij het wonen in het centrum. Het bevalt me na vijf jaar
nog steeds uitstekend, zowel de woning als de
plek. Voorlopig ga ik hier niet weg. Voor mij is
dit mijn paradijs in Nijmegen.’
Lustrumfeest.
Op zaterdag 15 juni 2013 viert de Scholenhof samen met haar bewoners en omwonenden van het Bataafs Kwartier haar vijfjarig
bestaan. Er zal een groot feest plaatsvinden
op het binnenhof van het complex. Het feest
wordt mede mogelijk gemaakt door Kalliste
Woningbouwontwikkeling, woningcorporatie
Portaal en het Bataafs Kwartier.
Bent u bewoner van het Bataafs Kwartier en
wilt u ook graag naar het lustrumfeest komen,
dan is dat mogelijk. Mail uw naam en adres
voor 15 mei naar lustrumscholenhof@hotmail.nl. U ontvangt dan een officiële uitnodiging waarmee u zich kunt aanmelden voor het
feest.
Tekst en foto’s: Miranda Kiesling
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Stichting Benedenstad Nijmegen

De Museumtrein

Stichting Benedenstad Nijmegen is een initiatief van de gemeenteraadsfractie van Gewoon Nijmegen en bestaat geheel uit vrijwilligers.
Het dagelijks bestuur bestaat uit Jo Janssen
(voorzitter), Ruud Klein Hemmink (penningmeester) en Els Stouthamer (secretaris).
Stichting Benedenstad Nijmegen zet zich in
om bewoners van diverse woonzorgcentra een
aangenamer verblijf te bieden door onder andere het organiseren van diverse activiteiten.
Daarnaast proberen wij de woonomstandigheden aangenamer te maken door allerlei voorzieningen te treffen in deze woonzorgcentra.
Om deze zaken te realiseren proberen wij middels fondsenwerving geld en/of goederen aan
te vragen waarmee wij bepaalde specifieke
wensen in vervulling kunnen laten gaan.
Een van onze activiteiten bestaat uit het organiseren van ritjes met de zonnetrein, waarbij
de stichting Oude Stad ook haar bijdrage levert. Alle woonzorgcentra en dagopvanglocaties kunnen bij ons een verzoek in dienen
voor een dergelijke rit. De bewoners worden
op hun eigen locatie voor de deur opgehaald
door de zonnetrein. Vervolgens is het ritje met
de trein, veelal vergezeld door iemand van
het Nijmeegse Gilde, die op vrijwillige basis
de historie van Nijmegen verteld. Na een koffiestop van circa een half uurtje worden de
mensen weer naar huis gebracht en is dit leuke
uitstapje teneinde.
Voor diverse woonzorgcentra hebben wij
ervoor kunnen zorgen dat er snoezelmaterialen werden aangeschaft, zoals een complete
snoezel badkamer (Piushove) en een mobiele
snoezelkar (Orangerie). Bij Griffioen (voormalig Sonnehaert) hebben wij twee grootbeeld-tv’s, een beamer met scherm en een karaoke set kunnen bezorgen.
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Voor wie rijdt de Museum(zonne)trein?
De Museum(zonne)trein rijdt voor groepen senioren die zonder deze trein niet meer naar het
museum zouden kunnen. Ouderen die graag
nog eens naar het museum toe zouden willen, maar die hierbij vanwege hun leeftijd of
conditie wel wat hulp kunnen gebruiken. Het
doel van de Museumtrein is drempelverlagend
te zijn. De Museumtrein biedt het vervoer en
verzorgt het hele arrangement.
Hoeveel mensen kunnen er mee met de Museumtrein?
Er kunnen minimaal 15 en maximaal 25 personen deelnemen aan een arrangement. Dat is
inclusief de begeleiding, afhankelijk hoeveel
begeleiding nodig is.
Wat doen we?
De Museumtrein haalt senioren op in Nijmegen om ze een prettig en verzorgd cultureel
dagarrangement aan te bieden bij de plaatselijke musea: Valkhofmuseum, Oriëntalis (Heiliglandstichting) en Hortus Arcadie (de laatste twee uitsluitend in het hoogseizoen). Het
programma duurt één dag. Op die dag wordt
één museum bezocht. De Museumtrein komt
de deelnemers ’s ochtends om 10.00 uur ophalen voor een bezoek aan het centrum van
Nijmegen. Onderweg vertelt een gids van het
Nijmeegse Gilde allerlei wetenswaardigheden
over de leuke historische plekjes die Nijmegen
rijk is.
Bij koffiehuis de Heerlijckheid (Ganzenheuvel) wordt men gastvrij ontvangen met koffie
of thee met iets lekkers (hier is ook gelegenheid van het toilet gebruik te maken). Aansluitend maakt de trein een ritje langs onder
andere Grote Markt en Valkhofpark.
Rond 12.15 uur komt de trein bij Museum het
Valkhof aan (of in het hoogseizoen bij een van
de andere opties). Daar is gelegenheid voor
lunch (met de hele groep). Aansluitend volgt
een rondleiding door het museum. Tegen de
klok van 3 uur brengt de Museumtrein zijn

gasten na een heerlijk cultureel dagje uit weer
naar huis.
Uitsluitend voor groepen.
De Museumtrein is uitsluitend bedoeld voor
groepen. Er kunnen maximaal 20 personen in
de trein. De Museumtrein nodigt verzorgingstehuizen, thuiszorgorganisaties en andere senioreninstellingen uit zich in te schrijven door
een e-mail te sturen naar info@stichtingbenedenstadnijmegen.nl
Op dit moment is de inschrijving gesloten;
de eerste 10 boekingen zijn gereserveerd. Wij
proberen echter hier een vervolg aan te geven.
Wij hanteren vanaf nu een wachtlijst hiervoor.
Dit Museumzonnetreinproject is mede mogelijk gemaakt door Stichting Sluyterman van
Loo, Stichting Pape, Het Nijmeegs Gilde,
Stichting Oude Stad, het Valkhofmuseum en
koffiehuis de Heerlijckheid.

Groen dichterbij
Op dit moment zijn wij ook bezig met een
groenproject bij zorginstelling de Winckelsteegh. Groen dichterbij is een initiatief van
het Oranjefonds. Samen met vrijwilligers van
de Winckelsteegh en buurtbewoners willen wij
daar een zestal patio’s (binnentuinen) gaan opknappen. Voorlopig hebben wij een aanmoedigingsbijdrage ontvangen om wat beplanting te
kunnen aanschaffen. Streven is echter om hier
een icoonproject van te maken, zodat we deze
patio’s echt om kunnen toveren tot prachtige
binnentuintjes met veel gekleurde bloemen
en planten. De procedure van dit project start
medio juni 2013. Meer informatie treft u aan
op de site www.groendichterbij.nl. Ons project
heet de Groene Winckelsteegh.
Onze activiteiten kunt u volgen via onze website www.stichtingbenedenstadnijmegen.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Els Stouthamer 06 18 47 36 89.
Tekst en foto’s: Els Stouthamer
Foto’s: Theo van Zwam en Els Stouthamer
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Koken met Nijmeegse chef-koks (6)
Sebzeli tavuk, kip met verse groenten van restaurant Turkuaz

Bijna twee jaar geleden opende Mustafa Citirki aan de Waalkade het specialiteitenrestaurant Turkuaz (www.turkuaz-nijmegen.
nl). Hij wil zijn gasten laten proeven van
de Turkse keuken en sfeer. Die Turkse keuken kent vele gerechten gebaseerd op vers
fruit en verse groenten, gegrild en gebakken
vlees of vis en allerlei soorten salades.
‘Wij zijn gespecialiseerd in de originele Turkse keuken’, zegt Mustafa Citirki. ‘We werken
alleen maar met verse producten en we bereiden onze gerechten à la minute.’

Lekker en gemakkelijk hoofdgerecht

Mustafa Citirki koos voor het blad Mariken een eenvoudig te bereiden hoofdgerecht:
sebzeli tavuk, kipfilet met verse groenten en
Turkse kruiden in koksroom. Eén van de ingrediënten is vegeta: dat is een mengsel van
kruiden en diverse groenten waaronder wortel, pastinaak en peterselie. Het is te koop bij
Turkse of Surinaamse winkeltjes en bij sommige supermarkten.
Nodig voor 4 personen:
500 gram kipfilet
1 teentje knoflook, fijngehakt
1 ui, grof gehakt
1 courgette in blokjes
1 aubergine in schijven
1 paprika in reepjes
1 prei in reepjes
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2 tomaten, in vieren gesneden
8 champignons in schijfjes
Zout en peper
Olijfolie, om te bakken
Kookroom
Takje peterselie
Stukjes fruit

Bereiding

1. Zorg dat alle groenten schoongemaakt en
gesneden zijn.
2. Verhit olie in de pan en bak de kipfilet met
de knoflook en wat vegeta naar smaak. Voeg
desgewenst nog wat peper en zout toe. Roer

door tot het vlees al aardig doorbakken is.
3. Voeg alle groenten toe en bak ze mee.
4. Voeg een flinke scheut kookroom toe en
laat alles even pruttelen tot de saus een mooie
crèmeachtige kleur heeft.
5. Schep het mengsel op het bord en strooi er
wat peterselie overheen. Garneer eventueel
met wat fruit zoals op de foto.
Serveer een frisse salade en bulgur (tarwerijst
met een licht notige smaak) of frites bij het gerecht.
Tekst en foto’s: Lucy Holl
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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.

www.Raadeenswat.nl

contact@hanniemassuger.nl
Lekker
vanaf
€ 2,00
perper
5 minuten
Lekker zonnen
zonnen onder
onder een
een nieuwe
nieuwe powerzonnebank
moderne zonnebank
vanaf
€ 2,00
5 minuten

dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
woensdag gesloten
Gratis
zaterdagparkeren!
van 9.00 tot 14.00 uur

slaan

Heiweg

acob

Inge

Einst
einst

Sint J

nhou
szstr
aat
raat

Ons
panddeisopeningstijden
rolstoel- enisrollatorvriendelijk!
Ook buiten
gebruik van

slaan

06 30 738 880

maandag van 10.00 tot 20.00 uur
dinsdag,
donderdag
vrijdag van 10.00 tot 20.00
uur
Openingstijden
DeenZonnebank/kapsalon
Time-Out:
woensdag
gesloten,
zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur
maandag van
10.00 tot
17.00 uur
zondag van 12.00 tot 17.00 uur

acob

Openingstijden De Zonnebank

Sint J

jo.janssen.773

06 811 473 05

raat

Met vriendelijke groeten,
Jo Janssen

Bel of mail voor een afspraak.

Marc
onist

MAAK
BEZWAAR,
DAT
LOONT
!
Jo
Janssen
en Ruud
Klein
Hemmink
E-mail:
Zoek opinfo@gewoonnijmegen.nl
internet met de zoekterm
“voorbeeld bezwaarschrift WOZ”

Nu voor lezers van De Wester
voor
meer
een
particuliere
belastingaangifte
informatie
van
€ 62,25 voor € 49,75
bel

Zeem
anstr
aat

Niet alleen als er

aanslag van de gemeente Nijmegen
Wijken
verkiezingen
zijn!
niet
!! moeten leefbaar blijven!

Sessiegoedkoopste
van 10 keer zonnen bij
ons €Nederland
60,= elders 100 Euro
De
van

Piete
r

Jo Janssen Gewoon Nijmegen zegt:
Jo Janssen Gewoon Nijmegen zegt:
OZB-aanslag ontvangen?
Geen
sluiting zwembad
De huizenprijzen
dalen, Dukenburg
de OZB-

de zonnebank (min. 2 personen) op afspraak mogelijk

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

Gratis parkeren!
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de Wester - februari 2013

Ons pand is rolstoel- en rollatorvriendelijk!

Je eigen huis
vanaf € 84.000,-

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

Hoezo zit de huizenmarkt op slot?
Voor jou in elk geval niet. Portaal
opent deuren voor starters zoals jij.
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Er zijn allerlei regelingen die het toch
mogelijk maken dat ene leuke huis of
appartement te kopen. Denk aan de
Starters Renteregeling. Of de deskundige hulp van een persoonlijk adviseur.
Op onze website liggen sleutels voor je
klaar. Open de deuren en ontdek jouw
mogelijkheden!

portaalopentdeuren.nl

of bel 0800 – 767 82 25
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Belangrijke nummers
• Alarmnummer: 112
• Politie: 0900 88 44
• Brandweer: (024) 329 75 99
• GGD: (024) 3 297 297

MEI 2013
Activiteitencentrum Doddendaal


Achter Valburg 2 - 6511 DM – Nijmegen


Tel: 024 – 360 35 73

E-mail:
acdoddendaal@xs4all.nl




• 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































Blijven wonen
in de stad?




• 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

We
zijn er
voor u!
www.zzgzorggroep.nl
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!

Adverteren in Mariken
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Mariken is een full-colourmagazine dat gemaakt wordt door en voor bewoners van centrum en Benedenstad. 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
Mariken - mei 2013

• 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

• 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
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Foto’s uit Nijmegen
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